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 خالصه

ميدان نزدیک و زلزله های بدست آمده از  لزلهمنظور بررسی تأثير ز به 

رکورد       نازلو، ای سد خاکی لرزه خيزی بر عملکرد لرزه مطالعات متعارف

، روش تعينی در سطح DBLهای زلزله بر اساس روش های احتمالی در سطح طراحی 

ميدان نزدیک مصنوعی           و روش تعينی با اثر پالس )زلزله  MCLطراحی 

اند که حرکات ه سازی شده( بر سد اعمال می شود. مطالعات اخير نشان دادهشبي

هایی با تغيير مکان  پالس       های ميدان نزدیک دارای  ناشی از زلزله

وجود آمده در زمين، نتيجه وجود مقادیر  های بهمکان باشند )تغيير زیاد می

نتيجه حرکت  ها درمکان  باشد(. این تغييرحداکثر در تاریخچه زمانی سرعت می

هایی با گام باشد و باعث ایجاد پالس جهت گسيختگی گسل می امواج تنشی در

توانایی بسيار ارزشمند و دقيقی در  FLACنرم افزار . گردد زمانی بلند می

تحليل های دیناميکی سدهای خاکی و به عبارت عمومی تر سازه های ژئوتکنيکی 

کولمب در آناليزهای دیناميکی -رفتاری موهر دارد. در این پژوهش از مدل

سد مورد مطالعه در این پژوهش که سد نازلو نام دارد، در  .استفاده شده است

سه سطح طراحی لرزه ای )روش احتماالتی، روش تعينی و زلزله ميدان نزدیک 

نتایج هر یک از تحليل ها با  مصنوعی  شبيه سازی شده( تحليل دیناميکی شده و

ان قائم در مقایسه شده اند. در آناليز دیناميکی، ماکزیمم تغيير مکیکدیگر 

اعمال  های زلزله  . تفاوت فاحش تغيير مکان قائم درتاج سد اتفاق می افتد

کرنش برشی  شده به دليل اثر پالس زلزله ميدان نزدیک می باشد. توزیع حداکثر

ده تر و بزرگتر از گستر  در بدنه سد در اثر نگاشت های زلزله ميدان نزدیک، 

می تواند نشان دهنده  نگاشت های زلزله های متعارف اعمال شده می باشد که

 .ضریب اطمينان کمتر در برابر گسيختگی سطوح مستعد لغزش سبب شود.

 
، نرم افزار زلزله میدان نزدیک، تحلیل دینامیکی، سد خاکیکلمات کلیدي: 

FLAC.موهر کولمب ، 

 

 

  مقدمه .1
 

خيزی باال در بيشتر مناطق کشور ایران، ضرورت مطالعه استعداد لرزه با توجه به

آید. در این ميان تعيين نظر  میرفتار سدهای خاکی تحت بارگذاری زلزله مهم به

-با. ای برخوردار استکند از اهميت ویژهای که نشست بيشتری توليد میرکورد لرزه

يت، نقش انکارناپذیر توسعه صنعت عنایت به محدودیت منابع آب در مقایسه با جمع

توان نادیده گرفت. بررسی دقيق سدسازی در پيشرفت هرچه بيشتر کشور را نمی

های ترین مسائل در حوزه سازهپایداری سدهای خاکی در برابر زلزله از پيچيده

های های اصولی ویژگیباشد. تنوع خواص دیناميکی بدنه سدهای خاکی و تفاوتخاکی می

                                                 
1

  مکانیک خاک و پی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان-کارشناسی ارشد عمران 
2

 آزاد اسالمی واحد زنجانعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه  
 کده مهندسی عمران، دانشگاه سمنانعضو هیئت علمی دانش 3
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ز قبيل محتوای فرکانسی، مدت زلزله و دامنه حداکثر همه عواملی هستند زلزله ا

. در یک ساختگاه هم رخداد زلزله [1]که در واکنش دیناميکی سد نقش مهمی دارند

رود که از لحاظ محتوای ميدان دور و هم وقوع زلزله ميدان نزدیک انتظار می

 FLACنرم افزار  رند.ای با یکدیگر داهای عمدهفرکانسی و مدت لرزش تفاوت

توانایی بسيار ارزشمند و دقيقی در تحليل های دیناميکی سدهای خاکی و به عبارت 

کولمب -عمومی تر سازه های ژئوتکنيکی دارد. در این پژوهش از مدل رفتاری   موهر

در آناليزهای دیناميکی استفاده شده است. سد مورد مطالعه در این پژوهش که سد 

در سه سطح طراحی لرزه ای )روش احتماالتی، روش تعينی و زلزله  نازلو نام دارد،

ميدان نزدیک مصنوعی شبيه سازی شده( تحليل دیناميکی شده و نتایج هر یک از 

ای تحليل ها با یکدیگر مقایسه شده اند. جنبش زمين در نزدیک گسل خصوصيات ویژه

نگاشت های ثبت شده  دارد که با حرکات زمين در مناطق دور از گسل متفاوت است.

در نواحی نزدیک گسل به سبب فاصله کوتاه تا منبع انتشار امواج از محتوای 

فرکانسی باالیی برخوردار می باشند. همچنين در صورت برقراری شرایط هندسی به 

نحوی که انتشار شکست به سمت محل ثبت شتاب نگاشت پيش رود، به جهت نزدیکی سرعت 

ت موج برشی، پالس های با پریود باالیی در نگاشت سرعت پيشروی شکست گسل به سرع

در مناطق نزدیک گسل، حرکات زمين شدیدًا تحت تأثير قابل مشاهده خواهد بود. 

مکانيزم شکست، جهت گسترش گسلش نسبت به ساختگاه و تغيير مکان ماندگار زمين 

تگی و قرار دارد. این عوامل در مجموع سبب ایجاد دو پدیده جهت پذیری گسيخ

های فعال تغيير مکان ماندگار شده که برای تخمين حرکت زمين در نزدیکی گسل 

 .]۱[گيرد می مورد استفاده قرار
 

 هندسه مقطع برای تحليل          . ۱

 

به منظور مدل سازی مرزهای کناری مدل در شرایط مرزی، فاصله این مرزها از 

ارتفاع سد در نظر گرفته شده  برابر ۱طرفين سد خاکی بر اساس توصيه های فنی 

است، البته این قضيه با کنترل های تنش قائم در طرفين سد و در مرزها مطابق 

( است که یکنواختی تنش ها در مرزها )مطابق زمين صاف( کنترل شده است. 1شکل )

همچنين برای مرز پایين مدل این شرایط مرزی تا سنگ بستر لرزه ای مدل شده است 

عنوان مقطع بحرانی در آناليزها  عرضی حداکثر سد به متر(. مقطع 133)در حدود 

مسطح با  توجه به مشخصات هندسی ساختگاه سد، شرایط کرنشکار رفته است که با  به

باشد. این مقطع دارای بيشترین ارتفاع سد، قبول در آن برقرار میتقریب قابل 

باشد. از طرف بند میدیوار آب  رسی، خاکریزی ناحيه پوسته درهم، آبرفت وهسته 

طول محور سد دارد.  ها، این مقطع بدترین شرایط را دردیگر به لحاظ توزیع تنش 

دیگر باشد. عامل خاطر عمق زیاد آبرفت و ارتفاع حداکثر سد میاین مسأله به 

باشد. عامل دیگر اثرات  دست سد می حضور بيشتر مصالح مخلوط در پوسته پایين

در صورت  باشد. بنابر اینناشی از وزن اولين آبگيری مخزن بر بدنه سد می نيروی

 توان به ایمنی بقيه مقاطع و در نتيجه سد مطمئن بود.ایمن بودن این مقطع می

 

 
( منحنی تنش قائم کل در پایان ساخت در مرحله استاتیکی1شکل )  

 

 مدل سازی سد خاکی نازلو.          0

 

تهيه شده در این پژوهش  Itascaکه توسط شرکت  FLACد ژئوتکنيکی برنامه تفاضل محدو

گيرد. سدخاکی تحليل منظور تحليل دیناميکی سدهای خاکی مورد استفاده قرار میبه 

باشد. به منظور بررسی، از تحليل الگوی دار با هسته رسی میشده از نوع مغزه 
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سطح جهت عمود برکرنش در ای استفاده شده که برای خاکریز،دوبعدی کرنش صفحه 

( 1( قائم و شيب پایين دست )۱/۱( افقی )1مقطع صفر است. سد دارای شيب باالدست )

 133متر و ارتفاع سد از کف پی هسته رسی 1۱تاج باشد. عرض می    ( قائم ۱افقی )

 ( نشان داده شده است.۱خاکی در شکل ) ای از مقطع سدباشد. نمونهمتر می

 
 ]3[ای از مقطع سدخاکی( نمونه2کل )ش

 

 پارامترهای ژئوتکنيکی استفاده شده در تحليل.          4

 

باشد. در این تحليل که گفته شد تحليل انجام شده در شرایط تنش کل میهمانطور 

( آورده شده است. برای 1و پی سد طبق جدول شماره ) پارامترهای مصالح شامل بدنه

کولمب استفاده -سته و پوسته و همچنين پی از مدل رفتاری موهرمصالح بدنه شامل ه

 شده است.

 
 ]3[( پارامترهای مورد استفاده در بدنه سد 1جدول شماره )

نوع 

 مصالح
e 

k 

(cm/s) 
ϕ 

c 

(KPa) 
υ 

E 

(MPa) 

G 

(MPa) 

Bk 

(MPa

) 

ᵞsat 
 

(KN/m3) 

 20 16.6 3.57 10 0.4 110 8 8-10×1.4 0.36 هسته رسی

 20.5 45.8 21.1 55 0.3 0 47 4-10×3.6 0.5 پوسته

آبرفت 

 باالیی
0.4 2×10-5 34 0 0.32 40 15.1 37 20 

آبرفت 

 پایينی
0.3 2×10-5 37 0 0.3 60 23 50 21 

 

 
 رکوردهای زلزله.          5

 

ميدان نزدیک و زلزله های بدست آمده از مطالعات   منظور بررسی تأثير زلزله به

نازلو، رکورد های زلزله بر اساس ای سد خاکی ملکرد لرزهلرزه خيزی بر ع متعارف

و روش تعينی  MCL، روش تعينی در سطح طراحی DBLروش های احتمالی در سطح طراحی 

با اثر پالس )زلزله ميدان نزدیک مصنوعی شبيه سازی شده( بر سد اعمال می شود. 

در سطح طراحی  SF Intern.Airport (g۱02/3)در ایستگاه  Loma Prietaشتاب نگاشت زلزله 

DBL تمامی مولفه های شتاب شتابنگاشت مورد نظر، به نسبت(g۱۱/3  مقياس شده

طبق توصيه  MCLاست(، شتاب نگاشت زلزله منجيل در ایستگاه آب بر در سطح طراحی 

مشاور سد در نظر گرفته شده و شتاب نگاشت مصنوعی توليد شده تحت اثر گسل 

الس، به عنوان شتاب نگاشت حوزه ميدان نزدیک مورد خطواره اروميه با اثر پ

اند که حرکات . مطالعات اخير نشان داده(5تا  0) اشکال استفاده قرار گرفته است

باشند هایی با تغيير مکان زیاد میهای ميدان نزدیک دارای پالس  ناشی از زلزله

حداکثر در تاریخچه وجود آمده در زمين، نتيجه وجود مقادیر  های بهمکان )تغيير 

جهت  نتيجه حرکت امواج تنشی در ها درباشد(. این تغيير مکان زمانی سرعت می

 گردد. جدول هایی با گام زمانی بلند میباشد و باعث ایجاد پالس گسيختگی گسل می

 ( سطح طراحی لرزه ای را بر حسب بيشينه مقادیر شتاب جنبش زمين نشان می دهد.۱)

 

 (g)راحی لرزه ای بر حسب بیشینه مقادیر شتاب جنبش زمین بر حسب ( سطح ط2جدول )

 ساختگاه سد
بيشينه مقادیر شتاب جنبش زمين در سطح سنگ 

 (g)بستر لرزه ای بر حسب 

 مولفه افقی سطح طراحی لرزه ای

DBL g۱۱/3  زلزلهLoma Prieta  ایستگاهSF Intern.Airport 

MCL g55۱/3 رزلزله منجيل ایستگاه آب ب 

 هسته فراز بند

 رسی رسی
 پوسته پوسته

 آبرفت باالیی

 آبرفت پایینی
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گسل خطواره اروميه 

 با اثر پالس
g23۳/3زلزله مصنوعی توليد شده 

 
 SF Intern.Airportدر ایستگاه  Loma Prieta( تاریخچه زمانی شتاب، سرعت و جابجایی زلزله 3شکل )

 DBLدر سطح زلزله 

 

 

 
( تاریخچه زمانی شتاب، سرعت و جابجایی زلزله منجیل در ایستگاه آب بر در سطح 4شکل )

 MCLلزله ز

 

 

 
 ( تاریخچه زمانی شتاب، سرعت و جابجایی زلزله مصنوعی شبیه سازی شده5شکل )
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معرفی نقاط مشخص شده روی سد برای بررسی تغيير شکل ها و وضعيت .          2

 تنش ها

 

( انتخاب می شود. با 2مطابق شکل ) Historyنقاطی بر روی مقطع سد به عنوان نقاط 

مقایسه وضعيت تغييرات تنش ها و تغيير شکل های این نقاط در اثر شتاب نگاشت 

های معرفی شده، می توان وضعيت سد را در حاالت مختلف بررسی کرد. بدین منظور در 

هر یک از تحليل های دیناميکی صورت گرفته در این پژوهش، وضعيت تنش ها و تغيير 

سد نازلو بررسی شده و با یکدیگر   رفی شده در منطقه ی ميانیمکان های نقاط مع

 مقایسه می شوند.

 

 
( نقاط معرفی شده در قسمت های مختلف بدنه سد برای مقایسه وضعیت تنش ها و تغییر 6شکل )

 شکل ها در آنالیز دینامیکی

 

 

و  DBL ،MCLمقایسه وضعيت تنش ها و تغيير شکل های سطوح طراحی .         7

 لزله ميدان نزدیک مصنوعی با یکدیگرز

 

)طبق  DBLدر سطح در این قسمت از پژوهش وضعيت تنش ها و تغيير شکل های زلزله 

و زلزله ميدان  MCLزلزله(، به همراه زلزله ی در سطح  ۱033توصيه آئين نامه 

نزدیک مصنوعی با یکدیگر مقایسه می شوند تا اثر زلزله ميدان نزدیک مصنوعی 

ی شده تحت اثر گسل خطواره اروميه بر سد نازلو، هر چه بيشتر نمایان شبيه ساز

 گردد.
( وضعيت بزرگنمایی و کاهش حداکثر شتاب پاسخ زلزله 7همچنين شکل ) ( و0جدول )

در نقاط مختلف سد نسبت به پاسخ شتاب حداکثر در پی، در نقاط مشابه و در سه 

سد نشان می  ميانیدر منطقه  و زلزله ميدان نزدیک مصنوعی را DBL ، MCLسطح 

 دهند.

 

( وضعیت بزرگنمایی و کاهش حداکثر شتاب پاسخ زلزله در نقاط مختلف سد نسبت به 3جدول )

 پاسخ شتاب حداکثر پی، در منطقه میانی سد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X acc Max i / X acc Max base 

 

شماره 

 نقاط
ارتفاع 

(m) 
 Lomaperita - زلزله

DBL 

زلزله 

 MCL-منجيل
عی زلزله مصنو

 ميدان نزدیک

1 -100 1 1 1 

2 -66 1.18 0.83 0.7 

3 -50 1.45 0.97 0.75 

4 -33 1.32 0.85 0.71 

5 0 2.56 1.05 0.88 

6 25 5.8 5.7 1.07 

7 33 12.64 5 1.17 

8 50 15.4 18.85 2.55 

9 66 8.08 4.93 8.1 

10 75 14.95 4.56 5.39 

11 100 4.99 1.71 0.92 
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( وضعیت بزرگنمایی و کاهش حداکثر شتاب پاسخ زلزله در نقاط مختلف سد نسبت به 7ل )شک

 (منطقه میانی سد ) پاسخ شتاب حداکثر در پی

 

و DBL ، MCLوضعيت تغيير مکان قائم را در نقاط مشابه سه سطح  (0شکل ) ( و4جدول )

 دهند.نی سد نشان می زلزله ميدان نزدیک مصنوعی در منطقه ميا

 

و زلزله میدان  DBL ، MCL ( وضعیت تغییر مکان قائم در نقاط مشابه و در سه سطح4ل )جدو

 نزدیک مصنوعی در منطقه میانی سد

Y Displacement (cm) 

شماره 

 نقاط
ارتفاع 

(m) 
 Lomaperita - زلزله

DBL 

زلزله 

 MCL-منجيل
زلزله مصنوعی 

 ميدان نزدیک

1 -100 0 0 0 

2 -66 1.84 3.38 5.5 

3 -50 2.81 5.08 9.5 

4 -33 2.62 5.24 10.3 

5 0 2.73 5.46 -13.7 

6 25 -14.5 -39.2 -113 

7 33 -24.6 -72.1 -178 

8 50 -27.3 -96.7 -373 

9 66 -27.3 -104.4 -605 

10 75 -27.2 -109.3 -697 

11 100 -20.1 -114 -747 

  

 
و زلزله میدان  DBL ، MCLه سطح ( وضعیت تغییر مکان قائم در نقاط مشابه و در س8شکل )

 نزدیک مصنوعی در منطقه میانی سد

با مقایسه وضعيت تغيير مکان های قائم در نقاط معرفی شده متوجه می شویم که در 

اثر زلزله ميدان نزدیک مصنوعی شبيه سازی شده، ميزان تغيير مکان قائم مقداری 
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فاع از سطح پی بيشتر شده و قابل توجه می باشد. تغيير مکان قائم با افزایش ارت

در تاج سد به مقدار ماکزیمم خود می رسد. ماکزیمم مقدار تغيير مکان در اثر 

 5/2سانتی متر می باشد و این مقدار حدود  747زلزله مصنوعی ميدان نزدیک برابر 

برابر ماکزیمم تغيير مکان قائم تاج در حالت زلزله منجيل است. همچنين به دليل 

ر فرکانس غالب موج ورودی و فرکانس طبيعی سد، پدیده تشدید نيز رخ نزدیکی مقدا

وضعيت تنش برشی کل در نقاط مشابه و در سه  (۳) شکل همچنينو ( 5می دهد. جدول )

سد نشان می   و زلزله ميدان نزدیک مصنوعی را در منطقه ميانی DBL ، MCLسطح 

 دهند.

 

و زلزله میدان  DBL ، MCL در سه سطح ( وضعیت تنش برشی کل در نقاط مشابه و5جدول )

 نزدیک مصنوعی در منطقه میانی سد

 (Paتنش برشی کل )

شماره 

 نقاط

ارتفاع 

(m) 
 Lomaperita - زلزله

DBL 

زلزله 

 MCL-منجيل

زلزله مصنوعی 

 ميدان نزدیک

1 -100 7.31*104
 1.77*105 2.35*105 

2 -66 5.90*104 1.55*105 2.40*105 

3 -50 6.59*104 1.66*105 2.69*105 

4 -33 7.41*104 1.59*105 2.54*105 

5 0 3.50*104 1.01*105
 1.92*105 

6 25 4.31*104 6.30*104 1.63*105 

7 33 3.54*104 7.06*104 1.62*105 

8 50 4.00*104 8.81*104 1.52*105 

9 66 5.07*104 9.85*104 1.40*105 

10 75 4.97*104 9.24*104 1.37*105 

11 100 1.33*104 1.22*104 1.36*104 

 

 

 
 

و زلزله میدان  DBL ، MCL( وضعیت تنش برشی کل در نقاط مشابه و در سه سطح 9شکل )

 نزدیک مصنوعی در منطقه میانی سد

 

با توجه به مقادیر تنش برشی کل نقاط معرفی شده در جدول فوق، ميانگين تنش 

برابر  25/1عی ميدان نزدیک، برشی کل در منطقه ميانی سد تحت اثر زلزله مصنو

( 13همچنين شکل )( و 2ول )دج است.  Loma prietaبرابر زلزله  57/0زلزله منجيل و 

و زلزله ميدان نزدیک  DBL ، MCLوضعيت کرنش برشی در نقاط مشابه و در سه سطح 

 نشان می دهند. مصنوعی را در منطقه ميانی سد

و زلزله میدان  DBL ، MCLابه و در سه سطح ( وضعیت کرنش برشی کل در نقاط مش 6جدول )

 نزدیک مصنوعی در منطقه میانی سد



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 0

 (Paکرنش برشی )

شماره 

 نقاط
ارتفاع 

(m) 
 Lomaperita - زلزله

DBL 

زلزله 

 MCL-منجيل
زلزله مصنوعی 

 ميدان نزدیک

1 -100 1.14*10-3 3.37*10-3 4.74*10-3 

2 -66 1.03*10-3 3.10*10-3 4.98*10-3 

3 -50 1.21*10-3 3.40*10-3 5.61*10-3 

4 -33 2.11*10-3 4.93*10-3 8.06*10-3 

5 0 1.95*10-3 3.41*10-3 7.89*10-3 

6 25 1.66*10-2 4.23*10-2 7.23*10-2 

7 33 1.23*10-2
 2.97*10-2 8.66*10-2 

8 50 5.94*10-3 1.29*10-2 1.14*10-1 

9 66 8.20*10-3 1.59*10-2 1.50*10-1 

10 75 6.67*10-3 1.56*10-2 8.96*10-2 

11 100 6.69*10-3 1.03*10-2 2.38*10-2 

 

 
 

و زلزله میدان  DBL ، MCL( وضعیت کرنش برشی کل در نقاط مشابه و در سه سطح 11شکل )

 نزدیک مصنوعی در منطقه میانی سد

 

ارتفاع  با دقت در جدول و شکل فوق متوجه می شویم که ماکزیمم کرنش برشی در 

سد می باشد. ميانگين کرنش برشی کل در نقاط معرفی شده در منطقه ميانی سد تحت 

برابر زلزله  00/0برابر زلزله منجيل و  ۳/0اثر زلزله مصنوعی ميدان نزدیک، 

Loma prieta  .( وضعيت فشار آب حفره ای در نقاط 11شکل ) ( و همچنين7جدول ) است

زلزله ميدان نزدیک مصنوعی را در منطقه ميانی و  DBL ، MCLمشابه و در سه سطح 

 می دهند. سد نشان

 

و زلزله میدان  DBL ، MCL( وضعیت فشار آب حفره ای در نقاط مشابه و در سه سطح 7جدول )

 نزدیک مصنوعی در منطقه میانی سد

 (Paفشار آب حفره ای )

شماره 

 نقاط
ارتفاع 

(m) 
 Lomaperita - زلزله

DBL 

زلزله 

 MCL-منجيل
زلزله مصنوعی 

 ميدان نزدیک

5 0 5.50*104 5.10*104 2.12*105 

6 25 1.91*105 1.34*105 2.92*105 

7 33 1.15*105 1.36*105 3.66*105 

8 50 1.03*105 2.29*105 2.49*105 

9 66 7.11*104 9.84*104 1.98*105 

10 75 5.51*104 1.47*105 1.27*105 

11 100 1.06*104 8.94*103 7.33*103 
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 ۳

 
 

و زلزله میدان  DBL ، MCL( وضعیت فشار آب حفره ای در نقاط مشابه و در سه سطح 11شکل )

 نزدیک مصنوعی در منطقه میانی سد

 

ميانگين فشار آب حفره ای در نقاط معرفی شده در منطقه ميانی سد، تحت اثر 

 Lomaبرابر زلزله  4۱/۱برابر زلزله منجيل و  0/1زلزله مصنوعی ميدان نزدیک، 

prieta   .می باشد 

 

 .           نتيجه گيری0

 

بر خالف آنچه به طور رایج پذیرفته شده است که افزایش یافتن شتاب زلزله از 

قاعده تا تاج سد همواره مورد انتظار است، این پدیده همگانی نيست و می توان 

ه، آن را محدود به سدهای بسيار محکم )که رفتار آنها در ضمن عملکرد زلزل

االستيک باقی می ماند( و یا مربوط به زلزله های ضعيف دانست. متقابال در زلزله 

های قوی و یا در سدهای خاکی که بخش هایی از آنها در اثر زلزله به وضعيت 

پالستيک شدگی می رسند، شتاب زلزله در امتداد افزایش نمی یابد هرچند در عين 

در آناليز دیناميکی،  است فرو ریزد. حال بدنه سد به تدریج تسليم شده و ممکن

ماکزیمم تغيير مکان قائم در تاج سد اتفاق می افتد و این تغيير مکان تحت اثر 

سانتی متر است، در  747اعمال زلزله ميدان نزدیک شبيه سازی شده در حدود 

سانتی متر می  114حاليکه در اثر اعمال زلزله منجيل این تغيير مکان در حدود 

متر می باشد، پدیده  13توجه به فاصله سطح آزاد در نظر گرفته شده که  باشد. با

روگذری آب از سد اتفاق نمی افتد ولی تمامی تجهيزات و تاسيسات داخل تونل ها 

از بين می روند. تفاوت فاحش تغيير مکان قائم در دو زلزله اعمال شده به دليل 

طراحی سدهای خاکی و مطالعات می باشد. پس الزم است در  اثر پالس ميدان نزدیک

لرزه زمين ساخت، گسل های اطراف ساختگاه به دقت مشخص شده تا در صورتی که گسل 

های شناسایی شده توان توليد زلزله ميدان نزدیک را داشته باشند، اثر پالس 

 ميدان نزدیک در طراحی و تحليل سد در نظر گرفته شود.

 

 مراجع .۳
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