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علی خلج     علی خلج     :  :  تهيه و تنظيم         تهيه و تنظيم         ••
 دکتر اکبر واثقی      دکتر اکبر واثقی     ��دکتر ساسان عشقی       دکتر ساسان عشقی       : : استاد راهنما    استاد راهنما    ••



 و   و  ل ل ی ی ماما      ١٫۶١٫۶ که طول آن      که طول آن     ننیي  یي  پا پا   ييفرناندو  فرناندو   سد سن  سد سن ييدورنما  دورنما  
 سد در زلزله سن فرناندو   سد در زلزله سن فرناندو  ننی ی اا..است است  فوت بوده    فوت بوده   ١٣١٣  ٠٠ارتفاع آن   ارتفاع آن   

آب شهر لس آنجلس را  آب شهر لس آنجلس را  % % ٨٠٨٠ سد  سد ننییاا  مخزن مخزن . . ددییدد  ييجدجد    ببييآسآس
..نمود  نمود  ي ي م م     ننييتام تام 



 است که در آن به علت لغزش     است که در آن به علت لغزش    ييت ت ي ي وضع  وضع   شکل بازگو کننده             شکل بازگو کننده            ننییاا
 شده   شده  ددییناپد ناپد  آب  آب رری ی ززپوسته باال دست در مخزن تاج سد در       پوسته باال دست در مخزن تاج سد در       

  ل ل ي ي دلدل پس از وقوع زلزله رخ داده است و به         پس از وقوع زلزله رخ داده است و به        ي ي اندک اندک لغزش  لغزش  ..استاست
.. رفته است  رفته است ن ن ييب ب  ساخته شده از    ساخته شده از   ززییخاکر خاکر   مقاومت       مقاومت     یيیيروانگرا   روانگرا   



باشدباشدييمم لغزش  لغزش انگرانگرييبب  ييقبلقبل  ررییتصوتصو مانند  مانند ززيينن  ررییتصوتصو  ننییاا



 شده  شده ييخالخال که مخزن  که مخزن ييدرحالت درحالت  پوسته باالدست  پوسته باالدست زشزشییفرور فرور 
..باشدباشدييمم تاج سد  تاج سد ييقبلقبل  تتييموقعموقع  انگرانگرييجادهبجادهبسطح سطح ..استاست



١٩٧١١٩٧١مقطع سد قبل و بعد از زلزله  مقطع سد قبل و بعد از زلزله  



.. است   است  دهدهییلغزلغزفوت  فوت  ٣٠٣٠تاج سد در حدود   تاج سد در حدود   



 شده  شده جادجادییاا  ييسطحسطح حوضچه آب    حوضچه آب   ننييببسد و مخزن لس آنجلس  سد و مخزن لس آنجلس  
.. قرار گرفته است قرار گرفته استننیيیيپاپاتوسط دو سد باال و    توسط دو سد باال و    





  ييروساز روساز  منجر به بروز ترک در    منجر به بروز ترک در   ججیینورترنورتر١٩٩۴١٩٩۴زلزله زلزله 
  ييلرزشهالرزشها در برابر    در برابر   سدسد..ددی ی گردگردباالدست  سد لس انجلس باالدست  سد لس انجلس 

.. است استده ده ییدد  یيیيجزجز  ارارييبسبس  ييخسارتهاخسارتها نموده و     نموده و    ييداردارییپاپا  ددییشدشد



 آن آنييالحاقالحاق  ييهاهامخزن سد لس انجلس و سازه  مخزن سد لس انجلس و سازه  



  ننييبب زلزله سانتاباربارا از   زلزله سانتاباربارا از  دردر١٩٢۵١٩٢۵ که در سال   که در سال  لدلدييشفشفسد سد 
 ماسه ها و کاهش مقاومت   ماسه ها و کاهش مقاومت  یيیيروانگرا روانگرا   ببییتخرتخرعلت علت . . رفترفت

. . مصالح ذکر شده است مصالح ذکر شده است 


