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 خالصھ  

ر رفتار ددی بمیق برای انواع سازه ھا موارد متعدر بحث طراحی شالوده ھای ع
توان بھ  را می. این مواردنامیکی لرزه ای تاثیر گذار ھستندشمع تحت بار دی

. مشخصات بار وارده تقسیم کرد ومشخصات مواد  سھ دستھ کلی مشخصات ھندسی 
 نھایی شمعفوق و میزان و اھمیت تاثیر ھر یک در پاسخ  ملابررسی تغییرات عو

برای طراحی بھتر یاری می کند در  تواند مھندسین طراح راجابجایی) می - (نیرو
ای امروز متداول شده راستای استفاده از روش ھای عدد کھ با فن آوری رایانھ

. نتایج تستفاده شده اسا flac3dاست برای ارزیابی رفتار شمع از نرم افزار 
لنگر دھد کھ ھر چھ سختی شمع نسبت بھ خاک بیشتر باشد بدست آمده نشان می

 جابجایی سر شمع محدود خواھد بود. وھ شمع بیشتر خواھد بود شده دربدن ایجاد
  حی بھینھ ابعاد شمع دخالت مستقیم دارد. ااین مسالھ در طر

  ، رفتار شمع، بارگذاری دینامیکی زلزلھھا : شمعکلید واژه

 

 مقدمھ 

در صورت مناسب نبودن ظرفیت باربری زمین برای استفاده از شالوده ھای سطحی 
لھ با نیروی بمقاھمچنین اک قابل تورم، ماسھ بادی در سطح زمین و ظیر وجود خن

. شود در زیر آب از شمع ھا استفاده می دهسترگشالوده ھای  ویبرر )uplift(برکنش
در خاک نرم، انتقال در واقع کابرد اصلی شمع بھ عنوان پی در سازه ھای بنا شده 

قاومت باربری مناسب برای ای بھ الیھ ھای زیرین خاک کھ دارای مبارھای سازه 
سترده در مھندس عمران بھ گبرآورد نیازھای مھندس می باشد پی ھای عمیق بھ طور 

منظور تامین عملکرد مورد نیاز برای انواع سازه ھا مورد استفاده قرار می 
 گیرد. در بیشتر موارد شمع ھا برای تحمل بارھای عمودی استاتیکی طراحی می

سیاب ھای آھای پیشرفتھ مھندس عمران ( سازه راحی برخی از. با این حال در طشوند
ھن با آبرج ھای با ارتفاع زیاد، پل ھای خطوط راه  ،بادی، توربین ھای بادی

انواع بار  سرعت باال) ضروری است بارھای افقی متغییر و تکرار شونده حاصل از
 گرفتھ شوند. و زلزلھ در نظر انواع بارھای ارتعاشی و ومدجز ،باد ھای مکانیکی،

فرضی می کردند کھ شمع ھا تنھا توانایی تحمل بارھای  1960طراحان در دھھ 
شدند در این شمع ھا محوری را دارند و بارھای جانبی توسط شمع ھای مایل تحمل می

وردن بار آو برای بدست  شد بار جانبی مولفھ ھای از بار محوری در نظر گرفتھ می
شد چند ضلعی نیرو  ھای نموداری استفاده میروش شمع منفرد موجود در گروه از

  ارھای جانبی شمع مایل وجود داشت.شد کھ برای ب حاصل تنھا زمانی بستھ می

 - 1شوند کھ عبارتند از:طراحی شمع تحت اثر بار افقی در دو حالت انجام می 

 .تغییر مکان مجاز افقی سر شمع -2 ،ایی افقی شمعھظرفیت باربری ن
لقوه  زلزلھ قرار دارند ادینامیکی سازه ھایی کھ تحت بارھای ب بررسی رفتار

و تعیین روش ھایی برای بررسی و محاسبھ تنش ھا و تغییر مکان ھا و .... از 
 اھمیت باالیی برخوردار است. 

باتوجھ بھ درجھ اھمیت سازه ھای قرار گرفتھ بر روی شمع چگونگی انجام تحلیل 
نیروگاه ھای برای سکو ھای نفتی ،ھ عنوان مثال بھای دینامیکی تعیین می گردد.

تحیل دقیق دینامیکی بھ وسیلھ روش ھای تحلیلی و حتی  اتمی وپل ھای بزرگ

 )2ازمایشگاھی الزم می گردد.(
ھای عمیقی برای انواع سازه ھا موارد در بحث طراحی ایمنی و اقتصادی شالوده

بھ زه ای تاثیر گذار ھستند.ینامیکی لری بر رفتار و پاسخ شمع تحت بار دددعمت
 کلی میزان جابجایی و ظرفیت باربری شمع مھمترین مشخصھ ھای یک شمع ھستند. طور

ھندسی ( ابعاد و  -1این موارد را می توان بھ سھ دستھ کلی تقسیم کرد.  

سیستھ ی ( مدل ھای برشی واال مشخصات مواد -2 ،خاک و روش مش بندی) –اندازه شمع 

                                                             
  استاد یار دانشکده مھندسی عمران دانشگاه شھید رجایی تھران 1
2
  خاک و پی، دانشگاه تربیت دبیر شھید رجایی تھران –دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران  
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  ،شدت و طول مدت تحریک) –( فرکانس بار   ت بارھای وارده مشخصا -3 ،خاک)
نیرو تاثیر ھر یک در پاسخ نھایی شمع ( بررسی تاثیرات فوق و میزان اھمیت

 اند مھندس طراح را برای طراحی بھتر یاری می کند. وجابجایی نھایی) می ت
 یپیش بینی رفتار شمع و گروه شمع در طول زلزلھ ھمچنان مسالھ بحث انگیز

در طی زلزلھ ھای سال ھای گذشتھ تعداد زیادی  برای مھندسین ژئوتکنیک می باشد.
ھای خاص خرابی و  . کھ حالتان ھای دارای پی شمعی آسیب دیدنداز شمع ھا و ساختم

ع پیوستھ است کھ بھ نظر می رسد باید خاصیت غیر وگسیختگی در خاک و شمع بھ وق
نظر گرفتھ شود. در سال ھای اخیر اھمیت  خطی بودن مواد را در طراحی شمع ھا در

فراوان این موضوع از لحاظ مھندسی منجر بھ گسترش روش ھای تئوری و نیمھ تئوری 
 . غییر مکان ھای جانبی شمع شده استبرای ت

پی ھای شمعی است در  طراحی مبنا و معیاری برایمع شظرفیت جانبی نھایی  
جانبی شمع تحت بارھای اعمالی استاتیکی ھای  نتیجھ تحلیل مھندسی دقیق تغییر شکل

باشد با ای بحرانی برای طراحی فونداسیون میو دینامیکی پیش بینی شده مرحلھ
گسترش روز افزون نرم افزارھای جدید آنالیز دینامیکی با سھولت و سرعت بیشتر 
در تحلیل دینامیکی سازه ھا تحت تاثیر شتاب نگاشت ھای لرزه ای کھ منجر بھ مدل 

. تحت شرایط دینامیکی تر شده اند و شرایط محیطی دقیق یرازی واقع گرایانھ تس
ھای مادی مصالح و ھمچنین یراییاتالف انرژی در امواج رخ داده کھ ناشی از م

ای این امکان را فراھم پیشرفت چشمگیر فن آوری رایانھ باشد. میرایی ھندسی می
می  ھا رد این روشکارزیابی  یھای عددوسط روشتکرده است کھ بتوان رفتار شمع را 

   ھا را مرتفع سازد.تواند بسیاری از محدودیت ھای موجود در سایر روش
فنداسیون شمعی تحت بار زلزلھ فاکتور مھم و موثری بر عملکردبسیاری از رفتار

سازه ھا قرار گرفتھ بر روی شمع می باشد؛میزان پتانسیل خرابی و اسیب بھ شمع 

آشکار گردید. و ھمچنین در زلزلھ  1364در زلزلھ آالسکادر سال  ھا؛اولین بار

مطالعھ بر روی نیزمشاھدات مختلفی در موردعملکرد شمع ھا بدست امد.و1995کوپھ 
بر روی شمع ھا در زلزلھ ھا نشان داد کھ شمع ھا در خاک ھای سفت عملکردخوبی 

گرادر محدوده خوب تا دارنددر حالی کھ عملکرد این شمع ھادر خاک ھای نرم و روان
 )3ضعیف قرار می گیرند.(

ن آھدف از انجام این پژوھش تحلیل شمع در خاک تحت تحریک زلزلھ و صحت سنجی 
مقاومتی و   ایبا نتایج موجود و بررسی عوامل چون تغییر مشخصات و پارامترھ

 . باشدخاک و شمع تحت بار زلزلھ میتغییر شکل 

 

 روش انجام تحقیق
 : flac3dزی خاک در نرم افزارمراحل مدل سا

 مدل سازی ھندسھ و شرایط مرزی -1
یک شمع با طول مشخص از اتصال چندین المان شمع بھ یکدیگر بھ وجود می 
آید.برای اتصال المان ھای شمع بھ المان ھای خاک از دو سری فنر کھ بھ فنر ھای 

 ی وسختی اصطکاکیبرشی و عمودی معروفندو بھ ھر فنرسھ پارامترچسبندگی،سختی محور
در این پژوھش از المان ھای با توجھ بھ ابعاد و شکل مدل  تخصیص داده می شود. 

س ازپایان مرحلھ استاتیکی المان سازی شمع پمستطیلی شکل استفاده شده است کھ 
ز و محاسبھ کرنش ھای پالستیک در یمی گردد برای افزایش دقت آنال هن افزودآبھ 

کوچکتر برای خاک استفاده شده است تا تغییرات تنش و  اطراف شمع از المان ھای
پالستیسیتھ ایجاد شده در خاک بھ طور مناسب تری نشان داده شود و ھمچنینی در 

رشی .تا امواج بد یکسان بھ اندازه یک متر استفاده شده استبعاراستای قائم از ا
  در راستای قائم بھ طور یکنواخت توزیع شوند. 

 اولیھ  اعمال تنش ھای -2
خاک در شرایط حقیقی بر جا استفاده از  –برای ایجاد حالت تنش در سیستم شمع 

دینامیکی بھ مدل الزامی است بار بارگذاری اولیھ قبل بار استاتیکی و یا طشرای
. در راستای افق . این تنش ھا در راستای قائم ھمان تنش ژئو استاتیکی می باشند

ی را ف مدل اعمال شده تا تنش ھای افقی حقیقارطاخطی با عمق بھ فشار افزاینده 
.کھ با اعمال نیروی شتاب ثقل درجھت پایین برای حالت تنش کندشبیھ سازی 

استفاده  )k=0.65(ضریب فشار جانبی خاک افزاینده با عمق بھ مدل اعمال می شود.
شده است کھ بسیاری از محققان آن را در تحقیقات خود بکار برده اند و ضریب 

 .استفاده شده است 4/0سون حدود پوا
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 نبیمدل شمع تحت نیروی جا
 

 صحت سنجی عملکرد مدل:
. استفاده شده است flac3dدر این پژوھش از نرم افزار سھ بعدی تفاضل محدود 

و ھمچنینی از مش ھای  ای شمع استفاده شده استجھت مدل سازی شمع از آلمان سازه
رفتاری ب نیز برای مدل رفتاری موھر کولم ازی محیط و از مدلمدل س یمکعبی برا

. برای مدل سازی شمع و بررسی ھای بعدی نیاز بھ خاک محیط استفاده شده است
خاک  دل ، مشخصات شمع و مشخصات مبندی رسیدن بھ یک مدل بھینھ از لحاظ نحوه مش

ھ بھ بررسی موارد فوق می باشد بھ ھمین جھت برای دست یابی بھ یک مدل بھین
. بھ ھمین منظور تحلیل حساسیت ظرفیت بار بری شمع نسبت بھ ھ شدپرداخت

حجمی و زاویھ  مدول ول برشی وبندی مدی مشف از جملھ اندازهپارامترھای مختل
 و ما بقی پارامتر ھا از مراجعرد دیگر در نرم افزار انجام گرفت ع و موااتسا

نرم افزار بھ  ات دری استخراج و بھ عنوان ورودی اطالعپ مھندسی خاک و مکانیک
 تفاده از مدل بدست آمد با نتایجی کھ سکھ با ا ی. نتایجکار گرفتھ شده است

ورده بودند مقایسھ آزمایش ھای تجربی بدست سط محققان پیشبین از طریق عددی وآتو
گردید و بررسی نتایج نشانگر تطابق مناسب پاسخ مدل ایجاد شده با نتایجی کھ 

 .تجربی و عددی گرفتھ اند  می باشدی متفاوت شین با روش ھایمحققان پ

 

برای شبیھ سازی سھ بعدی استفاد می  )نمایی از مش بندی سھ بعدی شمع و خاک کھ1شکل (
  شود.

 :flac3dتحلیل دینامیکی در نرم افزار
پیش از انجام تحلیل دینامیکی رسیدن مدل بھ تعادل حاصل از تحلیل استاتیکی   

ل پس از مدل کردن محیط خاک و قرار دادن شمع داخل محیط الزم است. بھ ھمین دلی
بایدکل مدل تحت آنالیز استاتیکی بھ تعادل برسد. برای انجام تحلیل دینامیکی 

میدان  ایجاد :اعمال مرزه ھا ساکن بھ محیط،در نظر گرفتن عوامل ذیل الزم است 
 استفاده کنیم. از میرایی مناسب برای مصالح تشکیل دھنده محیط آزاد پیرامونی، 

 
 موثربررسی پارامترھای  

عمومأدر تحلیل شمع ھادر مقابل نیروی زلزلھ مولفھ قائم زلزلھ کمتر در نظر   
گرفتھ می شود.دلیل این امر این است کھ ضرایب اطمینان کھ در برابرنیروھای 
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استاتیکی قائم اعمال می شوند.معموال مقاومت کافی در برابربارھای قائم 
 ) 4ناشی از زلزلھ را ایجاد می کند.( دینامیکی

 
ای اھمیت و تاثیر قابل توجھی در مواردی کھ طبق تحقیقات قبلی محققان دار

نسبت طول  عبارتند از نسبت سختی شمع بھ خاک  رفتار شمع و خاک داشتھ اند

  و محتوی فرکانسی می باشد. شمع بھ قطر شمع 

 
 تاثیر نسبت سختی شمع بھ خاک: -1

برای بدست آوردن تاثیر نسبت سختی شمع بھ خاک تحلیل ھایی انجام گرفت و 
محیط خاک تحت تاثیر شتاب زلزلھ از کف قرار گرفت و سپس ممان در طول شمع و 

% 5کوکب مدل شد و میرایی آن  –جابجایی سر شمع محاسبھ شد. خاک با مدل موھر 
ده است. مدول االستیسیتھ شمع در مراحل مختلف تغییر کرد و (پنج درصد) استفاده ش

تحلیل ھای متعدد بیانگر این مطلب است کھ با افزایش نسبت سختی شمع بھ خاک، 
منجر بھ و افزایش سختی خاک باعث کاھش دامنھ شتاب و جابجایی سر شمع می شود. 

بھ کاھش میرایی افزایش دامنھ ھای ماکزیم شتاب می شود،این افزایش را می توان 
در بررسی پارامتر ھای زیر از مدل موھر کولمب در خاک ھای سخت نسبت داد.

 بوده است. 1استفاده شده است. مشخصات خاک مطابق جدول 
  مشخصات خاک 1جدول 

  مقادیر  مشخصات
  مگا پاسکال 5/24  مدول بالک
  مگا پاسکال 7/12  مدول برشی
  کیلو پاسکال 10  چسبندگی

  درجھ 25  زاویھ اصطکاک

 تاثیر طول شمع بر گشتاور حداکثر: -2
برای بررسی تاثیر طول برگشتاور حداکثر تحلیل ھایی باشمع ھایی با طول ھای 
متفاوت انجام شد و سر شمع گیر داری غلتکی بود بنابراین گشتاور ماکزیمم در سر 

.الزم بھ ذکر شود می.افزایش طول شمع باعث افزایش گشتاوردر سر شمع شمع اتفاق می افتد
 است کھ در بسیاری ازموارد عملی افزایش طول شمع برای رسیدن بھ الیھ ھای با مقاومت کافی الزم می باشد.

 تاثیر قطر شمع بر گشتاور حداکثر: -3
برای بررسی تاثیر قطر شمع بر گشتاور حداکثر از شمع ھایی با قطر ھای متفاوت   

یش قطر شمع گشتاور ایجاد شده افزایش استفاده شد. نتایج نشان داد کھ با افزا
یابد. نکتھ ای کھ در این قسمت با آن توجھ کرد این است کھ گشتاور در ھر می 

اما ) است کھ با توان چھارم قطر تغییر می کند.Iمقطع متناسب با ممان اینرسی (
 منحنی ھای بدست امده این مسلھ را تایید نمی کنند.

 
 ثر:تاثیر طول شمع بر برش حداک -4

دارای اھمیت فراوان است برش حداکثر  ھاتاثیر طول شمع بر برش حداکثر در طراحی
تولید شده در بدنھ شمع برای طراحی سازه ای الزم است و در تحلیل ھایی کھ برای 

 تاثیر طول شمع بر گشتاور انجام گرفتھ برش نیز کنترل می شود.
 

 بررسی عوامل موثر در پاسخ شمع
 اثر سختی شمع  -1

یکی از مھمترین عوامل تاثیر گذار سختی شمع نسبت بھ سختی سازه است با بررسی   
و زمان  0.34gبرابر   PGAاین مسالھ ازطریق نرم افزار با استفاده از شتاب زلزلھ 

 مورد ارزیابی قرار گرفت. ثانیھ 20تحریک لرزه ای 
 اثر طول شمع  -2

ر مقابل جابجایی سر شمع مورد در این تحقیق اثر شمع با طول ھای متفاوت د  
ارزیابی قرار گرفت و تغییر مکان ھای حداکثر کھ در سر شمع ایجاد شده اندازه 

 .گیری و ثبت گردید
 اثر قطر شمع -3
مورد  در مقابل جابجایی سر شمع شمع با قطر ھای مختلفدر این تحقیق اثر  

جابجایی سر شمع  افزایش قطر شمع باعث کاھش دامنھ شتاب و.ارزیابی قرار گرفت
  ،ولی گشتاور سر شمع را بھ شدت افزایش می دھد.شده و اثر مثبت دارد

 
 نتایج

 تاثیر نسبت سختی شمع بھ خاک -1
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نتایج بدست آمده نشان داد کھ ھر چھ سختی شمع نسبت بھ خاک بیشتر باشد بھ 
شمع صلب تر باشد یا خاک نرم تر باشد گشتاور ایجاد شد در  ھر چھعبارت دیگر

 بدنھ شمع بیشتر و جابجایی ھای سر شمع محدود خواھد شد.
 
 تاثیر طول شمع بر گشتاور حداکثر -2

نشان داد کھ با افزایش طول شمع ممان تولید شده در 2نتایج بدست آمده در شکل 
شود اما در  بدنھ شمع افزایش یافتھ و در نتیجھ گشتاور ماکزیمم نیز زیاد می

رسد افزایش چندانی در متر می 25ل شمع کھ بھ این افزایش دائمی نیست و طو
شود و این نشان می دھد کھ بحث شمع کوتاه و بلنددر بارگذاری گشتاوری ایجاد نمی

 لرزه ای جایگاه خاص خود را دارد.

 
 

  اثر طول شمع بر گشتاور 2شکل 
  

 تاثیر قطر شمع بر گشتاور حداکثر -3
افزایش قطر شمع گشتاور ایجاد شده نشان داد کھ با  3نتایج بدست آمده در شکل 

با نسبت کمتری افزایش می یابد و در واقع اثر قطر شمع صرفا در تغییر ممان 
 اینرسی نیست بلکھ اندر کنش خاک و شمع را تغییر می دھد.

 
  اثر قطر شمع بر گشتاور3شکل 

 تاثیر طول شمع بر برش حداکثر -4
دھد کھ با افزایش طول شمع نیروی نشان می  4بھ دست آمده در شکل بررسی نتایج 

 25برش حداکثر تولید شده در طول شمع افزایش می یابد و با افزایش طول شمع بھ 
 متر نرخ این افزایش کاھش می یابد.  
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  اثر طول شمع بر برش حدأکثر 4شکل 

 
 بررسی عوامل موثر در پاسخ شمع

 اثر سختی شمع – 1

،باعث کاھش نسبی شمع نسبت بھ خاک استافزایش سختی شمع کھ نمادی ازصلبیت   

 دهمآدست ھھا ببا توجھ بھ منحنی دامنھ شتاب وکاھش جابجایی سر شمع می شود.

باشدجابجایی سر شمع و  تر دھد کھ ھر چھ شمع سختنشان می برای سختی ھای متفاوت،

. در واقع حضور سازه با صلبت کاھش یافتھ است بھ تبع آن جابجایی خاک اطراف شمع

زادانھ ذرات خاک است و نقش تثبیت آزیاد نسبت بھ خاک مانعی برای جابجایی 

کھ برای  این واقعیت است یھندهدو این امر نشان کننده برای خاک خواھد داشت 

 شود. بھسازی خاک ھای شل و سست از ریز شمع ھا استفاده 

 

 اثر طول شمع در مقابل جابجایی سر شمع   -2

کھ ھر چھ طول شمع بیشتر باشد  مشخص شد 5ه در شکل شد نتایج حاصل توجھ با

تر ھای بلند دھد کھ شمعیابد این مطلب نشان میش مییجابجایی سر شمع نیز افزا

 . دارندو اینرسی بیشتر  رنداندرکش بیشتری با خاک دا

 
  اثر طول شمع بر جابجایی سر شمع 5شکل 

 
 در مقابل جابجایی سر شمع اثر قطر شمع -3

کھ قطر شمع در جابجایی ھای سیستم اثر  دھدنشان می 6رائھ شده در شکل نتایج ا
 . تر باشد جابجایی سر شمع کمتر استمعکوس دارد بھ بیان دیگر ھر چھ قطر شمع بیش
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  اثر قطر شمع بر جابجایی سر شمع 6شکل 

  
  

 اثر فرکانس ارتعاش:   -4
د بھ خصوص در فرکانس فرکانس ھای مختلف سبب پاسخ ھای متفاوتی در خاک می شون

تشدید دامنھ پاسخ خاک بھ طور ناگھانی نسبت بھ دامنھ موج ورودی افزایش یافتھ 
و تا  حدود سھ برابردامنھ پاسخ موج ورودی  ادامھ می یابد.نکتھ قابل توجھ 
اینکھ  اثر پالستیسیتھ در فرکانس ھای  ارتعاش پایین کامال محسوس می باشد و با 

نکتھ قابل توجھ این کھ  فرکانس  اش اثر آن کمتر می شود. افزایش فرکانس ارتع
طبیعی ارتعاش سیستم با نرم تر شدن خاک تغییر چندانی نمی کند و در ھمان 

 فرکانس تغییر شکل سیستم افزایش می یابد.
 

  نتیجھ گیری
ی شمع نسبت بھ خاک است موجب کاھش دامنھ یش سختی شمع کھ نشان دھنده صلبت نسبافزا - 

. این بیان را می توان براساس اثر تثبیت کنندگی شمع و شود و جابجایی سر شمع میشتاب 
  ت از حرکت آزادانھ ذرات خاک توجیھ کرد. عممان
شود و این بھ این  افزایش سختی شمع منجر بھ افزایش لنگر ھای تولید شده در شمع می - 

  ھت اطمینان نیست. با قوی تر کردن مقطع شمع در طراحی ھا در جا معنا است کھ لزوم
صال سر شمع و محل اتدرافزایش طول شمع باعث افزایش لنگر در سر شمع می شود کھ  - 

 . کالھک گروه شمع است
شده  و تاثیر مثبت دارد ھش دامنھ شتاب و جابجایی سر شمع افزایش قطر شمع باعث کا - 

  شود کھ لنگر سر شمع افزایش یابد.  ولی باعث می
کی فرکانس بارگذاری بر روی پاسخ سیستم تاثیر گذار است،این اثر دربارگذاری دینامی - 

  بھ خصوص در بارگذاری با فرکانس تشدیدمحسوس است.و دامنھ پاسخ سر شمع افزایش می یابد.
نتایج بدست آمده نشان می دھندکھ در نظر گرفتن رفتار پالسیک برای خاک موجب افزایش  - 

%(پانزده 15موجب افزایش لنگر خمشی حداکثر )،و سی درصدی (%30نیروی برشی حداکثر 
  درصدی)می شود.
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