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 :چکیده

درنظر گرفتن  تحلیل دينامیکي تونل تخلیه کننده تحتاني سدها تحت اثر بارهای زلزله با نامه بهدر اين پايان

صر محدود که مبتني بر روش عناAnsys افزار سازی و تحلیل از نرشود. برای انجام مدلاثرات اندرکنش پرداخته مي

باشد، استفاده شده و تاثیر اندرکنش سد، مخزن و فونداسیون در مدل لحاظ شده است. باتوجه به رفتار سد و مي

سازی به صورت سه بعدی انجام گرفته و برای مرز دوردست مخزن از شرط مورد نیاز برای ايجاد تونل، مدل هندسه

های دلیل ارائه پاسخزهای دينامیکي از تحلیل تاريخچه زماني، بهمرزی سامرفلد استفاده شده است. برای انجام آنالی

که به صورت  Newmarkگیری عددی از روش واقعي سازه در برابر زلزله اعمالي استفاده شده است. برای انتگرال

ني سد ای تونل تحتاباشد، بهره گرفته شده است. به عنوان يک مطالعه موردی، آنالیز لرزهغیر مشروط پايدار مي

لرزه منجیل به مدل اعمال شده است. برای بررسي های افقي و قائم شتاب نگاشت زمینسفیدرود انتخاب شده و مولفه

ای در قسمت نخست، به بررسي لرزه ای خود تونل پرداخته شده و سپس تاثیر ايجاد شدن تونل بر پاسخ رفتار لرزه

ها در نقاط ها، از مقادير پاسخست آوردن نتايج و مقايسه آندينامیکي سد مورد تحلیل قرار گرفته است. برای بد

های تاريخچه زماني و کانتور استخراج شده است. نتايج حاصل، تاثیر وجود تونل بحراني هر قسمت به صورت منحني

مدول  دهد. در خاتمه، به عنوان يک مطالعه پارامتری به بررسي تاثیرای سد نشان ميهای لرزهرا بر افزايش پاسخ

دهد که کاهش مدول االستیسیته بتن بدنه سد موجب ها پرداخته شده است. نتايج نشان مياالستیسیته بتن بر پاسخ

 گردد. ای تونل ميهای  لرزهکاهش پاسخ

 

 Ansys -5 سفیدرود - 1 سد -1اندرکنش  -2تونل تحتاني  -4: هاواژه کلید

 
 



 فهرست مطالب 

 صفحه                                                        شماره و عنوان مطالب

 

 فصل اول: کلیات پژوهش

 2........................................................مقدمه ....................................................................................................................... -1-1

 2..................................تاریخچه سدسازی در ایران ..................................................................................................... -1 -1-1

 3.......................................................................................................سد بتنی وزنی  .......................................................... -1-2

 4.........................................بارگذاری سدها و انواع بار وارده ............................................................................................. -1-3

 5...........................................انواع بارهای اصلی ........................................................................................................... -1-3-1

 5...........................................................................................................................بارهای ثانویه .................................... -1-3-2

 6..............................................بارهای استثنایی ............................................................................................................ -1-3-3

 6...........................................................زلزله........................................................................................................................ -1-4

 7..............................ن سدها ......................................................................................................................خطرات در کمی -1-5

 9.......................................................................تونل تخلیه کننده تحتانی سد ................................................................... -1-6

 11................................................تعریف مسئله ................................................................................................................. -1-7

 12.............................................فرضیات تحقیق ................................................................................................................ -1-8

 12.................................................................................................روش تحقیق ................................................................. -1-9

 13......................................هدف از انجام پژوهش .......................................................................................................... -1-11

 13...................................................نوآوری ...................................................................................................................... -1-11

 14..........................................................................................................................نامه ...............................ساختار پایان -1-12

 

 

 سیون و مطالعات انجام شده فصل دوم: سیستم سد، مخزن، فوندا

 16...............................................................................................................مقدمه .............................................................. -2-1

 18.........................................اثرات مرزها و اندرکنش ....................................................................................................... -2-2

 18.......................................مرز کف مخزن ................................................................................................................. -2-2-1



 19.......................................................................................................................مرز دوردست مخزن ........................... -2-2-2

 19................................طول مخزن نامحدود ............................................................................................................ -2-2-2-1

 21................................طول مخزن محدود .............................................................................................................. -2-2-2-2

 22...........................................................................................................................مرز سطح آب................................... -2-2-3

 23...........................سیون ...........................................................................................فوندا -سیال  –اندرکنش سازه  -2-2-4

 25......................................................................................................... اهتونل ایلرزه زیآنال نهیانجام شده در زم یکارها -2-3

 

 های حل عددی فصل سوم: معادالت حاکم بر سیستم و روش

 29............................................. .............................................................................................................................مقدمه .. -3-1

 31.............................................................معادله حاکم بر انتشار امواج فشار هیدرودینامیک در محیط مخزن .................. -3-2

 31................................................شرایط مرزی .................................................................................................................. -3-3

 32.........................................باالدست .....................................................................................................................مرز  -3-3-1

 33.....................................................................شرط مرزی در کف و در دیواره مخزن ................................................ -3-3-2

 34..............................شرط مرزی سطح آزاد مخزن ...................................................................................................... -3-3-3

 35..........رکنش بین سد و مخزن ..........................................................................................................شرط مرزی اند -3-3-4

 36..........................حل معادله هلمهولتز برای مسئله اندرکنش سد بتنی و مخزن ............................................................ -3-4

 37..................................حل تحلیلی معادله هلمهولتز  .................................................................................................. -3-4-1

 38ود  ...............................................................................حل عددی معادله هلمهولتز با استفاده از روش عناصر محد -3-4-2

 38...........................معادالت درگیر سد و مخزن...................................................................................................... -3-4-2-1

 39.........................معادله تعادل دینامیکی حاکم بر سد ............................................................................................ -3-4-2-2

 41............................................................مدل عناصر محدود مخزن ...................................................................... -3-4-2-3

 42.......................شرط مرزی برای باالدست مخزن ..................................................................................................-3-4-2-4

 42..............................................................................................................................شرط مرزی در کف مخزن ......-3-4-2-5

 43...............................شرط مرزی سطح آزاد مخزن ............................................................................................... -3-4-2-6

 44........................شرط مرزی بین سد و مخزن ...................................................................................................... -3-4-2-7

 45...................................................................................حل دستگاه معادالت درگیر حاکم بر سد و مخزن........... -3-4-2-8

 46.............................های حل عددی معادالت .........................................................................................................روش -3-5



 Newmark .........................................................................................................................................47روش  -3-5-1

 48...............................................................گیری مستقیم ......................................................................روش انتگرال -3-5-2

 Newmark ...................................................................................................................................49پایداری روش  -3-5-3

 

 

 وند تحلیل مدل فصل چهارم: معرفی برنامه و ر

 52......................................................مقدمه ....................................................................................................................... -4-1

 Ansys .................................................................................................................................................52معرفی برنامه  -4-2

 ansys  ..............................................................................................................................54افزار دالیل انتخاب نرم -4-2-1

 ansys  ..................................................................................................................................54افزار های نرمویژگی -4-2-2

 57...................................................................................................................روند تحلیل مدل ......................................... -4-3

 Full Method ..........................................................................................................................................58روش  -4-3-1

 Full Method ..............................................................................................................................58مزایای روش  -4-3-2

 58............................................................................................................معرفی مدل......................................................... -4-4

 59.....................................مشخصات مصالح ................................................................................................................ -4-4-1

 61سازی..................................................................مشخصات عناصر مربوط به سازه، مخزن و شرایط مرزی در مدل -4-4-2

 61...............................................سیون و تونل.............................................مشخصات عناصر مربوط به سد، فوندا -4-4-2-1

 61سازی ......................................................................................مشخصات عناصر مربوط به سیال مخزن در مدل -4-4-2-2

 61...........................................................................................ی اعمال شرایط مرزی در مدل ........................نحوه -4-4-2-3

 62............................ها ..........................................................................................................................ی آنالیز مدلنحوه -4-5

 65.....................................روند تحلیل مدل و تفسیر نتایج ................................................................................................ -4-6

 66......................................................................................کننده سد هیتخل تحتانی تونل در هاتنش و مکان رییتغ یبررس -4-7

 67ی......................................................................................کیدر حالت استات یکننده تحتان هیرفتار تونل تخل یبررس -4-7-1

 69ی...........................................................................................................کننده تحتان هیونل تخلت ایرفتارلرزه یبررس -4-7-2

 71...........................بررسی تغییر مکان تونل در حالت دینامیکی  ........................................................................... -4-7-2-1

 71...................بررسی تنش تونل در حالت دینامیکی  ............................................................................................  -4-7-2-2

 73ی....................................................................نکننده تحتا هیتونل تخل ایدر رفتار لرزه تهیسیمدول االست ریتاث -4-7-2-3



 75...................................................................................................................سد و مخزن هایتونل بر پاسخ ریتاث یبررس -4-8

 75...................................................................................................................................................سد یهندس اتیجزئ -4-8-1

 76.........................................ی..................................................کیاستات لیسد در تحل هایتونل بر پاسخ ریتاث یبررس -4-8-2

 76ی.............................................................................................................کیاستات لتحلی در هامکان رییتغ یبررس -4-8-2-1

 81..........................................................................................یکیحداکثر و حداقل در حالت استات هایتنش یبررس -4-8-2-2

 82ی.................................................................................................................کیدر حالت استات جینتا یعدد یبررس -4-8-2-3

  83ی............................................................................................کینامید لیسد در تحل هایتونل بر پاسخ ریتاث یبررس -4-8-3

 84..............................................ی...............................................................کینامید لتحلی در هامکان رییتغ یبررس -4-8-3-1

 86.......................................................................................حداکثر و حداقل در پنجه و پاشنه سد هایتنش یبررس -4-8-3-2

 95.............................................................................................................در پاشنه سد کینامیدرودیفشار ه یبررس -4-8-3-3

 97ی.............................................................................................کینامیشده در حالت د جادیا راتییتغ جینتا یبررس -4-8-3-4

 99....................................................................................................دو مدل ایدر رفتار لرزه تهیسیمدول االست ریاثت -4-8-3-5

 111...................................................................................... درودیسد سف ایکننده بر رفتار لرزه هیتونل تخل ریتاث یبررس -4-9

 117.................................................................................... درودیسد سف ایلرزه لیمربوط به تحل جینتا یعدد یبررس -4-9-1

 

 

 

 گیریفصل پنجم: معرفی خالصه و نتیجه

 119......................................................................................................................................................خالصه .................. -5-1

 111...........................................................................بررسی نتایج...................................................................................... -5-2

 113................................................پیشنهادات ................................................................................................................... -5-3

. 

 114.......................................................مراجع و مآخذ ................................................................................................................

 

  

 



 

 ها فهرست جدول

 صفحه                                                        شماره و عنوان جدول

 

 51گیری مستقیم .....................................................................................ای از روش نیومارک برای انتگرال: خالصه1-3جدول 

 61........................................................................سیون و تونل( ...................سد، فونداای ): مشخصات مصالح سازه1-4جدول 

 61..........................................................................................................................................مشخصات سیال )آب( : 2-4جدول 

 62های اعمال شده به مدل .......................................................................................صات کلی شتاب نگاشت: مشخ3-4جدول 

 74..........های تونل در مطالعه پارامتری ........................................................: درصد افزایش یا کاهش حداکثر پاسخ4-4جدول 

 74های تونل در مطالعه پارامتری ........................................................: درصد افزایش یا کاهش تعداد نقاط در پاسخ5-4جدول 

 82........................................ی....................................................کیمکان و تنش در حالت استات رییتغ یعدد ری؛ مقاد6-4جدول 

 97های سد در حالت دینامیکی ..........................................................: درصد افزایش یا کاهش مقادیر حداکثر پاسخ7-4جدول 

 98.....................................................های سد در حالت دینامیکی.......: درصد افزایش یا کاهش تعداد نقاط در پاسخ8-4جدول 

 99های سد در مطالعه پارامتری .......................................................: درصد افزایش یا کاهش مقادیر حداکثر پاسخ9-4جدول 

 111پارامتری .....................................................های سد در مطالعه : درصد افزایش یا کاهش تعداد نقاط در پاسخ11-4جدول 

 117ی .....................................کینامیدر حالت د درودیسد سف هایحداکثر پاسخ ریکاهش مقاد ای شی: درصد افزا11-4جدول 

 

 

 



 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شماره و عنوان شکل

 

 4های تاثیرگذار بر روی آن ................................................................................: مقطع نمونه یک سد وزنی و پدیده1-1شکل 

 17..........................................................: تحلیل سد بتنی وزنی با فرض عدم وجود مقاومت کششی .........................1-2شکل 

 59........................................................................درودیسد سف یکننده تحتان هیتونل تخل یمقطع طول ی: ابعاد هندس1-4شکل 

 59.....................................................................درودیسد سف یکننده تحتان هیتونل تخل یمقطع عرض ی: ابعاد هندس2-4شکل 

 64..........جنوبی زلزله منجیل ........................................................................................................... –: مولفه شمالی 3-4شکل 

 64............غربی زلزله منجیل ............................................................................................................ –ه شرقی : مولف4-4شکل 

 65.............................................................: مولفه قائم زلزله منجیل ...........................................................................5-4شکل 

 66............................: فشار مخزن در حالت استاتیکی ................................................................................................6-4شکل 

 67ی...........................................................................کیدر حالت استات یتونل تحتان یکان افقم رییتغ شی: کانتور نما7-4شکل 

 68ی...........................................................................کیدر حالت استات یمکان قائم تونل تحتان رییتغ شی: کانتور نما8-4شکل 

 68.................................................................... یکیدر حالت استات یحداکثر  تونل تحتان یتنش اصل شی: کانتور نما9-4شکل 

 69....................................................................کانتور نمایش تنش اصلی حداقل تونل تحتانی در حالت استاتیکی : 11-4شکل 

 71ی...........................................................................................تونل تحتان یمکان افق رییتغ یزمان خچهی: پاسخ تار11-4شکل 

 71.........................................................ی...............کینامیدر حالت د یتونل تحتان یمکان افق رییتغ شی: کانتور نما12-4شکل 

 71....................................................................................   یحداکثر تونل تحتان یتنش اصل یزمان خچهی: پاسخ تار13-4شکل

 72ی....................................................................کننده تحتان هیحداقل تونل تخل یتنش اصل یزمان خچهی: پاسخ تار14-4شکل

 72.........................................)وجه باالدست( یکینامیدر حالت د یحداکثر تونل تحتان یتنش اصل شی: کانتور نما15-4شکل 

 73...........................................)وجه باالدست( یکینامیدر حالت د یتانحداقل تونل تح یتنش اصل شی: کانتور نما16-4شکل 

 75سیون ...............................................................................................................: ابعاد هندسی سد، مخزن و فوندا17-4شکل 

 76دسی مقطع عرضی سد بتنی وزنی نمای تونل تحتانی ...........................................................................: ابعاد هن18-4شکل 

 77........: کانتور نمایش تغییر مکان افقی سد برای حالت بدون تونل .......................................................................19-4شکل 

 77................................................................................کانتور نمایش تغییر مکان افقی سد برای حالت دارای تونل: 21-4شکل 

 78.............................................کانتور نمایش تغییر مکان قائم سد برای حالت بدون تونل )وجه پایین دست سد(: 21-4شکل 



 78...........................................کانتور نمایش تغییر مکان قائم سد برای حالت دارای تونل )وجه پایین دست سد( : 22-4شکل 

 79...............................................کانتور نمایش تغییر مکان قائم سد برای حالت بدون تونل )وجه باال دست سد( : 23-4شکل 

 79............................................. کانتور نمایش تغییر مکان قائم سد برای حالت دارای تونل )وجه باال دست سد(: 24-4شکل 

 81.......................................... کانتور نمایش تنش اصلی حداکثر سد برای حالت بدون تونل )وجه باال دست سد(: 25- 4شکل

 81........................................ کانتور نمایش تنش اصلی حداکثر سد برای حالت دارای تونل )وجه باال دست سد(: 26-4شکل 

 81...................................... کانتور نمایش تنش اصلی حداقل سد برای حالت بدون تونل )وجه پایین دست سد(: 27- 4شکل

 82..................................... کانتور نمایش تنش اصلی حداقل سد برای حالت دارای تونل )وجه پایین دست سد(: 28-4شکل 

 84............................................................تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی تاج سد برای حالت بدون تونل : پاسخ 29- 4شکل

 85..................................تونل و بدون تونل یدو حالت دارا  یتاج سد برا یمکان افق رییتغ یزمان خچهی: پاسخ تار31-4شکل 

 85.........................................................کانتور نمایش تغییر مکان افقی سد برای حالت بدون تونل ......................: 31-4شکل 

 86................................................................................کانتور نمایش تغییر مکان افقی سد برای حالت دارای تونل : 32-2شکل

 87....................................................... تاریخچه زمانی تنش اصلی حداکثر پنجه سد برای حالت بدون تونل: پاسخ 33-4شکل

 87............................تونل و بدون تونل یدو حالت دارا یحداکثر پنجه سد برا یتنش اصل یزمان خچهی: پاسخ تار34-4شکل 

 88............................... کانتور نمایش تنش اصلی حداکثر پنجه سد برای حالت بدون تونل )وجه پایین دست سد(: 35-4شکل

 88.............................کانتور نمایش تنش اصلی حداکثر پنجه سد برای حالت دارای تونل )وجه پایین دست سد( : 36-4شکل 

 89.......................................................تاریخچه زمانی تنش اصلی حداقل پنجه سد برای حالت بدون تونل : پاسخ 37-4شکل 

 89.............................تونل و بدون تونل یدو حالت دارا یحداقل پنجه سد برا یتنش اصل یزمان خچهی: پاسخ تار38-4شکل 

 91...............................کانتور نمایش تنش اصلی حداقل پنجه سد برای حالت بدون تونل )وجه پایین دست سد( : 39-4شکل 

 91..............................کانتور نمایش تنش اصلی حداقل پنجه سد برای حالت دارای تونل )وجه پایین دست سد( : 41- 4شکل

 91......................................................تاریخچه زمانی تنش اصلی حداکثر پاشنه سد برای حالت بدون تونل : پاسخ 41-4شکل 

 91...........................تونل و بدون تونل یدو حالت دارا یحداکثر پاشنه سد برا یتنش اصل یزمان خچهی: پاسخ تار42-4کل ش

 92.................................کانتور نمایش تنش اصلی حداکثر پاشنه برای حالت بدون تونل )وجه باال دست سد( .....: 43-4شکل 

 92......................................ور نمایش تنش اصلی حداکثر پاشنه برای حالت دارای تونل )وجه باال دست سد( کانت: 44-4شکل 

 93.....................................................تاریخچه زمانی تنش اصلی حداقل پاشنه سد برای حالت بدون تونل : پاسخ 45-4شکل 

 93............................تونل و بدون تونل یدو حالت دارا یحداقل پاشنه سد برا یتنش اصل یزمان خچهیار: پاسخ ت46-4شکل 

 94.......................................کانتور نمایش تنش اصلی حداقل پاشنه برای حالت بدون تونل )وجه باال دست سد( : 47-4شکل 

 94.....................................لی حداقل پاشنه برای حالت بدون دارای )وجه باال دست سد( کانتور نمایش تنش اص: 48-4شکل 



 95..................................................تاریخچه زمانی فشار هیدرودینامیکی پاشنه سد برای حالت بدون تونل : پاسخ 49-4شکل 

 95.............................تونل و بدون تونل یپاشنه سد در دو حالت دارا یکینامیدرودیر هفشا یزمان خچهی: پاسخ تار51-4شکل 

 96...............................................................کانتور نمایش فشار هیدرودینامیکی در پاشنه برای حالت بدون تونل : 51-4شکل 

 96...............................................................یدرودینامیکی در پاشنه برای حالت دارای تونل کانتور نمایش فشار ه: 52-4شکل 

 111........................................................................حالت بدون تونل یتاج سد برا یمکان افق رییتغ شی: کانتور نما53-4شکل 

 111...................................................................... تونل یحالت دارا یتاج سد برا یمکان افق رییتغ شی: کانتور نما54-4شکل 

 112.......................... سد( دستنییحالت بدون تونل )وجه پا یحداکثر پنجه سد برا یتنش اصل شی: کانتور نما55-4شکل 

 112......................... سد( دستنییتونل )وجه پا یحالت دارا یحداکثر پنجه سد برا یتنش اصل شی: کانتور نما56-4شکل 

 113........................... سد( دستنییحالت بدون تونل )وجه پا یحداقل پنجه سد برا یتنش اصل شی: کانتور نما57-4شکل 

 113......................... سد( دستنییتونل )وجه پا یحالت دارا یحداقل پنجه سد برا یلتنش اص شی: کانتور نما58-4شکل 

 114................................... حالت بدون تونل )وجه باال دست سد( یحداکثر پاشنه برا یتنش اصل شی: کانتور نما59-4شکل 

 114................................... تونل )وجه باال دست سد( یحالت دارا یحداکثر پاشنه برا یتنش اصل شی: کانتور نما61-4شکل 

 115.............................. حالت بدون تونل )وجه باالدست سد( یحداقل پاشنه سد برا یتنش اصل شی: کانتور نما61-4شکل 

 115................................تونل )وجه باالدست سد( یحالت دارا یحداقل پاشنه سد برا یتنش اصل شی: کانتور نما62-4شکل 

  116.............................................................. حالت بدون تونل یدر پاشنه برا یکینامیدرودیفشار ه شی: کانتور نما63-4شکل 

  116............................................................. تونل یداراحالت  یدر پاشنه برا یکینامیدرودیفشار ه شی: کانتور نما64-4شکل 



 

 :فصل اول

 کلیات پژوهش



  مقدمه -3-3

سد سازی در ايران، با توجه به کمبود آب و کاهش نزوالت جوی، از ديرباز صنعت مهمي بوده است. 

برداری دراز مدت ذاری امکان بهرهگطراحي و اجرای هرچه دقیقتر سدها و رفع مشکالتي نظیر رسوب

های رويه از منابع آبهای بيافزايش جمعیت، باال رفتن سطح بهداشت، برداشت سازد.سدها را ممکن مي

منابع آب شیرين، از جمله عواملي هستند که ضرورت ساختن سد در کشور را  زيرزمیني و محدوديت

 کنند.ايجاب مي

ند، ايجاد بندهای مختلف دها بور خطر سیالب و طغیان رودخانهدر دوران  قديم برای مناطقي که د

. سد کردهای سیل خیز برای پیشگیری از وقوع حوادث کمک شاياني ميدر طول مسیر رودخانه و قسمت

ها در اين هايي از آناکنون نیز نشانهالنهرين قدمت طوالني دارد، و همدر ايران، مصر و بین سازی

طبق مطالعات تاريخي به عمل آمده سد الکافرا در مصر اولین سد ساخته شده ت. ها موجود اسسرزمین

گردد. ساختار اين سد خاکي بوده ميسال قبل از میالد مسیح باز 2022توسط بشر است که ساخت آن به 

در  باشد.مي متر 41با ارتفاع  ای و پوشش حفاظتي سنگچینی سنگريزهی خاکي و پوستهکه دارای هسته

ت اين سدها مصالح بنايي بوده است. عمده مصالح ساخاند، ران باستان نیز سدهای فراواني ساخته شدهاي

با گسترش توجه به کانال سازی  و و با انقالب صنعتي در اروپا آغاز 4812شروع ساخت سدهای مدرن در 

 و سدسازی توسعه يافت.
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    بنددار ازجمله سدهای ساخته شده در ايران باستان  ي و سدهای پشتسدهای وزني، سدهای قوس

  ی طراحي که در عصر جديد در طراحي باشند. تحقیقات نشان داده است که بیشتر مسائل عمدهمي

سد  ی اين سدهاجمله شود، در سدهای قديمي ايران منظور شده است. ازگونه سدها درنظر گرفته مياين

 212د با طول تاج لمعمر، سد اخ سال 322ر با بیش از تشوسال عمر، سد ش 822بیش از  قديمي ساوه با



سال  122سد پشت بنددار فرمان با بیش از متر با حجم مخزن سه میلیون مترمکعب،  42متر و ارتفاع 

 برداری است. اکنون نیز در حال بهرهعمر که هم

رگ در حدود شش دهه قبل آغاز شد. مطالعه های بزبا مقیاس نیزمدرن به صورت صنعت سد سازی 

 آغاز ش.ه .  4112 و احداث اين سدها از اواخر دهه  .. ش ه4128ي اين سدها در حدود سال  و طراح

ر اين وزارت نیرو دتوان گفت رفت کرد که ميدر ايران پیشپس از پیروزی انقالب اسالمي، سدسازی  شد.

آمار سدهای احداث  يي نسل جديد سدها در تولید انرژی،نابه دلیل توا .رفت نقش به سزايي داشتپیش

سد افزايش يافت. در حال حاضر نیز، در برنامه تامین آب  02سد به  41شده در دو دهه پس از انقالب از 

 سد مهم در حال اجراست. 82کشور، 
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دانه و مالت شني درشت های گذشته برای ساخت سدهای نسبتا بلند، از ترکیب مصالحدر زمان

جای مصالح فوق از بتن . با گذشت زمان بهشدشد و گاهي از سنگ جای آجر بهره گرفته مياستفاده مي

میالدی،  4352تر شد. پس از سال ها آسانهای مختلف برای سدبدين ترتیب اجرای طرحاستفاده شد و 

سنگ متداول رباره کوره يا پودر خاکستر زغالسمخلوط کردن بتن با محصوالت و مواد اضافه و زائد مانند 

سدهای بتني وزني گرديده تا عالوه بر کاهش هزينه، مشکالت جانبي اجرايي مختلف نیز برطرف گردد. 

در هزينه ساخت سد  شود کهدر ساخت آن حجم بااليي از مصالح مصرف ميازجمله سدهايي هستند که 

شوند، در باالدست به مقطع مثلثي يا ذوزنقه ای ساخته مي اين سدها که معموال بانقش اصلي را دارد. 

شوند. پايداری اين سدها تنها ازطريق نیروی وزن صورت قائم و در پايین دست با شیب تند ساخته مي

  گردد.ها تامین ميآن

     دهند. شکلقسمت مهمي از سدهای ساخته شده در جهان را سدهای بتني وزني تشکیل مي

ها تاثیر گذار است را های محیطي که بر روی آنای از اين سدها و بعضي از پديدهنمونهمقطع ( 4-4)

  ترين عنوان يکي از جدی باشد. زلزله بهلرزه ميها زمینترين اين پديدهاز مهم دهد. يکينشان مي



ات فراواني در . تاکنون تحقیقباشدخیز مطرح ميی ايمني سدها، در مناطق لرزهکنندههای تهديدپديده

   سازه متاسفانه تجارب عملي روی مقاومت جهت بررسي پايداری سدهای وزني تحت اثر زلزله شده است.

باشد و اطمینان زيادی نسبت به سالمت های شديد بسیار محدود ميلرزهسدهای وزني تحت زمین

سازی از همین رو شبیهد ندارد. خیزی فراوان قرار دارند، وجوهايي با لرزهسدهای بتني بزرگ که در محیط

ها برای ارزيابي سالمت سدهای بتني تحت حل نباشد، يکي از بهترين راهگونه سدها اگر تنها راهعددی اين

  های شديد است.لرزهزمین

 

 (4182)احمدی در سال های تاثیرگذار بر روی آن: مقطع نمونه يک سد وزني و پديده4-4شکل 
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بارهای اصلي،  ثانويه و استثنايي تقسیم نمود.  توان به سه گروه اصلي،بارهای وارده به سدها را مي

شوند. بارهای ثانويه به بارهايي اطالق باشند که بیشترين اهمیت را در تمامي سدها شامل ميبارهايي مي

در بارهای  تواند پراهمیت گردد.د ميرخي موارگردند که دارای اهمیت کمتری بوده و تنها در بمي



اين نوع بارها وجود دارد. با توجه به دسته بندی فوق برای انواع  يي، احتمال وقوع کمتری برایاستثنا

هايي از بارهای وارده در هريک از انواع ذکر شده پرداخته بارها در ادامه سعي خواهد شد به عنوان مثال

 شود.

 

 لیبارهای اص  -3-1-3

 شود که برآيند آن بار آب به صورت يک فشار هیدرواستاتیک بر سطح باال دست سد وارد مي :بار آب

درصورتي که سطح باال دست دارای شیب باشد، باشد. به صورت يک نیروی افقي قابل محاسبه مي

 ست نیز باالدبرآيند مذکور عالوه بر برآيند افقي، شامل يک برآيند قائم نیز بر روی سطح شیبدار 

 گردد.مي

 بار وزن جسم نیز به عنوان يک نیرو، با برايند قائم قابل بررسي است که بر مرکز ثقل  :بار وزن جسم

 گردد.مقطع مورد بررسي وارد مي

 آيد که وجود ميآب در بدنه بهبه دلیل نشت آب به درون سد، يکسری بار ناشي از زه  :بار زه آب

باشد، به طرف باال اين بار که به صورت قائم ميباشد. و فرج مي ناشي از فشار منفذی آب در خلل

 شود.بوده و برخالف بار وزن بر مقاطع مختلف وارد مي
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 در اثر گذشت زمان مقداری رسوب از مواد معلق موجود در آب درياچه، در پشت سد جمع  :بار رسوب

 نمايد.وارد ميدست  شده و يک نیروی افقي بر سطح باال

 ست حائز اهمیت باشد، ولي ابار ناشي از ضربه موج به بدنه سد نیز ممکن  :بار هیدرودينامیکي موج

 معموال در طراحي سدها ممکن است تنها تاثیر امواج بر روی پوشش باال دست بررسي شود.



 در  ت يک بار متمرکزباشد که به صوراين نوع بار تنها در مناطق سردسیر مد نظر مي :بار ناشي از يخ

 شود.قسمت فوقاني وارد مي

 باشد، در اثر انبساط و انقباض حجمي اين نوع بار که معموال در سدهای بتني مطرح مي :بار حرارتي

 ايد.وجود ميتحت تاثیر تغییر دمای محیط و يا دمای ناشي از فرايند آبگیری سیمان بهبدنه سد، 
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 اين بار بايد با بررسي تاثیر مشترک بارهای اينرسي قائم و افقي بدنه سد و آب درياچه  :رزهل بار زمین

 گردد.ها در اثر تداخل بیشتر يا کمتر ميبا يکديگر مورد نظر قرار گیرد که تاثیر آن

 ريختگي بهمسنگي ممکن است اشباع شدن يا بستر های عمیق در در اثر گودبرداری: اثرات تکنوتیکي

 های آهسته تکنوتیکي، يکسری بار بدنه اعمال گردد.ه وجود آمده و در اثر حرکتب

لرزه، به عنوان بارهای وارد شده مورد تحلیل قرار نامه، بار وزن سد، بار آب و بار زمیندر اين پايان

 شود. گرفته است. از بین بارهای ذکر شده در باال به بررسي زلزله در ادامه بحث پرداخته مي
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سیختگي در مقیاس متفاوت رخ های گهای سنگي که در آن پديدهحالت خاصي از تغییر شکل توده

در نزديکي سطح زمین،  شود.. يا هر نوع لرزش زمین در اثر عبور امواج لرزه ای زلزله نامیده مي،ددهمي

منشا زمین لرزه است و انرژی محلي که   .شودزلزله به صورت ارتعاش يا گاهي جابجايي زمین نمايان مي

لرزه ی باالی کانون در سطح زمین را مرکز سطحي زمینشود را کانون ژرفي و نقطهجا خارج مياز آن

دهد که به تری در منطقه روی ميهای نسبتا خفیفلرزه اصلي معموال زلزلهگويند. پیش از وقوع زمین

با فاصله زماني  لرزه گويند که با شدت کمتر ولرزه نیز پسهای بعد از زمینلرزه گويند. به لرزهها پیشآن



وقوع مودی، افقي و موجي بهلرزه به سه صورت عدهند. زمینگوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه رخ مي

 هاست.ترين آنکه نوع آخر از شايع پیونددمي

کند. واج مرتعشي را ايجاد ميلرزه نتیجه رهايي ناگهاني انرژی از داخل پوسته زمین است که امزمین

له طبق قرارداد با )ريشتر( شوند. مقدار بزرگي زلزنگار ثبت ميسنج يا لرزهها توسط دستگاه زلزلهلرزهزمین

های جدی های کوچکتر از شدت سه اغلب غیر محسوس و بزرگتر از هفت خسارتشود، زلزلهگزارش مي

 شود.گیری ميده مرکالي اندازهآورند. شدت لرزه با روش اصالح شبه بار مي

شود. زماني که در نزديکي سطح زمین، زلزله به صورت ارتعاش يا گاهي جابجايي زمین نمايان مي

   که باعث ايجاد سونامي يابدلرزه در داخل دريا باشد، بستر دريا به میزاني تغییر مکان ميمرکز زمین

شود. در حالت های آتشفشاني را موجب ميي فعالیتشود. ارتعاشات زمین همینطور ريزش کوه و گاهمي

گیرد، چه ارتعاش طبیعي چه مصنوعي توسط انسان که لرزه هر نوع ارتعاشي را در بر ميکلي کلمه زمین

های طور فعالیتهای گسل هستند و همینها اغلب معلول شکستگيلرزهشود. زمینموجب ايجاد امواج مي

 ای. های هستهها و آزمايشجار معدنها، انففشاني،ريزش کوهآتش
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برد تمدن ی سدها در پیشکنندهرفت قابل توجه علوم مهندسي و نقش تعیینوجود پیش امروزه با

ل توده سنگ در طبیعت و کامبیني بودن ی بزرگ، ناهمگن و غیرقابل پیشبشری و نیاز مبرم به اين سازه

برداری صحیح از سد، باعث بروز اتفاقات جه کافي انسان در طراحي، اجرا و بهرهعدم تو اشتباهات يا

گیری کلي از تجارب ناگوار ناپايداری سدها و ناگواری ناشي از ناپايداری و شکست سدها شده است. نتیجه

پايداری، انهای قبل از گیریتلفات جاني و اقتصادی جبران ناپذير مرتبط با آن و بررسي مشاهدات و اندازه

 بیني بسیار از اين موارد ناپايداری و مقابله با عوامل موثر در ايجاد آن ممکن بوده است.اين بود که پیش



% از سدها ناپايدار بوده و بر اساس آمار کمیته 4آمار عملکرد سدها بیانگر اين واقعیت است که 

دهای بزرگ در حدود هجده هزار سال گذشته، تنها در اثر خرابي س سدهای بزرگ، طي صدالمللي بین

ی تلفات جاني و خسارات سنگین اقتصادی وارد آمده است. هر فاجعه با دلسردی عموم و تکاپوی گسترده

رو شده است. در حال حاضر، بسیاری از سدهای جهان عوامل خرابي روبهمجامع رسمي جهت بررسي 

ها نشان داده است که خواهند داشت. بررسيآمیز و غیر قابل جبران در پي درصورت خرابي عواقب فاجعه

 اند.طور که طراحي شده اجرا نگرديدهها آنبیشتر اين سازه

  های سد و ياگاهها از درون پي و تکیههای فعال ازجمله تهديداتي هستند که عبور آنگسل

ب شکست سد پذير کرده و هرجا که گسل حرکت کرده است، موجهای جانبي، سدها را بسیار آسیبسازه

گرديده است که نمونه آن در زلزله چي چي تايوان برای سد انحرافي شي کانگ روی داد. مطالعات ناکافي 

های گذشته باعث شده است که اکنون تشخیص داده شود که سدهای متعددی و عدم علم کافي در دهه

 (Inguriبتني قوسي اينگوری )توان به سد های فعال قرار گرفته است. از نمونه اين سدها ميبر روی گسل

متر در گرجستان اشاره کرد که بر روی يک گسل بالقوه فعال قرار دارد. در مواردی که  284به ارتفاع 

وجود گسل در پي سد در هنگام مطالعات يا در حین ساخت مشخص گرديده است، موجب کنار گذاشتن 

( ساخت سد بتني دو USBRآمريکا ) ی احیای اراضيطرح يا تغییرات جدی در آن شده است. اداره

هايي که در پي يافت شده بود، از که گسلبه علت اين ،متر را 223( به ارتفاع Aubrunقوسي اوبرن )

( با Orovilleاوروويل ) 4385هايي تشخیص داده شد که شکستن آن منجر به زلزله همان سیستم گسل

 ريشتر گرديده بود را صرف نظر کرد. 8/5بزرگي 

متر، چندين شاخه  422( به ارتفاع Clydeین در هنگام حفاری پي سد بتني وزني کاليد )همچن

( پیدا شد. در پي اين اکتشاف، طراحي سد به کلي تغییر يافت و يک Dunstanفعال از گسل دانستان )

 بندی شدهبند الستیکي، آببیني گرديد. اين درز که با يک آبدرز لغزشي مستقیما بر روی گسل پیش

 متر را داشت. 4متر و قائم  2متر در تمامي سد وجود داشت، توانايي جابجايي افقي  422بود و با ارتفاع 
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Abstract: 

In  this thesis, due to importance of seismic analysis of concrete gravity dams, the effect of bottom 

outlet tunnel on seismic response is investigated. According to the geometry and behavior of 

gravity dams with bottom outlet tunnel, a computational procedure for three-dimensional model is 

developed in this research. A finite element model is developed and implemented using Ansys 

software for seismic analysis of system. The analysis is carried out in time domain considering 

dynamic excitations and dam-reservoir-foundation interaction. The water is taken as a 

compressible, inviscid fluid and the dam as elastic solid. Newmark time integration scheme is 

developed to solve the time-discretized equations which are an unconditionally stable implicit 

method. The Sommerfeld boundary condition has been used for truncated boundary. The Sefid 

Rud bottom outlet tunnel, due to horizontal and vertical components of Manjil earthquake is 

modeled as a case study to show the effects of  bottom outlet tunnel on seismic responses of 

gravity dams considering interaction effects. Consider to obtained results, it is revealed that the 

existing  bottom outlet tunnel in dams, increase the seismic response of gravity dams. At the end, 

parametric study on the effect of dam and foundation flexibility are presented and discussed. 

Obtained results show that the seismic response  of bottom outlet tunnel is reduced by reducing the 

modules of elasticity. 
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