
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمرانمهندسیدر

   

سازه بر سازه های بلند -تاثیرات اندرکنش خاک  

 

 3الیاس سرهنگیان، 2، محسن غلامی تبار طبری 𝟏∗هادی گلسرخ تبار امیری

 

 hadi.gst@gmail.comدانشگاه صنعتی شریفسازه،  -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -3                        

 gh.tabary@gmail.comسازه، دانشگاه صنعتی بابل -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -2                        

 sarhangiane@yahoo.comمهندسی زلزله ، دانشگاه آزاد  واحد آزادشهر –دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران  -1                        

 

 :چکیده
باید در شرایط با گسترش تکنولوژِی و شهر نشینی، پروژه های گسترده و وسیعی طراحی و اجرا می شوند که بعضی از این پروژه ها 

سازه حائز اهمیت می باشد و رفتار سیستم -نامطلوب ژئوتکنیکی اجرا شود. در هنگام وقوع زلزله در چنین شرایطی، اثرات متقابل خاک

 سازه اختلافات پاسخ سازه در حالتی که این پاسخ با فرض -اثرات اندرکنش خاکسازه ها را به مقدار قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد.

برابر بودن حرکت پی سازه با حرکت میدان آزاد زمین محاسبه شده است را نسبت به پاسخ سازه با در نظر گرفتن حرکت اصلاح شده یا 

واقعی پی، نشان می دهد واین اختلافات به مشخصه های حرکت میدان آزاد زمین بعلاوه خواص سازه و تکیه گاه انعطاف پذیر )خاک 

طبقه مدل سازی شده و برای لحاظ کردن اثر اندرکنش خاک و پی، سختی  13در این مقاله یک ساختمان  دارد.مجاور و زیر پی( بستگی 

مهمترین پارامتری که بعد از مدلسازی مدل با اندرکنش و میرایی خاک زیر پی گسترده به صورت فنر و میراگر در زیر پی مدل می شود. 

 -سی قرار می گیرد، زمان تناوب اصلی سازه می باشد که لحاظ کردن اندرکنش خاک سازه، با مدل بدون اندرکنش، مورد برر -خاک 

 سازه در محاسبات دینامیکی سازه باعث افزایش پریود سازه میشود.
 

 :یکلید واژه های
 سازه ، سختی خاک ، میرایی خاک ، زمان تناوب اصلی ، سازه های بلند -اندرکنش خاک 

 

 مقدمه:

شهر نشینی، پروژه های گسترده و وسیعی طراحی و اجرا می شوند که بعضی از این پروژه ها باید در شرایط با گسترش تکنولوژِی و 

سازه حائز اهمیت می باشد و رفتار سیستم -نامطلوب ژئوتکنیکی اجرا شود. در هنگام وقوع زلزله در چنین شرایطی، اثرات متقابل خاک

 [3رار می دهد. این امر باعث گردیده که این موضوع از دو دهه اخیر مورد توجه قرار گیرد.]سازه ها را به مقدار قابل توجهی تحت تاثیر ق

تحلیل عکس العمل دینامیکی سازه هایی که تحت بارهای بالقوه زلزله در پایه خود قرار دارند، یکی از وظایف اصلی مهندسی زلزله می 

کنش است. در سازه های متکی بر زمین صلب، حرکت پایه سازه در اثر  باشد. در حالت کلی سازه با خاک اطراف خود در حال بر هم

زلزله، برابر همان حرکت میدان آزاد زمین می باشد. برای سازه های متکی بر خاک انعطاف پذیر، حرکت پی معمولا با حرکت میدان آزاد 

یک مولفه جانبی یا انتقالی نسبت به زمین باشد.  اختلاف دارد. این اختلاف ممکن است شامل یک مولفه حرکت گهواره ای مهم، بعلاوه

 [2مولفه حرکت گهواره ای به ویژه می تواند برای سازه های بلند، مهم باشد.]

یک سازه با تکیه گاه انعطاف پذیر، با یک سازه با تکیه گاه صلب، از این لحاظ نیز اختلاف دارد که ممکن است یک قسمت اساسی از انرژی 

ه تشعشع امواج و نیز به وسیله عمل هیسترزیس در خاک در تکیه گاه انعطاف پذیر تلف و مستهلک شود. اهمیت فاکتور ارتعاشی به وسیل

دوم با افزایش شدت لرزش زمین افزایش می یابد. تکیه گاه انعطاف پذیر همچنین باعث تغییر شکل مودها و فرکانس های ارتعاشی سازه 

 [1می شود.]
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اختلافات پاسخ سازه در حالتی که این پاسخ با فرض برابر بودن حرکت پی سازه با حرکت میدان آزاد زمین  سازه-اثرات اندرکنش خاک

محاسبه شده است را نسبت به پاسخ سازه با در نظر گرفتن حرکت اصلاح شده یا واقعیپی، نشان می دهد واین اختلافات به مشخصه های 

 [1یه گاه انعطاف پذیر )خاک مجاور و زیر پی( بستگی دارد. ]حرکت میدان آزاد زمین بعلاوه خواص سازه و تک

سازه انجام گرفته است. -سازه در هنگام وقوع زلزله و اثرات اندرکنش خاک-تاکنون مطالعات گسترده ای در مورد رفتار سیستم های خاک

ه خود گرفته است و هم اکنون نیز سرعتی جهشی نسبت به سال های قبل از آن، ب 3391به نظر می رسد که این مطالعات از سال 

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. در این تحقیقات، مدل های مختلفی برای سازه، پی ساختمان و خاک در نظر گرفته شده و از روش 

ک با مدل های مختلفی برای تحلیل استفاده شده است. تحلیل ها بصورت دو بعدی و هم به صورت سه بعدی در نظر گرفته شده اند. خا

سازی های مختلفی همچون مدل نیم فضا،مدل المان محدود، مدل فنر و کمک فنر و نیز مدل ترکیبی نیم فضا و المان محدود، مورد 

 بررسی قرار گرفته است.

 :[5]سازه استفاده می شود-انواع مدل هلی خاک که برای تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک

ساده ترین روش مدل کردن خاک، استفاده از فنر، کمک فنر و جرم معادل می باشد که در مدل فنر و کمک فنر در پی سازه :  (3

 تراز پی سازه قرار داده می شود.

مدل تیر برشی : مدل تیر برشی می تواند برای مدل کردن رفتار دینامیکی خاک های لایه ای روی بستر سنگی بکار رود. چون  (2

 حلیل استفاده می شود، آن را مدل تیر برشی می نامند.در این روش از تئوری امواج برشی برای ت

مدل نیم فضای الاستیک یا ویسکوالاستیک : یک روش سه بعدی می باشد که بر اساس مدل پی نیم فضای پیوسته و تکنیک  (1

 زیر سازه چند مرحله ای پایه ریزی شده است.

افقی و عمودی قرار گرفته و بررسی رفتار غیر خطی  مدل عناصر محدود برای خاک : در مواردی که لایه بندی خاک در جهات (1

در تحلیل اندرکنش ضروری می باشد، استفاده از مدل نیم بینهایت امکان پذیر نبوده و باید از روش عناصر محدود استفاده 

 نمود.

می شود که تمام  مدل ترکیبی نیم فضا و المان محدود : این روش، روشهای توصیف شده قبلی را با هم ترکیب میکند و ادعا (5

 امتیازهای روش المان محدود و روش نیم بی نهایت را دارا می باشد.
 

 [6]سازه:-روش های تحلیلی اندرکنش خاک

سازه به وسیله متد اجزای محدود انجام می شود و می تواند در محدوده -روش مستقیم: روش حل مستقیم اندرکنش خاک (3

شود. در این روش، سازه و قسمتی از خاک مدفون شده، توسط المان محدود  وسیعی از مسائل با هندسه های مختلف اعمال

مدل شده و سپس با هم تحلیل می شوند. حرکت میدان آزاد خاک در مرزها به سیستم اعمال می شود. اسین روش دارای این 

داده که این روش برای برتری مهم است که قادر به در نظر گرفتن مشخصات غیرهمگن خاک یا سنگ می باشد. تجربه نشان 

 استفاده سازه های مدفون، ساده تر می باشد.

روش مستقیم، اجازه در نظر گرفتن قوانین رفتاری غیر خطی خاک را نیز می دهد. غیر خطی بودن رفتار خاک بدلیل 

ک به طور خصوصیات غیر خطی آن به ویژه سطح تماس خاک وسازه می باشد. در روش مستقیم، عکس العمل های سازه و خا

 همزمان بدست می آیند. در این روش می توان سازه های خیلی بزرگ را مدل کرد.

روش زیر سازه: فرض اصلی این روش برقراری اصل برهم نهی که متضمن رفتار خطی است می باشد. روش زیر سازه بر اساس  (2

جداگانه حل شده و در مرحله نهایی  سازه به یک سری از زیر مسئله های ساده تر می باشد. هر زیر مسئله-تقسیم خاک

تحلیل، بر پایه اصل برهم نهی نتایج با هم ترکیب می شوند. این روش به خصوص در مواقعی که یک قسمت سیستم مثلا پی 

 دارای هندسه ساده ای است در حالی که قسمت های دیگر هندسه پیچیده ای دارند، کاربرد مناسبی دارند.

سازه را به دو زیر سیستم تقسیم می کند، روش هیبرید می باشد -دیگری که سیستم کلی خاکروش مختلط: روش زیر سازه  (1

که توسط گوپتا ابداع شده است. اولین زیر سیستم، موسوم به میدان نزدیک است که نه تنها سازه بلکه محدوده معینی از خاک 

محدوده باقیمانده خاک نیمه بینهایت، در بیرون سطح اطراف سازه را نیز در برمی گیرد. دومین زیر سیستم ، میدان دور، که 

سازه بکار میرود و با استفاده از قدرت -تماس نیم کره را شامل می شود. این روش بیشتر در تحلیل سه بعدی اندرکنش خاک
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را دارا  روش اجزای محدود، توانایی مدل کردن هندسه پیچیده پی های نیمه مدفون و انعطاف پذیر و همچنین فضای پیوسته

 می باشد.

 

:در این پروژه روش لحاظ کردن اثر اندرکنش خاک وسازه  

روشی برای لحاظ کردن اثر اندرکنش خاک و پی پیشنهاد کرد. این روش با فرض استفاده از پی گسترده  [9] گازتاس 3333در سال 

صلب انجام می گیرد.گازتاس روابطی را برای تعیین سختی پی در سه جهت انتقالی و سه جهت چرخشی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک 

سپس ضریب  .sur(k(ر گرفته روی خاک، با توجه به ابعاد پی بدست می آید و پی، بدست آورد. در این روش ابتدا سختی سطحی پی قرا

. بدین ترتیب سختی سطح زیر پی در شش جهت محاسبه می شود. emb(k(تصحیح برای حالت مدفون شده پی در خاک تعیین می شود

ی شود. همچنین روابطی برای ضریبی هم برای تصحیح سختی سطح پی با در نظر گرفتن اثرات دینامیکی خاک روی پی محاسبه م

 تعیین میرایی سازه در جهات مختلف و با استفاده از ضریب سختی بدست آمده و ابعاد پی، پیشنهاد شده است.

 سختی ها و میرایی بدست آمده را می توان با فنر زیر فونداسیون مدل کرد.

 این روابط در جدول های زیر نشان داده شده است: 
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 : SAP2000مدل سازی در 
مدل سازی شده و برایلحاظکردناثراندرکنشخاکوپی،  Frame Tubeطبقه فولادی با سیستم جانبی  13در این مطالعه یک ساختمان 

. بنابراین برای وابطبا فرض صلب بودن پی ارائه شده انداین رسختی و میرایی خاک زیر پی گسترده به صورت فنر و میراگر مدل می شود.

سختی خمشی پی باید زیاد فرض شود. سپس سختی ها و میرایی بدست آمده برای سطح زیرین پی با قرار  SAP2000لسازی پی در مد

 دادن فنر مدل می شود.

 مشخصات پی به صورت زیر می باشد:
 

{
2𝐿 = 48.2 𝑚
2𝐵 = 46.8 𝑚

𝐷 = 4𝑚
 ابعاد فونداسیون
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:مشخصات خاک   

VALUE PROPERTY 

28 deg Angle of internal friction 

0.16 kg/cm2 Cohesion 

2.1 gr/cm2 Ywt 

170 kg/cm2 Es (width=1m) 
3 kg/cm2 Ks 

12 m Water level 
325 m/s Vs 

Silty sand Soil type 

 

 محاسبه پارامترهای مدل سازی:
 تعیین سختی و میرایی انتقالی :

direction 
Ksur (ton/cm) 

 سختی پی سطحی

Ƞ 
 پی ضریب تصحیح

 مدفون

kemb(ton/cm) 

 سختی پی مدفون
β 

 میرایی

z 977.3 1.437 0.98 0.73 

y 794.1 2.127 1 0.63 

x 793.8 2.127 1 0.63 

 تعیین سختی و میرایی گهواره ای :

direction 
Ksur (ton.cm/rad) 

 سختی پی سطحی

Ƞ 
 ضریب تصحیح پی

 مدفون

kemb(ton/cm) 

 سختی پی مدفون
β 

 میرایی

zz 7.268E9 3.64 0.97 0.19 

yy 4.436E9 3.25 0.98 0.16 

xx 4.094E9 3.33 0.98 0.16 

 

 نتایج مدلسازی:
مهمترین پارامتری که بعد از مدلسازی مدل با اندرکنش خاک و سازه، با مدل بدون اندرکنش، مورد بررسی قرار می گیرد، زمان تناوب 

 [8]اصلی سازه می باشد.
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همان طور که در جدول زیر نشان داده شده است زمان تناوب اصلی سازه با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، مقدار کمی افزایش  

سازه در آنها لحاظ شود اتفاق میافتد ولی مقدار -یافته است . افزایش زمان تناوب سازه تقریبا برای همه سازه هایی که اثر اندرکنش خاک

 وامل زیادی بستگی دارد. این افزایش به ع

 

 

 
 

.مد اول ساختمان در جدول زیر نشان داده شده است 01مقایسه   

mode اک بدون در نظر گرفتن اندرکنش خ

 و سازه

 با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و

 سازه

Mode1 7.415 7.539 

Mode2 7.023 7.024 

Mode3 6.963 6.963 

Mode4 2.513 2.515 

Mode5 2.456 2.456 

Mode6 2.412 2.412 

Mode7 1.465 1.465 

Mode8 1.454 1.456 

Mode9 1.411 1.411 

Mode10 1.029 1.030 
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 بررسی عکس العمل های تکیه گاهی :
ال شده است.اعمترکیب بارها بر اساس آیین نامه مقررات ملی ساختمان ایران در نظر گرفته شده اند و بار زلزله به صورت طیفی به سازه   

 
اک بدون در نظر گرفتن اندرکنش خ عکس العمل پایه

 و سازه

و  با در نظر گرفتن اندرکنش خاک

 سازه

OutputCase CaseType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ GlobalFX GlobalFY GlobalFZ 

Text Text Tonf Tonf Tonf Tonf Tonf Tonf 

DEAD LinStatic 0 0 30889 0 0 30889 

LIVE LinStatic 0 0 17816 0 0 17816 

spectrum-0 LinRespSpec 1935 0 0 2011 0 0 

spectrum-30 LinRespSpec 1676 986 0 1742 1022 0 

spectrum-60 LinRespSpec 968 1708 0 1006 1770 0 

spectrum-90 LinRespSpec 0 1972 0 0 2044 0 

spectrum-120 LinRespSpec 968 1708 0 1006 1770 0 

spectrum-150 LinRespSpec 1676 986 0 1742 1022 0 

COMB1 Combination 0 0 43245 0 0 43245 

COMB2 Combination 0 0 65574 0 0 65574 

COMB3 Combination 0 0 54884 0 0 54884 

COMB4 Combination -771 0 37067 -771 0 37067 

COMB5 Combination -1543 0 54884 -1543 0 54884 

COMB6-spec0 Combination 1935 0 54884 2011 0 54884 

COMB7 Combination -1543 0 27800 -1543 0 27800 

COMB8-spec30 Combination 1676 986 27800 1742 1022 27800 

COMB9 Combination 0 0 45975 0 0 45975 

COMB10 Combination 0 0 65574 0 0 65574 

COMB6-spec30 Combination 1676 986 54884 1742 1022 54884 

COMB6-spec60 Combination 968 1708 54884 1006 1770 54884 

COMB6-spec90 Combination 0 1972 54884 0 2044 54884 

COMB6-spec120 Combination 968 1708 54884 1006 1770 54884 

COMB6-spec150 Combination 1676 986 54884 1742 1022 54884 

COMB8- spec60 Combination 968 1708 27800 1006 1770 27800 

COMB8-spec90 Combination 0 1972 27800 0 2044 27800 

COMB8-spec120 Combination 968 1708 27800 1006 1770 27800 

COMB8-spec150 Combination 1676 986 27800 1742 1022 27800 

COMB8-spec0 Combination 1935 0 27800 2011 0 27800 

 

درصد برای نیروهای زلزله افزایش یافته است. 1نتایج جدول بالا نشان می دهد که برش پایه به طور میانگین   
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ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمرانمهندسیدر

 نتیجه گیری :

توجه به نوع خاک و سختی ساازه لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه در محاسبات دینامیکی سازه باعث افزایش پریود سازه میشود که با 

کاه ایان  .هر چه نسبت سختی سازه به خاک بیشتر شود میزان ازدیاد پریود نیز بیشاتر میگاردد . مقدار افزایش پریود متفاوت است

در حالت بررسی شاده مقادار   .مسئله بیشتر برای سازه سخت بر روی خاک نرم مصداق پیدا می کند نه سازه نرم بر روی خاک سخت

 .زایش پریود ناچیز استاف

، به دلیل پریود بالای سازه که دارای انعطاف پذیری زیادی است تقریبا نتایج پاساخ باا احتسااب انادرکنش و  T>1secبرای پریود های 

 بدون آن بر روی همدیگر منطبق هستند.

خاک کمتر شود اثر اندرکنش خااک و  سازه بسیار حائز اهمیت است و هر چه سرعت موج برشی در–نوع خاک در مسئله اندرکنش خاک 

 .سازه در تحلیل بیشتر میگردد

 درصد افزایش را نشان داد. 1برش پایه در این مدلسازی برای بارهای جانبی به طور متوسط حدود 

وجهی برای بررسی بیشتر تاثیر اندرکنش روی برش پایه مدلسازی با خاک نرمتر تکرار شد و مشاهده شد که بارش پایاه کااهش قابال تا

 داشت.
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