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 خالصه

لذا این مقوله مورد توجه محققین و  .باشد یم یخاک یها در حوزه سازه یلمسا ترین یچیدهدر برابر زلزله از پ یخاک یسدها یداریپا یقدق یبررس

ساروق واقع در شهرستان تکاب استان پایداری استاتیکی سد ، به عنوان مطالعه موردی، در این تحقیقبدین منظور باشد. متخصصین سد سازی می

شامل از تحلیل  حاصلاستفاده گردید. نتایج تحلیل نتایج بررسی و برای  PLAXIS 8.5نرم افزار از مورد بررسی قرار گرفت. آذربایجان غربی 

ماه، فشار  32درپایان مدت نشان داده شد که . شدسنجی ه از ابزار دقیق مقایسه و اعتبارشد با نتایج ثبتو افزایش ارتفاع سد مقدار  فشار آب منفذی 

اگر شیب و نیز نتایج تحلیل مشخص ساخت که  .نماید کیلونیوتن بر مترمربع بوده است که صحت محاسبات را تایید می 064ای حدود  آب حفره

آید که کمتر از واحد بوده و غیر قابل قبول  به دست می 55/4ها حدود اطمینان پایداری دامنه تغییر دهیم، ضریب 1: 5/1های طرفین سد را به  دامنه

 .خواهد بود

 

 .PLAXIS 8.5، فشار آب منفذیسد ساروق، آنالیز دینامیکی، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

یکی  .[1] منابع آب را به امری کامال حیاتی مبدل ساخته است ریزی صحیحهای اخیر نیاز به شناخت، مدیریت و برنامهبحران جهانی کمبود آب طی دهه

ها برای اجرا در شوند که انتخاب هر یک از آنسدها به انواع مختلفی تقسیم میباشند. های مهم و پر کاربرد برای مدیریت منابع آبی، سدها میاز سازه

پایداری سدها در . گیردولوژیکی و... آن منطقه صورت میدرهی هیدرولیکی و یک منطقه خاص با توجه به ساختار زمین، شرایط آب و هوایی، شرایط

نسبت به  یو پاره سنگ یخاک یسدهاکه  باشدیکی از این عوامل، خطر وقوع زلزله می شود.طول مدت عمر مفیدشان تحت عوامل مختلفی تهدید می

پر و  یاچها دریسد  یک ایهلغزش یاها و  لرزه یندر اثر زم هاییجابجا یزانم یبررس ینابرا. بنباشند یم یبمستعد تخر یشترانواع سدها در برابر زلزله ب یرسا

نا مناسب سدها باعث کاهش عمر  ینگهدار یننامناسب و همچن یو اجرا یبرخوردار است. طراح یخاص یتاز اهم یعسر یهو تخل یریزمان آبگدر  یحت

ها  دامنه یختگیامکان گس یابیو بدنه سد، ارز یو قائم سد در اثر شتاب وارد به پ یافق هایییجابجا یزانسد بر اساس م یداریپا یابیارز .شود یسد م یدمف

ضروری  رفتار سد یابیاشباع در اثر ارتعاش زلزله جهت ارز یهارفتن مقاومت رس یناز ب یاو ییاحتمال وقوع روانگرا ین، بررسیدر اثر جنبش زم

باشد که این امر با استفاده از ابزار دقیق که حین ساخت  نیاز به رفتار سنجی مداوم سد میسد در اثر عوامل مختلف،  شکستجهت پیشگیری از  باشد. می

 یقابزار دقاز اطالعات دریافتی و گزارشات ناشی از قرائت منظور با استفاده . بدین [3]گیرد گذاری شده است صورت میهای مناسب جایسد در محل

ای، میزان تراوش از سد و سایر اطالعات برای بررسی رفتارسد و پایداری  های افقی و قائم سد، میزان افزایش فشار آب حفرهجابجایی توان میزان سد، می

 دست آورد و اقدامات الزم را در این خصوص انجام داد.ه آن در حالت استاتیک با تراوش دائمی را ب

از آنجایی که سد . فتدر شهرستان تکاب در برابر شرایط زلزله مورد بررسی قرار گردر این تحقیق نتایج بررسی سد مخزنی ساروق واقع 

بررسی رفتار سد  باشد، احتمال وقوع روانگرایی در پی وجود ندارد. ای بوده و ساختگاه آن بر روی پی سنگی می سنگریزه -ساروق از نوع سد خاکی

. برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت  Plaxis 8.5نرم افزار  در سازیهندسه آن با مدلساروق تحت شرایط زلزله بر اساس خواص مصالح بدنه سد و 

 ای استان دریافت شد. اطالعات مورد نیاز برای استفاده در برنامه شامل مشخصات مصالح استفاده شده در بدنه، پی و هندسه سد از شرکت آب منطقه
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 ها مواد و روش .2
 

 مطالعهمنطقه مورد  2-1

کیلومتری جنوب غربی روستای  3کیلومتری شمال شهرستان تکاب و  5/11مخزنی ساروق در استان آذربایجان غربی در فاصله حدود  خاکیسد 

رار ق ثانیه شمالی 35دقیقه و  21درجه و  26ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  2دقیقه و  3درجه و  01طول جغرافیایی این سد در گوگردچی قرار دارد. 

-قره قیه و شیرمرد ممکن است. هدف از اجرای سد مخزنی ساروق تکاب، بهره -. دسترسی به سد از طریق جاده آسفالته تکاب(1)شکل  گرفته است

هکتار از  5544ی اراضی حدود میلیون مترمکعب در سال و استفاده برای کشاورز 2/14برداری از آب رودخانه قره قیه برای تامین آب شرب حدود 

 باشد. غربی شهرستان تکاب میغرب و جنوبشمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : منطقه مورد مطالعه1شکل 

 

 کارهای انجام یافته 2-2

 راه بعد به 1714حدود سال ازوجود نداشت.  ارزیابی دقیقی از این موضوع که چگونه بتوان یک سد خاکی را در برابر زلزله مقاوم ساخت 1714تا سال 

 تحقیقات انجام ضرورت و هاابهام عمق شدن روشن منظور به. است نیامده دسته ب فراگیر و ساده حل راه یک هنوز ولی شده مطرح متعددی هایحل

 بر سعی زلزله، برابر در سد درطراحی: گوید می خالصه طوره ب که کرد اشاره 1714 سال در وی مقاله در «سید» نظر اظهار به توان می زمینه، این در بیشتر

 به نیاز که شود می آزمایشگاهی هایتست و دینامیکی تحلیل از منتج هایشکل تغییر منفذی، آب فشار میزان تعیین و سدها خاک دینامیکی خواص تعیین

 :باشد می ذیل شرح به آمده عمل به هایبررسی نتایج از هایی نمونه کلی طوره ب [. 2]داشت خواهد ادامه همیشه نیاز این و داشته خوب قضاوت یک

 باشند. می شکست مستعد هیدرولیکی روش به شده ساخته سدهای -

 کنند. می تحمل را( ریشتر 1 حدود بزرگی تا) g3/4 تا محکم و خوب تراکم با سدهای -

 هستند. مقاوم بسیار سنگی شالوده روی بر رسی شده ساخته سدهای -

 باشند. می مقاوم زلزله برابر در بتنی پوشش با سنگی پاره سدهای -

 باشند. می ای حفره آب فشار افزایش و تخریب اولیه عامل اشباع، و چسبنده غیر هایخاک از شده ساخته سدهای -

 در مناسب فیلترهای بایستی پایپینگ پدیده از جلوگیری جهت اند شده تخریب زلزله وقوع از بعد زمانی گذشت از بعد سدها تعدادی اینکه به توجه با -

 .باشد شده بینیپیش سد

 آبگیری از قبل سد واکنش بررسی و Flac 3D محدود تفاضالت برنامه از استفاده با خاکی سدهای ارتعاشی رفتار از عددی مطالعه ،[0] مهیفه

 معیار سیلهه وب پوسته و هسته مذکور بررسی در. داد انجام را دینامیکی بارهای در هاآن اثر و پوسته و هسته مکانیکی نقش تحقیق برای پارامتری آنالیز و

 حوزه و نزدیک حوزه های زلزله برابر در مارون خاکی سد دینامیکی ، آنالیز[5]هادیانی و همکاران . شد مدل االستیک رفتار با شالوده و کولمب-موهر

ارزیابی رفتار  [ 6]داوودی . دادند انجام اطمینان، ضرایب و حداکثر برشی کرنش افقی، هایمکان تغییر تشدید، سد، طبیعی پریود بررسی شامل را دور

 دینامیکی آنالیز روش به 1النگ ولی سد بر روی ،Ebrahimian [1]. در برابر زلزله های حوزه دور و نزدیک را بررسی نمود خزنی مارونم سددینامیکی 

                                                                                                                                                    
1 Long Valley 
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 بررسی را سد تاج در ماکزیمم شتاب میزان ، هاجابجایی میزان زلزله، برابر در پوسته مصالح مقاومت و رفتار سد، ارتفاع تاثیر ،Flac افزار نرم از استفاده با

هایی از سد در این آنالیز پایداری بخش گرفت؛باشد، انجام  به صورت دو بعدی که نسبت به محور سد متقارن می 1آنالیز دینامیکی سد گوشینن و نیز کرد

را در منطقه  3آنالیز دینامیکی سد کاسواتیSamir [5 ] .مقایسه شد است در برابر نیروهای مقاوم سددر نتیجه انرژی جنبشی حاصل از نیروهای زلزله که 

نتایج این بررسی با در نظر گرفتن شتاب افقی زمین به میزان نشان داده شد که مورد بررسی قرار داد.  Geo-Studio 2007با استفاده از نرم افزار 2بیوج

g3/4 وجود خاک غیر چسبنده در پی سد، روانگرایی در باالدست و پایین دست پی سد ایجاد گردید. جهت ارزیابی  است. به علت منطقی بوده

آید.  دست میه ای به تنش بحرانی باستفاده شد. فاکتور ایمنی از تقسیم نسبت تنش دوره (CSR)ای های دورهطور عمده از نسبت تنشه روانگرایی، ب

در  ست آید.ه دتا فاکتور ایمنی بیشتر از یک ب ک روانگرا در پی سد، با خاک خوب دانه بندی شده جایگزین شدبرای جلوگیری از روانگرایی خا

از نظر )همان سد مورد مطالعه در این تحقیق( های اطمینان یا فیوزگیت سرریز سد ساروق  به بررسی دریچه[ 7] همکاراندیگری احمدی و  تحقیق

افزار  با استفاده از نرمسد را های اطمینان  پذیری اقتصادی دریچهتوجیهند و شده پرداخت های قطاعی نصب دریچه با  اقتصادی و مقایسه عملکرد آن

COMFAR  .بررسی کردند 

  

 روش اجرای کارو ها آوری دادهچگونگی جمع 2-3

مدل رفتاری در و نیز  ودهشده در بدنه، پی و هندسه سد بنی بر مشخصات مصالح استفاده تبایستی مب PLAXISاطالعات مورد نیاز برای استفاده در برنامه 

. در این راستا مشخصات اولیه مصالح مورد استفاده در سد ساروق از مهندسین مشاور [14]باشدمیکولمب -افزار بر اساس مدل االستوپالستیک موهرنرم

 آورده شده است.  (1). این مشخصات به شرح جدول [11]دست آمده باشد، ب طرح، که منتج از مطالعات مرحله دوم می
 

 تحکیم یافته( -)زهکشی شده : پارامترهای ژئوتکنیکی بدنه و پی سد1جدول 

 ردیف

 Γ γѕ Kx Ky C ф ψ E نام المان

 واحد
کیلو نیوتن بر 

 متر مکعب

کیلو نیوتن بر 

 متر مکعب
 متر بر ثانیه متر بر ثانیه

کیلو نیوتن بر 

 متر مربع
 درجه درجه

کیلو نیوتن بر 

 متر مربع

1 
مصالح بدنه 

 باالدست سد
33 32 3-

01 × 5  
4-

01 × 5 4 01 11 04444 

3 
مصالح بدنه پایین 

 دست سد
31 33 3-

01  
4-

01  4 25 5 05444 

-4 17 11 فیلتر 2
01 × 5 

4-
01 × 5 4 25 5 34444 

-7 34 17 هسته رسی 0
01  

8-
01  4 32 4 14444 

-2 34 15 زهکش افقی 5
01  

2-
01  4 25 5 34444 

-5 35 30 پی 6
01 × 5 

5-
01  154 24 4 244444 

-5 35 30 پرده آببند 1
01  

5-
01  154 24 4 244444 

 

در  نفوذ پذیری خاک x ،Kyدر جهت  نفوذ پذیری خاک Kxوزن مخصوص اشباع مصالح،  γѕوزن مخصوص مرطوب مصالح،  Γ: در آن که

کردن اطالعات مذکور در پس از وارد . باشد می پذیریزاویه اتساع ψمدول االستیسیته و  Eچسبندگی،  Cزاویه اصطکاک داخلی خاک،  y ،фجهت 

د. خروجی حاصل از برنامه شامل ش افزار اقدام افزار، با توجه به شرایط مرزی و شرایط اولیه سد، نسبت به محاسبات از برنامه محاسباتی نرمورودی نرم

های ابزار دقیق تا پایان ساخت مقایسه  ها، فشار آب منفذی در نقاط مربوط به محل نصب ابزار دقیق سد، با دادهها، جابجاییکلیه اطالعات نظیر تنش

ه برنامه صورت بایستی نسبت به اطالعات وارده ب شود در غیر این و در صورت نزدیک بودن نتایج به یکدیگر از صحت روش، یقین حاصل می گردد می

                                                                                                                                                    
1 Goshenen 
2 Kaswati 
3 Bhuj 
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دست آمده تقریباً یکی شود. به این عمل صحت سنجی و یا ه تا نتایج ب شدهو دوباره این عمل تکرار  شودو یا شرایط مرزی و روش کار تجدید نظر 

 گویند.  1آنالیز برگشتی
 

 تحلیل استاتیکی سد در پایان دوران ساخت 2-4

. سپس هندسه سد در برنامه ورودی ترسیم شده و خواص مصالح گردیدافزار وارد نرم ( در قالب خواص مصالح به برنامه ورودی1اطالعات جدول )

که سد در هشت مرحله و در هر مرحله به ضخامت حدود هشت متر در  شد. بدین منظور فرض شدندمتناسب با نواحی اجرا شده درمقطع سد، اعمال 

د حدود سه سال به طول انجامیده است. با عنایت به اینکه حداکثر تا دو سال مدت ساخت بدنه س شود. طول یک الی سه ماه خاکریزی و ساخته می

الیه   5که بدنه سد در مدت دو سال احداث گردیده و به صورت   شدفلذا فرض  ،باشد میو موجود اطالعات ابزارهای دقیق که تجزیه و تحلیل شده 

روزه صورت  14د. در ابتدا پس از اجرای الیه اول، یک توقف شسه ماه در نظر گرفته به طور تقریبی مدت ساخت هر الیه از یک ماه تا . است مدل شده

با توجه به ایجاد رطوبت بهینه جهت تراکم  ؛شود روز به تعادل برسد. سپس الیه بعدی اجرا می 14گیرد تا فشار آب منفذی در اثر تحکیم در مدت  می

های پوسته سد به دلیل یابد. در قسمت ای در طول ساخت، افزایش می ، فشار آب حفرهخاک، در هسته رسی که رفتار زهکشی نشده خواهد داشت

( و 1)باشد. پس از مدل کردن سد با اطالعات جدول  استفاده از مصالح زهکش مانند سنگریزه و شن و ماسه، رفتار خاک به صورت زهکشی شده می

شیب  -1 متغیرها عبارتند از: .فتساخت و بدون در نظر گرفتن آب در پشت آن انجام گر های فوق الذکر، تحلیل پایداری استاتیکی سد در پایانحالت

که تاثیر این متغیرها بر رفتار سد با استفاده از نرم افزار یاد شده، با اعمال طیف شتاب زلزله، مورد . ارتفاع سد -3. های باالدست و پایین دست سد دامنه

  های مختلف اجتناب شد.های مربوط به طیفیل محدودیت تعداد صفحات، از آوردن نتایج و شکلکه به دل بررسی و ارزیابی قرار گرفت
 

 

 نتایج .3

 

 ای گزارشات فشار آب حفره 3-1

سال آخر ساخت، به صورت  درمدت دو )مقطع تیپ بحرانی( 5ای قرائت شده از پیزومتر نصب شده در آکس هسته رسی در مقطع  فشار آب حفره

کیلو پاسکال افزایش یافته است که  054کیلو پاسکال در مدت دو سال به  54ای از  شود که فشار آب حفره مشاهده میباشد.  می (3)شکل قسمت )ب( 

ای را تقریباً در محل  با توجه به شکل مذکور که تغییرات فشار آب حفره به علت ثابت نبودن پیشرفت کاری از روند مشخصی تبعیت نکرده است.

دهد، در مقایسه با خروجی محاسبات از تحلیل استاتیکی  از مقطع تیپ بحرانی نشان می 1177( درتراز EP5-2نصب شده در هسته رسی )پیزومتر پیزومتر 

کیلونیوتن بر  064ای حدود  ماه، فشار آب حفره 32( آمده است، درپایان مدت 3که در قسمت )الف( شکل ) Plaxis 8.5افزارسد با استفاده از نرم

-ای محاسباتی با مقادیر اندازهزمانی فشار آب حفرهمقادیر نقطه به نقطه نماید؛ البته  را تایید میروند تغییرات و ه صحت محاسبات مترمربع بوده است ک

 باشد.میافزار ه جهت مفروض نکردن برخی از فرضیات همانند مقادیر واقعی برای میرایی در نرمبکه  دارد تفاوتکمی شده گیری 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 در -و ب دست آمده از نرم افزاره ب 1911در تراز  -فشار آب منفذی در محور هسته رسی: الف : تغییرات2شکل 

 ()در مقطع بحرانی 1911نصب شده در تراز  EP5-2پیزومتر

 

                                                                                                                                                    
1 Back-analysis 
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 بحث .4

 ایتغییرات فشار آب حفره 4-1

کیلونیوتن بر مترمربع  644دهد که دربدنه باالدست و پی پایین دست سد تا میزان  ای قبل از وقوع زلزله را نشان می ( وضعیت فشار آب حفره2شکل )

در نظر  (شتاب وارده ) نتایج حاصل از تحلیل سد ساروق با بارگذاری کیلونیوتن بر مترمربع رسیده است. 756کند و در پی باالدست حداکثر به  تغییر می

 مترو شیب باالدست 65ثانیه برای ارتفاع سد حدود  32به مدت (  1774سال ) Uplandط به زلزله مربوباشد( شتاب گرانش می g) /. g32 گرفته شده 

طیف شتاب مذکور به نقاط پایینی مدل اعمال . شود می ( دیده0ای در شکل ) افزایش فشار آب حفرهبه صورت  1: 5/1 دستو شیب پایین 1: 1/3

طور کلی در نواحی ه ای ب فشار آب حفرههمانگونه که مشخص است،  .باشد به طرف پایین می متر 24گردد که از تراز سطح طبیعی زمین حدود  می

باشد. در طرف  کیلونیوتن بر مترمربع می 334الی  134دست با افزایش حدود صورت مکش عمل کرده و در ناحیه پی پایینه مرکزی مقطع سد ب

 .شود ای دیده می فشار آب حفرههای جزئی در صورت کاهشباالدست سد، تغییرات بیشتر به 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ای قبل از وقوع زلزله : وضعیت فشار آب حفره3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ای حین وقوع زلزله : وضعیت افزایش فشار آب حفره4شکل 
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 ( نشان داده شده است.5در شکل ) ایحفره این کاهش و افزایش فشار آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای در تراز سطح طبیعی زمین زیر سد فشار آب حفره : توزیع افزایش5شکل 

 

 افزایش ارتفاع سد  4-2

شود که در ارتفاع تراز نرمال آب، خط  صورت مشاهده می متر افزایش یابد و شیب طرفین تغییر چندانی نکرده باشد، در این 14چنانچه ارتفاع سد حدود 

دست سد شده و نهایتاً پدیده رگاب اتفاق خواهد افتاد. در این زمان باعث فرسایش دامنه پایین فریاتیک برم پایین دست را قطع کرده و این امر به مرور

آید  به دست می 55/4در این حالت ضریب ایمنی حدود نشان داده شده است.  (6شکل ) که این پدیده در یابد صورت میزان تراوش سد نیز افزایش می

باشد. ادامه تحلیل توسط برنامه نیز مقدور نخواهد بود و نیاز به تغییر شیب  سازه در حالت استاتیکی می که کمتر از یک بوده و نشانگر عدم پایداری

توجه شود که به خاطر محدودیت تعداد صفحات از آوردن برخی اشکال نظیر شکل  ) باشد.طرفین و یا تغییر خواص مصالح مصرفی در بدنه سد می

  (.پرهیز شده است افزایش شیب طرفین سد در مرحله محاسبات ،فاکتور ایمنی یک و کمترگر نشان

آید که کمتر از واحد بوده و  به دست می 55/4ها حدود تغییر دهیم، ضریب اطمینان پایداری دامنه 1: 5/1های طرفین سد را به  شیب دامنه اگر

 (.1شود )شکل  ی درگام آخر متوقف میدقت کافغیر قابل قبول خواهد بود و آنالیز دینامکی نیز به علت عدم رسیدن به 

 

 
 : برخورد خط فریاتیک با برم پایین دست سد در اثر افزایش ارتفاع6شکل 
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 1:5/1: ضرایب اطمینان محاسبه شده برای شیب دامنه 9شکل 

 

 

 گیری نتیجه .5
 

پس  Plaxis 8.5با استفاده از نرم افزار   .های متفاوت صورت گرفتدر شرایط زلزله با شتاب خاکی ساروقتحقیق به منظور تحلیل عددی رفتار سد این 

سازی مناسب در مقطع بحرانی سد به برنامه وارد شد. با استفاده از نتایج طیف از یقین از پایداری سد در حالت استاتیکی، چند طیف شتاب ورودی با مدل

با توجه به  که مقایسه گشت شده از ابزار دقیق نتایج ثبتو نتایج آن با  های وارده مورد ارزیابی قرار گرفتشتابدر اثر  ایفشار آب حفرهشتاب پاسخ 

 توان اشاره کرد: های شتاب ورودی به سد، به موارد زیر میتحلیل

آید ولی در هسته رسی و پی سد افزایش و یا  نمیوجود ه ای بدنه سد تغییرات چندانی ب در هنگام زلزله و در طول زمان اثر آن، در فشار آب حفره -

 شود. گیرد و در برخی نقاط نیز مکش ایجاد می ای صورت می کاهش فشار آب حفره

باشد. میزان جایجایی تاج سد در زلزله بیشتر از مناطق دیگر بدنه سد بوده و با افزایش  شتاب ایجاد شده درتاج سد معموالً بیشتر از مناطق دیگر سد می -

 شود. شتاب، مقدار جابجایی آن نیز بیشتر می

یاز به شیب و مصالح مصرفی در سد مناسب با ارتفاع آن بوده و در صورت افزایش دادن ارتفاع سد، به علت ناپایداری موضعی و ایجاد پدیده رگاب، ن -

 کاهش شیب و تغییر خواص مصالح خواهد داشت.

کارهای الزم مانند تغییر مشخصات مصالح با جایگزین نمودن مصالح احتمال گسیختگی وجود دارد، راهتوان برای مقاطعی از سد که  این حالت می رد

  کار بسته و از بروز خسارت احتمالی و یا فاجعه جلوگیری کرد.ه های اصالحی رایج را، بجدید، افزایش خواص مقاومتی مصالح با تزریق و سایر روش

 
 

 قدرداني .6
 

های مورد اطالعات و دادهارائه و ای استان آذربایجان غربی به دلیل همکاری صمیمانه کمال تقدیر و تشکر خود را از شرکت آب منطقهنویسندگان مقاله 

 که با عنایت به محدودیت تعداد صفحات، از ارائه برخی توضیحات و آوردن بعضی از اشکال گردداعالم می در انتها، دارند.نیاز این تحقیق، ابراز می

 شود.نظر گردیده است که بدین وسیله از خوانندگان و داوران محترم پوزش طلبیده میصرف
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