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 چکيده:

 املوع از گاهیشرايط خاص ساختگاه سد و ناپايداری توده سنگ تکیه ود كهشديده می با نگاهی به آمار خرابی سدها

دامنه وسیع صدمات و خسارات ناشی از خرابی اين  شوند.محسوب  میشکست سدهای بتنی باالخص سدهای قوسی  عمده

ظرفیت دارای گاه مناسب در صورت وجود تکیه قوسی بتنی سدهای اين در حالیست كه .سدها بر كسی پوشیده نیست

از بنا به داليلی  از سوی ديگر .باشند میبرتر  هادر مقايسه با ديگر انواع سد هزينهنسبت ايمنی به  از لحاظو  بوده باربری باال

ها يا عدم دسترسی به نرم افـزار سـازیدر اثر سادهمسأله  ، كافی نبودن دقت تحلیلهای مهندسیقبیل عدم كفايت داده

بینی نشده و تاثیر آن بر لغزش در گسلها و ساير عوامل، نیاز به كنترل و های پیشوقوع زمین لرزه احتمالجامع و نیز 

در تحقیق  گردد.می با دقت بیشتری احساس هاگاهی عظیم مخصوصاً از جنبه اندركنش با تکیههابررسی استحکام اين سازه

گاه و بررسی نکات ضعف و قوت آنها سعی تکیه -مخزن -ستم سدروشهای تحلیلی موجود جهت ارزيابی سی مطالعه حاضر با

های برجای برای اين منظور در نظرگیری صحیح تنش .در ارائه روشی كارا برای تخمین مناسب رفتار صورت پذيرفته است. 

 باشد.های بحرانی با امکان لغزش حائز اهمیت میها و گسلها و تاثیر بزرگ درزهگاهتکیه

روش   – گاهیناپايداری توده سنگ تکیه  – سد بتنی قوسی کليدی: کلمات

 . ناحیه دوردستشرط مرزي  -عناصر محدود

 

 

 مقدمه -1

يك سد  استحكاممفهوم  اكثر موارددر 

بتني قوسي تا حدود زيادي با پايداري 

شکست باشد. ميدر ارتباط گاههاي آن تكیه

و  قوسی مختلف در گوشهو آسیب سدهای 

  (Malpasset)سد مالپاست از جملهکنار جهان 

 به علت میالدي ٩١٩١ سالبه در فرانسه 

مويد نقش و اهمیت  سد پي برشي مقاومت كاهش

  باشد.می گاههاتوجه به پايداري تكیه

هاي روشبا نگاهي به روند توسعه 

 مالحظه گاهتكیه -مخزن -سدسیستم تحلیل 

-اي در كاهش تقريبتالش گستردهشود كه مي

هاي متعددي چون هاي مهندسي در زمینه

 تاثیر و مخزن -بدنه مدلسازي اندركنش

مخزن، رفتار غیرخطي درزهاي كف رسوبات 

نحوه انقباضي بدنه و مصالح بدنه سد، 

اي در مرزهاي دوردست انتشار امواج لرزه

تا صورت گرفته كه  مخزن و بستر و غیره

حدودي بر دقت نتايج تحلیلي افزوده ولي 

از تاثیر ناشي كماكان عدم قطعیت عمده 

بر رفتار كلي  ي بسترهازياد ناپیوستگي

زياد اهمیت  ه دلیلكه ب وجود داردسد 

در اين  عمیقتريمطالعه كه دارد  ضرورت

هر چند نتايج . يردپذزمینه صورت 

گاهها توسط گروه پايداري تكیه هايتحلیل

هاي ارزيابيتا حدودي پاسخگوي ئوتكنیك ژ

هاي نیاز به تحلیلباشد ولي عمومي مي

-تكیه -مخزن -جامع اندركنشي سیستم سد
هاي گاه با در نظرگیري تاثیر ناپیوستگي

بخش سنگي در رفتار تحت بار بدنه سد به 

همچنین شرط مرزي گردد. مي شدت احساس 

بايست به نحوي دوردست بخش سنگي مي

انتخاب گردد كه ممانعتي در مقابل لغزش 

ها ايجاد و حركت غیر يكنواخت گسل

با سعي گرديده در مطالعه حاضر ننمايد. 



یه و هكه ت عددياي استفاده از برنامه

اي از رفتار مقايسه ،گرديدهصحت سنجي 

در حاالت با و  دينامیكي گذاريتحت بار

هاي توده سنگ و بدون اعمال ناپیوستگي

در شرط با امكان يا عدم امكان لغزش 

براي گاه صورت پذيرد. مرزي دوردست تكیه

هاي برجاي اين منظور اعمال صحیح تنش

گاه سنگي به صورتي كه تنشي بر بخش تكیه

ي ربدنه سد در اثر نشست ناشي از بارگذا

-ثقلي توده سنگ ايجاد نكند از اولويت
در ن ذكر است شاياهاي اصلي خواهد بود. 

هاي قابلیت ،برنامه مذكوروين دت

در زمینه مطرح  لیست بازهاي برنامه

بررسي توجه و مورد  تحلیل سدهاي بتني

 از قرار گرفته و در مواردي 

هاي المان هاي مفید تحلیلزيربرنامه

شده گرفته  بهرهمحدود و المان مرزي 

روابط و معیارهاي هاي بعدي دربخشاست. 

برنامه مذكور مورد توجه قرار حاكم بر 

 خواهد گرفت.

 

طراحي  در زمينه مطرح هايچالش -2

هاي حل و روش سدهای بتنی قوسی

  مساله

ي و ژئومورفولوژمشخصات  برآوردپس از 

تحت  قوسي ئوتكتونیك ساختگاه سدژ

و اعمال شناخت  ،برداريبهرهبارهاي 

: شوندمحسوب مي ملزوماتجزو موارد ذيل 

مخزن و توزيع فشار  -اندرکنش سد

رسوبات كف مخزن،  نقشهیدرودينامیكي، 

د، سبدنه با سنگی  گاهتكیهاندرکنش 

رفتار ، تاثیر تحريک غیريکنواخت زلزله

بتني و سنگي و نیمه ترد مصالح  غیرخطي

 درزهاي انقباضي بدنه،سطوح تماس در 

-های توده سنگ تکیهناپیوستگی تاثیر

مروري  در ادامه. شرايط مرزی گاهها و

هاي تحلیلي اين موارد اجمالي بر روش

 گیرند: مورد اشاره قرار مي

اين در اندركنش سد و مخزن:  .2-1

بنام  [1] پیشنهادي وسترگارد روش زمینه

به عنوان يك روش پیشگام  فزودهجرم ا

به جهت سادگي  كهباشد مي     مطرح 

هاي متمادي در طراحي سدهاي بتني دهه

با گسترش روشهای بكار گرفته شده است. 

عددی توانمندی چون المان محدود و 

المان مرزی اين امکان فراهم آمده که 

مخزن بطور يکپارچه يا روش  -سیستم سد

مورد تحلیل دينامیکی  (Substructure)زيرسازه 

توان به در اين زمینه ميقرار گیرد. 

 & C.SH. Tsai و [2,3]پرا و همكارانش چوكارهاي 

G.C Lee-1987 [4]  و سايرين اشاره داشت كه

بسته بر فرضیات ساده كننده داراي دقت 

در مطالعات  باشند.و كارائي متفاوتي مي

و تالشهای مشابه، عمدتًا دو ديدگاه 

متفاوت از لحاظ نوع مجهول گرهی سیال 

كه  مخزن مورد استفاده قرار گرفته است

بندي بر مبناي روش بارتند از فرمولع

در روش .  [5,6] ين و اولريننژالگرا

الگرانژی، متغیرها يا مجهوالت گرهی دو 

، تغییر مكانها در نظر مجاورمحیط 

با اختصاص شوند. از اينرو گرفته می

توابع شكل متحد براي هر دو محیط سیال 

و جامد و اعمال مقاومت برشي ناچیز 

براي مدلسازي لغزش سیال غیر لزج و 

مدول االستیسیته سیال معادل با مدول 

های سازگاری و موازنه در بین گرهحجمي، 

مرز مشترک باالدست سد و سیال مخزن 

در روش دوم  بخودی خود ارضاء خواهد شد.

تغیرهاي سازه تغییرمكانها و متغیرهاي م

سیال فشار )يا پتانسیل سرعت( در نظر 

از اينرو نیاز به يک روش  شود.گرفته مي

يا الگوريتم خاص جهت کوپل معادالت 

روي از روش در مطالعه پیش خواهد بود.

الگرانژي براي مدلسازي بخش سیال بهره 

  گرفته شده است.

و  چوپرا تاثير رسوب کف مخزن: .2-2

هايی برای اعمال روش [7,8]همكارانش 

گیری از میراگرهای اثرات رسوب با بهره

نتايج تحقیق  ويسکوز پیشنهاد دادند.

ای سیستم حاکی از کاهش پاسخ لرزه

متناسب با مشخصات میراگر ويسکوز بکار 

 Cheng [9]باشد. گرفته شده در کف مخزن می

با درنظرگیری رفتار االستیک 

برای رسوب، نشان داد که   (Poroelastic)متخلخل

نیروهای هیدرودينامیکی در يک سد صلب 

تحت تحريک قائم زمین، بستگی به درصد 

 Bougacha & Tassoulasاشباع بودن رسوب دارد. 

جهت تخمین مناسبی از سیستم، رسوب را 

بعنوان يک محیط دوفازی بر پايه تئوری 

د در نظر گرفته و نشان دادن Biotمشهور 

تواند تغییرات که رسوب نیمه اشباع می

های دينامیکی سد، ای در مشخصهعمده

بخصوص يک کاهش در فرکانس پايه سیستم 

 . [10,11]ايجاد نمايد 

محیط در مدلسازی اندرکنش بطور كلي 

 هايديدگاه هاي مخزنكف و ديواره -سیال

  :عبارتند ازباشند كه مطرح مي يمختلف

 كهنیمه جاذب  بسترصلب مخزن؛  بستر

توسط يک  هاديوارهاندرکنش بین مخزن و 

مربوط به با ضريب انعكاس اليه ضمنی 

نیمه جاذب  بستر ؛ وندگردميتامین  رسوب

که همخوانی بیشتری با  شامل اليه رسوبی

واقعیت داشته و اليه رسوب به همراه سنگ 

      بستر با مشخصات مربوطه مدلسازی 

رسوبات حجم ضر در مطالعه حاگردند. می

فیريكي و مكانیكي كف مخزن با مشخصات 

 در نظر گرفته شدهمدلسازي در مربوطه 

   است.
: فونداسيون -اندرکنش سد قوسی .2-3

، همگنی يا سختیمتأثر از  اين اندركنش

در سنگ  ناپیوستگيناهمگنی و نیز وجود 

فونداسیون، نحوه اتکاء سد به سنگ 

مکانیکی خود گاهی، مشخصات هندسی و تکیه

جريان آب نشتی و فشار  سد، نفوذ و

اين اندرکنش  .باشدمی غیرهو   (Uplift)برکنش

باعث افزايش در پريودهای ارتعاشی ناشی 

گردد. پذيری بستر سنگی میانعطافاز 

همچنین کاهشی در پاسخ سد بدلیل میرائی 

در مصالح بستر سنگی و نیز میرائی ناشی 

يافته از سوی از بازتاب امواج انتشار 

در روند تحلیلی  .[12] گرددسد حاصل می

ها، اندرکنش دو مبتنی بر روش زيرسازه

 بستر سنگی توسط ماتريسی -محیط سد 

 صورت "  (Impedance Matrix)امپدانس ماتريس "بنام

بر اساس میزان دقت همچنین .  [13]پذيردمی

حالت مختلف جهت  چهارحل مسأله، 

ای مدلسازی مکانیسم اعمال تحريک لرزه

از جنبه  فونداسیون -در سطح تماس سد



 استفاده مورد سنگی بستر مشخصات تاثیر

مدل  : [14]گیرند که عبارتند ازقرار می

مدل ؛  (Standard Rigid Base)استاندارد بستر صلب

 مدل ؛ (Massless- Foundation)بدون جرم بستر

 پذيرانعطاف  فونداسیونسد با  برگرداني

- Deconvolved)فونداسیون تحريك با دارجرم و

base-rock) فونداسیون آزاد با  مدل حوزهو  ؛

 دار با تحريك بستر سدپذير و جرمانعطاف

(Free-field dam–foundation interface).  در مطالعه

حاضر نه تنها بخش فونداسیون سنگي 

پذير مدل شده انعطافبصورت جرم دار و 

تاثیر ناپیوستگي ناشي از است بلكه 

ها نیز در نظر گرفته بزرگ درزها و گسل

  شده است.

شكل و تعیین الزم به ذكر است كه 

يک فرض محدوده مناسب برای بستر سنگی 

باشد. اساسی در مدلسازی صحیح سیستم می

به يکی از دو  گاه سنگيبخش تكیهدر عمل 

 گردد.می ازی مدلس كروي يا مكعبيشکل 

، از شکل حاضر های تحلیلی تحقیقدر مدل

در نیم كره  کرويبستر  خورده برش

 اي در نیم كره فوقانيتحتاني و استوانه

گرفته شده است. همچنین ابعاد بهره

بندی با دور شدن از سد ها يا مشالمان

يک  شود.می رفته رفته بزرگتر اختیار

شیوه مناسب برای تعیین ابعاد اختصاص 

بر پايه نسبت  ،بستر سنگی سدجهت يافته 

مدول تغییر شکل سنگ بستر به مدول 

. برای يک [12] االستیک بتن سد استوار است

 مساوي Ef/Ec بستر سنگی منـاسب بـا نسبت

،  گسترش بستر به ٩يا بزرگتر از 

اندازه ارتفاع سد از هر جهت کافی 

نسبت  خواهد بود. برای يک بستر سنگی با

Ef/Ec  ،بندی مدل فونداسیون با مشكمتر

در هر سمت بیشتري ريزتر و به فاصله 

های در تحلیلمعمواًل  يابد.اختصاص می

استاتیکی، ابعاد مدل بستر بر پايۀ 

ها بوده، ها و تنشتغییرشکلكنترل 

 های دينامیکیدرحالیکه برای تحلیل

گردد که ای انتخاب میبه گونه ابعاد

های ارتعاشی و شکل مدهای بدست فرکانس

آمده برای سد از دقت مطلوبی برخوردار 

های ارتعاشی سد با فرکانس باشند. 

پذير انعطافافزايش ابعاد فونداسیون 

-Clough et al. -1985; Fok & Chopra)شود دچار کاهش می

 اندازه، ولی اين کاهش در حوالی يک (1985

، کمتر مطرح Ef/Ec معین بسته به نسبت

الزم به تاکید است که مدول  خواهد بود.

تغییرشکل سنگ بستر، يک پارامتر مهم در 

باشد و تغییرات قابل توجه رفتار سد می

آن از يک جناح به جناح ديگر و نیز در 

ای در مختلف، نقش تعیین کنندهترازهای 

ها و توزيع تنش نقاط مختلف تغییر مکان

کند. گفتنی است که در سد ايفا می

-مدلسازی تماس سد به بستر سنگی، می
بايست امکان لغزش و جدايش احتمالی تحت 

و نیز ها فشار برکنش و ساير بارگذاری

هاي دوخت تقويت ناشي از تزريق يا المان

د. لذا در مدل عناصر وجود داشته باش

از المان  تحقیق حاضرمحدود سیستم 

با مشخصات   (Contact or Interface Element)تماسی

 شده است.گرفته مناسب در محل تماس بهره
اعمال صحیح شرايط  شرايط مرزي: .2-4

بخش مهمي از مدلسازي سیستم در مرزي 

-را شامل مي دارتباط با محیط اطراف خو
مد نظر شرايط مرزي در شود. در سیستم 

م بر سطح آزاد، كبرگیرنده معادالت حا

هاي مرزهاي دوردست مخزن و توده سنگ

در اعمال شرط مرزی باشد. گاهي ميتكیه

 -ثقليسطح آزاد با صرفنظر از امواج 

Gravity waves ، به تابع  رمنجمعادالت نهايتًا

فشار صفر خواهد شد. دلیل اين فرض، 

مواج بعلت تاثیر ناديده گرفتن اثر ا

ناچیز آن )مخصوصًا برای مخازن عمیق 

  باشد.[( در اکثر مسائل می11]
 طول مخزنتعیین مدلسازي مخزن در 

 ،دوردستشرط مرزی  خصوصیات باالدست و

های تاثیر مستقیم بر میزان دقت و هزينه

تحلیلی خواهند داشت. شرط مرزی انتخابی 

بايست دارای اين خصوصیت باشد که می

امواج هیدرودينامیکی انتشار يافته در 

مخزن را به نحو مناسبی جذب و بعبارت 

ديگر به درون محیط برگشت ندهد. شرط 

از نخستین و  Sommerfeld-1949مرزی پیشنهادی 

باشد. ها در اين خصوص میترين روشمتداول

-Hanna & Humar-1982 ،Humar & Roufaielطی مطالعات 

1983 ،Hall & Chopra-1983 ،Sharan-1985، Maity & 

Bhattacharyya-1999  وKüçükarslan-2004 هايی جهت مدل

طول افزايش دقت و در عین حال کاهش 

پیشنهاد گرديد؛ چراکه شرط مرزی  مخزن

 نسبت تحريک خاص هایفرکانس تحت سامرفلد

فرکانس طبیعی مخزن عدم کارائی خود  به

 مؤثر حل روش . يک[18-15] نشان داده بود.را 

 نیمه بینهايت هایالمان از استفاده ديگر،

(Hyperelement)  در محل قطع دو محیط نیمه

پیشنهاد بینهايت مخزن و فونداسیون 

 . [19] گرديد

برای اعمال اثر فونداسیون شرط مرزی 

خارجی به محدودۀ تحلیلی در  محدوده

مدلسازی عناصر محدود بصورت جذب امواج 

-Lysmer & Kuhlemeyer يا عدم برگشت امواج توسط

بر اساس توصیه، بسط داده شده است.  1969

در صورتیکه انتشار امواج ناديده گرفته 

در فضا گیردار  مرزيهای سطح شود، گره

ی . اين فرض برا [12]شونددر نظر گرفته می

شرط مرزی فونداسیون بدون جرم و صلب که 

 های بزرگاز اثرات میرائی و ناپیوستگی

سنگی صرفنظر شده است، تا حدودی  بستر

رسد؛ در حالیکه در مناسب به نظر می

-دار و شکلواقعیت برای فونداسیون جرم
پذير، نیاز به اعمال شرط جاذب امواج 

همچون مرز دوردست مخزن خواهد بود. 

ن منظور، در منابع متعددی از برای اي

جهت  (Dashpot)المانهای ويسکوز يا میراگر 

مدلسازی صحیح انتشار امواج استفاده 

 دو حالتدر مطالعه حاضر . [20,21]شده است 

مانهاي تماسي و استفاده از ال شامل

المانهاي مرزي بعنوان بخش دوردست در 

مرزهاي مخزن و توده سنگ مد نظر بوده و 

هاي غیريكنواخت در لغزشامكان 

 ها فراهم شده است.  ناپیوستگي

 اي:تحريك غير يكنواخت لرزه. 2-5

های بزرگی چون ای سازهرزهبررسی تحريک ل

لوله  های چند دهانه و خطوطپلسدها، 

-سازه دارای پیچیدگی بیشتری نسبت به 
-باشند. عمدههای با ابعاد کوچکتر می

دينامیکی و ترين داليل پیچیدگی تحلیل 

تحريک غیر يکنواخت سدهای قوسی عبارتند 



توپوگرافی  ،از: ابعاد بزرگ سدهای قوسی

زمین و نیز زاويه انتشار و  بنديو اليه

تقويت امواج  ،برخورد امواج به سد

های فوقانی دره نسبت به ای در ترازلرزه

 همچنین .[25-22]تاثیر شکل دره.  و کف

تفاوت در  تحقیقات متعدد حاکی از وجود

های میدان بارگذاری دو نوع زلزله بصورت

       (Far-Field)و میدان دور (Near-Field)نزديک 

دلیل  تحقیق حاضر به در. [26] باشدمی

هاي توده    مدلسازي گسسته در مرز 

سنگي، امكان اعمال تحريك غیريكنواخت 

 هاي مجزا فراهم شده است.براي بلوك

به جهت رفتار غير خطي مصالح: . 2-6

ي بتنمصالح ماهیت تقريبًا مشابه رفتار 

استفاده از به ، بكر توده سنگ و

 شده استتوصیه معیارهای شکست يكسان 

غیرخطي رفتار هاي مدلسازي روش. [29]

مصالح بتني در دو گروه مدل گسترش ترك 

و مدل گسترش   (Discrete Crack Propagation)گسسته

قابل   (Continuum Crack Propagation)ترك پیوسته

  .طبقه بندي و بررسي است
در بررسي پايداري يك توده همچنین 

سنگی، معیارهاي مختلف شكست سنگ اعم از 

های نظري و تجربی برای سنگ بکر و توده

دار و ناهمسان ارائه گرديده است. درزه

لحاظ  همعیارهای نظری بمعرفي اگرچه 

باشند درک بهتر موضوع ضروری و مهم می

ولی تجربه نشان داده که در عمل با 

هايی مواجه هستند. اهمیت محدوديت

ها، در مدلهاي موجود مربوط به درزه

سطوح در بیني رفتار برشی میزان دقت پیش

خواص فیزيكي سنگها همچون باشد. ميآنها 

چگالي، تخلخل و مقدار رطوبت، تاثیر 

پذيري سنگها انعطافبر مقاومت و زيادي 

های در ارتباط و در نتیجه طراحي سازه

 & Dershowitzو  Hudson-1988ها دارد. با آن

Einstein-1988  متغیرهاي الزم براي توصیف كّمي

-زاويه اصطكاك درزه "هاي سنگ را درزه
مقاومت  ،هافشار آب درزه ،ايهاي صفحه

 هندسه سطح و وجود مواد پركننده ،فشاري

  .[30]" بیان نمود 

های معیارهای مختلف گسیختگی توده

های مختلفی از در گروهتوان ميسنگی را 

دار و درزه ،"نوع سنگ ) بکر لحاظ

ناهمسان(، منشاء استخراج معیار 

يا احتماالتی(، معیارهای  نظري)تجربی، 

های حل عددی دو و سه محوری و نیز روش

(FEM ،BEM ،DEM  مورد بررسی ")... و

در هر موقعیت از توده سنگِ  قرار داد.

، هاي اصليتنش پس از تعیین تحت بار

آنها را با يك معیار گسسیختگي مورد 

-هدهند. يك معیار شكست ببررسی قرار مي

صورت يك سطح محدود در محور مختصات 

ي هايتنش اصل
1 2 3( , , )   ودشتعريف می. 

همچنین سه مد اصلی ترک در مکانیک سنگ 

شوند که عبارتند از در نظر گرفته می

 - Mode II)، لغزشی (Mode I- Opening)"مد بازشدگی

Sliding)  و پارگی(Mode III -Tearing)   در " که

معیارهای مختلف، قابلیت مدلسازی يک يا 

از بیني شده است. چند مد شکست پیش

مصالحی چون خاک، معیارهای پرکاربرد 

 -معیارهای موهرتوان به مي سنگ و بتن

-Drucker)پراگر  -، دراکر(Mohr-Coulomb)کلمب 

Prager-1952) ،گريفیث (Griffith-1924) ، معیارهاي

 وارنكه -سه و پنج پارامتري ويلیام

(William-Warnke- 1974)،  معیارهاي چهار

-Hsieh)و  (Reimann-1965)، (Ottosen-1977)پارامتري 

برای بیان  (Hill-1950)معیار هیل  نیزو  (1979

. [29,30] كرداشاره شکست مصالح غیرهمسان 

گسیختگي  پیشنهادي يكسري از معادالت

، Fairhurst (1964) ،Hobbs (1964): [28] عبارتند از

Murrel (1965) ،Hoek (1968) ،Bodonyi (1970) ،Franklin 

(1971) ،Hoek & Brown (1980)،Bieniawski (1974)- Yudhbir et al. 

(1983) ،Ramamurthy et al. (1985) ،Johnston (1985) ،Balmer 

(1952)- Sheorey et al.(1989) ،Yoshida (1990).  اگر چه

های سنگی برای برآورد مقاومت توده

طراحی و پايداری حفاريها الزم است، ولی 

های بعلت وجود صفحات ضعف مختلف در توده

سنگی، تعیین مقاومت مشکل و پیچیده می

باشد. معیار اصالح شده هوک براون 

دار و ( جهت توصیف رفتار سنگ درزه٩١١1)

همچنین معیارهای مطرح ديگری چون 

و  (Bieniawski-Yudhbir)يودبیر  -بینیاوسکی

که با اصالحاتي در  (Ramamurthy)رامامورتی 

-گروه معیارهای گسیختگی برای توده سنگ
قابل اشاره گیرند دار جای میای درزهه

در معیارهای گسیختگي توده سنگ . هستند

ها بر روي فرض بر آن است كه جهت درزه

اگر د. نگسیختگي تاثیر زيادي ندار

ها زياد بوده و يا اگر تعداد دسته درزه

ها نزديك بهم و جهت آنها غیر درزه

اتفاقي باشد، فرض فوق باعث ايجاد خطاي 

در روش تئوريكي واهد گرديد. نخ زيادی

 -Jaeger & Cookارائه شده توسط جیگر و كوك )

كلمب، جهت توصیف  -(، از معیار موهر1979

تاثیر ناهمسانی بر روي مقاومت سنگها 

 & Bartonو  Barton-1973,76استفاده گرديده است. 

Bandis-1990 هايی آزمايشاتی را بر روی درزه

بودند که دارای ويژگیهای متفاوتی 

(، ٩١١1انجام دادند. هوک و همکارانش )

کار بارتون و بانديس را بازنگری 

کردند. اگرچه در اين زمینه الزم است با 

توجه به تجربیات موجود، مطالعه بیشتری 

رسد در نهايت صورت پذيرد ولی به نظر می

 به يک سری روابط احتماالتی بسنده گردد. 
 در چند دهه اخیر، از روشهاي عددي

هاي متعدد تحلیل تنش جهت مدل كردن توده

. اين (Brown-1987)سنگي استفاده شده است 

مدلها بسته به نوع مسئله و نیز درجه 

دقت مورد نیاز در مفروضات و مفاهیم 

-اساسي با يكديگر تفاوت دارند. رايج

ترين روشهای عددی مورد استفاده در 

 مسائل مکانیک سنگ عبارتند از:

 شامل:  (Continuum methods)پیوسته روشهای

روش عناصر محدود  ، (FDM)محدود تفاضالت روش

(FEM) روش المان مرزی و            

(BEM). های گسسته روش(Discontinuum methods) 

های روش و (DEM)روش المان مجزا  شامل: 

های ترکیبی روشو  (DFN)شبکه شکست مجزا 

 Hybrid FEM/BEM - Hybridگسسته:  -های پیوستهمدل

DEM/DEM -Hybrid FEM/DEM - - های ساير روش

[ با توجه به 32] موسوي و احمدي. ترکیبی

وضعیت فیزيكي توده سنگ و با درنظرگیري 

ها در مقايسه با ابعاد فواصل ناپیوستگي

سازه درخصوص كارايي عددي روشهاي 

هاي مناسب مذكور، نشان دادند كه گزينه

های حل تکنیکو قابل رقابت در میان 

عددي، روشهاي اجزاء محدود و اجزا مجزا 



 باشند.می

شايان توجه است، در شرايطي كه فاصله 

ها در مقايسه با اندازه توده بین درزه

هاي سنگ تحت مطالعه كوچك باشد، نظريه

هاي پیوسته دارای اعتبار نسبی محیط

بوده و در شرايط طبیعت ناپیوسته توده 

نظر گرفتن خواص يك توان با در سنگ مي

به محیط پیوسته معادل به مدلسازي آن 

روش المانهاي پرداخت. روش المان محدود 

باشد كه از ديگر روشهاي عددي ميمرزي 

 تفكیك عناصر تنها در مرز جسم صورت 

نامحدود يا  هايمحیطو براي  گیردمي

از        . مناسب است نیمه بینهايت

زم است که سوي ديگر توجه به اين نکته ال

در بسیاری از مسائل مکانیک سنگ 

اي مشخص در بايست بگونهها میناپیوستگي

مدل بكار برده شوند؛ اين كار با 

افزودن عناصر فصل مشترك ويژه در 

مدلهاي پیوسته، نظیر روش اجزاي محدود، 

يا با بكارگیري روش ناپیوسته واقعي 

شود. همچنین با مدلسازي انجام مي

هاي سنگ ک به واقعیت تودهساختار نزدي

اي با بلوكهاي مجزا، اين شرايط به شیوه

-Lin & Fairhurst)شود سازي ميبخش شبیهرضايت

-ي عددي توده سنگ درزه. جهت مدلساز(1988
ها به صورت ، درزهFEM روشهبدار 

 Special)              المانهاي درزه خاص

joint element)  مدلسازی شده و يا توده سنگ

دار بصورت يك محیط پیوسته معادل درزه

شود. خواص اين محیط در نظر گرفته می

پیوسته با لحاظ کردن خواص سنگ بكر و 

شود. ها در يك محیط معادل اعمال ميدرزه

 در وجود و نشت آب ،از ديگر عوامل موثر

-مي هاهای پیکره سنگداخل ناپیوستگی

جهات مختلف بر میزان از  باشند كه

مقاومت و پايداری آن تاثیر گذار خواهد 

بود. کاهش مقاومت برشی ناشی از فشار 

برکنش آب و نیز کاهش چسبندگی و درگیری 

 باشندها از اهم اين عوامل میسطوح درزه

مورد  Cedegren- 1989و  Hoek & Bray- 1981كه توسط 

  .[33] اندگرفتهبررسي قرار 
موارد فوق در اين تحقیق با توجه به 

از المان تماسي با رفتار غیرخطي در 

-ها به همراه المانها و گسلبزرگ درزه

عناصر محدود با معیار شكست  آجريهاي 

معیار شكست كششي  باكلمب تركیبي  -موهر

دار جهت مدلسازي بخش توده سنگ درزه

گاهها بهره گرفته شده است. همچنین تكیه

ست از روش المان براي شرط مرزي دورد

يا با رفتار مشابه از المان  ومرزي 

استفاده هاي نرمال و برشي تماسي باسختي

شده است. از آنجايي كه رفتار مصالح 

بدنه نیمه ترد بتن و درزهاي انقباضي 

گاهها به ترتیب مشابه توده سنگ تكیهسد 

باشد، مدل هاي اين بخش ميیوستگيپو نا

و است  گرفته قراريكساني مورد استفاده 

تنها تفاوت در مشخصات مصالح اعمال شده 

در ادامه مباني تئوريكي . باشدمي

 هاي مذكور ارائه شده است.مدلسازي

  

معرفي مباني مدلسازي عددي و  -3

 تحليليبرنامه 
رفتار غیرخطي سه بعدي  سازيلجهت مد

 -مخزن -سیستم سدتحت انواع بارگذاري 

هاي عناصر محدود گاه سنگي از المانتكیه

به ها هشت گرهي براي تمامي محیط آجري

در مرز المان تماسي هشت گرهي همراه 

محل درزهاي بدنه  ،هامشترك تمامي محیط

گاهها هاي عمده بخش تكیهسد و ناپیوستگي

استفاده شده است. همچنین شرايط مرزي 

دوردست مخزن و هاي بكار رفته براي بخش

و المان مرزي وع نهاي سنگي از گاهتكیه

 .باشدمييا بصورت جايگزين المان تماسي 

 [34] ١9برنامه عددی به زبان فرترن 

رفتار ماهیت تحلیل شامل: " داراي

مصالح سنگ  گسیختگيغیرخطی مصالح و مدل 

غیرخطی هندسی کرنشهای " رفتار، و بتن"

رفتار تغییرمکان بزرگ" و "  -کوچک

هاي مجزا، محیط غیرخطی تماسی مرز مشترک

 ها و گسلها" بزرگ درزه درزهاي انقباضي،

قابلیت اضافه برنامه همچنین  .باشدمی

را های غیر خطی مصالح نمودن انواع مدل

مساله تحلیل عددی فرمولبندي دارد. 

 باشدمی   بصورت دينامیکی بازه زمانی 

كه در صورت اعمال زمان تحلیل بسیار 

تبديل استاتیكي حالت تحلیل طوالني به 

 ،تهیه برنامه مذكور در خواهد شد.

 ،ADAP-88[35] باز لیست هايهاي برنامهقابلیت

EAGD-SLIDE[36]، [37]EACD-3D-96  مورد توجه بوده

هاي برخي الگوريتم هايي ازدر بخشو 

بهره گرفته شده  [42-38] متعدد مفید منابع

و  بنديمش امكان مدلسازي هندسه، است.

 هایبرنامه تحلیلي درمشاهده نتايج 

تغییر فرمت وردي  با  Pre & Post Processor موجود

  . ها فراهم استو خروجي

حرکت جسم عبارت غیر خطي معادله کلی 

 است از:

(٩

) 
 e eI M u P 0    

ن بردار تغییرمکا u هدر اين رابط

 Ie، نقاط گرهی در سیستم مختصات کلی

 Meبردار نیروهای داخلی يک المان، 

بردار نیروی  Pماتريس جرم يک المان و 

گذاری رويهمفرم باشند. خارجی کلی می

-حاصل می (2) رابطه بصورت اخیررابطه 
شود. در اين معادله بردارها دارای بعد 

تعداد گرههای جسم   باشند که می    

در بردارهای   است. ماهیت غیر خطی 

نیروی داخلی المانها در اثر تغییرات 

تابع  N) گرددهندسه و مصالح لحاظ می

  .شكل(

(2

) 

I Mu P  

-انتگرال براي (Newmark)ک از روش نیومار
-استفاده مي گیری عددی معادله حرکت،

(، بردار 2در حل تكراري رابطه ) .شود

در هر گام زمانی  R باقیمانده نیروی 

 شود:بصورت زير بیان می

(3

) 

R P I Mu   

بردار نیروهای خارج از  Rبردار 

 Iتوازن ناشی از اثرات غیرخطی بردارهای 

محاسبه شده از روی تغییرمکانهای  Pو 

باشد. يک در گام زمانی کنونی می uگرهی 

روش تکراری جهت میل نیروهای خارج از 

سمت صفر )تا حد مطلوب( مورد  توازن به

نیاز است. برای اين منظور روش تکراری 

( از مقبولیت  Newton- Raphsonنیوتون )يا



نمو ديفرانسیلی  زيادی برخوردار است.

با فرض ثابت بودن ماتريس جرم  Rبردار 

  در گام زمانی مورد نظر عبارت است از:
(4

) 

dR dP dI Mdu   

 tangent)ماتريس سختی مماسیبا معرفی 

stiffness)  داريم:   سازه 

(٩

) 

2Mdu (1 / t )M du 

(6

) 
TdI K du 

(7

) 

d

TdR K du  

معادله حل تکراری روش نیوتن به فرم 

 :شودزير بیان می

(8) 
d i d i 1 i 1

T n 1 n 1 n 1 n 12

1
K u P I M u

t
 

 

 

     

 
در حل  (full Newton)از روش نیوتن تام 

تکراری مساله بهره گرفته شده است. 

بر تغییرمکانهای بزرگ  اعمال اثر براي

رابطه  ،بارهای وارده بر سطوح المانها

کار مجازی در بافتار تغییرشکل يافته 

-بیان می n+1يک سطح از المانی در گام 
در مصالح ارتجاعي نیمه ترد مانند . شود

نیز میرائي اثر الزم است بتن و سنگ 

( به صورت 2رابطه )و لذا  اعمال گردد

 شود:تصحیح يافته زير حاصل مي

(١

) 

I Cu Mu P   

(

٩9

) 

C M K   

تعیین  رايلي روش بهC میرائي  ماتريس

هاي تعیین شده ثابت و ضرايبگردد. مي

مورد انتظار سیستم بوده و براي میرائي 

هاي میرائي مودال معمواًل بر اساس نسبت

  .[43]شونددر نظر گرفته مي
 

 غير خطي مصالحرفتار . 3-1

اعمال غیرخطي مصالح نیمه ترد بتن در 

( ٩: نكته الزم استدو توجه به و سنگ 

پالستیك مناسب و  –انتخاب رفتار االستو 

بعبارت ديگر جريان يا تئوري نموي 

( معرفي پوش مناسب 2پالستیسیته مصالح. 

هاي گسیختگي يا خرابي در فضاي تنش

كرنش دو تابعي  -مدل رفتاري تنش .اصلي

  :شودميدر نظر گرفته بصورت زير 

(

٩٩

) 

y

y y

for
 

 
 

 
 

(

٩2

) 

n

y

y y

( ) for
 

 
 

 
 

هاي موثر تعريف استفاده از تنشبا 

شده براي تابع تسلیم شدگي ون مايسز و 

 Prandtl- Reussكرنش موثر حاصل از رابطه 

هاي هاي تنش كلي بر حسب مولفهمولفه

)كرنش كلي عبارت است از
ij دلتای

 :باشد(می (Kronecker)کرونیکر 

(٩3) 
ij e y ijkk

ij

y y e y y

/ e1 2

3(1 2 ) 3 e /

  


    
 



 

(٩4)      
2 2 2

2 11 22 22 33 33 11
e 2 2 2

12 23 13

1

6 ( )2

     
  

     
  

   

 

(٩٩)      
2 2 2

2 11 22 22 33 33 11
e 2 2 2

12 23 13

1
e

6 ( )2

     

  

     
  

   

 

(٩6) 
ij ij kk ij

1
e

3
    

معیار شكست مصالح ايزوتروپیك مبتني 

بايست تابع ثابتي از بر حالت تنش مي

حالت تنش بوده و بعبارت ديگر مستقل از 

نحوه انتخاب محورهاي مختصات باشد. بر 

هاي تنش و كرنش جهت ثابتاين اساس از 

معرفي تابع سطح شكست مصالح استفاده 

شود. تجربه نشان داده كه سطح شكست مي

هاي كوچك بتن در صفحه انحرافي براي تنش

سطحي تقريبًا مثلثي داشته كه با افزايش 

هاي فشاري به حالت دايروي نزديكتر تنش

ترين و پركاربردترين شود. از سادهمي

براي تقريب چنین سطحي  معیارهاي شكست

كلمب و  -معیارهاي دو پارامتري موهر

پراگر قابل اشاره است.  -دراكر

معیارهاي با دقت بیشتري همچون معیار 

وارنكه نیز مطرح  -پنج پارامتري ويلیام

باشند. در تحقیق حاضر براي دستیابي مي

به يك تقريب قابل قبول از معیار سه 

كلمب با  -پارامتري تركیبي معیار موهر

يك قطع مقاومت كششي ماكزيمم بهره 

در معیار  .(Cowan- 1953)گرفته شده است 

افتد كلمب شكست زماني اتفاق مي -موهر

رابطه مقدار  تنش برشي ماكزيمم به كه

و  ، تنش قائمCچسبندگي خطي وابسته به 

  مصالح برسد: زاويه اصطكاك داخلي

(٩7) C tan    

 -هاي اصلي تابع تسلیم موهربراي تنش

        : (Lubliner-1990)كلمب عبارت است از

(٩8) 1 3 1 3f ( ) sin 2c cos          

 و يا داريم:

(٩١) 
   

1 3

1 Sin 1 Sin
1

2cCos 2cCos

 
 

 

 
 

 

يثابتبرحسب  رابطه اخیر ها
1I،

2J و 

  شود: بصورت زير بیان مي

(29) 
1 2 1 2

2

1
f ( I ,J , ) I Sin J Sin

3 3

J
Cos Sin cCos 0

33


  


  

 
   

 

 
    

 

 

هاي اصليبر حسب تنشبطوريكه 
1 2 3    

 داريم:

(2٩) 1 1 2 3I      

(22)      
2 2 2

2 1 2 2 3 3 1

1
J

6
           

 
 

(23) 3

3 / 2

2

J3 3
Cos 3 , 0

2 J 3


    

(24) 
3 1 2 3 ij ij ii ij ii 1 2 3

1
J S S S , ( S , S S S S 0 )

3
        

شكست كششي مصالح در معیار همچنین  

تنش اصلي ماكزيمم  شود كهچنین فرض مي

اي داخل جسم به مقدار مقاومت نقطه در

ي حاصل از آزمايش كشش ساده  كشش

هاي تنش  صرفنظر از .  (Runkine-1976)برسد

قائم و برشي كه در ساير صفحات گذرنده 

شوند، روابط زير از آن نقطه ايجاد مي

را براي سطح شكست اين معیار خواهیم 

     داشت:

(2٩) 1 t 2 t 3 tf , f , f     

ها براي باز با استفاده از ثابت



0محدوده 60  :خواهیم داشت  

(26) 1 2 2 1 tf ( I ,J , ) 2 3 J Cos I 3f 0     

-گسیختگي مصالح را ميشود كه ديده مي
كششي يا ترك خوردن و توان به دو نوع 

تقسیم خورد شدن فشاري يا لغزشي برشي 

الگوريتم تحلیلي بدين صورت  .بندي نمود

هاي تنشاست كه پس از تعیین مقادير 

گیري گوس، از نقاط انتگرالاصلي در 

طريق میانگین گیري عددي مقادير در 

در صورت تجاوز  تعیین و هامركز المان

بصورت  گسیختگي( 26( و )29) توابع

 شود. تدريجي آغاز مي

 هاي اتصاليالمانرفتار  در معرفي

شامل سختي نرمال
nk هاي برشيسختي    و

s1k وs 2k در در محورهاي محلي المان ،

دو سطح تماس المان بر هم  حله نخستو

بعد  هاي منطبق معرفي شده و در گام

نرمال مولفه عالمت بسته به اينكه 

ي ي جابجائ يعن
n .n  مثبت يا منفي 

باشد به ترتیب بیانگر بازشدگي يا نفوذ 

همچنین .باشدميمجاور         سطوح 
s1 

و
s 2  هاي جابجائي لغزشيمولفهمقادير

s n n.n        .كششي يبراي نیرو است 

مولفه قائممقادير المان شامل 
nt

و دو  

مولفه افقي
s1t  و

s 2t :داريم 

(27)  s
n s n s

n s s

t
T T T .n .

 
 

   

 
     

 

 

يا جدايش حالت بازشدگي  در بطوريكه

 :[44,45] داريمالمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(28) c c

c c

e 1 1 exp
 

  
 

    
       

    

 

(2١) 
2 2 2 2

n s s S s1 s 2,             

(39) n

2 2

s c

c c

t t t e exp
  


  

 
     
  

 

cوc حد تسلیم تنش و كرنش به ترتیب

بهمچنین المان تماسي مي باشند.   ضري
شود. مياختیار بسته به نوع سطوح تماسي 

براي حالت نفوذي المان رفتار خطي با 

بیشتر طبق رابطه سختي امكان اعمال 

ضريب  ) است در نظر گرفته شدهكولمب 

 : [46]اصطكاك(

(3٩) n n n n n n0 : f k , k c.k , ( c 1 )      

(32) s nf f 

هاي در المان ،آجريهاي همچون المان

اتصالي نیز اين امكان وجود دارد كه در 

صورت تجاوز جابجائي بازشدگي از حد 

-صفر ميبه تدريج مشخصي سختي المان 

 گردد. 
 

 گاهي  مدلسازي شرط مرزي دوردست مخزن و سنگ تكيه. 3-2
آنچه تاكنون بدان اشاره گرديد 

گاهها تكیه    -مخزن -مدلسازي سیستم سد

باشد. ولي ها ميو اندركنش بین اين محیط

يك عامل مهم و تاثیرگذار اعمال شرايط 

مرزي صحیح در نواحي قطع مخزن و سنگ 

هاي استاتیكي گاهي است. در تحلیلتكیه

تواند به قید اين شرط صرفًا مي

-دود گردد ولي در تحلیلتغییرمكاني مح
هاي دينامیكي عالوه بر اين عامل انتقال 

بايست به اي نیز ميو دفع امواج لرزه

درستي صورت گیرد. عالوه بر موارد فوق 

كه شرط  باشدمييك نكته حائز اهمیت اين 

 هايجابجائي بايست امكانمرزي اعمالي مي

 هادر محل گسل از لغزش ناشي غیريكنواخت

براي اين ها را فراهم كند. درزه و بزرگ

منظور دو روش در تحقیق حاضر مد نظر 

گیري شیوه نخست بهرهقرار گرفته است. 

هاي هاي اتصالي با سختياز همان المان

باشد. متناسب با مشخصات بخش دوردست مي

در اينحالت دو سطح المان بصورتي در 

هاي مرزي گرهشوند كه نظر گرفته مي

هاي متقابل و گرهي يك سطح اهگرهبعنوان 

ديگر روش باشند. گیردار در سطح ديگر 

-47]      است هاي مرزياستفاده از المان

-با استفاده از المان روشدر اين  .[49
در  FE-BEكوپل  و مرزي نیمه بینهايت هاي

 مدلسازي امكان ،زماني تحلیل تاريخچه

همچنین  گردد.مرزي فراهم مي شرايط مناسب

برآورد آزادي لغزش در سطوح جهت 

مسائل چند  بايست تحلیلناپیوستگي مي

توابعی که مد نظر قرار گیرد.  ایناحیه

گیری خواهند های مرزی انتگرالروی المان

در  بصورت عددی بیان گردند. بايستميشد 

گیری عددی، انتگرال با فرآيند انتگرال

مجموع مقادير تعیین شده در نقاط مشخصی 

شود. برای اين منظور از ازی میتقريب س

 معادالت ساختاریگرفته و تابع وزن بهره 

. در تعیین گرددمساله  آنالیز بنیادیو 

پاسخ االستیک مصالح بوسیله اينجا نیز 

در اين  شود.بیان می  (Hook’s law)قانون هوک

رابطه تانسوري زير ها برای تنش صورت

خواهیم را معادالت ناوير به معروف 

 :داشت

(34) 
22

ji i

j j i j

uu f1
( )

x x 1 2 x x G

 
 

    

 

 (Fundamental solution)برای حل بنیادی 

توان به معادالت معادالت ناوير، می

که حل  (Biharmonic)ديفرانسیلی دو هارمونی 

حل بنیادی  .آن موجود است تبديل نمود

اين معادالت ديفرانسیل شبیه معادالت 

شود که حل است. ديده می (Laplace)الپالس 

زير، تابع دو هارمونی مد  (Kelvin)کلوين 

بنام  Gبردار  .کندنظر را ارضاء می

 :شود.شناخته می (Galerkin)بردار گالرکین 

(3٩) i

1
G r( P ,Q )

8 (1 ) 




 

ه )rبطوريک P ,Q  Pفاصله بین دو نقطه  (

بعنوان  Qبعنوان نقطه بار ثابت و 

برای  باشد.میدانی روی مرز میای نقطه

محورهاي ها در امتدادهای تغییرمکان

-تحت بار متمرکز واحد نتیجه می مختصات
 شود:

 

8 nodes     

SOLID    

element 

8 nodes 

INTERFACE 

element 

 

ايزوپارامتريك  هايالمان -٩شكل 

 سولید و اتصالي.



(36) ij 1 ij ,i , j

C
U ( P ,Q ) (C r r )

r
 

 

(37) 1

1
Where : C , C 3 4

(16 G(1 ))


 
  


 

همچنین حل عمومی برای نیروهای داخلی 

 توان بصورت زير بیان داشت:را می

(38) 
2

ij 3 ij ,i , j 3 ij , j ,i ,i , j2

C
T ( P ,Q ) C 3r r cos C (1 )( n r n r )

r
   

     

 

(3١) 2 3

1
Where : C , C 1 2

( 8 (1 ))


 
  


 

مبتني بر  (Direct method)روش مستقیم از 

فوق  مرزیمعادالت حل  تئوري بتي جهت

بهره خواهیم گرفت. در انتگرالی بصورت 

و  Qو  Pبعلت انطباق دو نقطه اين روش 

گیری از پیچیدگی مساله تکینی، انتگرال

طبق تئوری بیشتری برخوردار خواهد شد. 

  خواهیم داشت: بتی
(42) 

S S

u( P ) U ( P ,Q )t (Q ) dS T ( P ,Q )u(Q ) dS  

اين رابطه وابسته به مقادير نیروهای  

t های و تغییرمکانu  در مرز سطحی است و

نیازی به انتخاب نقاط فرضی در داخل 

مشکل اينجاست که  باشد.نمی     محدوده 

  Pهای حاصله نسبت به میل نقطهانتگرال

باشد. در اين حالت يک حساس می Qبه سمت 

را  Pناحیه انحصاری اطراف نقطه مرزی 

کنیم اختیار می ای با شعاع بصورت کره

-ها را به دو بخش تفکیک ميو انتگرال
معادله انتگرالی  P=Qكنیم. لذا در حالت 

 رت زير بیان نمود:توان بصومی    را 

(49) 
0

S S S S

1
u( P ) lim U ( P ,Q )t ( Q )dS ( Q ) T ( P ,Q )u( Q )dS ( Q )

2
 


 

 
  

  
 

اگر مرز دارای شکستگی و گوشه باشد،  

گیری انتگرال نیاز به اصالحی در بازه

بنابراين در حالت عمومي  خواهد بود.

 خواهیم داشت:

(4٩) 
0

S S S S

I u( P ) lim U ( P ,Q )t ( Q )dS ( Q ) T ( P ,Q )u( Q )dS ( Q )

 





 

 
  

  
 

 

ماتريس واحد از مرتبه Iدر اين رابطه 

3 3  و( 2 )
1

4
 




 
با زاويه شكستگي  

در اينجا الزم به توضیح است که  .داخلي

ها انواع انتگرال Uو  Tهای هسته

فرم شوند. متفاوتی از تکینی را باعث می

 گسسته رابطه اخیر عبارت است از:

(42) 

E N E N E N
e e e e e e

i ni n ni n ni n

e 1 n 1 e 1 n 1 e 1 n 1
g ( n ) i g ( n ) i

I u( P ) T u T u U t
     

 

    

gبطوريکه  ( n معرف شماره کلی گرهی با  (

  Piنقطهبا ذكر اينكه  .است nشماره محلی 

گیری های المان نیست، انتگرالجزو گره

توان با استفاده از گوس مرتبه دو را می

گیری در صورتیکه انتگرال .تعیین کرد

گیرد، در می روی المان بینهايت انجام

های محلی نیاز به شیوه خاصی فضای محور

  .گیری نیستانتگرالبرای 

در تحقیق حاضر نیاز به معرفی مشخصات 

و ها گسلمتفاوت مصالح در نواحی مجاور 

يا استفاده از خصوصیات تماسی يا المان 

ها در ناحیه ناپیوستگي (Interface)میانجی 

-. برای اين منظور دو روش حل میاست
تواند مد نظر قرار گیرد. در روش نخست 

سعی در بهبود شیوه همگذاری است، 

بطوريکه معادالت يک سیستم بزرگ شامل 

مجموع مجهوالت در مرز مشترک نواحی است. 

 FEMروش دوم که مشابه روش بکار رفته در 

تر تواند مقبولباشد از جهاتی میمی

برای  Kباشد. در اين روش ماتريس سختی 

یه که در برگیرنده ضرايب حاصل هر ناح

از نیروها بعلت تغییرمکان واحد است 

ها به روشی تشکیل شده، و اين ماتريس

روی هم در ماتريس کلی سوار  FEMمشابه 

شوند. ايده اصلی در روش دوم، محاسبه می

-می Nبرای هر ناحیه  KNماتريس سختی 
روابط زير را . در اين حالت باشد

 خواهیم داشت:

(43)            
I I I II I III II

c c0 c c c0 c
t t K u , t t K u    

ه بطوريک 
c0

t  بردار نیروها با فرض

ماتريس K های ثابت بین سطحی، تغییرمکان

های بین سطحی وسختی گره 
c

u  بردار شامل

های بین سطحی است. ها در گرهجابجائی

استفاده از تر است که بجای چون راحت

محورهای مختصات کلی از محورهای نرمال 

تماس استفاده کنیم، لذا  سطحو مماسی 

 از تبديل زير بهره خواهیم گرفت:

(44) 
I I I I II I II II

c g c0 c c g c0 ct T t K u , t T t K u    

ط Nدر اين رواب N

gK T K T  ماتريس سختی

و تبديل يافته 
gT ماتريس تبديل می-

شرط حاكم بر مرز مشترك بصورت  باشد.

اعمال محدوديت نیروی برشی 
s nt c t tan  

و چسبندگی c    شود کهميدر نظر گرفته 

 باشند. همچنین زاويه اصطکاک می

s nt c t tan   معرف آستانه لغزش خواهد

 شرايط مکمل ديگر براي سازگاری . بود

توان در نظر گرفت، بطوريکه نیروهای می

نرمال به سطح تماس همواره کمتر يا 

 Tحداکثر مساوی با کمینه مقاومت کششی 

باشند. لذا چنین مصالح دو طرف مرز می

 توان تعريف کرد: ابع تسلیمی میوت

(4٩) 2 s n s nF ( t ,t ) t c t tan   

(46) 1 n nF ( t ) t T 
 

 F1نتیجه اينکه زمانیکه يکی از توابع 

صفر شوند، همگذاری ماتريس سختی  F2يا 

تغییر خواهد کرد. يعنی بجای جمع تمامی 

ضرايب سختی، همگذاری روی ضرايب سختی 

های در موقعیت مجاورمتناظر برای نواحی 

 گیرد.صورت می Kمختلف ماتريس 

های برای تحلیل FE-BEبسط روش کوپل حال 

رابطه  شود.دينامیکی مورد توجه واقع می

-تعادلی دينامیکی برخواسته از گسسته
زمان  nتوان به سازی عناصر محدود را می

یبا گام  گسسته کرد. با فرض شتاب tها

گام زمانی، سیستم معادالت هر متوسط در 

تم معادالت توان به سیسديفرانسیلی را می

 :جبری به روش نیومارک تبديل نمود

(47)    K u( t ) F   
 

t )بطوريکه داريم n t و
1t ( n 1 ) t  

) : 
(48)      2

4 2
K M C K

t t 
     

 

(4١) 

         

       

1 1 12

1 1 1

4 4
F M u( t ) u( t ) u( t )

t t

2
C u( t ) u( t ) F( t )

t

 



  

  

 
    

 

 
  

 

 

شده در نهايت سیستم معادالت کوپل 

 شود:حاصل می بصورت زير

(٩9)       
BE FEBE FE

NK K u( t ) F F        
 



( نمائي كلي از مدل تحلیلي 2در شكل )

گاه سنگي ارائه تكیه -مخزن -سیستم سد

  شده است.

 

 -ارزيابي مدل تحليلي سد -4

 فونداسيون -مخزن
 

جهت صحت سنجی و ارزيابي دقت برنامه 

مدل سد  ،FE-BE.Proعددی تحت عنوان     

انتخاب  Pine flatبتني وزني و مشهور 

بع متعددي نتايج تحلیلي اگرديد. در من

اين سد براي شرايط مختلف و بصورت دو 

. هندسه [50] بعدي ارائه شده است

 ٩22بزرگترين مونولیث سد به ارتفاع 

متر در شكل  ٩٩612متر با تراز آب مخزن 

داده شده است. مدول  ( نشان3)

ناالستیسیته  بت
cf 22.4GPa ر گرفتهظدر ن 

 بارگذاري از برنامه كنترل شده است. براي

 (S69E-1952) تفت افقي زلزله ناشي از مولفه

 0.4gبعد از بزرگنمائي  PGA=0.1728.gبا 

استفاده شده است. مقايسه تاريخچه 

ثانیه  ٩9تغییرمكان افقي تاج سد در 

  Ansysنخست تحريك با برنامه عناصر محدود 

( بیانگر دقت قابل قبول 4در شكل )

-باشد. همچنین در شكلبرنامه تحلیلي مي
( مقايسه نتايج تحلیلي 6( و )1هاي )

هاي خطي و برنامه به ترتیب براي حالت

مصالح و نیز اعمال بستر ار رفتغیرخطي 

لغزشي بصورت مدل المان تماسي و غیر 

لغزشي ارائه شده است. پس از صحت سنجي 

 4برنامه، سد بتنی دو قوسی کارون 

جهت بعنوان بزرگترين سد حال حاضر کشور 

 گیرد. مطالعه موردی مد نظر قرار مي

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4سد و نيروگاه کارون . طرح 4-1

و نیروگاه آن  4سد قوسي وزني كارون 

بر روي رودخانه كارون در استان 

 ٩89فاصله حدود چهارمحال بختیاري در 

جنوب غرب شهركرد، باالدست  یكیلومتر

تالقي دو رودخانه كارون و منج واقع شده 

( ٩مشخصات هندسی اين سد در جدول ) است.

 ارائه شده است.  
بر روي يال جنوب  4ساختگاه سد كارون 

كوه قرار دارد. سنگ سفید غربي تاقديس 

آسماري تشكیل پابده و بستر از سازند 

است که سازند پابده شامل تناوب  شده

و بالفاصله  بودهمارن آهکی و سنگ آهک 

محل قرارگیری سد و در باالدست دره 

به دو بخش سازند آسماري شود. مشاهده می

در پائین دست و باالدست امتداد رودخانه 

بر مبناي نتايج  .تقسیم گرديده است

هاي اكتشافي وجه غالب حاصل از گمانه

داراي كیفیت متوسط تا خوب %( 84سنگ )

تا  66( از R.Q.Dبوده و شاخص كیفي آن )

باشد. با وجود سازند درصد متغیر مي 84

مارني پابده نفوذپذير كم در باالدست، 

 آب نظر از ساختگاه سد شرايط مطلوبي را

بندی و طبقه .است نموده ايجاد بندي

مشخصات ژئومکانیکی سنگ بستر در جدول 

بافت غالب توده  ست.( ارائه شده ا2)

-می IIسنگ تشکیل دهنده پی سد در رده 
؛ همچنین با توجه به تجربیات باشد

موجود مدول تغییر شکل توده سنگ در 

% افزايش يافته 21بارگذاری دينامیکی 

روزه بتن نمونه  ١9مقاومت فشاری . است

 41و ارتفاع  39ای با قطر استوانه

که توده اصلی بدنه  D25سانتیمتر در رده 

مبنای کنترل  دهد بعنوانرا تشکیل می

مدول االستیک . ها انتخاب شده استتنش

بدنه با استفاده از معیار مدول 

برابر  0.4fcارتجاعی وتری در سطح تنش 

Ec=23.6 GPa .در نظر گرفته شده است  

 مقاومت کششی واقعی بتن با يک در عمل

 قرار شکست کنترل مبنای يندهاافز ضريب

کششی ظاهری  به مقاومت که گرفت دهخوا

معروف است   (Apparent Tensile Strength)بتن

مقاومت فشاري و كشش  (.٩١8٩ -)دانگار

ظاهري بتن در بارگذاري استاتیكي به 

 0.2و ضريب پواسون  MPa 3.75و  MPa 25.0ترتیب 

برای تعیین در نظر گرفته شده است. 

سنگ  -بتنمقاومت برشی بتن و سطح تماس 

های پايداری مقدماتی در برای تحلیل

شرايطی که نتايج آزمايشی مد نظر قرار 

نگیرند، چسبندگی ظاهری و زاويه اصطکاک 

و  کارانه محافظه توان بصورتسطح را می

و  MPa 31/9معادل  به ترتیب
°

نظر  در 49

 . گرفت
ضرايب سختی  محاسبهها برای تحلیل در

ها، ناحیه گسلهای درز بدنه سد و المان

ضريب سختی برشی و نرمال بر اساس رابطه 

مالک قرار گرفته   Fenvesارائه شده توسط

  است:

(٩4) j

nE
K , j 1 ,2 ,3

L
 

 

 مدول االستیسیتهكمترين  Eبطوريکه 

حجمی  طول المان Lمصالح دو طرف درز، 

عددی که  nمجاور در جهت عمود بر درز و 

متغییر بوده و برای سختی  ٩99تا  ٩9از 

  برشی معمواًل کمتر از سختی نرمال لحاظ 

های انجام يافته در ی بررسیشود. طمی

های موجود در سايت تعداد ناپیوستگی

اند ( تعیین گرديده3منطقه مطابق جدول )

که از اين تعداد بر اساس هندسه 

رد موا هاها و نتايج تحلیلناپیوستگی مدل هندسي و تحلیلي بلندترين  -3شكل 

 .Pine flatمونولیث سد وزني 

 

 

 -مدل تحلیلي سیستم سد -2شكل 

 سنگي.گاه تكیه -مخزن

 



در مدلسازی  F4-a,F6-a, MJ28NEW,MJ67بحرانی

. از تالقی اين [52 ,51]اند اعمال گرديده

بلوک حاصل و تاثیر آنها  6ها ناپیوستگی

در رفتار کلی سیستم مد نظر قرار گرفته 

-های عمده و بلوکاست. مشخصات ناپیوستگی
همچنین اند. شده ( ارائه4ها در جدول )

خیزی سايت سد لرزه بر اساس مطالعات

بیشینه شتاب زمین در ترازهای  4کارون 

 باشد.( می1مختلف مطابق جدول )
 

 . بارگذاري و الگوریتم تحليل مساله4-2
بارهای اعمالی جهت طراحی يك سد  

 باشد:بتني شامل موارد ذيل می

  بار وزن که اعمال يکباره آن به مدل

بدنه  (Hanging)تحلیلی سبب آويزان شدن 

ها و نتیجتًا ايجاد گاهیهسد از تک

های کششی بسیار باال خصوصًا در تنش

ها به شود. اين تنشهای فوقانی میقسمت

ريزی تدريجی و وجود درزهای دلیل بتن

-انقباضی در بدنه سد غیر واقعی می
های متعارف بار باشند. لذا در روش

های زوج و فرد و در دو وزن به بلوک

توان در هر مرحله اعمال شده و می

هايی که تزريق درزها مرحله برای بخش

    گیرد تکرار کرد. در صورت می

های غیرخطی مطالعه حاضر با در تحلیل

های تماسی درز، اعمال نظرگیری المان

يکباره بار وزن بدنه بدلیل امکان 

لغزش امکان پذير خواهد بود. بايد به 

اين نکته نیز توجه داشت که تعیین 

های حاصل از تحلیل بار وزن تغییرمکان

بدنه به دلیل نیاز به مدل کردن دقیق 

ريزی و تزريق درزها و بتن    مراحل 

بندی در هر مرحله با تبعیت از قالب

هندسه تغییرشکل نیافته و نیز اعمال 

اثرات خزش و افت بتن عمالً کاری بسیار 

 دشوار است.

  بارهای ناشی از مخزن شامل فشار

فشار  و بار رسوبهیدرواستاتیک، 

باشند. فشار هیدرواستاتیک می برکنش

آب در سه تراز نرمال بعنوان تراز 

برداری مبنای طراحی، تراز حداقل بهره

 شوند.می و تراز حداکثر سیالب بررسی

ي شامل آب خصوصیات 3چگال

w 1000 Kg / m 
و  

ی 2kمدول تغییرشکل حجم c 2131MPa   با

cسرعت صوت  1460m / s 
 شده گرفته در نظر

چگالی رسوبات  همچنین است.
3

s 1360 Kg / m   و ارتفاع اين رسوبات در

باالدست و پائین دست سد به ترتیب 

متر لحاظ شده است.  39و  68حدود 

عملکرد  تضعیف فشار برکنش عماًل باعث

قوسی در بدنه ای و افزايش عملکرد طره

شود. معموالً در سدهای بتنی قوسی سد می

متعارف اين اثر ناچیز بوده و در 

 شود. تحلیل تنش بدنه لحاظ نمی

  بار حرارت بعلت تغییرات دمای هوای

اطراف و مخزن و نیز اثر تابش خورشید 

باشد. میيا تاثیر يخ زدن سطح مخزن 

دمای بتن معمواًل در نقاط مخلتف بدنه 

های گرهی در مدل يکسری دادهبصورت 

 گردند.تحلیلی وارد می
 های برشی، بار زلزله که بصورت موج

سطحی و فشاری از جهات مختلف به سازه 

-گردند. در مطالعات لرزهاعمال می
،  (DBL)ای پايه طراحیخیزی، سطوح لرزه

و سطح زلزله   (MDL)حداکثر طراحی

مد نظر  (MCL)حداکثر محتمل در ساختگاه 

گیرند. با توجه به اهمیت قرار می

و  (DBL)زياد سدهای قوسی معمواًل سطوح 

(MCL) های به ترتیب بعنوان بارگذاری

غیرعادی و فوق العاده در نظر گرفته 

 شوند.می
نظر به اينکه تاکید مطالعه حاضر 

های مدلسازی و بررسی اثر    ناپیوستگی

 گاهی بر رفتار سدهایتوده سنگ تکیه

باشد، لذا تحلیل مساله شامل قوسی می

بارهای استاتیکی ناشی از وزن بدنه و 

سیال مخزن و متعاقبًا بارگذاری 

دينامیکی بوده است. بديهي است اعمال 

بخش توده سنگ  (in situ)صحیح تنشهای برجا 

هاي براي برآورد صحیح ناشي از وزن اليه

 بايست لحاظ گردد. تنش در سنگ مي
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