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 خالصه 

تحليل پایداری شيب های سد های خاکی یکی ازکنترل های مهم درحين طراحی و 

مقداردهی به شيب ها ی باالدست وپایين دست بدنه ی این نوع ازسدهاست. براساس 

ضرایب اطمينان بدست آمده درحين تحليل پایداری شيب های خاکی ، می توان 

اومتی مصالح انتخابی ، درخصوص مناسب بودن شيب ها ومشخصات تخصيص یافته ی مق

قضاوت نمود. دراین مقاله نتایج تحليل های روش های مختلف تعادل حدی 

عمومی  پرایس ، روش -هماننداسپنسر، سارما، یانبو، بيشاپ ، مورگان اشترن 

نتایج این روش ها برای تحليل  .. و هم چنينکارافياث و. -تعادل حدی، لِو 

ستاتيکی برروی سد خاکی قشالق علياآورده های پایداری شيب استاتيکی و شبه ا

حاصل ازروش های مختلف کلی شده است. درپایان مقاله به ارزیابی نتایج 

پرداخته شده است. نتایج تحليل های مختلف نشان می دهد که روش های تعادل 

حدی تحليل پایداری  استاتيکی ، نتایج بسيارنزدیکی نسبت به هم 

شبه استاتيکی نتایج روش های تعادل حدی تفاوت  دارندودرحالت تحليل پایداری

ی با هم دارند.هم چنين دراین مقاله به رابطه ی تعادل حدی عمومی وفرمول یها

بندی های موجودبرای خاک های اشباع وغيراشباع پرداخته شده است.فهرست مراجع 

 باارجاع به اطالعات دقيقی ازتاریخچه ی محاسباتی روش های تعادل حدی ،مقاله

 بدست می دهد. منابع اصلی انتشارروش ها

 

تحلیل استاتیکی ، خاک اشباع وغیراشباع ،کلمات کلیدی: روش های تعادل حدی ،

 .تحلیل شبه استاتیکی ، سدخاکی

 
1

 

 موضوع  تاریخچه یمقدمه و .          1

 

سدهای خاکی درشرایط مختلف بدنه ی دست  نتحليل پایداری شيب های باالدست وپایي

، جزکنترل  ،اجرای بدنه ونيزدرپایان ساخت بدنه برداری ازمخزن سدهای خاکی بهره

-1]بدنه ی سددرمراحل مختلف می باشد، اجراوبهره برداری ازهای مهم حين طراحی 

[.روش عمومی تحليل پایداری شيب های خاکی روش تعادل حدی می باشد،که درآن 4

رابطه ای ساده به شکل ضریب  مابين نيروهای مقاوم ونيروهای محرک ،مخرب شيب،

اطمينانی تعریف می گردد.درعمده ی روش های تعادل حدی ، جسم شيب به قطعات 

)یاباریکه های( قائمی تقسيم شده وتعادل نيروهای نرمال وبرشی مابين این قطعات 

[.ایده ی 4و2و1قائم برای برآوردضریب اطمينان پایداری شيب بررسی می گردد]

خطرلغزش درشيب های خاکی به قطعاتی قائم درآغازقرن بيستم گسسته سازی جرم در

[ تحليل های پایداری 13] Petterson( 1955ميالدی)1916[.درسال 6ميالدی مطرح شد]

درگوتنبرگ سویس راکه درآن سطح لغزش دایره ای  Stigbergدیوارساحلی )اسکله ی( 

( 1936های بعدی)[.درطول دهه 6وشيب به قطعاتی تقسيم شده بود، راارائه داد]

                                           
دانشجوی کارشناسی ارشدمکانيک خاک وپی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ، دانشکده ی فنی 1

 مهندسی ، گروه مهندسی عمران.
 .استادیاردانشگاه رازی کرمانشاه ، دانشکده ی فنی مهندسی ، گروه مهندسی عمران2
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Fellenius[14 روش معمولی یا روش سوئدی قطعات را معرفی کرد.درسال های ميانی ]1950 

[ پيشرفت هایی رادراین روش ها صورت 16] Bishop(1955[ و)15] Janbu(1954ميالدی ،)

ميالدی وافزایش سرعت  1960دادند.پيشرفت کامپيوترهای الکترونيکی درسال های 

 Morgenstern-Price( 1965يدایش روش های فرمول بندی شده تری نظير)محاسبات منجربه پ

[ گردید.دراین مقاله به بررسی پایداری شيب های بدنه ی 18] Spencer( 1967[ و)17]

سدخاکی قشالق عليادرشهرستان صحنه استان کرمانشاه درحاالت استاتيکی وشبه 

به مرحله ی بهگزینی سيمای استاتيکی می پردازیم.اطالعات آورده شده ازسد مربوط 

طرح می باشدوشکل حداکثرمقطع عرضی سدوخصوصيات مصالح درمراحل مطالعات تکميلی 

 [. 5دستخوش تغييراتی شده است]

 

سدهای شيب های شبه  استاتيکی  ومبانی نظری تحليل های استاتيکی .         2

  1درروش عمومی تعادل حدی خاکی 

 

استاتيکی وشبه استاتيکی شيب های پایداری تحليل های روابط کلی حاکم بر. 1. 2

 خاکی درخاک های اشباع وغيراشباع  

 

اصوال محاسبات پایداری شيب وبرآوردضرایب اطمينان پایداری شيب براساس تعادل 

مقادیرنيروهای برشی مقاوم )بسيج شده( ونيروهای محرک )مخرب( شيب انجام می 

موجودرامی توان برای دودسته بندی 2ادل حدیشود.فرمول بندی روابط روش های تع

                                                                                                                                                                                                                                                                             -متفاوت خاک های کامال اشباع وخاک

[.درادامه روابط ضریب اطمينان برای خاک های 11-9های اشباع نشده ارائه کرد] -

کامال اشباع وخاک های اشباع نشده آورده شده است.برای انجام تحليل های پایداری 

دست بدنه ی سد خاکی قشالق عليا، دراین مقاله درحاالت شيب های باالدست وپایين 

استفاده کرده ایم که براساس روش  SLOPE/Wاستاتيکی وشبه استاتيکی ازنرمافزار

ترسيمی قطعات )باریکه های( قائم عمل می کند.معادله ی نيروی برشی درخاک کامال 

 [ :6اشباع درحالت تنش های موثربه شکل زیراست]

(1            )                                                                                                                                

  tanctan)u(cs nn 

ومعادله ی نيروی )مقاومت( برشی درخاک های درحالت غيراشباع به شکل 

)uu(زیربرحسب ماتریس مکش  wa  [6قابل نمایش است: ] 

(2                                                                                                                        )          

b
waan tan)uu(tan)u(cs   

مقاومت برشی sه ی اصطکاک داخلی موثر،زاویچسبندگی موثرخاک، cکه دراین روابط

،uوwu، فشارآب حفره ایau،فشارهوای حفره ایnتنش نرمال واردبرجزء خاک و

wa uu آب حفره ای منفی می باشد. ماتریس مکش درحين توليد فشارهایbϕ  زاویه

تعریف کننده ی افزایش مقاومت برشی خاک به علت فشارهای آب حفره ای منفی 

بودهودرمقاصدعملی می تواندنصف آن فرض گردد،دراصلکوچکترازbϕاست.معموال

( نشان می 2[. معادله)6درجه است]20تا15دارای مقداری بين bϕبوده ومعموالbϕحدباالی

مولفه  3دهد که مقاومت برشی یک خاک درحالت غيراشباع ،می تواندمتشکل از

مقاومت مکشی  -3ومقاومت اصطکاکی به علت -c،2مقاومت چسبندگی به علت -1باشد:

ی مثبت باعث کاهش تنش های موثروکاهش [.درحقيقت فشارهای آب حفره ا6] bϕبه علت

مقاومت خاک وفشارهای آب حفره ای منفی)ماتریس مکش( باعث افزایش تنش 

[.بزرگی نيروی برشی بسيج شده درحالت اشباع 6موثرومقاومت برشی خاک می گردند]

کامل خاک برای ارضای شرایط تعادل حدی برابرمعادله ی زیراست که درآن

 ( است :1مطابق شکل ) ،برابرپهنای کف قطعه قائم لغزنده

(3                                                                                                                            )                         
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ضریب اطمينان می  F( بدست می آیدو1دله ی )ازطریق معا sکه دراین معادله 

دردانشگاه  Fredlundتوسط  (GLE)باشد.فرمول بندی روش تعادل حدی عمومی

 Fredlund[و8]1977در Krahnو Fredlundميالدی، 1970[، درسال های 9و7،8ساسکاچوان]

ميالدی توسعه یافته است.این روش عناصرکليدی تمامی روش های 1981وهمکاران در

براساس دومعادله ی  GLE[.فرمول بندی روش 6راشامل می شود]تعادل حدی  مرسوم
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 -ضریب اطمينان می باشدواجازه ی دخيل کردن شرایط نيروهای بين قطعه ای برشی 

قائم را می دهد.یک معادله ضریب اطمينان پایداری شيب راباتوجه به تعادل 

بدست می دهد.ایده ی استفاده  )fF(و دیگری با توجه به تعادل نيروی افقی )mF(لنگر

ميالدی 1967ازدومعادله ی ضریب اطمينان درآغازتوسط اسپنسردرسال 

توسط معادله ی پيشنهادشده  GLE[.نيروهای برشی بين قطعه ای درروش 18و6منتشرشد]

[ به شکل زیربدست می 17ميالدی ]1965پرایس درسال  -توسط مورگان اشترن

 مراجعه شود(: 1درروش های مختلف ،به جدول  آیند)درخصوص کاربرد این معادله

(4                                                                                                                            )                                                                   

)x(fEX  

نيروی قائم Eدرصد)برحسب اعشار( تابع استفاده شده ،یک تابع،f)x(که درآن

 نيروی برشی بين قطعه ای می باشد.X)نرمال( بين قطعه ای و
درحالت کلی  GLEمعادله ی ضریب اطمينان برحسب تعادل لنگرونيروی افقی درروش 2

بادرنظرگرفتن اثرفشارآب حفره ای وضرایب زلزله ی افقی وفائم درتحليل های 

 [:6( بيان می گردد]6( و)5استاتيکی وشبه  استاتيکی  به ترتيب به شکل معادالت )

(5           )                                                                                                                         
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تابعی ازضریب اطمينان  Nاین معادله یک معادله ی غيرخطی است ، زیرانيروی قائم 

 می باشدکه خود مجهول اصلی این معادله می باشد.

 (6                                                                                                      )                            
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لی موثرخاک،زاویه ی اصطکاک داخچسبندگی موثرخاک ،c( ،6( و)5درمعادالت )

u، فشارآب حفره ایN، نيروی قائم )نرمال( درکف قطعه ی قائمW وزن قطعه ی

به ترتيب ضریب زلزله ی vkوhkبه شکل های kنيروی نقطه ای متمرکزخارجی،Dقائم ،

نيروهای فشارآب Aی شبه استاتيکی شيب خاکی ،ا--افقی وقائم درتحليل های لرزه 

LوRخارجی برآینددرطرفين شيب ،اندیس های موجود زیراین پارامتربه شکل

،،R،x،fنمایانگربه ترتيب نيروهای موجود درطرفين راست وچپ شيب می باشند، 

d،،eوa هندسی مربوط به قطعه ی قائم درحال لغزش وشيب خاکی می پارامترهای

( 1نيزمطابق شکل ) ( نمایش داده شده اند و1باشند که به طورجزئی تر درشکل )

زوایه ی تمایل کف قطعه ی قائم درحال لغزش ازجسم شيب خاکی می باشد.نيروی قائم 

درحال لغزش ازمجموع گيری نيروهای درکف قطعه ی )باریکه ی( قائم  N)نرمال( 

 [ :6( به شکل زیربدست می آید]7درجهت قائم درهرقطعه ، مطابق معادله ی )

(7                                                                                           )
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به ترتيب نيروهای برشی وارده به طرف راست وچپ قطعه ی LXوRXکه درآن 

قائم هستند، سایرپارامترها قبال تعریف شده اند.دررابطه ی فوق وسایرروابط درون 

به ترتيب درمعادالت تعادل Nاست،اگرfFیا mFبرابرضریب اطمينانFاین مقاله

وتعادل  )mF(لنگریانيرو،جایگذاری گردد.معادالت ضرایب اطمينان برحسب تعادل لنگر

( برای خاک های غيراشباع قابل 9( و)8به ترتيب معادالت شماره ی ) )fF(نيروی افقی 

بط با مخرج نچه مشاهده می گرددمخرج این روا[، چنا6باشد]-      -بيان می 

 روابط موجودبرای خاک اشباع یکسان می باشد:

                                           
1-General Limit Equilibrium method (GLE) 

2-Limit Equilibrium methods (LEMs) 
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زاویه ایی است که bϕفشارآب حفره ای ،wuفشارهوای حفره ای ،auکه دراین روابط 

افزایش درمقاومت برشی برای افزایشی در مکش خاک راتعریف می کند.درحالت خاک 

 ل زیرنوشته می شود :غيراشباع، نيروی قائم )نرمال( درکف قطعه ی قائم به شک

(10             )               
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معادله ی فوق می تواندبرای هردوی خاک های اشباع وغيراشباع بکاررود.برای 

بيشترتحليل ها، فشارهای هوای حفره ای ، می تواندبرابرصفرفرض گردد.نرم 

برای ای منفی)مکشی( است وازبرای جاهایی که فشارآب حفره bϕاز SLOPE/Wافزار

جاهایی که فشارهای آب حفره ای مثبت است، استفاده می کند.نيروی برشی بسيج شده 

 برای شرایط خاک های غيراشباع ازطریق معادله ی زیربدست می آید: mSی 

(11                                                                 )                                                  

 b
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به عنوان درقبل تعریف شده اند. 11تا 7پارامترهای تکراری موجوددر روابط 

 Vanapalliازمعادله ی زیرکه توسط  SLOPE/W، نرم افزار bϕجایگزین بهتری برای

 استفاده می کند: پيشنهادشده است ، ميالدی 1996[ درسال 12وهمکاران ]

(12)                                                                                                           


























 




 tan)uu(tan)u(cS

rs

rw
waan 

rومحتوای رطوبت حجمی اشباع شده sمحتوای رطوبت حجمی ، wکه دراین رابطه 

srفرض شده که SLOPE/Wمحتوای رطوبت حجمی پسماندمی باشد،در .  10

 .سایرپارامترهای موجوددراین رابطه قبالتعریف شده اند.
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توسط روش قطعات قائم  انواع محتمل سطوح لغزش یک شیب خاکی )همگن یا غیرهمگن( -1شکل 

درانواع سطح لغزش های :)آ(سطح  به همراه قطعات قائم برای تحلیل تعادل حدی درنرم افزار

لغزش دایره ای ؛)ب( سطح لغزش مرکب ؛)ج( سطح لغزش کامال تعریف شده ی بلوکی ؛)د( نمایش 

نیروهای برشی ، نرمال ووزنی واردبرقطعه ی قائم دریک تحلیل استاتیکی پایداری شیب 

 .LEM [6]درروش های 

 

روش های مختلف تعادل حدی برای  4ه ی نیروهای بین قطعه ای موجوددررابطارزیابی  -1جدول 

[6.] 
 
 ردیف

نیروی بین قطعه  روش های تعادل حدی

 (E)ای نرمال 

نیروی بین قطعه 

 (X)ای برشی 

 X/Eزاویه ی تمایل برآیند

 و

 X-Eرابطه ی بین 

 نیروی بین قطعه ای ندارد ندارد ندارد Felleniusیا  Ordinaryروش  1

 افقی ندارد دارد Bishop’s Simplifiedروش  2

 افقی ندارد دارد Janbu’s Simplifiedروش 3

 ثابت دارد دارد Spencerروش  4

متغیر؛مطابق باتعریف  دارد دارد Morgenstern-Priceروش  5

 کاربر

متمایل ازخطی ازطرف تاج  دارد دارد Corps of Engineers#1روش  6

 شیب

متمایل ازطرف سطح زمین  دارد دارد Corps of Engineers#2روش  7

 درباالی قطعه

میانگین سطح زمین وتمایل  دارد دارد Lowe-Karafiathروش  8

 درکف قطعه

راستای اعمال تعادل  دارد دارد Janbu Generalizedروش  9

 بارولنگرقطعه قائم

 X=C+Etanϕبرابر     دارد دارد قطعات قائم -Sarmaروش  10

 

. تحليل پایداری شبه استاتيکی سدهای خاکی برمبنای ضرایب لرزه ای بدون  2. 2

 بعد 
 

تحليل های پایداری شبه استاتيکی شيب های باالدست وپایين دست بدنه ی سدهای 

[، مطابق مطالب مندرج دربندبعدی 4-1خاکی پس ازانتخاب ضریب لرزه ای مناسب ]

( منعکس شده 4گيردونتایج آن درجدول )( صورت می 14(و)13، مطابق روابط)4،بند

 [:6است]
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ثابت gبه ترتيب شتاب های شبه استاتيک افقی وقائم،vaوhaکه دراین روابط ، 

وزن قطعه ی قائم می باشد.نسبتWمتربرمجذورثانيه و 81/9شتاب گرانش ومعادل 

g/a برابرضریب بدون بعدkيل شبه استاتيکی اثرات لرزش زلزله ی می باشد.یک تحل

ایجادشده که ایجادنيروهای اینرسی درجسم خاک می کند رانشان می دهد.نيروهای 

( درجهات افقی وقائم به مرکزثقل هریک 14( و)13شبه استاتيکی حاصل ازروابط )

ازقطعات قائم درروش های تعادل حدی پيش گفته اعمال می شوند.درادامه مقاله ، 

 [.5محاسبات پایداری شيب برای سدقشالق عليا آورده شده است] نمونه ی

 

 عددی سدخاکی قشالق عليا  -نرم افزاریمدلسازی های  .       3

 

مقطع عرضی  در2جدولمطابق  ومصالح 3و2شکل هایدر دراین بخش مشخصات هندسی

برای تحليل های SLOPE/Wسدقشالق عليا به منظورمدل سازی درنرم افزارحداکثر

استاتيکی وشبه استاتيکی به نمایش درآمده است.سدقشالق عليا یک سدسنگریزه ای 

این اطالعات ومقطع عرضی انتخاب شده ازسد،مربوط به مرحله باهسته ی رسی می باشد.

ی بهگزینی سيمای طرح می باشد ، بدیهی است شکل مقطع سددرمراحل مطالعات تکميلی 

ه وپی سد درنرم افزارازبرخی ازجزئيات دچارتغييراتی شده است.درمدل سازی بدن

 [.5صرفنظرشده وهدف فقط استفاده ازاطالعات یک پروژه ی واقعی بوده است]

 
حداکثرمقطع عرضی سدقشالق علیا درمطالعات مرحله ی اّول طرح به همراه نمایش نمایش  -2شکل 

 .[5]نواحی انتقالی )به رنگ قرمز(

 
وپی واحی مختلف داخل بدنه نشماره ی حداکثرمقطع عرضی بدنه ی سد به همراه نمایش  -3شکل 

 [.5وترازهای مختلف بدنه ی سد]سد

 

 [.5] 3دنه ی سد قشالق علیا مطابق شکلبنواحی مختلف  یپارامترهای مکانیک خاک-2جدول 
شماره ی 

ناحیه 

 3درشکل 

مصالح مختلف بدنه وپی درتحلیل 

پایداری استاتیکی وشبه استاتیکی  

 شیب های باالدست وپایین دست 

دانسیته ی 

مرطوب 

)3(t/mtγ 

دانسیته ی 

اشباع 

)3(t/msatγ 

 

چسبندگی موثر 

)2C(t/m 

زاویه ی اصطکاک داخلی 

 موثر

φ (Deg) 

 28 1 2.05 2.00 هسته ی نفوذناپذیر 1

 35 0 2.00 1.85 فیلترریزدانه  2

 37 0 2.00 1.85 فیلتردرشت دانه  3

 40 0 2.20 2.10 ناحیه ی انتقالی  4

 45 0 2.15 1.95 متری ازتاج سد(10تا0سنگریز)عمق  5

 43 0 2.17 1.97 متری(25تا10سنگریز)عمق  6

 41 0 2.20 2.00 متری(25سنگریز)عمق زیر 7

 42 0 2.05 1.85 سنگریزدرشت دانه ی پایین دست  8

 32 0 2.10 2.00 پوشش ناتراوای فرازبند  9

 25 20 2.45 2.35 ازنوع شیست-شالوده  10
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مایش مدل سازی بدنه وپی سدقشالق علیا درمرحله ی مطالعات بهگزینی سیمای طرح ن -4شکل

دریک تحلیل شبه  GLEضریب اطمینان روش )شکل سمت چپ( ومخزن درشرایط فروکش سریع

 .ونمایش سطوح لغزش ُمحتمل استاتیکی فروکش سریع مخزن برای شیب باالدست 

 

 نتایج مدلسازی های عددی  .          4

 

دراین بخش خالصه ی نتایج حاصل ازمدل سازی های نرم افزاری درحاالت استاتيکی 

 3اول )جداول گنجانده شده است.دراین جدSLOPE/Wوشبه استاتيکی صورت گرفته توسط 

 نمادشيب پایين دست بدنه ی سدمی باشد. DSنمادشيب باالدست و US( 4و

 . تحليل استاتيکی شيب های باالدست وپایين دست بدنه ی سد 1. 4 

جدول خالصه نتایج تحليل های استاتيکی پایداری شيب به کمک پارامترهای مقاومتی 

 است:ورده شده آ[درزیر4-1براساس تنش های موثریاکل ]

 
ان کنترل پایداری استاتیکی شیب های باالدست وپایین دست برای حاالت ضرایب اطمین -3جدول 

 مختلف بهره برداری .

Conditions 

شرایط مختلف بهره 

 برداری 

Reservoir 

Normal level 
ترازعادی 

 مخزن 

Semi-fill 

Reservoir 
مخزن نیمه 

 ُپر

Over flow 

سرریزازتاج 

 سد

Empty 

reservoir 
 مخزن خالی

R.D.D 

فروکش 

 سریع 

Elevation 

 ترازسطح آب مخزن سد
EL.1726 EL.1700 EL.1732 EL.1672 From N.W.L to 

Semi-fill level 

 نوع شیب US 

F.S. 

DS 

F.S. 

US 

F.S. 

DS 

F.S. 

US 

F.S. 

DS 

F.S. 

US 

F.S. 

DS 

F.S. 

US 

F.S. 

DS 

F.S. 

LEMs روش ها 

Morgenstern - Price 2.554 1.779 2.520 1.779 2.558 1.779 2.522 1.779 2.178 1.779 

Corps of engineers#1 2.553 1.779 2.518 1.779 2.965 1.779 2.523 1.779 2.303 1.779 

Lowe-Karafiath 2.554 1.779 2.516 1.779 2.926 1.779 2.521 1.779 2.297 1.779 

Bishop 2.559 1.780 2.520 1.780 2.569  1.780 2.525 1.780 2.197 1.779 

Janbu 2.483 1.778 2.438 1.778 2.494 1.778 2.441 1.779 2.041 1.780 

Ordinary 2.269 1.778 2.441 1.778 2.144 1.778 2.444 1.777 2.197 1.779 

Spencer 2.547 1.779 2.518 1.779 2.558 1.779 2.523 1.779 2.176 1.779 

Sarma 2.547 1.779 2.518 1.779 2.558 1.779 2.523 1.779 2.181 1.779 

GLE 2.554 1.778 2.519 1.778 2.558 1.778 2.522 1.778 2.173 1.779 

 1.779 2.194 1.779 2.505 1.778 2.592 1.778 2.500 1.778 2.513 روش فوق 9مقدارمیانگین 

، ستون هایی که با رنگ پس زمينه ی زردرنگ مشخص شده اند، 4و3درجداول شماره ی 

 به لحاظ محاسبه ی ضریب اطمينان دراولویت بيشتری هستند. 

 

 . تحليل های شبه  استاتيکی لرزه ای شيب های باالدست وپایين دست بدنه ی سد 2. 4
1 

یابی ایمنی سدبکاربرده ارزتحليل های زلزله یازلزلزله هایی که برای طراحی یا

یا زلزله  )MCE(3تحت عناوین گوناگونی ازقبيل حداکثرزلزله ی باورکردنی ،می شوند

مشخص می گردند.یک زلزله ی  )SEE(5یازلزله ی ارزیابی ایمنی )MDE(4ی طراحی حداکثر

بکارمی  SEEیا  MCE  ،MDEنيزاغلب به همراه  )OBE(6برمبنای عملکرد

مه ی راهنمایی های فدرال برای ایمنی سد،تحليل ها [براساس آیين نا19]رود

                                           
3-Maximum Credible Earthquake (MCE) 

4-Maximum Design Earthquake (MDE) 

5- Safety Evaluation Earthquake (SEE) 

6- Operating Basis Earthquake (OBE) 
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[، می توان سطوح زلزله های 19] FEMA65وطراحی لرزه ای سدهایاهمان آیين نامه ی 

 [ :20و19زیررادرتحليل وطراحی یک سد دخيل دانست]

زلزله ای حداکثری است که می  :بزرگی (MCE)حداکثرزلزله ی باورکردنی  -1 

توانددرطول یک گسل شناخته شده یادرداخل یک ناحيه ی لرزه زمين ساختی خاص 

یاناحيه ی منبع تحت چارچوب زمين ساختی جاری رخ دهد.بارگذاری لرزه ای حاصل 

اغلب ازمقادیرروش هایاحتماالتی برای مجاورت گسل های بادوره ی بازگشت  MCEاز

 .ت ، همانند گسل سنآندریاس درکاليفرنيای آمریکاباالتجاوزکرده اس

این زلزله : (SEE)یا زلزله ی ارزیابی ایمنی  (MDE)زلزله ی طراحی)طرح( حداکثر -2

ای است که حداکثرترازلرزش زمين راایجادمی کند، که برای آن سازه ی سد می 

زله ی یا زل MCEممکن است معادل با  SEEیا MDEبایستی طراحی یاارزیابی گردد.

، بسته به شرایط درنظرگرفته شود.عوامل موثردرتعيين اندازه  MCEطراحی کمتراز 

،بحرانی بودن عملکردپروژه  (FEMA1998)شامل طبقه بندی پتانسيل خطرسد SEEیا MDEی 

)تامين آب ، منطقه ی تفریحی،کنترل سيل و...( وزمان بازگشت قابليت 

 .C.3دربند  SEEو MDEهنمایی انتخاب عملکردتسهيالت ترميم شده ی سدمی باشد.را

 SEEیا MDE[ گنجانده شده است.درحالت کلی الزام عملکردی سازگاربرای 19مرجع ]

آن است که عملکردپروژه بدون گسيختگی فاجعه آميزازقبيل رهایی مخزن کنترل نشده 

 ادامه یابد ،هرچندخسارتی قابل توجه یا ضرری اقتصادی ممکن است تحمل شده باشد. 

ی زمينی عبارت اززلزله ای است که لرزش ها OBE: (OBE)زلزله ی برمبنای عملکرد -3

رادرسایت پروژه ایجادمی کندکه به طورمنطقی می توان توقع داشت که درطول 

عمربهره برداری پروژه رخ دهند.دراین موردالزام عملکردی سازگارآن است که 

طاع )یاتعليق( عملکرد،ادامه عملکردپروژه با خسارت کم یاعدم خسارت وبدون انق

پشتيبانی پروژه درمقابل خسارات اقتصادی یا افت خدمت دهی پروژه  OBEیابد.هدف 

،ممکن است براساس  OBEمی باشد.بنابراین انتخاب  دوره ی بازگشت برای زلزله ی 

باتوجه به نوع سد وتجربيات قبلی [.دراین پروژه ، 19الزامات اقتصادی باشد]

که  لرزه ای االی زلزله درساختگاه سد،بحرانی ترین حالت بارگذاریونظربه ریسک ب

تعيين کننده شيب شيروانيها وابعادبرم ها خواهدبود،وقوع زمين لرزه ی 

.باتوّجه به این که ساختگاه سدقشالق درمنطقه ای می باشد (MCE)حداکثرباورکردنی

رحله ازمطالعات با خطرباالقراردارد،جهت اندازه دهی شيب شيروانی ها دراین م

درصدشتاب  50استفاده شده است.این ضریب معادل  25/0ازضریب زلزله ی افقی 

 [.5است](MCE)حداکثرزمين درسطح بيشينه ی باورکردنی 

اطمینان کنترل پایداری شبه استاتیکی شیب های باالدست وپایین دست برای  ضرایب -4جدول 

 . 0.25hk=ضریب لرزه ای

Conditions 
مختلف بهره شرایط 

 برداری

Reservoir 

Normal level 
ترازعادی 

 مخزن

Semi-fill 

Reservoir 
مخزن نیمه 

 ُپر

Over flow 

سرریزازتاج 

 سد

Empty 

reservoir 
 مخزن خالی

R.D.D 

 فروکش سریع

Elevation 
 ترازسطح آب مخزن سد

EL.1726 

 

EL.1700 EL.1732 EL.1672 From N.W.L to 

Semi-fill level 

 نوع شیب US 

F.S. 

DS 

F.S. 

US 

F.S. 

DS 

F.S. 

US 

F.S. 

DS 

F.S. 

US 

F.S. 

DS 

F.S. 

US 

F.S. 

DS 

F.S. 

LEMs روش ها 

Morgenstern - Price 1.374 1.060 1.326 1.060 0.994 1.060 1.394 1.060 1.106 1.060 

Corps of engineers#1 1.351 1.059 1.306 1.059 1.074 1.059 1.370 1.059 1.159 1.059 

Lowe-Karafiath 1.351 1.059 1.304 1.059 1.072 1.059 1.369 1.058 1.151 1.059 

Bishop 1.366 1.062 1.317 1.062 0.996 1.062 1.384 1.062 1.092 1.060 

Janbu 1.312 1.058 1.270 1.058 0.963 1.058 1.337 1.058 1.078 1.060 

Ordinary 1.302 1.059 1.262 1.059 0.750 1.059 1.335 1.058 1.092 1.060 

Spencer 1.374 1.060 1.326 1.060 0.994 1.060 1.394 1.060 1.105 1.060 

Sarma 1.374 1.060 1.326 1.060 0.994 1.060 1.394 1.060 1.099 1.060 

GLE 1.374 1.059 1.324 1.059 0.992 1.059 1.393 1.059 1.104 1.060 

 1.060 1.109 1.059 1.374 1.059 0.981 1.059 1.307 1.059 1.353 روش فوق9مقدارمیانگین 
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دراین مقاله به ارزیابی پایداری استاتيکی و شبه استاتيکی )دیناميکی( بدنه 

ای باهسته ی رسی قشالق عليادرمرحله ی مطالعات بهگزینی سنگریزه  -وپی سدخاکی 

سيمای طرح دراستان کرمانشاه پرداختيم.روش های تعادل حدی مبنای محاسباتی این 

مقاله راتشکيل می دهند.درابتدابه بررسی تاریخچه ی روش های مختلف تعادل حدی 
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ع وفرمول بندی روش عمومی تعادل حدی برای خاک های اشباع وغيراشبا

پرداختيم.اثرماتریس مکش بررابطه ی برآوردضریب اطمينان درمحاسبه ی پایداری 

شيب های خاکی غيراشباع درهمين بخش موردبررسی قرارگرفته است.نتایج کلی حاصل 

 شده به قرارزیرند:

وش های تعادل حدی درحالت استاتيکی نتایج بسيارنزدیکی نسبت به هم دارند، ر-1

ی مقادیری اختالف مابين نتایج روش های مختلف تعادل حدی امادرحالت شبه استاتيک

مشاهده می گرددکه عمدتًاحاصل ازنوع تعادلی )لنگریانيرویی(است که دراین روش 

 [.6هادرنظرگرفته شده است]

تایج روش های تعادل حدی چه درحالت استاتيکی وچه درحالت شبه استاتيکی ن -2

،تفاوت های عددی مشخصی رانسبت شيب باالدست  برای (R.D.D)درحين فروکش سریع مخزن سد

به سایرحاالت بهره برداری ازسدنشان می دهند)مطابق ضرایب اطمينان جداول 

 برای شيب باالدست سد(.4و3

 

 .           مراجع 6

 

(،"سدهای خاکی"، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم، 1389.رحيمی ، حسن )1

 تهران ،ایران.

(،"سدهای خاکی"، انتشارات جهاددانشگاهی واحدصنعتی 1388محمود).وفائيان ، 2

 اصفهان ،مرکزانتشارات،چاپ پنجم ،اصفهان ، ایران.

(،"اطالعات اجرایی درمورد سدهای خاکی "، انتشارات ارکان 1384.وفائيان،محمود)3

 ،چاپ اّول ،اصفهان ، ایران.

عددی آن"، چاپ اّول ، (،"سدهای خاکی وتحليل 1384.صدرنژاد، سيداميرالدین )4
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