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 خالصه

آن بحث  جهياشباع و در نت یماسه ا ینامناسب از جمله خاک ها یآن در خاک ها یشمع ها مطرح است اجرا يكه در طراح ياز مباحث مهم يکی

 افته،ی يخاک كاهش ناگهان يمقاومت برش یلرزه ا یها تحت بارهانوع خاک  نیاست. در ا یلرزه ا یخاک تحت بارها یياحتمال وقوع روانگرا

كه در صورت عدم  دیآ يبه شمع ها وارد م يمخرب یروهايشکل ها ن رييتغ نی. به موجب اابدی يم يقابل توجه یشکل ها رييو تغ شدهخاک روانگرا 

چندین مکانيزم خرابي برای شمع ها معرفي  اساس نیشود. بر ا يشدن شمع ها م ختهيباعث گس ينوع خاک ها حت نینامناسب در ا یو اجرا يطراح

شمع ها را در  يختگيگسو  از سایر مکانيزم ها بيشتر مورد توجه بودهكه  يمحتمل خراب زميدو مکانبه   آنها، اشاره بهضمن  در این مقاله كه شده است

 یه ها بحث هازحو نیاز ا کیشمع. در هر  يكمانش یداریناپا زميکانشمع و م يخمش زميمکان :شده است انيب، دنده يم حيروانگرا توض یاخاک ه

 یاشمع ه يختگيگس یريعلل و نحوه شکل گ انيمقاله به ب نیحاصل شده اند. در ا يشگاهیو آزما يصورت گرفته كه از مشاهدات محل يمتنوع

 شود. يشمع اشاره م يگختيگس یها زميبدست از مکان جینتا نیروانگرا پرداخته و مهمتر یمدفون در خاک ها

 

 .یلرزه ا یبارها ،و خمشی یکمانش یداریناپا ،یی، روانگراها شمع یختگیگس کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

 مفاهيم با خاک روانگرا در شمع رفتار. باشد مي ها سازه ای لرزه پاسخ بر تأثيرگذار اصلي عوامل از یکي زلزله وقوع هنگام در شمع ها عملکرد نحوة

 باشد. خاک مي روانگرایي از متاثر شدت به خيز لرزه مناطق دارد و در شمع سروكار پاسخ و گسيختگي مکانيزم های شمع، -نش خاکاندرك

 طرف از سازه بر عالوه حالت، این در زیرا است غيرروانگرا خاكهای در ها شمع عملکرد از تر پيچيده روانگرا بسيار های خاک در ها شمع عملکرد       

 ای، حفره آب فشار افزایش و خاک خطي غير رفتار اثر در زمان طول در خاک سختي و مقاومت گرفته، متفاوتي قرار دیناميکي بارهای تحت نيز خاک

 بر توان مي را شمع روی روانگرایي تاثير اهميت . باشد مي حتي گسيختگي و ترک خوردگي مستعد شدت به شمع شرایط این در .یابد مي كاهش

 لنگر شده روانگرا خاک در كه است شده مشاهده مختلف های زلزله بررسي در .نمود مشاهده گذشته های زلزله در آنها در آمده وجود به های آسيب

 فاجعه خرابي باعث و گردیده اعمال شمع به جانبي( گسترش پدیده شروع از قبل )حتي مقطع شمع نهایي پالستيک خمشي لنگر از بيش بزرگي خمشي

 .گرفت قرار محققين توجه مورد خاک روانگرایي از ناشي های خرابي بار، اولين برای Niigata(1964)زلزله  در. است شده پل ها و مان هاساخت آميز

 تأثيرآشکار Bhuj (2001)و Alaska (1964) ،Loma-Prieta (1989)   ،Hyogoken-Nambu (1995) زلزله همچون هایي زلزله در

 . [1]است شده شاهدهم ها شمع رابيتشدید خ بر خاک روانگرایي
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 خاک روانگرا در و ... گسيختگي دیناميکيو برشي گسيختگي كمانشي، ناپایداری خمشي، گسيختگي: قبيل از شمع گسيختگي مکانيزم های مختلف انواع

ف گسيختگي،گسيختگي های مختل. از ميان مدYoshida et al (1990) ، JRA (1996-2002) ،Bhattacharya (2003) ;است شده مشاهده

 . [1]در خاک روانگرا غالبا به سبب گسيختگي خمشي ناشي از جریان جانبي خاک و یا ناپایداری جانبي در طول شمع مي باشد

 [5]رانرفتار یک شمع در خاک روانگرا به چندین پارامتر بستگي دارد: از جمله خاک، شدت زلزله، فركانس غالب زلزله و طول شمع. كارواژال و همکا

كه بيان داشتند [6]نشان دادند كه محتوای فركانسي زلزله بر روی رفتار دیناميکي خاک تحت بارلرزه ای تاثير مي گذارد.كستادینف و همکاران 

های گسيختگي نشان داد كه مکانيزم  [1]باتاچاریا ، همچنين شتاب و فركانس بارگذاری زلزله بستگي دارد بيشينه روانگرایي خاک به طور فابل توجهي به

 شمع به طول، قطر و مقاومت مصالح شمع بستگي دارد. 

بررسي  گسيختگي شمع ها ی مدفون در خاک های روانگرا كمک بسيار بزرگي در انواع مکانيزم هایاز  يشناخت مناسب با توجه به توضيحات باال           

در ها خواهد كرد.  شمع بر متکي نگهبان های سازه یا بندری، های سازه و ها اسکله ساخت شمع های مورد  استفاده در وطراحي   پاسخ لرزه ای سازه ها،

در  آنهاهر یک از یريعلل و نحوه شکل گ و مرتبط با آنها بحث های، شمع هادرمحتمل های پژوهش سعي برآن شده كه به بيان انواع گسيختگي  نیا

  Kobe (1995)بعد از وقوع زلزله  ساليان اخيربررسي های طي  شمع يختگيگس یها زميمکانازآمده  بدست جینتا نیروانگرا پرداخته و مهمتر یخاک ها

 اشاره شود.

 

 

 مکانیزم های گسیختگی .2
 

خرابي شمع بدین منظور  شوند. توضيح داده ميبطور مختصر  دنموجب گسيختگي یا خرابي شمع ها شو مي توانندمکانيزم های اساسي كه در این قسمت 

مورد بحث و معرفي قرار ارائه شکل  باانتخاب شده و مکانيزم های مختلف گسيختگي بر روی آن به  عنوان یک مثال   Kandlaن  برج بندر های ساختما

 .Dash et al [7]در معرض لغزش جانبي زمين قرار گرفته بود Bhuj 2001تحت اثر زلزله سال  واقع شده است در كشور هند این برج كه د. نگير مي

  .1، شکل   (2009)

 

 
 .Bhuj (2001) [1]بعد از زلزله  Kandlaبرج بندر  -1شکل 
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 . ۱، شکلمتر در آن استفاده شده است 11 و پي شمعي با شمع های به طول متر ۱۱، ارتفاع آن متر  10ابعاد جانبي این ساختمان 

 

 
 با پی شمعی( Kandlaمکانیزم های مختلف گسیختگی )ساختمان بندر  -2شکل 

 د( مکانیزم بزرگنمایی دینامیکی  کمانشیج( مکانیزم   ب( مکانیزم گسیختگی خمشی ف ( مکانیزم گسیختگی برشی ال

 

 

 گسیختگی برشی:.        1.2
 

. الف -۱ل شک، ( یا سينماتيکي یا تركيبي از موارد باال باشدP lateralگسيختگي برشي شمع ممکن است ناشي از بارهای جانبي از قبيله بارهای اینرسي )

ی خالي )شکل ا هوص باعث خرابي شمع های بتني دایرمکانيزم گسيختگي شمع به سبب بارهای اینرسي را نشان مي دهد. این نوع گسيختگي به خص

 .[9,8,1] ناپذیر( با ظرفيت برشي كم مي گردد

 

 

 گسیختگی خمشی:.        2.2
 

بار اتفاق بيفتد. این نوع گسيختگي  ۱ز جمله بارهای اینرسي و سينماتيکي یا تركيبي از این گسيختگي خمشي شمع ها ممکن است به سبب بارهای جانبي، ا

گسترش جانبي زمين به عنوان  ناشي ازبه نوع حركت زلزله، زمان آغاز روانگرایي و بازیابي مقاومت خاک بعد از روانگرایي بستگي دارد. خمش در شمع 

 .ب -۱ل ، شک[10,8,1]شده است تعداد زیادی پل مالحظه خرابيعامل اصلي 

توصيه كرده است مهندسين  این آئين نامه به  این گسيختگي محاسبه و بررسي شده است. (JRA ; 1996-2002) در آئين نامه طراحي پل ژاپن          

 .[4]در نظر بگيرندیه روانگرا % كل فشار  سربار برای ال03و  اوم خاک برای الیه غير روانگرا یک فشار مق در خاک،  طراحي شمع  جهتكه 

 

 

 گسیختگی کمانشی:.       3.2
 

شمع و ازدست رفتن تنش موثر خاک اطراف شمع  یگسيختگي كمانشي در شمع های بلند و باریک ممکن است به علت اثر اعمال بارهای محوری رو

رون محوری اعمالي بر شمع تغيير شکل های جانبي را بیا بارهای روانگرایي طي زلزله باشد. بارهای جانبي ناشي از حركات شيب، اینرسي  وقوعبدليل 

        بيشتر در شمع ها را مفصل های پالستيک پایين ترین بارهای محوری و شکل گيری احتمال گسيختگي حتي در این تغيير شکل ها. افزایش مي دهند

 ج. -0، شکل [10,9,8]دنرا در پيش داشته باشخرابي سازه ند نمي توادر نتيجه  ند كهنك مي
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 گسیختگی دینامیکی:.      4.2
 

قابل  گسيختگي های باال بدليل بارهای استاتيکي اتفاق مي افتد. در طول یک زلزله اندركنش دیناميکي شمع و خاک بسيار پيچيده بوده و اثراتهمه 

كنند، این  در طول زلزله تغيير ميبين آنها اص اندركنش خواص دیناميکي شمع و خاک و خو در این نوع مکانيزم روی پاسخ شمع ها دارد. توجهي

  د. -۱، شکل تغييرات مي تواند منجر به بزرگنمایي پاسخ سازه و در نهایت سبب گسيختگي سازه شود

 :[8]توان به موارد زیر اشاره كرد از جمله این تغييرات و اثراتي كه شناخته شده است مي 

 .تغيير در خواص خاک. ج( تغيير در رفتار سازه. ب( روانگرایي فرایند شمع های نگهدارنده سازه در طولتغيير در فركانس طبيعي لرزش الف( 

 

 

 تئوری های مرتبط با گسیختگی خمشی و ناپایداری کمانشی .3
 

 کينماتيو اثرات س يسازه فوقان يرسنیاز اثرات ا يشمع ها ناش یرو يجانب یبارهادر این حالت   :كنند يها عمل مريشمع ها به عنوان ت يخمش زميمکاندر 

 .باشند يم نياز حركات زم يناش

را تحمل  يجانب یگذاركه بار کیبلند و بار یستون ها یمحور یبه عنوان مثال بارگذار : كنند يستون عمل م ريشمع ها به عنوان ت يكمانش یداریناپادر 

 .[12,10]كنند يرفتار م یيروانگرا قابل يمهار نشده درنواح یشمع ها همانند ستون ها نیكنند. ا يم

 

 

 یخمش زمیمکان یشمع بر مبنا یختگیگس یتئور          .1.3
 

 یيروانگرا يشمع در ط يختگيگس جادیعامل ا کیبه عنوان  يگسترش جانب دهی( پد1۳۳1) قاتيتحق يمل یگزارش منتشر شده توسط شورا کی در

اشکال  ریها در طول زلزله ها نسبت به سا يشترخرابيعلت ب  (Lateral Spreading) "يرش جانبگست "داشت كه  انيب نيگزارش همچن نیشد. ا معرفي

از زلزله ها  یاريشکست شمع ها در بس یبرا يحيخمش به عنوان توض یبر مبنا يختگيگس زمياست. مکان خاکگسيختگي از  يشنا یيمخرب روانگرا

 ت.شده اس رفتهیپذ

 Hamada (2000)خاک روانگرا  یواقع رو یروانگرا ريغ یخاک ها يدائم یيگرفت كه جابجا جهيزلزله نت يمهندس يانس جهانكنفر نيدر دوازدهم

  یتئور فيادامه به توص درد. گرفته ش Berrill et al (2001) یتوسط كارها زين يمشابه ی جهيشمع است. نت يخراب یبرا يو اساس كمعامل حا کی

 .[14,13,12] میپرداز يشده م مطرح Tokimatsu et al (1998)و   Ishihara (1997)كه توسط  يگسترش جانب هیشمع بر پا يختگيگس های 

 

 

 Tokimatsu et al (1998)کار یبر مبنا یختگیگس یتئور .       1.1.3
 

Tokimatsu et al (1998)  0کل ، شكردند انيب یيروانگرا تيبا قابل یيخاک را در خاک ها -اندر كنش شمع يکيبه صورت شمات.  

 : صورت است كه نیآنها بد اتيفرض

 .الف -0، شکل تواندحذف شود يم يسازه فوقان ينرسیا یروين ،یقبل از گسترش فشار آب حفره ا -

 ب. -0، شکل كنند يرا شروع م تشانيفعال یفشار حفره ا شیخاک روانگرا شده با افزا کينماتيس یها روين -

گسترش  يدر ط يدائم یها یيكه جابجا يعملکرد شمع مخصوصا زمان یرو يحذف خواهند شد و اثر قابل توجه يکينماتيس یها رويلرزش، ن انیدر پا -

 .[14] دهند دارند يخاک رخ م يجانب
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 Tokimatsu et al (1998)  [12]گسیختگی شمع بر اساس تئوری  -3شکل 

 

 Ishihara (1997)  کار یبر مبنا یختگیمفهوم گس.     2.1.3  
 

Ishihara (1997)   کيژئوتکن يخاک و مهندس کيمکان يالملل نيدر كنفرانس ب (ICSMGE) و  قاتيكه در شهر هامبورگ برگزار شده بود تحق

مفهوم به دو  نیخالصه كرد. ا "به باال  نیياثر پا "و   " نیياثر باال به پا " ميمفاه يشمع ها را با معرف یاز زلزله رو يناش یخود را ارائه داد و بارگذار جینتا

 .[12] شوند يم فيتوص ریصورت ز

 

 :نییاثر باال به پا
خاک  ،يلرزش اصل يفرض كردكه در ط  هارا يشیشوند. ا يبه خاک منتقل م تیشمع و در نها یبه باال يسازه فوقان ينرسیا یها رويشروع لرزش، ن در

كوچک  نيشمع ها و زم نيب يحركات نسبنداشته و یمالحظه اقابل  يگختیو به هم ر ينرم شدگ ،یيدر اثر روانگراموجود در یک نهشت  یماسه ا یها

 يختگياز حد مجاز در شمع ها شود احتمال گس شيب يآنقدر بزرگ باشد كه منجر به لنگر خمش نيكرد كه اگر حركات زم وجود او فرض نی. با ادهستن

گرفت كه  جهياو نت است. دهينام نیيهارا آن را به عنوان اثر باال به پا يشیا د،یآ يم يسازه فوقان ينرسیا یروياز ن يشمع ها وجود دارد. از آنجا كه بار افق

   .[10]داثر نسبت داده شو نیتواند به ا يزلزله م کیپس از از  یيشمع در قسمت باال کی یمشاهده شده  يختگيگس

 

 :به باال نییاثر پا
به بدنه مدفون شمع در  يجانب یها روين ط،یشرا نیكند. تحت ا يم يروع به حركت افقش یينرم و سست پس از وقوع روانگرا نيدار، زم بيش مناطق در

)شتاب ماكزیمم  از اوج نیاز ا شيپ یكرد كه حركت لرزه ا فرضایشي هارا شوند.  يم بيجهت ششکل شمع در رييمنجر به تغ د واعمال خواهند ش نيزم

 كوچک خواهد بود. ابدی يانتقال م يكه از سازه فوقان ينرسیا یروين نیباشد و بنابرا داریپاهنوز ممکن است  یشدت كمترلرزش با گذشته است اما (

 اعماقاز  يتر برخ نیيرخ نداده بلکه در قسمت پا  سر شمع يکیاز شمع ممکن است در نزد يناش يلنگر خمش حداكثر  ،یبارگذار طیشرا نيتحت چن 

 د.به باال دار نیياشاره به اثر پا نیرخ دهد كه ا

 

 

 یکمانش یداریناپا اریشمع بر اساس مع یختگیگس یتئور .2.3
 

Bhattacharya (2003) و Bhattacharya et al (2004) هیشکست بر پا زميمکان نیدادند. ا شنهاديشمع پ يختگيگس ایدیگری را بر زميمکان 

 يکينامید ستباال )ت تيفيك شاتیآزما افرموله شده و ب يمعش ونيمورد فونداس 11عملکرد  يبرگشت زيآنال لهيكمانش بوده و بوس یداریناپا یتئور

 یوابسته  یمتشکل از موج ها یلرزه ا کیسنگ بستر در معرض تحر يیباال یها هیلرزه، ال نيشده است. هنگام وقوع زم ي( صحت سنجوژيفیسانتر

 .[3,1] رنديگ يشده اند قرار م جادیا نيو الو( كه در حركت زم يلی)را يو امواج سطح (P) ی، امواج فشار (S)يامواج برش يعنیمتعدد، 
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شمع  کیبر ساختار  نيحركت همچن نیخواهد داشت. ا يسنگ بستر بستگ یخاک باال یها هیال يسخت مشخصات  محل به کیدر  نيزم حركت          

 یشکل لرزه ا رييتغ نیكنند ا يم دايشکل پ رييبه تغ لیخاک تما یها هیرسند، ال يبه خاک اطراف شمع م یگذارد. همانطور كه امواج لرزه ا ياثر م

 ونياحتمال دارد با فونداس يسرشمع، سازه فوقان و يسازه فوقان تيند. پس از آن بسته به صلبك يمدفون با آن م عبه حركت دادن شمع و سرشم يخاک سع

 :[3,1]زه و خاک را تجربه كندسا هيفاز مجزا از اندركنش اول ۱شمع ممکن است  جهيحركت كند، در نت

رو شمع و  نیكنند، از ا یرويپ نيشمع ها ممکن است از حركات زم، (EI) شمع يخمش يشروع به نوسان كند، بسته به سخت يسازه فوقان نکهیقبل  از ا  -1

 يامر م نیا جهيداشته باشد. در نت آزاد دانيبا حركت م يشركت كرده و حركات شمع ممکن است تفاوت قابل توجه يکينماتيخاک در فعل و انفعاالت س

 .در شمع شود يخمش یتواند باعث لنگر ها

 يخمش یو لنگر ها يجانب یها رويبه عنوان ن ينرسیا یها روين نیشوند. ا يم ديتول ينرسیا یروهايكند، ن يشروع به نوسان م يكه سازه فوقانهمانطور  -۱

كنند.  يدر شمع ها منتقل م يخمش یو لنگر ها یمحور یها رويرا به صورت ن يخمش یلنگر ها  هاشوند. سر شمع  يمنتقل م سرشمع قیبه شمع از طر

 .را تجربه كند شود يدر شمع م ياضاف يخمش یكه موجب لنگرها يجانب یو بارها ياضاف یمحور یرويشمع ممکن است ن نیبنابرا

 كه باید به آنها توجه شود. است ازي)همان طوركه در باال اشاره شد( مورد نيطراح نيح در کينماتيو س ينرسیا یهاروياثرات ن بياز ترك يالزاماتازاین رو 

 Tokimatsu et al (2005) فازكردند كه  شنهادياشباع و خشک را  بکار گرفتند و پ یاز گروه شمع در ماسه ها يبزرگ اسيلرزه با مق زيم یآزمون ها 

  [16]: دارد ریبه شرح ز (Tb) و سازه (Tg) نيزم يعيطب ودیپر نيبه روابط ب يبستگ های تاثير نيروهای اینرسي و سينماتيکي 

 .دهد يرخ م نينقطه ماب کیتنش شمع در  ممیفاز نبوده و ماكز کیدر  ينرسیا یو بار ها يکينماتيس یها روين - – Tb > Tgالف      

 ياند رخ م ممیكه هر دو اثر ماكز يشمع زمان یتنش ها ممیو ماكز از باشندف کیدارند در  لیتما ينرسیو ا يکينماتيس یها روين - – Tb < Tgب      

 .دهد

 Tokimatsu & Suzuki و  Tokimatsu et al (2005) يکينماتيو س ينرسیا یبار ها بياز ترك يناش ممیماكز يبه منظور برآورد ممان خمش

 . [17,16]دادند شنهادياثرات هر دو پ یرا برا ریروش ز  (2005)

 يکينماتيو س ينرسیا یاز بارها يناش یجذر مجموع مربعات(  لنگر ها)SRSS  لهيتواند بوس يشمع م يلنگر خمش ممیماكز –Tb > Tg  -الف        

 .زده شود نيتخم

 محاسبه شود. يکينماتيو س ينرسیا یمولفه ها یتواند با جمع جبر يدر شمع م يلنگر خمش ممماكزی – Tb < Tg  -ب       

. رفتار شمع فتدايممکن است اتفاق ب يخمش يختگياز شمع نامناسب باشد، گس يدهند. اگر بخش يكوچک رخ م يزمان ريتاخ کیاثر تنها با  ۱ نیا            

 .سازد يرا فراهم م يكاف يآن خاک مقاومت جانبكردكه در انيتوان ب يم کياالست ونيفونداس کی یرو ريت کیبه عنوان  بایمرحله را تقر نیدر ا

شمع، همزمان كه  یدر بار محور راتييكند. پاسخ به تغ دايپ هياول یفاز ها نیدر ا يرود كه فشار محبوس موجود اطراف شمع كاهش قابل توجه ينم انتظار

 .۱مرحله  -4شکل ،باشد دیتواند شد يفعال است نم یمقاومت محور

I. كند. با شروع  يم یيو خاک شروع به روانگراشد  خواهدشتريب منافذ، فشارهمزمان با تداوم لرزش هااشباع،  یماسه ا یدر خاک ها

 .كند يخود تجربه م تنشدر حالت  يمشخص راتييكند، تغ يكه از خاک روانگرا عبور م یيانتها یشمع با بار بر کی ،یيروانگرا

II. يشوند تا مقاومت اضاف يم یجار نیيبه سمت پا يجانب یروانگرا كرده و بارها هیخود در ال یشمع شروع به از دست دادن مقاومت محور 

 .نشست اتفاق خواهد افتاد يختگيكرد، گس دايپ شیافزااز مقدار مجاز  یيانتها تيد. اگر ظرفنكن جيرا بس یيانتها

نسبت  كه یيشمع ها . 0مرحله  -4شکل  عمل ميکند، كه شمع به عنوان ستون مهار نشده یخود را از دست خواهد داد به طور يروانگرا شده سخت خاک

  يجانب یروهاين اعمالبا  ها در شمع يختگيگس. این خواهند داشت و درنتيجه گسيختگي كمانشي یمحور یداریبه ناپا یادیز لیدارند، تما یباالتر یالغر

 .ابدی يگسترش م يکيپالست يختگياز شروع گس يناش يخمش يشدن سخت لیو زا مخرب

 Bhattacharya et al (2004)  ، Bhattacharya انجام شده توسط يليتحل یو كارها یمورد هخچیمطالعه تار وژ،يفیسانتر يکينامید شاتیآزما

  .گرفته شده است دهینادطراحي  یكد ها ظاهرا خاص زميمکان نیباال را نشان داده اند. ا يختگيگس زميمکان يبه طور قطع  (2003)

 طیدر شرا يجانب ينرسیا یو بارها یبار محور ایمن و بي خطرشمع به طور  يعنیماند )ب يبار باال باق طیاگر شمع تحت شرا يدار، حت بيش یها نيزم در

 کیممکن است به عنوان  طیشرا نیخاک را تجربه كند. تحت ا ياز گسترش جانب يناش يكشش يممکن است بار اضاف  را تحمل كند(، كامل یيروانگرا

 مهم در نظر گرفته شده است اريشمع بس يطراح یدر حال حاضر برا يخمش زميمکان نی. ا(4مرحله  -4شکل ؛ ي)ستون با بار جانب ،ر ستون عمل كنديت

JRA (1996-2002) [4]. 
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 نتیجه گیری .4
 

 نیمهمتر شد در این بخش نيزپرداخته  و تئوری های مرتبط به آنها  روانگرا یمدفون در خاک ها یاشمع ه يختگيگس یريعلل و نحوه شکل گدر این مقاله به بررسي 

به صورت خالصه  در   مي توان اشاره مي شود كه   Kobe (1995)پس از زلزله  قيسال تحق نیبرا اساس چندشمع  يختگيگس یها زميبدست از مکان جینتا

 :بيان كردزیر 

 .شود يشمع ها م یرو يجانب یزلزله عمدتا به دو روش موجب بارها  -1

است و  يکليبه صورت س عتيدر طب ينرسیا یرويشود. ن يبه شمع منتقل م یياز سازه باال روين نیكند: ا يكه به سر شمع وارد م ينرسیا یروين  -الف     

 شود. يم راتييكند دچار تغ يم رييخاک تغ يطول زمان زلزله همانطور كه سخت بار در نیاست. ا یو حركات ورود ياز فركانس سازه فوقان يعمدتا تابع

 يشمع كاهش مدر سر روين نیكه خاک روانگرا شد، ا يهنگام است. یيوقوع روانگرالرزش اما قبل از هيبخش اول آن در ممیمعمول ماكزبه طور

 .[10,1]ابدی

ه است. اگر حركت خاک روانگرا شد ليبدل روين نیكند. ا يكه خاک روانگرا شده است عمل م يدر طول مدفون شمع تا عمق يکينماتيس یروين   -ب     

از  يتابع  روين نیپوسته فراتر از انتظار خواهد بود. ا نیا ليبه شمع بدل ياعمال یها رويخاک روانگرا وجود داشته باشد، ن یروانگرا باال ريغ یپوسته  کی

 اوقات يلرزش، بعد از لرزش و گاهفعال در طول  يکينماتيس یها روياز ن یيمثال ها، موارد ی خچهیو تار يکیزيف یو نوع خاک است، مدل ها نيزم بيش

 ،يخوردگ رکت ،یو اتالف فشار حفره ا عیطول مدت لرزش، باز توز : لهياز قب دهیپد نیبه چند یزمان بند نیسازند. ا يفراهم م را از هر دو يبيترك

خواهند بود.  کنواختیلرزش متوقف شده است(  يعنیعمل كند ) يکينماتيس یرويكه تنها ن يبه شمع زمان ياعمال یروهاين نیدارد. ا يبستگ رهيرگاب و غ

حال حاضر بر  قاتيشتر تحقيخواهند بود. ب فيضع يکليبه صورت س  يها به طور معمول رويبا هم اثر بگذارند ن کينماتيو س ينرسیا یرويامااگر هر دو ن

 .Towhata (2006)  [15,10]،متمركز شده اند کينماتيس یروين نیا ينيب شيپ ای نيتخم یرو

مانند خروج از  يشود. كمانش شمع به عوامل داریاپاكند و شمع ممکن است ن ينم جادیا يكاف ياز زلزله، خاک مهار جانب يناش یيدر طول روانگرا  -۱

در نظر گرفته مهار نشده  دیروانگرا با هيشمع در ناح کی يحساس است. به طور اساس اريخارج از مركز بس یمحور یبار ها ،يجانب یآن، بار ها تیمحور

 .[10] ميتوان مهارهای جانبي ایجاد كرداز كمانش  یريجلوگ جهيلذا به منظور محبوس كردن فشار خاک و درنت شود

مالحظات برای سختي خمشي مورد نياز  از طراحي لرزه ای شمع در خاک های روانگرا روی مقاومت خمشي تمركز دارند وجهت  اغلب آئين نامه ها   -0

نيازمند  موجود ک صرف نظر كرده اند.كد ها و آئين نامه های طراحيروانگرایي خا فرایند از ناپایداری كمانشي و گسيختگي تشدید در برای جلوگيری

ضمن آنکه نشست سازه بدليل از دست رفتن مقاومت   ،روانگرایي است ناشي ازدر نظر گرفتن كمانش شمع ها به موجب از دست رفتن مقاومت خاک 

 .[8]در یک حد قابل قبول باشد باید ر خاک های روانگرامحوری شمع د
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باید یک شمع باید باید به اندازه كافي در الیه سخت غير روانگرا در زیر خاک روانگرا مدفون شود تا ثبات و عدم لغزش را تضمين كند. همچنين    -4

زه در یک روانگرایي كامل نباید نزدیک به فركانس زلزله باشد عالوه بر پاسخ دیناميکي سازه در طول زلزله لحاظ شود و فركانس شمع های نگهدارنده سا

 .[10,8]طراحي صرف نظر شود مراحلخواص دیناميکي خاک و سازه نباید در موارد این 
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