
   

 

 

 

 

 CAM CLAY بدست آمده وترسیم مدل رفتاری

MODIFIED  گردید:خاک رسی هسته رفتارسخت مشاهده

متری ازروی پی  23و 61شوندگی داردودرنقاط کنترلی 

 )دامنه سد(درآستانه ترک خوردگی قرارمی گیرد.

کم کلی کلمات کلیدی: سدخاکی ،آنالیزدینامیکی، ترک ،

 اصالح شده 

 مقدمه

درخصوصبهودنیادرخاکیسدهایبحث

بحثآنهاتعدادوسازهبزرگابعادبهتوجهباکشورمان

درخاکیسدهایآسیب پذیریبررسیمهمی است

تعداد چونامابودهنظرموردقبلنهایزمااززلزلهبرابر

ه دیدآسیبزلزلهاثردرجهانبزرگسدهایازاندکی

پایداری برزلزلهتأثیرماهیتبهنسبترواینازاند

بهواستنشدهبرخوردجدیبه طورخاکیسدهای

پیشرفت مسألهدقیقارزیابیدر6۷۹۱سالتاعلتهمین

استنگرفتهصورتچندانی

مطالعة رفتار سدهاي خاکي تحت اثر زلزله

هر سدی که روی پی محکم بوده و خوب ساخته 

شده باشد می تواند در مقابل زلزله های نسبتاً شدید با 

دون تخریب مقاومت نماید بg3/۱شتاب ماکزیمم

( 6۷91)سید

سدهای ساخته شده از خا کهای رسی روی پی های 

ماکزیمم شدید با شتاب رسی یا سنگی در برابر لرزه های 

 قاومت کرد ه اندمریشتر  9با بزرگی و g9/۱تا 23/۱
 

 

 

 چکیده

پاسخآنالیزودینامیکیتحلیلهدفباحاضرتحقیق

وارزیابیه ایلرزارتعاشاتبهخاکیسدهایدینامیکی

پتانسیل ترک  تغییرات پارامترهای مکانیکی خاک در

ازاستفادهباشده است.دراین راستاانجامخوردگی آن

 FLACتوسط نرم افزارغیرخطیمحدودتفاضلروش

3Dانجام شده غیرخطیدینامیکیتحلیل2نسخة

 9۱بدین منظورسدخاکی ناهمگن به ارتفاع است

کلمب درپوسته وکم کلی -مترتحت مدل رفتاری موهر

نگاشت زلزله )بم ،سان  3اصالح شده درهسته تحت 

فرناندو، چاالن چوالن ،بم وسان فرناندونرماالیزشده به 

زلزله چاالن چوالن (تحلیل گردیده است. مدلسازی 

بصورت چندالیه صورت گرفته تاباشرایط واقعی 

شاهده می گردد که با م همخوانی بیشتری داشته باشیم.

شتاب حداکثر در تاج سدکاهش می یابد ،افزایش ارتفاع

و برای هیچ یک از نگاشت ها تقویتی در شتاب تاج 

دراثرتغییردانسیته .نسبت به شتاب پایه مشاهده نمی شود

1550از  1950به ³ شتاب درتاج  ³

2.9ازسد  5.3به ² بصورت تقریباً خطی  ²

افزایش می یابد.)تحت نگاشت سان 

تحت اثرزلزله سان .همچنین فرناندونرماالیزشده(

تافرناندونرماالیزشده کرنش ها درمحدوده 

قرارمی گیردکه درمحدوده کرنش های 

 گسیختگی هستند و قطعاً پایداری سد به مخاطره می

 ستفاده ازتنشهایباا  p-qدرمدلسازی سد درصفحه  افتد.

 

 

HN10108150785 

  Cam-Clayبررسی تغییرات پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک درسدخاکی تحت مدل رفتاری

 درهسته اصالح شده

³،مصطفی یوسفی راد ²،مرتضی جیریایی ¹محمدنقدی   

( دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاداسالمی واحدعلوم وتحقیقات اراک1  

دانشگاه آزاداسالمی واحدعلوم وتحقیقات اراک( استادیار، 2  

( استادیار، دانشگاه آزاداسالمی واحدعلوم وتحقیقات اراک3  



 6سدبه تدیج تسلیم شده وممکن است فروریزد.

 NAVARATNARAJAH SASIHARAN  علل

تخریب سدتیتان را بامکانیزم حالت حدی خاک ارزیابی 

نمود اگرحالت خاک به سطح شکست نزدیک شودخاک 

به سمت ترک خوردگی گرایش پیدامی کندایشان آنالیز 

انجام داد.مدل  اجزاء محدود بانرم افزار

 MODIFIED CAM CLAYرفتاری بکاررفته مدل 

می باشدباتوجه به روابط حاکم براین مدل زمانیکه 

ازسه بیشترشود بدلیل افزایش تنش های  ‘q/pنسبت 

برشی به تنش مقاوم خاک گسیختگی رخ می 

دهد.همچنین تاثیر شاخص روانی دربروزترک خورگی 

محدوده شکست  ‘بررسی شد وباترسیم نمودار

برای خاکهای رسی عادی تحکیم یافته بدست 

باشدخاک  3/۱آمدبطوریکه اگرشاخص روانی کمتراز

تمایل به شکست دارد.بطورکلی خاکهای خیلی متراکم 

کم وتنش محصورکننده زیاد  پایین درمحیط با با

3تمایل به ترک دارند.

شیراز حسین موءیدی با آنالیز ترکهای سددرودزن 

ومقایسه بامقادیرواقعی بیان می دارد  که بیشترترکها قابل 

دیدن نیستند وابزاردقیق ها می تواند دراین خصوص 

کمک نمایددرزمان آبگیری مخزن کاهش تنش موثر 

 %0۱-2۱باعث کاهش پایداری سدمی گرددحدود

شکست سدها براثرتراوش کنترل نشده ازبدنه سداتفاق 

رتغییرات زاویه اصطکاک داخلی همچنین تاثیافتاده است

وضریب چسبندگی روی ضریب اطمینان پایداری 

بوده2D-SLOPEشد.نرم افزارمورد استفاده بررسی 

 

-بابک ابراهیمیان ومحمودوفائیان باتوجه به مدل مور

پراگر ارزیابی سدهای خاکی -کلمب ودراگر

دربرابرزلزله باتوجه به ارتفاع سد انجام دادند  دراین 

مدل رفتاری ساده االستوپالستیک مبتنی مطالعه 

کلمب برای وضعیت پالستیک شدگی -برمعیارموهر

خاک ونیزازقاعده میرایی ریلی درمحاسبات استفاده 

شد.به منظورکنترل صحت کارکردمدل های عددی 

تحلیل دینامیکی موردهای واقعی مانند سدهای خاکی 

 ومقایسه نتایج محاسباتی"سانتافله سیا"و"النگ ولی"

بانتایج حاصل ازاندازه گیریهای واقعی ونتایج 

سایرمحققان بررسی شده است.نرم افزارمورداستفاده 

می باشد.نتایج این تحقیق نشان  3نسخه  

دادکه نرم افزارمذکورتوانایی دقیقی درتحلیل دینامیکی 

سدهای خاکی وبه عبارت عمومی ترسازه های 

زایش ارتفاع همراه ژئوتکنیکی دارد.بررسی هانشان داداف

درجهت افزایش ناپایداری ست ولی این تاثیرخطی 

نیست.مشاهده شدکه باافزایش ارتفاع سدبرای یک 

نگاشت مشخص شتاب حداکثردرتاج سدکاهش می 

یابدهمچنین باافزایش ارتفاع جابجایی افقی درتاج 

افزایش وضریب اطمینان شبه استاتیکی کاهش می 

وررایج پذیرفته شده است یابد.ازطرفی برخالف آنچه بط

که افزایش یافتن شتاب زلزله ازقاعده تاتاج سدهمراه 

موردانتظاراست،این پدیده همگانی نیست می توان 

آنرامحدودبه سدهای محکم ویازلزله های ضعیف 

  دانست متقابالً درزلزله های قوی

 ویادرسدهای خاکی که بخشهایی ازآنهادراثرزلزله به

می رسند،شتاب زلزله وضعیت پالستیک شدگی 

 درامتدادارتفاع افزایش نمی یابدهرچنددرعین حال بدنه

 

 



شرح داده شد.مقدارباالی  5^10*0.1پوسته 

چسبندگی برای روشن کردن تاثیرپالستسیته روی پاسخ 

سداستفاده گردید،می توان دیدکه تغییرات چسبندگی 

هسته تغییرات عمده دربسط لرزه ای القاء نمی 

(منجربه کاهش  6/۱سیته درپوسته )چسبندگیکندپالستی

بسط لرزه ای می شود.این نتیجه به اتالف  %3۱حدود

انرژی بوسیله تغییرشکل پالستیک وهمچنین 

تاثیرپالستیسیته روی کاهش فرکانس اساسی سدنسبت 

0داده می شود.

Dias دربررسی رابطه مشخصات ژئوتکنیکی وشدت

نکا مطالعاتی ترک ها درسدهای مناطق خشک سریال

انجام داد هدف ازاین مطالعه شناسایی علل اولیه 

ترکهاوتوانایی سدها واینکه کدام می تواند 

موثرترباشداست وپارامترهای موردبررسی توزیع دانه 

بندی ،حدوداتربرگ ،شاخص پراکندگی بوده است 

ودریافت که شدت ترک ارتباط مستقیم باشاخص 

وشاخص  خمیری رس وخردشدگی دانه ها دارد

واگرایی درپتانسیل ترک خوردگی موثراست.همچنین 

 3افزودن ماسه شدت ترک راکاهش می دهد.

KHOV CHAIHUAT  ضمن بررسی کنترل نشت

وفیلترهای سنگ شکسته درسدهای خاکی بدین نتیجه 

رسد که شکستگی ها درخاکهای رسی گرایش به 

بازماندن دارند وخاکها باپالستیسیته پایین بدلیل  اینکه 

مستعدجداشدگی هستند درمحلهای درتماس باسنگ 

مناسب استفاده درهسته نیستند.همچنین نشت دررسهای 

ته پایین سریعترمی تواند مسدودشود نسبت باپالستیسی

به رسها باپالستیسیته خوب وشکستگیها درآنها گرایش 

 1به بسته شدن دارد.

 

 

که تحقیقات نشان دادکاهش بآرامی زاویه اصطکاک 

داخلی کاهش  شدید ضریب اطمینان پایداری رادرپی 

داردودرسدمذکور باعث ایجادترک های طولی درپایین 

ست درحقیقت باکاهش مقاومت برشی دست شده ا

استعدادلغزش افزایش می یابد. که متعاقباً ترک های 

طولی رادپی خواهدداشت باتوسعه منطقه اشباع 

مانندباالآمدن سطح آب مخزن وماندن درآن حالت اندازه 

 ]2ترکها افزایش می یابد.

صادق پریش درآنالیزعددی رفتارلرزه ای سدخاکی 

تشریحکلمب راموهرسدبامعیاروهستهرفتارپوسته

نمود آنالیزها نشان دادکه پالستیسیته درپاسخ لرزه ای 

سدها مطرح می باشدزیرا منجربه افزایش فرکانس 

طبیعی می شودهمچنین تحلیل پالستیک ابزارخوبی 

برای بررسی پایداری سدهای خاکی دربرابر بارهای لرزه 

می  ای می باشد.نرم افزارمورداستفاده 

بکاربرده شد بارگذاری درپایه  %3باشدومیرایی رایلی 

الیه فنداسیون  بااعمال سرعت بکاربرده شد.سدخاکی 

درمعرض بارگذاری زلزله که معرف زلزله 

ترکیه بود قرارگرفت سرعت بیشینه  6۷۷۷کوکامیلی

( 0.247برآوردشد)بیشینه شتاب   40تقریبا 

ابجایی امواج ثانیه سرعت شتاب وج 2۱درمدت تقریبا 

گزارش شد. دراثربیشینه تحریک لرزه ای درمناطقی 

مطرح شد.می توان مشاهده کردکه پالستیسیته دربخش 

بزرگی ازپوسته وبخش پایین هسته ایجادشده 

است.بخش باالیی هسته درحالت االستیک باقی مانده 

است. نقش مکانیکی ارتباط هسته باپوسته درپاسخ کلی 

.شبیه سازی عددی بارکوردزلزله لرزه های سدتحقیق شد

کوکائیلی انجام شد.آنالیزها بامقادیرمختلف ازچسبندگی 

 انجام شد.وچسبندگی   5^10*100هسته 

 



سال گذشته  2۱واندازه گیریهای واقعی تحقیقات 

به بعد مدل  6۷۷3رابررسی نمود ونشان دادکه ازسال

االستوپالستیک واالستوویسکوپالستیک بیشترین 

 CAM CLAYکاربردراداشته است ومدل

MODIFIED ازبخش % 1۹ازکل و% 23با

االستوپالستیک بیشترین کاربردرابه خوداختصاص داده 

 .9است.

 مشخصات سدموردمطالعه

ازتحقیقایندرخاکیسدهایایلرزهرفتارمطالعةجهت

سطوحوماکزیممشتابفرکانسیمحتوایبازلزلهنگاشتسه

( 2(و)3( و)6)است شکلهای شده استفادهیکدیگرازمتمایز

به ترتیب مقطع سدوشتاب نگاشت زلزله های سان ( 0و)

ازیکهرمی دهدنشانرا فرناندووبم وچاالن چوالن

شدهاعمالسدقاعدةبهثانیه6۱مدتبههانگاشت

زلزله های بم وسان فرناندونرماالیزشده به زلزله  همچنیناند

 چاالن چوالن نیزاعمال گردید.

 معرفی نرم افزارومدلسازی

می باشد  VER3.0 FLAC3Dنرم افزارمورداستفاده    

مهندسیمقاصدبرایابتدادرنرم افزارایناگرچه،

قابلیت وسیعیبه طورولییافتتوسعهژئوتکنیک

درداراسترامکانیکیپیچیدةمسائلسایردرکاربرد

که استشدهتعبیهرفتاریمدلچندیننرم افزاراین

 میکندفراهمرامصالحغیرخطیرفتارشبیه سازیامکان

 آنپارامترهایتعیینورفتاریمدلانتخاب

کلمب مبتنی –به منظور مدلسازی سد، ازمدل موهر    

رابطه گردید.بر قوانین االستوپالستیک استفاده 

شکلجملهازمتعددیعواملبهخاکهاتغییرشکل‐تنش

هادانهواصطکاکچسبندگیتخلخلذراتاندازةو

بدوندلیلهمینبهوداشتهبستگیو... رطوبتدرصد

رفتاربینیپیشمناسبرفتاریازمدلهایگرفتنکمک

.بودخواهددشوارمختلف امریبارهایزیرآنها

  Cam Clay Modifiedاستفاده ازمدل رفتاریدالیل 

درارزیابی هسته رسی

Brinkgreve     درخصوص انتخاب مدل رفتاری

مناسب تحقیقاتی انجام داد وی پنج جنبه رادرانتخاب 

تاثیر -مدل رفتاری مطرح کرد: تاثیر آب بررفتارخاک

مقاومت خاک وتراکم واتساع –تاثیرتغییرشکل –سختی 

اری خاک رامعرفی وبه بیان .همچنین مدلهای رفت

-ویژگیهای هریک پرداخت درخصوص مدل موهر

پالستیک می باشدرفتارسختی -کلمب که مدل االستیک

بصورت خطی درنظرگرفته شده است)مطابق قانون 

هوک( بنابراین این مدل دررفتارتغییرشکلهای قبل 

ازشکست محدودیت دارد.این مدل شامل اثرکرنش 

خاک نیست لذا مطابق سخت شونده یانرم شونده 

کلمب برای براورد تغییرشکلهای اولیه -نظرایشان موهر

رانمی توان % 3۱می تواند مناسب باشد امادقت بیش ار

 انتظارداشت درحقیقت درخاکهای نرم شبیه رس

تنش موثرمیانگین درمدت برش کاهش می یابد 

کلمب مقداری ثابت است -درحالیکه درپیش بینی موهر

که  CAM CLAY MODIFIEDمدل  .امادرارزیابی

براساس تئوری حالت بحرانی بنانهاده شده 

رفتارغیرخطی باپالستیسیته سخت شونده مدل شده 

است ومناسب جهت تغییرشکلهای گسیختگی مخصوصا 

درخاک نرم عادی تحکیم یافته می باشدوبهترین انتخاب 

برای شرایط بارگذاری شبیه خاکریزها ست این مدل 

پیش بینی های واقعی تری دررابطه بامقاومت برشی 

لمب ک-زهکشی نشده درمقایسه بامدل موهر

مدل دقیق ومناسبی  CAM CLAYدارد.درواقع مدل 

 . ۹است تارفتارتغییرشکل تاشکست راشرح دهد

.MESTAT  خاکریزها وکارهای 061بابررسی عددی

 زیرزمینی درجهت تعیین انحراف بین مدلهای عددی 

 



 

قطعاًوگیردکه درمحدوده کرنش های گسیختگی هستند 

 .می افتدمخاطرهبهسدپایداری

جهتمناسبلهایمد6۷۷1سالدرایشی هارا

مشخصاتبهتوجهباخاکرفتارساختنبرآورده

کردهارائهراآمدهبه وجودکرنشهایبهوابستهتغییرشکل

 ( آمده است۹شکل )درکه

 CAM CLAYمدلسازی رفتارهسته سددرمدل رفتاری 

MODIFED 
 6kpaدراین راستا بافرض ضریب چسبندگی برابر   

درجه ، اعمال زلزله سان  3۱وزاویه اصطکاک داخلی 

فرناندو نرماالیزشده وبررسی وتحلیل نتایج ، تاثیرارتفاع 

( نتایج این 9بررسی گردید.شکل ) фو Cوتغییرات 

 بررسی رانشان می دهد.

( وابسته CSLباتوجه به اینکه شیب خط حالت بحرانی)

خوردگی می باشد این پارامتر درمیل به ترک  Фبه مقدار

 تاثیرگذارمی باشداما تاثیرچشمگیرنیست.

متر هسته سددرحالت االستیک ،  10و 9۱درارتفاع 

مترکرنش االستیک وپالستیک ودرنقاط  09درارتفاع 

 61و 23پایین ترکرنش پالستیک داشته که درارتفاع 

 گسیختگی رامشاهده می کنیم.
 باشد:درنمودارارائه شده پارامترهای موجود بشرح ذیل می 
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 خاکدینامیکیومکانیکیخواص

حدود مقادیرپارامترها جهت مدلسازی براساس توصیه 

های نرم افزاربرای مصالح مختلف درپی وهسته وپوسته 

 ( می باشد. 6مطابق جدول) 

 تحلیل عددی

 يکسانشتابحداکثربامتفاوتوروديزلزلةدواثر

شتاب  سد مدل شده تحت اثر زلزله چاالن چوالن به   

4/204 m/s²  وزلزله های سان فرناندو وبم

نرماالیزشده به شتاب زلزله چاالن چوالن قرارگرفته 

است، همانگونه که درشکلهای قبل نشان داده شده است 

 1/99شتاب حداکثردرتاج سد برای سه زلزله به ترتیب 

m/s²4/95و m/s²2/25و m/s² .می باشد 

شتابومختلفمشخصاتباورودیهایموجبنابراین

دارندروی سدبرمتفاوتیکامالًاثراتیکسانثرحداک

پیشوطراحیمبنایشتابحداکثرگرفتندرنظرتنهالذا

بهنیازوکفایت نمی کندآناساسبرهاجابجاییبینی

 .می باشددینامیکیآنالیز

شرايطوديناميکيپاسخبرسدارتفاعاثربررسي

 آنپايداري
             

مالحظه می  

گردد نگاشت زلزله سان فرناندو بیشترین پاسخ درتاج 

رادرپی دارد همچنین بطورعمومی با افزایش ارتفاع 

   حداکثرشتاب افقی کاهش می یابد.

,          

 . 

تغييرات دانسيته  به نسبت کرنش درتاج سد بين رابطة

 درپوسته
بهنسبتکرنش درتاج سدبینرابطة( 1درشکل )   

برای رکوردهای مختلف دیده  تغییرات دانسیته درپوسته

 قرارمی     تا    می شود کرنش ها درمحدوده 
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This study analyzes the dynamic 
analysis and dynamic response of earth 
dams to vibrations shivering and 
evaluation of potential cracking of the soil 
mechanical parameters changes that 
have been made. In this way, using 
nonlinear finite difference software FLAC 
3D version 3, the nonlinear dynamic analysis 
is performed. Heterogeneous earth dam 
height of 80 Meters behavioral model in order 
to CAM CLAY MODIFIED MOHR-COLUMB 
Crust and the Core under five earthquake 
records (Bam, San Fernando, Chalan 
Cholan, bam and San Fernando earthquake 
normalized to Chalan Cholan) have been 
analyzed If a multi-layered model to be more 
compatible with the actual situation. Is 
observed with increasing altitude, maximum 
speed decreases and the dam crest to crest 
any mapping strengthening the momentum of 
the base acceleration is not observed. 
Changes in density of 1550 kg / m³ to 1950 
kg / m³ acceleration The dam crest of 2.9 m / 
s ² to 5.3 m / s ² or almost increases linearly. 
(by mapping the San Fernando Normalized). 
well as the San Fernando earthquake 
normalized in the range of 10 ^ -3 to 10 ^ -2 
strain placed failure strains are in the range 
that is definitely the dam stability are 
threatened. The modeling of dam reveals p-q 
using stresses obtained and draw a 
behavioral model CAM CLAY MODIFIED 
observed: clay core of the hard subjects and 
at checkpoints 16 and 32 meters on 
foundation (Domain dam) on the verge of 
cracking placed. 

 

 




