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 خالصه

میالدی در دنیا 70باشد که از دهه  ای با رویه بتنی می ای، سدهای سنگریزه یکی از بهترین انواع سدهای خاکی و سنگریزه 

است. در کشور ما نیز طرح و اجرای این نوع سدها در حال گسترش است. با توجه به استعداد  داشته گسترش روزافزونی 

ای تحت بارگذاری زلزله مهم به نظر  رفتار سدهای خاکی و سنگریزه باال در اکثر مناطق کشور، ضرورت مطالعه خیزی لرزه

 ای بارویه بتنی به هنگام زلزله، خصوصا های موجود در بررسی رفتار سد سنگریزه یکی از نگرانی آید. رفتار دال رویه می

های شدید  شکست در دال رویه در این نوع سد تحت زلزله و خوردگی ترك باشد. امکان وقوع های شدید می ًزلزله

ضمنا در این نوع سدها  سد و به خطر افتادن پایداری سد گردد.به بدنه تواند موجب نشت آب مخزن  وجود دارد که می

رسی با توجه به بار مالی زیاد برداشتن آبرفت و طوالنی شدن شدن زمان اجرا ، بر عموما آبرفت برداشت می گردد که

های دینامیکی دوبعدی با استفاده  در این مقاله با انجام تحلیلامکان ساخت این سدها بر بستر آبرفتی امری ضروری است. 

های  به هنگام زلزله متر 30پیرتقی بر روی پی آبرفتی متراکم به ضخامت  رفتار سد PLAXIS8.6از نرم افزار اجزاء محدود،

در این مقاله بررسی و مشخصات تحریک ورودی سختی مصالح أثیر پارامترهایی مانند و ت می گیرد مورد بررسی قرار شدید

 Hs سخت شونده دینامیکی با استفاده از مدل االستوپالستیک مصالح سنگریز، پارامترهای مدلسازیدر این شده است. 

Small ، د احتمال ترك خوردگی االستیک فرض شده است. بررسی ها نشان می ده دال رویه به صورتتعیین گردیده و

وجود داشته ولی درصورتیکه نواحی انتقالی بطور مناسب طراحی و اجرا گردد، این  (MCL)دال رویه در سطح زلزله باال 

 نشت منجر به تخریب سد نخواهد گردید.

 

 

 آبرفتی پالستیک سخت شونده، آنالیز دینامیکی، بستر -کلمات کلیدی: سد سنگریزه ای با رویه بتنی، مدل االستو

 

  مقدمه .1

پی و  در این سد شود قرار گرفته است. نامیده می شناسی ایران مرکزی که آذربایجـان ساختگاه سد پیرتقی در شمال باختر ایران در بخشی از واحد زمین

آذرآواری  هـای ه همـراه تـه نشـستریولیـت و ریوداسـیت بـ سـنگهـای آذریـن در نظر گرفته شده اند که از A15و 15دو محـور  به صورتگاهها  تکیه

 متر از بستر رودخانه می باشد و یک سد برق آبی است.  125این سد دارای ارتفاع  مـوجی تـشکیل داده اسـت.

 CFRDبررسی رفتار لرزه ای   .2
 و بـا فـرض رفتـار کشـسان خطـی وانجام شد. این پژوهش بر روی یک الگوی دوبعـدی [ 1] و همکاران( Seedد)توسط سی1985اولین پژوهش در سال 

رفتار لرزهای دال رویه بتنی و درزهای قائم آن و اثر [ 2] و همکاران( Harita) هاریتا 200ر سال ،د بدون در نظر گرفتن دال بتنی رویه انجام گردید،

 و همکاران (Matsumoto)ردید. ماتسوموتوپی را بررسی کردند. این پژوهش بر روی یک الگوی سه بعدی و با فرض رفتار کشسان انجام گ صلبیت

همین سال پژوهش مشابهی بر روی الگوی دو بعدی و با فرض رفتار کشـسان و بـدون در نظـر گـرفتن دال رویـه انجـام دادنـد. در سـال  نیز در[ 3]

عدی، نتیجه گرفتند، شتاب بیشینه در حالـت سـه بعـدی ای از تحلیلهای دینامیکی در حالت دو بعدی و سه ب با انجام مجموعه[ 4] همکاران حـائری و2006

دوبعدی است و میزان شتاب بیشینه ایجاد شده در سد، در شرایط پر بودن مخزن نسبت به شرایط خالی بودن مخزن بیشتر است. آنها در  بـیش از حالـت

 د. ای را غیر خطی و دال رویه را درنظر گرفتن رفتار مصالح سنگریزه الگوسـازی خـود

 



 

 

 هندسه الگو و پارامترهای فیزیکی و مکانیکی مصالح .3

ت هندسه الگو های پایه، شامل طول، عرض و ضخامت پی، ارتفاع سد، شیب باال دست و پایین دست سد سنگریزه ای با رویه بتنی، عرض تاج و ضخام

( در تحلیل ها استفاده 100000،75000،50000متوسط و سخت )دال رویه می گردد. به منظور بررسی اثر سختی مصالح از نوع مصالح با سختی نرم، 

متر سنگ بستر برای مدل ها در نظر گرفته شده است. شیب های  50متر مصالح آبرفتی و  30متر،  80گردید. در تمام حالت ها پی دارای ضخامت 

و سدهای واقعی ساخته شده در سال های اخیر این  CFRD باالدست و پایین دست سد یکسان نمی باشد و با توجه به پژوهشهای صورت گرفته بر روی

سانتی متر و  30شیب ها انتخاب گردید. دال رویه به صورت دو تیکه که قسمت میانی دال به صورت مفصلی است، که قسمت باالیی آن دارای ضخامت 

ی در الگوی عددی این پژوهش، از مرزهای  قائم در طرفین به منظور اعمال شرایط مرزی استاتیک سانتی متر است. 80قسمت پایینی آن دارای ضخامت 

در الگو و مرز افقی در کف الگو به منظور جداسازی الگو از محیط نیمه بی نهایت خاک اطراف استفاده شده است. حرکت گره ها در مرزهای قائم 

گردیده است. در محاسبات دینامیکی، مرزها به طور کلی باید حالت استاتیکی و در راستای افقی و در مرز افقی در هر دو جهت قائم و افقی محدود 

به مرزهای  دورتر از حالت محاسبات استاتیکی باشند. در این شبیه سازی از مرزهای میراگر برای ایجاد مرز جاذب استفاده می شود. با اعمال مرز جاذب

 کناری، میراگر به جای گیرداری ها، در یک جهت معین بکار می رود.

 
 هندسه سد الگو سازی شده در شبیه سازی -1شکل 

( Hs Smallدر این شبیه سازی، رفتار بدنه و پی به صورت غیر خطی در نظر گرفته شد و از الگوی رفتاری سخت شوندگی در کرنش های کوچک )

ز بدنه و پی چون سد فاز تحقیقات می باشد و آزمایشی برای مصالح آن استفاده شده است. برای انتخاب ضریب کشسانی و پارامترهای مصالح سنگری

نامیکی وجود ندارد لذا ضرایب مدل با مراجعه به مقاالت متعدد در نظر گرفته شده است. همچنین می توان گفت، سختی مصالح در حالت استاتیکی و دی

ل هوشمند و پیشرفته است و قابلیت دینامیکی نمودن پارامترها را از مرحله با یکدیگر متفاوت است. چون مدل مورد استفاده در این تحقیق یک مد

 رفته شدهاستاتیک به دینامیک را دارد. در این پژوهش رفتار مصالح بتن)دال رویه، دیوار حائل و...( به صورت االستیک خطی و نفوذناپذیر در نظر گ

لذا برای مصالح بتن مدول  .باشد می EAو سـختی محـوری، EI، (سختی خمشی)بیت خمشی بنابراین مهمترین پارامترهای مربوط به جزء تیر، صل است.

وهش مسئله فوق در نظر گرفته شده است و ضریب کشسانی در ژاالستیسیته نیز در حالت دینامیکی نسبت به حالت استاتیکی متفاوت است. در این پ

قابل بیان است که از بتن ه شده است و به صورت یک مرحله مجذا به مدل اعمال شده است. حالت دینامیکی یک ونیم برابر حالت استاتیکی در نظر گرفت

مصالح بالفاصله زیر  B2و  A2مصالح محافظ رویه بتنی و مصالح  B1و  A1لح . مصامگاپاسکال در محاسبات اسـتفاده گردیـد 30 با مقاومت فشاری

های مصالح  به ویژگیپارامترهای مربوط  1در جدول  ، مصالح پایین دست بدنه سد می باشند.C3ناحیه وسط بدنه سد و مصالح  B3دال رویه و مصالح 

     .شود ارائه میپارامترهای مربوط به مصالح سنگریز و پی  2و در جدول نسبت داده شده به جزء تیر استفاده شده در الگوسازی،

 ل در تاج سددال رویه، دیوار آببند و دیوار حائپارامترهای مصالح  -1جدول

ω 

(KN/m2) 
υ 

EI 

(KNm2/m) 

EA 

(KN/m) 

ضخامت 

 (mدال)
 نوع

8/16  17/0  17/1 ×106 192/2 ×107 8/0  Concrete Slab (1) 

6/9  17/0  165/6 ×104 22/8 ×106 3/0  Concrete Slab (2) 

2/19  17/0  17/1 ×106 192/2 ×107 8/0  Cutoff-Wall 

2/7  17/0  165/6 ×104 22/8 ×106 3/0  Parapet-Wall (1) 

4/14  17/0  932/4 ×105 644/1 ×107 6/0  Parapet-Wall (2) 



 

 

2/19  17/0  17/1 ×106 192/2 ×107 8/0  Parapet-Wall (3) 

 پارامترهای مصالح سنگریز و پی   -2جدول

alluvium 3B 3C 2A 2B 1B 1A پارامتر 

1 1 1 1 1 10 25 C(KN/m2) 

35 44 44 46 46 40 30 φ 

3 6 6 6 6 10 0 ψ 

5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  M 

33300 100000 100000 125000 125000 40000 12200 E50
ref ( KN/m2) 

33300 100000 100000 125000 125000 40000 12200 Eoed
ref( KN/m2) 

100000 300000 300000 375000 375000 12000 36500 Eur
ref( KN/m2) 

25/0  2/0  2/0  2/0  2/0  25/0  25/0  υ 

100 100 100 100 100 100 100 Pref( KN/m2) 

20 22 22 22 22 22 19 γunsatt (KN/m3) 

22 23 23 23 23 23 21 γsat(KN/m3) 

0001/0  0001/0  0001/0  0001/0  0001/0  001/0  001/0  γ0/7 

181170 217400 217400 217400 217400 72000 72000 G0 

4-10  3-10  3-10  3-10  3-10  4-10  8-10  Kx  (m/s) 

4-10  3-10  3-10  3-10  3-10  4-10  8-10  Ky  (m/s) 

 

  مدل اجزاء محدود .4
متـر بسـتر سـنگی مـی      50متر پـی آبرفتـی  و    30متری، که  80گره ای استفاده شده است. پی تا عمق  15برای آنالیز از مدل کرنش مسطح و از المان های 

متـر مـی باشـد. دال رویـه بـه       5مرحله تقسیم بندی شده است، که ضـخامت هـر الیـه     42. برای مدل سازی ساخت مرحله ای، سد به باشد، مدل شده است

وار صورت دو مرحله ای اجرا شده که ابتدا تا نیمه ساخته شده و مفصل گذاری می شود و سپس نیمه بعدی آن اجرا مـی شـود همچنـین اتصـال آن بـه دیـ      

به پلینت به صورت مفصلی می باشد. در این پژوهش بر خالف سایر پژوهش ها پلینت به صـورت مسـتقیم بـر روی سـنگ بسـتر تکیـه       حائل در تاج سد و 

متر می باشد. بهسازی این ناحیه به این صورت اسـت کـه در    7ندارد بلکه بر روی پی آبرفتی و یک ناحیه بهسازی شده می باشد. عرض ناحیه تحکیم یافته 

متـر خـاکبردای    5دیوار  آببند بتن مسلح در داخل پی آبرفتی اجرا می شوند که به داخل سنگ بستر فرو رفتـه انـد سـپس از قسـمت بـاالی پـی       ابتدا دو تا 

در  گمانـه هـای  صورت گرفته و با بتن پر می شود با این کار یک ناحیه بسته بین ناحیه بتن ریزی شده و سنگ بستر و دیوار ها ایجاد می شود که بـا ایجـاد   

شـبکه المـان محـدود مدلسـازی     2در شـکل  بتن ناحیه محصور شده به صورت تزریق با فشار باال تحکیم می یابد و پلینت بر روی این ناحیه قرار می گیـرد.  

 .شده نشان داده شده است

 
 شبکه المان بندی دو بعدی -2شکل

 تعیین تحریک ورودی زلزله .5
ز دینامیکی سد با استفاده از اعمال رکورد شتاب زلزله بر مجموعه ی بدنه ی سـد و دال رویـه انجـام مـی گیـرد.      پس از ساخت مرحله ای بدنه ی سد، آنالی

بـا اعمـال طـول     ،g45/0  ،g 47/0 ،g 43/0برای انجام این آنالیز تاریخچه ی زمانی شتاب افقی زلزله ی منجیل، قائن و اردبیل با حداکثر شتاب بـه ترتیـب   

گراف زلزله اردبیل نشان داده شده است. به منظور تعیین زلزله ی مبنای طرح و حـداکثر   2در شکل  .ثانیه انجام گرفته است 30و  30 ،7/26زمان به ترتیب 

بـه   زلزله محتمل در منطقه ی سد، مطالعات لرزه خیزی و تکتونیک جامعی باید انجام شود و زمین شناسی منطقه و چگونگی گسیختگی هـای محلـی بایـد   

در  ل بررسی شود تا مشخصات زمین لرزه که شامل محتوای فرکانسی، مدت زمان زلزله، مقـادیر بیشـینه ی شـتاب و سـرعت و ... تعیـین گردنـد.      طور کام



 

 

دلیـل    MCLمطالعات لرزه خیزی برای سد پیرتقی با توجه به مشخصات ژئوتکنیکی و زمین شناسی محل سـد و منـابا احتمـالی ایجـاد زلزلـه در حالـت       

 شتاب نگاشت زلزله اردبیل نشان داده شده است. 3در شکل  در پژوهش حاضر می باشد. انتخاب این رکورد های زلزله

 
 شتاب نگاشت زلزله اردبیل -3شکل

 میرایی .6

رفته می شود. بـا توجـه بـه اینکـه میرایـی      ( در مدل در نظر گG/G0براساس منحنی کاهش مدول برشی ) Gمیرایی به صورت هیسترزیس با توجه به تغییرات مدول برشی 

 ر گرفته شده است.هیسترزیس نمی تواند مولفه های با فرکانس باال را میرا نماید در این مدل یک مقدار حداقل میرایی از نوع رایلی برای کلیه مصالح در نظ

 یکیاستات زیآنال جینتا .7
در بدنـه سـد مشـخا باشـد. بنـابراین الزم      ( سطح تنشهای استاتیکی)زم است شرایط اولیه تنش در تعیین پارامترها برای بدست آوردن پاسخ دینامیکی، ال

به منظور تعیین سطح تنشهای اولیه در آنالیز دینـامیکی الزم اسـت مراحـل    . بدست آید است ابتدا با انجام آنالیز استاتیکی، سطح تنشها در المانهای مختلف

گـردد و مقادیر این تنشها در آنالیز دینامیکی لحاظ شود. در مدلسازی پی سد باید به این نکتـه توجـه داشــت  ساخت بدنه سد و آبگیری مخزن مدلسازی 

مدتی را پشت سر گذرانده و بنابراین مدلسازی پـی بــا الیــه هــای خــاکریزی      شکلهای دراز در طول زمان نشست و تغییر کـه پـی پـیش از احـداث سد

مـاکزیمم تـنش   اسـت.   سد با استفاده تحلیل ژئواستاتیک تنشـها و تغییرشـکلها در پـی محاسـبه شـده منظور پیش از مدل کردن از سـد تفاوت دارد. به این

 .  می باشد کیلونیوتن بر مترمربا 16/1×103در بخش تحتانی پی ایجاد گردیده و مقدار آن موثر میانگین 

د در پایان ساخت را نشان می دهند. همانطور که در شکل ها مشاهده می شود بیشترین تغییر مکان افقی در پـایین  تغییر مکان های افقی س 5و  4شکل های 

سـانتیمتر   2/17و 1/17،  9/16دست سد رخ داده است. بیشترین مقادیر این تغییر مکان ها به ترتیب برای مصالح سنگریز سخت، متوسط و نرم به صـورت    

 می باشد.  

 
یر مکان افقی برای مصالح سنگریز سخت در مرحله تغی -4شکل

 پایان ساخت

 
تغییر مکان افقی برای مصالح سنگریز متوسط در مرحله پایان  -5شکل

 ساخت

 

بـه  چون بدنه این سدها کامال خشک می باشد دال رویه  .متر می باشد120، ارتفاع آب در این سد می شود فشار آب به مدل اعمالبعد از اتمام ساخت سد 

توزیا تنش بدست آمده از این روش واقعی است زیرا آنـالیز اسـتاتیکی بـه     ، و بدنه سد کامال خشک می باشد.صورت مرز جریان بسته در نظر گرفته شده

سـد   بـر بدنـه   هیدرواسـتاتیک  فشـار  توانـد اثـرات   ساخت سد انجام شده و همچنین وجود آب در مخزن سد عالوه بر اینکه می صورت مدل کردن مراحل

. در این قسمت تغییر مکان های حاصل از ساخت مرحله ای صـفر شـده و جابجـایی هـای     داشته باشد در توزیا و اندازه تنش های استاتیکی نیز موثر است

سانتی متر ایجـاد   22و  5/25، 3/31تغییر شکل دال رویه در این مدل ها به ترتیب برای مصالح سنگریز نرم، متوسط و سخت به  فقط ناشی از بار آبی است.

معمــوال   شده است. در اینجا نیز تاثیر مدول االستیسیته دیده می شود مصالح دارای مدول بـاال یـا بـه عبـارتی سـخت تـر کمتـر جابجـایی خواهنـد داشـت.           

  . [5]ایجاد می گرددH5/0-4/0  تغییرشـکل دال رویـه در محـدوده مـاکزیمم

  نتایج آنالیز دینامیکی .8

ایـن مقـدار بـا نتـایس بدسـت      آورده شـده انـد.    3اکزیمم شتاب های اعمالی به مدل ها حداکثر شتاب های به وجود امده در تاج سد در جدول با توجه به م

که معتقد بوده اند، شتاب تاج سد بسته به مقدار فرکانس لرزش، نسبت به فرکانسهای طبیعی سـد مـی   1382آمده از تحقیقات حائری و همکارانش در سال 

[ و درست هم می باشد زیرا پاسخ لرزه ای یک سد سنگریزه ای با رویـه بتنـی بـه    6برابر شتاب بیشینه زمین برسد همخوانی ندارد] 3تا  5/1ند به مقادیریتوا



 

 

سـنگ دره،   عوامل زیادی بستگی دارد  کیفیتی از تراکم سنگریزها، هندسه سد، محدودیت دره عمیق یا باریک، بی نظمی ناحیه مجاور، انعطـاف پـذیری  

 شد.  شدت حرکات زمین، ویژگیهای فرکانسی و ویژگی های ارتعاشی و... .لذا امکان دارد که شتاب تاج نسبت به شتاب کف افزایش یا کاهش داشته با

مقادیر حداکثر شتاب افقی تاج برای مصالح سنگریز سخت، متوسط و نرم تحت زلزله های مختلف -3جدول  

 ضریب بزرگ نمایی
ب افقی تاج حداکثر شتا

 (m/s2سد)
 نوع زلزله نوع مصالح بدنه

 سنگریز سخت 75/3 -

 سنگریز متوسط 77/2 - منجیل

 سنگریز نرم 16/3 -

 سنگریز سخت 54/7 63/1

 سنگریز متوسط 8/2 - قائن

 سنگریز نرم 23/5 13/1

 سنگریز سخت 19/4 -

 سنگریز متوسط 78/4 13/1 اردبیل

 سنگریز نرم 7/4 11/1

مقادیر نیروهای داخلی در بخش باالیی و پایینی دال رویه آورده شده  4در اثر زلزله نیروهای داخلی نسبتا زیادی به دال رویه وارد می شود. در جدول 

 .پوش نیروهای داخلی برای مصالح سنگریز سخت، متوسط و نرم برای زلزله های مختلف آورده شده است 7و  6است. در شکل های 

مقادیر نیروهای داخلی وارده بر دال رویه تحت زلزله های مختلف -4جدول  

 حداکثر نیروهای داخلی در بخش باالیی دال حداکثر نیروهای داخلی در بخش پایینی دال

 نوع زلزله نوع مصالح بدنه
 نیروی

 (KNمحوری)

 نیروی

 (KN)برشی 

 لنگر

 (KNmخمشی)

 نیروی

 (KNمحوری)

 نیروی برشی

(KN) 

 لنگر

 (KNmخمشی)

 سنگریز سخت 22/542 37/189 5260 67/88 97/93 10890

 سنگریزمتوسط 48/592 73/174 6060 84/95 89/115 9740 منجیل

 سنگریز نرم 02/513 64/194 6960 89/70 56/61 8950

 سنگریز سخت 57/464 39/243 7740 07/125 13/185 12480

 گریزمتوسطسن 68/658 91/190 7870 06/111 11/204 12380 قائن

 سنگریز نرم 64/633 46/190 10290 1/87 1/102 11110

 سنگریز سخت 62/547 91/235 9380 34/117 28/129 13090

 سنگریزمتوسط 73/558 06/250 10190 75/101 21/133 12070 اردبیل

 سنگریز نرم 58/702 4/243 10120 81/72 157 10940

 

ید ظرفیت باربری سازه ای این دال را را بررسی کرد. یک پیشنهاد در رابطه با طراحی دال رویه این سد اسـتفاده از  برای بررسی احتمال شکست این دال با

                                                                  یت باربری چنین دال را بدست آورد.می توان ظرف 1-6می باشد. لذا با استفاده از فرمول  15cm@20شبکه آرماتور 

   (1)     Mu=ρbd
2
fy(1-0/59ρ×(fy/fc))                                                             

رد مقدار سانتی متر دا 80نیوتن بر میلی متر مربا. لذا برای نیمه پایینی دال که ضخامت  =30fcنیوتن بر میلی متر مربا و  =400fyدر این فرمول مقدار 

5/292Mu=  کیلونیوتن متر و با توجه به این مقدار و مقایسه آن با پوش لنگر بدست آمده تحت زلزله های مختلف در این تحقیق می توان نتیجه گرفت

سانتیمتر  30ای ضخامت که نیمه پایینی دال در برابر زلزله ایمن و شکستی در آن صورت نمی گیرد و با مقایسه آن با لنگر در قسمت باالیی دال که دار

خیلی کمتر از این مقدار بدست می آید و شکست دال در نیمه باالیی حتمی می باشد. این برای حالتی است که یک شبکه آرماتوری در  Muاست مقدار 

سانتی متری  80ای ضخامت کیلونیوتن متر بر =Mu 546ی در دال می باشد که در این حال وسط دال باشد.گزینه دیگر استفاده از دو شبکه آرماتور

ای نسبتا دال می باشد. در این حالت نیز قسمت پایینی دال در برابر شکست ایمن است اما در قسمت باالیی همچنان شکست اتفاق می افتد. زیرا لنگر ه



 

 

شود لذا در این قسمت هم شکست  بزرگی به قسمت باالیی دال وارد می شود. در قسمت باالی تاج به دیوار موج گیر هم لنگر خمشی زیادی وارد می

 دیوار و تخریب آن زیاد می باشد.

 
پوش لنگر خمشی نیمه باالیی دال رویه برای مصالح سنگریز  -6شکل

 نرم تحت زلزله منجیل

 

 
ح سنگریز پوش لنگر خمشی نیمه باالیی دال رویه برای مصال -7شکل

 نرم تحت زلزله قائن

 گیرینتیجه .9

 با افزایش سختی مصالح جابجایی افقی و قائم در سد کاهش می یابد -1

 با افزایش سختی مصالح جابجایی افقی و عمودی تاج سد نیز کاهش می یابد. -2

 نشست یش سختی مصالح سنگریز مقدارد. همچنین با افزادر حالت استاتیکی با افزایش سختی مصالح سنگریز مقادیر نیروهای داخلی کاهش می یاب -3

 دال رویه نیز کاهش می یابد.

  بیشترین شتاب بوجود آمده درتاج مربوط به مصالح سنگریز سخت تحت زلزله قائن و کمترین شتاب تاج مربوط به مصالح سنگریز متوسط تحت -4

 .ه در تاج سد مربوط به مصالح سنگریز سخت تحت زلزله قائن می باشدزلزله منجیل می باشد. همچنین بیشترین بزرگنمایی ایجاد شد 

 ارد می در حالت استاتیکی نیروهای داخلی نسبتا کمی به دال رویه وارد می شود ولی در حالت دینامیکی نیروهای داخلی نسبتا زیادی به دال رویه و -5

 .شود

 .بیشتر از مقادیر این نیروها در قسمت پایینی دال می باشد مقادیر نیروهای داخلی وارده به قسمت باالیی دال خیلی -6

 زم صورت مقادیر نیروهای داخلی در دیوار حائل در تاج سد و دیوار های آببند هم مقادیر قابل توجهی هستند که در طراحی آنها نیز باید تمهیدات ال  -7

 .گیرد
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