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 خالصه

ضاهاي زیرزميني باالخص مغارها به عنوان سازه پدافند غيرعامل در بسياري از كشورها از روند رو به رشدي هاي اخير، استفاده از فدر سال

خيز ها در مناطق زلزلههاي ایمن است. در صورتيکه این سازهترین اصول مبحث پدافند غيرعامل ایجاد سازهبرخوردار شده است. یکي از بنيادي

هاي مناسب به عنوان تحت بارگذاري زلزله ضروري خواهد بود. همچنين مغارهاي زیرزميني یکي از مکان هااحداث شوند كنترل پایداري آن

پذیري در زمان اعمال هاي پدافند غيرعامل محسوب مي شوند. توده سنگ داراي درزه و ترك به دليل حد پالستيسيته باال و تغيير شکلسازه

هاي اصلي جلوگيري كنند. آناليز پذیري به قسمتانرژي موج را ميرا یا جذب كنند و از انتقال آسيبتوانند قسمت عمده از نيروهاي دیناميکي مي

باشد كه در مي 1متري از زمين واقع شده كامالً ایمن تر نسبت به مغار شماره  ۲10فاصله  ۲حساسيت نسبت بار زلزله نشان از آن دارد كه مغار شماره 

 .متري قرار گرفته است 115فاصله 
 

 UDEC.پایداری دینامیکی، توده سنگی، مغارهای زیرزمینی، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

هاي انرژي در سرتاسر جهان بعد از جنگ جهاني دوم دربر داشته است. هاي متنوع از فضاهاي زیرزميني، ارتباط نسبتاً زیادي با سياستاستفاده

 -نيروگاه از نوع زیرزميني تلمبه 30نيروگاه هيدروليکي و  ۲0ي ساخته شده كه از این تعداد، حدود نيروگاه زیرزمين 50در  كشوري مثل ژاپن تقریباً 

شود. از طرفي  سازي مواد هيدروكربوي به عنوان یک ضرورت براي كشور تلقي مياي هستند. استفاده از مغارهاي بزرگ سنگي براي ذخيرهذخيره

ميالدي، اولين تحقيقات در  60در چند دهه اخير مورد توجه مهندسين سراسر دنيا قرار گرفته است. در دهه  هاي مهماي این سازهتحليل و طراحي لرزه

اي مغارهاي اي بر روي تحليل لرزهميالدي تحقيقات گسترده 70مورد پایداري دیناميکي مغارهاي نيروگاهها انجام پذیرفت. در ژاپن نيز در اوایل دهه 

. شدت حركت پوسته زمين در اثر زلزله تحت تأثير عوامل مختلفي نظير فركانس موج، حداكثر سرعت، شتاب زمين، عمق و ساز انجام شدسنگي ذخيره

دو مغار  باشد. در این تحقيق نيز سعي شده است تأثير تغييرات شتاب بيشينه زمين و نشان دادن اثر عمق سازه تحت بار دیناميکي به بررسي و مقایسه... مي

افزار هاي عددي و از شاخه المان مجزا و با استفاده از نرمكوشک در استان یزد پرداخته شود. روشي كه در این تحقيق اعمال شده از روشبزرگ معدن 

UDEC باشد.مي 
 

 

 شناسی و موقعیت مغارها زمین .2
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شناسزي داراي سزنگ  دارد. از نظزر زمزين كيلزومتري شهرسزتان بزافق قزرار 40معدن كوشک یکي از معادن فعال در كشور كه در استان یززد و 

باشزد. موقعيزت توپزوگرافي و مقازع ایزن دو مغزار را دهنده آن كه گالن ميهاي تشکيلرسوبي و شامل اسپالریت، پرميت، دولوميت، شيل و عمده سنگ

 مشاهده كرد. ۲و  1توان در شکل مي

 
 در معدن کوشک 2و  1 شناسی مغاردهنده توپوگرافی و موقعیت زمین: نشان2و  1شکل 

 
 [.1مشاهده كرد ] 1سنگ و درزه را در جدول توان مشخصات مکانيکي مربوط به مادهمي 1همچنين در جدول 

 
 های موجود در معدن کوشکسنگدهنده خصوصیات ماده. نشان1جدول 

 مدول بالک

)(Gpa  

 چگالي

)/( 3mkg  
 

 مدول برشي

)(Gpa  

مقاومت تک 

 محوري

)(Mpa  

زاویه اصاکاك 

)(  داخلي 

 چسبندگي

)(Mpa  
 نوع ماده سنگ

 اسپالریت 18 ۲6 ۲1 14 ۲۲00 16

 گالن ۲8 37 43 ۲4 3100 ۲۹

 پریت ۲3 ۲1 ۲7 17 ۲450 ۲8

 شيل 13 16 11 13 ۲300 14

 دولوميت 17 ۲۲ ۲3 15 ۲500 ۲6

 
 ها: مشخصات مکانیکی و هندسی درزه2جدول 

داري درزهفاصله هاشيب درزه   نوع درزه چسبندگي زاویه اصاکاك سختي نرمال سختي برشي 

3 75 44 44 34 33/0 1دسته درزه    

8/1  44 3۲ 3۲ 33 ۲8/0 ۲دسته درزه    

 

 

 پارامترهای تأثیرگذار زلزله بر مغار .2-1
 

باشد. امواج زلزله از نوع نگاري، زلزله داراي پارامترها و خصوصيات متعددي از مثل كانون زلزله، شدت، شتاب، فركانس و ... مياز نظر لرزه

سيم ( تقSو  Pامواج االستيک هستند و برحسب كرنش تکتونيکي ایجادكننده به دو نوع امواج یعني، ساحي )اموا الو، امواج ریلي( و حجمي )امواج 

امتداد حركت ذرات مواد و راستاي انتشار موج یکسان ولي در امواج برشي، راستاي ارتعاش ذرات مواد عمود بر جهت انتشار  Pشوند. در امواج مي

حركت ها در خالف جهت گيرد. در امواج ریلي نيز جهت چرخش ذرات در باالترین قسمت آنباشد و لذا ماده موردنظر تحت برش قرار ميامواج مي
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باشد. در امواج الو جهت نوسان ذرات باشد و حركات ذرات در امتداد مسير بصورت بيضي است كه قار بزرگ آن عمود بر انتشار موج ميموج مي

 Peak groundباشد. اما یکي از پارامترهایي كه در این تحقيق مدنظر است بيشينه شتاب زمين )عمود بر جهت حركت موج و در صفحه افق مي

accelerationها نشان داده كه اگر بيشينه باشد. باور كلي بررسيها در هنگام زلزله مي( است كه از معيارهاي مهم در طراحي و علت اصلي آسيب

م بود و از باشد، صدمات خفيف و قابل تعمير را شاهد خواهي 5/0تا  ۲۹/0شود و چنانچه این شتاب بين باشد آسيبي به مغار وارد نمي ۲۹/0شتاب زمين تا 

 [.6-۲هاي شدیدتري خواهد بود ]به باال، انتظار آسيب g5/0شتاب بيشينه 

شود كه باشد. براساس یک باور قدیمي هميشه اینگونه فرض ميهمچنين معيار مهمتري كه در این مقاله مدنظر است معيار عمق مغار مي

باشد چرا كه جابجایي زمين، دامنه ترند، تحقيقات گسترده نيز مؤید این مالب نيز ميمهاي ساحي در مقابل زلزله مقاوهاي زیرزميني نسبت به سازهسازه

یابد. در این تحقيق سعي شده تا با آناليز حساسيت بر روي شتاب بيشينه زمين به اي زمين عموماً با افزایش عمق، كاهش ميحركات، شتاب و سرعت ذره

 شود.بر روي دو مغار ذكر شده پرداخته ميبررسي جابجایي برشي و مساحت ناحيه پالستيک 
 

 

 UDECافزار سازی عددی با نرممدل .3
 

گيرد. هاي مجزا در نظر ميبراساس روش عددي المان مجزا طراحي شده است كه توده سنگ را به عنوان محياي از بلوك UDECافزار نرم

براساس  UDECهاي دیناميکي بسيار مناسب است. ل كردن حركت و تغيير شکلافزار براساس یک طرح محاسباتي الگرانژي است كه براي مداین نرم

بندي، گسل و انواع ناپيوستگي را هاي سنگي، الیهباشد و بنابراین تأثير عوارض ساختاري نظير درزهسنگ به عنوان یک محيط ناپيوسته ميفرض توده 

 دهد.بخوبي نشان مي

باشد كه این رفتارها در سه گروه صلب، االستيک و پالستيک ال رفتار مکانيکي به ماده سنگ و درزه ميافزار اعمهاي این نرماز دیگر قابليت

شود. در این تحقيق سعي شده براي ماده سنگ و درزه توأماً رفتار باشند. به لحاظ اینکه نيروهاي زلزله باعث كرنش تکتونيکي باال در توده سنگ ميمي

 [.7تري را نشان دهند]ا جوابهاي بدست آمده نتایج واقعيپالستيک در نظر گرفته شود ت

 
 

 تحلیل حساسیت  .3-1

 
اي نشان )بيشينه شتاب حركتي زمين( بصورت مقایسه PGAمعدن كوشک را نسبت به تغييرات  ۲و  1این مقاله حساسيت مغاره شماره 

گيرند عبارتند از: حداكثر ميزان نشست این مغارها و تعداد بلوك دهد. فاكتورهایي كه جهت ارزیابي پاسخ دیناميکي این مغارها مورد بررسي قرار ميمي

 پالستيک.

 
 

 سازی در حالت دینامیکیمالحظات مدل .3-2

 
گيرد. به عبارتي فاز محاسبات تحليل دیناميکي این است كه این مرحله پس از پایان یافتن مرحله استاتيکي انجام مينکته قابل مالحظه در 

 [.7هاي زیاد در مسائلي از این دست مورد انتظار است ]ها و اعوجاجشود چراكه ایجاد تغيير شکلهاي بزرگ انجام ميدیناميکي در حالت كرنش

 باید از سه جنبه مورد بررسي قرار گيرد: UDECيکي با چگونگي ساخت مدل دینام

 الف( بار دیناميکي و شرایط مرزي

 ب( مکانيک ميرایي موج

 ج( انتقال موج

( بر روي مدل صورت گيرد، باوریکه مقدار سرعت یا Baseline correctionقبل از اعمال یک ركورد باید عمل تصحيح خط مبنا )

گونه مسایل سبب شود. وجود هرگونه مرزهاي غيرواقعي در اینمان در نمودار ركورد سرعت یا جابجایي صفر ميجابجایي بدست آمده در انتهاي ز

ها گردد، درحاليکه در شرایط واقعي این موجشود امواج بوجود آمده از زلزله پس از تالقي با این مرزها دوباره انعکاس پيدا كرده و به محيط برميمي
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گاه نهایت منتشر و جذب شوند و به محيط محاسباتي برگشتي نداشته باشند. براي رفع این مشکل عالوه بر دور كردن تکيهط بيتواند به داخل محيمي

اند كه تا شود مرزهاي ویسکوز در تمامي مرزهاي مدل استفاده شدهتوان از المان مرزي ویسکوز استفاده نمود. هماناور كه در شکل زیر مشاهده ميمي

 اي در طول مرزها ممانعت به عمل آید.ج قائم امواج صفحهاز اعوجا

سازي دیناميکي باید داراي نوعي ميرایي باشد كه در صورت عدم وجود ميرایي ارتعاش یک سيستم مکانيکي ممکن تا ابد ادامه یابد. هر مدل

تواند وابسته به ر سيستم فيزیکي باشد كه خود ميرایي در سنگ ميمقدار ميرایي انتخاب شده باید چنان باشد كه انرژي از بين معادل با انرژي تلف شده د

 [.7معادله موج باشد ]

تواند مقداري ناشي از اصاکاك داخلي و مقداري از لغزش بر روي باشد كه ميباید اشاره كرد كه هر موج زلزله داراي ميرایي داخلي مي

سازي از ميرایي مدل وایلي استفاده شده است، ضرایب توان كرد. در این مدلدر مدل را مي ميرایي موج اعمال شده 3ها باشد. هماناور كه در شکلدرزه

شوند. قسمت اول متناسب با جرم است كه اثر بسزایي بر مودهاي ( تشکيل ميstiffnessميرایي از دو قسمت متناسب با  جرم و متناسب با سختي )

هاي باال را ها( و قسمتي از ميرایي كه متناسب با سختي است كه فركانساي از نواحي یا گرهمجموعهزمان ارتعاشي با فركانس پایين دارد )ارتعاش هم

 اند.طور مستقل تعریف شدههر دو ضرایب ميرایي جرم و سختي به UDECكند در ميرا مي

 

 
 : شکل و میرایی موج اعمال شده در مدل دینامیکی3شکل 

اي و مدول استاتيکي راباه dEدهد كه بين مدول االستيسيته در حالت دیناميکي ن ميبارگذاري دیناميکي برجا در سنگ نشا

 [.8بصورت زیر برقرار شده است ]

1/ 7 (1)d sE E

 

نيز در تحقيقات [ و آنها 1۹6۹بوده است ]برایس و همکاران  3/0-۲/0ضریب پواسون نيز در حالت بارگذاري دیناميکي همواره بين 

 باشد.برابر مقدار حالت بارگذاري استاتيکي مي 5/1-8خود نشان دادند كه مقاومت كششي سنگ در بارگذاري دیناميکي حدود 

 باشد:همچنين معادله موج كه در این مغارها اعمال شده بصورت زیر مي

sin(8 7) (2)a a t 

 

 باوریکه داریم:

(3          )a شتاب حركتي زمين 

 باشد.سرعت اوليه موج مي 7= فركانس موج و 8

 باشد.ثانيه نيز مي 6سرآخر باید به این نکته اشاره كرد كه مدت زمان این زلزله 

 تري بدست آید.هاي دقيقدر نظر گرفته شده تا نتایج آناليز حساسيت انجام شده جواب 4/0بندي مدل همچنين ميزان مش
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 حلیل نتایجت .4
 

شود مرزهاي ویسکوز در سمت چپ، است و باالي باشد. هماناور كه مشاهده ميمدل هندسي در نظر گرفته شده بصورت زیر مي

 مدل اعمال شده است.

 

 
 UDECبندی مدل ساخته شده در : موقعیت هندسی و مش4شکل 

 

 دهد.متري نشان مي 115واقع در عمق  1شماره هاي بلوك پالستيک را بر روي مغار ميزان تغييرات بلوك 5و  4شکل 

 

 
: تغییرات تعداد بلوك پالستیک با مقدار 5شکل                  PGA 25/0: تغییرات تعداد بلوك پالستیک با مقدار 4شکل   

PGA 34/0 

 (1)برای مغار شماره                                 (                                             1)برای مغار شماره                          

 

 باشد.متري مي ۲10واقع در عمق  ۲دهنده ميزان تغييرات نواحي بلوك پالستيک را بر روي مغاره شماره نشان 7و  6همچنين شکل 
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تعداد بلوك پالستیک با مقدار : تغییرات 7شکل                  PGA 25/0: تغییرات تعداد بلوك پالستیک با مقدار 6شکل   

PGA 34/0 

 (2)برای مغار شماره                                                           (       2)برای مغار شماره              

 

 باشد.( متفاوت ميPGAو نمودار زیر كه بيانگر ميزان نشست دو مغار تحت شتاب بيشينه  حركتي )

0
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 بر نشست مغارها PGA: تأثیر مقدار 1نمودار شماره                

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری .5
 

نتایج عددي اناليز حساسيت حداكثر شتاب بيشينه زمين  روي ميزان ناحيه پالستيک و مقدار نشست اعمال شده بر روي دو مغار ، بوضوح 

واقع در  1متري قرار گرفته خسارت هاي به مراتب كمتري را نسبت به مغار شماره  ۲15همان مغاري كه در عمق یا  ۲حاكي از ان است كه مغار شماره 

 متري متحمل مي شود . 110عمق 

 این نتيجه به نوعي ميتواند راهنما خوبي براي انتخاب مغار اصلي به عنوان پدافند غير عامل در نظر گرفته شود.

 
 

ن )
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حر
ب 

شتا
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G
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) 

 (cmميزان نشست مغار )



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۹۲آبان ماه  1مهر و  30
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