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خالصه

. ي گذشته مورد توجه مهندسان سازه قرار گرفته استها در چند دههي تأثیر گذار بر رفتار سازهمسئله اندرکنش خاك و سازه به عنوان یک پدیده

اي سازه در قیاس با پاسخ سازه پایه ثابت بسته به خصوصیات هاي گذشته موید این مطلب است که تأثیر پدیده اندرکنش بر پاسخ لرزههبررسی زلزل

- هاي پایه ثابت و سیستم خاكاي سازههاي لرزهاي بین پاسخاز این رو در مطالعه حاضر مقایسه. خاك و سازه ممکن است فزاینده یا کاهنده باشد

بدین منظور چهار قاب خمشی فوالدي دو، پنج، ده و بیست طبقه و یک نوع خاك سخت بر اساس استاندارد زلزله ایران . انجام شده است سازه

و توزیع برش طبقات ساختمانهاي یادشده با و بدون درنظرگیري اندرکنش سازه و نسبی طبقات اي، شامل جابجاییهاي لرزهپاسخ. انتخاب شد

هاي کوتاه براي ساختمان) برابر شتاب گرانشی زمین 6/0و 2/0(اي هاي لرزههاي تاریخچه زمانی غیرخطی و به ازاي شدته از آنالیزخاك با استفاد

سازه از - براي تحلیل سیستم خاك.هاي بلند مرتبه محاسبه شدندبراي ساختمان) برابر شتاب گرانشی زمین 1و 2/0(اي دو و پنج طبقه و شدتهاي لرزه

هاي اندرکنشی اي سیستمهاي لرزهدهد که پاسخنتایج به دست آمده نشان می. مستقیم به همراه مرزهاي اولیه براي خاك استفاده شده است روش

اي پاسخ هاي سیستم پایه ثابت مقادیر کمتري دارد ولی با افزایش شدت لرزهاي پایین در مقایسه با پاسخسازه وخاك سخت در شدتهاي لرزه

به هااي ساختمانهاي لرزههمچنین نتایج حاکی از آن است که اثر اندرکنش خاك و سازه روي پاسخ. یابدهاي اندرکنشی افزایش میسیستم

  .، نوع خاك و شدت زلزله بستگی دارد)پریود(مشخصات ساختمانها 

قابهاي خمشی فوالدي اي، آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی،هاي لرزهاندرکنش خاك و سازه، پاسخ: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

ها باید در شرایط نامطلوب ژئوتکنیکی شوند که بعضی از این پروژههاي گسترده و وسیعی طراحی و اجرا میبا گسترش تکنولوژي و شهر نشینی، پروژه

ها را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار فتار سازهباشد و رسازه حائز اهمیت می-در هنگام وقوع زلزله در چنین شرایطی، اثرات متقابل خاك. اجرا شود

در حالت کلی سازه با خاك اطراف خود . ي اخیر مورد توجه محققین زیادي قرار گیرداین امر باعث گردیده است که این موضوع از چهار دهه. دهدمی

هاي براي سازه. باشدلزله، برابر همان حرکت میدان آزاد زمین میهاي متکی بر زمین سخت، حرکت پایه سازه در اثر زدر سازه. کنش استدر حال بر هم

اي، بعالوه یک این اختالف ممکن است شامل یک مؤلفه حرکت گهواره. متکی بر خاك نرم، حرکت پی معموالً با حرکت میدان آزاد اختالف دارد

گاه صلب، از این لحاظ نیز اختالف دارد که ممکن ذیر، با یک سازه با تکیهپگاه انعطافیک سازه با تکیه. مؤلفه جانبی یا انتقالی نسبت به زمین باشد

                                               
ارشد یکارشناس يدانشجو1
  اریاستاد2
دانشیار3
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اثرات اندرکنش . ودپذیر مستهلک شگاه انعطافاست بخش مهمی از انرژي ارتعاشی بوسیله تشعشع امواج و نیز بوسیله رفتار هیسترزیس خاك در تکیه

ها و خواص سازه و خاك و حرکت زمین مورد نظر بستگی که این امر به مشخصه العمل سازه را افزایش و یا کاهش دهدتواند عکسسازه می-خاك

].1[اي سازه را از حاشیه اطمینان خارج و یا غیر اقتصادي نمایدسازه ممکن است طرح لرزه- بنابراین اثرات اندرکنش خاك. دارد

فر و معصومی در سال طباطبایی. اي صورت گرفته استهاي سازهسازه بر پاسخ سیستم- مطالعات زیادي جهت بررسی اثرات اندرکنش خاك

ي پایه ثابت بتوان جابجایی جانبی حداکثر سیستم اندرکنشی هاي جانبی االستیک سازهضریبی را معرفی کردند که با اعمال آن به حداکثر جابجایی 2010

هاي داراي  قاب خمشی فوالدي را که داراي اي ساختماند لرزهعملکر 2009در سال Ganainy and Naggar]. 2[ي معادل را تعیین کردسازهوخاك

اي هاي   لرزهپاسخاي تواند بطور عمدهسازه می- باشند، مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که اندرکنش خاكزمین میچند طبقه زیر

هاي نرم مهم است و در سازه معموًال براي خاك-ان، اندرکنش خاكهاي صورت گرفته توسط آنطبق بررسی. ها را تحت تأثیر قرار دهدساختمان

هاي هاي االستیک سازهتأثیر رفتار غیرخطی خاك را روي پاسخ 2004در سال  Rossetو  Kim]. 3[باشدنظر کردن میهاي سخت قابل صرفخاك

هاي متغییر به این نتیجه رسیدند که در رجه آزادي با ارتفاعهاي یک داین محققین با مدل کردن سازه. یک درجه آزادي مورد بررسی قرار دادند

هاي سخت پذیر واقع روي خاكهاي انعطافها اهمیت دارد و همچنین اندرکنش سازه و خاك براي سازهنظرگیري رفتار غیرخطی خاك بر پاسخ سازه

نشان دادند که اندرکنش  2003و همکاران در سال  Stewart]. 4[هاي نرم اهمیت داردهاي سخت واقع روي خاكپوشی است ولی براي سازهچشم قابل

همچنین براي . ، واقع روي خاك نرم بسیار مهم است)با الغري کم(هایی با دیوار برشی و یا مهاربندي هاي سخت مانند ساختمانخاك و سازه براي سازه

  ].5[ها استپذیري زیاد این سازهثرات اندرکنش ناچیز است که علت آن انعطافهاي بلند مرتبه اي تناوب اصلی طوالنی یعنی سازههایی با دورهسازه

 ابتدا با ارائه مدلی نزدیک به واقعیت از سیستم اندرکنشی سازه و خاك    با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است که

سیستمهاي پایه ثابت  )طیف گسترده در طبقات( هاي خمشی فوالدي قاب) ش طبقاتو توزیع بر نسبی طبقات جابجایی(اي هاي لرزهاي بین پاسخمقایسه

. انجام گیرد سختزلزله ایران به نمایندگی از خاك  2800مطابق با استاندارد  IIروي خاك نوع  اي مختلفهاي لرزههاي اندرکنشی در شدتو سیستم

  .باشدمی] SAP2000]6ها غیرخطی سازهافزار تحلیل افزار مورد استفاده در این مطالعه نرمنرم

  

  ايهاي سازهمشخصات مدل  .2

     . ، استفاده شده استگیردهاي کوتاه تا بلند را در برمیطیف سازهکه  طبقه 20و  10، 5، 2قاب خمشی ویژه فوالدي  در این تحقیق از چهار

ي طبقات ارتفاع همه. باشدمتر می 4متر بوده که طول هر دهانه برابر با  8نه و عرض هر قاب داراي دو دها. دهدها را نشان میپیکربندي این قاب 1شکل 

  .باشدمتر می 2/3نیز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قابهاي دوبعدي دو، پنج، ده و بیست طبقه نماي - 1کل ش
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  هاي مورد مطالعهتحلیل و طراحی سازه  .3

سپس مطابق الزامات مبحث . اندمدل سازي شده] SAP2000]6گاه صلب در نرم افزاربر روي تکیههاي معرفی شده ابتدا با فرض قرارگیري ستون قاب

  :اندششم مقررات ملی ساختمان به صورت زیر بارگذاري شده

ت مطابق اي طبقامتر و جرم لرزه 5ها عرض بارگیر قاب. فرض شدند kg/m2200و  kg/m2650بار مرده و زنده تمامی طبقات به ترتیب برابر 

و ضریب  10برابر  2800ضریب رفتار قاب خمشی ویژه مطابق استاندارد . بار زنده در نظرگرفته شد% 20برابر با بار مرده بعالوه ] 7[2800با استاندارد 

به روش تنش مجاز ) حث دهممب(اي، قابها بر اساس مقررات ملی فوالد لرزهها تحت اثر بارهاي گرانشی وپس از تحلیل سازه. منظور شد 1اهمیت سازه 

با فرض قرارگیري هاي ذکر شده قاب. کنندهاي خمشی ویژه را ارضا میهاي مختلف ضوابط مربوط به قاببدست آمده براي قاب مقاطع. طراحی شدند

  . ی شدندتحلیل و طراح )2800استاندارد ( IIروي خاك نوع 

  مورد مطالعه خاك مشخصات  .4

) 2800استاندارد ( ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمانمطابق با طبقه بندي آئین نوع سختخاك به نمایندگی IIمین نوع زدر این مطالعه از 

  .ذکر شده است 1ویژگی این نوع خاك در جدول . شودمحسوب می Cجزء خاك گروه  NEHRPنامه این خاك در آئین. استفاده شده است

  

سازيتفاده در مدلمشخصات خاك مورد اس -1جدول 

  

  

  

  

  

  سازه-سازي خاك و سازه جهت تحلیل اندرکنش خاكروش مدل  .5

سازي خاك در بررسی اندرکنش هاي مدلترین تکنیکترین و مناسبسازي خاك به روش اجزاي محدود با استفاده از مرزهاي اولیه یکی از واقعیمدل

یکی از . شود و در نتیجه نتایج تحلیل بیش از سایر حاالت به واقعیت نزدیک استمدل میباشد، زیرا محیط خاك تا فواصل دور سازه می-خاك

اال و نرم اشکاالت این روش باال بودن حجم و زمان محاسبات ذکر شده که خوشبختانه این اشکال نیز با در دسترس بودن کامپیوترهایی با سرعت بسیار ب

. ادي استسازي درست میرایی تشعشعی داراي اهمیت زیدر مسائل اندرکنش دینامیکی خاك و سازه مدل به طور کلی.بل حل استهاي توانمند قاافزار

ي خاك به قدري بزرگ در نظرگرفته شده است که دامنه همچنین توده. از نوع ساده در انتها انتخاب شده است در مقاله حاضر، مرزهاي توده خاك

برابر طول پی  6، 5، 4براي این کار با سعی و خطا، مرزهاي جانبی از هر طرف تا فاصله . کندعکاسی پیدا نمیامواج رسیده به مرزها آنقدر کم است که ان

متر  100طول کلی خاك زیر پی (رسد برابر طول پی نتایج تحلیل به همگرایی می 5با بررسی نتایج تحلیل مشخص شد که در فاصله . امتداد داده شد

نماي دو بعدي مدل  2در شکل . شودهاي سازه مشاهده نمیه شد که در ابعاد بیشتر از مقدار مذکور، تغییري در پاسخیعنی مالحظ) درنظر گرفته شد

هاي افقی و در مرزهاي افقی خاك و سنگ بستر تغییرمکان. باشدایجاد شده است، قابل مشاهده می SAP2000افزار خاك که در نرم- اندرکنشی سازه

  .افقی آزاد در نظرگرفته شده است مرزهاي قائم جانبی، حرکت در جهت قائم مقید بوده ولی در جهتدر . اندقائم مقید شده

  

  

  البتبیتلت
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خاك –نماي دو بعدي مدل اجراي محدود سازه  - 2شکل 

  انتخاب شتابنگاشتهاي زلزله براي تحلیل دینامیکی  .6

سازه را به صورت یک مجموعه -سازه باید حرکت زمین را در سطح بستر سنگی اعمال نمود و سیستم خاك-ي اندرکنش خاكبراي تحلیل پدیده

، در صورتی که UBCي بر اساس آئین نامه. باشدبراي نیل به این هدف نیاز به رکوردهاي ثبت شده بر روي بستر سنگی می. مورد بررسی قرار داد

با توجه به این مورد و در نظرگرفتن این ]. 8[گردداي محسوب میمتر بر ثانیه باشد، آن خاك سنگ بستر لرزه 760از  سرعت موج برشی در خاك بیش

      متربر ثانیه 750داراي سرعت موج برشی خاك بیش از ] 7[ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمانهاي آئینبندي زمیندر طبقه Iنکته که زمین نوع 

اطالعات . تواند تطابق خوبی با رکوردهاي بستر سنگی داشته باشدتوان نتیجه گرفت که رکوردهاي ثبت شده بر روي این نوع زمین مییباشد، ممی

 کیلومتر فاصله از 15ي دور بوده و داراي حداقل هاي انتخاب شده، از نوع حوزهرکورد زلزله. آورده شده است 2ها در جدول مربوط به این شتابنگاشت 

  . باشندگسل می

  

  جزئیات رکوردهاي زلزله سنگ بستر جهت آنالیز دینامیکی غیرخطی -2جدول 

No Earthquake name Date Magnitude Station name
Closest to fault 

rupture
Component 

(deg)
PGA 
(g)

1 MORGAN HILL 4/24/1984 Ms (6.1) 47379 Gilroy Array 16.2 320 0.098

2 N. PALM SPRINGS 7/8/1986 Ms ( 6.0 ) 13198 Murrieta Hot Sp 63.3 90 0.049

3 N. PALM SPRINGS 7/8/1986 Ms ( 6.0 ) 5224 Anza - Red Mount 45.6 360 0.129

4 NORTHRIDGE 1/17/1994 Ms ( 6.7 ) 127 Lake Hughes 26.8 90 0.217

5 SAN FERNANDO 2/9/1971 Ms ( 6.6 ) 127 Lake Hughes 23.5 291 0.134

6 Whittier Narrows 10/1/1987 Ms ( 5.7 ) 90017 LA - Wonderland 24.6 165 0.047

7 Whittier Narrows 10/4/1987 Ms ( 5.5 ) 24399 Mt Wilson 20.4 90 0.142

سازه تحت تأثیر حرکت  -موعه خاكاعمال گردید تا مج ،)سخت(IIنوع خاك- جزاي محدود سازههاي مذکور، یک بار به مدل اشتابنگاشت

ي اي و در نظرگرفتن اثرات خاك بر امواج عبوري از برنامهدر مرحله بعدي براي تخمین حرکات واقع گرایانه لرزه. زمین در سطح سنگ بستر قرار گیرد

رکوردهاي . ستر به سطح زمین استفاده شداي ثبت شده سنگ بهاي لرزهشتاببراي انتقال] EERA]9انتشار یک بعدي امواج در محیط خاك به نام

  .به صورت مجزا به قابهاي پایه گیردار اعمال گردید تا امکان مقایسه بین دو حالت فراهم گردد IIنوع  بدست آمده در سطح زمین

  

  هاي دینامیکی خاك در تحلیل - و میرایی معادل سیستم سازهمدول برشی   .7

در مطالعه حاضر مقدار مدول برشی ]. 10[باشدهاي شدید میزلزلهدرصد براي1-10براي زلزله خفیف و 3-10مقدار کرنش برشی در اثر زلزله، بین

  .محاسبه شده است EERAافزار شوند از خروجی نرمهاي متفاوت در پروفیل خاك میهاي مختلف زلزله که باعث کرنشمتوسط خاك براي شدت

جهـت انجـام   .نظرگرفته شـد درصد در 5برابر غیرخطی هاي دینامیکی در تحلیل ستم سازه پایه ثابتو سیسخت خاك -سیستم سازه هر دو میرایی

هـا بـر   رفتـار غیرخطـی اعضـاي سـازه    . استفاده شده است1.4Ө=، با Wilsonي زمانی غیرخطی از روش انتگرال گیري مستقیم به روش آنالیز تاریخچه

افـزار تحلیـل   براي انجام تحلیل تاریخچـه زمـانی از نـرم   . ه استدر دو انتهاي عضو، تعریف شد ، با فرض تشکیل مفاصل پالستیکFEMA-356اساس 

  استفاده شده است SAP2000ها غیرخطی سازه
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 این. خته شده استپرداها ده رفتار االستیک و پالستیک سازهاي دو سیستم پایه ثابت و اندرکنشی در محدوهاي لرزهدر این قسمت به مقایسه پاسخ

هاي تاریخچه زمانی اي از میانگین تحلیلهاي لرزهالزم به ذکر است که پاسخ. توزیع برش طبقات - 2جابجایی نسبی طبقات -1: ارتنداز ها عبپاسخ



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٥

آنالیز تاریخچه  96از  شود،مشاهده می 10تا  3هاي نتایجی که در شکل. خاص بدست آمده است PGAمقیاس شده به یک زلزله هفت رکورد حاصل از

  .ارائه شده است براي قابهاي دو، پنج، ده و بیست طبقهاي هاي لرزهنمودارهاي مربوطه به تفکیک پاسخ. اندزمانی غیرخطی حاصل شده

  

  

  

  

  

  

  

  0.6gهشدت مقیاس شده ب )0.2g    cشدت مقیاس شده به  )a: روي خاك سخت طبقه 2در مدل  جابجایی نسبی طبقات- 3شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  0.6gشدت مقیاس شده به )0.2g    cشدت مقیاس شده به  )a: روي خاك سخت طبقه 5در مدل  جابجایی نسبی طبقات- 4شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  1gشدت مقیاس شده به )0.2g    cشدت مقیاس شده به  )a: روي خاك سخت طبقه 10در مدل  جابجایی نسبی طبقات- 5شکل 

  

  
  

  1gشدت مقیاس شده به )0.2g    cشدت مقیاس شده به  )a: روي خاك سخت طبقه 20در مدل  جابجایی نسبی طبقات- 6شکل 



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٦

  

  

  

  0.6gشدت مقیاس شده به  )0.2g  cشدت مقیاس شده به  )a: روي خاك  طبقه 2در مدل  توزیع برش طبقات–7شکل 

  

  

  

  

  

  

  0.6gشدت مقیاس شده به  )0.2g  cشدت مقیاس شده به  )a: روي خاك سخت طبقه 5در مدل توزیع برش طبقات–8شکل 

  

  1gشدت مقیاس شده به )0.2gcشدت مقیاس شده به  )a: روي خاك سخت طبقه 10در مدل  توزیع برش طبقات–9شکل 

  

  
  

  1gشدت مقیاس شده به )0.2gcه شدت مقیاس شده ب)a: روي خاك سخت طبقه 20در مدل  توزیع برش طبقات–10شکل 

  

  



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٧
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اي حاصل از آنالیزهاي دینامیکی غیرخطی دو هاي لرزهمقایسه پاسخ ارئه مدلی نزدیک به واقعیت پدیده اندرکنش سازه و خاك و در این پژوهش با

  :ي دو نوع خاك سخت نتایج زیر بدست آمدخاك براي قابهاي خمشی فوالدي دو، پنج، ده و بیست واقع رو-سیستم پایه ثابت و سازه

هاي پایه ثابت بیشتر هاي سیستمپاسخ جابجایی نسبی طبقات و همچنین توزیع برش طبقات در تمامی مدلشتاب گرانشی  2/0در شدت مقیاس شده به .1

     اما با افزایش. کنندي االستیک عمل میهباشد و این در حالی است که هر دو سیستم براي هر چهار مدل در محدودهاي اندرکنشی میاز سیستم

هاي هاي سیستمکند یعنی مقدار پاسخشتاب گرانشی این روند حالت عکس پیدا میبرابر  1هاي دو و پنج طبقه و براي سازه 6/0اي به هاي لرزهشدت

ها مقادیر قابل توجهی البته این افزایش. اندفتار غیرخطی شدهها وارد محدوده رها سیستمکه در این شدتباشداندرکنشی نسبت به پایه ثابت بیشتر می

  . باشدي غیرخطی تشکیل مفاصل پالستیک تیرها میها به محدودهشایان ذکر است که معیار وارد شدن سیستم. باشندنمی

رکوردهاي روي سنگ بستر و رکوردهاي انتقال یافته  اي به دست آمده در این مقاله و همچنین نمودارهاي طیف دامنه فوریههاي لرزهبا توجه به پاسخ. 2

توان به این نتیجه رسید که در ، می)شده است نظرصرفبه علت محدودیت صفحات مقاله از آوردن این نمودارها ( به سطح زمین در خاك نوع سخت

توان از انتقال رکوردهاي سنگ بستر به سطح زمین براي هاي پایه ثابت و اندرکنشی قابهاي واقع روي خاك سخت میاي سیستمهاي لرزهمقایسه پاسخ

  .نظر کردهاي پایه ثابت صرفاعمال به سازه

هاي به دست آمده در این مقاله و همچنین مقایسه آن با کارهاي مشابه، مدل ارائه شده در این تحقیق مدلی قابل قبول و نزدیک به با توجه به پاسخ. 3

  .شودواقعیت ارزیابی می

ارتفاع (توان گفت که اثر اندرکنش سازه و خاك به پارامترهاي مهمی همچون زمان تناوب سازه توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه می با. 4

  . اي بستگی داردو شدت لرزه) تحریک(، رکورد زلزله)سرعت موج برشی در خاك(، نوع خاك )سازه
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