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 ناشی از زلزله Rو sو  pای خطوط لوله مدفون بعنوان شریان حیاتی تحت اثر امواج بررسی عملکرد لرزه

 سیدمهدی موسوی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین،قزوین ،ایرانگرایش زلزله،  دانشجوی دکترای مهندسی عمران
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 چکیده:

 در جغرافیايي وسیع سطح در گستردگي تعلّ بهمدفون که وظیفه انتقال آب، گاز و نفت را برعهده دارند  لوله خطوط

 وقوع از ناشي موج انتشار ،روانگرايي از ناشي جانبي گسترش گسل،با  برخورد نظیر متعددي ايلرزه مخاطرات معرض

 تحقیق لزوم زلزله امواج انتشار اثر در ي مدفونهالوله پذيريآسیببا علم به موارد فوق،  .دارند قرار و ديگر عوامل زلزله

بعنوان يکي از  مدفون هايلوله ايلرزهبررسي عملکرد  به حاضر تحقیق دلیل همین به بخشد،مي شدت را زمینه اين در

 لوله، قطر ضخامت، مدفون لوله خطوط بر تاثیرگذار عوامل از .پردازدميتحت اثر امواج زلزله  مهمترين شريان حیاتي

 سرعت پوآسون، ضريب دانسیته، بستر، خصوصیات مورد در و لوله خصوصیات مورد در لوله دفن عمق و يانگ مدول

 طرح طیف شتاب و سرعت باالخره و بستر ضخامت ها، اليه ضخامت ارتعاش، طبیعي پريود آن، موج طول و امواج انتشار

 شده گرفته نظر در متغیر عوامل از تعدادي و ثابت صورت به عوامل از يکسريتحقیق انجام شده  در. برد نام توان مي را

 با مدفون لوله خطوط رفتار الزم به ذکر است .گرددمي بررسي مدفون هايلوله ايهلرز رفتار بر متغیر عوامل تاثیر و

اي المان گرديده و در نهايت عملکرد لرزه مدل ارتجاعي بستر بر تیر تئوري و روش محاسباتي اجزا محدود از استفاده

ذکر است مشخص گرديد که اين عملکرد نیز قابل  زلزله مورد بررسي قرار گرفت. Rو sو  pمدل شده تحت اثر امواج 

   باشد.شرايط مانند عمق دفن لوله و قطر آن نیز مي ازبرخي تابعي

 R امواج ،s امواج ،p امواج زلزله، حیاتي، شريان مدفون، لوله خطوط: کلیدی کلمات
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 مقدمه:  -1

 جغرافیايي وسیع درپهنه گستردگي علّت به لوله خطوط

 خطرات معرض در ناچار به متفاوت، خاك شرايط با

 و جانبي گسل، گسترش برخورد نظیر متعددي اي لرزه

 اثرات با ارتباط در. دارند قرار زلزله از ناشي امواج انتشار

 تحقیقاتي پیوسته مدفون هاي لوله روي امواج انتشار

  صورت خاك با آنها لوله ها و اندرکنش اين رفتار روي

 براي را اي ساده روشNewmark گرفته است.

 زلزله امواج انتشار علّت به لوله پاسخ تعیین و تشخیص

 گسترش Yehمثل  اشخاصي توسط که بعداً کرد ارائه

 و لوله لغزش عدم فرض مبناي بر روش اين. شد داده

و لوله  زمین کرنش دانستن برابر ديگر عبارت به و خاك

 .(1استوار است )

 ي ساده روش يك Sakurai و  Takahashiدر ادامه 

 بي محیط توسط که مستقیم ي لوله خط براي تحلیلي

. دادند بسط شد، مي احاطه( خاك)االستیك  نهايت

 فصل در لغزش که آنها کار از حاصل تحلیلي نتايج

 آن بر داللت گیرد، نمي نظر در را لوله-خاك مشترك

 است آزاد میدان کرنش برابر تقريباً لوله کرنش دارد که

 کردن نظر صرف قابل اينرسي نیروي تأثیر بنابراين و

 چون وزن نیست انگیز تعجب زياد نتیجه اين. است

 باوزن بزرگي اختالف آن بامحتويات لوله حجم واحد

 .(2ندارد ) اطراف واحدخاك

معادله ي ارائه شده  Koikeو  Shinozukaپس از آنها 

 را اصالح کردند و يك فاکتور  Takahashiتوسط 

 

 براي لوله، کرنش و زمین کرنش بین ( راβ o) تبديلي 

 فصل خاك در و لوله بین لغزشي هیچ که حالتي

 االستیك خاکي فنرهاي يعني)افتد نمي اتفاق مشترك

 (.3دادند ) ارائه( مانند مي باقي

از روش  O’Rourkeو  El.Hamadiدر همین راستا 

 ايجاد محوري کرنش ماکزيمم تخمین براي ديگري

 استفاده امواج انتشار علت به پیوسته لوله يك در شده

 لوله محوري جهت حرکت در خاك مقاومت آنها کردند،

 از و نمودند مدل k gسختي  با خطي فنر يك رابوسیله

 باعث که است کرنشي از کمتر لغزشي کرنش که آنجا

 پیوسته، هاي لوله در خرابي لوله مي شود، انتشار خرابي

 – خاك مشترك فصل در لغزش مقداري شامل نوعاً

 O’Rourkeو  El.Hamadiايده  اين با شود، مي لوله

 طول کل در لغزش میکند فرض که بااليي حد حالت

 آن از پس و دادند قرار توجه مورد را افتد مي اتفاق لوله

 تخمین جهت آنالیزي را روش يك رايلي امواج براي

 کرنش روش اين. دادند بسط لوله کرنش ماکزيمم

 اصطکاك از ناشي لوله کرنش با را خاك در محوري

 کند مي فرض و داند مي لوله برابر و خاك بین طولي

 (.4باشد) لوله محور با موازي امواج اين انتشار جهت که

Hindy  وNovak نیز نشان دادند که حالت بحراني 

 همانند باشد مجبور که میدهد رخ زماني لوله خط براي

 بیشترين همچنین و دهد شکل تغییر آن زمین اطراف

 سختي با خاك دو مشترك فصل مرز در ها تنش

   (.5)مي افتاد  اتفاق متفاوت
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 يك مدفون لوله خطوط در لوله و خاك اندرکنش

 خطي غیر رفتار زلزله، صورت وجود در که است مشکل

 رو اين از. دهد مي افزايش را مسئله ، پیچیدگي خاك

 شکل بهترين به بتواند که محدود اجزاء کامل آنالیز يك

. شود مي پیشنهاد بدهد نشان را خطي بودن غیر اين

 لوله -خاك اندرکنش ارائه براي روش چندين عمل در

 جمله آن از که رود مي بکار محدود آنالیز اجزاء در

 يا و تیر المان صورت به لوله سازي مدل میتوان به

 با مستقل فنرهاي توسط خاك نمودن مدل و پوسته

هاي  روش ديگر از همچنین. کرد اشاره دوخطي رفتار

 توده يك صورت به آن نمودن مدل خاك، سازي شبیه

 غیر رفتار با بینهايت و محدود هاي المان با پیوسته

 دقت بسیار از که باشد مي پالستیك االستو خطي

 برخوردار ها روش ديگر با از مقايسه در باالتري

 (.6است)

O`Rourk  وMcLaughln توزيع فرض با نیز 

 را تحلیلي حل يك لوله، روي زمین کرنش سینوسي

 و کردند پیشنهاد موج تحت انتشار لوله پاسخ براي

کردند  مقايسه استاتیك شبه عددي مدل يك با را نتايج

 (.8و7)

 زلزله ارتعاشات مطالعه اهمیت -2

 روانگرايي گسلش، اثر در زمین گسیختگي که چند هر

 هاي سازه بر را ويرانگري اثرات تواند مي لغزش زمین و

 ارتعاشات از ناشي صدمات ولي نمايد، وارد زمیني زير

 صدمات اين از مهمتر مراتب به زير داليل به زلزله

  :هستند

 زمین يا گسلش نظیر) گسیختگي از ناشي صدمات

 با توان مي که افتند مي اتفاق نواحي خاصي در( لغزش

 اين قبل از شناسي مهندسي زمین دقیق مطالعات

 در نظر آنها در را تمهیداتي و نموده شناسايي را نواحي

 در گسلي هر جنبش اثر در تواند مي ارتعاش ولي گرفت

 و گردد ايجاد زمیني زير فضاي به نزديك دور يا فواصل

 .باشد متغیر مي تواند بسیار نیز آن شدت

 زمیني زير فضاي از خاصي قسمت به منحصر ارتعاش

 مي تواند فضا مسیر کل در حاصله خسارات و نمي شود

 حدودي تا و) لغزش زمین يا ولي گسلش شود ايجاد

 مي اثر مسیر محدودي از قسمتهاي در( روانگرايي

  .نمي رسانند آسیب سیستم کل به و گذارند

 مختلف امواج شکل به تواند مي زلزله از ناشي ارتعاشات

 تاثیر تحت را زمیني زير فضاي برشي يا عرضي طولي،

 يا مقاطع در شکلهاي گوناگوني تغییر لذا و دهند قرار

. وقوع دارد امکان ارتعاش اثر در زمیني زير ه هاي ساز

 زير سازه طولي محور موازات به که Pيا  اولیه امواج

 دچار طولي جهت در را آنرا يابند، مي زمیني انتشار

 ايجاد باعث تواند که مي مي کنند کشش يا فشار

 در امتداد فشاري هاي شدگي خرد يا کششي ترکهاي

 را انرژي اصلي بخش که Sيا  برشي امواج. گردد آن

 انتشار سازه طولي جهت در چنانچه دهند، انتقال مي

 و شده آن محور بر عمود در جهت ارتعاش باعث يابند

 به را زيادي آسیب هاي برشي، هاي جابجايي ايجاد يا

برخورد  جهات چنانچه. مي کنند وارد زمیني زير فضاي

 آن محور بر عمود يا سازه زيرزمیني مايل با امواج اين
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 زير فضاي در مکان تغییر از اشکال ديگري هم باز باشد،

 هاي حالیکه گسیختگي در. گردد مي ايجاد زمیني

 تغییر جهت معموال لغزش زمین يا گسلش از ناشي

 .است بیني پیش قابل ساختگاهي هاي بررسي شکل از

 

 زمینی زیر سازه بر مختلف امواج اثر -2-1

 اين از کدام هر که مختلفي است انواع داراي زلزله امواج

 اعمال مي زمیني زير سازه بر را خود خاص تاثیر امواج

 بصورت امواج از کدام هر موضوع، اين به توجه با. کند

 .گیرد مي بررسي قرار مورد جداگانه

 

 :فشاری امواج -2-1-1

افقي  برشي امواج با همراه ،معموالPWامواج فشاري 

HSW .مي باشند ،HSW  مولفه قائم وPW  مولفه

بر روي سازه  PWمحوري امواج فشاري مي باشند. 

هاي زير زمیني فشار و کشش طولي ايجاد مي کند در 

سازه خاکي را به جنبش جانبي وادار  HSWحالي که 

اثر جدي بر روي سازه هاي بلند دارد  HSWمي کند.

ولي تأثیر چنداني بر روي ساز هاي زير زمیني ندارد. 

PW يعترين موج انتشار يافته از زلزله است. بنابراين سر

اولین موجي است که ساختگاه سازه را تحت تأثیر قرار 

( زير اثر اينگونه امواج بر روي 1مي دهد. در شکل )

تونل به عنوان يك سازه زير زمیني نشان داده شده 

 است.

 

 (اثرات موج فشاري1شکل)

 امواج برشی: -2-1-2

امواج برشي قائم اصلي ترين نوع امواج هستند که 

 VSWحدوداً شامل دوسوم انرزي آزاد شده هستند. 

اي مي شود که براي باعث جابجايي قائم سیستم سازه

سازه هاي بزرگ بسیار خطرناك است ولي تأثیر زيادي 

بر روي سازه هاي زير زمیني ندارد زيرا که اثر آن را 

 VSWکند. ذير جذب ميبوسیله اتصاالت انعطاف پ

کندتر حرکت مي کند، لذا فاصله  HSWنسبت به 

کامالً وابسته به فاصله  HSWو  VSWزماني بین 

 ساختگاه تا رومرکز است. به شکل زير دقت شود:

 

 (اثرات موج برشي2شکل)

 کششي و فشاري کرنشهاي با محوري شکل تغییر

 محور طول در عبور موج با همراه و باشد مي همراه

 يگیرد. شکلهاي مي انجام جابجايي زمیني زير سازه
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 امتداد در منفي و مثبت انحناهاي ايجاد باحث انحنايي

 زمیني زير فضاي جدار مثبت انحناي گردند. در مي آن

 تحتاني در قسمت و فشردگي دچار فوقاني قسمت در

 نیز اي حلقه شکلهاي تغییر. مي شود کشیدگي دچار

 عمودي تقريبا يا عمودي صورت به رخورد امواج اثر در

 مي ايجاد زير زمیني فضاي يا سازه محور به نسبت

 کمتر اي لرزه موج طول که زماني تنها حالت اين. گردد

 (9شود.)شعاع فضاي زير زمیني باشد ايجاد مي از

 

 

 

 

 :فرآیند مدلسازی -3

 تحقیق اين در گرفته انجام سازيهاي مدل با ارتباط در

 ABAQUS محدود اجزاء برنامه که کرد اشاره بايد

. به است گرفته قرار استفاده مورد کار اين براي  6.14

طول به  متر 111صورتي که بخشي از لوله به مقدار 

متر از سنگ  8صورت المان پوسته و ارتفاع خاك را 

 دارد قرار عمق اين در بستر سنگبستر در نظر رفته و 

 همراه به Solidهاي  المان با پیوسته توده صورت به

 خاك رفتار سازي مدل جهت پراگر دراکر رفتاري مدل

 سازي مدل براي همچنین. است شده سازي شبیه

 المان از مدل، مرزهاي در خاك نهايت بي توده دقیق

 شده استفاده (infinite Element) نامحدود هاي

 خوبي به لوله روي را دور محیط رفتار اثر که است

 .کند مي سازي شبیه

 فنرهايي از لوله و خاك بین رفتار نمودن لحاظ جهت

 قائم جانبي و افقي جانبي محوري، هاي در جهت

شود که در شکل زير آورده شده است  مي استفاده

(11). 

 

 لوله و خاك بین رفتار سازي ( مدل3شکل)

 :شده ساخته مدل مشخصات -4

لوله پلي  از خاك در مدفون نفت لوله سازي مدل جهت

اتیلن مطابق با مشخصات جدول زير استفاده گرديده 

است. الزم به ذکر است لوله پلي اتیلني داراي رفتار 

visco-elastic    و ياvisco-plastic   .مي باشد

-Mohrهمچنین مدلسازي خاك بر اساس مدل 

Coulomb  بوده است. 2811آئین نامه  3با خاك نوع 
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 تغییر مکان لوله                           

 

 

 

 

 

 

 مش بندي خاك

 

 

 

 

 مدول االستیسیته دانسیته خامتض قطر جنس لوله
ضريب 

 پواسون

تنش 

 تسلیم

عمق 

 دفن
 طول لوله

High-density 
polyethylene 

111 

سانتي 

 متر

الي  1

5/1 

 سانتیمتر

951 

کیلوگرم 

بر متر 

 مکعب

119×115/1 

 پاسکال
45/1 

161 

 مگاپاسکال

5/2 

متر از  

روي 

 لوله

2111 

 مترطول
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 تغییر مکان وسط لوله

 

 

 

 

رايلي     نحوه اعمال موج زلزله در موج   

 

 

 تغییر مکان ابتدايي لوله

 

 

 

 

 تغییر مکان انتهايي لوله
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 نتايج ودستاوردها : -1

حالت بحراني براي خط لوله زماني رخ  -1

مجبور باشد همانند زمین اطراف میدهد که 

ن آن تغییر شکل دهد و همچنین بیشتري

تنش ها در مرز فصل مشترك دو خاك با 

 سختي متفاوت اتفاق مي افتد.

رفتار خطوط لوله مدفون در يك محیط مرتعش  -2

داراي ويژگي هاي خاصي مي باشد که در مورد ساير 

زير  سازه ها مشاهده نمي شود، اين ويژگي ها از عوامل

 ناشي مي شود:

الف(خطوط لوله، سازه هاي يك بعدي طويلي در جهت 

افقي مي باشند، اين طويل بودن باعث مي شود، نقاط 

مختلف در طول آن تحت تأثیر حرکات مختلف زمین 

 واقع شوند.

ب( جرم نسبي ناچیز خطوط لوله مدفون و احاطه شدن 

توسط محیطي با جرم بیشتر که اين عامل سبب مي 

، برخالف سازه هاي معمولي، اثر نیروي اينرسي در شود

 رفتار خطوط لوله مدفون بسیار ناچیز است.

ج(وجود خاك پیرامون خط لوله مدفون، باعث دخالت 

عوامل بزرگ سختي و مستهلك کننده در رفتار 

 دينامیکي خط لوله مدفون مي شود.

حالت بحراني براي خط لوله زماني رخ میدهد که  -3

د همانند زمین اطراف آن تغییر شکل دهد و مجبور باش

همچنین بیشترين تنش ها در مرز فصل مشترك دو 

 خاك با سختي متفاوت اتفاق مي افتد.

انرژي را عمده بخش  Rورايلي  Sامواج برشي يا  -4

انتقال مي دهند، چنانچه در جهت طولي سازه انتشار 

يابند باعث ارتعاش در جهت عمود بر محور آن شده و 

ا ايجاد جابجايي هاي برشي، آسیب هاي زيادي را به ب

فضاي زير زمیني وارد مي کنند. چنانچه جهات برخورد 

اين امواج با سازه زيرزمیني مايل يا عمود بر محور آن 

باشد، باز هم اشکال ديگري از تغییر مکان در فضاي زير 

 زمیني ايجاد مي گردد. 
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مهران تیو، دکتر محمود حسیني، دکتر  -1

رهنمود هايي براي طراحي لرزه اي خطوط "
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