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 خالصه

اثر  تحت هاپي دیناميکي پاسخ ها مطالعهسازه طراحي در زلزله از ناشي ایلرزه نبيجا نيروی بودن حاكم و ایران كشور خيزی لرزه با توجه با

 دیناميکي بر اثر تغيير هاینتایج تحليل . باشدمي سازه و خاك مسایل اندركنشي و زلزله برابر در مقاوم طراحي مهم مسایل از زلزله،نيروی 

باربری خاك  ظرفيت افزایش و پي، بهسازی بهينه طراحي برای مناسب رامترها راهکاریپا این خاك زیر پي و چگونگي تأثير مختلف پارامترهای

  .باشدمي

مورد بررسي قرار گرفته و  PLAXISو  FLACسطحي با نرم افزارهای  هایعددی پي تحليل در این تحقيق، مطالعات محققين مختلف جهت

دانسيته، ضریب چسبندگي،  اصطکاك داخلي، زاویه نظير مختلف خاك تغيير پارامترهای اثر بر دیناميکي ناشي از نيروی زلزله نشست از ایمقایسه

 شدت كه دهدنشان مي حاصل گردیده آمده های به عملتحليل از كه است. نتایجي پذیرفته سربار صورت مدول االستيسيته و ميزان پواسون،

پواسون،  اصطکاك، ضریب زاویه افزایش دارد. همچنين پي دیناميکي نشست بر بيشتری تاثير دیگر شده ذكر پارامترهای به نسبت سربار

-پي دیناميکي نشست بر كمي تاثير دانسيته شده ذكر پارامترهای ميان از شود.مي نشست دیناميکي كاهش سبب  االستيسيته و مدول  چسبندگي

 سطحي دارد. های

 

  روش های عددی باربری دینامیکی،ظرفیت  پی سطحی، نیروی زلزله ، نشست دینامیکی،کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
اثر نيروی تحت  هاپي دیناميکي پاسخ ها مطالعهسازه طراحي در زلزله از ناشي ایلرزه جانبي نيروی بودن حاكم و ایران كشور خيزی لرزه با توجه با

 باشد. يم سازه و خاك مسایل اندركنشي و زلزله برابر در مقاوم طراحي مهم مسایل از زلزله،

ها، به یکي ها در طراحي سازهسبب استفاده زیاد از این نوع پي های سطحي بهسي ظرفيت باربری دیناميکي شالودهدر دهه های اخير موضوع برر

 است. ز محققان و مهندسان تبدیل گردیدهاز موضوعات مورد عالقه بسياری ا

اند كه تحت مولفه افقي زلزله، گفته [0] و همکاران Richardsپي، نرمال زیر  انجام شده در زمينه تنش تئوری هایبررسي در تحقيقات و

انتقال برش یابد. همچنين مي حي كاهشبری پي سطردر نتيجه ظرفيت با د وندهموجود را كاهش مي وهای اینرسي داخل توده خاك، مقاومت خاكنير

گرفتن سطح گسيختگي به شکل منحني  با درنظر Pecker [2]و  Dormieuxدهد. سازه ظرفيت باربری را نيز كاهش مي-ترك خاكدر فصل مش

وده پایين برای مدل، نتيجه گرفتند، كاهش ظرفيت باربری عمدتا ناشي از بار مایل بوده و نيروهای اینرسي ناشي از ت ل در زیر پي و كران باال وپراند

 Al-karni [4]، Soubra و Iossifelis [1]، Budhuو  Sarma دیگر نظيرمينه محققان این زربری دارند. در خاك اثر كمي بر روی ظرفيت با

[5]، Kumar و Mohan Rao [6] های تقليل را برای دی، نسبتتعيين بار ح ح گسيختگي زیر پي وبا بررسي سط [7] همکارانعسکری و  و

بر حسب زاویه  EγNو  EcN ،EqN فيت باربری دیناميکيظر رایبض تعيين نمودارهایي برایضرایب ظرفيت باربری درنظر گرفتند و بر این اساس 

 اصطکاك ارائه كردند.
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  Knappett، [8]و همکاران   Maugeriتوان به مطالعات كه از آن جمله مي است گرفته صورت نهي در این زمياندك مطالعات آزمایشگاهي

 اشاره نمود. [01] همکاران و  Shirato و [9] همکاران و

ها  به دليل وجود نرم افزارهای پيچيده و پيشرفته از این روشهای عددی است. استفاده استفاده از روش ،سائل از این دستروش دیگر تحليل م

-راحي شده توسط مهندسين طراح برای پيشهای طكاليبراسيون مدلبهبود   .کي افزایش یافته استند، در حل مسائل مختلف ژئوتکنيدرتمهای قهو رایان

های عددی به مهارت دقت روش باشد.ها ميهای سطحي نيازمند داشتن اطالعات عددی برای طراحي دقيق این مدلشالوده اربری دیناميکيبيني ظرفيت ب

های محاسباتي و زمان تحليل ها احتياج به تالشرفتاری خاك بستگي دارد. این روش های ورودی مساله و مدلاربر در روش انتخابي، كيفيت دادهك

-نگاهي اجمالي به تحليلبا ها تحليل نمود. توان با این روشری پيچيده را ميهای رفتامدلدارند اما این مزیت را نيز دارند كه مسائل با هندسه یا  بيشتری

، اكخشامل:  سه عنصر ها بر اثر تغيير پارامترهای مختلفنتایج تحليلهای سطحي سي ظرفيت باربری دیناميکي شالودههای عددی ارائه شده در برر

 .استزلزله و روسازه ارائه گردیده

مورد بررسي قرار گرفته  PLAXISو  FLACسطحي با نرم افزارهای  هایعددی پي تحليل در این تحقيق، مطالعات محققين مختلف جهت

چسبندگي، دانسيته،  اصطکاك داخلي، زاویه نظير مختلف خاك تغيير پارامترهای اثر بر دیناميکي ناشي از نيروی زلزله نشست از ایو مقایسهاست 

 است. پذیرفته سربار صورت مدول االستيسيته و ميزانضریب پواسون، 
  

 

 [11] (1831معصومی و همکاران ) .2

 
بر  (Eيته )االستيس مدول و (ν، ضریب پواسون )(q) سربار (، ميزانρ(، دانسيته )φاصطکاك ) زاویه نظير خاك مختلف پارامترهای به مطالعه تاثير ایشان

كه با ساخت یک مدل  صورت پرداختند. بدین ای از نشست استاتيکي و دیناميکي برای هر پارامترو انجام مقایسه های سطحيشالوده دیناميکي نشست

 تغيير اثر، كجور فيروزآباد زلزله نگاشت شتاب از زمين شتاب قائم مؤلفه تحت محدود تفاضل روش به FLAC تخصصي افزار عددی پي در نرم

 و مقایسه موردرا نتایج  و نموده لحاظ دیناميکي حالت در پي قائم نشست بر دیگر پارامترهای بودن ثابت فرض با شده ذكر پارامترهای از هركدام

  دادند. قرار تحليل

 سانتي متر )در 51 رتفاعا و متر 2عرض  و شالوده به متر 11×11ابعاد  خاك به توده شاملمدل  ابعاد مدل، عملکرد صحت بررسي منظور به

 نواحي در 0×0و  5/1×0پي و  مجاورت در متر 5/1×5/1ابعاد  به مستطيلي هایهشبک از مدل بندی مش برای. گرفتند نظر درمدل(  باالیي مرز وسط

 خاك برای كولمب و-هرمو گسيختگي معيار همراه به االستوپالستيک، ساختاری خاك مدل كرنش و تنش رفتار سازیمدل منظور به ،پي از دورتر

  آمده است. 0استفاده نمودند. پارامترهای شالوده بتني و خاك مورد استفاده آنها در تحليل عددی در جدول  دار رس ایماسه مصالح از پي زیر

 

 ترهای شالوده بتنی و خاک مورد استفاده در تحلیل عددیپارام -1جدول 

 شالوده بتني

 A 1 2m ت مقطعحمسا

 ρ 2500 3Kg/m جرم حجمي

 E 1010×2.5 Pa االستيسيته مدول

 I 0.0208 4m ممان اینرسي

 خاك

 K 810×1.36 Pa مدول بالک

 ρ 1715 3Kg/m دانسيته

 - φ 30 زاویه اصطکاك داخلي

 G 710×6.3 Pa مدول برشي

 C 2000 Pa چسبندگي

 - T 0 مقاومت كششي

 - ψ 0 زاویه اتساع
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-المان شالوده، سازیمدل و برای f=1.6 Hzغالب  فركانس و D=0.05 یيميرا ضریب فرض با ميرایي رایلي از يکيسازی دیناممدل برای

نگاشت به كار رفته در  متصل هستند. در شتاب محاسباتي شبکه به (Nodes)ها گره آن در بردند كه به كار (Beam element) تير های خمشي

 كيلومتر 015زلزله  مركز از آن فاصله كه ساری نگار ایستگاه شتاب باشد كه توسطمي  a=0.127gلزله، ز این شده ثبت قائم شتاب مدل حداكثر

 دهد.ها را نشان مينتایج تحليل 0است، ثبت شده است. شکل 

 

 )ب( )الف(

 (د) (ج)

 )ه(
ه( مدول االستیسیته بر نشست دینامیکی خاک زاویه اصطکاک داخلی ب( دانسیته ج( شدت سربار د( ضریب پواسون  اثیر الف(ت – 1شکل 

 تحت مولفه شتاب قائم زلزله
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ایج به نتاستاتيکي  تحليل حالت در مختلف پارامترهای حسب بر نشست و مقایسه نمودار 0شده در شکل  ترسيم ارزیابي نمودارهایایشان با 

 زیر دست یافتند:

 اصطکاك زاویه افزایش و یابدمي كاهش نشست ميزانخاك،  اصطکاك داخلي اویهز افزایش با كه شودمي نتيجه)الف(  0 شکل نموداراز 

در حالت دیناميکي به طور متوسط حداكثر نشست نسبت به حالت  .ندارد شالوده بر وارده بار نشست ميزان بر چنداني تأثير درجه 11 از بيش خاك

 یابد.افزایش مي ميليمتر 00استاتيکي 

 .شودنمي نشست در زیاد تغييرات باعث دانسيته تغيير محدوده این در دهد،مي نشان)ب(  0نمودار شکل  در هانشست اختالف كه همانگونه

 به نسبت ثابتي تقریبا مقدار به را دیناميکي نشست ميزان دانسيته افزایش .گرددترسيم مي دانسيته و نشست نمودار در افقي تقریبا خطي حالت این در

 .باشدمي ميليمتر 02 حدود عدد این مقدار. دهدمي افزایش استاتيکي حالت

 با افزایش این شود،مي مشاهده)ج(  0 شکل در كه طور همان و یابدمي افزایش نشست ميزان سربار مقدار افزایش با كه است واضح

 برای ميزان این .یابدمي افزایش استاتيکي نشست به نسبت دیناميکي نشست حداكثر سربار، ميزان افزایش با .دارد تصاعدی تقریباً ایرابطهنشست، 

 یابد.مي افزایش ميليمتر 45 به كيلوپاسکال 451 سربار برای و ميليمتر 5/00 برابر كيلوپاسکال 81سربار 

 شيب 4/1تا  1/1بين  برای مقادیر شود.مي خاك نشست كاهش باعث پواسون ضریب افزایش شود،مي )د( مشاهده 0 شکل در كه همانگونه

 اختالف .است صورت خطي به تقریبا رابطه این دیگر فواصل برای باشد.مي دیگر فواصل از تر مالیم پواسون ضریب به نسبت نشست غييراتت

 برای و ميليمتر 4 حدود 4/1و 1/1پواسون  ایبضر برای و ميليمتر 9 حدود 2/1و 05/1پواسون  ضرایب استاتيکي برای به نسبت دیناميکي نشست

 .باشدميليمتر مي 2 رابرب 5/1ضریب 

 نتيجه در و كاهش گسيختگي حالت به رای رسيدنب الزم مکان تغيير بد،یا افزایش االستيسيته مدول هرچه دهدمي نشان آمده دست به نتایج

 نشست ، حداكثرمگاپاسکال 711تا  011ه دول االستيسيته در محدومد دهد.يم نشان را آمده دست به نتایج)ه(  0 شکل .یابدمي كاهش نشست

 رسد.مي ميليمتر 5/05به  افزایش ميزان مگاپاسکال 0641 مدول برای و دهدمي افزایش ميليمتر 02را نسبت به حالت استاتيکي  دیناميکي
 

 

 [12] (1831نظری افشار، قضاوی ) .8

 
خاك  االستيسيته مدول، چسبندگي، اصطکاك داخلي یهزاو پارامترهای تاثير بررسي به PLAXISمحدود  اجزای عددی افزار نرم از استفاده با ایشان

 .(5تا  2های )شکلپرداختند  زلزله از ناشي دیناميکي نيروی و استاتيکي بار اثر در نواری پي نشست مقدار بر پي عرض و

 اثر در آن روی بر كيلوپاسکال 011 معادل قائمي تنش باشد كهيمتر م 2 و 0 عرض با نواری پي یک استفاده مورد ها، پيليلدر انجام تح

 و طرفين مرزی شرایط متر فرض شده بطوریکه وجود 61×11شده  ساخته عددی مدل شود. ابعاد توده خاك در مي اعمال روسازه عالوه بر بار زلزله

 برابر خاك داخلي اصطکاك ویهچسبنده )زا صفر( و برابر خاك ای )چسبندگيدانه خاك نوع 2باشد و از  نداشته نتایج بر خاصي تاثير مدل زیر

 مترمکعب و بر كيلونيوتن 09 برابر خاك مخصوص وزن ،كولمب-موهر مدل استفاده مورد رفتاری ها مدلتحليل تمامي است. درصفر( استفاده شده

 شتاب حداكثر .استشده دهاستفا آوج-چنگوره زلزله نگاشت شتاب از دیناميکي هایلتحلي هتج است.در نظر گرفته شده 1/1برابر  پواسون ضریب

 .است زمين سطح در 0.49gبرابر  باشد كيلومتر مي 28 زلزله مركز از آن فاصله كه آوج ایستگاه نگار شده توسط شتاب ثبت نشده اصالح

 )ب( )الف(
بار دینامیکی زلزله برای اثیر الف( زاویه اصطکاک داخلی ب( مدول االستیسیته در مقدار نشست ناشی از بار استاتیکی به همراه ت – 2شکل 

 ایخاک دانه
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 ایدانه خاک برای زلزله دینامیکی بار از ناشی نشست مقدار در داخلی اصطکاک زاویه تاثیر – 3شکل 

 )ب( )الف(
 چسبندهخاک  ب( مدول االستیسیته در مقدار نشست ناشی از بار استاتیکی به همراه بار دینامیکی زلزله برای چسبندگیاثیر الف( ت – 4شکل 

 چسبنده خاک برای زلزله دینامیکی بار از ناشی نشست مقدار در چسبندگی خاک تاثیر – 5شکل 
 

 در زلزله و استاتيکي بار از ناشي نشست ،و مدول االستيسيته يداخل اصطکاك زاویه افزایش با شودمي نتيجه)الف و ب(  2 شکل نموداراز 

 .شودمي كمتر داخلي و مدول االستيسيته اصطکاك زاویه افزایش با نشست كاهش خنر این اما یابدمي كاهش ایدانه خاك

 كم زلزله و استاتيکي بار از نشست ناشي از اگر استاتيکي قائم سربار از ناشي هاینشست مقدار زلزله اثر در افزوده نشست تاثير بررسي برای

 ایدانه خاك در حالت بيشترین در متر سانتي 5/1 حدود زلزله اثر پيداست در 1 کلش از كه آمد. همانطور خواهد بدست زلزله از ناشي نشست شود،

 ابد.یمي كاهش خاك داخلي اصطکاك افزایش زاویه با زلزله از ناشي نشست این اما شد خواهد اضافه کياستاتي نشست بر عالوه نشست پي، به

 .باشدمي متر 0 عرض با پي از بزرگتر متر 2 عرض با پي برای زلزله از ناشي نشست همچنين

 در زلزله و استاتيکي بار از ناشي و مدول االستيسيته نشست چسبندگي افزایش با شود،مي مشاهده)الف و ب(  4 شکل در كه همانگونه

 .شودمي كمتر و مدول االستيسيته چسبندگي افزایش با نشست كاهش نرخ اما یابدمي كاهش چسبنده خاك

 نشست بر عالوه نشست پي، به چسبنده خاك در حالت بيشترین در متر سانتي 1/0 حدود زلزله اثر يداست درپ 5 شکل از كه همانطور

ای، مشابه نتيجه بدست آمده در خاك دانه ابد. همچنينیمي كاهش، چسبندگيافزایش  با زلزله از ناشي نشست این اما شد خواهد اضافه ياستاتيک

 .باشدمي متر 0 عرض با پي از بزرگتر متر 2 عرض با پي برای زلزله از ناشي نشست
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 [18] (1831برخورداری و همکاران ) .4

 
ب ای و تاثير شتاب بيشينه، مدت زمان اعمال شتازم گسيختگي تحت شتاب لرزهجهت تعيين مکاني تحليلیک سری  FLACایشان با استفاده از نرم افزار 

 ي انجام دادند.های سطحای پيو ميرایي بر ظرفيت باربری لرزه

 ،استانجام شده [9]و همکاران   Knappettبه منظور كنترل صحت عملکرد مدل از نتایج آزمایش ميز لرزه كه در دانشگاه كمبریج توسط 

 ب نمودندانتخابه گونه ای  را ابعاد و هندسه مدل. استارائه گردیده 2 جدولات خاك مورد آزمایش كه ماسه خشک بوده در استفاده نمودند. مشخص

شالوده شود. له از بستر سنگي به خاك اعمال مياست و شتاب زلزامه پيدا كردهكه مرزها در نتایج تحليل تاثير گذار نباشند. مدل خاك تا سنگ بستر اد

ل كردن شالوده از مد برایاست. قرار داده شده  7نوسي با فركانس تحت شتاب سيكه بر روی خاك  باشدمتر مي 2از نوع نواری و به عرض  مدل شده

نوع  ها ازتحليل. ميرایي استفاده شده در این استفاده نمودند كولمب-موهر های تير و جهت مدل كردن سطح مشترك از مدل االستوپالستيک كاملالمان

 .در نظر گرفتند 1.5Hzفركانس غالب برابر  ( وD=5%) درصد 5رایلي بوده كه درصد ميرایي بحراني خاك معادل 

 

 مشخصات خاک مورد آزمایش -2ل جدو
 مشخصات مقادیر

⁰36 criφ 

0.84 mm 10D 

0.90 mm 50D 

1.07 mm 90D 

0.495 mine 

0.82 maxe 

2.65 sG 

27.6 MPa maxG 

 

و برای تعيين  FLACجابجایي برای نقاط شبکه موجود در  برای بدست آوردن شکل گوه گسيختگي از قابليت رسم بردارهای سرعت و

ای، مقدار تنش سي سازه در هنگام اعمال بار لرزهت باربری پي تحت بار زلزله از رویکرد كنترل تنش استفاده نمودند. همچنين به منظور اعمال اینرظرفي

 .نمودندجرم مخصوص بتن شالوده ایجاد  مقدار با تغيير در ،در زیر شالوده

های پي رخ گسيختگي كلي در زیر یکي از گوشه گسيختگي كوچکتر شده و گوه ،شود با افزایش شتابمي مالحظه 6شکل  در همانطور كه

 دهد.مي

 

 ایمکانیزم گسیختگی تحت بار لرزه – 6شکل 
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 )ب( )الف(

 )ج(

 هایزمان مدت درب(  برای خاک با زوایای اصطکاک متفاوت مختلف ای الف( تحت شتاب بیشینهتغییرات ظرفیت باربری لرزه – 7شکل 

 بحرانی مختلف ل شتاب ج( برای درصد میراییمااع مختلف
 

ای واقع در لرزه شتاب سينوسي به سنگ بستر ،های نواری یک طيفای پيحداكثر بر روی ظرفيت باربری لرزهبه منظور بررسي تاثير شتاب 

-فزایش شتاب ظرفيت باربری كاهش ميرود با اميهمانطور كه انتظار )الف(  7شکل  نمودار مطابق نماید.ل مياعما ثانيه 5در مدت زمان  متری 21عمق 

ت نکته قابل توجه دیگر این است كه نرخ كاهش ظرفي شود.بری تندتر ميرشيب كاهش ظرفيت با ،همچنين با بزرگتر شدن زاویه اصطکاك داخلي یابد.

 شود.باربری با افزایش شتاب كمتر مي

درجه و چسبندگي  5زاویه اتساع درجه،  15با زاویه اصطکاك داخلي  روی خاكبر وكيف تاثير مدت زمان اعمال شتاب پي ررسي كم برای ب

-ای كاهش مييت باربری لرزهظرف ،توان نتيجه گرفت كه با افزایش مدت زمان اعمال شتاب)ب( مي 7ل شکبا توجه به نمودار است. صفر واقع گردیده

 شود.ی كندتر ميیابد همچنين با افزایش آن آهنگ كاهش ظرفيت باربر

این امر در  .های نواری نداردای شالودهروی ظرفيت باربری لرزهتغييرات ميرایي تاثير زیادی بر  شودمي مشاهده)ج(  7 شکل در كه همانگونه

 .یابدای نيز تا حدودی افزایش ميظرفيت باربری لرزه ،لي به طوركلي با بيشتر شدن ميرایيمشهودتر است و (0.01g) شتاب های پایين

 
 

 بحث و نتیجه گیری .5

 
 خاك، داخلي اصطکاك زاویه افزایش با عبارتي بهیابد. مي كاهش اصطکاك زاویه افزایش با نشست حداكثر دیناميکي ميزان حالت در .0

  .شودمي رنگ تر كم زلزله از ناشي نشست تاثير

 .شد خواهد از زلزله ناشي نشست كاهش موجب خاك چسبندگي افزایش .2

( دارد. در هر دو حالت با يای شباهت زیادی با مکانيزم گسيختگي تحت شتاب ثابت )شرایط شبه استاتيکبار لرزهتحت مکانيزم گسيختگي  .1

 یابد.در نتيجه ظرفيت باربری نيز كاهش مي گوه گسيختگي كوچکتر شده و ،افزایش شتاب
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های لذا بررسي بيشتر نتایج تحليل .دندار تاثير ناميکيدی ظرفيت باربری و نشست بر خاك، زلزله و روسازه مختلف به طور كلي پارامترهای .4

چگونگي تاثير این فركانس و مانند دیگر تمامي پارامترهای موثر و  های خاصنگاشت زلزله منتخب برای پروژه با توجه به شتاب دیناميکي

 باشد.خاك مي یناميکيد باربریپارامترها )هرچند كوچک(، راهکاری مناسب برای طراحي بهينه پي، بهسازی و افزایش ظرفيت 
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