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 خالصھ
استفاده از روش شبھ  کردیلرز ه اي سازه ھاي مختلف، اغلب با دو رو لیتحل

ساده و قابل  یروش کینامی. روش شبھ دردیگ یم مانجا یکینامیو روش د کینامید
روش  نیاست و بر اساس ا یخاک یھا بیلرزه اي ش داريیاستفاده در مطالعھ پا

 کیزلزلھ با  رويیسازي ن معادلدر مقابل زلزلھ با  یخاک بیش داريیپا یبررس
نامھ ھاي مختلف،  نییگذشتھ و آ قاتیشود. در تحق یانجام م یثابت افق رويین

ساختگاه و مشخصات  طیبدون توجھ بھ شرا یلرزه ا بیبا� براي انتخاب ضرغال
از تالش براي ساده  یاست کھ ناش دهیارائھ گرد یسازه ارقام ثابت یکینامید

کھ در بعضی از تحلیل ھا نتایج معکوسی نسبت  است بودهسازي محاسبات مربوطھ 
در  کینامیھ دروش شب یو بررس لیمقالھ بھ تحل نیدر ابھ واقیعت دارند.

 .شود  یپرداختھ م یخاک یھا بیش یداریپا
 .یلرزه ا بیضر - یخاک یھا بیش - یکینامیکلمات کلیدي: روش شبھ د

  
 

  مقدمھ .1
 

 بیش یلرزه ا ی داریمتداول پا یھا لیدر حال حاضر مراحل مختلف تحل
ضعف ھا کوشش  نیجبران ا یرا در بر دارد برا یادیز نانیھا عدم اطم

متفاوت  یدگیچیمختلف با درجات پ یانجام شده و روش ھا یادیز یھا
 یخاص یھا و کاربردھا تیکھ ھر کدام با محدود یلیو تحل یشگاھیآزما

توأم بوده اند. حال  تیبا موفق شیشده اند کھ کماب ابداعکھ دارند، 
با توجھ بھ در دسترس بودن  یطراح یفن آور شرفتیرود با پ یانتظار م

 یشتریتر کاربرد ب دهیچیجامع تر و پ یروش ھا ع،یسر یوترھایکامپ
در موارد  یسادگ لیبھ دل یکینامیشبھ د لیوز تحلنکنند اما ھ یم دایپ

 .کاربرد را دارد نیشتریب یمولمع تیبا اھم یعمل
سازه ھا در مقابل زلزلھ عموما با دو روش  یداریپا لیتحل        

با توجھ بھ  یکینامید. روش ردیگ یانجام م یکینامیو شبھ د یکینامید
معمول، اغلب  یسازه ھا یداریپا لیو زمان بر بودن در تحل یدگیچیپ

با ارائھ  کینامیروش شبھ د کھیمورد توجھ مھندسان نبوده است در صورت
 یرا برا نھیمختلف، زم یسازه ھا یلرزه ا یداریاز پا یمناسب نیتخم

 یاز مرور کل پس قیتحق نیکند. در ا یو آسان فراھم م عیاستفاده سر
 یھا یروانیدر ش کینامیبھ روش شبھ د یروانیش یداریپا لیتحل یمبان
و نقاط ضعف  دهیگرد انیب نھیزم نیروش ھا و نظرات مختلف در ا ،یخاک

  .است دهیقرار گرد یو قوت آن ھا مورد بررس
 
 
 
  
  
  
  
 

 :یخاک یھا بیدر ش کینامیروش شبھ د رامونیمختلف پ یھا ھینظر .2
 زلزلھ: بیضر تیاھم      .1.2
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 زشدیآنال کینامیبھ کمک روش شبھ د ایتامایسد ک ییلرزه ا یداریپا کھیدر حال
و  یخاطر اخالق نیو بھ ھم دیدراثر زلزلھ کوبھ خسارت د 1995سد در سال  نیاما ا

 لیو بھ کمک  تحل یمدل ساز  plaxis] سد را بھ کمک نرم افزار 1[ یشاپورین
 یم کینامیبھ صورت شبھ د کھیزمان یعنید و با حالت نخست (کردن زیآنال یکینامید

 .کردند. سھیباشد) مقا
در 0.15) برابرکینامیبھ کمک روش (شبھ د ایتامایسد ک یطراح یلرزه ا بیضر

 بیاجزاء محدود نشان دادند کھ ضر یزھاینظر گرفتھ شده بود کھ بھ کمک آنال
کھ بھ کمک  لدیسن فرناندو و شف یھا سد .بود یم 0.47تا 0.21 نیب ستیبا یزلزلھ م

سن  یلرزه ھا نیمتاسفانھ تحت زم زیگشتھ بودند ن زیآنال کینامیشبھ د لیتحل
حال محققان اعتقاد دارند کھ آنچھ کھ  نیبا ا .شدند بیتخر ایفرنیفرناندو و کال

لرزه اي  بیضر نیمناسب براي تخم یشده است، نبود روش یمذکورموجب خراب یدرسد ھا
 .باشد یم

 

 
 
 
 

 
 زلزلھ: بینظرات مطرح شده راجع بھ ضر. 2.2

 
، اساسیترین مرحلھ در انجام تحلیلھاي شبھ  کینامیدتعیین مقدار ضریب شبھ 

است، بطوریکھ اثر عواملي مانند بزرگي زلزلھ، میزان نزدیكي سازه بھ  یکینامید
سد مورد  گسل، زاویھ گسل با محور سد، نوع گسل، ویژگیھاي آن و مشخصات اختصاصي

دیده شوند. بنابراین ارائھ  کینامیدمطالعھ، باید در برآورد ضریب شبھ 
با توجھ بھ تعداد متغیرھا و  کینامیدشبھ  پیشنھادي دقیق براي محاسبھ ضریب

پیچیدگیھاي موجود، دشوار است. در این خصوص مطالعات فراواني انجام شده است، 
عبارتند  یکینامیده درباره ضریب شبھ اما بھ طور کلي دو گروه از نظرات مطرح شد

 :از
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 .را در ارتفاع سد، ثابت در نظر میگیرند کینامیدنظراتي کھ ضریب شبھ   .1
]3،4،5،2[ 

ثابت،  کینامیدبا ضریب شبھ  کینامیدبراي ساده سازي و پیشبرد روش تحلیل شبھ 
 :چندین فرض در نظر گرفتھ شده است. این فرضیات عبارتند از

 .د بھ بدنھ سد در حوزه زمان ثابت استشتاب وار  •
 .نیروي معادل فقط در یك جھت اعمال میشود  •
 .سد بھ عنوان یك جسم صلب در نظر گرفتھ میشود  •
 

ثابت نیز نظرات مختلفي وجود دارد کھ بر مبناي  یکینامیددر باب ضریب شبھ 
ند، توسعھ تجربھ و پایداري سدھایي کھ تحت اثر زلزلھ ھاي مختلف قرار گرفتھ ا

 :توان بھ موارد زیر اشاره نمود یافتھ اند کھ از آن جملھ مي
 ١٩٧٩روش ارائھ شده توسط سید در سال   •
 ١٩٨۴روش ارائھ شده توسط ھاینز گریفین و ھمکاران در سال   •
 ١٩٨۶روش ارائھ شده توسط داکالس و گزتاس در سال   •
 ١٩٩١روش ارائھ شده توسط یاناگیساوا در سال   •
 ١٩٩٢روش ارائھ شده توسط ارتش ایاالت متحده آمریکا در سال  • 
 
را در ارتفاع سد، متغیر در نظر مي  کینامیدنظراتي کھ ضریب شبھ  .2

 ]6،7،8[.گیرند
براي رسیدن بھ نتایج منطقي و نزدیک بھ واقعیت، برخي از ضعفھاي عمده کھ براي 

تفاع مطرح بود، اصالح شد و ثابت در ار کینامیدبا ضریب شبھ  کینامیدروش شبھ 
رویکردھاي کامل تري براي بھره گیري از این روش در تحلیل لرزھاي سدھاي خاکي 
پیشنھاد شد. در این نظرات رفتار سد صلب فرض نشده و با در نظر گرفتن رفتار 
ویسکواالستیک و یا رفتار واقعي سد و ھمینطور انجام تحلیل ھاي مختلف، 

ن ضریب لرزھاي متغیر با ارتفاع ارائھ شده است کھ از آن پیشنھادھایي براي تعیی
 توان بھ موارد زیر اشاره نمود  جملھ مي

 ١٩۶٢روش ارائھ شده توسط جاي کریشنا در سال   •
 ١٩۶۵روش ارائھ شده توسط سید و مارتین در سال   •
 ١٩٧٨روش ارائھ شده توسط مکدیسي و سید در سال   •
 ١٩٨٨امھ ھندوستان در سال روش ارائھ شده در آیین ن  •
 20٠٠روش ارائھ شده توسط قنبري و ھمکاران در سال  • 

 
 

 در پایداري شیرواني ھا: کینامیشبھ د لیروش ھاي تحل  .3.2

 
توان  یھا در برابر زلزلھ را م یروانیش یداریپا لیتحل یکینامیشبھ د یروش ھا

 : نمود یبند میتقس یبھ دو دستھ کل
 یکیینرسي افقي بھ قطعات و اصالح روابط استاتاعمال نیرو ھاي ا .1
 بیکھ ش یخشک بکار گرفت در صورت یھا بیدر مورد ش یتوان بھ راحت یروش را م نیا

ساده  ردیقرار بگ یختگیسطح گس یدر باال کیزومتریخط پ ایمستغرق بوده و  مھیھا ن
 تر آن است کھ از روش دوم استفاده گردد.
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 :چرخش شكل ھندسي شیرواني .2

است کھ  یزلزلھ وارد معادالت گردد گاف ینرسیا یرویکھ ن ستین یازیروش ن نیدر ا
امتداد قائم قرار  ندیچرخانده شود کھ شتاب بر آ یبھ گونھ ا یروانیش یشکل ھندس

   ھیزاو یرا بھ اندازه  یروانیش یبخش ھا یتمام دیمنظور با نی. بدردیبگ

 ائمق یمولفھ ھا تیبھ ترب        gkv gkh  :       . دوران داد 
  بیمتناسب با ضر دیبا زیخاک ن یھا ھیباشند. وزن مخصوص ال یشتاب زلزلھ م یو افق

           .داده شوند شیافزا  
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 یم یآب حفره ھا یبرخورود آن با فشارھا ینحوه ا یدگیچیروش پ نیضعف ا نقطھ
گردد  یدوران داده شود محاسبات دچار خطا  زین کیزومتریخط پکھ  یباشد. درصورت

 .ماند یم یھر نقطھ ثابت باق یکیحالت استات ییچرا کھ فشار آب حفره ا
و در  دهیزلزلھ بر جرم مجموعھ خاک و آب داخل وارد گرد ینرسیا یروھاین یطرف از
 اصالح گردد. مربوطھ بھ تتا درابطھیمستغرق با مھین یروانیش لیھنگام تحل جھینت

 
 

 :کینامیشبھ د یرویقائم ن بیمفھوم ضر  .4.2

 
اما   رندیگ یرا در نظر نم کینامیشبھ د یروین ینامھ ھا مؤلفھ عمود نییاکثر آ

 یبررو کینامیشبھ د یعمود یروینشان دادند کھ ن 2008درسال  ]9[ کریشوخا و ب
 یغلط نیموجب تخم ورین نیگرفتن ا دهیدارد و ناد یھا اثر مھم یروانیش یداریپا

 .شود یم نانیاطم بیازضر
 :گرفتند جھینت نیھمچن کریو ب شوخا

در بھ  کینامیشب د یعمود یرویدر نظر نگرفتن ن (c = 0) رچسبندهیغ یدر خاک ھا .1
 یقابل قبول م  نانیاطم بیومقدار ضر ستیمھم ن ادیز نانیاطم بیدست آوردن ضر

 .باشد
 :چسبنده اثر دوگانھ دارد یخاک ھا یروبر  کینامیشبھ د یعمود یروین .2

در جھت گرانش عمل  کینامیشبھ د یعمود یرویتند ن بیبا ش یھا یروانیدر ش .2.1
 .کندیم

در خالف جھت گرانش  کینامیشبھ د یعمود یرویکند ن بیبا ش یھا یروانیدر ش .2.2
 کند یعمل م

 
 

 :کینامیشبھ د یرویمحل اثر ن  .5.2

 
  .ھر قطعھ وارد شود ایبھ مرکز جرم خاک  دیبا کینامیدشبھ  یروی: نیترزاق  .1
 ابدی یم شیبھ باال سد افزا نیی: چون شتاب حداکثر از پایسیو ماکد دیس .2

مرکز ثقل قطعات  یدر باال یینھا یلرزه ا یرویرود محل ن یانتظار م نیبنابرا
 .باشد
ثابت در نظر را در ارتفاع سد،  کینامیدھد کھ اگر ضریب شبھ د ینشان م جینتا
باشد. اما  یمعقوالنھ و محافظھ کارانھ تر م ینظر ترزاق تیوضع نیدر ا رندیبگ

 تیوضع نیرا در ارتفاع سد، متغیر در نظر بگیرند، در ا کینامیاگر ضریب شبھ د
 .معقوالنھ تر است یسیو مکد دینظر س
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 :جینتا  .3

 
در دسترس بودن با توجھ بھ  یفنآوري طراح شرفتیرود با پ یانتظار م .1

 دایپ شتريیتر کاربرد ب دهیچیروش ھاي جامع تر و پ ع،یسر وترھايیکامپ
 عیمھندسان بھ استفاده از روش ھاي ساده تر و سر لیحال تما نیکنند. با ا

کھ توان  یباشد. لذا توسعھ روش یم یتر از جملھ مباحث روشن در عرصھ مھندس
داشتھ باشد، از جملھ  یراحتسازه در برابر زلزلھ را بھ  داريیپا یبررس

منجربھ توسعھ روش شبھ  تایبوده است کھ نھا خیمحققان در طول تار کردھايیرو
 .است دهیگرد کینامید
 

در صورت توسعھ و بھینھ سازي روند برآورد محاسبھ ضریب  کینامیروش شبھ د  .2
خاکي  یھا بی، راھکاري ساده و توانمند براي تحلیل لرزه اي ش کینامیشبھ د

 .تاس
 

ھا،  بیش ییکھ مشخصات ھندسھ ا ییلرزه ا بیبدست آوردن ضر یبرا یروش  .3
را شامل  ساختگاه، نوع گسل ھا و... طیدر نظر گرفتن  شرا ،یکینامیمشخصات د

 .بشود،بھ وجود آورد
 

تواند  یزلزلھ م یواقع یرویبھ دست آوردن ن یبرا کینامیتوسعھ روش شبھ د .4
 .مسائل در نظر گرفت یکی

 
در استخراج روابط  (PGA) طرح یتنھا شتاب مبنا کینامیشبھ دروش  در .5

 ھیزاو ،یفرکانس یمحتوا لیاز قب کیتحر اتیگرخصوصیو د ردیگ یمدنظرقرارم
  .گردد یباالتر لحاظ نم یمدت زمان اثر زلزلھ  و اثرمدھا ،یفاز
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