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 خالصه

وقوع شکست در سازه های ساخته شده بر پي های شمعي مانند پل ها و اسکله ها، بر اثر زلزله ها ی بزرگ، تحليل و طراحي شمع ها در به دليل 

پي های در خاک روانگرا نياز به وجود درک صحيح از مکانيسم های محتمل شکست این  است. طراحي از اهميت باالیي برخوردارخاک روانگرا 

را به طور  پي هااین  طراحي ، كه همچنان معياری معتبر در طراحي شمع ها مي باشند،JRAدارد. آیين نامه های طراحي از جمله آیين نامه راه ژاپن 

اثر زلزله دچار شکست شدند  بر كهآیين نامه  اساسایي از پي های شمعي طراحي شده بر نمونه ه .کنندتوصيه ميمحافظه كارانه در مقابل خمش 

. ه استشد مطرح مکانيسم كمانش به عنوان علت احتمالي شکست شمع ها جود شد و اخيراودر روش های طراحي مباز نگری هایي  منجر به انجام

 روانگرا تا به امروز، مورد بررسي قرار مي گيرد.در این مطالعه روش ها و تئوری های شکست پي شمعي در خاک 

 

 پی های شمعی، مکانیسم شکست، زلزله، خاک روانگرا: کلیدیکلمات 

 

 

 مقدمه   .1

 
برش  پي های شمعي اغلب برای انتقال بارهای محوری از خاک های نرم به الیه ی مقاوم تر در عمق به كار مي روند. شمع ها بخشي از بار را توسط

در شفت شمع )مقاومت شفت( و بخشي را توسط تنش نرمال ایجاد شده در سنگ بستر )مقاومت نوک( به خاک انتقال مي دهند. شمع های  ایجاد شده

و دیگری به عنوان شمع های اصطکاكي شناخته مي شوند. تصور مي شود در محل های محتمل به  3با غلبه ی مقاومت نوک به عنوان شمع های نوک تيز

شمع های نوک تيز به خاطر مقاومت انتهایي، عملکرد بهتری نسبت به شمع های اصطکاكي دارند. اما تعداد قابل مالحظه ای از موارد آسيب وقوع زلزله، 

 .[1] دیدگي به شمع های نوک تيز و سازه های قرار گرفته روی شمع ها در بسياری از زلزله های بزرگ مشاهده شده است

تحقيقات بسياری برای درک مکانيسم شکست پي های  شمعي در طي زلزله  41۳91زله ی نيگاتا و آالسکادر طي پنج دهه ی گذشته از زل

گرا ناشي از روانگرایي انجام گرفت. در ادامه ضمن مروری برتئوری های بيان شده در این زمينه شامل درک مکانيسم شکست شمع ها در مناطق روان

طراحي اشاراتي بر از روش های طراحي در مهم ترین 5ضيات آیين نامه ی معروف موجود، آیين نامه ی راه ژاپنيشده بر اثر بار لرزه ای، با تاكيد بر فر

انتخاب این آیين نامه به دليل این  .[1]آیين نامه ی طراحي انجام شده و توضيح مختصری از پيشرفت طراحي شمع در این آیين نامه ی آورده شده است

 را در نظر گرفته است. 6كه در توصيه های خود اثر پدیده ی گسترش جانبيكه تنها آیين نامه ای است 

 

 

                                         
 دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل1
 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل 2

3 End-bearing pile 
4Alaska 1964 
5Japanese Road Association 
6Lateral spreading 

mailto:golaara.ghasemii@yahoo.com
mailto:golaara.ghasemii@yahoo.com


 یرانا کيژئوتکناولين كنفرانس ملي مهندسي 

 دانشکده فني و مهندسي دانشگاه محقق اردبيلي

  10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 خمش و کمانش مکانیسم براساس شکست تئوریهای .2

 

 . تئوری شکست بر اساس مکانیسم خمش2. 1

 

در شمع ایجاد كند و این در بار های جانبي ناشي از اینرسي سازه های رویي و یا بار های كينماتيک ناشي از گسترش جانبي خاک مي تواند ممان خمشي 

 دو مورد هست كه ممکن است ظاهر شود:

خاک  7.ناشي از لرزش زلزله، خاک تحت جریان روانگرایي در یک عمق به خصوص قرار مي گيرد كه همزمان موجب یک جریان جانبي1

 به وجود مي آید. 13و كينماتيک ۳در شمع ناشي از جمع بارهای اینرسي 8مي شود و ممان خمشي

در انتهای لرزش جریان جانبي خاک ادامه ميابد تا زمانيکه پخش كامل فشار آب حفره ای صورت گيرد. ممان خمشي تنها از جریان .۱

 .[۱]كينماتيک ایجاد مي شود

 

 .تئوری شکست بر اساس مکانیسم کمانش2. 2

 

طي روانگرایي  ایجاد مي كنند. 11كنند و بنابر این ناپایداری كمانشيشمع ها مانند ستون های استوانه ی بدون تکيه گاه جانبي در منطقه روانگرا عمل مي 

یک پي شمعي در  .ندارد شمعبرای  جانبي راتکيه گاه توانایي تامين خاک اطراف شمع تنش موثر خود را از دست مي دهد و دیگر  ،زلزله ناشي از

 -شمع مورد ارزیابي قرار گيرد كه از رابطه Pcrبا استفاده از بار بحراني اولر  شكمان گاه در خاک روانگرا شده مي تواند برای پایداری شرایط بدون تکيه

 به دست مي آید :  (1)ی 

 

Pcr = EpIp

  

     
                                                                                                                                                 (1)   

        

 

 .شرایط مرزی انتهای ستون دارد، طول موثر ستون است كه بستگي به Leff، ممان اینرسي مقطع شمع و IP، مدول االستيسيته شمع، Epكه در آن 

)ظرفيت ممان پالستيک( شمع، بستگي دارد در MP )ممان جاری شدن( و در ادامه به My شکست خمشي به مقاومت خمشي، در ابتدا به 

)بار محوری بحراني( به وجود مي آید، به نمایش مي  Pcrحاليکه كمانش، یک ناپایداری ناگهاني از شمع را كه بر اثر تجاوز مقدار بار محوری از 

 .[0]گذارد

 

 

 اله ی ناپایداری در طی روانگراییشکست شمع به عنوان مس .3

 
 تاریخچه های زماني تنش برشي، فشار آب حفره ای اضافي، جابجایي خاک اطراف، سختي خاک و لنگر خمشي در شمع را نشان مي دهد. 1شکل 

 

                                         
7 Lateral flow 
8 Bending moment 
9 Inertia 
10

Kinematic 
11 Buckling instability 
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 مکانيسم كمانش احتمالي           مکانيسم گسترش                                                     

 
 12تاریخچه ی زمانی زلزله بعد از یاسودا و بریل -1 شکل

 

درک موجود از شکست شمع فرض براین دارد كه شکست بعد از این كه زمين به صورت تک جهتي شروع به حركت كرد، اتفاق مي افتد. همانند  

 . [1]قسمت سبز رنگ در شکل باال

اتفاق افتاده كه در زمين شيب دار حتي قبل از شروع گسترش جانبي)قبل از جریان یافتن خاک و اعمال بارگذاری افقي به شمع(، یک ثابت 

كاهش تنش موثر و مقاومت زماني وجود خواهد داشت كه در آن برای شمع هيچ تکيه گاه جانبي از طرف خاک اطراف وجود ندارد. اگر شمع ناشي از 

 برشي خاک روانگرا، دچار كمانش شود، ناپایداری كمانشي مي تواند مکانيسم محتمل شکست بدون در نظر گرفتن نوع زمين شيبدار یا بدون شيب،

ن شيب و در غياب گسترش )پيش از شروع گسترش جانبي( احتمال وقع شکست حتي در زمين بدو.  1باشد. بنا براین در زمان مياني قرمز رنگ در شکل 

 .[1]جانبي، وجود دارد

 
 

 تئوری های شکست شمع در حوزه ی روانگرایی لرزه ای  .4
 

شکست پي های شمعي در خاک روانگرا كه تحت حركت لرزه ای قرار گرفته اند مي تواند بر اثر الف( نشست اضافي، ب( برش، ث( خمش و یا د( 

(، در ميان مد های مختلف شکست سه مد اول به ۱330)11وباتاچاریا 1۳۳9 (JRA)( ، انجمن راه ژاپني1۳۳9)10كمانش رخ دهد: توكيماتسو و همکاران

. از ميان این مکانيسم ها [0]خوبي درک شده اند و آیين نامه های طراحي، این معيار های شکست را در توصيه ها برای طراحي شمع اعمال كرده اند

.  [8[, ]7[, ]9[ ,]5]ثر روانگرایي به عنوان اصلي ترین منبع آسيب به پي شمعي در طي زلزله گزارش شده استخمش ناشي از گسترش جانبي خاک بر ا

 .[1] شکست شمع در خاک روانگرا غالبا ناشي از شکست خمشي به خاطر جریان جانبي خاک یا به خاطر ناپایداری جانبي  برای شمع های بلند است

تمام این  تئوری ها از شکست شمع، با شمع . طح زمين نزدیک به پي شمعي به نظر مي رسد این توجيه را تقویت مي كندتغيير شکل رو به پایين شيب از س

در سال  .به عنوان یک المان تير رفتار مي كنند و فرض مي كنند كه بارهای جانبي ناشي از اینرسي وگسترش جانبي موجب شکست شمع ها مي شوند

در واقعيت در . [1[, ]۱[, ]0[ ,]۳]ي به عنوان دیگر مکانيسم محتمل شکست شمع در خاک روانگرا مورد اشاره قرار گرفته استهای اخير ناپایداری كمانش

حضور بار محوری . ستون كار مي كنند-پس مانند اعضای تير. هنگام زلزله شمع ها، هم تحت بارهای محوری و هم تحت بارهای جانبي قرار مي گيرند

همزمان با نزدیک شدن بار محوری به مقدار بحراني، از دست رفتن سختي جانبي مي تواند باعث . عدم سخت شدگي آن ها مي شوددر شمع ها موجب 

تغيير شکل های بزرگ و به دنبال هم تير، مي تواند . شود كه تير، بار ها بيشتر از آن تغيير شکل دهد كه تحت حالت بدون بار محوری تغيير شکل مي دهد

 در تير ایجاد كند كه منجر به شکست زود هنگام مي شود. 15تهپالستيسي

                                         
12Yasuda and Brill 
13Tokimatsu et al. 
14Battacharya 
15 Plasticity 
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كميته ی ملي گسترش جانبي ابتدا به عنوان یک  دليل محتمل از شکست شمع در طي روانگرایي در گزارشي چاپ شده توسط 1۳85در سال 

تنها آیين نامه  JRA(1996)پيشنهاد شد. این مکانيسم به عنوان توضيح شکست شمع در بسياری از زلزله ها پذیرفته شد. آیين نامه ی ژاپن 19تحقيق

خاک با فرض اینکه خاک به شمع فشار وارد ميکند و منجر به -ایست كه این مکانيسم را برای شکست شمع  به عنوان مکانيسم موجود اندركنش شمع

خمشي مي شود، در نظر گرفته است. این آیين نامه به طراحان توصيه مي كند تا شمع ها را در مقابل شکست خمشي طراحي كنند با فرض اینکه شکست 

فشار سربار وارد مي كند در  03الیه ی غير روانگرا یک فشار مقاوم زمين به شمع اعمال مي كند در حاليکه خود خاک روانگرا نيروی كششي برابر %

 .[13]ساده سازی از روش طراحي لرزه ای نشان داده شده است .  ۱کل ش

 
 .ساده سازی از طراحی لرزه ای پی پل ها را نشان می دهد JRAآیین نامه ی ژاپن  - 2 شکل

 

 

 . ایده ی ایشی هارا در شکست شمع4. 1

 
( خالصه كرد.در 19( و )اثر پایين باال18بارگذاری لرزه ای شمع را با معرفي ایده های )اثر باال پایين 1۳۳7در هامبورگ 17ایشي هارا در سخنراني ترزاقي

ماسه ای ابتدای لرزش، نيرو های اینرسي سازه ی رویي به باالی شمع و در نهایت به خاک انتقال ميابند. او فرض مي كند كه در طي لرزش اصلي، خاک 

خاطر روانگرایي دارای نرم شدگي قابل مالحظه نيستند و این كه حركت نسبي بين شمع ها و زمين كوچکند. او فرض مي كند اگر  در یک نهشته به

كافي بزرگ باشد به گونه ای كه ممان خمشي ایجاد شده در شمع ها از مقدار حدی بگذرد، شمع ها ممکن است دچار شکست   ی حركت زمين به اندازه

مي آید، این به )اثر باال پایين( برمي گردد. او نتيجه گرفت كه شکست مشاهده شده در یک  20ارده از نيروهای اینرسي سازه ی رویيشوند. چون بار و

وع به حركت شمع به نسبت باالتری بعد از زلزله مي تواند به این اثر نسبت داده شود. پس در زمين شيبدار زمين نرم شده به دنبال آغاز روانگرایي شر

نبي مي كند. در این شرایط نيروهای جانبي به بدنه ی شمع مدفون در خاک اعمال مي شوند و منجر به ایجاد تغيير شکل هایي در جهت شيب مي جا

اچيز رویي نشوند. طبق فرض او لرزش زمين در این زمان از حداكثر دامنه ی خود عبور كرده و با شدت كمتری ادامه ميابد بنابراین اثر اینرسي سازه ی 

اتفاق تلقي مي شود. تحت چنين شرایط بارگذاری حداكثر ممان خمشي ایجاد شده در شمع نمي تواند در نزدیکي سر شمع باشد بلکه در عمقي پایين تر 

 .[11]مي افتد و این به اثر )پایين باال( بر ميگردد

 

 

 تئوری شکست بر اساس توکیسماتسو و همکاران.4. 2

 
 بيان كردند. .  0سازه در خاک روانگرا را به صورت شکل -ساختار اندركنش خاکآنها به طور شماتيک 

                                         
16 National Research Council (1985) 
17Terzaghi 
18 top down effect 
19 bottom up effect 
20 Super structure 
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 )بعد از توکیماتسو و همکاران( نمودار شماتیک نشان دهنده ی شکست شمع  -  3 شکل                                       

 

 است غلبه داشته باشد.. پيش از گسترش فشار آب حفره ای، نيروی اینرسي از سازه ی رویي ممکن  1

 . نيرو های كينماتيک از خاک روانگرا با افزایش فشار حفره ای شروع به عمل كردن مي كنند.  ۱

اک . در انتهای لرزش، نيرو های كينماتيکي غلبه خواهند داشت و یک اثر قابل مالحظه بر عملکرد شمع به خصوص وقتي جابجایي های پایدار در خ 0

 .[1۱]رخ مي دهدگسترش جانبي یافته 

 

 

 باتاچاریا .تئوری مطرح شده توسط 4. 3

 
اساسا یک شمع تحت بار محوری به خاطر روانگرایي، بدون تکيه گاه و از نظر جانبي ناپایدار مي شود. بارهای جانبي بار شکست را از نظر باتاچاریا 

خاک روانگرا مهم است. به خصوص بخشي از شمع ها كه در منطقه ی كاهش مي دهند اما شرایط مهمي برای شکست نيستند. بنابراین الغری شمع در 

ر گيردار ساده روانگرا قرار گرفته اند، باید مانند ستون های استوانه ای دراز كه متحمل بارهای جانبي مي شوند، تحليل شوند نه به عنوان یک تير یک س

 [.1] امل تکيه گاه جانبي خود را از دست مي دهندچرا در خاک روانگرا شده تقریبا به طور ك كه تحت بار جانبي است
 

 

 JRAمروری بر روش های طراحی آیین نامه ی  .5

نامه در این پژوهش سعي شده تا مروری اجمالي بر پيشرفت و روش های طراحي پي های شمعي در حوزه های روانگرایي لرزه ای به كار رفته در آیين 

. این آیين نامه از آن جهت مورد بررسي قرار گرفته است كه تنها آیين [10]انجام گيرد1۳۳9تا  1۳7۱ز سال (( اJRAی مشهور ))آیين نامه ی راه ژاپني 

 نامه ای است كه توصيه هایي برای طراحي پي های شمعي در خاک دچار شده به پدیده ی گسترش جانبي، دارد.

 

 1771تا  1792از  JRA.پیشرفت آیین نامه ی 1. 5

به دليل روانگرایي آسيب دیدند. بر اساس تجربيات گذشته و  1۳91در زلزله ی نيگاتا در سال  22و یاچيو 21جمله  پل های شواپل های زیادی از 

معرفي شد تا اثرات روانگرایي را در بر گيرد.آیين  JRAمشاهدات انجام شده ))روش ضریب لرزه ای(( در مشخصات پل بزرگ راه در آیين نامه ی 

اصالح شد و به عنوان نتيجه، یک روش جایگزین ))روش تغيير شکل لرزه ای(( به وجود آمد. در ادامه ی آسيب پل های روی شمع  1۳83نامه متعاقبا در 

، مشخصات پل های بزرگ راه كامال تغيير كرد. پس یک روش جدید كه كنترل هایي روی گسترش جانبي داشت در این 1۳۳5بعد از زلزله ی كوبه 

 . [1]چاپ معرفي شد

 

:JRA(1972)  در روش ضریب لرزه ای، نيروی اینرسي سازه ی رویي ناشي از لرزش زلزله به سر شمع اعمال مي شود. ضرایب فنر خاک در خاک

حد روانگرا صفر فرض مي شود )بر اساس این فرض كه خاک روانگرا شده هيچ مقاومتي ندارد(. پس شمع با در نظر گرفتن بيشينه لنگر خمشي كه در 

                                         
21 Showa 
22Yachio 
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اینگونه  1۳83تا  1۳7۱خاک روانگرا شده و خاک سفت غير روانگرا عمل مي كند، طراحي مي شود. تمام پي های شمعي در ژاپن در سال های واصل 

  .[10]طراحي شدند

 

 :JRA(1980)(بار های 1۳7۱( گزارش كردند كه مهندسان ژاپني به این نتيجه رسيدند كه آیين نامه ی راه ژاپن)۱333یاسودا و بریل) وارده را بيش از

(، را بر آن داشت تا ميزان مقاومت 1۳81)23مقدار واقعي پيش بيني كرده چرا كه تعداد شمع های مورد نياز بسيار باالست. این محققاني از جمله ایوازاكي

ل بارگذاری صفحه برای پيش خاک روانگرا شده را با تخمين كاهش ظرفيت باربری پي های شمعي ناشي از روانگرایي به دست آورد. آزمایش های مد

انجام شد. آزمایش های ميز لرزه نيز برای یافتن رابطه بين فشار آب LU ناشي از افزایش در فشار آب حفره ای  DEبيني فاكتور كاهش ظرفيت باربری

، كه در آیين نامه ی مشخصات پل DEو  FLنتایج دو آزمایش رابطه ميان  انجام شد.از تركيب  FLو ضریب اطمينان در مقابل روانگرایي LUحفره ای

 .[10]پذیرفته شده بود، به دست آمد JRAبزرگ راه 

خاک در طي روانگرایي، انجام دادند. این -( آزمایش های ميز لرزه را برای مطالعه ی اندركنش دیناميکي شمع1۳۳1) 24توكيماتسو و نومورا

ورودی، سختي شمع، قطر شمع و تراكم نسبي خاک انجام شد.  لنگر های آزمایش ها در تحت شرایط متعدد ورودی حركت موج ، شتاب نگاشت 

 خمشي بيشينه ی اندازه گيری شده با دو روش طراحي )روش ضریب لرزه ای و روش تغيير شکل لرزه ای( مقایسه شدند.

( به خاک از طریق فنرهای خاک مطابق در روش تغيير شکل لرزه ای، بار های افقي كه توسط جابجایي های افقي زمين ایجاد شدند )گسترش جانبي

گسترش شکل زیر به شمع اعمال شدند.این نتایج آزمایش نشان دادند كه لنگر خمشي شمع بيشتر با تغيير شکل های زمين )روش تغيير شکل لرزه ای یا 

نشان داده شده .  1تيک این روش ها در شکل جانبي(  مرتبط اند تا شتاب وارده به سازه ی رویي )روش ضریب لرزه ای یا نيروی اینرسي(. نمای شما

 .[11]است
 

 

 JRAروش جابجایی لرزه ای)راست(و روش ضریب لرزه ای)چپ(در  - 4 شکل

 

:JRA(1996)  به دليل خسارات گسترده وارده به پل ها، تغيير كرد. گزارش شد كه گسترش جانبي ناشي از  1۳۳5این آیين نامه بعد از زلزله ی كوبه

علت اصلي شکست پي های شمعي بود، در نتيجه توصيه هایي برای در نظر گرفتن نيروهای ناشي از حركات زمين حاصل از روانگرایي انجام روانگرایي 

نشان داده شده است. آیين نامه به مهندسان توصيه مي كند تا در طراحي شمع  ۱. شبيه سازی طراحي برای نيرو های ناشي از روانگرایي در شکل [13]شد

كنترل انجام دهند. فرموالسيون این توزیع فشار توسط آناليز معکوس بعضي از پي ۱، در مقابل شکست خمشي با توجه به توزیع فشار، همانند شکل ها

در كه خسارت جدی ندیده بود، به دست آمد. این كنترل در برابر نيرو هایگسترش جانبي بيشتر از مقدار الزم  25های شمعي پل در بزرگ راه هانشين

 مقابل نيرو های اینرسي است. در آیين نامه آمده است:

قي تامين )) در موردی كه اثرات گسترش جانبي در نظر گرفته مي شوند، اثر گسترش جانبي برای مطالعه ی عملکرد لرزه ای پي باید به عنوان نيروی اف

 وزن سازه ضرورت ندارد.(( شود. اما در این مورد، در نظر گرفتن همزمان نيروی اینرسي ایجاد شده توسط

زمين در فلسفه ی این گونه طراحي این بود كه وقتي زمين حركت مي كند، نيروی مرتبط با حركت زمين به بخشي از پي اعمال مي شود كه در ارتباط با 

ارند و قرار دادن حركت زمين در حال جنبش است، این اساسا یک مکانيسم نيروست و شبيه سازی پي به عنوان یک سازه كه به فنر های خاک تکيه د

 انتهای هر فنر مناسب است. 

                                         
23Ivazaki 
24Tokimatsu and Nomura 
25Hanshine 
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 JRAبررسی های انجام گرفته بر روی پیشبینی های  .1

 
( با استفاده از آزمایش های سانتریفيوژ، فشار زمين اعمالي به یک پي شمعي پشت دیوار حائل در طي و بعد از بارگذاری زلزله ۱331)26ساتو و همکاران

قعي كردند. آنها نتيجه گرفتند كه آیين نامه فشار های جانبي را هم در الیه های روانگرا و هم در الیه های غير روانگرا بيشتر از مقدار وااندازه گيری 

ی راه ( درجه ی بزرگي فشار مشابه مقدار پيش بيني شده توسط آیين نامه ۱331) 27. نتایج آزمایش سانتریفيوژ دابری و ابدون[15]پيش بيني كرده است

این آیين نامه را مورد انتقاد قرار داد. نتایج آزمایش سانتریفيوژ های نشان داد كه این آیين نامه توزیع   ۱33۱. های در سال [19]( نشان داد1۳۳9ژاپني )

پيش بيني معقولي ارائه مي كند.  فشار جانبي در طي مرحله ی پيک گذرا را كمتر از مقدار واقعي پيش بيني مي كند اما برای جریان پسماند بعد از زلزله

باتاچاریا عملکرد چهارده مورد پي شمعي را با تاكيد بر  ۱330. در سال [17]همچنين او از كمانش به عنوان مکانيسم محتمل برای شکست یاد مي كند

بر اساس مکانيسم كمانش شد. بنا به نظریه الغری شمع ها مورد تحليل و بررسي قرار داد. این مطالعه منجر به شکل گيری فرضيه ای برای شکست شمع 

كه پایه (، هميشه نمي توان بر اساس گسترش جانبي خاک علت واژگوني را توضيح داد چرا ۱335( و )۱331(و باتاچاریا و همکاران )۱330ی باتاچاریا )

. او نشان داد در هنگام طراحي [1]دچار شکست نشدندهای پل نزدیک به كناره های شيبدار رودخانه جایي كه جریان جانبي مشاهده شد شدید تر است، 

سربار را برای جلوگيری از خمش  03% شد، پيشنهاد آیين نامه كهپل شوا در ژاپن، كه تنها یک ماه پس از ساخته شدن طي زلزله ی نيگاتا دچار واژگوني 

ال های اخير مطالعات عددی دیگری نيز بر روی شکست شمع های در نظر گرفته بودند به دليل شبيه سازی نادرست بار محوری روی شمع ها بود.در س

( با بررسي از شمع های پل شوا به ۱338پل شوا و بر روی اثر الغری شمع ها بر روی وقوع شکست پي های شمعي انجام شده است. هالدار و همکاران )

 [۳]د نظر از كمانش به عنوان مکانيسم محتمل شکست پل شوا یاد كردند( برای شمع مور1عنوان شمع الغر و محاسبه ی بار بحراني كمانش از رابطه ی )

( به بررسي اندركنش دو  مکانيسم خمش و كمانش روی شمع مذكور از پل شوا پرداختند و نتيجه گرفتند كه تحليل ۱313دش و همکاران در سال ).

 .[0]شمعي در خاک روانگرا به دست دهدتوام این دو مکانيسم مي تواند نتایج واقع بينانه تری از رفتار پي های 
 

 

 نتیجه گیری .9

به اهميت  با مطالعه و بررسي مطالعات آزمایشگاهي و عددی انجام گرفته بر روی رفتار پي های شمعي در خاک روانگرا بر اثر زلزله به روشني مي توان

شوا كه بر اثر شکست ایجاد شده در شمع ها كه بر مبنای نيرو  وجود درک صحيح از مکانيسم شکست پي های شمعي پي برد. به عنوان نمونه تخریب پل

به روشني ها ی پيشبيني شده ی آیين نامه ی طراحي راه ژاپن به درستي طراحي شده بودند، یک ماه پس از ساخت بر اثر زلزله ی نيگاتا اتفاق افتاد، 

 28و مطالعات بيشتر در آینده را نشان مي دهد. آیين نامه های دیگر موجود وجود نقاط ضعف موجود در روش های طراحي و نياز مبرم به انجام تحقيقات

را  كه در این پژوهش كه به بررسي معروف ترین آن ها پرداختيم نيز، مهم ترین عامل وقوع شکست در پي های شمعي در خاک روانگرا بر اثر زلزله

ما در سال های اخير مطالعات نشان داده كه پي های شمعي باید در مقابل تمامي خمش دانسته و در طراحي روی مقاومت خمشي شمع تمركز كرده اند. ا

مکانيسم های محتمل برای وقوع شکست،از جمله مکانيسم كمانش، طراحي شوند و برای دستيابي به این هدف وجود درک صحيح از مکانسيم 

 خاک، مکانيسم های محتمل شکست پي شمعي یک نياز اساسي است.-اندركنش شمع
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