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  :چکیده

خته شده است. هاي داراي طبقات زیر زمین پردادر ساختمان اندرکنش خاك و سازهبه بررسی اثر نامه در این پایان

نهایت و پیوسته از روش مستقیم استفاده شده که در آن خاك به صورت نیمه بی اندرکنش خاك و سازهبراي بررسی اثر 

 دي بصورت سه بع  ABAQUSو خاك پیرامون آن در محیط نرم افزار  ساختمانسازي ، مدلمدل شده است. همچنین

در این  هاي بررسی شدهانجام شده است. مدل رفتاري براي خاك، االستو پالستیک در نظر گرفته شده است. مدل

 ه طبقه زیر زمین، ساختمانسطبقه با هشت  ساختمانهاي مختلف است که شامل با حالت ساختمانار پژوهش چه

با هفت  دوازده طبقه ه طبقه با سه طبقه زیرزمین و ساختماندوازد طبقه با هفت طبقه زیر زمین، ساختمان هشت

ها با تغییر دلتاریخچه زمانی غیر خطی براي مقایسه م باشد. در این پژوهش  از تحلیل دینامیکیطبقه زیر زمین می

اندرکنش رات دهد که اثدر نوع خاك و سختی دیوارهاي زیر زمین آنها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می

تأثیر  ايزهاسهاي و وجود خاك انعطاف پذیر در زیر فونداسیون و اطراف دیوار زیر زمین بر روي پاسخ خاك و سازه

طح زمین براي خاك  تراز پایه در س تأثیر در نظر گرفتن شود.بسزایی دارد و لحاظ نکردن آن موجب نتایج غیر واقعی می

ختی دیوارها و سهمچنین در نظر نگرفتن تعداد طبقات زیر زمین و . بسیار محافظه کارانه و غیر اقتصادي است IIنوع 

ر واقعی نتایج غی موجب هاي داراي طبقات زیر زمین بسیارساختمانحل همچنین نوع خاك پیرامون ساختمان براي 

 ساختمانن است که اندرکنش خاك با هاي مختلف حاکی از آها در حالتنتایج بدست آمده از تحلیل مدل . می شود

 ییبخش جدا ده دارد و در نظر گرفتن این پدی روسازهو دیوارهاي زیر زمین اثر قابل توجهی روي تغییر مکان و برش 

 ریخاك ز ن،یزم ریز يوارهاید ن،یزمریطبقات ز راث بیترک بنابراین د.باشیها مساختمان يالرزه یابیارز ریناپذ

بخش  اثر حاظلجهت  و خاك پیرامون آن، زیر سازه، روسازهکامل از  مدل کی مندازین وار،یو خاك اطراف د ونیفونداس

  ست. ا ساختمان ینیزمریز

سازه :هاواژه کلید ستقیم، اندرکنش خاك و  ستیک، خاك نوع ABAQUS، روش م ستوپال سه بعدي، اال  ،IIك ، خا

  ، تراز پایه، طبقات زیر زمینIVنوع 
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  .Error! Bookmark not defined  ............................................................. ................................   پیشنهادات -5-3

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   فهرست منابع و مآخذ



 
 

و

  

  



 
 

ز

  هافهرست جدول

  صفحه  عنوان

  .Error! Bookmark not defined  ..........  ایران 2800بندي نوع زمین مطابق استاندارد : طبقه1-2جدول 

اي بر اساس عدد هاي دانه: مقادیر تجربی زاویۀ اصطکاك داخلی، درجۀ تراکم، و وزن مخصوص خاك2-2جدول 

  .Error! Bookmark not defined  ...  هاي عادي تحکیم یافتهمتري خاك 6نفوذ استاندارد در عمق حدود 

  .Eurocode 2004  ..........................  Error! Bookmark not definedبندي نوع زمین در : طبقه3-2جدول 

  .ASCE/SEI 7-05  .................  Error! Bookmark not definedبندي نوع زمین مطابق : طبقه4-2-جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...............................   : تعیین فشار خاك جهت تحلیل لرزه اي1-3جدول 

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................   الگوي هاي بار مورد نیاز -2-3جدول 

 Error! Bookmark not  ..................  : نتایج طراحی ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین3-3جدول 

defined.  

 Error! Bookmark not  ...............  : نتایج طراحی ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین4-3جدول 

defined.  

 Error! Bookmark not  .................  : نتایج طراحی ساختمان دوازده طبقه با سه طبقه زیر زمین5-3جدول 

defined.  

 Error! Bookmark not  ..............  : نتایج طراحی ساختمان دوازده طبقه با هفت طبقه زیر زمین6-3جدول 

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .................................   طراحی دیوارهاي بتنی زیر زمیننتایج : 7-3 جدول

 Error! Bookmark not  ......   : پارامترهاي خاك زیر فونداسیون (خاك نرم و خاك خیلی سفت)8-3جدول 

defined.  

 !Error  ...........................  : پارامترهاي خاك پشت دیوار زیرزمین (خاك سست و خاك خیلی متراکم)9-3جدول 

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....................   هاي مختلفمیرایی رایلی براي خاك: ضرایب 10-3جدول 

روي  هاي قرار گرفته برگاه گیردار و ساختمان: نتایج تحلیل مودال دو مود اول ساختمان با تکیه11-3جدول 

  .ETABS  ............................  Error! Bookmark not definedو   ABAQUSپذیر در نرم افزار بستر انعطاف

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   ها: مشخصات شتاب نگاشت12-3جدول 

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   ها: ضریب مقیاس مدل13-3جدول 

  

  



 
 

 ح

  هافهرست شکل

  صفحه  عنوان

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   زلزلهتراز پایه براي محاسبه نیروي : 1-2شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ......................: هدف اساسی از تحلیل اندرکنش خاك و سازه2-2شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .................... اي سازه ساده سیستم یک اصلی هاي : مشخصه3-2شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ................................   ساده نوسانگر مدلسازي در اندرکنش : اثر4-2شکل 

 Error! Bookmark not  .........  ویسکوز مرزهاي با ساختمان -خاك بعدي سه محدود اجزا : مدل5-2 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .........  کردن محاسبات ساده منظور ها بهزیرسازه جداسازي :6-2 شکل

نامحدود هايالمان – محدود هايالمان کوپل روش با زمینی زیر سازه یک اندرکنش تحلیل مراحل :7-2شکل 

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark  نامحدود هايالمان – محدود هايالمان کوپل روش در نزدیک و دور قلمرو :8-2 شکل

not defined.  

  .HYBRID   ................................ ........................................  Error! Bookmark not defined : روش 9-2شکل 

 Error! Bookmark not  .......   پی اي گهواره و افقی اثرحرکات بر ساختمان جانبی مکان تغییر :10-2 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  ..  ساختمان بام سقف جانبی حرکت در پی اي گهواره و افقی حرکات سهم :11-2شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......   هاي مورد بررسی ( واحد بر حسب متر ): پالن ساختمان1-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................   هاي مورد بررسی: نماي ساختمان2-3شکل 

  .II  .............................  Error! Bookmark not defined: ظریب بازتاب ساختمان براي زمین نوع 3-3شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ...................   : توزیع فشار خاك در حالت سکون بر روي دیوار4-3شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ..................  : توزیع فشار خاك در حالت محرك بر روي دیوار5-3شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ...................   : نیروي مقاوم مؤثر در دیوار حائل در هنگام زلزله6-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................  : حل مستقیم در مقایسه با روش نیوتن رافسون7-3شکل

 !Error  ..........................  : سطح تسلیم معیارهاي موهر کولمب و دراکرپراگر در فضاي تنش هاي اصلی8-3شکل 

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .................  فاصله براي تماس سخت -: رابطه ي فشار تماسی9-3شکل 

 Error! Bookmark not  ...  : تصویر شماتیک از مدل هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین با دیوار10-3شکل 

defined.  

 Error! Bookmark  ......   : تصویر شماتیک از مدل هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین بدون دیوار11-3شکل 

not defined.  



 
 

ط

 Error! Bookmark not  : تصویر شماتیک از مدل هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین با دیوار12-3شکل 

defined.  

 Error! Bookmark  ...  : تصویر شماتیک از مدل هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین بدون دیوار13-3شکل 

not defined.  

 Error! Bookmark not  ..  : تصویر شماتیک از مدل دوازده طبقه با سه طبقه زیر زمین با دیوار14-3شکل 

defined.  

 Error! Bookmark  .........  : تصویر شماتیک از مدل دوازده طبقه با هفت طبقه زیر زمین با دیوار15-3شکل 

not defined.  

(راست: مدل با دیوار، چپ: مدل بدون  ABAQUS: مدل هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین در 16-3شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................ ................................   دیوار)

 !ABAQUS..  Error: مدل هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین با دیوار و بدون خاك پشت دیوار در 17-3شکل 

Bookmark not defined.  

(راست: مدل با دیوار، چپ: مدل بدون  ABAQUS: مدل هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین در 18-3شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................ ................................   دیوار)

ABAQUSدر  : مدل هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین با دیوار و بدون خاك پشت دیوار19-3شکل 

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

 ABAQUS  Error! Bookmarkبا دیوار زیر زمین در  : مدل دوازده طبقه با سه طبقه زیر زمین20-3شکل 

not defined.  

 !ABAQUS  .........................  Errorبا دیوار زیر زمین در  : مدل دوازده طبقه با هفت طبقه زیر زمین21-3شکل 

Bookmark not defined.  

هاي مختلف و براي خاك زیر فونداسیون نرم و خاك پشت دیوار : نمودار جابجایی خاك در عمق23-3شکل 

  .ABAQUS   ................................ ...................  Error! Bookmark not definedو  NERAسست در نرم افزار 

 Anza-Red Mountain  ..............  Error! Bookmark not: پاسخ اثر ساختگاه روي شتاب زلزله 23-3شکل 

defined.  

 Cedar Springs allen Runch  .  Error! Bookmark not: پاسخ اثر ساختگاه روي شتاب زلزله 24-3شکل 

defined.  

  .Tehachapi Pump  ..  Error! Bookmark not defined: پاسخ اثر ساختگاه روي شتاب زلزله 25-3شکل 

هاي خاك روي مدل هشت طبقه با سه طبقه زیر پاسخ اثر ساختگاه روي تغییر مکان حداکثر الیه: 26-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................ ................................   زمین

  .Error! Bookmark not defined  ........................  : ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین1-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .....................  : ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین2-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ........................: ساختمان دوازده طبقه با سه طبقه زیر زمین3-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ....................   : ساختمان دوازده طبقه با هفت طبقه زیر زمین4-4شکل 



 
 

ي

: منحنی تغییر مکان ماکزیمم طبقات روسازه در ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین5-4شکل 

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

: منحنی تغییر مکان ماکزیمم طبقات روسازه در ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین6-4شکل 

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

 !Error: منحنی  برش پایه  ماکزیمم طبقات رو سازه در ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین7-4شکل

Bookmark not defined.  

: منحنی برش پایه  ماکزیمم طبقات رو سازه در ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین8-4شکل 

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

: منحنی تغییر مکان ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین و سختی دیوار به طور کامل9-4شکل 

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

: منحنی تغییر مکان ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین با سختی دیوار به طور کامل10-4شکل 

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

 !Error  ..................  : منحنی تغییر مکان ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین با سختی صفر11-4شکل 

Bookmark not defined.  

 !Error  ...............  : منحنی تغییر مکان ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین با سختی صفر12-4شکل 

Bookmark not defined.  

: منحنی برش پایه ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین با سختی دیوار به طور کامل13-4شکل

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

: منحنی برش پایه ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین با سختی دیوار به طور کامل14-4شکل 

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

: منحنی  برش پایه ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین با سختی ناچیز براي دیوار15-4شکل 

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

: منحنی برش پایه ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین با سختی ناچیز براي دیوار16-4شکل 

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

: منحنی تغییر مکان ماکزیمم ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 17-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   فونداسیون نرم و خاك پشت دیوار سست

: منحنی تغییر مکان ماکزیمم ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 18-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   فونداسیون خیلی سفت و خاك پشت دیوار سست

: منحنی تغییر مکان ماکزیمم ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 19-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .......................  فونداسیون خیلی سفت و خاك پشت دیوار خیلی متراکم

: منحنی تغییر مکان ماکزیمم ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 20-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   فونداسیون نرم و خاك پشت دیوار سست



 
 

ك

: منحنی تغییر مکان ماکزیمم ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 21-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   فونداسیون خیلی سفت و خاك پشت دیوار سست

: منحنی تغییر مکان ماکزیمم ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 22-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................  یلی متراکمفونداسیون خیلی سخت و خاك پشت دیوار خ

: منحنی برش پایه ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر فونداسیون نرم 23-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   و خاك پشت دیوار سست

: منحنی  برش پایه ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر فونداسیون 24-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................   خیلی سفت و خاك پشت دیوار سست

: منحنی برش پایه ماکزیمم ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 25-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................  متراکمفونداسیون خیلی سفت و خاك پشت دیوار خیلی 

: منحنی برش پایه ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر فونداسیون 26-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................   نرم و خاك پشت دیوار سست

: منحنی برش پایه ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر فونداسیون 27-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................   خیلی سفت و خاك پشت دیوار سست

:  منحنی برش پایه ساختمان هشت طبقه با هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر فونداسیون 28-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................   خیلی سفت و خاك پشت دیوار خیلی متراکم

 !Error  ...............  : منحنی ماکزیمم تغییر مکان ساختمان هشت طبقه با سه و هفت طبقه زیر زمین29-4شکل 

Bookmark not defined.  

: منحنی تغییر مکان ساختمان هشت طبقه با سه و هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 30-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   فونداسیون خیلی سفت و خاك پشت دیوار سست

: منحنی تغییر مکان ماکزیمم ساختمان هشت طبقه با سه و هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك 31-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ................  زیر فونداسیون خیلی سفت و خاك پشت دیوار خیلی متراکم

: منحنی تغییر مکان ساختمان دوازده طبقه با سه و هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 32-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   فونداسیون نرم و خاك پشت دیوار سست

: منحنی تغییر مکان ماکزیمم ساختمان دوازده طبقه با سه و هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك 33-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .............................  سستزیر فونداسیون خیلی سفت و خاك پشت دیوار 

: منحنی برش پایه ساختمان هشت طبقه با سه و هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 35-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   فونداسیون نرم و خاك پشت دیوار سست

: منحنی ماکزیمم برش پایه ساختمان هشت طبقه با سه و هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك 36-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .............................  سست زیر فونداسیون خیلی سفت و خاك پشت دیوار



 
 

ل

: منحنی برش پایه ساختمان هشت طبقه با سه و هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 37-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .......................  خیلی متراکم فونداسیون خیلی سفت و خاك پشت دیوار

: منحنی برش پایه ساختمان دوازده طبقه با سه و هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 38-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   دیوار سست فونداسیون نرم و خاك پشت

: منحنی برش پایه ساختمان دوازده طبقه با سه و هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 39-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   پشت دیوار سستفونداسیون خیلی سفت و خاك 

: منحنی برش پایه ساختمان دوازده طبقه با سه و هفت طبقه زیر زمین براي حالت خاك زیر 40-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .......................  خاك پشت دیوار خیلی متراکمفونداسیون خیلی سفت و 

: تغییر مکان ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین با مدلسازي خاك پشت دیوار ( خاك زیر 41-4شکل 

ون نرم، خاك پشت دیوار سست) و بدون مدلسازي خاك پشت دیوار (خاك زیر فونداسیون نرم)فونداسی

   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  

طبقه زیر زمین با مدلسازي خاك پشت دیوار ( خاك زیر : تغییر مکان ساختمان هشت طبقه با سه 42-4شکل 

فونداسیون خیلی سفت، خاك پشت دیوار سست) و بدون مدلسازي خاك پشت دیوار (خاك زیر فونداسیون خیلی 

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................ ................................ سفت)

: تغییر مکان ساختمان هشت طبقه با سه طبقه زیر زمین با مدلسازي خاك پشت دیوار ( خاك زیر 43-4شکل 

فونداسیون خیلی سفت، خاك پشت دیوار خیلی متراکم) و بدون مدلسازي خاك پشت دیوار (خاك زیر 

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................   فونداسیون خیلی سفت)
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  مقدمه -1-1

 یک ازيبهس یا طراحیز فا مهمترین ساختمان روي بر آن اثر و سایت در زلزله حرکات بینی پیش      

 رسیبر در خاك اثرات نگرفتن نظر در با معموال کاردان و متخصص طراحان شود.می محسوب ساختمان

 گردد. یتواقع از تحلیل نتایج شدن دور باعث است ممکن زیرا .هستند مخالف هاساختمان ايلرزه پاسخ

 در حلیم خاك شرایط اهمیت اخیر، ايهلرزه زمین از زیادي شمار و مکزیکوسیتی 1985 سال زلزله در

 در تواندیم بستر سنگ در لرزه که داد نشان زلزله این شد. نمایان پیش از بیش هاساختمان ايلرزه پاسخ

 بررسی براي سیمهند قوي انگیزه یک دلیل همین بهشود.  شدیدتر و تربزرگ برابر چندین ساختمان پاي

 کنشاندر اثرات که است داده نشان اخیر دهه تجربیات گرفت. شکل سایت به وابسته دینامیکی پاسخ

 اند،شده بنا نرم و ضعیف هايخاك روي بر که صلب و سنگین حجیم، هايساختمان در خاك و ساختمان

 پذیرنعطافا بستر وجود باشند، شده بنا نرم خاك روي بر هاساختمان که مواردي در .باشدمی توجه قابل

 شتركم فصل در زمین ورودي حرکت فرکانس دیگر سوي زدهد. ا می افزایش را سیستم اصلی تناوب زمان

 ساختمان دینامیکی اندرکنش اثرات. دارد خاك و سازه کنش برهم تأثیر نحوه در مهمی نقش ،خاك و سازه

  .اشندب می ترهمالحظ قابل سطحی هاي پی به نسبت مدفون نیمه و مدفون هاي پی براي معموال خاك و

 هاساختمان يالرزه پاسخ در پدیده این اثرات و خاك و سازه اندرکنش پدیده کار و ساز کلی طور به      

 :نمود بندي جمع زیر صورت به توانمی را

 لحاظ به .باشد می بستر سنگ حرکات از متفاوت ساختمان-خاك سیستم بر وارد ايلرزه حرکات )الف      

 لذا و باشد می کنترلی نقطه حرکات از بزرگتر حاالت بسیاري در انتقالی مؤلفه آزاد، زمین حرکات تشدید

 است حقیقت این بیانگر ايلرزه حرکات تشدید این شد. خواهد اعمال سیستم به دیگر نگاشت شتاب یک

 که وارهمج هاي ساختمان از شدیدتر بسیار عمیق و نرم خاك الیه روي بر شده احداث هاي ساختمان که

 .دید خواهند آسیب اند شده بنا سخت زمین یا سنگ روي بر

 بیشتر پذیريانعطاف و نرمی موجب ،ساختمان-خاك سیستم دینامیکی نهایی مدل در خاك وجود) ب      

ي پایه با ساختمان تناوب زمان از مشخصی طور به که شودمی ساختمان تناوب زمان افزایش و سیستم

  ∆-P      اثرات پذیر، انعطاف صورت به گاه تکیه گرفتن نظر در دلیل به طرفی از . است بزرگتر گیردار

 تغییر( طبقات 1گریز و جانبی مکان تغییر افزایش شاهد بلند هاي ساختمان در است ممکن و بوده ترشدید

  .باشیمطبقات)  نسبی جانبی مکان

                                                
1.Drift  
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 به دورانی لفهمؤ یک که آن بر افزون ،)خاك وجود( پذیرانعطاف گاهتکیه با ساختمان حالت در ج)      

 زیر خاك به انتقال با تواندمی ساختمان ارتعاشی انرژي از قسمتی شود، می افزوده ساختمان افقی حرکت

 شده تلف خاك، مصالح هیسترزیس میرایی و موج انتشار از حاصل) تابشی( 2تشعشعی میرایی اثر بر پی،

  .یابد می افزایش سیستم کلی میرایی لذا و

 قابل ها ساختمان طراحی در 3خاك و سازه اندرکنش اثرات که شود می مشاهده فوق اصل سه به توجه با

 می نظر به ضروري ،ساختمان تحلیل و طراحی فرایند در آن گرفتن نظر در و نبوده پوشی چشم

  . )1389(جعفري نوع دوست،رسد

 شده گرفته نادیده اندرکنش خاك و سازه اثرات زلزله، برابر در طراحی هاي نامه آیین در بیشتر تقریبا

ندرکنش ا به نسبت شوند می بنا نرم خاك روي که ییهاساختمان دهد می نشان شواهد که حالی در ت.اس

 روي رب واقع هايساختمان به نسبت متفاوتی اي لرزه نیازهاي طرفی از و بودهتر سحسا خاك و سازه

  .دارند سخت خاك

اك و خاندرکنش  اثرات که دارد می بیان واضح طور به Euro Code 8 مثل ها نامه آیین از بعضی      

 :شود گرفته نظر در باید زیر موارد در سازه

  .کند می ایفا را مهمی نقش ∆-P هایی که ساختمان -

 هاي مدفون)ساختمان( عظیم یا و عمیق هاي پی با هاي ساختمان -

  الغر و بلند هاي ساختمان -

  )ثانیه بر متر 100 از کمتر برشی موج سرعت( نرم خیلی خاك روي بر واقع هاي ساختمان -

  .شود لحاظ باید نیز ها شمع در اندرکنش خاك و سازه اثرات -

 همچنان اام است شده آشکار عملکرد اساس بر طراحی روش برتري و اهمیت اینکه وجود با امروزه       

 می دهاستفا نیرویی روش از که گیرد می صورت هایی نامه آیین اساس بر متعارف هايساختمان طراحی

 به و بوده ربست جنس و حرکات از ثرأمت ها ساختمان اي لرزه نیاز شد، ذکر باال در که همانطور. نمایند

 ساختمان زا متفاوت تواند می دارند قرار نرم خاك روي بر که هایی ساختمان اي لرزه نیاز دیگر عبارت

 هاي امهن آیین در موضوع، این طرفی از اند. شده واقع سنگی بستر یا سخت خاك روي بر که باشد هایی

 از نامهپایان این انجام در که) 2800زلزله ایران (استاندارد  نامه آیین جمله از هاساختمان ايلرزه طراحی

 این در بستر یطشرا با مرتبط اقدام تنها و نگرفته قرار توجه مورد عمال  است شده استفاده نامه آیین این

  آیین اساس بر .باشد می  بازتاب) ضریب تغییر بواسطه( ساختمان به اعمالی پایه برش تغییر ها، نامه آیین
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In this thesis, the effects of soil-structure interaction have been studied in buildings with 
underground Stories. The effects of soil-structure interaction of the direct method are used 
where the soil is modeled as a semi-infinite and continuous. Also, modeling and soil 
surrounding buildings in the abaqus software was designed in three dimensions. 
Behavioral models for soil, elasto plastic is intended. models reviewed in this research 
four buildings with different modes, which include eight-story building with three 
underground stories, eight-story building with seven underground stories, twelve-story 
building with three underground stories, twelve-story building with seven underground 
stories. In this study, the dynamic nonlinear time-history analysis to compare the models 
by changing the type of soil and underground walls hardness been used. The results show 
that the effects of soil-structure interaction and flexible soil beneath the foundations and 
the basement wall has a significant impact on the structural response and not because it 
would be unreal results. Considering the impact of soil type II, raeise the base level in the 
ground surface soil is very conservative and non-economic. Also in consideration of the 
number and the type of soil underground stories and hardness of walls of the building to 
solve buildings with underground stories will be very cause unreal results. The results of 
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