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خالصه

. خاك می باشد- شمع-اي وابسته به داشتن درکی صحیح از اندرکنش سازهشده بر اثر زلزله به مقدار قابل مالحظه تحلیل و طراحی پی هاي شمعی در خاك هاي روانگرا

خاك به طور همزمان در خاك روانگرا شده از اهمیت باالیی برخوردار است، - شمع-به عالوه داشتن اطالع صحیح از عمق روانگرایی و در نظرگیري اندرکنش سازه

تا کنون روش هاي عددي بسیاري براي تحلیل رفتار پی هاي شمعی تحت . در خاك روانگرا به شدت به عمقی از خاك که روانگرا شده بستگی داردزیرا رفتار شمع 

این پژوهش به وسیله ي  در. ندبارگذاري لرزه اي مورد استفاده قرار گرفته اند که از میان مدل هاي عددي پیشنهادي تعداد کمی قابلیت انجام تحلیل ترکیبی کامل را دار

یک تحلیل دینامیکی ترکیبی کامل روي یک مورد مطالعاتی واقعی که تحت زلزله ي نیگاتاي ژاپن دچار شکست شد،  (FLAC)نرم افزار قدرتمند تفاضل محدود 

  . انجام گرفته است

پیشمعی، زلزله،عمق روانگرایی، اندرکنش، تحلیل ترکیبی: کلمات کلیدي

  مقدمه.1

ابدون و . به شکست هاي ایجاد شده در پی هاي شمعی در بعضی از زلزله هاي اخیر تحلیل و طراحی این پی هاي توجه کثیري را به خود جلب کرده است با توجه

به بررسی ) 2005(2بوالنگر و همکاران]. 1[به بررسی رفتار شمع در شرایط گسترش جانبی به وسیله ي آزمایش هاي سانتریفیوژ پرداختند) 2003(1همکاران

بیان کردند براي تعیین درست مکانیسم شکست تخمین صحیح عمق ) 2010(3هالدار و همکاران]. 2[مدلسازي و رفتار پی هاي شمعی در خاك روانگرا پرداختند 

ز وقوع جابجایی هاي بزرگ در محل به به دلیل وجود شواهدي ا) 2002(4فین و فوجیتا]. 3[روانگرایی در الیه ي خاك از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 

شکست خمشی شمع ناشی از حرکت جانبی الیه ي روانگرا، را مهم ترین عامل آسیب دیدگی شمع در خاك روانگرا در دلیل روانگرایی و گسترش جانبی خاك 

بر اثر بارگذاري لرزه اي را مطرح کرده در خاك هاي روانگراپی هاي شمعی به تازگیبررسی ناپایداري کمانشی ) 2003(5باتا چاریا]. 4[طی زلزله معرفی کرده اند

و همچنین طول بدون  6عمق روانگرایی از این حیث داراي اهمیت است که تعیین کننده ي بزرگی نیرو هاي کینماتیکیدر تعیین مکانیسم شکست شمع .]5[است

یا ] 6)[1971(8این عمق معموال بر اساس روش تجربس سید و ادریس. که از مهم ترین عوامل وقوع شکست در پی هاي شمعی هستند ،می باشد 7تکیه گاه در شمع

                                                            
1 Abdoun et al.
2 Boulanger et al.
3 Haldar et al.
4 Finn and Fujita
5 Battacharia
6 Kinematic loads
7 Unsupported length of pile  



روش هاي موجود براي تحلیل پی هاي شمعی تنها به تخمین عمق روانگرایی اکتفا می کنند و . به دست می آید] 7) [2004(9روش نیمه تجربی ادریس و بوالنگر

در خاك روانگرا شده بر  11روي یک شمع متکی به نوك 10هدف از این مطالعه انجام یک تحلیل دینامیکی ترکیبی. شمع را در نظر نمی گیرند- نش خاكاندرک

نرم افزار خاك توسط - پاسخ اندرکنش شمععمق روانگرایی و براي تحقق این هدف .  اثر زلزله است که در آن اندرکنش ها به طور کامل در نظر گرفته شه اند

  . این مورد به دلیل وجود اطالعات کافی و معتبر انتخاب شده است .به دست آمده است 12براي پی شمعی مورد معروف  پل یاچیو] 8[(FLAC)تقاضل محدود

  پل یاچیو.2

در بستر رودخانه و  14وقوع گسترش جانبیاین پل به دلیل . آسیب دیده براي انجام مطالعه ي عددي انتخاب شده است13نیگاتا 1964پل یاچیو که در زلزله ي 

تصویر پل آسیب دیده و . براي بررسی اندرکنش خمش و کمانش از شرایط خوبی برخوردار است 15همچنین تحمل بار محوري نزدیک به بار بحرانی اولر

در . قرار گرفته است 16ر ژاپن بر رودخانه شینانوپل یاچیو در کشو. آورده شده است 1و جدول  2اطالعات کامل خاك اطراف و پی شمعی مورد بررسی در شکل 

، 2مطابق شکل ]. 1[بر اثر زلزله گسترش جانبی وسیعی اتفاق افتاد و عمق رودخانه کاهش یافت. زلزله ي نیگاتا پی هاي شمعی این پل دچار آسیب و شکست شدند

متر و  11تا  10و طول هاي  mm300ی و پایه ها، شمع هاي بتن مسلح به قطر پی دو طرف انتهای. دو طرف انتهایی پل و پایه هاي پل دچار آسیب دیدگی شدند

همانطور که مشاهده می شود . آورده شده است 1شکل تغییر یافته ي شمع آسیب دیده که از زمین در آورده شده در شکل . بودند kN340ظرفیت باربري مجاز 

متر بوده است در حالیکه  1.1جابجایی سر شمع در گزارشات . شکل گرفته است) ي روانگرا در انتهاي الیه( متري شمع  8در عمق  17یک مفصل پالستیک

  ]. 9[متر گزارش شده است  5تا  182جابجایی زمین آزاد

  

.1شکل1992شکست پل یاچیو، بعد از همادا 

                                                                                                                                                                                                   
8 Seed and idriss
9
Idriss and Boulanger

10 Coupled 
11 End bearing pile 
12 Yachiyo
13 Niigata
14 Lateral spreading
15 Euler
16 Shinano
17 Plastic hinge
18 Free field



  پل یاچیو در مدل تفاضل محدود  P2نماي شماتیک شمع  .2شکل 

  و خاك محل P2مشخصات شمع   .1جدول 

مشخصات 1خاك  2خاك 

عمق الیه ي خاك (m) 8 6

0.45 ,نسبت پواسون 0.45

K (kPa) ,مدول بالک 1.86×105 7.83×105

G0,مدول برشی (kPa) 3.99×104 1.68×105

(N1)60 10 20
Φ ,زاویه اصطکاك 33 34

IP ,ممان اینرسی (m4)

My(kN.m),ممان جاري شدن شمع

3.97×10-4

132
3.97×10-4

132

Econcrete (MPa),مدول االستیسیته ي بتن 25 25

  آنالیز شکست بر اساس کمانش و خمش.3

شمع مورد ارزیابی قرار گیرد که  Pcrبا استفاده از بار بحرانی اولر  کمانش یک پی شمعی در شرایط بدون تکیهگاه در خاك روانگرا شده می تواند براي پایداري

  : به دست می آید ) 1(از رابطه ي

)١                        (Pcr = EpIp  

در طراحی ستون . ، طول موثر ستون است که بستگی به شرایط مرزي انتهاي ستون داردLeff، ممان اینرسی مقطع شمع و IP، مدول االستیسیته شمع، Epکه در آن 

  .در نظر می گیرند 0.33ها در برابر بار بحرانی اولر ضریب اطمینانی برابر با 

شکست خمشی به مقاومت خمشی، در ابتدا .تجاوز نماید) ممان جاري شدن(Myشکست خمشی زمانی اتفاق می افتد که اندازه لنگر هاي وارده به شمع از مقدار 

، بستگی دارد در حالیکه کمانش، یک ناپایداري ناگهانی از شمع است که بر اثر تجاوز ) ظرفیت ممان پالستیک(MPو در ادامه به ) ممان جاري شدن(Myبه 

  .]10[به وجود می آید) بار محوري بحرانی(Pcrمقدار بار محوري از 



  

مدل تفاضل محدود.4

فرموالسیون با جریان آب . انجام گرفته است FLACدر این پژوهش آنالیز کامل دینامیکی با یک مدل تفاضل محدود دوبعدي یا کرنش صفحه اي در نرم افزار 

یرات فشار آب حفره اي سازه ناشی از لرزش زمین را با در نظر گیري تغی-حفره اي و همچنین با مدل المان سازه اي ترکیب شده بنابراین تحلیل اندرکنش خاك

) 1973(19نقطه اي تقسیم و ابعاد این شبکه ها از رابطه ي کوهلمیر و لیسمر  4محیط خاك به تعدادي شبکه ي تغاضل محدود . مرتبط با روانگرایی ممکن می سازد

، در حال انتشار λطول موج ،  10/1نباید از تقریبا ، LΔبه دست آمده است که نشان دادند براي نمایش صحیح انتقال موج از یک مدل اندازه ي فضایی المان، 

  . بزرگ تر باشد

ΔL ≤ , Vs = (ρ/G)0.5 ,λ= , f= )٢ (

براي روانگرایی خاك از . مدول برشی خاك می باشد Gچگالی خاك و  ρفرکانس موج،  fطول موج،  λسرعت موج برشی ، Vsطول شبکه، ΔLکه در آن 

  . استفاده شده است که بر اساس تغییرات کرنش حجمی برگشت ناپذیر و فشار آب حفره اي می باشد]  11)[1991(مدل فین و برن 

=C1exp(-C2( ))            (٣)                  

ثوابتی هستند که از روابط میان تراکم نسبی C2و C1دامنه ي کرنش برشی دوره اي،  �کرنش حجمی تجمعی،  εvdکرنش حجمی افزایشی، Δεvdکه در آن 

Dr  و مقدار عدد نفوذ استاندارد(N1)60 خاك به دست می آیند .  

C1=7600(Dr)
-2.5,Dr=15(N1) ,C2=   (٤) 

براي کاهش اثر بازگشت امواج در . که به مرز هاي مدل اعمال شده است، انجام گرفته است )3شکل (شتاب زلزله ي نیگاتا بارگذاري لرزه اي توسط تاریخچه ي

. براي در نظر گرفتن واقع بینانه ي اثر اینرسی روسازه به صورت جرم متمرکز در سر شمع مدل شده است .اطراف مدل شرایط مرزي میدان آزاد اعمال شده است

براي تعیین تغییرات مدول برشی و میرایی ] (12)[1972(21درینوچ-و مدل هاردین 20ي دوره اي میان شمع و خاك با استفاده از میرایی هیسترزیستلف انرژ

پل یاچیو از المان هاي سازه اي دوبعدي شمع استفاده شد که در آن نیرو هاي برشی و  P2براي مدل سازي شمع . نشان داده شده است) هیسترزیس با کرنش برشی

محاسبه  5خاك فنر هایی در فصل مشترك خاك و شمع به کار رفته اند که سختی آن ها از رابطه ي -براي اندرکنش شمع. عمودي بر المان شمع اثر می کنند

  .شده اند

  

s-stiffness = (4K/3+G)                                      (٥)                                                                                                                                              
از آنجایی که از زمان شروع روانگرایی نیروي اینرسی . مدول برشی خاك می باشند Gمدول بالک خاك و  Kسختی برشی فنر ها،  s-stiffnessکه در آن 

گیرد که مقاومت تامین شده براي آن از طرف عرشه به حداقل می رسد و بنابراین روسازه به حداکثر مقدار خود می رسد، شمع تحت جابجایی بزرگ قرار می

گیرداري فراهم شده از طرف عرشه براي شمع می تواند ) ثانیه هاي اولیه زلزله(چند در واقعیت در ابتدا هر. شرایط مرزي سر شمع به صورت آزاد مدل شده است

جاد شده در طول منجر به ایجاد لنگرهاي خمشی در قسمت باالیی طول شمع شود با اینحال به دلیل کوچک بودن این لنگر ها در مقایسه با لنگر هاي حداکثر ای

براي شمع در پایین شمع به دلیل نفوذ در الیه ي غیر روانگرا شرایط مرزي گیردار در حرکت در راستاي عمودي . آن صرفه نظر شده استشمع، در این مطالعه از

نماي شماتیک از مدل تفاضل محدود . آورده شده اند 1و خاك محل در جدول  P2مشخصات شمع. در نظر گرفته شده و نشست شمع در نظر گرفته نشده است

.آورده شده است 2یاچیو در شکل  شمع پل

                                                            
19 Kuhlemeyer and Lysmer
20 Hysteresis damping 
21 Hardin-Drnevich



زلزله ي نیگاتا) پایین(و سرعت ) باال(تاریخچه ي شتاب .3شکل 

  نتایج و بحث.5

  تحلیل روانگرایی .5.1

مطابق شکل فشار آب حفره اي اضافی در ده ثانیه اول تا . ثانیه نشان می دهد 20را براي اعماق مختلف زمین در  (Ru)نسبت فشار آب حفره اي اضافی. 4شکل 

.متر می باشد 8مطابق شکل عمق روانگرایی برابر با . تعیین می شود Ru ≥1منطقه ي روانگرایی بر اساس. روانگرایی باال می رود

اضافی در اعماق مختلفنسبت فشار آب حفره اي  - 4شکل 

  



  پاسخ شمع از تحلیل دینامیکی با در نظر گرفتن اثر کمانش.5.2

توزیع . آورده شده است  5ناشی از نیرو هاي عمودي و جانبی اینرسی، در اعماق مختلف از طول آن در شکل )  نسبت به پاي شمع(جابجایی جانبی نسبی شمع 

برد که شمع ها در مقابل به روشنی از نمودار توزیع لنگر خمشی شمع می توان به این نکته پی . نشان داده شده است. 6لنگر خمشی در طول شمع همچنین در شکل 

کوچک تر ) kN.m132( خمش ناشی از نیروهاي اینرسی ایمن می باشند، چرا که مقادیر لنگر حداکثر به دست آمده از ظرفیت تحمل لنگر جاري شدن شمع 

با وقوع این جابجایی لنگرهاي ناشی از . متر می باشد 0.4برابر ) شروع روانگرایی(ثانیه اول  10ضمنا جابجایی به دست آمده از تحلیل دینامیکی تا قبل از . می باشند

متر را براي سر  1.3با ادامه ي روانگرایی یک افزایش ناگهانی در جابجایی جانبی شمع  رخ می دهد و تحلیل مقدار . روي شمع اثر می کنند 22جابجایی- نیرواثر 

ري شدن شمع کمتر می باشند هر چند که جابجایی بزرگ اتفاق افتاده به وضوح بیانگر وقوع ثانیه لنگرها از مقدار لنگر جا 20تا زمان . شمع پیش بینی می کند

کمانش به شدت به مواردي از جمله . مکانیسم محتمل دیگر براي شکست، مکانیسم کمانش می باشد. ناپایداري در شمع و شکل گیري مفصل پالستیک می باشد

در عمل از بررسی موارد شکست دیده شده که شکست . رهاي جانبی ناشی از تشدید جابجایی هاي جانبی می باشدخروج از مرکزیت و انحناي اولیه ي شمع یا با

از جایی که این بار تابع طول بدون تکیه گاه شمع می باشد اهمیت . اتفاق می افتد) 1رابطه(در شمع ها در بارهاي محوري بسیار کمتر از بار االستیک بحرانی اولر 

  : داریم 1با استفاده از رابطه ي . بار بحرانی کمانش مستقیما به عمق الیه ي روانگرا بستگی دارد. که در اثر لرزش روانگرا می شود، آشکار استعمقی از خاك 

Pcr=3.142×3.97×10-4×25×106/ (2×8)2= 383( kN)

بسیار =0.33P/Pcrکه از مقدار الزم براي وقوع ناپایداري کمانشی . می باشد =0.89P/Pcrنسبت بار مجاز اعمالی به شمع به بار بحرانی کمانش برابر  بنابراین

  . در نتیجه تحلیل عددي نشان می دهد که ناپایداري کمانشی پاسخ شمع را کنترل می نماید نه شکست خمشی. بیشتر است

 .6شکل 

  جابجایی جانبی نسبی در اعماق مختلف از طول شمع .5شکل  لنگر هاي خمشی در طول شمع

نتیجه گیري.6

تحلیل انجام شده . دچار شکست شده بود، بررسی شد) 1964(خاك در خاك روانگرا براي یک مورد واقعی که در زلزله ي نیگاتا-در این مقاله اندرکنش شمع

در این پژوهش اهمیت تعیین واقع بینانه ي عمق روانگرایی بیان . ترکیبی انجام شده استمحدودیت هاي روش هاي موجود را نداشته ویک آنالیز دینامیکی کامل 

. خمش تابعی از نیروهاي کینماتیکی اعمالی به شمع ناشی از جریان خاك روانگراست چرا که کمانش به طور مستقیم تابع طول شمع در ناحیه روانگرا و. شد

شمعی پل یاچیو، مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که خمش همیشه عامل وقوع شکست در شمع در خاك همچنین دو مکانیسم محتمل شکست براي پی 

                                                            
22 P-Δ effect 



بنابراین شمع باید . روانگرا تحت بار زلزله نیست بلکه ناپایداري کمانشی به دلیل کاهش طول متکی به خاك شمع در روانگرایی، می تواند عامل مهم دیگري باشد

د که بتواند ضمن تامین مقاومت الزم در برابر خمش، طول و سختی الزم در مقابل کمانش را با در نظر نظر گرفتن عمق الیه ي روانگرا به گونه اي طراحی شو

.تامین کند

  مراجع.7

1. Abdoun, T., Dobry, R., O’Rouke, T. D., and Goh, S. H. (2003). “Pile response to lateral spreads: Centrifuge 
modelling.” J. Geotech. Geoenviron. Eng., 129(10), 869–878.

2. Boulanger, R. W., and Tokimatsu, K., eds. (2005). Proc., Workshop on Simulation and Seismic Performance of 
Pile Foundations in Liquefied and Laterally Spreading Ground, Geotechnical Special Publication No. 145, ASCE, 
Reston, Va.

3. Haldar,S., G. L. S. Babu, Bhattacharya, S.(2010). Buckling and bending response of slender piles in liquefiable 
soils during earthquakes, Geomechanics and Geoengineering: An International Journal., 3(2), 129-143.

4. Finn, W. D. L., and Fujita, N. (2002). “Piles in liquefiable soils: Seismic analysis and design issues.” Soil Dyn. 
Earthquake Eng., 22, 731–742.

5. S. Battacharia, 2003, Pile Instability During Earthquake Liquefaction, phD Thesis, University of Cambridge, 

Cambridge, UK.

6. Seed, H.B., and Idriss, I.M. 1971. Simplified procedure for evaluatingsoil liquefaction potential. Journal of Soil 
Mechanics and Foundation Division, ASCE, 97, Proc. Paper 8371, 1249--1273.

7. Idriss, I. M., and Boulanger, R. W. (2004). “Semi-empirical proceduresfor evaluating liquefaction potential 

during earthquakes.” Proc., 11thInt. Conf. on Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Univ. of California, 

Berkeley, Calif., 32–56.

8. Itasca Consulting Group, Inc. (2006). Fast Lagrangian analysis of continua (FLAC); user’s manual, version 5.0, 
Minneapolis.

9. M. Hamada, 1992a, Large ground deformations and their effects on lifelines: 1964 Niigata earthquake. Case 

studies of liquefaction and lifelines performance during past earthquake, Technical Report NCEER-92-0001, Vol. 1, 

Japanese case studies, Buffalo, NY: National Centre for Earthquake Engineering Research.

10.S.R. Dash, S. Bhattacharya , A. Blakeborough, 2008, Bending–buckling interaction as a failure mechanism of 

piles in liquefiable soils, Soil Dynamics and Earthquake Engineering , 30, pp. 32–39.

11. P. Byrne, (1991). “A cyclic shear-volume coupling and pore-pressure model for sand.” Proc., 2nd International 

Conf. on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, St. Louis, 47–55.

12. Hardin, B. O., and Drnevich, V. P. (1972). “Shear modulus and damping in soils: Design equations and curves.” 
J. Soil Mech. and Found. Div., 98(7), 667–692.


