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 چکیده

خاک  مدلسازی فیزیکی، تعیین اثرات ناشی از مرزهای مصنوعی ظرفدر مهم مشکالت مسائل و یکی از 

ساندن اثرات بر پاسخ دینامیکی نهشته خاک است. امروزه، استفاده از مواد جاذب بمنظور به حداقل ر

گسترش یافته است. در این مقاله، اثرات ناشی از مواد جاذب بر پاسخ اساسی حل مرزها بعنوان یک راه

محفظه صلب بررسی  فته دردینامیکی خاک و برآورد میزان کاهش انرژی توسط مرزهای جاذب قرار گر

مالحظه شد ها با استفاده از میز لرزان برای نهشته خاک بدست آمده است. نتایج حاصل از آزمایششده و 

مقدار قابل توجهی از انرژی پراکنده شده و حضور فوم تأثیر قابل توجهی در پاسخ دینامیکی خاک که 

ر روی رسوبات ماسه خشک و اشباع انجام در ادامه دو آزمون سانتریفیوژ دینامیکی بایجاد کرده است. 

های مختلف از دیوارهای پایانی ای در اعماق و فاصلهای بر پاسخ لرزهشده و اثرات مرزی یک محفظه الیه

. دامنه حداکثر ه استای نشان دادتعیین شده است. نتایج آزمون اثرات مرزی بسیار کمی را در پاسخ لرزه

های عامل تقویت و بزرگنمایی شتاب و پروفیلصلی، تأخیر فاز شتاب های اگیری شده، فرکانساندازه

RMS ای در مجاورت شود که تغییرات در پاسخ لرزهمحاسبه شده است. از نتایج بدست آمده استنباط می

ای برای استفاده تنظیمات یک جعبه برشی الیهو  در ادامه نحوه طراحی ها حداقل مقدار بوده است.دیواره

ای بررسی شده است. خاک رس مصنوعی بعنوان مدل خاک مورد استفاده قرار گرفته و ات لرزهدر مطالع

های ای از آزمایشبرای حفظ تشابه مدل به نمونه اولیه بکار گرفته شده است. مجموعه G-1نظریه تشابه 

مدل خاک انجام خطی ای غیرای و رفتار لرزهمیز لرزان و آنالیزهای عددی برای بررسی عملکرد جعبه الیه

ای اثرات مرزی قابل توجهی را تحمیل دهد که جعبه الیهشده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

 کند و قادر به حفظ رفتار یک بعدی ستون خاک است.نمی

 

 ای، آزمایشات سانتریفیوژ و میز لرزان، پاسخ دینامیکیهای الیهمحفظه اثرات مرزی،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

شده توسطط مرزهطای مصطنوعی  تولیدانواع مختلف ظروف مدل را برای به حداقل رساندن اثرات  در طول دهه گذشته، محققان

کننطد، ای از تیرهای برشی معادل رفتار میعنوان مجموعههای انتهایی ظرف بخاک و دیوارهاند. با فرض این که الیه توسعه داده

توان با تطبیق سختی برشی بین ظرف مطدل و خطاک طراحی شده است. این مسئله را می ظرف نیز به تقلید از پاسخ تیر برشی

گذاری شطده و های الستیکی نرم فاصلهالیه بوسیلهآلومینیومی که های قاب توسطاین نوع از ظروف (. Dar, 1993) بدست آورد

ه به اثرات غیرخطی قابل توجه در خاک بخصوص شوند. با این حال، با توجکنند ساخته میسختی جانبی مورد نظر را فراهم می

هطا صطادق های بزرگ، تطبیق بین سختی خاک و ظرف ممکن است تنها برای محدوده از پیش تعریف شده از کطرنشدر کرنش

 های بزرگ مناسب نباشد.و برای خاک در معرض تغییر شکل بوده

هطای و آزمطایشورد آزمایش با دستگاه سانتریفیوژ هر دو م های تحقیقاتی مختلف درهای صلب توسط گروهظرف مدل با دیواره

و فیشطمن  (Whitman and Lambe, 1986)ددی انجام شده توسط ویتمن و لمبطه استفاده شده است. مطالعات ع g-1میز لرزان 

ه خاک قابطل توجطه برابر عمق الی 5.1-2نشان داد که اثرات ناشی از مرزهای صلب تا فاصله  (Fishman et al, 1995)و همکاران 

توان در دو ططرف داخلطی ظطرف مطدل است. برای افزایش حجم خاک قرار گرفته در شرایط سطح آزاد، مواد و مصالح نرم را می

در چنطد سطال  گردنطد.از مرزهطا مطی pقرار داد، که به نوبه خود سبب کاهش انعکاس امواج حجمی و همچنین عدم تولید موج 

حل ب برای ظروف ژئوتکنیکی به یک راهتاً ساده و کم هزینه مواد و مصالح، استفاده از مرزهای جاذاخیر، با توجه به طراحی نسب

 .جایگزین برای به حداقل رساندن افزایش تولید و انعکاس امواج حجمی از مرزهای مصنوعی تبدیل شده است

2ف تیر برشی معادل ، ظر5های صلب، سه نوع محفظه ظرف با دیوارهغالباً برای آزمایشات سانتریفیوژ
(ESB) ظرف یا محفظطه  و

تواند تغییر شکل دهد، که همین عامطل سطبب بطروز های صلب خاک نمیگیرد. در ظرف با دیوارهمورد استفاده قرار می 3ایالیه

اخطتالف بطین شطرایط مطرزی در یطک محطیط نطیم فضطای  1bو  1aهطای شود. شکلهایی در کرنش در مرزهای مدل میتفاوت

اگطر دیوارهطای پایطانی صطاف  دهنطد.های صاف صلب در طول ارتعاش یک بعدی را نشان مید و یک ظرف مدل با دیوارهنامحدو

علت بازتاب ب Pدهد. امواج افقی رخ می Bو  Aهای هایی در مقدار تنش به دلیل فقدان تنش برشی مکمل در المانتفاوتباشند 

 .(Taylor, 1995 and Zeng, 1998 and Ko, 1999 and Dewoolkar,1998)شوند دیواره پایانی صلب تولید می امواج از مرزهای

 

 
 های صلب( در مدل سانتریفیوژ در ظرف با دیوارهb( نیم فضای نیمه نامحدود؛ )a: شرایط مرزی در طی ارتعاش تک بعدی، ) 5شکل

 

اکنش یا پاسخ سیستم خاک داشته باشطد. ای این است که ظرف باید سهم محدودی نسبت به وهای الیهمفهوم طراحی محفظه

خطاک و بین اجازه حرکت آزاد نسبی از یکدیگر جدا شده و هایی بوسیله بلبرینگکه سبک وزن  هایقابای از های الیهمحفظه

هطای جطانبی در نظطر گرفتطه های برشطی در دیطوارهبا این حال، تنش .شوندمیدهد ساخته در طی ارتعاش وراد شده را میقاب 

ار هطای ناسطازگجابجطاییهمچنطین د. ن، که ممکن است باعث توزیع تنش عمودی غیر یکنواخت در امتداد کف مدل شواندشدهن

نشان داده شده است ممکطن اسطت در میطان  2و خاک همانطور که در شکل )عدم تجانس کرنش( بین وجه زیگزاگ گونه دیوار

                                                           
1 rigid-wall container 
2  equivalent shear beam (ESB) container 
3 laminar container 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

کنطد خاک بطه کطدام جهطت حرکطت مطی الیهون توجه به این مسئله که ج اضافی در هر دو طرف ظرف بدامواهای دیگر بازتاب

 گردد. Pموجب تولید امواج 

 
 ای و بستر خاک در طی اعمال برشزاگ گونه دیواره ظرف الیهسب )عدم تجانس کرنش( بین وجه زیگ: جابجایی ناسازگار و نامنا 2شکل

 

4در دانشگاه ملی مرکزی تایوان ای که اثرات مرزی بوجود آمده توسط یک محفظه الیههمچنین 
(NCU) سطازی به منظور شبیه

های سانتریفوژ دینامیکی طراحی و ساخته شده معرفی شده اسطت. انتشار موج برشی در سطح آزاد بر اساس آزمایشیک بعدی 

های قرار گرفته های ماسه خشک و اشباع بوده به منظور شبیه سازی نهشتهکه شامل مدلهای سانتریفیوژ یک سری از آزمایش

ای در اعماق مختلف و در چندین فاصله در معرض چندین ارتعاش انجام شده است. تاریخه زمانی شتاب و اضافه فشار آب حفره

 گیری شده است.ای اندازهای بر پاسخ لرزههای پایانی محفظه برای ارزیابی اثرات مرزی ظرف الیهاز دیواره

بطر روی میطز لطرزان  G-1در دستگاه سانتریفوژ و یطا در مقیطاس  N-Gشده یا در مقیاس  های مدل مقیاسبطور معمول، آزمون

د. مزیت اصلی آزمایش با دستگاه سانتریفیوژ این است که یک میدان گرانشی از تنش مشابه با آنچه که در محل و نشوانجام می

در بخطش سطازی کطرد. شبیه (Model)ل آزمایشگاهی توان در مدرود را میانتظار می (Prototype)بصورت درجا در نمونه اصلی 

ت برشی پذیر جدید برای استفاده بر روی میزهای لرزان کوچک با ظرفیتنظیمات یک ظرف انعطاف انتهایی این مقاله، طراحی و

رس روش تحقیق برای رسیدن به یطک الیطه خطاک  شده وپذیر ارائه جزئیات طراحی ظرف انعطاف پایه محدود بیان شده است.

که دارای شرایط افزایش سختی با عمق باشد نشان داده شده است. یک سری از آزمایشات مدل مقیاس شده ابزارگطذاری شطده 

باشطد شطرد داده ای سطح آزاد نهشته رسی مقیاس شطده مطیگیری پاسخ لرزهکه به منظور ارزیابی عملکرد ظرف و برای اندازه

 مورد بررسی قرار گرفته است. Shake91از برنامه کامپیوتری  شده است. پاسخ نهشته مدل رسی با استفاده

 

 نمونه اصلی خاک و مدل انتشار موج

سطازی شطده بطا گسطترش آلسازی الیه خاک ایدههای پژوهشی در مهندسی زلزله بر اساس شبیهاکثریت قریب به اتفاق فعالیت

(. معمطوالً فطرض 3شود )شکلدی از کف به مدل اعمال میجانبی نامحدود بوده که بر روی سنگ بستر قرار گرفته و محرک ورو

شود که حرکت ورودی یک بعدی است و انرژی آن در قالب امواج برشی خالص و بصورت عمودی در محطیط خطاک منتقطل می

ی هاکه تنششود، در حالیمودی می، در هر دو صفحه افقی و عxzτهای برشی . ارتعاش سبب تولید تنش(Zeng, 1996)شود می

مانند. حالت تنش برای یک الیه خاک قرار گرفتطه در معطرض ارتعطاش افقطی بطا داشطتن ، ثابت باقی میzσو  xσافقی و عمودی 

 :(Idriss and Seed, 1968)توان به شرد زیر بدست آورد را می gx=kha×شتاب 

(1)                                                                                                                                                                       

به ترتیب وزن مخصوص و ضریب فشار خاک در حالت سکون هستند.  0kو  γشتاب ثقل،  gضریب شتاب افقی،  xkکه در آن 

 :(Kramer, 1996)بیان کرد توان بصورت زیر های دینامیکی سطح آزاد را میتنش

(2)                                                                                                                                                            

                                                           
4 National Central University (NCU) 
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 بی نامحدود قرار گرفته بر سنگ بستر و در معرض ارتعاش یک بعدیآل سازی شده از الیه خاک با گسترش جان: تیر برشی ایده 3شکل

 

، xzτو تنش برشطی  xσ، ممکن است مشاهده شود که حالت دینامیکی تنش توسط تنش افقی سطح آزاد استاتیکی (1)از معادله 

معلطوم  ن عمطقکرنش، شکل ستون خاک با داشت-معرفی شده توسط ارتعاش افقی بدست آمده است. با فرض رابطه خطی تنش

H :با معادله سهموی به شرد زیر قابل بیان است 

(3)                                                                                                                         

ک است. همچنین فرض بر این است که ستون خاک تحطت آل االستیمتناظر با تیر برشی ایده (3)شکل داده شده در رابطه تابع 

با این  مانند.اثر یک تغییر شکل برشی ساده با چرخش در صفحات عمود است، در حالی که صفحات افقی بصورت افقی باقی می

شطکل واقعطی ممکطن تابع حال در آزمایش مدل، تغییر شکل محیط خاک توسط مرزهای مصنوعی محدود شده است. بنابراین، 

در طول ارتعطاش، ممکطن اسطت خطاک  با آن متفاوت باشد. عالوه بر اینال مرتبط است بطور قابل توجهی از یک تیر برشی ایده

معادله موج برای انتشار یک بعدی کطه  شود. Pباعث تولید امواج های تراکمی شده و ا دچار تغییر شکلموجود در نزدیکی مرزه

 :(Kolsky, 1953)شود باشد بصورت زیر بیان میک میرد یا ایزوتروپ االستیانتشار امواج حجمی در یک محیط همسانگ

(4)                                                                                                             

با توجه به امطواج  xو یا جابجایی عرضی عمود بر جهت با توجه به امواج فشاری  xجابجایی طولی در جهت  u=u(x,t)که در آن 

شود( که برای مصالح ایزوتروپ یطا همسطانگرد ، معموالً مدول برشی محیط نامیده میG) های لمثابت G(x)و  λ(x)برشی است. 

 مرتبط باشد: (υ)و نسبت پواسون  (E)با مدول یانگ  تواندمیباشد که می

(5)                                                                                               

توانطد از نظطر خصوصطیات امپطدانس های ارائه شده توسط یک محیط عمومی برای بدست آوردن حرکت یطک ذره مطیمقاومت

z=ρ×v  بیان شود، که در آنρ  چگالی یا دانسیته جرمی بوده وv سرعت انتشار است (Brekhovskikh, 1960) ،در این مطالعطه .

های مختلطف ( و آرایش5های بکار گرفته شده بعنوان مواد جاذب استفاده شده است )جدولمشخصه امپدانس برای توصیف فوم

 (VP)(. مقادیر سرعت انتشار موج برای امواج فشطاری 2مرزی استفاده شده در آزمایشات مورد شناسایی قرار گرفته است )جدول

 توان بصورت زیر محاسبه کرد:را می (VS)امواج برشی  و

(6)                                                                                                                                

(7)                                                                                                                                    

 توان در قالب نسبت پواسون مصالح نیز بیان کرد )بعنوان مثال، خاک یا فوم(:را می S/VPVعالوه بر این نسبت 

(8)                                                                                                        

فقط برای یک محیط ایزوتروپ االستیک معتبر هستند. جامدات متخلخل و یطا همطراه بطا  (6)-(8)الزم به ذکر است که معادالت 

 بیطان شطوند Biottype هایو با استفاده از نظریه (Poroelastic Materials)حفرات بهتر است بعنوان مواد یا مصالح پرواالستیک 

(Boit, 1956)هطای برشطی نهشطته به علت ساده بودن به منظور بطرآورد سطرعت (6)-(8)های زیر معادالت . با این حال، در بخش
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های گروه ای از سرعتبرای ارائه یک برآورد مقایسه (7)و  (6)هایی مانند اند. همچنین عبارتخاک و مواد جاذب بکار گرفته شده

 .(Gibson and Ashby, 1997)علق به موارد مختلف از جامدات همراه با حفرات استفاده شده است امواج مت

 
 های انجام شده در این مطالعهالصه آزمایش: خ 2جدول                               هامکانیکی فوم: خصوصیات  5جدول          

    
 

هطای های بطا امپطدانسدی، وقتی که موج حجمی با سطح تماس بین محیطیک بعارتعاش قرار گرفته در معرض صلب در ظرف 

شود. بنابراین تبدیل حالت موج از طریق مرز منتقل مینیز شود، انرژی موج تا حدی منعکس شده و تا حدی مختلف مواجه می

مورد یک جعبه صلب با مرزهطای د شد. با این حال، در نو بالعکس تبدیل خواه Sبه امواج  pدهد، که به موجب آن امواج رخ می

از درون الیه خاک به داخل الیه فوم، با توجه به ضریب امپدانس کطم مصطالح  p(، بعنوان مثال هنگام انتشار موج 4جاذب )شکل

طول موج است( بایطد  λ، که در آن f=v/λدر محل سطح تماس، فرکانس انتشار موج ). خواهد شدتر از سرعت انتشار کاسته نرم

شود، طول موج باید کاهش یابد. کاهش در طول مطوج را اند. بنابراین، هنگامی که موج از محیط خاک به فوم منتشر میثابت بم

تواند با میرایی هیسترزیس فراهم شطده . مقدار قابل توجهی از انرژی می(Kolsky, 1953) توان با اتالف انرژی مرتبط دانستمی

، (*E) ارگذاری هارمونیک ممکن است با استفاده از مفهوم مدول االستیک مخطتلطتوسط فوم جذب شود. میرایی مصالح تحت ب

 :شودبصورت زیر بیان میتواند به سرعت موج مرتبط باشد به حساب آورده شود که که می

(9)                                                                                                                       

این عوامطل اعداد حقیقی هستند که به ترتیب مدول ذخیره سازی و عامل از دست دادن مصالح جاذب هستند.  ζو  Eکه در آن 

پارامترهای مورد استفاده در مواد جامد ویسکواالستیک قرار گرفته در معرض تحریک هارمونیک هستند و میزان انرژی کرنشطی 

 .(Lakes, 1998)دهند تناوبی هارمونیک را نشان می ای یاو از دست رفته در طول بارگذاری چرخه ذخیره شده

 

 
 : تصویر شماتیک از انتشار با ظرف خاک با مرزهای جاذب 4شکل

 

 برای محفظه صلب های آزمایشگاهیبررسی

ورق بطا مونتطاژ پطن  ظطرف خطاک  .کنطدمی میز لرزان مورد نظر امکان کنترل کامل حرکت در تمام شش درجه آزادی را فراهم

PTFE  تولید و انعکاس امطواج حجمطی از  کاهشمنظور است. ببوسیله پی  و مهره به یکدیگر متصل شده تترا فلورو اتیلن( )پلی

 (.1کلها و عمود بر جهت ارتعاش میز لرزان قرار گرفته است )شهای فوم در دو طرف داخلی پایانی دیوارههای صلب، پانلدیواره
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 : مدل ظرف خاک استفاده شده در این آزمایش 1شکل

 

آن در خصوصیات اصلی باشد که می REDHILL110ها یک الیه نسبتًا خشک یکنواخت از ماسه خاک مورد استفاده در آزمایش

در  در داخل ظرف مدل نهشته گذاری شده است. جزئیات بیشتر 1نشان داده شده است. ماسه به روش پاشش خشک 3جدول

و تراکم نسبی مربوط به نهشته خاک در هر آزمون  soilρمورد میزان خاک مورد استفاده به روش پاشش خشک، چگالی خاک 

 آورده شده است. 2در جدول
 استفاده شده در آزمایشات Redhill110 : خصوصیات شاخص ماسه 3جدول

 
 

 مصالح جاذب

بمنظطور بدسطت آوردن شوند. میساخته  31mهایی به اندازه در بلوکهای معمولی تجاری است که مصالح جاذب متشکل از فوم

ها با استفاده از سه نوع فوم با خواص مختلف مکانیکی )چگالی، نسبت پواسون، مدول یانگ و میرایی( انجام تر، آزموننتایج کلی

یانطگ بعنطوان شطیب خططی از  سازی کطه در آن مطدولهای فشرده(. سختی هر نمونه فوم از نتایج آزمایش1شده است )جدول

نشطان داده  6سازی در شطکلهای فشردهشود. نتایج بدست آمده از آزمایشکرنش محاسبه شده است مشخص می-منحنی تنش

 شده است. نسبت پواسون با توجه به تعریف کالسیک زیر محاسبه شده است:

(11)                                                                                                                                      

 شوند:ها هستند که بصورت زیر محاسبه میبه ترتیب تغییر شکل طولی و عرضی نمونه tranεو  longεکه در آن 

(11)                                                                                                                  

 و قطر نمونه اولیه هستند. به ترتیب طول 0dو  0Lتغییر در قطر،  Δdتغییر شکل طولی،  ΔLکه در آن 

 

 
 ای تناوبیهآزمایش (b)   های یکنواختآزمایش (a)   سازی:های فشردهکرنش عمومی بدست آمده برای آزمایش-: رفتار تنش 6شکل

                                                           
5 dry pluviation technique 
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منظور برآورد و تخمطین همچنین، بدهد. های فوم استفاده شده در آزمایش را نشان میرفتار فشاری تک محوری نمونه 6aشکل

سازی تناوبی انجطام شطد و نتطایج اصطلی در های مختلف مورد استفاده در این مطالعه، یک سری از آزمایشات فشردهمیرایی فوم

در آن ناحیه بطه حسطاب که های هیسترزیس ر گرفته شده برای ارزیابی میرایی و تعداد سیکلذکر شده است. روش بکا 5جدول

توان توسطط ها را میمشخص شده است که خصوصیات جذب فوم. (Lakes, 2004) نشان داده شده است 6bآورده شده در شکل

 ها بیان کرد:امپدانس صوتی آن
(12)                                                                                                                               

 محاسبه شود. (6)و  (1)تواند با استفاده از معادالت سرعت موج فشاری در درون فوم است که می p_fV چگالی فوم، fρکه در آن 

 
 ار دقیقاندازی ابزبرنامه آزمایشی، تنظیمات و راه

و  2، فطوم5بطدون فطوم، فطوم که با چهار نوع مختلف از آرایشات مرزیباشد میاین برنامه آزمایشگاهی متشکل از هشت آزمایش 

هطا در معطرض دو سططح انجام شده است. عالوه بر این، به منظور بررسی اثرات غیرخطی این پدیده، هر یک از پیکربنطدی 3فوم

 داده شده است. 7طرد شماتیک از موقعیت ابزار دقیق در شکلر گرفته است. قرا 0.5gو  0.1gمختلف از شتاب 

 

 
 دید پالن (b)مقطع عرضی  (a): طرد شماتیک از نحوه ابزارگذاری:  7شکل

 

، فرکطانس Dr، تطراکم نسطبی sρهای انجام شده در این مطالعه و شرایط خاک از نظر چگالی خاک ای از آزمایشخالصه 2جدول

پطذیری در حطوزه فرکطانس فرکانس رزونانس خاک از حداکثر مقدار انتقطال کند.را بیان می Vsسرعت موج برشی  و fsرزونانس 

پطذیری بطین دو شطود. مطدول انتقطالمورد بررسی قرار گرفته و ارزیابی می (FFT) 6های فوریهتبدیل از محاسبه شده با استفاده

 بوده و ممکن است به طور تحلیلی بصورت ذیل بیان شود:سیگنال، یک تابع مختلط فراتر از محدوده فرکانسی 

(13)                                                                                                                            

. (Clough, 2007)ان عبوری تنها ورودی است لی طیف توچگا Sxچگالی طیف توان عبوری ورودی و خروجی و  Sxyکه در آن 

های زمانی شتاب ثبت شده بر روی میز لرزان و در داخل خطاک بطوده در این بخش، ورودی و خروجی به ترتیب شامل تاریخچه

کطه بدسطت آمطده اسطت  Peak-Pickingپذیری، فرکانس رزونانس محطیط خطاک بطا اسطتفاده از روش است. از ترسیمات انتقال

 .(Bendat, 1993) را شناسایی خواهد کرد FFTرزونانس با مقدار حداکثر فرکانس 

توان مقدار فرکانس را می، از آنجا که پاسخ فرکانسی از مقدار حداکثر اصلی منحنی انتقال توسط خاک در نظر گرفته شده است

هطای با هطدف تعیطین فرکطانسبررسی صحت این فرض، آنالیزهای عددی برای نس طبیعی نهشته خاک مرتبط دانست. به فرکا

 .(Hashash et al, 2012) انجام شده است DEEPSOIL V5.1غیرخطی یک بعدی با  آنالیزهای خاک از طریق طبیعی الیه

عالوه بر این، با توجه به اینکه الیه خاک در معرض یک تحریک یک بعدی قرار گرفته است، فرکانس رزونانس ارزیطابی شطده در 

 مرتبط دانست. (14)وج برشی آن با استفاده از معادله وان با مود برشی الیه خاک و سرعت متطول آزمایش را می

                                                           
6 Fast Fourier Transforms (FFT) 
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(14)                                                                                                                                           

عطددی کطه در حطوزه  آنالیزهطایبرای محاسبه فرکانس طبیعطی، نتطایج بدسطت آمطده از  الیه خاک است.ضخامت  Hکه در آن 

هطای طبیعطی توان نتیجطه گرفطت کطه مقایسطه بطین فرکطانسمی 8نشان داده شده است. از شکل 8فرکانس رسم شده در شکل

ده است توافق خوبی برای هر دو سطح از ( تخمین زده ش2های آزمایشگاهی )جدولمحاسبه شده و مقادیری که در طول آزمون

 .دهدمیشتاب ورودی زمین را نشان 

 
 : طیف فوریه بدست آمده از آنالیزهای عددی 8شکل

 

ت امیلیمتطری زیطر سططح زمطین بطا حرکط 15گیری شده در عمق بین مقادیر شتاب محاسبه شده و اندازهانجام شده مقایسه از 

های عددی توان نتیجه گرفت که مدلمی، ACC-5 سنجشتاب ن تاریخچه زمانی شتاب دردر نظر گرفتبا و  0.5gو  0.1gورودی 

پطذیری مربطوط بطه آرایشطات های زمانی شتاب با دقت مناسب هستند. نتایج بعدی با مقایسه انتقطالبینی تاریخچهقادر به پیش

سطنج نتایج محاسبه شده بطا توجطه بطه شطتاب 9aشکلارائه شده است.  3، فوم2، فوم5های بدون فوم، فوممختلف مرزی با عنوان

ACC-2  بعنوان خروجی وACC-1 های با مرزهای جاذب کطاهش نتایج محاسبه شده از سیستم دهد.بعنوان ورودی را نشان می

را نشان داده است، که نشان دهنده این اسطت کطه درجطه خاصطی از ندازه یا بزرگای و محتوای فرکانس قابل توجهی در هر دو ا

 مرزهای جاذب از بین خواهد رفت.وجود رژی با ان

نهایت قرار گرفته در معرض ارتعاش یک بعدی بایطد در صطفحات از نقطه نظر تئوری، انرژی مرتبط با مود برشی محیط نیمه بی

وانطد ت. با این حال در یک ظرف مدل، حضور مرزهای مصنوعی مطی(Zeng and Schofield, 1996) افقی از الیه خاک ثابت باشد

تطوان بطا مقطادیر بطاالتر و محتطوای فرکطانس ها را میطور خاص، حجم خاک نزدیک به دیوارهند. بتوزیع انرژی افقی را تغییر ده

های سیگنال خروجی بررسی این پدیده، پاسخ برایها مشخص کرد. تر و با توجه به تولید و انعکاس امواج حجمی از لبهگسترده

. نتطایج ه اسطتهای انتهایی ظرف واقع شده مورد ارزیطابی قطرار گرفتط، که در نزدیکی دیوارACC-3سنج ثبت شده توسط شتاب

پذیری نسبت به ظطرف اند. ممکن است مشاهده شود که محتوای بزرگا و فرکانس انتقالنشان داده شده 9bبدست آمده در شکل

(. در مقابطل، مقطادیر یطا 9aنداشطته اسطت )شطکل تفاوت معنطاداری ACC-2سنج صلب در مقایسه با پاسخ برآورد شده از شتاب

است که از ظرف صلب محاسبه شطده اسطت. مقادیری هرتز باالتر از  55و  35گیری شده در محدوده فرکانسی بین بزرگای اندازه

 55و  35و انعکاس امواج حجمی از مرزهای پاسخ سیستم در محتوای فرکانسب بین  Pها اثرات تولید امواج این اختالف و تفاوت

 تر از فرکانس مرتبط با مود اصلی نهشته خاک است.هرتز است که پایین

قطرار داده شطده در قسطمت خطارجی از دیطوار  ACC-4سنج های ثبت شده توسط شتابنتایج محاسبه شده از سیگنال 9cشکل

مقطادیر بطاالتر بزرگطا و  توسططلب های صطپذیری محاسبه شده برای مدل با داشتن دیوارهدهد. انتقالنشان میرا انتهایی ظرف 

اسطت. شطده مشخص است ( 10a)شکل ACC-2سنج شتابهای خاک مشابه پاسخمنعکس کننده ، که بیشترمحتوای فرکانسی 

به وضود نشان داده است کطه مرزهطای جطاذب بطه  ACC-1سنج پذیری برآورد شده توسط شتابدر توافق با نتایج قبلی، انتقال

 مرتبط با حالت اصلی نهشته خاک را کاهش داده است. طور قابل توجهی انرژی
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 ACC-2 (a) هایسنجهای ثبت شده توسط شتاب، برآورد شده از سیگنال0.1gآرایشات مختلف در معرض شتاب  برایپذیری : مقایسه انتقال 9شکل

 )داخلی( ACC-1 )خارجی( و ACC-4 (c))داخلی(،  ACC-1)خارجی( و  ACC-3 (b)، )داخلی( ACC-1)خارجی( و 

 

گیری شده توسط های خروجی اندازهپذیری با توجه به سیگنالتر، قابلیت انتقالها در اعماق سطحیبه منظور بررسی اثرات فوم

انطد میلیمتری زیر سطح زمین و در فواصطل مختلطف از مرزهطا واقطع شطده 15، که هر دو در ACC-6و  ACC-5های سنجشتاب

پذیری، کطاهش قابطل رسم شده است. روندهای انتقال 10aدر شکل ACC-5سنج بدست آمده از شتاب محاسبه شده است. نتایج

 توجهی در هر دو فاکتور بزرگای و محتوای فرکانسی با توجه به مرزهای جاذب را تأیید کرده است.

های پایطانی واقطع دیواره، که در سمت خارجی از ACC-7های ثبت شده توسط پذیری محاسبه شده از سیگنالانتقال 10bشکل

تری بطه ویطژه در فرکطانس های با فوم، بزرگای پایینپذیری تأیید کرده است که مدلدهد. روند کلی انتقالشده بود را نشان می

تر از مقادیر محاسبه شده از ظرف بطا مرزهطای صطلب، کطاهش اند و همچنین محتوای فرکانسی کمرزونانس نهشته خاک داشته

 های ظرف را نشان داد.اس امواج حجمی از دیوارهتولید و انعک

 

 
 هایسنجهای ثبت شده توسط شتاب، برآورد شده از سیگنال 0.1gدر معرض شتاب قرار گرفته آرایشات مختلف  برایپذیری : مقایسه انتقال 55شکل

(a) ACC-5  خارجی( و(ACC-1 )داخلی( ،(b) ACC-7  و )خارجی(ACC-1 )داخلی( 
 

قطرار  0.5gی اثرات غیرخطی انتشار امواج و پدیده جذب انرژی، هر آرایشی از مرز در معرض یک شتاب باال در حدود برای بررس

ارائطه شطده اسطت.  11شطکلدر  ACC-5و  ACC-2های خروجطی سنجپذیری محاسبه شده با توجه به شتاب. انتقاله استگرفت

در نهایت،  تر بوده است.بزرگا حتی در محدوده فرکانس باال مهم که در سطود شتاب باالتر، کاهش مقدار در ه استمشخص شد

گیطری شطده و بطر مبطانی هطای خروجطی انطدازهسیگنال ESمقدار واقعی انرژی تلف شده توسط مرزهای جاذب از چگالی انرژی 

یزان انرژی از نسبت های زمانی شتاب محاسبه شده است. پس از آن کاهش در مانتگرال فرکانس چگالی طیفی توان از تاریخچه

 4های صلب و ظرف با مرزهای جاذب برآورد شده است. نتطایج بدسطت آمطده در جطدولمحاسبه شده از ظرف با دیواره ESبین 

 شود.مخفف نشان داده می REنشان داده شده است. میزان کاهش انرژی شده که به اختصار با 
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-سنجهای ثبت شده توسط شتاب، برآورد شده از سیگنال 0.5gدر معرض شتاب قرار گرفته لف پذیری نسبت به آرایشات مخت: مقایسه انتقال 55شکل

 )داخلی( ACC-1)خارجی( و  ACC-5 (b)، )داخلی( ACC-1)خارجی( و  ACC-2 (a) های 
 

تا  %41ار های با مواد جاذب انرژی در محدوده حداقل مقددهد که کاهش انرژی برآورد شده در سیستمنشان می 4نتایج جدول

 fZبوده است. این کاهش عمدتاً تابعی از نوع فوم مورد استفاده است کطه توسطط ضطرایب امپطدانس صطوتی  %92حداکثر مقدار 

ترین نسطبت فطوم بطا بطاال تأیید کرده است کطه 4شود. نتایج ذکر شده در جدولبرآورد می (52)شود که توسط معادله تعریف می

 ACC-2هطای سنجاز نتایج بدست آمده از شتاب، بیشترین میزان انرژی را جذب خواهد کرد. (F/ZSZ) امپدانس بین خاک و فوم

توان نتیجه گرفت که اثر عمق در کاهش انرژی عمالً قابطل ، که در اعماق مختلف در داخل الیه خاک قرار داشتند میACC-5و 

 اغماض بوده است.

 
 دو عمق و دو سطح مختلف از شتاب، محاسبه شده در REکاهش در مقدار انرژی، :  4جدول

 
 

تر است. بطرای بررسطی های پایانی شدیدهای نزدیک به دیوارهمشخص شده است که اثرات ناشی از مرزهای مصنوعی در قسمت

انطد. ذکر شده 1در جدول ACC-6و  ACC-3های سنج( محاسبه شده در نزدیکی مرزها و از شتابREاین مفهوم، کاهش انرژی )

رود، اثرات مفید معرفی شده توسط مواد و مصالح جاذب به طور قابل توجهی پایین بوده، که توسطط ایطن که انتظار میهمانطور 

 کاهش یافته است تأیید شده است. (30-20)%واقعیت که مقدار انرژی تلف شده به طور متوسط در حدود 

 
 ح مختلف از شتاب، محاسبه شده در دو عمق و دو سطREکاهش در مقدار انرژی، :  1جدول
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 های سانتریفیوژای در آزمایشاثرات مرزی محفظه الیه

 های مورد آزمایشتجهیزات و ماسه

 (NCU)ای، چندین مدل آزمایشگاهی در دستگاه سانتریفیوژ دانشگاه ملی مرکزی تطایوان جهت تعیین اثرات مرزی محفظه الیه

فریم مستطیل شکل با آلیطاژ آلومینیطوم سطبک  38ای از محفظه الیه. (Lee and chiang, 2007) ه استمورد آزمایش قرار گرفت

ک ای خشک یا اشباع طراحی شده و از یک غشاء التکس برای نگهداری از خاهای ماسهوزن ساخته شده است. ظرف برای مدل

ه قرار گرفتطه و مشخصطات و ای مورد استفادماسه ریز کوارتزی برای آماده سازی بستر ماسه و سیال منفذی استفاده شده است.

با یطک مسطیر مطنظم در داخطل محفظطه از یطک قیطف در  مذکورخالصه شده است. ماسه  6خصوصیات مربوط به آن در جدول

پاشطش هطای نسطبی بطه روش ای نسبتاً یکنواخت بطا انطواع تطراکمسازی بستر ماسههای مختلف سقوط کرده و برای آمادهارتفاع

 (PPT)گیرهای فشطار آب منفطذی ها و اندازهسنجمنظور تعبیه شتابساخت مدل به این روش ب . فرآیندآماده شده است خشک

 های مشخص از پیش تعیین شده موقطاً متوقف شده و پس از جایگذاری آنها ادامه یافته است.در ارتفاعات و موقعیت

 
 : خصوصیات و مشخصات ماسه ریز کوارتزی 6جدول

 
 

متطر در عمطق در مقیطاس نمونطه اصطلی(، در  24میلیمتر ارتفاع در مقیاس مطدل،  300ای )تر ماسهپس از اتمام آماده سازی بس

 80Gدر شتاب گریطز از مرکطز  دستگاه و بر روی لرزاننده قرار داده شده است. هر دو مدل ماسه اشباع شده و مدل ماسه خشک

مورد آزمایش قرار گرفتند. هوا بطور مداوم از هر دو حفره درونی و بیرونی از محفظه مکش شده و به طور همزمان پخش آب بطا 

 میلیمتر باالتر از سطح ماسه انجام شده است. 2ای تا سطح آب دقت به داخل ظرف برای اشباع کردن بستر ماسه

گیر فشار آب و دو آرایش عمودی از اندازه (#A)ش عمودی از شتاب سنج نشان داده شده است سه آرای 12همانطور که در شکل

های مرکزی )آرایه مرکزی( واقع در مرکطز ظطرف، شطامل سنجدر مدل ماسه اشباع تعبیه شده است. آرایش شتاب (#P)منفذی 

اسطت کطه بصطورت سطنج سنج است که بصورت عمودی از یکدیگر فاصله دارند و دو آرایش دیگر شامل سطه شطتابشش شتاب

تقریباً یک بیستم  ،S-4میلیمتر )آرایش  45یک چهارم طول مدل( و یا  ،S-18میلیمتر )آرایش  180عمودی و به ترتیب با فاصله 

 اند.طول مدل( از انتهای دیواره محفظه واقع شده

 
 ونه اصلی در داخل پرانتز و بر حسب متر است(؛ باشد و ابعاد نم: طرد ابزارگذاری در مدل ماسه اشباع )ابعاد مدل به میلیمتر می 12شکل

 (Linear variable differential transformer=LVDT)  گیر متغیر خطیو اندازه (#P)گیر فشار آب منفذی ، اندازه (#A)سنج شتاب
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ف را بعنطوان مطوج هطای مختلطاند، تاریخچه زمانی شتاب در عمقهایی که بصورت عمودی و در هر آرایش قرار گرفتهسنجشتاب

مرکزی( و دیگری  PPTیکی در مرکز )آرایش  PPT (P#)کنند. دو آرایش برشی منتشر شده از کف مدل تا سطح زمین ثبت می

بصورت عمطودی  PPT، یک چهارم طول مدل( از دیواره پایانی تعبیه شده است. چهار S-18 PPTمیلیمتر )آرایش  585با فاصله 

قرار داده شده است کطه تغییطرات مقطدار اضطافه  S-18نیز به شکل عمودی در آرایش  PPTت و دو در مرکز مدل قرار گرفته اس

سنج در مدل ماسه خشک ابزارگذاری سه آرایه از شتابکند. های مشخص شده ثبت میی را در ترازها و موقعیتفشار آب حفرا

 ( ازS-4میلیمتطر )آرایطش  40( و S-18یلمتر )آرایش م  180یکی در وسط ظرف )آرایه مرکزی(، و مابقی به فاصلهکه  شده است

 .اندههای پایانی قرار داده شددیواره

 
 نحوه انجام آزمایش سانتریفیوژ

 10Gپس از اتمام آماده سازی مدل و کنترل ایمنی قبل از شروع آزمایش، شتاب دستگاه سانتریفیوژ در مراحل مختلف از شتاب

دقیقه به منظور حصول اطمینان از تثبیطت و تحکطیم  1ید. در هر مرحله، شتاب به مدت خواهد رس 80Gشروع شده و تا شتاب 

ماند. پس از حفطظ مطدل در ای قبل از اینکه سانتریفیوژ به سطح بعدی شتاب برسد تحت تنش وارده ثابت میکامل بستر ماسه

هرتطز در نمونطه و فرکانس یطک  (0.07g)سیکل دامنه کوچک  56، اولین مدل با شتاب تناوبی یک بعدی متشکل از 80Gشتاب 

هطای هطای حرکطات ورودی و تطراکمشود. دامنه حرکت ورودی پس از آن به تدریج افزایش یافته است. دامنطهاصلی تحریک می

 ذکر شده است. 7ای قبل از هر ارتعاش در جدولنسبی بستر ماسه

 
 : شرایط آزمایش 7جدول

 
 

ای ماسه در طول ارتعاش از اختالف بطین حطداکثر دامنطه شطتاب هطر سطیکل، محتطوای زهای بر پاسخ لراثرات مرز محفظه الیه

هطای مورد بررسی قرار گرفته و تطأخیر فطاز بطین سطیگنال (FFT)فرکانس، حداکثر دامنه فوریه تعیین شده توسط تبدیل فوریه 

گیری شده است. عالوه ماسه اشباع اندازه برای هر دو مدل ماسه خشک و مدل S-4و یا در آرایه  S-18شتاب در آرایه مرکزی و 

 برای هر آرایش استفاده شده است. بزرگنمایی شتاب در امتداد عمق برای ارزیابی اثر مرزی در پاسخ نهشته ماسه عاملبر این، 

 

 ای مدل ماسه خشک و اشباعهای لرزهای در پاسخاثرات مرزی محفظه الیه
 سه خشک و اشباعمقایسه دامنه حداکثر شتاب برای مدل ما

شود و با توجه به خصوصطیات دینطامیکی حرکطت ورودی تقویطت شتاب ورودی، بصورت عمودی از طریق الیه خاک منتشر می

متر برای آرایطه مرکطزی و  24و  59.6، 9.6، 5های گیری شده در عمقهای زمانی شتاب اندازهشود. تاریخچهیافته و یا تضعیف می

های ثبت شده توسطط است. شتاب شدهبررسی  0.2gمدل ماسه خشک قرار گرفته در معرض ارتعاش در  S-4و  S-18های آرایه

 اند.بطور قابل توجهی مشابه بوده، S-18 (A8)و در آرایه  (A2)متر در آرایه مرکزی  59.2سنج تعبیه شده در عمق دو شتاب

ثبت حداکثر و دامنه منفطی حطداکثر شطتاب بطه عنطوان ای، تغییر درصد در دامنه مبرای تعیین کمیت اثرات مرزی محفظه الیه

های مختلف شتاب سنج( در نظر گرفته شده اسطت. عامطل تطأثیر دامنطه های انتهایی )برای آرایهتابعی از عمق و فاصله از دیواره

 :حداکثر شتاب تعریف شده استو منفی ، به منظور بررسی درصد تغییر میانگین در دامنه مثبت (%DA)حداکثر 

(15)                                                   
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 حداکثر شتاب در هر سیکل از تاریخچه زمانی ثبت شده در آرایطهو منفی دامنه مثبت به ترتیب  و  که در فرمول فوق 

4-S  18و یا در آرایه-S های مثبت و منفی حداکثر شتاب در هطر سطیکل از تاریخچطه به ترتیب دامنهنیز  و  . باشندمی

ای تطری را بطر پاسطخ لطرزهعامل تأثیر اثرات مرزی برجستهباشند. مقادیر بزرگتر، میمرکزی ثبت شده  زمانی ثبت شده در آرایه

هطای مختلطف متطر در آرایطه 59.2و  9.6، 5عمطاق های حداکثر شتاب ثبت شده در ادامنه برعوامل موثر  8د. جدولندهنشان می

عامطل تطأثیر دامنطه حطداکثر (. 0.07g, 0.2g,0.4gدهطد )برای مدل ماسه خشک تحت ارتعاشات کوچک به بزرگ را نشطان مطی

(DA%) ،های برای آرایهS-18  وS-4 هطای پایطانی محفظطه و در سططح ها به دیطوارهسنجهنگامی که مواضع ابزار دقیق از شتاب

متطر و در  59.2و  9.6،  5در اعمطاق  S-18است. بطور متوسط، عوامل موثر بر دامنه برای آرایطه  داشتهزمین نزدیکتر بود افزایش 

 %5متطر کمتطر از  59.2و  9.6، در اعمطاق (0.4g)ارتعاش با دامنه بزرگ  و دربوده  %6کمتر از   0.2gو  0.07gهایطول ارتعاش

 .ه استتر بودبطور قابل توجهی بارزتر و برجستهدر سطح زمین  (%14.3)موثر بر دامنه  با این حال، عوامل بوده است.

برای مدل ماسطه اشطباع قطرار گرفتطه در معطرض  S-4و  S-18های های زمانی شتاب در آرایه مرکزی و آرایههمچنین، تاریخچه

بررسی قطرار گرفتطه اسطت. بطرای ارتعطاش بطا دامنطه نیز مورد  (0.2g)و ارتعاش با دامنه بزرگ  (0.07g)ارتعاش با دامنه کوچک 

کوچک در طی انتشار موج برشی به سطح زمین تقویت شتاب و برای ارتعاش با دامنه بزرگ تضعیف شتاب صورت گرفته است. 

رف متر در نزدیکی دیطواره انتهطایی ظط 59.2و  9.6، 5های شتاب حداکثر محاسبه شده در اعماق عوامل موثر برای دامنه 9جدول

 8در جطدول %DAدهطد. مقایسطه مقطادیر مدل برای مدل ماسه اشباع برای هر دو حرکت ارتعاشی کوچک و بزرگ را نشان می

هطای آشطکاری ذکر شده است، که تفاوت (0.07g))مدل ماسه اشباع( برای دامنه ارتعاش کوچک  9)مدل ماسه خشک( و جدول

در آرایطه  %DAاست. در حالیکه مقادیر بزرگتطر  قابل مشاهدهاسه اشباع در هر دو مدل ماسه خشک و یا مدل م S-18در آرایه 

S-4 هی  تفاوت بزرگی در مقادیر  همچنین. ه استو در مدل ماسه اشباع مشاهده شدDA%  در آرایهS-18های ماسطه ، در مدل

 ( مشاهده نشد.0.4gو  0.2gخشک و مدل ماسه اشباع، حتی در مورد ارتعاش با دامنه بزرگ )

 
متر در نزدیکی دیواره ظرف برای مدل ماسه خشک تحت  59.2و  9.6،  5های حداکثر شتاب ثبت شده در اعماق : عوامل موثر برای دامنه 8ولجد

 (0.07g, 0.2g,0.4g)ارتعاشات با بزرگای مختلف 

 
در نزدیکی دیواره انتهایی ظرف مدل برای مدل ماسه متر را  59.2و  9.6، 5های شتاب حداکثر محاسبه شده در اعماق : عوامل موثر برای دامنه 9جدول

 (0.07g,0.2g,0.4gاشباع برای حرکت ارتعاشی با بزرگاهای گوناگون )

 
 

 ها در مدل ماسه خشک و اشباعمقایسه طیف فوریه برای شتاب

مدل ماسه خشک تحطت  گیری شده اصلی و محتوای فرکانسی تاریخچه زمانی شتاب برایدامنه فوریه حداکثر از فرکانس اندازه

در اعماق یکسان مشابه بطوده و  S-4و  S-18محاسبه شده است. طیف فوریه آرایه مرکزی و دو آرایه  FFTبا آنالیز  0.2gارتعاش 

باشد. با این حطال، ( که به باالترین مقادیر دامنه اول و دوم این سه آرایه مرتبط است مشابه می3Hzو  1Hzهای اصلی )فرکانس
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 دهد.های باالتر که در طیف رخ داده است را نشان میمقدار تقویت یا بزرگنمایی بیشتری از فرکانس اصلی و فرکانس S-4آرایه 

گیری شده اصلی در آرایطه ، مقادیر دامنه فوریه حداکثر فرکانس اندازه0.2gطور متوسط برای مدل ماسه اشباع تحت ارتعاش ه ب

S-18 در آرایه  گیری شدهکوچکتر از مقدار اندازهS-4 هطای بزرگتطر افطزایش بوده است و این مقادیر در طول ارتعاشات با دامنطه

هطای گیری شطده در موقعیطتیابد. همانگونه که در مدل ماسه خشک گفته شد، دامنه فوریه حداکثر در فرکانس اصلی اندازهمی

 سنج کم عمق و در مناطق نزدیک به دیواره افزایش داشته است.شتاب

 
 های مدل ماسه خشک و اشباعهای فاز در شتابه تفاوتمقایس

( در یک عمق مشخص بطرای مطدل ماسطه S-4و  S-18های مرکزی و کناری )های ثبت شده در آرایههای فاز بین شتاباختالف

ی هطای یکسطانی بطه منظطور بررسطخشک و اشباع بوسیله تعیین تاریخچه زمانی شتاب مورد بررسی قرار گرفته است. مختصات

تا بطزرگ  (0.07g)های کوچک برای مدل ماسه خشک قرار گرفته در معرض ارتعاشات با دامنه این دو آرایههای فاز بین اختالف

(0.4g) های صورت گرفته از شیب یک نشان دهنده این است که اختالف فاز وجود دارد و مورد بررسی قرار گرفته است. انحراف

های صورت گرفته مشخص شد اختالف فازها بطر ، اختالف فاز هم کمتر خواهد بود. از بررسیها کمتر باشدهر چقدر این انحراف

 توان نتیجه گرفت:ها بیشترین مقدار را داشته است. بطور کلی مشاهدات زیر را میروی سطح نسبت به عمق، در تمامی آرایه

 تر شده است.آن قابل توجهاختالف فاز روی سطح مشاهده شده و با افزایش میزان شدت ارتعاش اهمیت  (1

 قابل اهمیت نبوده است. S-4و  S-18گیری شده در هر دو متر اندازه 19.2و  9.6اختالف فاز در اعماق  (2

برای مدل ماسه اشباع قرار گرفته در  های کناری در سه عمق متمایزارتباطات فازی در مرحله قبلی بین آرایه مرکزی و دو آرایه

گیری شطده در نهشطته تشریح شد. تأخیر فازهای اندازه (0.2g)و ارتعاش با دامنه بزرگ  (0.07g)وچک معرض ارتعاش با دامنه ک

گیری شده در اعماق بوده است که این مسئله به دلیطل تولیطد اضطافه تر از مقادیر اندازهماسه و بر روی سطح زمین بسیار واضح

گیری شده در سطح زمین به دامنه بزرگ بوده است. تأخیر فاز اندازه ای و فشار سربار کوچکتر در طول ارتعاش بافشار آب حفره

 ها پدیده روانگرایی را آشکار ساخته است. دلیل افزایش بیش از حد فشار آب منفذی در تعداد سیکل

کطوچکتر  ناچیز بوده است. تطأخیر فازهطای S-18و  S-4های متر برای آرایش 59.2و  9.6ه شده در اعماق هداختالف فازهای مشا

ای را در پاسطخ های کناری اثرات مرزی کمتری توسط ظرف الیطهگیری شده در آرایه مرکزی و در دو آرایههای اندازهبین شتاب

 گیری شده نشان داده است.ای اندازهلرزه

 
 مقایسه عوامل بزرگنمایی و تقویت شتاب در مدل ماسه خشک و اشباع

محتوای فرکانس و تأخیر فاز تاریخچه زمطانی شطتاب مطرتبط بطوده اسطت. ایطن پارامترهطا  پارامترهای قبلی بطور عمده با دامنه،

ها از پارامترهطای بسطیار مهطم هسطتند. تنهطا یطک منعکس کننده بیش از یک عامل بوده و بسیار سودمند هستند، زیرا همه آن

شطد کطه ریشطه میطانگین مربطع شطتاب بطوده باپارامتر است که شامل اثرات دامنه و محتوای فرکانس تاریخچه زمانی شتاب می

(RMS acceleration)7 شود:و بصورت زیر تعریف می 

(16)                                                                                                              

بزرگتر، مقدار انرژی بیشطتری  RMSه زمانی شتاب است. مقدار شتاب فاصله زمانی تاریخچ dtمدت زمان شتاب و  dTکه در آن 

شطود کطه در اعمطاق تعریطف مطی RMSرا به نهشته ماسه وارد خواهد کرد. یک عامل تقویت شتاب بعنوان نسبت مقدار شطتاب 

ه از آرایطه کط RMSعوامطل تقویطت شطتاب  13شود. شطکلگیری شده تعریف میپایه اندازه RMSمختلف نسبت به مقدار شتاب 

های عامل تقویت در امتدا اعماق بطرای مطدل دهد که امکان مقایسه پروفیلمحاسبه شده را نشان می S-4و  S-18مرکزی، آرایه 

 کند.فراهم میرا  (0.2g)ماسه خشک قرار گرفته در معرض ارتعاش قوی 

                                                           
7  root mean square acceleration (RMS acceleration) 
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ی مدل ماسه اشباع قرار گرفته در معطرض برا S-18و  S-4 ،برای آرایه مرکزی RMSهمچنین عوامل بزرگنمایی شتاب  13شکل

 S-18مرکطزی و  هطایدهد. سازگاری قابل توجهی میان عوامل بزرگنمایی محاسطبه شطده در آرایطهرا نیز نشان می 0.2gارتعاش 

 S-18و  S-4، مرکطزی هطایمشاهده شده است. با این حال، تفاوت زیادی در عوامل تقویت بین موارد محاسبه شده بطرای آرایطه

های طول مدل از دیوار (1/20)گیری شده در فواصل تقریبی یک بیستم ای اندازههای لرزه، اگر پاسخبنابراینحظه شده است. مال

ای ممکن اسطت در مطورد مطالعطه انتهایی مدل ظرف )نه در سطح زمین( در آنالیز در نظر گرفته شود، اثرات مرزی محفظه الیه

 شباع نادیده گرفته شود، که این مسئله با مورد مدل ماسه خشک در تطابق است.ای اهای ماسهروانگرایی در نهشته

 

 
 (0.2g)در عمق برای ماسه خشک و اشباع قرار گرفته در معرض یک ارتعاش قوی  RMS: تأثیر مرز محفظه در بزرگنمایی شتاب  13شکل

 
کسانی داشته است، در حالی که مقادیر عامطل تقویطت تقریباً مقدار ی S-18عامل تقویت محاسبه شده مربوطه در آرایه مرکزی و 

ای وارد شده، که ایطن نتیجطه بطا های محفظه الیهبزرگتر بوده است. انرژی اضافی به ستون خاک در نزدیکی دیواره S-4در آرایه 

ططول  (1/20)بیسطتم ای در حطدود یطک ای در فاصطلهباشد. بنابراین، اگر پاسخ لرزهنتایجی که در قبل گرفته شده در تطابق می

ای نسطبت بطه شود که مدل ماسه خشک آزمایش شده در ظطرف الیطهگیری شود، استنباط میمدل از دیوارهای پیرامونی اندازه

 ای یک بعدی نتایج رضایت بخشی را نشان دهد.پاسخ لرزه

 
 ای بدست آمده از مدل ماسه اشباعهای زمانی اضافه فشار آب حفرهمقایسه تاریخچه

های زمانی مربوط به فشطار آب منفطذی را در آرایطه مرکطزی نشان داده شده است، تاریخچه 12که در شکل PPTگیرهای هانداز

PPT  و آرایهS-18 PPT شود:ای بصورت زیر تعریف میکند. نسبت اضافه فشار آب حفرهثبت می 

(17)                                                                                                                                           

فشار سربار موثر در نقطه مطورد نظطر  ´vσگیری شده و ای اندازهفشار آب حفره Δuای، نسبت اضافه فشار آب حفره urکه در آن 

در ای نسطبت اضطافه فشطار آب حفطرههطای زمطانی برسد. تاریخچه 1 تواند به عددمی urاست. اگر ماسه کامالً اشباع باشد مقدار 

برای مدل ماسه اشباع قرار گرفته در  14a-dدر اشکال S-18 PPTمرکزی و آرایه  PPTمتر در آرایه  59.2و  54.4، 9.8، 4.8اعماق 

بطه  4.8گیطری شطده در عمطق ای انطدازهنسبت اضافه فشار آب حفرهتاریخچه زمانی نشان داده شده است.  0.2gمعرض ارتعاش 

(. 14aمتر به روانگرا شدن نزدیطک بطوده اسطت )شطکل 4.8ای در عمق افزایش یافته است. قسمت باالی نهشته ماسه 5.95مقدار 

نشان داده شده است هی  اختالف قابل توجهی در دو تاریخچه زمانی نسطبت اضطافه فشطار  14dو  14bهمانطوری که در اشکال

دهند کطه اگطر . این مشاهدات نشان میشودمشاهده نمی S-18 PPTمرکزی و آرایه  PPTآرایه یری شده در گآب منفذی اندازه

گیطری شطود، اثطرات های پایانی ظرف مدل اندازهفشارهای آب منفذی در فاصله تقریباً یک چهارم از طول مدل نسبت به دیواره

 مرزی قابل توجهی رخ نخواهد داد.
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 ؛ در اعماق0.2gای ثبت شده برای مدل ماسه اشباع تحت ارتعاش زمانی نسبت اضافه فشار آب حفرههای : تاریخچه 14شکل

(a )4.8 (   مترa )9.6 (    مترa )14.4 (     مترa )19.2 متر 

 

 و جزئیات ابزار دقیق تنظیمات آزمایشگاهی

ام شده است. خاک مورد استفاده در آزمایشهای پذیر در دانشگاه وسترن انتاریو انجآزمایش دیگری که بر روی یک ظرف انعطاف

شود، که متشکل از بنتونیطت مخلطوط شطده بطا اصالد شده نامیده می glybenمیز لرزان خاک رس مصنوعی مخلوطی است که 

دهطد. از پذیر و طرد ابزار دقیطق را نشطان مطیمقطع عرضی ظرف انعطاف 15شکل .(Turan et al, 2008) گلیسیرین و آب است

نظارت بر پاسخ نهشته مطدل رس  به منظور (DISP1)گیر جابجایی لیزری و یک اندازه (ACC1-ACC7)سنج د هفت شتابتعدا

بطرای نیز  (ACC1–ACC6)سنج اندازه کوچک شش شتابهمچنین از استفاده شده است. گیری حرکات میز لرزان و برای اندازه

های کوچک بر روی سطح خاک نصب شده است. سنجپنج عدد از شتاب گیری و نظارت بر پاسخ خاک استفاده شده است.اندازه

 15نیز در امتداد محور طولی از الیه خاک از مرکز جعبه تا نزدیکی مرز دیواره ظطرف بطه عطرض  ACC1-ACC4های سنجشتاب

 اند.میلیمتر از مرز واقع شده

 
 : طرد شماتیک از ابزارگذاری 15شکل

 

برای اعمال به میز لرزان بکار گرفتطه  (0.1g)دامنه کوچک محرک ورودی هارمونیک با جعبه، یک منظور بررسی اثرات مرزهای ب

، ACC1هطای سطنجقرائطت شطتابر خططی خطاک در نظطر گرفتطه شطده اسطت. پذیر برای اطمینان از رفتطاشده و ظرف انعطاف

ACC2،ACC3   وACC4 ند. تقویطت و بزرگنمطایی خطاک و رفتطار ابرای بررسی تأثیرات مرزهای جعبه مورد مقایسه قرار گرفت

هطای مختلطف در محطدوده هرتز و بطا شطدت 55های زمانی جابجایی سینوسی در فرکانس غیرخطی خاک با استفاده از تاریخچه

0.12g  0.7تاg های مورد مطالعه قرار گرفته است که این آزمایشات به نامAMP-1  وAMP-4 .اشاره دارد 

تر و بطر اسطاس زلزلطه سخ غیرخطی نهشته مدل رسی با استفاده از یک تاریخچه زمانی جابجایی واقعیگیری، پابه منظور نتیجه

انطد. پطس از آن، آنطالیز عطددی معرفی شطده HYS-2و  HYS-1که این آزمایشات بعنوان ست، السنترو مورد مطالعه قرار گرفته ا

انجام شده است. تجزیه و تحلیطل  Shake91برنامه کامپیوتری  برای هر تست با استفاده از روش آنالیز خطی معادل اجرا شده در

 های مدل انجام شده است.عددی نیز به منظور بررسی و صحت سنجی آزمایش
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 ایعملکرد جعبه برشی الیه
 اصطکاک بلبرینگ و اثرات غشایی

های سرعت موج برشطی پروفیل های پره برشی دستی وگیری شده با استفاده از آزمونمشخصات مقاومت برشی اندازه 16aشکل

ای نیاز به کالیبراسیون دارد. با این های الیهها عاملی است که در بسیاری از جعبهدهد. بطور کلی اصطکاک بین قابرا نشان می

هطای های منفرد بطور مسطتقیم و بطا اسطتفاده از بلبرینطگاند. قابها در باالی یکدیگر قرار داده نشدهحال در طراحی فعلی قاب

هطا را های قابخطی با اصطکاک بسیار کم به قاب خارجی متصل شده است. چنین ترتیب و چیدمانی، مقاومت لغزشی بین الیه

ای بطرای گیری شده در امتطداد عمطق ظطرف الیطههای جانبی اندازهمقاومت 16b. شکل(Prasad et al, 2004) از بین خواهد برد

 دهد.خلی را نشان میو با غشاء داشرایط بدون غشاء داخلی 

 

 
 نیروهای مقاومت در برابر حرکت جانبی قاب( b)  مقاومت برشی و پروفیل سرعت موج برشی در امتداد عمق( a) :  16شکل

 
 ارزیابی اثرات مرزی

 ACC3و  ACC1 ،ACC2هطا در دهد. نتطایج تفطاوت بطین پاسطخرا نشان می ACC1-4ها در های زمانی شتابتاریخچه 17شکل

دهطد. بطا میلیمتری از مرز جعبه واقع شده است، یک شکل پراکنده را نشان می 15که در فاصله  ACC4 پاسخز بوده است. ناچی

گیطری شطده توسطط سطه باقی مانده است، که بسیار نزدیک به دامنه حداکثر اندازه 0.128gاین حال، دامنه حداکثر در محدوده 

کننطد. شطکل ای بطور مناسب عمطل مطیپذیر جعبه الیهدهد که مرزهای انعطافمیسنج دیگر بوده است. این نتایج نشان شتاب

ای با ترازهای الیطه و عیطوب تطراکم ممکطن توان به عوامل متعددی مانند اثر مرز صلب محلی یا منطقهرا می ACC4پراکنده در 

مدل انتشطار مطوج برشطی  بصورتجم خاک دهد که اکثریت حنزدیک به دیوارهای جعبه نسبت داد. با این حال، نتایج نشان می

 کند.رفتار مییک بعدی  عمودی

 

 
 ای دینامیکی: تأثیرات مرزهای جعبه بر پاسخ لرزه 17شکل
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، بطار (NF-1)دهد که با استفاده از یک بارگذاری رفطت و برگشطتی های میز لرزان را ارائه میاین بخش، نتایج حاصل از آزمایش

ید در خطاک، بطه مطالعطه تشطد( HYS-2 تطا HYS-1)صورت تصادفی با تاریخچه زمانی زلزله و ب (AMP-4 تا AMP-1)هارمونیک 

 ت.و رفتار هیسترزیس غیرخطی خاک پرداخته شده استقویت و بزرگنمایی 

 
 خاکرزونانس 

را  (ACC1)و سططح خطاک  (ACC7)گیری شده بر روی میطز لطرزان های زمانی شتاب اندازهبه ترتیب تاریخچه 18bو  18aشکل

طیف مقاومت نشان  (rms) 8دهد. ریشه مجذور میانگینطیف مقاومت مربوطه را نشان می c81دهد؛ در حالی که شکلنشان می

های رزونانس خاک و میز لرزان را نشطان دهنده بزرگنمایی سیگنال ورودی است. نقاط حداکثر مقدار در طیف مقاومت، فرکانس

هرتز بوده است. مقدار حداکثر دوم در طیف مقاومت با توجطه بطه  28س اصلی ستون خاک ، فرکان18cدهند. با توجه به شکلمی

باشد. چون توده خاک قرار داده شده بر روی میز لرزان بزرگتطر از جطرم میطز هرتز می 15پاسخ دینامیکی میز لرزان در فرکانس 

 بوده است. ACC7و   ACC1میز لرزان در هر دو طیفلرزان است، لذا بزرگای مقدار حداکثر مقاومت برای خاک غالباً بیشتر از 

 

 
 طیف مقاومت مربوطه (c)بر روی میز لرزان  (b)در سطح خاک  (a)های زمانی شتاب : تاریخچه 58شکل

 

 تقویت )بزرگنمایی( خاک

را  (ACC1)طح خاک های انجام شده بر روی سگیریبا اندازه (ACC7)گیری شده در میز لرزان های زمانی شتاب اندازهتاریخچه

بینی کرده اسطت. مقادیری را نیز پیش AMP-4تا  AMP-1های برای آزمایش Shake91مقایسه کرده است و با استفاده از برنامه 

بوده و طول مدت و فرکانس هر یطک از امطواج سینوسطی بطه  0.7gو  0.55، 0.35، 0.12های تاریخچه زمانی ورودی حدود دامنه

هطای زمطانی توافق خوبی بین فاکتورهای بزرگنمایی آزمایشگاهی و عددی برای تاریخچطه هرتز بوده است. 55ثانیه و  55ترتیب 

د که رفتار هیسترزیس خاک نقش مهمی در خصوصیات تقویت نهشته ده. نتایج نشان میشده استهای مختلف مشاهده شتاب

 5.25شود. عوامل تقویت محاسبه شده به ترتیب برابطر میکند و افزایش شدت ارتعاش منجر به افزایش بزرگنمایی خاک ایفا می

، 1.15نیطز برابطر  Shake91بوده است. عوامل بزرگنمایی مربطوط بطه  0.7gدر  5.44و  0.55gدر  0.35g ،5.34در  0.12g ،5.21در 

بوده کطه  %9به مقدار  0.7gگیری شده و محاسبه شده در بوده است. حداکثر تفاوت بین عوامل تقویت اندازه 5.32و  5.27، 1.20

 شود.برای چنین آزمونی مناسب در نظر گرفته می

 

 گیریبحث و نتیجه

های انجام شده برای بررسی اثرات مرزهای جاذب انرژی در پاسخ دینامیکی یک محفظه صلب و اثرات ظرف مدل از آزمایش

 توان نتایج زیر را استخراج نمود:می های آزمایشگاهی در میز لرزان و دستگاه سانتریفیژاستفاده شده در آزمون

                                                           
8  root mean square (rms) 
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پذیری به ویژه در محدوده فرکانسی نزدیک به فرکانس اصلی های با مرزهای جاذب کاهش قابل توجهی در مقدار انتقالسیستم

 نهشته خاک را نشان داده است. 

اند به طور مستقیم با تولید توهای با حضور فوم با یک مقدار قابل توجهی از انرژی پایین مشخص شده است که میسیستم

 .بازتاب یا انعکاس( از امواج حجمی از مرزهای مصنوعی مرتبط باشد)جزئی 

، عمدتاً بسته به فوم مورد استفاده در آزمون را %92تا حداکثر مقدار  %41نتایج کاهش در انرژی در محدوده حداقل مقدار 

 آن انرژی محاسبه شده است عماًل ناچیز بوده است.دهد، در حالی که اثرات سطح شتاب و عمق که در نشان می

توان نتیجه گرفت که، استفاده از ظروف مدل ژئوتکنیکی با مرزهای جاذب برخی از مزایای ویژه به منظور به حداقل رساندن می

 کند.تولید و انعکاس امواج حجمی از مرزهای مصنوعی را فراهم می

هطای شطده در ماسطهگیطری انطدازه یهطاهای اصلی شتابو فرکانس های فوریه حداکثرحداکثر، دامنه هایتغییرات درصد دامنه

بطوده اسطت و  %7های انتهطایی مطدل ظطرف کمتطر از طول مدل از دیواره (1/20)در فواصل تقریبی یک بیستم خشک و اشباع 

 هیچگونه اختالف آشکاری در مقدار نسبت اضافه فشار آب منفذی مشاهده نشده است. 

 (1/20)آوری شده در فواصل تقریبی یک بیستم های جمعگیریمتر برای اندازه 19.2و  9.6فاز مشاهده شده در اعماق  اختالف

 های انتهایی مدل ناچیز بوده است.طول مدل از دیواره (1/4)و یک چهارم 

د کطه اثطرات مطرزی در دهمینشان  S-18برای آرایه مرکزی و بدست آمده  RMSهای عامل بزرگنمایی یا تقویت شتاب پروفیل

 باشد.هایی که بر روی سطح زمین انجام شده است حداقل میگیریها بجز اندازهای در نزدیکی و مجاورت دیوارهپاسخ لرزه

سازی دقیق از انتشار ای شبیهگیریم که در بخش مرکزی ظرف الیههای آزمایش گزارش شده خاص، نتیجه میتحت پیکربندی

 فیوژ صورت گرفته است.شی در آزمایش سانتریموج بریک بعدی 

نسطبت اثرات آن و بوده تقریباً یکنواخت  در امتداد عمق ظرفگیری شده با توجه به مقاومت اصطکاکی نیروهای مقاومتی اندازه

 است.قابل اغماض بوده ای به مقاومت برشی خاک قرار داده شده در ظرف الیه

توان بطه سنج نزدیک به مرز را میه قابل چشم پوشی کردن است. پراکندگی از ثبت شتابگیری شدهای اندازهاثر مرز در شتاب

بسیار نزدیک بطه  ،دامنه حداکثر دیکی دیوار نسبت داد. با این حالنظمی تراکم ممکن در نزها و بیصلبیت محلی در سطح الیه

 ها باقی مانده است.سنجگیری شده توسط دیگر شتابمقادیر اندازه

کنطد. افطزایش شطدت ارتعطاش ت غیرخطی خاک نقش بسیار مهمی در خصوصیات تقویت و بزرگنمایی نهشته خاک ایفا میاثرا

هطای شود. تاریخچه زمانی تقریبی السنترو اعمال شده به پایه ستون خطاک در آزمطایشمنجر به افزایش در عامل بزرگنمایی می

ن تقریباً یکسان و مشابهی بوده است. توافق خوبی بین نتایج آزمایشطگاهی به میزا shake91سازی میز لرزان تقویت شده و شبیه

 ای و مدل خاک را ثابت کرده است.و عددی عملکرد جعبه برشی الیه

در طول آزمایش میطز  ACC7و  ACC1 ،ACC6بدست آمده از  در برابر دامنه کرنش برشیتغییرات سختی و میرایی خاک رس 

های های حرکت ورودی کوچک سازگار است. با این حال، انحرافهای آزمایشگاهی در شدتآزمون زابا نتایج بدست آمده  لرزان

 شود.های آزمایشگاهی تناوبی های میز لرزان و آزمونهای در حالت بارگذاری بین آزمایشتواند به تفاوتمی %38بیشتر از 

 

 مراجع

 
Bendat JS, Piersol AG. Engineering applications of correlation and spectral analysis. 2nd ed.. New York, NY: 

John Wiley & Sons; 1993. 
 

Biot MA. Theory of elastic waves in fluid-saturated porous solid. I. Low frequency range. J Acoust Soc Am 

1956; 28:168–78. 
 

Biot MA. Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid. II. Higher frequency range. J 

Acoust Soc Am 1956; 28:179–91. 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 

Brekhovskikh LM. Waves in layered media. New York, NY: Academic Press Inc.; 1960. 
 

Clough RW, Penzien J. Dynamics of structures. 2nd ed.. New York, NY: McGraw-Hill; 0-07-011394-7. 
 

Dar, A.R. Development of a flexible shear stack for shaking table testing of geotechnical problems. PhD thesis. 

University of Bristol: UK; 1993. 
 

Dobry R, Oweis I, Urzua A. Simplified procedures for estimating the fundamental period of a soil profile. Bull 

Seismol Soc Am 1976; 66:1293–321. 
 

Fishman KL, Mander JB, Richards R. Laboratory study of seismic free-field response of sand. Soil Dyn 

Earthquake Eng 1995; 14:33–43. 
 

Gibson L, Ashby MF. Cellular solids-structure and properties. 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge Press; 1997. 

Hashash, YMA, Groholski, DR, Phillips, CA, Park, D, Musgrove, M. (2012). DEEPSOIL 5.1, user manual and 

tutorial. 107p. 
 

Idriss IM, Seed HB. Seismic response of horizontal soil layers. J Soil Mech Found Div ASCE 1968;94(4):1003–

31. 
 

Kolsky H. Stress waves in solids. Oxford: Clarendon Press; 1953. 
 

Kramer SL. Geotechnical earthquake engineering. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall; 1996. 
 

Lakes RS. Viscoelastic solids. LLC, Boca Raton, FL: CRC Press; 1998. 
 

Lakes RS. Viscoelastic measurement techniques. Rev Sci Instrum 2004; 75: 797–810. 

http://dx.doi.org/10.1063/1.1651639. 
 

Whitman RV, Lambe PC. Effect of boundary conditions upon centrifuge experiments using ground motion 

simulation. Geotech Test J GTJODJ 1986; 9 (2):61–71. 
 

Zeng X, Schofield AN. Design and performance of an equivalent-shear-beam container for earthquake centrifuge 

modelling. Géotechnique 1996; 46 (1):83–102. 
 

Dewoolkar MM, Ko HY, Pak RYS. Duxseal boundary in retaining wall configuration. In: Proceedings of the 

international conference centrifuge 98, vol. 1, Tokyo, Japan; 1998. p. 123–8. 
 

Ko HY, Dewoolkar MM. Modeling liquefaction in centrifuges. In: Lade, Yamamuro, editors. Proceedings of the 

physicas and mechanics of soil liquefaction; 1999. p. 307–22. 
 

Zeng X. Seismic response of gravity quay walls, I: centrifuge modeling. Journal of Geotechnical and 

Geoenviromental Engineering ASCE 1998;124(5): 406–17. 
 

Taylor RN. Geotechnical centrifuge technology. London: Blackie Academic & Professional; 1995. p. 181–5. 

Lee CJ, Chiang KH. Response of single piles to tunnel-induced soil movements in sandy ground. Candian 

Geotecnical Journal 2007; 44(10): 1224–41. 
 

Turan A, Hinchberger SD, El Naggar MH. Investigation of dynamic performance of bentonite-glycerin-water 

based artificial clay. GRC research report, report no. GEOT-08-01. London, Ont., Canada: The University of 

Western Ontario; 2008. 
 

Prasad SK, Towhata I, Chandradhara GP, Nanjundaswamy P. Shaking table tests in earthquake geotechnical 

engineering. Curr Sci 2004; 87(10): 1398–404. 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

