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 خالصه

سدهای خاکی طی سالهای گذشته تجربیات بسیاری از  یتعداد بسیار اجرایبا 

یکی از راهکارهای  .مشاهدات و مشکالت بوجود آمده در این سدها بدست آمده است

حل این مشکالت استفاده از بتن آسفالتی به عنوان هسته در سدهای خاکی 

ای بسیاری بر روی اینگونه سدها انجام شده است باشد. آنالیز های لرزهمی

مدتا بیانگر رفتار مناسب این سدها در برابر زلزله هستند، اما در که ع

بینی شده های کششی بویژه در نواحی باالیی هسته پیشبرخی موارد وقوع ترک

سه  سد  ABAQUSاست. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزامحدود

یر مایل و هسته با ضخامت متغ-خاکی با هسته بتن آسفالتی قائم، قائم

دهد که هسته با ضخامت متغیر اند. نتایج نشان میمورد بررسی قرار گرفته

تواند ای که با افزایش ارتفاع ضخامت هسته نیز افزایش یابد، میبه گونه

های برشی از خود نشان دهد. رفتار خوبی در مقابل تغییر مکان و تنش

ر مکان در مایل موجب تمرکز تنش و تغیی-همچنین استفاده از هسته قائم

های ای دچار ترکمحل تغییر مقطع شده و این مدل تحت اثر بارهای لرزه

 شود.کششی می

 
 ء محدود، اجزاایسد خاکی، هسته بتن آسفالتی، آنالیز لرزهکلمات کلیدي: 

 

 مقدمه .1
 

با توجه به تعداد بسیار سدهای خاکی اجرا شده طی سالهای گذشته تجربیات بسیاری 

-مشکالت بوجود آمده )که حتی در برخی موارد موجب شکست سد شدهاز مشاهدات و 
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اند(در این سدها بدست آمده است. در بحث طراحی و اجرای سدهای خاکی و بویژه 

توان بایست به این موارد توجه شود. از جمله این عوامل میی رسی میطراحی هسته

 .[1]زدگی ویا شکست هیدرولیکی اشاره نمود به پدیده قوس
ی های هستهی جدید نشان داد که تواناییای در چندین پروژهمطالعات مقایسه

بتن آسفالتی هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ اقتصادی قابل رقابت است. افزایش 

ی خاکی تا حدی به دلیل افزایش توجه فنی استفاده از بتن آسفالتی در مقابل هسته

ی بتن آسفالتی در مقابل فرسایش ک هستههای خاکی است. یبه فرسایش داخلی هسته

مقاوم  است و نیازی به فیلتر جهت جلوگیری از فرسایش ندارد. به عالوه هسته 

 .]2[تواند در هوای سرد و بارانی بدون تأخیرات اجرا شود می
آالت کوبیده شد، در ی ماشینظاهرا اولین سد با هسته بتن آسفالتی که بوسیله

به بعد تعداد بیشتری از اینن  1970آلمان ساخته شد. و از سال در کشور  1962سال 

آالت سنگی اجرا گردید. البته سدهای کوچک و بندون اسنتفاده از ماشنینسدهای پاره

 .[1]هم معمول شده است  1948حتی از سال 
ی رفتار خوب آنها در زمان ساخت و دهندهمونیتورینگ این نوع سدها نشان

های زیاد بوده است. با این حال، بسیاری از سدها در مناطق برداری برای سالبهره

گونه اطالعاتی در مورد اند و هیچخیزی کم و یا متوسط ساخته شدهبا خطر لرزه

رفتار سد تحت بارگذاری زلزله در شرایط واقعی وجود ندارد. در نتیجه، رفتار 

خیزی باال خطر لرزه بند نفوذناپذیر در مناطق بای آببتن آسفالتی به عنوان الیه

 .]3[نیاز به توجه و تحقیقات بیشتری دارد 
 

 

 مرور مطالعات گذشته .2
 

در زمینه آنالیز دینامیکی و استاتیکی سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی 

 مطالعاتی به شرح زیر انجام شده است. 

Valstadetal  سدStoruath  .در نروژ را با استفاده از روش نیومارک آنالیز کردند

ی نازک در نزدیکی تاج ممکن است طی ی آنها بیانگر آن بود که برش هستهمطالعه

 چندین لرزش اتفاق بیفتد. 

Hoeg  نتایج سدStorvatn اگر شیب سد خیلی تند باشدرا عرضه کرد و نشان داد، 

. با این حال، بیفتدمت باالیی هسته اتفاقممکن است کرنش برشی نسبی زیادی در قس

ی بتن آسفالتی یک حفاظت او به این نتیجه رسید که در سدهای خاکی با هسته

 د. ارای مطلوب وجود دلرزه

 Meintges and Jones  سدCeres  در آفریقای جنوبی را با استفاده از روش نیومارک

 بخش بود. بینی شده برای سد رضایتآنالیز کردند. رفتار پیش

Gurdl ای سد آنالیز لرزهKopru  در ترکیه را انجام داد. آنالیز او بر مبنای

روش خطی معادل بود. او به این نتیجه رسید که تعدادی ترک ممکن است که در هسته 

تواند تر از تاج سد ایجاد شود. با این حال، رفتار خود ترمیمی آسفالت مینزدیک

 . [3]این مشکل را حل کند 

Ghanooni and Mahin.Roosta  115آنالیز دینامیکی یک نوع سد تیپ با ارتفاع m  را

انجام دادند. آنها نشان دادند که در آنالیز غیرخطی، قسمت باالیی مقداری تنش 

 باشد. کند که کمتر از مقاومت آسفالت میکششی را تحمل می

Salemi and Baziar هی برای سد میجران در های آزمایشگاآنالیز عددی و برخی تست

ی انجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که هسته m 60ایران با ارتفاع 

 .]4[کندآسفالتی حتی تحت چندین زمین لرزه به صورت کامالً ایمن حرکت می

Feizikhankandi  و همکاران یک آنالیز دو بعدی غیرخطی بر روی یک سد خاکی با

انجام داد. نتایج رفتار مناسب سد را طی  m 125ی آسفالتی به ارتفاع هسته

 .[5]لرزه و بعد از آن نشان داد زمین
 

 

 مسئلهبیان  .3
 

به طور کلی مطالب بیان شده و نتایج بدست آمده از تحقیقات بیانگر این موضوع 

-عملکردی مناسب در برابر بارهای لرزههای خاکی با هسته بتن آسفالتی هستند که سد



3 
 

دهند. لیکن در برخی از موارد از جمله سدهای با ارتفاع زیاد ای از خود نشان می

-نتایج آنالیزهای دینامیکی نشان میشود. های برشی مشاهده میهایی در برابر تنشضعف

های کوچک و تواند منجر به گسترش برخی از ترکای ناشی از زلزله میهای لرزهدهد شوک

 .]3[هسته شود  افزایش نفوذپذیری آسفالت در نواحی باالیی
به عالوه در مطالعات انجام شده کمتر به بررسی اثر تغییرات مقطع هندسی هسته سد 

بر روی رفتار سد در برابر بارهای دینامیکی و همچنین میزان نفوذپذیری هسته 

 پرداخته شده است.

لذا به منظور بررسی تاثیر تغییرات ابعاد هندسی هسته در رفتار دینامیکی سدهای 

ای با در نظر گرفتن اشکال هندسی متفاوت با هسته بتن آسفالتی، آنالیز لرزه خاکی

شور در استان کرمان با  بدین منظور مقطع هندسی سد رودخانه هسته انجام شده است.

سد شور  اعمال پاره ای تغییرات به عنوان مقطع تیپ پایه در نظر گرفته شده است.

ی بتن است، بلندترین سد خاکی با هسته که در جنوب استان کرمان در حال ساخت

شکل  Uمتر دارد و در یک دره  85آسفالتی در ایران است. این سد ارتفاعی حدود 

ی آسفالتی به عنوان یک است و هستهمتر 450شود. طول تاج سد حدودطوالنی احداث می

در باال ترم 6/0که این مقدار تا  ،باشددر پایین میمتر 2/1ی نفوذناپذیر با عرض الیه

ی انتقالی در باالدست و پایین دست احاطه یابد، که توسط فیلترها و ناحیهکاهش می

 بسیار باال است. 0.8gبرابر  MDEخیزی منطقه شده است. لرزه

برای در نظر گرفتن تغییرات هندسی هسته دو مقطع دیگر به شرح زیر مدلسازی شده 

 است:

متر داشته و  1رودخانه ضخامتی برابر  در مقطع اول هسته آسفالتی در تراز کف -1

ای که در تراز تاج سد یابد به گونهبا افزایش ارتفاع ضخامت هسته نیز افزایش می

 باشد.متر می 3ضخامت هسته برابر 

متر  21متر از بستر به صورت قائم بوده و در  63مقطع دوم هسته تا ارتفاع  -2

تخاب آن است که نتایج تحقیقات وجود شود. دلیل این انباالیی به صورت مایل مدل می

های کششی در تنش
1

4
 دهد. باالیی ارتفاع هسته را نشان می

به ترتیب مقاطع تیپ پایه، مقطع با افزایش ضخامت هسته و مقطع  3و  2، 1های شکل

 دهند.مایل را نمایش می-ی قائمبا هسته

 

 

 
 متر 1با هسته آسفالتی قائم به ضخامت  سد مقطع پایه -1شکل 
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 مقطع سد با هسته آسفالتی به ضخامت متغیر -2شکل 

 

 
 مایل-مقطع سد با هسته آسفالتی قائم -3شکل 

 

 ویژگی مصالح .4

 

کلمب -برای مدلسازی دینامیکی بدنه سد و هسته آسفالتی از مدل االستو پالستیک موهر

است. با توجه به آنالیز های انجام شده و همچنین ستفاده شده ا   ABAQUSنرم افزار 

پارامترهای رفتاری مربوط به فنداسیون، از مدل االستوپالستیک خطی برای مدلسازی 

 1فنداسیون استفاده شده است. ویژگی مصالح استفاده شده در آنالیز در جدول شماره 
 خالصه شده است.

 

 ویژگی مصالح استفاده شده در آنالیز  -1جدول 

Material Density E( MPa) Nu φ C(Pa) ξ% 

Asphalt 2450 120 0.49 0.1 2000000 1 

Rock Fill 2300 100 0.23 44 100 1 

Filter 2050 60 0.3 38 0 1 

BedRock 2450 6600 0.23 _ _ 1 
 

 1شود ضریب میرایی اولیه برای تمامی مصالح برابر همانگونه که در جدول مشاهده می
با احتساب این مقدار و همچنین با توجه به فرکانس  نظر گرفته شده است.درصد در 

با توجه به رابطه میرایی  βو  αای و مد ارتعاشی بدنه سد، مقادیر غالب موج لرزه

 افزار تعریف شده است.رایلی محاسبه شده و به عنوان ورودی میرایی برای نرم

 

 

 شتاب زلزله ورودی .5
 

ای ی رکورد حرکت زمین را که برای آنالیز لرزهسه گزینه ،ATCشرکت مهندسین مشاور 

اند. از دو مناسب هستند، در گزارش لرزه شناسی خود برای سایت سرچشمه آورده

ده شده ی زمانی، شدیدترین مؤلفه برای مدلسازی استفاتاریخچه-ی افقی شتابمؤلفه

تمامی امواج  ه شده است.استفاد Loma Prietaبدین منظور از طیف شتاب زلزله . ]3[ است
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تاریخچه زمانی زلزله ورودی  4شکل شماره  اند.نرمالیزه شده 0.8gبرابر  MDEبه شتاب

 دهد.را نمایش می

های بیشتر از مقادیر فوق فیلتر رکوردهای زلزله به منظور حذف کردن فرکانس

ی فیلتر کردن به منظور محدود کردن سایز المانها وهمچنین اطمینان اند. پروسهشده

 از انتقال صحیح امواج انجام شده است. 

 
 تاریخچه زمانی زلزله اعمال شده -4شکل 

 

 آنالیز دینامیکی .6
 

  ABAQUSمحدود  وی با استفاده از نرم افزار اجزامست-کرنش آنالیز دینامیکی

 انجام شده است.

مرحله برای ساخت  14بدین منظور ابتدا آنالیز استاتیکی سد با در نظر گرفتن 

های حاصل به عنوان شرایط سد و در شرایط پایان ساخت انجام شده است. سپس تنش

ی مطرح شده اعمال شتاب زلزلهی تنش در مدل دینامیکی تعریف شده و با اولیه

 آنالیز دینامیکی انجام شده است.

برای تامین شرایط دقیق انتقال امواج زلزله بستر به ارتفاع معادل سد 

برابر ارتفاع سد مدلسازی شده و   3مدلسازی شده، همچنین از هر سمت به اندازه 

 اند.های جاذب انرژی مدل شدهدر هر سمت المان

ها با قال دقیق امواج در مدل طی آنالیز دینامیکی، ابعاد المانانت همچنین برای

 کافی کوچک انتخاب شده است.به اندازه Kuhlemeyer and Lysmerی در نظر گرفتن رابطه

 بعبارت دیگر:

∆𝑙 ≤  
𝜆

10
                                                                                                                                                                    (1) 

 باشد.طول المان می 𝑙طول موج بیشترین فرکانس و  λکه در این رابطه 

 

 

 نتایجتحلیل  .7

 

-تغییر مکان افقی هسته در انتهای آنالیز دینامیکی را نشان می 5شماره شکل 

مایل رفتار خوبی از خود -شود سد با هسته قائمدهند. همانگونه که مشاهده می

دهد و تغییر مکان افقی آن بویژه در محل تبدیل مقطع از حالت قائم به نشان نمی

 مایل بسیار زیاد است.

به مقطع پایه و مدل با مقطع هسته دارای عرض متغیر ی نتایج مربوط با مقایسه

شود که هسته با مقطع متغیر در حال افزایش از لحاظ تغییر مکان رفتار مشاهده می

تری داشته و در یکنواخت
1

3
جایی آن از هسته قائم با ضخامت میانی نیز میزان جابه

 باشد.ثابت کمتر می
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 انتهای آنالیز دینامیکیتغییر مکان افقی هسته در  -5شکل 

 

همچنین نمودارهای مربوط به تنش نرمال و برشی هسته در انتهای آنالیز 

های مایل در محل تغییر مقطع تنش-بیانگر این موضوع هستند که سد با هسته قائم

شود. اما مقطع پایه و شود که موجب ایجاد ترک در مقطع سد میزیادی را متحمل می

هر  ،دارای عرض متغیر رفتار تقریبا مشابهی از نظر تنش داشتهمدل با مقطع هسته 

چند که هسته با مقطع متغیر در حال افزایش در نواحی میانی تنش برشی کمتری را 

 شود.متحمل می
 

 
 هسته در انتهای آنالیز دینامیکی تنش نرمال -6شکل 
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 مایل-برای هسته قائم هسته در انتهای آنالیز دینامیکی تنش نرمال -7شکل 

 

 
 هسته در انتهای آنالیز دینامیکی تنش برشی -8شکل 
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 مایل-برای هسته قائم هسته در انتهای آنالیز دینامیکی تنش برشی -9شکل 

 
 

 گیرینتیجه .8
 بر اساس تحلیل های انجام شده و با مروری بر نتایج میتوان گفت:

مناسبتری نسبت به هسته با ضخامت هسته با مقطع متغیر در حال افزایش رفتار  -1

 دهد.ثابت از نظر تغییر مکان افقی از خود نشان می

های نرمال و هسته با مقطع متغیر در حال افزایش و هسته با ضخامت ثابت تنش -2

 کنند. مایل تحمل می-برشی بسیار کمتری را نسبت به هسته با مقطع قائم

درون هسته با مقطع متغیر در  های نرمال و برشیهمچنین میزان تغییرات تنش -3

 باشد.تر از هسته با ضخامت ثابت میحال افزایش تا حدودی یکنواخت

های نرمال مایل در محل تغییر مقطع از قائم به مایل تنش-هسته با مقطع قائم -4

-هسته می های کششی درترکایجاد و برشی بسیار زیادی را متحمل شده که موجب 

های برشی در ظ هندسی برای رفع مشکل افزایش تنشد. لذا این مقطع از لحاشو

 .باشدارتفاع باالیی هسته مناسب نمی
 

 

 مراجع .9
 

(، اطالعات اجرایی در مورد سدهای خاکی، انتشارات 1384وفائیان ،محمود ،)  ]1[

 ارکان، چاپ اول 

[2] Weibiao Wang and KaareHoeg M.(2011) “ Cyclic Behavior of Asphalt Concrete Used as Impervious Core in 

Embankment Dams” Journal of Geotechnical and Geoinviromental Engineering, ASCE, Vol. 137, No. 5, pp. 

536-544. 

[3] Akhtarpour, A. , and Khodaii, A. (2009) ,” Nonlinear Numerical Evaluation of Dynamic Behavior of an 

Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam (A Case Study) “ , Published in JSEE / Fall 2009, Vol. 11, No. 3, pp. 143-

152 

 /خاکی سدهاي دینامیکی (، " تحلیل1387سالمی، شیرین. بازیار،  محمدحسن. ) ]4[
 برقابی، تهران. نیروگاههاي و سد ملی کنفرانس آسفالتی"، دومین باهسته سنگریزهاي

[5] Feizi-Khankandi, S. ,Mirghasemi, A.A. , Ghalandarzadeh, A. , and Hoeg, K. (2008), “2D Nonlinear Analysis 

of Asphaltic Concrete - Core Embankment Dams “The 12th International Conference of International 

Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG),Goa, India. PP. 3812-3819. 


