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 چکیده 

هنگامی که زلزله آالسکا و به  4691 ی سه ماهه در سالاثرات مخرب ناشی از روانگرایی در یک دوره

از آن دنبال آن زلزله نیگاتا در ژاپن به وقوع پیوست توجه مهندسان ژئوتکنیک را به خود جلب نمود و 

های ساخته شده درون  سازه طراحی در عمده مالحظات از یکی به خاک روانگرایی یپدیدهبه بعد زمان 

از آن را  یناش یها شکل ییرو تغ ییخطر روانگرا .شد یلو یا روی خاک های ماسه ای سست اشباع تبد

، با تحقیق یندر ا. و شمع کاهش داد یستون سنگ یق،تراکم، تزر یلاز قب یمختلف یها با روش توانیم

 یستون سنگ یرتأث یعدد یدر حوزه زمان به بررس ینامیکیکامالً همبسته د یاستفاده از تحلیل سه بعد

از نرم افزار . آنها پرداخته شده است یجه نتایسو مقا ییو شمع بصورت جداگانه در کاهش پتانسیل روانگرا

 یم یکیو ژئوتکن یسازه ا یها یستمس یمدلساز یبرا یکه برنامه جامع OpenSees v2.4اجزاء محدود 

 .ستفاده شده استهمبسته را دارد، ا یونتنش مؤثر با استفاده از فرموالس یلتحل یتباشد و قابل

 

 OpenSeesشمع،  ی،ستون سنگ یی،روانگرا: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

بحث احتمال روانگرایی  یردمورد توجه قرار گ یماسه ا یها در خاک فونداسیوندر طراحی  بایست ییکی از مباحث مهم که م

شده و به  یاشباع دچار کاهش ناگهانی مقاومت برش ایماسهدر هنگام زلزله خاک . باشد یخاک ماسه ای اشباع تحت بار زلزله م

، منجیل (46٩6)، لوماپریتا (4691)ژاپن  یهای گذشته از جمله زلزله، نیگاتا لهزلز یاندر جر. ]4[شود یروانگرا م یعبارت

ا، و سایر تجهیزات ه ها، پل به بنادر، ساختمان ایخسارات گسترده ییاز روانگرا یناش یو گسترش جانب ییروانگرا( 466۰)

 یکشور مشاهده م ییروانگرا یلبا مراجعه به نقشه پتانس ینوهمچن یرانبودن ا یزبا توجه به لرزه خ. وارد آورده است یزیربنای

 این در ها¬سازه یدر طراح یدموضوع با ینهستند و ا ییروانگرا یلپتانس یدارا یجنوب یاز نواح یو برخ یشمال یشود که نواح

 .یردمورد توجه قرار گ ینواح

در  یفشار جانب یشهستند که با متراکم کردن خاک اطراف، افزا یقائم شن یدر واقع زهکش ها یسنگ یستون ها

. خاک اطراف و زهکشی فشار های آب حفره ای اضافی باعث کاهش پتانسیل روانگرایی و متعاقبا کاهش اثرات آن می شود

روند افزایش فشارهای آب حفره ای و نیز افزایش سرعت کاهش فشار آب حفره نقش زهکشی ستون های سنگی باعث کاهش 

این روش در . می گردد( ru)نسبت فشار آب حفره ای اضافی  ای اضافی می شود که در نهایت منجر به پایین نگه داشتن

ها به طور  شمع. ]2[شده است ها  به صورت موفق اجراخاکریزی بسیاری از پروژه ها همانند پل ها، ساختمان ها، مخازن نفت،

گاه  توانند تکیه هایی بیش از آنچه که روانگرایی ممکن است اتفاق بیفتد، دارای مقاومت هستند و می مطمئنی در عمق

باید به این نکته . های غیر قابل قبول ناشی از روانگرایی را کاهش دهند جایی و نشست مطمئنی را فراهم آورند تا خطر جابه

های جانبی غیر یکنواخت در سازه را  های عمیق لزوماً جلوی رخداد صدمات در اثر تغییر مکان ه استفاده از پیتوجه کرد ک

باشد، اما معموال در خاک ای سست و اشباع مناسب میستون سنگی برای کاهش روانگرایی در خاک های ماسه. گیرد نمی

مؤثر نیست، در عوض شمع ها هم برای الیه ماسه ای و هم سیلتی مؤثر ماسه سیلتی و خاک های با درصد باالی ریز دانه زیاد 

 .]3[است

مهندسان ژئوتکنیک لرزه ای تحقیقات گسترده ای از طریق مطالعه سوابق تاریخی، آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی و 

یی انجام داده اند، که از تحلیل عددی برای تعیین مشخصه های مختلف ستون سنگی و کاربرد شمع برای مقابله با روانگرا

 :مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد

 Uc دانشگاه سانتریفیوژ دستگاه لرزان میز از استفاده با متنوعی دینامیکی هایآزمایش (466٩) همکاران و ویلسون

Davic رسی نرم و روانگرایی پدیده مستعد ایماسه هایخاک در شمعی هایپی دینامیکی هایپاسخ روی بر مطالعه برای 

با انجام یک سری آزمایش سانتریفیوژ اثر بخشی استفاده از ستون سنگی در برابر ( 2۰۰3)آدیلیر و همکاران . ]1[انجام دادند

ای کمتری تولید شده روانگرایی خاک را مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که با استفاده از ستون سنگی فشار آب حفره

براساس آزمایشات انجام شده ( 2۰42)هائری و همکاران . ]5[های کمتری نسبت به حالت میدان آزاد رخ داده استستو نش

ای در میدان آزاد و اطراف شمع متفاوت  تغییرات فشار آب حفرههای تکی و گروهی دریافتند که  توسط میزلرزان بر روی شمع

. ]9[شود رسد و زودتر زایل می ای دیرتر به مقدار بیشینه می ب حفرهبوده و مشاهده شده که در حالت وجود شمع فشار آ

اثر بخشی روش ستون سنگی و گروه شمع  OpenseesPLافزار  با انجام تحلیل سه بعدی با نرم( 2۰۰6)الجمال و همکاران 

ه استفاده از ستون سنگی در اند ک های مستعد روانگرایی مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردهنامحدود را برای بهسازی خاک

های سیلتی دارد؛ همچنین استفاده از شمع در هر دو خاک اثر بخشی  ای اثر بخشی بهتری نسبت به خاک های ماسه خاک

های  روش بهسازی خاک OpenseesPLافزار  بعدی با نرم سازی سه با مدل( 2۰43)عسگری و همکاران . ]3[یکسانی دارد
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دهد، که  ها نشان می روش گروه شمع نامحدود و ستون سنگی مورد بررسی قراردادند، نتایج آنمستعد روانگرایی را با دو 

محتوای فرکانسی تحریک ورودی تأثیر به سزایی بر روی پاسخ خاک و شمع دارد و روند تغییرات جابجایی متناسب با شدت 

بهسازی زمین برای  Openseesافزار  با انجام تحلیل سه بعدی با نرم( 2۰45)و  همکاران  تنگ انگیل. ]7[باشد آریاس می

مورد بررسی قرار دادند، نتایج آن ها نشان داد که 4 کیبا ژئوسنتت شدهمحصور یسنگ یبا استفاده از ستون هاروانگرایی را 

یابد که به سختی و میکاهش قابل توجهی  کیتبا ژئوسنت شدهمحصور یسنگ یاز ستون هاتغییر شکل جانبی موقع استفاده 

 .]٩[ارتباط دارد کیژئوسنتتضخامت 

 
 روش تحقیق 

منظور از  ینبد. شودیتحت بار زلزله پرداخته م یرفتار خاک روانگرا و گروه شمع نامحدود و ستون سنگ یمقاله به بررس یندر ا

خاک روانگرا استفاده شده است و  یبهساز یو شمع برا یستون سنگ یرتاث یبررس یبرا OpenSeesمحدود  یافزار اجزا نرم

 .شده است یمختلف بررس یپارامترها یرو تاث شده یسهآزاد مقا یدانآن با حالت م یجنتا

 

 ینحوه مدل ساز

سو و  یکگروه از  یکها در  شمع ینب یچیدهاندرکنش پ. روند یبه کار م یبه صورت گروه یشهها جز در موارد خواص هم شمع

خاک و گروه شمع به صورت  یستمس یساز موجب شده است که مدل یگرد یشمع و خاک روانگرا از سو یناندرکنش ب

 یهخاک براساس مطالعات اول یو پارامترها یلروش تحل زی،سا روش مدل یقتحق یندر ا. باشد ای یچیدهپ یکار یبعد سه

     .شود یداده م یمختصر اتیحکه در ادامه توض. باشد یم[  5و3]الجمال و همکاران 

 

  یمرز یطابعاد مدل و شرا

 یرغ هایی یلتحل ینمواقع انجام چن یو در بعض اند یشرفتهپ یابزار محاسبات یازمندبزرگ ن هاییطمح یسه بعد یمدل ساز

و  هایستون سنگ یکسانشمع وجود دارد؛  به علت رفتار  یا یستون سنگ یادیتعداد ز کهییهایطاما در مح. باشد یممکن م

ها و با در نظر شمع یا هایاز ستون سنگ یکی یو با مدل ساز نیست هاو شمع هایهمه ستون سنگ یبه مدل ساز نیاز هاشمع

 یروش مدلساز ینا. در نظر گرفت را یگرد هایو شمع هایاثر ستون سنگ توان یم 2به صورت تکرار شونده یمرز یطگرفتن شرا

، [3( ]2۰۰6)، الجمال [6( ]2۰۰1)، کالر [4۰( ]2۰۰4)، مطالعات الم [4۰] یفرنیاکال Carquinez پل یشمعها یدر طراح

 .استفاده شده است[ 7( ]2۰43) یعسگر

عمود بر جهت  یجانب یقطعه تمام نقاط واقع در مرز ها یندر ا. باشد یبزرگ م یطمح یانگرب ABCDقطعه ( الف -4)شکل در

 ینقاط دارا یناند؛ لذا ا به هم بسته شده equal DOF یکبا استفاده از تکن Zو   Xجهت در ( BCو   AD) ایلرزه یکتحر

و امکان  باشد؛ یمکان م ییرکامالً ثابت بوده و بدون تغ یینیمرز پا مچنینه. باشند یم  Z و  X در جهت یکسانمکان  ییرتغ

نصف  یک،با جهت تحر یبودن مدل نسبت به محور موازبا توجه به متقارن . باشد یم یرامکان پذ ییفقط از مرز باال یزهکش

 یدر مسائل مربوط بهساز. مدل نشان داده شده است ینحوه مش بند( ب -4)در شکل . قرار گرفته است یزمدل تحت آنال

 .شود یم تعریف هابه مجذور فاصله آن( Ar) یستون سنگ یابه صورت نسبت مساحت شمع ( Arr) یگزینیجا یبضر
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 .باشد یقطر آن ها م Dها و  یستون سنگ یاها  فاصله مرکز به مرکز شمع S( 4)در رابطه

 

 

 

 
 (ب) (الف)

 بندی سه بعدی برای سیستم خاک و ستون سنگیمش( محیطی با تعداد زیادی ستون سنگی ب ( مدل در نظر گرفته شده برای تحلیل الف -1شکل

 

 

  خاک و شمع یپارامترها

درجه  1با   BrickUPیگره ٩ یها با المان یبعد شبکه سه یک یخاک و ستون سنگ یمقاله جهت مدل ساز یندر ا

 قادر  هاالمان ینا باشدیم( باشد یم یا مربوط به فشار آب حفره یدرجه آزاد یکو  ییرمکانمربوط به تغ یدرجه آزاد3)یآزاد

 یمتر 4۰خاک  یهال یکمقاله  یندر ا. باشند یم یوتمتخلخل ب یطمح یتئور یهمبسته برمبنا ینامیکیپاسخ د سازی شبیه به

نفوذ  یببا ضر ایاز مصالح دانه یزن یستون سنگ یبرا. باشد یدر نظر گرفته شده است که از نوع ماسه نوادا با تراکم متوسط م

مصالح همان  ینمشخصات ا. باشد یمتر م 9/۰با قطر  ای،یرهدا یمقطع ستون سنگ. استفاده شده است 4تا  ۰4/۰ ینب یریپذ

 .مشخصات ماسه متراکم نوادا است

ارائه شده [ 44( ]46٩5) یوستکه توسط پر باشد یم یا چند صفحه یماسه مدل رفتار یبه کار رفته برا یمدل رفتار 

. و اتساع خاک اصالح شده است ییدر نظرگرفتن اثر روانگرا یبرا[ 3( ]2۰۰6)و الجمال  یانگتوسط  یمدل رفتار ینا. است

. اندنموده یبرهماسه نوادا کال یپارامترها را برا ینا[ 3( ]2۰۰6)الجمال و همکاران . باشد یپارامتر م 6 یدارا یمدل رفتار ینا

 .ارائه شده است 4ماسه نوادا در جدول یپارامترها برا این
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 9/۰با قطر  ای،یرهمقطع شمع دا. در نظرگرفته شده است ییبا مقاومت اتکا یزدرجار یتنشمع از نوع ب یزهادر همه آنال

مشخصات  2در جدول.استفاده شده است یدرجه آزاد 9با  یکستون االست یرت یها شمع از المان یساز مدل یبرا. باشد یمتر م

 .مصالح شمع ارائه شده است یکمکان

 

 

 
 Nevada [11]مشخصات مکانیکی و هیدرولیکی ماسه -1جدول 

 پارامتر تراکم متوسط (ستون سنگی)متراکم 

24۰۰ 46۰۰ 
(

3

kg

m
 وزن مخصوص اشباع ( 

43۰ 7٩85 )MPa(مدول برشی مرجع 

9/9 e 5-  9/9 e 5-   (
m

s
 ) ضریب نفوذ پذیری   

(درجه)زاویه اصطکاک 34 1۰  

%۰  %4  کرنش تسلیم روانگرایی 

۰3/۰  24/۰   1cپارامتر ثابت  

29 5/29  (درجه)PTزاویه  

٩/۰  1/۰   1dپارامتر اتساع  

پارامتر اتساع  2 5
2d   

 
 مشخصات شمع -1جدول 

I (m قطر ارتفاع ماده
4
) E (kN/m

2
) 

 2۰۰۰۰۰۰۰ ۰8۰۰935٩5 ۰89 4۰ بتن

 

 یلروش تحل

-ییرشکلروش تغ یندر ا. دو فازه در نظر گرفته شده است یطمح یکبه صورت  یوتب یهمقاله خاک اشباع بر اساس نظر یندر ا

متخلخل اشباع از  یطمدل کردن رفتار مح یبرا ینهمچن باشدیبه صورت همبسته م یالس یانفاز جامد و جر های

فاز  یناز تفاوت شتاب ب یونفرموالس یندر ا باشد؛یم یالفشار س P خاک و جاییجابه uاستفاده شده است که u-P یونفرموالس

 .شودیصرف نظر م یالفاز س یریتراکم پذ ینو جامد و همچن یالس

قرار  یکیخاک تحت بار ژئواستات یها که در مرحله اول المان گیردیمدل در چهار مرحله صورت م ینامیکید تحلیل

تا  شود یم یلتبد یرخطیبه غ یرفتار مصالح خاک از حالت خط 2در مرحله . یدبه وجود آ ینزم یعیطب یطتا شرا شود یداده م

 شود یم یفخاک تعر یطشمع در داخل مح یها مرحله المان یندر ا. یدآ دبه وجو ییدر روانگرا یکپالست یطشرا یامکان بررس

 .گیرد یقرار م ینامیکیدر مرحله آخرکل مجموعه تحت بار د. شود یانجام م یکیاستات یزآنال یکیاستات یو با اعمال بارها

 یلتحل یستمس یبرا یراییم یوپارامترها یعیطب یها به دست آوردن فرکانس یبرا ینامیکید یلشود که قبل از تحل توجه

 .مودال صورت گرفته است

 

 شتاب نگاشت
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 ینکه مشخصات ا باشد،یم( 461۰)مقاله شتاب نگاشت زلزله السنترو  یندر ا ینامیکید یلتحل یبرا یشتاب نگاشت انتخاب

 .آمده است( 3) در جدول  زلزله

 

 یصحت سنج

سازی شمع و خاک و ستون سنگی در این مقاله قبالً توسط الجمال و همکارانش  صحت سنجی و کالیبره کردن برای مدل

  .انجام شده است[ 42]

 

 

 
مشخصات زلزله السنترو -3جدول   

1491 Date of occurrence 

 Recording station السنترو 111

1.1 Moment magnitudeofearthquake, Mw 

1.310 Maximum horizontal acceleration, MHA (g) 

1.0 Predominant period, Tp (sec) 

82.12 Bracketed duration (sec) 

83.20 Significant duration, D5−95 (sec) 

8.18 Time ofMHA(tp (sec)) 

1.113 PGV/PGA (sec) 

8.110 Arias intensityforscaledPGA=0.35 g (m/sec) 

8044 Energy flux forscaledPGA=0.35 g (J m−2 sec−1) 

10.0 Numberofsignificant excitation cycles, Nc 

 

 نتایج
 

... و  PGA ،Arrپارامترهای زیادی بر رفتار ستون سنگی و شمع در خاک روانگرا تأثیرگذار هستند که از جمله آنها شیب زمین، 

 ها می پردازیمهستند که در این مقاله به بررسی تاثیر آن

 2تاریخچه زمانی شتاب در میدان آزاد برای عمق های مختلف به ازای شیب صفر و شیب پنج درجه مدل در شکل 

شتاب ، خاک یوکاهش سخت یا فشار آب حفره شیافزاگذشت زمان و با شود نشان داده شده است، همان طور که مشاهده می

 . ابدی یکاهش م عمق های نزدیک سطح زمیندر 
 

  

افق
ب 

شتا
) ی

 ثان
ور

جذ
ر م
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  (ثانیه)زمان  (ثانیه)زمان 

 مختلف یهابیش یازا آزاد به دانیشتاب در م تاریخچه زمانی -2شکل

امر باعث  نیهم کند یرفتار م سکوزیو اریبس الیس کیبه صورت  ییکه خاک در حالت روانگرابه خاطر این است روند  نیا

 کیحالت خاک به صورت  نیدر ا. کند دایروانگرا کاهش پ هیو شتاب در ال ابدیدر خاک روانگرا انتشار ن یکه امواج برش شود یم

 .کندیعمل م یلرزها زولهیا

امر باعث عدم  نیشده و ا تیتقو بیشتاب در جهت خالف ش یجانب رشکلییبا شروع تغهمچنین مشاهده می شود که 

 .شود یم یتقارن در شتاب افق

برای میدان  1و برای عمق های مختلف در شکل  3متری در شکل  2ای در مرکز مدل و عمق  تغییرات فشار آب حفره

زایش ای با افزایش شیب اف شود تمایل به زایل شدن اضافه فشار آب حفره همان طور که مشاهده می. آزاد نشان داده شده است

یابد که این موضوع  ای افزایش می های ایجاد شده در تغییرات اضافه فشار آب حفره همچنین با افزایش شیب مکش. یابد  می

 .های مختلف نیز مشاهده می شود این موضوع در عمق. ناشی از رفتار اتساعی خاک می باشد

 
 مختلف یهابیش یازا آزاد به دانیدر ممتری  2ای در عمق تغییرات اضافه فشار آب حفره -3شکل
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 مختلف یهابیش یازا آزاد به دانیدر مای در عمق های مختلف تغییرات اضافه فشار آب حفره -4شکل

 

متری از مرکز مدل در میدان آزاد، زمین بهسازی  57/۰متری در مرکز و فاصله  2ای در عمق  تغییرات فشار آب حفره

شود  همان طور که مشاهده می. نشان داده شده است 5بهسازی شده با ستون سنگی در شکل  شده با شمع و همچنین زمین

ای در ستون سنگی به سرعت زهکشی می شود ولی در شمع و میدان آزاد فشار آب حفره افزایش می  اضافه فشار آب حفره

سمت راست پیداست با فاصله  5ر شکل همانطور که د. باشدیابد؛ که دلیل این امر نفوذ پذیری باالی ستون های سنگی می

یابد، اگر فاصله ستون های سنگی زیاد ای کاهش میگرفتن از مرکز مدل تاثیر ستون سنگی در کاهش اضافه فشار آب حفره

 .باشد، شعاع زهکشی افزایش پیدا کرده و مانند میدان آزاد عمل می کند

 

 

  
 صفر بیش یازا به مدل های مختلفدر متری از مرکز  55/0متری در مرکز و فاصله 2ای در عمق تغییرات اضافه فشار آب حفره -5شکل

 

در میدان آزاد، زمین بهسازی شده با شمع و همچنین زمین بهسازی شده با ستون  نیدر سطح زم یشکل جانب رییتغ

بهسازی شده با شمع جابه جایی نسبت به دو شود در زمین  همان طور که مشاهده می. نشان داده شده است 9سنگی در شکل 

البته در زمین مسطح این اختالف جابه . مدل دیگر کمتر است، که به علت سختی باالی شمع نسبت به ستون سنگی می باشد

 .جایی زیاد نیست
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 های مختلف بیش یازا به مدل های مختلفدر تغییر شکل جانبی در سطح زمین   -6شکل

 

در زمین های شیب دار به دلیل گسترش . نشان داده شده است 9ی ایجاد شده در شمع در شکل خمشلنگر ماکزیمم 

 .کندشود لنگر بزرگتری به شمع وارد میهمچنین خاکی که روانگرا می. شودجانبی لنگر بیشتری ایجاد می
 

  
 ی ثبت شده در شمع لنگر خمش نهیشیب -6شکل

 
 

 گیرینتیجه

 بداریش یها نیکه در زم یدر حال. ابدی یکاهش م نیمنتقل شده به سطح زم یها آزاد شتاب دانیمسطح حالت م یها نیدر زم

 .شودیم بیشتاب در جهت خالف ش شیباعث افزا ییروانگرا

تغییر شکل جانبی مدل در حالت وجود شمع کمتر از دو حالت دیگر است و همچنین استفاده از ستون سنگی احتمال وقوع 

 .دهدروانگرایی را با زهکشی اضافه فشار آب حفره ای ایجاد شده تا حد ممکن کاهش می

با فاصله گرفتن از مرکز مدل تاثیر ستون سنگی و شمع در کنترل روانگرایی کاهش پیدا می کند و مناطق دوردست مانند 

 .کنندمیدان آزاد عمل می
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