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 خالصه

مطالعه و ارزیابي قرار مي گيرد. بيشتر تحقيقات انجام در این مطالعه اثر مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار دیناميکي سدهای خاكي مورد 

، مدلي دو بعدی به این منظور شده در رابطه با تاثير زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار دیناميکي سدهای خاكي، شامل اثر مولفه افقي آن ها مي باشد.

رار گرفت. نتایج تحليل ها بيانگر اثر قابل توجه مولفه قائم زلزله مورد بررسي ق FLAC 2Dاز سد البرز به روش تفاضل محدود و با كمک نرم افزار 

های حوزه نزدیک بر تغيير شکل ها و كرنش های ایجاد شده در سدهای خاكي و همچنين لزوم توجه به اثر مولفه قائم زلزله، خصوصا در نواحي 

كه این مسئله مي باید در جانمایي سدهای خاكي به لحاظ توان نزدیک به گسل كه احتمال وقوع زلزله های حوزه نزدیک وجود دارد، مي باشد 

لرزه ای و فاصله از گسل های موجود در منطقه و همچنين در طراحي آنها شامل انتخاب شيب پوسته باالدست و پایين دست، ارتفاع آزاد، نوع 

 مصالح مصرفي و ... در نظر گرفته شود.

 

 ینامیکی، سدهاي خاکی، روش تفاضل محدود، زلزله حوزه نزدیکمولفه قائم زلزله، تحلیل د کلمات کلیدي:

 

 

  مقدمه .1

 
( آشکار 1۳11( و زلزله پاركفيلد )1۳9۱نخستين نشانه های حركات زمين در حوضه نزدیک به گسل در زلزله های كرن كانتي كاليفرنيا )

معمولي ثبت شده طي یک رخداد مشابه و تحت شرایط ساختگاهي یکسان . معموال زلزله های حوزه نزدیک به گسل شدیدتر از زلزله های ]1[گردید

ها دارای مي باشند زیرا نزدیکي به چشمه لرزه اى اجازه كاهندگي قابل توجهي به زلزله را نمي دهد. بنابراین تاریخچه زماني شتاب این نوع زلزله 

اشد. هر چند بطور قطعي و دقيق نمي توان فاصله مشخصي برای زلزله های حوضه محتوای فركانسي بسيار باال با دامنه بزرگ و زمان دوام كوتاه مي ب

كيلومتر از محل گسيختگي و كانون زلزله، نگاشت  ۱3نزدیک تعریف نمود اما بطور معمول فرض مي گردد جنبش های ثبت شده در فاصله ای كمتر از 

بطور  . ]1[كيلومتر باشد ۱3د كه تاثير زلزله های حوضه نزدیک مي تواند بيشتر از . اما مطالعات اخير نشان مي ده]9؛4؛0؛۱[های حوضه نزدیک باشند

مهم كلي آنچه كه در این زلزله ها دارای اهميت فراوان است، وجود برخي خصوصيات متفاوت با زلزله های حوزه دور مي باشد. یکي از ویژگي های 

گسل فعال در منطقه است اثر جهت پذیری است كه شامل دو نوع پيش ران و پس ران  حركات زمين در حوضه نزدیک به گسل كه از آثار مهم حضور

مي شود. اگر گسيختگي گسل به سمت سایت پيشرفت كند، حركت زمين در سایت دارای جهت پذیرى پيش ران خواهد بود. از آن جا كه سرعت 

رى پيش ران، بر همکنش و تقویت سازنده امواج باعث ایجاد پالس در انتشار گسيختگي نزدیک به سرعت موج برشي است، در منطقه دارای جهت پذی

. از آن جایي كه زلزله یک تغيير مکان برشى است كه در نقطه ای از گسل ایجاد شده و با سرعتى نزدیک به سرعت موج ]۱[ابتدای حركت خواهد شد

انرژى لرزه ای به شکل یک پالس بزرگ در شروع حركت ظاهر شود. برشى منتشر مي شود، انتشار گسيختگي در جهت سایت باعث مي شود كه بيشتر 
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. این حركات ]7[این نوع حركت شامل تکان هایي با دامنه زیاد و مدت دوام كوتاه است كه در برگيرنده تغيير مکان ها و سرعت های بزرگ اوليه اند

 ای حوزه دور به سازه تحميل مي كنند.نيرومند الزامات طراحى و تغيير تغيير های بزرگ تری را نسبت به نگاشت ه

بيشتر تحقيقات گذشته روى رفتار دیناميکي سدهای خاكى با استفاده از روش های عددى، بدون در نظر گرفتن مؤلفه قائم زلزله صورت مى 

نش هاى برشى بوجود آمده در سدهای ( ت1گرفت. سه دليل اصلي برای در نظر نگرفتن مؤلفه قائم نگاشت زلزله در تحليل هاى دیناميکي عبارتند از: 

( بر اساس مطالعات گسترده ۱خاكى در اثر مؤلفه قائم نگاشت زلزله در حالت كلى بسيار كوچکتر از مقادیر نظير براى مؤلفه افقى زلزله است، 

ا مقادیر حاصل از ارتعاشات افقى كم تر است، آزمایشگاهى، تمایل به تغيير حجم و توسعه فشار آب منفذی ناشى از آن در اثر ارتعاشات قائم در مقایسه ب

( فشار آب حفره اى ناشى از ارتعاشات قائم در غياب تنش هاى برشى، فشارهاى خنثى خواهد بود و لذا تاثيرى روى مقاومت برشى خاك نخواهد 0

 تاثير زیادى در پاس  دیناميکى سدهاى خاكى گذاشت. همچنين بدليل آن كه ارتعاشات قائم زمين شامل مؤلفه های فركانسى باالیي است كه احتماال

د توجه قرار نخواهد داشت و بدليل آن كه ارتعاشات قائم در مقایسه با ارتعاشات افقى برای یک زمين لرزه بسيار ضعيف ترند لذا اثرات آن ها كمتر مور

 17/3تا  9/3افقي زلزله مي باشد و در بسياری موارد ضریب  داشت. همچنين مطالعات گذشته بيانگر ضغيف بودن ارتعاشات قائم در قياس با ارتعاشات

. ليکن این مسئله در مورد نواحي نزدیک به گسل بطور كلي صادق نيست چرا ]8[برای ارتباط بيشينه شتاب قائم با بيشينه شتاب افقي زلزله بکار مي رفت

. فنگ و همکاران، سد ليوتان در تایوان را ]13؛۳[زلزله نيز مي تواند تجاوز كندكه در بسياری موارد بيشينه شتاب قائم حتي از بيشينه شتاب افقي همان 

متفاوت  تحت اثر زلزله چي چي بروش تفاضل محدود مورد تحليل دیناميکي قرار دادند و نشان دادند پاس  سد تحت اثر همزمان مولفه های افقي و قائم

 .]11[ن بدليل پایين بودن بيشينه شتاب قائم در تحليل ایشان تفاوت ها چندان چشمگير نبودنداز رفتار سد تحت اثر مولفه افقي به تنهایي است. ليک

در این مطالعه ضمن تاكيد بر مدل سازی دقيق بروش عددی تفاضالت محدود، اثر مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار دیناميکي سد 

مورد بررسي قرار مي گيرد. سد مخزني البرز بر روی رودخانه بابل رود در محل تالقي شاخه های سنگریزه ای با هسته رسي البرز، واقع در شمال كشور 

متر، تراز تاج و تراز نرمال آب در مخزن این سد  1۱و  808متر از پي احداث گردید. طول و عرض تاج این سد به ترتيب  78گزو و چاخاني، به ارتفاع 

 ي باشدمتر از سطح دریا م 031و  037به ترتيب 
 

 

 رویکرد تحلیل و مدل رفتاری .2

  
كامال پالستيک موهركولمب جهت شبيه سازی رفتار خاك حين بارگذاری دیناميکي مورد استفاده قرار گرفت. –در این مطالعه مدل رفتاری االستيک

گردد. اتالف انرژی در خاك و سنگ در یک در این مدل رفتاری، اتالف انرژی در حين سيکل های بارگذاری، در اثر جریان خميری شبيه سازی مي 

. در یک ]1۱[بارگذاری دیناميکي، طبيعتي هيسترتيک دارد، یعني مستقل از فركانس بارگذاری بوده ولي تابعي از دامنه سيکل های بارگذاری است

ش مي یابند. اتالف انرژی، تغييرات حجم و كاهش رخداد لرزه ای، امواج تنشي در محيط نيم بي نهایت منتشر شده و با فاصله گرفتن از محل انتشار كاه

خود  سختي مصالح، عواملي اند كه روی كاهش دامنه امواج تنشي موثرند. در طول ارتعاشات ناشي از زلزله، خاكها كاهش سختي و افزایش ميرایي از

ل این رفتار واقعي خاكها باید با یک مدل رفتاری  مناسب نشان مي دهند كه در نتيجه منجر به كاهش دامنه امواج تنشي در خاك مي گردد. بطور ایده آ

های شبيه سازی گردد. مدل های رفتاری پيشرفته احتياج به پارامترهای زیادی دارد كه كاربرد آن ها را محدود مي كند در عوض مي توان از مدل 

. رویکرد دوم در این مطالعه مورد استفاده قرار ]10[تفاده نمودرفتاری االستوپالستيک ساده تر همراه با ميرایي اضافي جهت اصالح مدل رفتاری اس

 .گرفت

 

 هندسه مدل و ویژگی مصالح .3
 

( خصوصيات فيزیکي و مکانيکي نواحي مختلف 1( مدل دو بعدی سد البرز با فرض برقراری شرایط كرنش مسطح مشاهده مي شود. جدول )1در شکل )

یکي از پارامترهای مهم در تحليل دیناميکي یک سد خاكي مدول برشي مصالح در سطح كرنش برشي كوچک یعني  .]14[بدنه سد را نشان مي دهد

برای مصالح نواحي مختلف بدنه سد را نشان ميدهد. روابط مذكور با      ( روابط مورد استفاده در این پژوهش جهت تعيين ۱جدول )است.      

برای پوسته سنگریزه ای سد البرز از رابطه زیر جهت تعيين پوش گسيختگي منحنى شکل در  به برنامه معرفي شد.  FISHاستفاده از زبان برنامه نویسي 

 این مطالعه استفاده گردید:
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  (1                         )                                                                                                                                                   (
 ́ 

  
)                                                 

 

نيز فشار اتمسفر است. بر اساس نتایج آزمایش    و   ́ برابری در  13برای افزایش    ميزان كاهش    و      ́ برای    مقدار    كه در آن 

پيشنهاد مي شود و رابطه فوق در این مطالعه به كمک زبان برنامه نویسي       های سه محورى روی مصالح سنگریزه ای پوسته سد البرز مقدار 

FISH .با مدل رفتاری موهر كولمب تلفيق گردید 

 

 

 
( ابعاد مدل )متر( و شبکه تفاضالت محدود مقطع سد البرز1)شکل   

 

( مشخصات دینامیکی مصالح2جدول )                                ( مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح 1جدول )    

 

 

 بارگذاری دینامیکی .4

 
. جهت فراهم نمودن ]11[( نگاشت زلزله های حوزه نزدیک و دور مورد استفاده در این مطالعه را به همراه مشخصات آن ها نشان مي دهد0جدول )

مذكور به  امکان مقایسه بهتر و دقيقتر نتایج تحليل ها، نگاشت های حوضه نزدیک و دور از یک زلزله انتخاب شدند و كليه مولفه های افقي زلزله های

متری در كف پي  133كه نگاشت زلزله ها در عمق از آن جایي  كه معرف تراز حداكثر زلزله متحمل برای ساختگاه سد البرز است همپایه شدند. شتاب 

روی نگاشت زلزله آن ها را اصالح نمود تا پس از اعمال به كف پي در مدل، به بيشينه شتاب  1مدل اعمال مي گردد الزم است با انجام تحليل دكانولوشن

سایر اصالحات صورت گرفته  .]19[صورت گرفت SHAKE2000. این كار با كمک نرم افزار ]17[افقي و قائم زلزله هدف در سطح زمين برسيم

به  قائم شتاب زلزله ها  تاریخچه زماني مولفه افقي وروی ركورد زلزله ها شامل فيلتراسيون جهت حذف فركانس های باال، تصحيح خط مبنا و تبدیل 

 مي باشد. جهت اعمال به كف پي تاریخچه زماني تنش برشي و تنش نرمال

جهت اضافه نمودن ميرایي به مدل عددی از گزینه ميرایي هيسترزیس استفاده شده است كه در پژوهش حاضر از مدل چهار پارامتری این                

 :]18[طبق رابطه زیر استفاده شده است (    )ميرایي 

                                                
1 Deconvolution 

پوسته  مصالح

 سنگریز

پوسته 

 شني

هسته  فيلتر

 رسي

 Gmax (kpa)  Damping مصالح پي

جرم 

kg/m)مخصوص
3
) 

پوسته  0022 1092 1022 0222 0222

 سنگریز
           

(      ) 

(   )
( )  

Kokusho & Esachi (1981) 

ROCKFILL- 
Gazetas, 1992 

[15] 

مدول 

 (Mpa)االستيسيته

           پوسته شني 922 08 80 89 84
(      )

(   )

 

 ( ̅ )
      

Kokusho & Esachi (1981) 

GRAVEL- 

Seed et al,1986 

[15] 

0/2 نسبت پواسون  0/2  0/2  8/2  09/2 ( ̅ )               فيلتر 
     

     =59 
Seed & Idriss (1970) 

SAND- 

Seed et al,1970 

[15] 

           هسته رسي 2 2 2 92 102 (kpa)چسبندگي 
(       )

(   )

 

 ( ̅ )
     

Hardin & Black (1968)  

CLAY- 

Seed & Sun 

[15] 

اصطکاك زاویه 

 داخلي

رابطه 

(1)  

-ROCK                  [14]  پي 01 11 09 82

Schnabel, 

1973, [15] 
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 (۱1         )                                                                                                                                                 
 

     ( (    )  )
  

( منحني های كاهش ۱ه مذكور تعيين گردد. شکل )كرنش برشي، با معادل-های كاهش سختي 1الزم است پارامتر های این ميرایي از طریق تطبيق منحني

ا بطور نسبت مدول برشي با كرنش برشي كه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت را نشان ميدهد. چون ميرایي هسيرزیس مؤلفه های فركانسي باال ر

 ود.كامل ميرا نمي كند، بنابراین مقدار كمي از ميرایي رایلي متناسب با سختي نيز بکار مير

  
 ( مشخصات زلزله هاي انتخابی3جدول )

( )    نوع

   ( )
  

   

   
  

   

   
  PGD 

(cm) 
PGV  

(cm/s) 
PGA  
(g) 

M Epic. 
Dist 

(km) 

 
Event, station, record 

 San Fernando, Pacomia ,1971 2.8 6.6 1.225 112.48 35.49 0.09 0.029 0.57 نزدیک
Dam 

 ,San Fernando,1971 39 6.6 0.135 5.564 1.564 0.04 0.011 0.36 دور
Pearblossom 

 Northridge, New Hall ,1994 7.1 6.7 0.589 96.93 38.15 0.167 0.066 0.989 نزدیک
Fire Station 

 Northridge, Featherly ,1994 84.2 6.7 0.104 7.7 0.81 0.075 0.008 0.23 دور

 Imperial, 942 El ,1979 13 6.5 0.439 109 65 0.25 0.15 3.84 نزدیک
Centro, Array #6 

 Imperial, 286 ,1979 26 6.5 0.195 8.7 4.28 0.045 0.022 0.39 دور
Superstition MtnCamera 

 Cape Mendocino, 090 ,1992 8.5 7.1 1.039 41.28 120 0.04 0.11 0.74 نزدیک

 ,Cape Mendocino ,1992 33.8 7.1 0.228 6.89 10 0.03 0.044 0.237 دور

Shelter Cove Airport 

 Whittier, San Gabriel-E ,1987 9 6 0.3 22.79 3.3 0.077 0.011 0.75 نزدیک
Grand Av 

 Whittier, Pacoima ,1987 37.9 6 0.163 6.75 0.08 0.042 0.0005 0.33 دور
Kagel      

 

 

 

 
 ]11[( منحنی هاي کاهش نسبت مدول برشی براي مصالح مختلف مدل 2شکل )
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 نتایج تحلیل .5

 
ه جهت مطابقت با شرایط واقعي، ساخت سد و توليد تنش های استاتيکي به شکل مشابه آنچه در واقعيت رخ مي دهد با احداث بدنه سد بصورت مرحل

و هر الیه با در نظر گرفتن زمان واقعي احداث از روی نمودار های خاكریزی بدنه سد   الیه تقسيم شد 11ای صورت گرفت. به این منظور بدنه سد به 

در مطالعه حاضر فرض گردید، همچنين  جهت شبيه سازی پدیده تحکيم، بصورت تركيبي )حل همزمان معادالت مکانيکي  و انتشار سيال( تحليل شد.

قرار دارد. بنابراین پس از پایان ساخت مرحله ای، سد تا تراز نرمال آبگيری و برای حالت  زلزله زماني رخ مي دهد كه آب دریاچه سد در تراز نرمال

 تراوش پایا تحليل گردید.

( اثر مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک بکار رفته در این مطالعه بر ميانگين تغيير شکل افقي محور سد  را نشان مي دهد. همانگونه كه 0شکل )             

 مي شود در سه چهارم  پایيني ارتفاع سد ميانگين تغيير شکل افقي محور سد با در نظر گرفتن مولفه قائم بيشتر به سمت پایين دست و در یک دیده

ر د ر چهارم فوقاني ارتفاع سد بيشتر بسمت باالدست متمایل مي شود كه این به مفهوم وضعيت بحراني تر به دليل شکل گيری توده های لغزشي بزرگت

 73متری و  43پوسته باالدست در اثر مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک است بطوریکه اختالف در تغيير شکل های افقي در این دو حالت برای تراز 

 درصد مي رسد. 08متری به حدود 

 

 
( تغییر شکل نسبی افقی محور سد تحت زلزله نورتریج3شکل )  

 

حوزه نزدیک را بر ميانگين نشست محور سد نشان مي دهد. همانگونه كه مشاهده مي گردد با افزایش ارتفاع از تراز ( اثر مولفه قائم زلزله های 4شکل )

 درصد مي رسد. 43كف سد، بتدریج اختالف نشست ها در اثر لحاظ نمودن مولفه قائم بيشتر مي شود بطوریکه درميانه ارتفاع سد به اختالفي در حدود 

 

ي نشست تاج سد را برای زلزله نورتریج نشان مي دهد. تقریبا كل نشست تاج سد در اثر زلزله های حوزه نزدیک در یک بازه ( تاریخچه زمان9شکل )

ان زماني برابر با مدت زمان پالس غالب رخ داده است، در صورتيکه در زلزله های حوزه دور نشست تاج سد بطور تدریجي و توزیع شده در مدت زم

ت. با توجه به اینکه بخش اعظم انرژی در زلزله های حوزه نزدیک در یک یا چند پالس ابتدایي قرار دارد، ورود كل انرژی زلزله در زلزله ایجاد شده اس

ه حوزه لحظه كوتاهي ) مدت زمان پالس ها( سد را در معرض تغيير شکل های بسيار بزرگتری قرار مي دهد. در این مورد لحاظ نمودن مولفه قائم زلزل

 درصدی نشست تاج سد شده است.  ۱9منجر افزایش حدود  نزدیک

 13( تاریخچه زماني كرنش برشي تاج سد را برای زلزله كپه نشان مي دهد. همانطور كه مالحظه مي شود مولفه قائم منجر به افزایش حدود 1شکل )

حوزه دور مي گردد، ضمن اینکه در این حالت نيز درصدی كرنش برشي در زلزله  ۱9درصدی كرنش برشي در زلزله حوزه نزدیک و افزایش حدود 

 ماهيت پالس گونه زلزله حوزه نزدیک در توزیع زماني كرنش برشي بوضوح دیده مي شود
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( نشست محور سد تحت زلزله هاي حوزه نزدیک با مولفه قائم  و بدون مولفه قائم4شکل )  

  . 

 
 نورتریج(  تاریخچه زمانی نشست تاج سد تحت زلزله 1شکل )

 

 
 ( تاریخچه زمانی کرنش برشی تاج سد براي زلزله کپه6شکل )
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 نتیجه گیری .6

ای با هسته در این مطالعه به منظور بررسي تاثير مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار دیناميکي سد های خاكي، مدلي دو بعدی از سد سنگریزه 

 رسي البرز بروش تفاضل محدود در شرایط تراوش پایا مورد تحليل قرار گرفت كه نتایج حاصل بصورت زیر خالصه مي گردد: 

     اثر  * افزایش تغيير شکل های افقي به سمت پایين دست برای سه چهارم مياني ارتفاع سد و به سمت باالدست برای یک چهارم فوقاني ارتفاع سد در

 شکل گيری توده های لغزشي بزرگتر در پوسته باالدست ناشي از مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک.

 نشست محور سد در ميانه ارتفاع سد در اثر مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک. درصدی 43* افزایش تدریجي تا حدود 

درصد برای زلزله های حوزه دور با در نظر گرفتن مولفه قائم  ۱9درصد برای زلزله های حوزه نزدیک و حدود  49* افزایش نشست تاج سد تا حدود 

 نگاشت.
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