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  :چکیده

توانند منجر به ایجاد معایبی در سازه و یا کاهش عمر مفید آن گردند. هایی وجود دارند که میها تركدر سازه

گردد ولی ها نمیکنند که منجر به شکست آنرا تجربه می بسیاري از سدها در طول عمر خود وقوع یک زلزله شدید

نامه، با استفاده گردند. در این پایانبه دلیل عدم تحمل تنش کششی توسط بتن، این سدها دچار ترك خوردگی می

به بررسی مکانیک شکست در سدهاي بتنی وزنی با استفاده از تحلیل احتماالتی و روش  ANSYSاز نرم افزار 

شود تا روشی که به طراحی ایمن و بهینه منجر گردد، ارائه شود. براي این زي مونت کارلو پرداخته میساشبیه

-ریشتر قرار گرفت و دچار ترك  5/6اي شدید با بزرگی تحت زلزله 1967منظور سد بتنی وزنی کوینا که در سال 

فرناندو، هاي السنترو، سانشت زلزلههاي گسترده گردید، به عنوان مطالعه موردي تحت اعمال شتابنگاخوردگی

ریج و کوینا در نظر گرفته شده است. روش محاسباتی جهت تحلیل مدل به صورت دو بعدي و با استفاده از نورث

باشد که مدل پایه به صورت تاریخچه زمانی در حوزه زمان و با در نظر گرفتن اندرکنش بین مدل اجزاي محدود می

حلیل شده است. براي مدل کردن مخزن در دوردست شرط مرزي سامرفلد به کار رفته و سد، مخزن و فونداسیون ت

گیري عددي در  آنالیز دینامیکی از روش نیومارك که به صورت غیر مشروط پایدار است، بهره گرفته براي انتگرال

یري اصول و معیارهاي ها به بررسی نحوه گسترش ترك در بدنه سد با هدف به کارگشده است. بعد از انجام تحلیل

مورد استفاده قرار گرفته است. براي  منفردمکانیک شکست پرداخته شده و جهت بررسی  گسترش ترك، مدل ترك 

هاي خروجی شامل ماکزیمم فشار هیدرودینامیکی، تغییر مکان افقی تاج بررسی تأثیر پارامترهاي مختلف، پاسخ

هاي بحرانی، بررسی شده و نتایج حاصل به سد به عنوان پاسخسد، تنش کششی در پاشنه و تنش فشاري در پنجه 

  هایی به نمایش در آمده است.صورت منحنی

  منفردترك سد بتنی وزنی کوینا، مونت کارلو، مکانیک شکست، : هادواژهیکل
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  .Error! Bookmark not defined  .................. ................................ ................................   :مآخذ و منابع فهرست

 

  جداول فهرست

  صفحه  شماره و عنوان مطالب

 

 Error! Bookmark notسد ساخت هیاول اطالعات به توجه با مصالح و مواد مشخصات: 1–3 جدول

defined.  

 Error! Bookmark  ..  ونیفونداس و مخزن سد، ستمیس یکیاستات لیتحل از حاصل جینتا: 1–4جدول

not defined.  

 !Error  ....  بدنه به ونیفونداس بتن یسخت از مختلف يهانسبت با هالیتحل از حاصل جینتا: 2–4 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ..  فرناندوسان زلزله اعمال تحت یرخطیغ و یخط یکینامید لیتحل از حاصل جینتا: 3–4 جدول

Bookmark not defined.  

ترك حضور با مختلف يهازلزله اعمال با یرخطیغ و یخط يهالیتحل از حاصل جینتا: 4–4 جدول

   ................................ ................................ ................................................  Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  .  ترك حضور با و ترك بدون یرخطیغ لیتحل از حاصل جینتا: 5–4 جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  ...........  انگی مدول مختلف يهامحدوده يبرا هایمنحن بیش: 6–4 جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  .  ترك حضور با یاحتماالت لیتحل از حاصل يهاپاسخ سهیمقا: 7–4 جدول

defined.  

 !Error  .................. ترك نقطه اطراف يهاگره در یکشش تنش یاحتماالت يهاپاسخ سهیمقا: 8-4 جدول

Bookmark not defined.  
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  شکل هافهرست 

  صفحه  شکلشماره و عنوان 
  

 Error! Bookmark not  ..........  )متر برحسب ابعاد( نایکو یوزن یبتن سد یهندس مشخصات: 1–3 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ........................  ونیفونداس و مخزن سد، محدود اجزا مدل: 2–3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................  مخزن و سد ستمیس اندرکنش از ییشما: 3- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................  مخزن کف بر وارد یکیدرواستاتیه فشار کانتور: 4- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................   السنترو زلزله شتابنگاشت یافق مؤلفه: 5- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   السنترو زلزله شتابنگاشت قائم مؤلفه: 6- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................   فرناندوسان زلزله نگاشتشتاب یافق مؤلفه: 7- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................   فرناندوسان زلزله نگاشتشتاب قائم مؤلفه: 8- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................  جیرنورث زلزله نگاشتشتاب یافق مؤلفه: 9- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................  جیرنورث زلزله نگاشتشتاب قائم مؤلفه: 10- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................   نایکو زلزله نگاشتشتاب یافق مؤلفه: 11- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................   نایکو زلزله نگاشتشتاب قائم مؤلفه: 12- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   سد بدنه در ییجابجا عیتوز کانتور: 1- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  سد بدنه در اول یاصل تنش عیتوز کانتور: 2–4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................   سد بدنه در سوم یاصل تنش عیتوز کانتور: 3- 4 شکل

 ��Error! Bookmark not/��  0.5 = نسبت يبرا سد تاج یافق ییجابجا یزمان خچهیتار: 4–4 شکل

defined.  

 ��Error! Bookmark/��  0.5 =نسبت يبرا سد پاشنه در یکشش تنش یزمان خچهیتار: 5-4  شکل

not defined.  



 ح

 Error! Bookmark  .  ��/��  0.5 =نسبت يبرا سد پنجه در يفشار تنش یزمان خچهیتار: 6-4  شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ...  ��/��  1 =نسبت يبرا سد تاج یافق ییجابجا یزمان خچهیتار: 7-4  شکل

defined.  

 Error! Bookmark  ....  ��/��  1 =نسبت يبرا سد پاشنه در یکشش تنش یزمان خچهیتار: 8–4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark  ......  ��/��  1 =نسبت يبرا سد پنجه در يفشار تنش یزمان خچهیتار: 9–4 شکل

not defined.  

 ��Error! Bookmark not/��  1.5 =نسبت يبرا سد تاج یافق ییجابجا یزمان خچهیتار: 10- 4 شکل

defined.  

 ��Error! Bookmark/��  1.5 =نسبت يبرا سد پاشنه در یکشش تنش یزمان خچهیتار: 11- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark  ��/��  1.5 =نسبت يبرا سد پنجه در يفشار تنش یزمان خچهیتار: 12- 4 شکل

not defined.  

 k  ................  Error! Bookmark not  ریمتغ به نسبت سد تاج یافق ییجابجا راتییتغ روند: 13- 4 شکل

defined.  

 k  ......  Error! Bookmark not  ریمتغ به نسبت  سد پاشنه در یکشش تنش راتییتغ روند: 14- 4 شکل

defined.  

 k  ..........  Error! Bookmark not  ریمتغ به نسبت سد پنجه در يفشار تنش راتییتغ روند: 15- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   یکشش مقاومت یطراح یمنحن: 16- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...............  سد تاج یافق ییجابجا حداکثر یزمان خچهیتار: 17- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................  سد پاشنه در یکشش تنش یزمان خچهیتار: 18- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................  سد پنجه در يفشار تنش یزمان خچهیتار: 19- 4 شکل
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 Error! Bookmark not  مخرن کف در وارد یکینامیدرودیه فشار حداکثر یزمان خچهیتار: 20–4 شکل

defined.  

 Error! Bookmarkیرخطیغ و یخط حالت دو در سد تاج یافق ییجابجا یزمان خچهیتار: 21-4  شکل

not defined.  

 !Error  .................  یرخطیغ و یخط حالت دو در سد پاشنه در یکشش تنش یزمان خچهیتار: 22- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ..................   یرخطیغ و یخط حالت دو در سد پنجه در يفشار تنش یزمان خچهیتار: 23–4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ...........  یرخطیغ و یخط حالت دو در یکینامیدرودیه فشار حداکثر یزمان خچهیتار: 24-4  شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark  .  فرناندوسان زلزله يبرا یکینامیدرودیه فشار حداکثر یزمان خچهیتار: 25-4  شکل

not defined.  

 Error! Bookmark notجیرنورث زلزله يبرا یکینامیدرودیه فشار حداکثر یزمان خچهیتار: 26- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  ....  نایکو زلزله يبرا یکینامیدرودیه فشار حداکثر یزمان خچهیتار: 27- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  ......  فرناندوسان زلزله يبرا یافق ییجابجا حداکثر یزمان خچهیتار: 28- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  ..........  جیرنورث زلزله يبرا یافق ییجابجا حداکثر یزمان خچهیتار: 29–4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not definedنایکو زلزله يبرا یافق ییجابجا حداکثر یزمان خچهیتار: 30–4 شکل

 Error! Bookmark  فرناندوسان زلزله يبرا پاشنه در یکشش تنش حداکثر یزمان خچهیتار: 31- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark  ...  جیرنورث زلزله يبرا پاشنه در یکشش تنش حداکثر یزمان خچهیتار: 32- 4 شکل

not defined.  



 ي

 Error! Bookmark not  .  نایکو زلزله يبرا پاشنه در یکشش تنش حداکثر یزمان خچهیتار: 33- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .  فرناندوسان زلزله يبرا پنجه در يفشار تنش حداکثر یزمان خچهیتار: 34- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark  .....  جیرنورث زلزله يبرا پنجه در يفشار تنش حداکثر یزمان خچهیتار: 35- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ....نایکو زلزله يبرا پنجه در يفشار تنش حداکثر یزمان خچهیتار: 36- 4 شکل

defined.  

 !Error  ................  فرناندوسان زلزله يبرا ترك نقطه در یکشش تنش حداکثر یزمان خچهیتار: 37- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ....................  جیرنورث زلزله يبرا ترك نقطه در یکشش تنش حداکثر یزمان خچهیتار: 38- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark  ...نایکو زلزله يبرا ترك نقطه در یکشش تنش حداکثر یزمان خچهیتار: 39–4شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   ترك نقطه اطراف يگرهها: 40- 4 شکل

 Error! Bookmark not  ..........  هانمونه از يتعداد حسب بر سد تاج یافق ییجابجا حداکثر: 41- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  .....  هانمونه از يتعداد حسب بر سد پاشنه در یاصل یکشش تنش: 42- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  .......  هانمونه از يتعداد حسب بر سد پنجه در یاصل يفشار تنش: 43- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .........  سد تاج یافق ییجابجا حداکثر یتجمع عیتوز تابع: 44- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....  سد پاشنه در یاصل یکشش تنش یتجمع عیتوز تابع: 45- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......  سد پنجه در یاصل يفشار تنش یتجمع عیتوز تابع: 46- 4 شکل



 ك

 !Error  ....................  بتن تهیسیاالست مدول حسب بر سد تاج یافق ییجابجا یعیتوز مهیترس: 47–4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ............  بتن تهیسیاالست مدول حسب بر  سد پاشنه در یکشش تنش یعیتوز مهیترس: 48–4شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ............  بتن تهیسیاالست مدول حسب بر  سد پنجه در يفشار تنش یعیتوز مهیترس: 49–4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ..........  هانمونه از يتعداد حسب بر سد تاج یافق ییجابجا حداکثر: 50- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notهانمونه از يتعداد حسب بر  ترك نقطه در یکشش تنش حداکثر: 51- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  ...  هانمونه از يتعداد حسب بر سد پنجه در يفشار تنش حداکثر: 52- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  .....  هانمونه از يتعداد حسب بر مخزن کف بر وارده فشار حداکثر: 53- 4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ........................سد تاج یافق ییجابجا یتجمع عیتوز تابع: 54- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............  ترك نقطه در یکشش تنش یتجمع عیتوز تابع: 55–4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......  سد پنجه در یاصل يفشار تنش یتجمع عیتوز تابع: 56- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  مخزن کف در یکینامیدرودیه فشار یتجمع عیتوز تابع: 57- 4 شکل

 !Error  ....................  بتن تهیسیاالست مدول حسب بر سد تاج یافق ییجابجا یعیتوز مهیترس: 58–4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ............  بتن تهیسیاالست مدول حسب بر ترك نقطه در یکشش تنش یعیتوز مهیترس: 59–4شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ....  بتن تهیسیاالست مدول حسب بر سد پنجه در یاصل يفشار تنش یعیتوز مهیترس: 60- 4 شکل

Bookmark not defined.  
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 Error! Bookmarkبتن تهیسیاالست مدول حسب بر یکینامیدرودیه فشار یعیتوز مهیترس: 61- 4 شکل

not defined.  

 !Error  .........بتن تهیسیاالست مدول حسب بر 17368 گره در یکشش تنش یعیتوز مهیترس: 62- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ........  بتن تهیسیاالست مدول حسب بر 17375 گره در یکشش تنش یعیتوز مهیترس: 63- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  .........بتن تهیسیاالست مدول حسب بر 17364 گره در یکشش تنش یعیتوز مهیترس: 64- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ...  یرخطیغ و یخط لیتحل يبرا هانمونه از يتعداد حسب بر یافق ییجابجا حداکثر: 65- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 و یخط لیتحل يبرا هانمونه از يتعداد حسب بر ترك نقطه در یکشش تنش حداکثر :66- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................ ................................   یرخطیغ

 !Error  ....  یرخطیغ و یخط لیتحل يبرا هانمونه از يتعداد حسب بر يفشار تنش حداکثر: 67-4  شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  .....  یرخطیغ و یخط لیتحل يبرا هانمونه از يتعداد حسب بر یکینامیدرودیه فشار: 68- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  یرخطیغ و یخط لیتحل يبرا یافق ییجابجا یتجمع عیتوز تابع: 69-4  شکل

defined.  

 !Error  .........  یرخطیغ و یخط لیتحل يبرا ترك نقطه در یکشش تنش یتجمع عیتوز تابع: 70–4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  .  یرخطیغ و یخط لیتحل يبرا سد پنجه در یاصل يفشار تنش یتجمع عیتوز تابع - 71- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  .....................  یرخطیغ و یخط لیتحل يبرا یکینامیدرودیه فشار یتجمع عیتوز تابع: 72- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark  .....  یرخطیغ و یخط لیتحل يبرا یسخت به نسبت ییجابجا راتییتغ: 73-4  شکل

not defined.  
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یرخطیغ و یخط لیتحل يبرا یسخت به نسبت ترك نقطه در یکشش تنش راتییتغ: 74–4 شکل

   ................................ ................................ ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkیرخطیغ و یخط لیتحل يبرا یسخت به نسبت يفشار تنش راتییتغ: 75-4  شکل

not defined.  

 !Error  ..........  یرخطیغ و یخط لیتحل يبرا یسخت به نسبت یکینامیدرودیفشاره راتییتغ: 76–4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  .......  یرخطیغ و یخط يبرا یسخت به نسبت 17368 گره در یکشش تنش راتییتغ: 77–4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  ....  یرخطیغ و یخط يبرا یسخت به نسبت 17375 نقطه در یکشش تنش راتییتغ: 78–4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error  .......  یرخطیغ و یخط يبرا یسخت به نسبت17364 نقطه در یکشش تنش راتییتغ: 79- 4 شکل

Bookmark not defined.  
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  مقدمه -1-1

باشد که بشر از ابتداي ترین و تأثیرگذارترین عناصر در زندگی و فرهنگ بشر میآب یکی از حیاتی

هاي رفع معضل آن داشته است. یکی از روش سازيیرهذخهاي گوناگون سعی بر حفظ و خلقت با روش

. هاسترودخانهآب هاي سطحی و ذخیره آن از طریق احداث سد در مسیر جریان کمبود آب، مهار آب

هاي جاري ابداع نمود و از آن آب سازيیرهذخهایی است که بشر براي حفظ و سد یکی از اولین سازه

سازي توان به عمل آورد. امروزه سدجانبی دیگري همچون تولید انرژي و کنترل سیالب می يهااستفاده

اصلی و زیربنایی اکثر کشورهاي در حال توسعه براي افزایش منابع آب است  يهابرنامهترین یکی از مهم

. به همین جهت است که از اواخر شودمی... ضعیت اقتصادي، رفاهی و اجتماعی وکه خود موجب بهبود و

به منظور  هارودخانههاي سدهاي امروزي بر روي هایی با ویژگیسده نوزدهم بشر به فکر ساختن سد

  و نیز جلوگیري از طغیان آب افتاد. ازيسیرهذخ

هاي صنعتی و اقتصادي پس از ساخت سد به قطب دستیینپاطی هزاران سال است که اراضی 

و تخریب سد به هر دلیلی منجر  شودمیگردند که این امر باعث افزایش جمعیت در این مناطق تبدیل می

مهمی است که از دیرباز مورد توجه  ئلاز مسا بنابراین شکست و تخریب سد؛ شودمیبه فاجعه ملی 

  محققین مختلفی قرار گرفته است.

ها را فراهم آورد یکی از این عوامل وقوع تواند موجبات تخریب و شکست سدعوامل مختلفی می

و همچنین کثرت سدهاي  ایران کشور مناطق بیشتر در خیزي باالاستعداد لرزه به توجه با زلزله است.

زلزله،  بارگذاري تحت هاسد ي رفتاراحداث شده و یا در دست ساخت در این مناطق، ضرورت مطالعه

رغم اینکه علی اي در علم سدسازي برخوردار است.ها از اهمیت و جایگاه ویژهطراحی ایمن و پایداري آن

باشند و تاکنون هیچ موردي از تخریب له میزلز هاييبارگذارهاي مقاومی در برابر سدهاي بتنی سازه

 زلزله شدید سد بزرگ تحت تأثیر چندبرابر زلزله گزارش نشده است اما تاکنون  کامل سدهاي بتنی در
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از این قبیل  2، سفیدرود و پالیوما1اند که سدهاي کویناهاي جدي شدهمیدان نزدیک دچار آسیب

  باشند.می

            باشد و یکی از علل عمده نشت یک سد بتنی نشت آب میترین عامل کاهش عمر مفید مهم 

هایی از سازه که بایست تالش نمود تا از بروز ترك در قسمتبتن است. در نتیجه می یخوردگتركآب، 

م تهیه اختالط بتن، در هنگا رو ینا ازآورد.  به عملباشد ممانعت در معرض تماس با فشار باالي آب می

هاي هاي متداول در سدهاي بتنی و روشاز سد، همواره به انواع ترك يبرداربهرهزمان ساخت و 

ها بایستی پرداخته شود. اصوالً احداث سدهاي بتنی و به ها در این سازهگیري و ترمیم این نوع تركپیش

فنی، اقتصادي،  يهاجنبهمهمی است که از ئل پایداري و ایمنی این نوع سدها از موضوعات دنبال آن مسا

قابل بررسی و مطالعه است. به همین دلیل امروزه با دقت نظر و حساسیت  محیطی یستزسیاسی و 

  .شودمیئل سدسازي برخورد مسابیشتري با 

  

  وزنی   تعریف سدهاي بتنی -1-2

به  هافرا سازهدهند. ایمنی این هر کشور را تشکیل می يهافرا سازهسدهاي بتنی بخش مهمی از  

هاي . سدهاي وزنی، سازهباشدیمئز اهمیت ها بسیار حاعلت نتایج ضرر بار ناشی از ویرانی و خرابی آن

در مخزنشان را با مقاومت در برابر  شده یرهذخبتنی هیدرولیکی عظیمی هستند که پایداري و آب 

کنند. سد وزنی عبارت نیروهاي اعمالی، اغلب با استفاده از شکل هندسی، وزن و مقاومت بتن حفظ می

افزایش حجم و ارتفاع آب در باالدست در  منظوربهاي سنگین که از بتن یا مصالح بنایی است از سازه

. اندشدهدرزهاي انقطاع از هم جدا که توسط  شودمیاخته س ياجداگانه يهابلوكعرض رودخانه به شکل 

. طراحی و شکل اندیافتهآن امتداد  دستیینپااین درزها از پایین تا باالي سد و از وجه باالدست تا وجه 

                                                
1 Koyna 
2 Paluma 
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بر پایداري سازه در مقابل کلیه نیروهاي وارده کافی  آناست که وزن  ياگونهبهسدهاي وزنی بتنی 

  باشد.می

ی و اجراي ساخت سدهاي وزنی که در زمان حاضر به ساخت سدهاي بتنی وزنی و مدرن طراح

هاي بسیار قدیم مرسوم بوده و براي رفع نیازهاي آبی اقوام گذشته مورد استفاده منتهی شده است از زمان

به علت  هاهزلزلکنند، در مقابل . طراحی این سدها که مقادیر عظیمی از آب را ذخیره میاندگرفتهیمقرار 

  باشد.ها بسیار مهم مینتایج بسیار ضرر بار ناشی از شکست آن

 برحسبترین سدهاي بتنی، سدهاي بتنی وزنی هستند که ترین و رایجدر حال حاضر، از معمول

هستند. سدهاي بتنی وزنی بلند که  اجرا قابل یسنگ یرغاي سنگی، نیمه سنگی و حتی هشرایط روي پی

تر در قرن بیستم رایج گردیدند. سدهاي باشد بیشهاي سنگی میها فقط بر روي پیامکان ساخت آن

تر ها سادهتر بوده و اجراي آناقتصادي نسبت به سایر سدهاي بتنی مناسب ازنظربتنی وزنی عموماً 

سد  ،در ژاپن 6در ایالت متحده آمریکا، سد اکوتادامی 5و سد پاین فلت 4، سد گرندکاولی3باشد. سد هورمی

جمله سدهاي بتنی وزنی ازدر کشور ایران  رودهندوستان، سد زاوین کالت و سد سفیدکوینا در کشور 

  باشند.می

 

  تاریخچه سدها و پیدایش سدهاي بتنی وزنی -1-3

ها تالش و تکاپوي زیادي هاي دور، براي مهار نیروهاي طبیعی و در اختیار گرفتن آنبشر از زمان

آب است که عامل اساسی تشکیل  مسئلهترین نیاز انسان در زندگی، از عمده انجام داده است. یکی

هاي قدیمی زیادي شده هاي کهن در مناطق مختلف جهان بوده و عدم آن، باعث نابودي تمدنتمدن

یا  هارودخانهتا حد امکان در کنار  هادهد که اکثر شهرها و تمدناست. تاریخ و تمدن بشر نشان می

                                                
3 Hoover 
4 Grand Coulee 
5 Pine Flat 
6 Okutadami 
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قدمتی بسیار طوالنی دارد و  النهرینینبا بنا شده است. تاریخ سدسازي در ایران، مصر و سواحل دریاه

 واسطه  بهدر ایران پادشاهان هخامنشی  ها یافت.ها را در این سرزمینهایی از آنتوان نشانههنوز هم می

از خود نشان  ،فرمانرواییاي که در گسترش و آبادانی سرزمین تحت نیاز جغرافیایی کشور ایران و عالقه

خود سدها و بندهاي زیادي در جنوب و جنوب غربی ایران ساختند که  يامپراتوردادند، در زمان می

هاي ایران باستان قابل مشاهده هاي تابعه حکومتدر سرزمین هادورهاز این  مانده جابهبسیاري از آثار 

  باشد.می

در مصر باشد که تاریخ ساخت آن  7است، سد الکافرا شاید اولین سدي که به دست بشر ساخته شده

متر ساخته شده است.  14گردد که از نوع خاکی بوده و با ارتفاع سال قبل از میالد مسیح برمی 2600به 

اولین سد ساخته شده با مالت و سنگ نیز در دوران مشابهی در ترکیه ساخته شد که این سد با نام 

متر دارد. رومیان سدهاي زیادي با مصالح بنایی و مالت بسیار بادوام  10ارتفاعی حدود  8»کسیس لگو«

گیرد و سرریزهاي بزرگ آن سدها، قرار می يبرداربهرهها هنوز هم مورد احداث کردند که برخی از آن

با طلوع اولین انقالب صنعتی و  1780گواه بر درك رومیان از مبانی مهندسی است. باالخره در سال 

انت «کار اجراي سد  مثال عنوانبهتر شد و سازي توجه به صنعت سد و سدسازي بیشکانالشروع صنعت 

به اتمام رسید. این سد که اولین سد در  1838اولین سد مدرن در سال  عنوانبهدر انگلستان  9»دیستل

طراحی  معیارهاي ملی براي 1850متر داشت. تقریباً تا سال  30نوع خود بوده است، ارتفاعی در حدود 

 1802تین در اسپانیا در سال بر روي رودخانه ریوگودالن 10تسسد معدود بود. شکست سد پوئن

در  یتوجهقابلهاي تجربی را به نمایش گذاشت. طی قرن نوزدهم، پیشرفت برخی روش یتکفاعدم

بتن آوري مهندسی سدهاي وزنی در اروپا حاصل گردید و از اوایل قرن بیستم پیشرفت مهمی در فن

                                                
7 Alkafra 
8 Ksyslgv 
9 Inta Dystl 
10 Puentes 
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 285به ارتفاع  1962که در سال  11دیکسنس چون سد گراند یزيانگشگفتهاي آمد. سازه به دستسدها 

آمده در طراحی و ساخت سدهاي بتنی  به دستمتر در کشور سوئیس ساخته شد، نمونه پیشرفت 

  .باشدمی

) در اسپانیا است. سد 1579- 1594( 12ترین سدهاي وزنی ثبت شده، سد وزنی الکانتهیکی از قدیمی

اتین فرانسه ساخته شد، شکل اولیه کیلومتري باالدست سنت 9که بر روي رودخانه لویر در  13فورن

) بر روي رودخانه کلمبیا در ایالت واشنگتن یکی از 1942( 14سدهاي مدرن امروزي است. سد گراندکولی

 طول دارد. متر 1272فاع و ارت متر 168هاي سدهاي وزنی عظیم دنیاست که نمونه

اند، فقط تعداد معدودي به از میان سدهاي زیادي که در طول تاریخ دچار شکست و خرابی شده

کوینا که مطابق با  1967شده به سد کوینا در هند در طی زلزله دلیل وقوع زلزله بوده است. آسیب وارد

شده بود نشان داد که سدهاي بتنی وزنی تا هاي مورد قبول زمان خود طراحی ضوابط، استانداردها و روش

  اند.مقاوم نبوده هازلزلهشده است در مقابل آسیب ناشی از آنجا که به شکل عادي باور می

 يهازلزلهطراحی سدهاي مقاوم در برابر زلزله و همچنین ارزیابی ایمنی سدهاي موجود در برابر 

ها و تغییر ها باید توانایی ارزیابی تنشباشد. این روشهاي تحلیلی موثق و معتبر می، نیازمند روشیندهآ

 هاي معمول سدهايهاي دینامیکی سد با آب مخزن و با خاك یا سنگ پی گردد. این عوامل، تحلیلشکل

  کنند.وزنی را پیچیده می بتنی

  

  بارگذاري سدها و انواع بارهاي وارده -1-4

کلی اصلی، ثانویه و استثنایی تقسیم نمود. بارهاي توان به سه گروه بارهاي وارده به سدها را می

شوند. بارهاي ثانویه به بارهایی ترین اهمیت را در تمامی سدها شامل میباشند که بیشاصلی بارهایی می

                                                
11 Grande Dixence 
12 Alkanth 
13 Furen 
14 Grand Coulee 



7 

تواند پراهمیت گردد و باالخره در تري بوده و تنها در برخی موارد میگردند که داراي اهمیت کماطالق می

  تري براي اعمال این نوع بارها وجود دارد.، احتمال وقوع کمبارهاي استثنایی

  الف) بارهاي اصلی

که برآیند آن  شودمییک فشار هیدرواستاتیک بر سطح باالدست سد وارد  صورتبهبار آب  بار آب:

سطح باالدست داراي شیب باشد، برآیند  کهیدرصورتباشد. یک نیروي افقی قابل محاسبه می صورتبه

  گردد.دار باالدست نیز میر عالوه بر برآیند افقی، شامل یک برآیند قائم نیز روي سطح شیبمذکو

قائم قابل بررسی است که بر عنوان یک نیرو، با برآیند ن جسم نیز بهزبار و بار وزن جسم سد:

  گردد.مرکز ثقل مقطع مورد بررسی وارد می

آید به دلیل نشت آب به درون سد، یک سري بار ناشی از زه آب در بدنه به وجود می بار زه آب:

باشد، به طرف باال بوده قائم می صورتبهباشد. این بار که که ناشی از فشار منفذي آب در خلل و فرج می

  .شودمیبار وزن بر مقاطع مختلف وارد  برخالفو 

  ب) بارهاي ثانویه

شت زمان، مقداري رسوب از مواد معلق موجود در آب دریاچه، در پشت سد در اثر گذ بار رسوب:

  نماید.جمع شده و یک نیروي افقی بر سطح باالدست وارد می

بار ناشی از ضربه موج به بدنه سد نیز ممکن است حائز اهمیت  بار هیدرودینامیکی موج:

  امواج بر روي پوشش باالدست بررسی شود. یرتأثباشد، ولی معموالً در طراحی سدها مکن است تنها 

یک بار متمرکز  صورتبهباشد که می مدنظراین نوع بار تنها در مناطق سردسیر  بار ناشی از یخ:

  .شودمیدر قسمت فوقانی وارد 
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باشد، در اثر انبساط و انقباض این نوع بار که معموالً در سدهاي بتنی مطرح می بار حرارتی:

 به وجودتحت تأثیر تغییر دماي محیط و یا دماي ناشی از فرآیند آبگیري سیمان حجمی بدنه سد، 

  آید.می

هاي غیریکنواخت سد و پی آن این بار ناشی از سختی بدنه سد و تغییر شکل اثرات اندرکنشی: 

  باشد.می

باشد، این بار که بیشتر در سدهاي قوسی و گنبدي مطرح می :گاهییهتکبار هیدرواستاتیک 

  باشد.بار زه درونی در توده سنگ بستر می

  ج) بارهاي استثنایی

این بار باید با بررسی تأثیر مشترك بارهاي اینرسی قائم و افقی بدنه سد و آب  :لرزهینزمبار 

  گردد.ها در اثر تداخل بیشتر یا کمتر میدریاچه با یکدیگر مورد قرار گیرد که تأثیر آن

هاي عمیق در بستر ممکن است اشباع شدن یا رداريدر اثر گودب اثرات تکنوتیکی:

  هاي آهسته تکنوتیکی، یک سري بار بدنه اعمال گردد.وجود آمده و در اثر حرکت به یختگیرهمبه

  

  تحلیل احتماالتی -1-5

کشوري هستند که در طول عمر نسبتاً طوالنی این سدها ر هاي مهم هسدهاي بتنی از زیرساخت

یابند. بسیاري از سدهاي موجود تحمل ایستادگی در برابر معیارهاي توسعه می يالرزهمعیارهاي ایمنی 

 منظوربهجدید را ندارند به همین علت الزم است سدهاي ساخته شده با معیارهاي جدید کنترل شوند. 

ی و هاي غیرخطزیاد، از روش هايینههزتر در زمینه ایمنی سدها، قبل از صرف رسیدن به اطمینان بیش

کنیم. تحلیل احتماالتی با مدیریت و ارزیابی احتماالتی، تمایل به آنالیز ایمنی احتماالتی استفاده می

  دهد.ایمنی در سد را افزایش می برآورد
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 توجه قابلهاي مهندسی بینی عملکرد سیستم ها و پیشاثر عدم قطعیت در قابلیت اطمینان طراحی

ها به دلیل شوند که این تغییرپذیريطبیعی و ذاتی ناشی می هايییرپذیريتغها از باشد. عدم قطعیتمی

هاي مهندسی را کنترل هاي شاخص کافی، آگاهی ناقص ما نسبت به عواملی که سیستمعدم وجود داده

ها در علوم مهندسی اغلب ناشی از آیند. عدم قطعیتکنند و خطاها و اشتباهات انسانی، به وجود میمی

هاي بارهاي ورودي است. یک فرض عملی براي این رفتار، انجام ا خطاهاي مدل و یا تفاوتفرضیات ی

هاي احتماالتی و رخدادهاي تصادفی است. تحلیل حساسیت و عدم قطعیت در چارچوب روش

را در  بینی یشپهاي هاي ورودي و مدلهاي موجود در پارامترهاي احتماالتی، اثر عدم قطعیتسازيمدل

متغیرهاي تصادفی در نظر  صورتبههاي ورودي ها پارامترگیرند. در این روشپایداري در نظر می تحلیل

تواند در یک دامنه خاص، هر مقداري شوند، لذا هر پارامتر بر اساس تابع توزیع احتمال خود میگرفته می

نیز متغیر  شده بینییشپکرد باشند لذا عملرا داشته باشد. با توجه به اینکه پارامترهاي ورودي متغیر می

ها به دست خواهد وقوع آن احتمال بههاي ممکن با توجه جیرواز خ يادامنهخواهد بود و بر این اساس 

هاي طراحی احتماالتی، اي واقعی سدها، روشمترهاي عدم قطعیت به عملکرد لرزهگسترش پارا براي آمد.

  .شودمیبه کار گرفته  کارلومونت سازيیهشبنظیر 

 سـازي یهشـب تـوان روش  ها مـی ترین آنهاي متعددي در انجام طراحی احتماالتی وجود دارد که از مهمروش 

Monte Carlo  ،و روش سطح پاسخResponse Surface .آن  يگذارنامکه  کارلومونت سازيیهشب را انتخاب کرد

در سـال   Ulamو  Neumannباشد، بر مبناي کار تحقیقـاتی  در موناکو می کارلومونتهاي کازینوي بر اساس بازي

  .باشدمی 1949

که شامل یک دسته باشد گیر میوقت حالیندرعترین و یکی از کامل کارلومونت سازيیهشب روش 

وسیعی و در  طوربهباشد و می هانمونهباشد که مبتنی بر تکرار تصادفی هاي محاسباتی میاز الگوریتم

هاي توان پارامتررود. در این روش میدر علوم مختلف به کار می هایدهپد سازيیهشباشکال مختلف براي 

یک تابع توزیع احتمال در  صورتبهقابل محاسبه نیست، دقیق  طوربهها مختلف طراحی را که مقادیر آن

هاي طراحی، احتمال پایداري سازه رامترمقادیر پا احتمالبهبا توجه  کارلومونتنظر گرفت. در روش 
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ترین روش در یک آنالیز احتماالتی است که خود به معمول کارلومونت سازيیهشبروش  .شودمیمحاسبه 

  .شودمی بنديیمتقس Latin Hypercube Samplingو روش  Direct Samplingروش دو 

 یتیباقابلاست، اما تکنیک  کارلومونتترین فرم تحلیل معمول  این روش :Direct Sampling روش

  گیرد.یک روش مورد استفاده قرار می عنوانبهنیست ولی هنوز 

مکعبی التین یک رویکرد  يبردارنمونه سازيیهشبروش  :Latin Hypercube Sampling روش

بار است که اولین  يبعد چنداز مقادیر یک توزیع  قبولقابلهاي آماري براي تولید یک نمونه از مجموعه

و  Imanتر توسط گسترده طوربهو همکارانش شرح داده شد. این روش  Mckey توسط 1979در سال 

مکعبی التین معموالً براي کاهش تعداد تکرارهاي  يبردارنمونههمکارانش توسعه داده شده است. روش 

رود تا به توزیع تصادفی دقیقی برسد. روش مزبور بر اساس به کار می کارلومونت سازيیهشبالزم براي 

  گردند.تصادفی انتخاب می طوربهها شده قرار داشته که در آن، نمونه بنديیهال يبردارنمونه

  

  کارلومونتمزایاي روش  -1-5-1

  به شرح زیر است: کارلومونت سازيیهشبمزایاي استفاده از روش  

است و به اثرات فیزیکی مدل شده در یک آنالیز اجزا محدود وابسته نیست.  قبولقابلروشی همواره 

به علت کاربرد عمومی، این  است. سازيیهشبهاي تنها محدودیت این روش محدود بودن تعداد حلقه

در پردازش موازي  جهت بازاریابی و کنترل و تائید قطعات است. سازيیهشبروش تنها روش مناسب 

 .باشدیم یتیقابل ابمسائل نیز روش 

  

  مسئلهتعریف  -1-6

میالدي انجمن سدهاي بلند دنیا روش مکانیک شکست را براي کنترل پایداري  1990از اواخر دهه 

تعدادي از سدهاي بتنی وزنی  پس آن ازمورد تائید قرار داده و  ،سدهاي بتنی یخوردگترك بینییشپو 
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میالدي احداث شده بودند، مورد بررسی مجدد قرار گرفتند.  1930موجود در آمریکا که همگی در سال 

مختلف آسیب دیده بودند به کمک این  يهازلزلهعالوه بر این تعدادي از سدهاي مهم دنیا که تحت تأثیر 

صحیح  بینییشپو اطمینان این روش در  ییآکارسازي گردیدند تا مدل آمیزيیتموفق صورتبهروش و 

به بررسی مکانیک شکست سد  نامهپایانو خرابی سدها مورد تائید قرار گیرد. در این  یخوردگتركنحوه 

هاي قبلی به نحوه بتنی وزنی با استفاده از تحلیل احتماالتی پرداخته شده است. با توجه به اینکه در روش

 نامهپایانباشند. با این انگیزه در این تري برخوردار مینتایج از اعتبار کم یجهنت دراد پرداخته نشده اجرا زی

قرار گرفته است تا  یبررس موردباشد هاي احتماالتی میکه یکی از روش کارلومونتبا روش  موردنظرمدل 

بر  ANSYS افزارنرمیق، سازي و تحلیل در این تحقاین مشکل تا حدودي برطرف گردد. اساس مدل

ئل گوناگون و چندگانه با قابلیت تحلیل مسا يافزارنرم ANSYSباشد. مبناي روش عناصر محدود می

سیته، سازه، ارتعاشات، متنوع مهندسی از قبیل حرارت، سیاالت، مغناطیس، الکترواستاتیک، الکتری

هاي مربوط به فشار هیدرودینامیکی، باشد که قابلیت تحلیل مناسب و ارائه پاسخ... میاستاتیک و

باشد. مدل کانتور دارا می صورتبهتاریخچه زمانی و هم  صورتبهها را هم هاي اصلی و تغییر مکانتنش

  ساخته شده است. ANSYS افزارنرمدر  يدوبعد صورتبه موردنظر

سد بتنی وزنی کوینا مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحلیل فونداسیون  ،در این پژوهش

ایزوتروپیک،  صورتبهبدون جرم و داراي رفتار خطی و االستیک فرض شده است. سیال مخزن  صورتبه

و همچنین اندرکنش سازه و مخزن نیز  شودمیهاي کوچک فرض غیرلزج، غیرچرخشی و با تغییر مکان

نظر شده و فشار در سطح آزاد مخزن پشت . از اثر امواج سطحی آب مخزن صرفشودمیفته در نظر گر

دو حالت خطی و غیرخطی در نظر  صورتبهگرفته شده است. مصالح سد بتنی وزنی  نظرسد صفر در 

گرفته شده است. براي حل معادالت دینامیکی سدهاي بتنی وزنی، از روش نیومارك استفاده شده است 

  باشد.غیرمشروط پایدار می صورتبهعددي  زلحاظاکه 

  



12 

  اهداف پژوهش -1-7

ها میلیون که آنجا ازباشند. هاي مهم و حساس و اساسی میهاي آبی، سدها جز سازهدر میان سازه

ها به ایمنی آن ايیندهفزاکنند الزم است توجه سدها زندگی می دستیینپاهاي سیالبی نفر در دشت

ها داراي ... بوده و بررسی پایداري آنرزش اجتماعی، اقتصادي، کشاورزي وها داراي اسازه مبذول شود. این

هاي . بخش مهمی از سدهاي موجود از نوع بتنی بوده و در تعامل با پدیدهاست ياالعادهفوقاهمیت 

  باشد.... میبدنه سد، امواج زلزله و یخوردگتركمحیطی شامل 

کند و ممکن است منجر به شکست پایداري یک سد بتنی را تهدید می ترین خطراتی کهیکی از مهم

ها باعث سد گردد، ایجاد ترك در بدنه سدهاي بتنی و رشد و توسعه آن در جهات مختلف است. این ترك

نفوذ آب به درون بدنه سد شده و با ایجاد فشار اضافی در داخل بدنه منجر به گسترش به سمت 

لغزش قطعات جدا شده را به دنبال خواهد داشت. با توجه به حساسیت  یتدرنهاشده و  دستیینپا

دقیق  بینییشپهاي مرسوم که قادر به هاي بتنی و عدم دقت کافی روشدر سد یخوردگتركموضوع 

باشد، لذا نیاز به انجام آنالیز کامل و دقیق در مورد رفتار ترك نحوه گسترش ترك در سدهاي بتنی نمی

مانند تئوري مکانیک شکست احساس  ايیشرفتهپهاي جدید و ی با استفاده از روشدر سدهاي بتن

و نیاز اساسی به مدیریت منابع آب و نیرو جهت ایجاد رفاه و  یآبکمدر ایران با توجه به بحران  .شودمی

 عمرانی يهابودجهرود که بخش عظیمی از تر، سدسازي جز مباحث مهم ملی به شمار میآسایش بیش

هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و محیط زیستی در  هايینهزمکشور را به خود اختصاص داده است. جدا از 

ناشی از خرابی و شکست  یرناپذجبرانطراحی سدهاي بتنی، طراحی ایمن سازه سدها با توجه به خسارات 

  باشد.ها بسیار حائز اهمیت میآن

هاي بتنی وزنی با استفاده از تحلیل احتماالتی ، بررسی مکانیک شکست در سدنامهپایانهدف اصلی 

هاي مهندسی در چندین دهه باشد. با توجه به اینکه دانش بشري در زمینه تحلیل و طراحی فراسازهمی

یکی از این  عنوانبههاي شگرفی را شاهد بوده است و در این راستا سدهاي وزنی بتنی اخیر پیشرفت

آوري و توان نبوده و با گسترش علوم مختلف مهندسی، رشد و فن ها، از این قاعده مستثنیفراسازه
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هاي سنتی قرار گرفته است، تري نسبت به تحلیلتر و دقیقهاي بسیار جامعمحاسباتی تحت تحلیل

درصدد رفع نواقص طراحی برآمدند که طراحی بر  مانده جابههاي محققین با مطالعه بر روي آثار و خرابی

باشد مورد استفاده قرار گرفته است. هاي طراحی میتی که یکی از جدیدترین روشاساس روش احتماال

چنین رفتار فونداسیون و هممخزن و ،ت اندرکنش سدبا در نظر گرفتن اثرا موردنظربراي این منظور مدل 

  گیرد.خطی و غیرخطی مصالح بدنه سد، مورد بررسی و تحلیل قرار می

  

  روش پژوهش -1-8

با استفاده از  کوینا واقع در ایالت ماهاراشترا در کشور هندوستان بتنی وزنیدر این مطالعه، سد 

خطی و غیرخطی و با  دو حالتدینامیکی در  صورتبهمورد بررسی قرار گرفته است که  ANSYS افزارنرم

وش اجزا محدود . رشودمیباشد، تحلیل هاي طراحی احتماالتی میکه یکی از روش کارلومونتروش 

هاي بتنی به هاي قدرتمندي است که به میزان زیادي براي آنالیزهاي خطی و غیرخطی سازهروش ازجمله

هاي پیشرفته این باشد. اکثر قابلیتبر اساس روش اجزا محدود می ANSYS افزارنرمو  شودمیکار گرفته 

باشد و ... میهاي سیاالتی و، تحلیلهاي خطی، غیرخطی، مکانیک شکستشامل کلیه تحلیل افزارنرم

با در نظر  موردنظرمدل  نامهپایانباشد. در این می موردنظرهاي هاي حاصل شامل تمامی پاسخخروجی

تاریخچه زمانی در دو  صورتبهبا اعمال زلزله  يدوبعد صورتبهفونداسیون گرفتن اندرکنش سد، مخزن و 

 حالت خطی و غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است.

قرار  5/6اي شدید به نام کوینا با بزرگی زلزله تحت 1967در سال  الزم به ذکر است که سد کوینا

هایی بر روي وجه و ترك آب از بدنه سد زیادگسترده گردید. نشت  هايیخوردگتركگرفت و دچار 

باشد که تحت زلزله این سد از معدود سدهاي بتنی می ازآنجاکهآن مشاهده شد.  دستیینپاباالدست و 

خوردگی شده است، مورد توجه بسیاري از محققین جهت تحقیقات گسترده بر روي واقعی دچار ترك

هاي خوردگی سدهاي بتنی تحت اثر زلزلههاي واقعی تركیابی به پروفیلرفتار غیرخطی بتن و دست
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براي بررسی رفتار غیرخطی بتن، از سد بتنی وزنی  نامهپایانبوده است. به همین جهت در این  واقعی

  کوینا استفاده شده است.

  نامهپایانساختار  -1-9

 صورتبهاز فصول در زیر  هرکدامحاضر، شش فصل را شامل شده است که محتواي  نامهپایان

  مختصر بیان گردیده است.

، روش پژوهش، مسئلهباشد که در آن مقدمه، بیان کلیات پژوهش میفصل اول شامل مقدمه و 

  عنوان گردیده است. نامهپایان، نتایج حاصل و هدف از انجام این مورداستفادهاهداف کلی، متدولوژي 

  پردازد.هاي انجام شده در این زمینه میفصل دوم به پیشینه پژوهش 

  .باشدیممورد استفاده  افزارنرمعرفی فصل سوم شامل معرفی مدل، مشخصات کامل مدل، م

  .شودمیهاي حل را شامل سازي عددي سیستم و روشفصل چهارم معادالت حاکم بر مدل، مدل

  پردازد.فصل پنجم به تحلیل مدل و بحث و بررسی نتایج حاصل از آنالیزها می

  شامل شده است.را  موردبحثو پیشنهادات جهت ادامه تحقیق در زمینه  گیريیجهنتفصل ششم 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم:-2

  پیشینه پژوهش

  

  فصل دوم:

 پیشینه پژوهش



 

  مقدمه -2-1

ترین نیازهاي بشر آب است. افزایش جمعیت و نیاز به توسعه کشاورزي و ترین و حیاتییکی از مهم

هاي متوالی اهمیت توجه به و محدودیت منابع آب در جهان از سوي دیگر، در طول سال سوکیصنعت از 

تر کرده است. تا آنجا که امروزه پررنگ روزروزبهبهینه از آب و نیز جلوگیري از اتالف آن را  يبرداربهره

و کنترل و مهار آن از الزامات اساسی زندگی بشر  هدر رفتاستفاده حداکثري از منابع آبی و جلوگیري از 

و همچنین  یآبکمرود. نیاز به کنترل و ذخیره آب در زمان پرآبی و استفاده از آن در مواقع می به شمار

هایی براي رسیدن به مین دیگر نیازهاي بشري، فکر احداث سازهاستفاده از انرژي پتانسیل آب جهت تأ

  این اهداف را در ذهن بشر روشن کرد.

اهمیت اهداف ساخت و  ازجملههاي ساخته شده به دست بشر، سدها به دالیل مختلف در میان سازه

و پایه  هاي زیربناییها، جز سازهنیز شدت و حساسیت خطرات و صدمات ناشی از خرابی احتمالی آن

یک هدف خاص و یا ترکیبی از  منظوربهتواند اي دارند. ساخت سد میمحسوب شده و نیاز به توجه ویژه

تواند کنترل سیالب کلی هدف از ساخت سد می يبندمیتقسچند هدف مختلف صورت پذیرد. در یک 

  ا و تولید انرژي باشد.کشاورزي و یا تأمین آب شرب شهره منظوربهها، ذخیره حجم بزرگی از آب رودخانه

ساخته شده و بسته به توپوگرافی  رمسلحیغهاي حجیمی هستند که از بتن سدهاي بتنی سازه

 دارهیپاسدهاي وزنی، تک قوسی، دو قوسی، چند قوسی و  صورتبهمنطقه، حجم مخزن و کاربري سد 

آیند زیرا در صورت شکست می حساببههاي بسیار مهم گردند. این نوع سدها از دسته سازهطراحی می

بر پایداري  مؤثربررسی عوامل  رونیا ازآورند. خسارات مالی بلکه خسارات جانی بسیاري به بار می تنهانه

مهم و اساسی در  مسئلهعنوان یک ارهایی براي جلوگیري از تأثیر عوامل مخرب، بهکسدها و ایجاد راه

بنابراین مهندسین و محققین تالش ؛ برخوردار استها، از اهمیت زیادي طراحی و ساخت این سازه

ها از وقوع چنین حوادثی جلوگیري کنند. جهت بسیاري دارند تا با افزایش ضریب اطمینان این سازه

سدها مطالعات و تحقیقات مختلفی انجام شده است که در این فصل به آن پرداخته شده  گونهنیاطراحی 

  است.
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