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 خالصه

 طیسد و مح ،هاپژوهش نیحال اکثر ا نیبا ا ،انجام شده است یوزن یبتن يسدها يعدد يسازمدل نهیدر زم ياریبس يهاپژوهش ریاخ يهادر دهه 
 صورت به هاازهس نیا يسازمدلتنگ  يهادرهدر  که  رسدیبه نظر م . با این وجوداندگرفتهدر نظر  يدوبعد آلدهیآن را به صورت مدل ا رامونیپ

- مخزن- نش سدگرفتن اندرک با در نظر یوزن یسد بتن يبعدسه رفتارمقاله  نی. در امنجر گردد تیمتفاوت با واقع ییهاجواببه  تواندیم دوبعدي
 يهاتنشوش و پ داسیونفونبه  سد تاج ینسب رمکانییقرار گرفته است و تغمورد مطالعه  یکینامیو د یکیاستات هاييتحت بارگذار فونداسیون

 يهاتاج در مدل ینسب رمکانییتوان گفت که مقدار تغیم آمده به دستنتایج شده است. با توجه به  سهیمقا يدوبعدبا مدل  ،در آن يو فشار یکشش
  است. متفاوت در دو حالت و مقدار آن پوش تنش عیتوز يالگو بوده وکمتر  عموماً يدوبعدنسبت به مدل  يبعدسه
 

-مخزن-اندرکنش سد،  يالرزهتحلیل ،  يبعدسه يسازمدلمحدود ،  ياجزا روش سد بتنی وزنی ،کلمات کلیدي: 
 فونداسیون

 
 

   مقدمه  .1
 

تواند با هایی که میسازه جمله با این مشکل مقابله نماید. از دبشر به دنبال راهی است تا بتوان ،در جهان یآبیبشدن معضل  ریگهمههاي اخیر با در سال
. شوندیم يبنددستهسدها بر اساس مصالح مصرفی به دو نوع بتنی و خاکی . اشاره نمودسدها به  توانیم در این بحران راهگشا باشد یآب منابع ذخیره

به عوامل بسیاري وابسته نمود. انتخاب هر یک از این انواع سد  يبنددستهو وزنی  دارهیپاسدهاي بتنی قوسی، کلی به سه دسته  توانیمسدهاي بتنی را نیز 
. در حال حاضر به سبب هزینه کمتر و ساخت اشاره نمودبه شرایط هندسی ساختگاه و پارامترهاي مقاومتی فونداسیون   توانیم هاآناست که از مهمترین 

  ]3[. شوندیماین سدها به طور معمول به صورت دوبعدي آنالیز ] 2و 1[ .شود) در ساخت سدهاي بتنی وزنی استفاده می1RCCتر، از بتن غلطکی (سریع
 اینر یک از . اندرکنش هشودیمسیون آن ، مخزن و فونداکه شامل بدنه سد ندسدها متشکل از سه قسمت مختلف ا ،مدلسازيبه طور کلی در 

نی در نسبتا طوال ياابقهس فونداسیون -مخزن-در نحوه پاسخ سد به بارهاي وارده تاثیر گذار است. بررسی اندرکنش اجزاي مختلف سیستم سد هاقسمت
 1967در سال  پس از او ]4[.داد اثر نیروي هیدرودینامیک را بر سدها مورد بررسی قرار يامقالهوسترگارد با انتشار  1933در سال  .بین محققان دارد

 يهاپژوهشپیشرو در این زمینه بودند  عالوه بر این دو مقاله که ]5[چوپرا اثر تراکم پذیري سیال را با مدلی مشابه مدل وسترگارد مورد بررسی قرار داد 
 ]7و  6[دیگري نیز در زمینه اندرکنش توسط پژوهشگران مختلف صورت پذیرفته است.

 هاآنبا توجه به ابعاد اما  ]7[ .بتنی وزنی انجام شده است يسدها يبعدسههایی به منظور مدلسازي هاي اخیر گرچه پژوهشدر طول دهه
اخیر با توجه به سهولت اجرا، شرایط فونداسیون و  يهاسالدر ] 10-  8[ .بوده استمعطوف به مدلسازي رفتار دوبعدي این سدها  محققانبیشترین توجه 

در این مقاله سعی بر آن بوده است تا با مدلسازي سدهاي بتنی وزنی است.  یافتهتنگ فزونی  يهادره... گرایش به ساخت سدهاي بتنی وزنی در 

                                                                                                                                              
١compacted concrete-Roller  



 
 

  یلی، اردبیلدانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردب، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
  1396شهریور    16و  15

 

 2

 که نشان دهنده دره يبعدسهمدل دو  ، متفاوت عرضبا  يهادرهبه منظور بررسی رفتار سد در  .ودرفتار آن با مدل دوبعدي مقایسه ش يبعدسه صورتبه
 قرار گرفته است.مطالعه مورد  باشندیمعریض و باریک 

 
 

  مدل اجزا محدود:  .2
  
ل دو که شامحدود ممدل اجزا  سد، از سه يدوبعدو مقایسه آن با رفتار  يبعدسهآمده در مدلسازي  به دستبررسی تأثیر عرض دره بر نتایج به منظور  

ام به منظور انج شده است. ها استفادهو یک مدل ایده آل دوبعدي متناظر با آن متري 350و  20 دره يهاعرضمقطع یکسان و با سطح با  يبعدسهمدل 
 يهامدلاست. شیب دره در ه در نظر گرفته شدمتر  47برابر  دریاچه ارتفاع  .اختیار گردید 1 شکلمانند همشخصات هندسی طره مرکزي سازي ها، مدل
هاي مذکور ه است. در مدلآورده شد 1جدول  در هاآندر  هاگرهو  هاالمانو مجموع تعداد  هامدلشیوه نام گذاري این  است. درجه بوده 45 يبعدسه

ته شده در نظر گرف ايلرزه اججلوگیري از بازگشت اموبه منظور منظور شده است و مرز جاذب در انتهاي مخزن   %5میرایی به روش رایلی و به مقدار 
مشخصات  . دل شده استبدون جرم مفونداسیون زلزله در داخل فونداسیون، امواج هاي برگشتی ناشی از نظور کاهش تأثیر موجاست. همچنین به م

  است.ارائه شده  2 جدولدر ها مصالح مورد استفاده در مدل
  

  هامدل: مشخصات و نام 1جدول 

 نام مدل  طول دره(متر)  هاالمانتعداد   هاگرهتعداد   توضیحات

 2D-TS  -   3738  3944  مقطع دوبعدي در طره مرکزي

 3D-V20  20  13415  16407 متري 20با دره  يبعدسهمدل 
 3D-V350  350  15987  19805 متري 350با دره  يبعدسهمدل 

  

 
  : مشخصات هندسی مدل1 شکل

 : مشخصات مصالح 2 جدول

 فونداسیون بتن بدنه سد مخزن

 چگالی:

1000  

 مدول االستیسیته:

18 Gpa 
 ضریب پوآسون:

0.2 
 چگالی:

2500  

 مدول االستیسیته:

8 Gpa 
 ضریب پوآسون:

0.2 
 

  

  
ر وزن یکی شامل باي استاتبارگذار . در مرحله اولمذکور تحت دو حالت بارگذاري کلی استاتیکی و دینامیکی انجام شده است يهامدلآنالیز 

) و 1967زلزله کوینا ( يهااشتنگبشتا جهت تحلیل دینامیکی، شود.به سازه اعمال میهیدرواستاتیکی ناشی از آب در مخزن سد  بار وناشی از بدنه سد 
شتاب افقی و قائم ت بیشینه مشخص اس 2شکل در  که گونههمان .شده استاعمال  هامدل بهو قائم پایین دست -باالدستراستاي دو ) در 2003زلزله بم (

 د.باشیم 0.3gو  0.5g در هر دو زلزله به ترتیب برابر
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  زلزله کوینا قائم) مولفه ب  الف) مولفه افقی زلزله کوینا

    
  بم قائم زلزله) مولفه د  بم) مولفه افقی زلزله ج

  تحلیل دینامیکیشتابنگاشت هاي مورد استفاده در :2شکل 
 

  نتایج:  .3
  

ی و هاي استاتیکي تحت بارهاي کششی و فشارمکان نسبی تاج سد و نیز پوش تنشسدهاي بتنی وزنی تغییر  يبعدسهو  يدوبعدبه منظور مقایسه رفتار 
  دینامیکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. 

 رمکانییتغ ده براي استخراجنقاط مورد انتخاب ش  3 شکلکه در  دهدمینشان  را مقالهمدل المان محدود استفاده شده در این  4و  3 يهاشکل
ل از ه نتایج حاصکه است مشخص شده است. شایان توجه است که در مدل هاي سه بعدي نیز نقاطی مشابه با مدل دوبعدي انتخاب گردید تاج سد ینسب

ا یکدیگر ها بهاي کششی و فشاري مدلها، پوش تنشهمچنین جهت بررسی تأثیر عرض دره بر نحوه توزیع تنش ارائه شده است. 6و 5 در اشکالتحلیل 
  آورده شده است. 10تا  7مقایسه گردید که نتایج آن در اشکال 

 

 
  به همراه نقاط مشخص شده براي تغییرمکان نسبی فونداسیون -مخزن-: مدل المان محدود سیستم سد3 شکل
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  متري 20مدل المان محدود سد با دره  الف)

 
  متري 350مدل المان محدود با دره  ب)

 يبعدسهالمان محدود سد به صورت  يهامدل: 4شکل 

قریبا از روند ت يبعدسه يهالمددر  فونداسیونگرچه نمودارهاي تاریخچه زمانی تغییرمکان نسبی تاج سد به  دهد،نتایج نشان میهمانگونه که 
نسبت به  يدوبعدمدل  یر مکان دربیشینه تغیبه طوري که  باشدیمها قابل مشاهده هم در این مدل ییهاتفاوتکنند اما ی با مدل دوبعدي پیروي میمشابه
 دیبایمافزایش  که هر چه طول دره کرد يریگجهینتتوان می يبعدسههاي مدلهاي خروجی مشاهده با. همچنین شتر استبی يبعدسه يهامدل

ودن وبعدي فرض نمدگفت که  توانیمبنابراین با توجه به این نتایج  .شودیم ترکینزدتاریخچه زمانی تغییرمکان مذکور به مدل دوبعدي  ينمودارها
یطی که دره در شرا اما این فرض کندیمسد بتنی وزنی در شرایطی که دره محل ساختگاه عریض است فرض مناسبی است و شرایط موجود را ارضا 

ز پیش را بیش ا يدبعسهورت که همین امر لزوم بررسی سدهاي بتنی وزنی به ص کندیمواقعیت ارائه  به صورت دره تنگ است نتایجی به دور از موجود
پس  ت.ل دوبعدي اسیشتر از مدبتحت زلزله بم مقادیر دامنه تغییرمکان نسبی تاج سد عریض با دره  البته باید توجه داشت که در مدل. سازدیمآشکار 

اشد و بتأثیرگذار  يبعدسهو  يددوبعهاي بر اختالف نتایج مدل تواندیمکرد که عالوه بر نحوه مدلسازي، ماهیت زلزله وارده نیز  يریگجهینتتوان می
  .آوردینمنتایج بزرگتري را به وجود  يدوبعدلزوما مدلسازي 

 
  در کل مدت تاثیر زلزله الف)

 
  ب) در زمان بیشینه دامنه تغییرمکان

  تحت زلزله کوینا مقایسه تغییرمکان نسبی تاج سد :5 شکل
 

 
 زلزلهدر کل مدت تاثیر  الف)

 
 بیشینه دامنه تغییرمکان زماندر  ب)

 بممقایسه تغییرمکان نسبی تاج سد تحت زلزله  :6 شکل
 



 
 

  یلی، اردبیلدانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردب، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
  1396شهریور    16و  15

 

 5

ه مقادیر کر است کذ. شایان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند هامدلکششی و فشاري در  يهاتنش پوش همانگونه که پیشتر ذکر شد
این وجود براي اینکه امکان  با .10 تا 7  يهاشکلبراي کل مدل بوده و نه فقط براي مقطع نشان داده شده در  يبعدسه يهامدلهاي ارائه شده در تنش

شده  ر نظر گرفتهیکسان د هاشکلو به سبب آن فاصله بین هر دو تنش متوالی در  هاتنشمقادیر ماکزیمم و مینیمم تنش فراهم گردد،  يهاپوشمقایسه 
دهد. را نشان می ییهاتفاوت يبعدسه يهامدلدوبعدي با  يهامدلتوسعه یافته در  يهاتنشنشان داده شده است الگوي  هاشکلاست. همانگونه که در 
این نیز  يبعدسه يهالمدناحیه گردن سد واقع شده است که در نشان داده شده است محل بیشینه تنش در مدل دوبعدي در  7همانگونه که در شکل 

ل ن است که محده است ایشاز مقدار دوبعدي بیشتر  تنش مقدار بیشینه يبعدسهعالوه بر این، علت اینکه در نمودارهاي  مورد قابل مشاهده است.
شان ن 10تا  7اي هر شکلدهاي فشاري و کششی که بیشترین مقدار تنش مذکور در جایی به جز طره مرکزي مدل واقع شده است. با توجه به پوش تنش

 متري به مدل 350مذکور در مدل با دره  يهاتنشماکزیمم پوش آمده،  به وجود يهاتنشتفاوت الگوي  رغمیعلگفت که  توانیماند داده شده
  .دوبعدي نزدیک تر است

  

  يمتر 350دره  يج) طره مرکز  يمتر 20دره  يب)طره مرکز  الف) مدل دوبعدي
  کویناپوش تنش کششی تحت زلزله  :7 شکل

  

  
  يمتر 350دره  يج) طره مرکز  يمتر 20دره  يب)طره مرکز  الف) مدل دوبعدي

  بمپوش تنش کششی تحت زلزله  :8 شکل
  

  يمتر 350دره  يج) طره مرکز  يمتر 20دره  يب)طره مرکز  الف) مدل دوبعدي
  پوش تنش فشاري تحت زلزله کوینا :9 شکل
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  يمتر 350دره  يج) طره مرکز  يمتر 20دره  يب)طره مرکز  الف) مدل دوبعدي
  بمپوش تنش فشاري تحت زلزله  :10 شکل

 
  نتیجه گیري:  .4

 
یل ه نتایج تحلمقایس منظوربه. مدل گردید يبعدسهدر دو حالت دو و  فونداسیون-مخزن-سدسد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش در این مقاله 

ز یکی و دینامیکی ناشی امذکور تحت بارگذاري استات يهامدلهمچنین  .متري انتخاب شد 350و  20 يهاعرض، دو دره با يبعدسه يهامدلدي با بعدو
  :مده اندآ به دستزیر  نتایجه ارائه شد کششی و فشاري يهاتنشو پوش  فونداسیونبا توجه به مقایسه تغییرمکان نسبی تاج سد به  ند.زلزله قرار گرفت

 محسوسی دارد. يهاتفاوت يبعدسهدر مدل دو و  تاج سد تغییرمکان نسبیبیشینه  . 1

  تر است.بیش يدوبعدنسبت به مدل  تحت زلزله بم متري 350با عرض دره  يبعدسهحداکثر تغییر مکان نسبی تاج سد در مدل  . 2
  .شودیمبه دوبعدي نزدیک  يبعدسهدره در سدهاي بتنی وزنی رفتار عرض با افزایش  . 3
آن در دي عده مقدار ککنند به طوري رفتار متفاوتی نسبت به هم ارائه می يبعدسهدوبعدي و  يهامدلگفت که  توانیم هاتنشبا بررسی  . 4

  است. ترکینزدبه مدل دوبعدي  ترکیبارمدل با دره 
 يبعدسهلسازي ن دلیل مدبه وقوع پیوستند به همی يبعدسههایی غیر از طره مرکزي در مدل نهاي کششی و فشاري در مکاپوش تنش بیشینه . 5

  وري است. یري از ناپایداري موضعی ضرر جلوگسدها به منظو
هم در  ییهافاوتتهایی دارد اما شباهت يبعدسهگفت رفتار سدهاي بتنی وزنی در دو حالت دو و  توانیمبنابراین با توجه به موارد مذکور 

 وجه قرار گیرند.سدهاي بتنی وزنی مورد ت يبعدسهکه هر دو رفتار دو و  شودیم. بنابراین توصیه شودیممشاهده  هاآن
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