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  خالصه

امواج تسونامی، به شکلهاي  .امواج تسونامی می توانند باعث خسارات جدي بر سازه ها و تاسیسات زیربنایی مستقر در خطوط ساحلی شوند

با توجه به جنس ماسه اي و سیلتی سواحل کنار اقیانوسها، . مختلف باعث خرابی سازه هاي داخل دریا و سازه هاي کنار ساحل می شوند

هدف از این تحقیق بررسی نحوه بارگذاري دینامیکی بر خاك بستر . واج تسونامی بر خاك محل، روانگرایی خاك می باشدمهمترین تاثیر ام

  .دریا، ناشی از امواج تسونامی می باشد

  

  تسونامی ، روان گرایی ، بارهاي دینامیکی  ، پریود موج ، تناوب موج:کلمات کلیدي

  

مقدمه.1

این خسارات اغلب بصورت تخریب سازه ها، . امواج تسونامی می توانند باعث خسارات جدي بر سازه ها و تاسیسات زیربنایی مستقر در خطوط ساحلی شوند

می تواند طبقه  بنابر مکانیزم هاي تولید فشار آب حفره اي، روانگرایی خاك به دو نوع. فرسایش بستر ساحل، گسیختگی شیبها و روانگرایی خاك، می باشند

تشکیل ) 2(تشکیل فشار آب حفره اي بعلت کاهش فضاي حفرات خاك توسط بارگذاري سیکلیک، که اغلب در زلزله ها اتفاق می افتد، و ) 1: (بندي شود

  .ه هاي مستقر در آن اتفاق می افتدکف دریا، که اغلب در کف دریا و ساز –فشار آب حفره اي گذرا در اثر اندرکنش موج 

درنتیجه خاك مقاومت برشی خود را از دست . در هر دو مورد، فشار آب حفره اي تا حدي افزایش می یابد که تنشهاي موثر بین ذرات ماسه، صفر می شود

  . می دهد و موجب ناپایداري شیروانی یا گسیختگی روانگرایی می شود

وارد بر خاك، ناشی از عبور امواج دینامیکی تنشهاي.2

:محاسبه نموده اند) 3(تا ) 1(را از روابط ) ���(و تنش برشی  )��(، تنش افقی )��(تنش قائم  1مازاکیایشیهارا و یا

                                                            
1 Ishihara & Yamazaki, 1984
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  :، دامنه موج بارگذاري شده در کف دریا، ناشی از موج تسونامی می باشد��که در این روابط 
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  :بیان می شود (���(���))تنش برشی، اختالف تنشهاي اصلی حداکثر و حداقل، بعنوان تنش برشی حداکثر بر اساس تنش قائم، تنش افقی و
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ماکزیمم تنش برشی . باشد را استخراج نمودند ، ایشیهارا و همکاران، تنش برشی القا شده در کف دریا که ناشی از تسونامی می)5(تا ) 1(با استفاده از روابط 

  . می رسد 0.4تا  0.35، به حدود z/L=0.12-0.16بدون بعد نهایی، در عمق نرماالیز شده

  

  )Ishihara etc, 1984(ارتباط بین تنش برشی بدون بعد و عمق بدون بعد-1شکل

  

استفاده از مدلسازي عددي، تاثیرات عبور امواج تسونامی بر خاکهاي کف با ) Zhang Jin-feng et al., 2005(آقاي ژانگ وهمکاران  2005درسال 

ارائه شده مشخصات خاککف اقیانوس ) 1(جدول  در ، ونشان می دهند  نحوه اندرکنش موج تسونامی و کف اقیانوس) 2(شکل . اقیانوس را بررسی کردند

  . است
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  خاك کف دریا -شماتیک اندرکنش موجشکل  -2شکل

  

  پارامترهاي فیزیکی امواج و پارامترهاي ژئوتکنیکی ماسه کف اقیانوس- 1جدول

پارامترهاي موجمشخصات خاك
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متغیر یا 15/1×0/135/0610×98/035/0210- 1

01/0

10متغیر یا 20متغیر یا 2متغیر یا 

) 3(نتایج این مدلسازي در شکل. ، با دو پریود متفاوت، مدلسازي صورت گرفت)P(اثرات پریود موج بر فشار محدودکننده وارده بر خاك جهت بررسی 

  .نشان می دهد، با افزایش پریود موج، فشار محدود کننده وارد بر خاك بستر افزایش می یابد) 3(همانطور که شکل . آمده است

  

  

  پریود موج بر فشار محدود کننده بسترمقایسه اثرات -3شکل
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٤

) 7(تا ) 4(بر تنشهاي وارده بر خاك بستر، مدلسازیهاي مختلفی انجام گرفت که نتایج این مدلسازیها در شکلهاي  )H/L(جهت بررسی اثرات عمق موثر موج 

  .آمده است

  

  )P(و فشار محدود کننده خاك  )H/L(ارتباط بین عمق موثر موج -4شکل

  )σh(و تنش افقی وارد بر خاك ) H/L(ارتباط بین عمق موثر موج -5شکل

)σv(و تنش قائم وارد بر خاك ) H/L(ارتباط بین عمق موثر موج -6شکل  
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٥

  

)τvh(و تنش برشی وارد بر خاك ) H/L(ارتباط بین عمق موثر موج -7شکل

تنش قائم  ،)σh(، تنش افقی وارد بر خاك )P(فشار محدود کننده خاك  ،)H/L(نشان می دهند که با افزایس عمق موثر موج ) 7(تا ) 4(بررسی شکلهاي 

  . افزایش خواهند یافت) τvh(و همچنین تنش برشی وارد بر خاك  )σv(وارد بر خاك 

، تنش افقی )P(خاك می شود، بنابراین فشار محدود کننده ) H/L(و باعث افزایش عمق موثر موج . با نزدیک شدن موج به ساحل، عمق آب کاهش می یابد

  .افزایش زیادي خواهند یافت) τvh(و همچنین تنش برشی وارد بر خاك ) σv(، تنش قائم وارد بر خاك )σh(وارد بر خاك 

روانگرایی کف دریا.3

نش مؤثر در خاك و در این مسئله موجب کاهش ت. شوند اي مواجه می هاي غیر چسبنده اشباع در اثر بارگذاري زهکشی نشده با افزایش فشار آب حفره خاك

روانگرایی محتمل در بحث تسونامی از نوع تحرك سیکلی می باشد از این .آید شود و خاك به حالت مایع در می نتیجه کاهش شدید مقاومت برشی خاك می

، )SR(ه صورت نسبت تنش تناوبی معموال مقاومت روانگرایی خاك در آزمایشگاه ب.تحت اثر تسونامی خواهیم پرداختمقاومت روانگرایی خاک رو به بررسی

  . بیان می شود
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��تنش انحرافی و ��که 
��فشار محدود کننده موثر و  �

  .تنش قائم موثر می باشد �

فرض شده است (پیشنهاد داده اند ) 6(رابطهمقاومت روانگرایی خاك در محل را با استفاده از  ،)Ishihara & Yamazaki, 1984(ایشیهارا و یامازاکی 

  ):درصد باشد 55تا  35که تراکم نسبی ماسه 

)6 (�� = (
���

��
� ) = (0.0010	.��(%) + 0.0261). (3 − 2���∅�)  

دارد که در  وسرعت موج برشی نیز وجودCPTوSPTزمون هاي صحرایی آالزم به ذکر است که در زمینه ي تخمین مقاومت روانگرایی روش هایی مبتنی بر 

��(موثر و تنش محدود کننده) Dr(درصد تراکم نسبی ماسه ، )σv(، تنش قائم وارد بر خاك )σh(تنش افقی وارد بر خاك  پارامترهاي تمام روش هاي فوق
�( 

 در این بررسیالزم به ذکر است که ه خواهد شد نقش عمده یی در تعیین مقاومت روانگرایی دارند از این رو به بررسی اثر تسونامی بر پارامتر هاي فوق پرداخت

  .شده استاستفاده  2003از مطالعات آزمایشگاهی چانگ و همکاران در سال  ها
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٦

بررسی فاکتور هاي تاثیر گذار در مقاومت روانگرایی خاك.4

  

اثرات پریود موج تسونامی بر ماسه اشباع شده کف دریا   4- 1

  

ثانیه براي ارزیابی روانگرایی  1معموال پریود بارگذاري . در تفاوت پریودهاي بارگذاري تناوبی آنها می باشد تفاوت مشخص بارگذاري تسونامی و زلزله،

بنابراین اولین قدم . ثانیه نیز می رسد 13تا  4اما در واقع پریودهاي موج زلزله به . خاك ناشی از زلزله، در آزمایشهاي سه محوري سیکلیک، اعمال می شود

  .روانگرایی خاك کف دریا، ناشی از موج تسونامی، بررسی اثر پریودهاي بارگذاري مختلف در آزمایش سه محوري سیکلیک، می باشدبراي مطالعه 

  .آمده است) 8(نتایج بررسی نمونه هاي مختلف در شکل

  

  )Dr=35% , σ3'=30 kPa(مقاومت روانگرایی خاك تحت پریودهاي مختلف بارگذاري تناوبی-8شکل

  )Dr=35% , σ3'=50 kPa(مقاومت روانگرایی خاك تحت پریودهاي مختلف بارگذاري تناوبی-9شکل

ثانیه، مقاومت روانگرایی ماسه کاهش خواهد یافت؛  5ثانیه که براي حالت زلزله لحاظ می شود، به  1نشان می دهند که با افزایش پریود موج از 9و  8شکلهاي 

همچنین مقایسه بین شکلهاي . ثانیه، مقاومت روانگرایی خاك افزایش قابل مالحظه اي می یابد 12ثانیه و بعد از آن تا  9تا ثانیه  5اما با افزایش پریود موج از 

بنابراین اعماق پایین تر . ، مقاومت روانگرایی کاهش می یابد)کیلوپاسکال 50کیلو پاسکال به  30از(نشان می دهد که با افزایش تنش محدود کننده ) 9(و ) 8(

.، بیشتر مستعد روانگرایی خواهند بود)البته تا یک عمق معین(دریاها 
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٧

درصد آماده شد و مورد آزمایش سه محوري سیکلیک  55جهت بررسی میزان اثرات درصد تراکم خاك بر مقاومت روانگرایی، نمونه هایی با درصد تراکم 

  .آمده است) 11(و ) 10(نتایج این آزمایشها در شکلهاي . قرار گرفت

  

)Dr=55% , σ3'=30 kPa(مقاومت روانگرایی خاك تحت پریودهاي مختلف بارگذاري تناوبی-10شکل

  )Dr=55% , σ3'=50 kPa(مقاومت روانگرایی خاك تحت پریودهاي مختلف بارگذاري تناوبی-11شکل

  

تنها تفاوت آنها . درصد می باشند 35نمونه هاي با درصد تراکم  درصد تراکم، تا حد زیادي مشابه نتایج 55نتایج آزمایشهاي انجام شده بر روي نمونه هاي با 

 ,.Mulilisetal(که این نتایج موافق با نتایج آزمایشهاي مولولیس . دراین است که با افزایش درصد تراکم نسبی ماسه، مقاومت روانگرایی آن افزایش می یابد

.می باشد) Castro, 1977(و همکاران و کاسترو ) 1975

بنابراین در بررسی میزان خطر روانگرایی در یک خاك، . این نمونه ها نشان دادند که پریود موج تسونامی تاثیر بسزایی در مقاومت روانگرایی خاك داردنتایج 

  .بایستی پریود واقعی موج تسونامی در نظر گرفته شود

  

اثر تعداد تناوب موج تسونامی بر مقاومت روانگرایی خاك  4- 2

به  10گزارش کردند که مقاومت روانگرایی خاك، با افزایش تعداد سیکلهاي بارگذاري از  1983در سال ) Nataraja and Gill, 1983(ناتاراجا و گیل

 .، مقاومت روانگرایی تغییر عمده اي نخواهد داشت 1000تا  100اما با افزایش تعداد سیکلهاي بارگذاري از . درصد کاهش خواهد یافت 40تا  20، 100

، جهت ارزیابی خطر 100پیشنهاد کردند که مقاومت روانگرایی مرتبط با تعداد سیکلهاي بارگذاري ) 1984(و ایشیهارا ) 1983(راین ناتاراجا و گیل بناب
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٨

د سیکلهاي نشان دادند که با افزایش تعدا)) 8(تا ) 3(شکلهاي (اما نتایج مطالعات چانگ و همکاران . روانگرایی خاك کف دریا مورد نظر قرار بگیرد

  .درصد کاهش خواهد یافت 20، مقاومت روانگرایی خاك حدود 1000تا  100بارگذاري از 

نتیجه گیري.5

 با استفاده از روابط ایشیهارا و یامازاکیIshihara & Yamazaki, 1984)(  می توان تنشهاي برشی، قائم و افقی وارد بر خاك بستر، ناشی از گذر

.موج تسونامی را محاسبه نمود

و باعث افزایش عمق موثر موج . با نزدیک شدن موج به ساحل، عمق آب کاهش می یابد)H/L (می شود، بنابراین فشار محدود کننده خاك)P( تنش ،

. افزایش زیادي خواهند یافت) τvh(و همچنین تنش برشی وارد بر خاك ) σv(، تنش قائم وارد بر خاك )σh(افقی وارد بر خاك 

ه مقاومت روانگرایی خاك، ضریب اطمینان در برابر روانگرایی قابل محاسبه می باشددر ادامه با محاسب.

 12ثانیه و بعد از آن تا  9ثانیه تا  5ثانیه، مقاومت روانگرایی ماسه کاهش خواهد یافت؛ اما با افزایش پریود موج از  5ثانیه به  1با افزایش پریود موج از 

.ش قابل مالحظه اي می یابدثانیه، مقاومت روانگرایی خاك افزای

 البته تا یک (بنابراین اعماق پایین تر دریاها . ، مقاومت روانگرایی کاهش می یابد)کیلوپاسکال 50کیلو پاسکال به  30از(با افزایش تنش محدود کننده

.، بیشتر مستعد روانگرایی خواهند بود)عمق معین

که این نتایج موافق با نتایج آزمایشهاي مولولیس و همکاران . ی آن افزایش می یابدبا افزایش درصد تراکم نسبی ماسه، مقاومت روانگرای

)Mulilisetal., 1975 ( و کاسترو)Castro, 1977 (می باشد.

 افتکاهش خواهد ی% 20، 1000تا  100کاهش  و با افزایش % 40تا  20، 100به  10مقاومت روانگرایی خاك، با افزایش تعداد سیکلهاي تسونامی از .
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