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خالصه

روانگرایی  .باشد یم برابر قطر شمع 5یال 3مناسب جهت آرایش شمع ها  یغیر روانگرا فاصله نسب يبا توجه به تحقیقات انجام شده در خاکها 

 شود که یحال این سوال مطرح م. غیر روانگرا افزایش می دهد حالتتأثیرقابل توجهی برپاسخ دینامیکی شمعها دارد و تغییرمکان شمع را نسبت به 

گروه شمع  یبر پاسخ دینامیک یاز تاثیر روانگرائ یکه ناش يتوان بکار برد یا اینکه عوامل دیگر یروانگرا آیا همان آرایش معمول را م يدر خاکها

اضل با روش تف يسه بعد يعدد يشود تا  با مطالعه این مسئله به کمک مدل ساز یهستند در انتخاب آرایش تاثیر دارند؟ در این تحقیق تالش م

دراین .گروه شمع بدست آید يروانگرا برا يبه این سوال پاسخ داده شود و بر اساس آن فاصله بهینه در خاکها FLAC3Dمحدود توسط نرم افزار 

یک رکورد زلزله مطالعات پارامتریک برروي  يدر ابتدا برا. گرددیکوچک استفاده م يوفرض تغییرشکلها يسه بعد هتحقیق از فرض محیط پیوست

) S(وهمچنین فاصله شمعها ازیکدیگر 60و  50، 40، 30، 20با  يمساو) L/R(بانسبتهاي الغري یلهایی همراه باروانگرایی درگروه شمع چهارتائمد

و در نهایت فاصله بهینه مناسب که بررسی می شود مدل مختلف،آنالیزو نتایج آنها  48درمجموع . پذیرفت خواهدصورت  7و  5، 4، 3با  يمساو

  ..آید یباشد بدست م يو اقتصاد ایمن

وردزلزلهکشمع،ر يشمع،الغر ،فاصلهیگروه شمع،روانگرائ: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

رخ داد، در هر ) 1964(و نیگاتا ژاپن  ) 1964(هنگامی که دو زلزله در آالسکا . روانگرائی یکی از مهمترین عناوین مهندسی ژئوتکنیک لرزه اي می باشد

 نمونه هاي جالبی از خرابی ناشی از زلزله مانند گسیختگی شیبها ،گسیختگی شالوده و پلها و شناوري سازه هاي مدفون بر اثر روان شدن خاكدو زلزله 

 پس از این زلزله ها.نیز خرابی هاي زیادي که ناشی از روانگرائی بوده مشاهده شده است) 1990(همچنین زلزله در منجیل ایران.بستر اتفاق افتاد

را می توان نمادي از اولین رخداد در جهان دانست که سبب ویرانی ) 1964(نیگاتا ژاپن  زلزله ]1[.روانگرایی توسط محققان بررسی و مطالعه شده است

و استفاده از  یکی از روشهاي کاهش خطر روانگرائی از طریق طراحی سازه اي]2[. زیرساختهاي مدرن گردید که بعدها بنام پدیده روانگرائی مطرح شد

براي طرح سازه اي مقاوم در برابر روانگرایی باید تغییر فرم و . و عبور از الیه روانگرا و اتکا به خاك و یا سنگ مناسب می باشد) شمع (پی هاي عمیق 

هاي جدي و یا حتی ترك می  در طول زلزله، شمع مستعد هر گونه آسیب ناشی از شکاف. جابه جایی خاك را در هنگام وقوع این پدیده در نظر گرفت

شمع نسبت به حالت غیرروانگرا  وحداکثر لنگر در سرروانگرایی منجر به افزایش قابل توجه مکان  زمانیکه سر شمع به داخل کالهک گیردار باشد.باشند

آرایش گروه شمع بسیار حائز اهمیت  لذا جهت طراحی یک پی ایمن و اقتصادي.این مسئله تاثیر بسیار زیادي در طرح پی ساختمان دارد ]3[.می شود

  .می باشد

                                               
،گروه عمران ، خاك و پیتهران مرکزآزاد اسالمی، واحد ارشد دانشگاه  یکارشناس يدانشجو1
  :s_ghorbanbeigi@pwut.ac.irE-mail addressدانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپوردانشکده مهندسی عمران استادیار  2
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توسطنرم کوچک يوفرض تغییرشکلها محدوددر این تحقیق تالش شده است تا با مطالعه این مسئله به کمک مدل سازي عددي سه بعدي با روش تفاضل  

به آرایش بهینه گروه شمع در خاکهاي روانگرا دست یابد، براي این منظور الغري شمع و فاصله افقی مرکز تا مرکز شمع ها از هم به عنوان Flac3dافزار

  . متغیرهاي اصلی در مدل سازي استفاده شده است

  

  خاکهاي ماسه اي آن درو ارزیابیروانگرائی.2

  

 داريیتماس ذرات بتوانند منتقل شوند، ذرات خاك داري تماسهاي پا قیاز آن از طر یناش روهايیزلزله و ن نکهیدرخاکهاي ماسه اي اشباع قبل از ا

خاك در  نیکه ا یهنگام.دینما نیقرار دارد، تأم نیسازه اي را که بر سطح زم داريیخاك پا یمقاومت برش شودکهیامر موجب م نیا. هستند گریکدینیب

تماسهاي  لهیکه اصوال به وس ییروهاین جه،یرود در نت یم نیذرات از ب انیهمچنان تماس م دهد،یشکل م رییاشات زلزله، تغاز ارتع یناش یاثر تنشهاي برش

کاهش تنش موثر را به دنبال داشته که منجر به کاهش  يفشار آب حفره ا شیافزا. گردندیمنتقل م يشدند به آب حفره ا یذرات در امتداد قائم تحمل م

تماس  نحالتیدر ا. خواهد بود ییروانگرا طیحالت همان بروز شرا نیا  )1رابطه (یکیژئواستات يبر اساس رابطه تنش ها. گردد یخاك م یمقاومت برش

که وزن مخصوص آن برابر خاك اشباع است از  عیما کیرفتار  هیو خاك ماسه اي رفتاري شب شودیخاك صفر م یرفته و مقاومت برش نیذرات از ب انیم

  .ن خواهد دادخود نشا

τ =( σ-u ) tan φ'  →    τ = σ' tan φ'  ,  c'= 0  → u= σ → τ=0 → )1(روانگرائیوقوع

  .زاویه اصطکاك داخلی خاك می باشند 'φتنش موثر و  'σفشار آب حفره اي،  uتنش کل،  σمقاومت برشی،  τدر این رابطه 

و اثر زلزله شدت و مدت زمانمعیارهاي نوع خاك ، تراکم نسبی ، ،مورد مالحظه قرار می گیرددر ارزیابی روانگرایی معموالً پتانسیل وقوع و آثار مرتبط 

و اولین و رایج ترین بررسی ها در این خصوص در ]4[خاك در ارزیابی وقوع روانگرایی از اهمیت به سزایی برخوردار بوده فشارمحدود کننده اولیه  

خاك می  درصدتراکم در دانشگاه کالیفرنیا انجام گرفت که مبتنی بر بزرگی زلزله و 1ادریسدو یتوسط س )1971و  1967سالهاي (میالدي 70دهه 

جهت  )برشی مولد روانگرائیتنش (آزمایش سه محوريتنش حاصل از زلزله بامقدار تنش برشی حداکثر ناشی از )رابطه سید و ادریس(آنجا در.باشد

  . ]6[]5[می رودآزمایش سه محوري باشد احتمال وقوع روانگرائیتنش حاصل ازاگر مقدار آن بزرگتر از  کهمقایسه می گردد تعیین پتانسیل روانگرائی 

  FLAC3DItascaدر نرم افزار  مکانیزم روانگرائی.  1- 2

  

اتفاق بطور مستقیم به  در واقع این. برخالف تصور عموم در بارگذاري دوره اي،  فرآیند ایجاد فشار آب حفره اي یک فرآیند ثانویه محسوب می شود

در اثر این فرآیند .اثر مستقیم و اصلی، حبس اجباري در فضاي خالی دانه هاي خاك در زمان بارگذاري متناوب است.بارگذاري متناوب مرتبط نمی باشد

اشباع شده باشد، آنگاه فشار سیال  چنانچه این فضاي خالی با ماده سیال.فضاي خالی بین دانه ها به دلیل ایجاد تنش هاي محصورکننده کاهش می یابد

به بیان دیگر در حین روانگرائی فشارهاي وارد شده بر دانه هاي جامد به .افزایش یافته و لذا تنش هاي موثر وارد شده بر دانه هاي جامد کاهش می یابد

  ]7[.سیال موجود در فضاي خالی بین دانه ها انتقال یافته می شود

  ]8[:به شرح ذیلفرمول بندي شده است)Martin(توسط مارتین و همکاران  1975داده شد در سال مکانیزمی که در باال شرح 

∆��� =	��	(� − �����)+
�����

�

�������
)2      (

کرنش حجمی تجمعی و نهایتا  ���کرنش برشی متناوب مهندسی،  �،)افزایش کرنش حجمی(خاك برابر با کاهش حجم توده  ���∆که در آن 

  .اعداد ثابتی هستند که به چگالی نسبی ماسه بستگی دارد 	��و 	��، 	��، 	��

) 2(باید توجه داشت چنانچه میزان کرنش برشی متناوب صفر باشد، کاهش حجم توده خاك نیز صفر خواهد بود در نتیجه بین ثوابت رابطه               

  :رابطه ذیل برقرار است

)3                                                                                                                            (                                         ��		=��		��	��	

Byrne and McIntyre 9[:ندرابطه مارتین را به شرح ذیل تغییر داد[  

                                               
1Seed and Idriss, 1971
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و  )5رابطه (بدست آورد 	��را بر حسب  	��در اکثر مواقع می توان . اعداد ثابتی می باشند که با رابطه مارتین متفاوت است 	��و  	��که در آن مقادیر 

  .زمانی استفاده می شود که کرنش برشی حدي در محاسبات مد نظر باشد 		��چرا که از ثابت تنها یک ثابت مجهول دارد ) 4(در نتیجه رابطه 

)5                                                                                                                            (                                                                  
�.�

��	
=��	  

با مدل پالستیک موهر ) 4(و ) 2(فرمول بندي شده است که در آن هر دو رابطه ) Finn model(یک مدل رفتاري با نام مدل فین  FLACدر نرم افزار

در هر حال در برنامه از یک مکانیزم مشخص براي روانگرا شدن ماسه ]7[.کولمب مرتبط می شود و توسط یک کد می توان در برنامه از هم تمییز داد

باید چهار ثابت براي رابطه ... ) مانند زاویه اصطکاك، مدول حجمی و (در تحلیل روانگرائی، عالوه بر اعمال پارامترهاي معمول خاك .استفاده می کند

)  6رابطه (را با تراکم نسبی دانه هاي ماسه به شرح ) 5(در رابطه  	��اینحال برن مقدار  با.معرفی شود FLACمارتین و سه ثابت براي رابطه برن به برنامه 

  .و در این تحقیق چون رابطه برن به ثابت کمتري نیاز دارد و احتمال خطا کمتر می باشد از آن استفاده شده است]9[مرتبط دانسته است 

)6                (7600 (��)
��.�=��	  

  :طبق رابطه ذیل بستگی دارد) ��(��)( خاك است که به عدد حاصل از آزمایش نفوذ استاندارد اصالح شده تراکم نسبی  ��که در آن 

)7                                                                                                                            (         15(��)��

�

� =��	  

  

  ساخت مدل.3

  

استفاده شده است به طوریکه در نشان داده شده در ذیل ) 1(جهت مدل سازي هندسه مدل از سه الیه خاك با مشخصات داده شده طبق شکل و جدول 

فاصله افقی   )S(و سطحآبزیرزمینیرویسطحزمیندرنظرگرفتهشدهاستدر این مدل .با توجه به ضعیف بودن خاك انتظار روانگرا شدن می رود میانیالیه 

  .می باشدقطر شمع   )D(ومرکز به مرکز دو شمع 

  

  پارامترهاي استفاده شده در مدل سازي- 1جدول 

ارتفاع  چگالی طبیعیمدول  االستیسیتهضریب پواسونمدول بالک مدول  برشینفوذپذیري
نوع مصالح

��

��.���
kPakPakPakN/m3

m 
(متر)

1.E-071.07E+042.30E+040.32.80E+041921

ه 
الی

ت 
صا

خ
مش

ك
خا 1.E-067.20E+031.20E+040.251.80E+0417.542

1.E-081.63E+044.80E+040.354.40E+0420193

1.00E+071.33E+070.22.40E+072410شمع

1.00E+071.33E+070.22.40E+07250.8 شمعکالهک
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  مدل هندسی و پارامترهاي مربوطه) 1(شکل 

  

  :در مدل سازي موارد ذیل لحاظ شده است

سانتیمتر وبزرگترین المان در بستر و طول خاك به  49در  80ابعاد المان ها مستطیلی و کوچکترین المان در زیر کالهک و طول خاك به ابعاد  )  3-1

  ]10[.می باشد )Lysmer(و لیسمر )Kuhlemeyer(توصیه شده توسط کولمیر سانتیمتر می باشد که در محدوده شرایط 272در  80ابعاد 

ممکن است تحت شرایط ناخواسته ناشی از  در هنگام تحلیل دینامیکی ،بیان نمودند که هنگام انتشار موج در محیط خاکی 1973در سال کولمیر و لیسمر

دقت باال در مدل  داشتن که برايمدلسازي اغتشاشات عددي رخ دهدکه مقدار فرکانس اعمال شده بر محیط و سرعت موج عوامل موثر بر آن می باشد

یشترین فرکانس در محیط است باشد که در این یک دهم تا یک هشتم طول موجی که ناشی از بدر محیط پیوسته  اندازه بزرگترین المانتوصیه نمودند تا 

هرتز می  11هرتز و بیشترین فرکانس  125/3تحقیق با توجه به اینکه از زلزله کائولی ترکیه جهت شتاب نگاشت استفاده شده حداکثر فرکانس غالب 

سانتیمتر می باشد که در نقاط  88و  310ب به ترتی کانسبیشترین فرباشد که طبق رابطه کولمیر و لیسمر حداکثر ابعاد المان بر مبناي فرکانس غالب و 

  .حساس به خصوص زیر کالهک رعایت شده است

ممکن  FLACدر برنامه  ناستفاده شده و چو )Sakaryaایستگاه ( با توجه به اینکه در این تحقیق از نمودار شتاب نگاشت خام زلزله کائولی )3-2

به این علت که انتگرال دقیق تاریخچه (است مقادیري از سرعت و یا جابجائی هاي باقیمانده را بعد از ارتعاشات انجام گرفته در خروجی نمایش دهد 

نین شتاب اعمالی به همچ]7[. جابجائی ها نوسان مشابه با شتابها داشته باشندلذا اصالح خط پایه صورت گرفته است تا ) زمانی هیچ وقت صفر نمی باشد

  .لحاظ شده است 0.1gمدل 



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٥

با یک سیستم پر سرعت زمان خواهد  روز5هر آنالیز  يبرا یرایل یاستفاده از میرائ-1دلیل  2استفاده شده است به  یموضع یدر این تحقیق از میرائ)3-3

گردد و اگر جواب  یم تهمه حالتها رعای يبرا یشمع سنجیده خواهد شد لذا حالت نسب يچون در این تحقیق حالت قیاس بین فواصل و الغر-2برد 

  .باشد یهمه حالتها یکسان م يمقدار دقیق نباشد برا

 ياز طریق فنرها )به علت محدود کردن خاك در جداره (گردد یم یمحاسبات يکه سبب خطا ،یاز انعکاس امواج مرز جانب يجلوگیر يبرا)3-4

همچنین چون از طیف شتاب در ]7[.شود یانجام م APPLY ffاز طریق دستور   FLACنرم افزار  این کار درکه حیه صورت می گیردمیراگر اصال

  )شود بستر صلب باشد یم ضفر(باشد  ینم یبه اصالح مرز تحتان يشود نیاز یتحلیل استفاده م

ور می به گونه اي در نظر گرفته شده است که زمانی شمع ها از هم د ها المان شمعفاصله افقی هر گونه خطاي محاسباتی از  يجلوگیر يبرا)3-5

متري با  2/7و  6/5، 4، 4/2باشند لذا جهت انجام این کار مطالعات پارامتریک براي فواصل  )زون(1هاي اشاره شده در بند روي وسط المان هر شمعشوند

  .مدل آنالیز استاتیکی و دینامیکی انجام یافته است 48در مجموع .روه شمع چهارتائی انجام یافته استبراي گ 60و  50، 40، 30، 20الغریهاي 

  .اتصال شمع با کالهک گیردار فرض شده است و در نوك شمع تنها در جهت طول شمع توسط فنر مهار شده است)3-6

  ]7[.مشخص می باشد تعریف شده است FLACه توسط برنامه ک pileاندرکنش شمع با خاك توسط فنرهاي نرمال و برشی در المان )3-7

  ]7[.در برنامه اعمال شده است  INTERFACEاندرکنش کالهک شمع با خاك توسط دستور )3-8

  

  روش تحلیل.        4

  

  :که به شرح ذیل می باشد صورت پذیرفته است) مرحله (آنالیز مدل در چهار فاز

اولیه ناشی از وزن خاك تنشهاي  با رفتار موهرکولمبمدل می شود، همچنین 1و خصوصیات آن طبق جدول و شکل  در این مرحله خاك:فاز اول    4-1

می شود تا  آنالیز محاسبه شده و به مدل اعمال می گردد و پس از اعمال شرایط مرزي و تکیه گاهی مدل ]11[ژاکی و تنشهاي افقی با استفاده از روش

  .لت تعادل و پایداري برسددر حالت استاتیک خاك به حا

تا تاثیري روي مدل سازي بخش بعدي نگذارد سپس  شودکلیه تغییرمکانها و سرعتهاي بوجود آمده در فاز یک صفر می در این مرحله :دومفاز   4-2

درجات آزادي را با و در ادامه اعمال می گردد 8- 3و  7-3بند واعمال اندرکنشهاي ) 1(کالهک و گروه شمع با توجه به مشخصات طبق شکل و جدول 

  .و تعادل برسد يسیستم به حالت پایدارشود و نهایتا مدل آنالیز شده تاسر شمع به داخل کالهک اعمال می ) گیرداري (توجه به مهار کردن 

نگذارد سپس  يبخش بعد يمدل ساز يرو يشود تا تاثیر یصفر م دوبوجود آمده در فاز  يدر این مرحله کلیه تغییرمکانها و سرعتها:سومفاز   3- 4    

در این مرحله نشست قائم و تنش طولی و  )کیلو پاسکال  400مقدار تنش .( شودیورت تنش بر سطح کالهک اعمال مصقائم که ب یاستاتیک بارگذاري

  .)مدل با فواصل و الغریهاي متفاوت شمع انجام پذیرفت 24مجموعا . ( مقدار لنگر در طول شمع از تحلیل انجام شده توسط برنامه استخراج می شود

در .نگذارد يبخش بعد يمدل ساز يرو يود تا تاثیرش یصفر م سهبوجود آمده در فاز  يدر این مرحله کلیه تغییرمکانها و سرعتها:چهارمفاز   4- 4    

و رابطه برن  ) Finn model(براي این منظوررفتار مدل خاك از موهر کولمب به رفتار مدل فین.این مرحله بارگذاري دینامیکی صورت گرفته است

)Byrne(  0.1تغییر یافت وپس از اصالح مرزهاي جانبی توسط فنرهاي میراگر، طیف شتاب زلزله کائولی ترکیه با شتابg  به برنامه اعمال و آنالیز

 یو مقدار لنگر در طول شمع از تحلیل انجام شده توسط برنامه استخراج م یتنش طول افقی کالهک شمع، در این مرحله نشست قائم و. صورت گرفت

  .)ته استمتفاوت شمع انجام پذیرف يمدل با فواصل و الغریها 24مجموعا ( . شود

  

  مدل صحت  کنترل.        5

  

یکنترل مدل ساخته شده، یک تک شمع به قطر یک متر با مشخصات شکل و جدول شماره یک ساخته شد و در حالت استاتیک ظرفیت باربري تک برا

، روش وسیک )KN4172(]12[استفاده از روابط تئوریک ظرفیت باربري نوك شمع از روش مایرهوفبا .شمع با روابط تئوري کنترل گردید

]13[)KN3819(روش جانبو،]14[)KN2042 (و روش مبحث هفتم مقررات ملی ساختمانی ایران]15[)KN5181( براي تعیین .بدست آمده است

تا با کم کردن وزن کالهک و تک شمع یاستفاده شد و نها) 17[)KN333[λو روش ) KN665(]β]16ظرفیت باربري اصطکاکی شمع از روش  
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٦

8/0×16/3×16/3: برابر است بابراي مدل تک شمع ابعاد کالهک ( .کیلو نیوتن بدست آمد 4166تئوري شمع برابر با متوسط مقدار ظرفیت باربري 

  )متر 

در مقابل  ینمودار تنش اعمال تنشمقدار  با افزایش سپس می آیداعمال تنش قائم برکالهک شمع مقدار نشست بدست  يبا استفاده از نرم افزار به ازا

  .)2شکل (شودینشست ترسیم م

  

  
شود  یآن مقدار تنش تقریبا به خط افق نزدیک م وجخواهد بود که در نقطه ا یگردد، نمودار یک منحن یمشاهده م )2(شکلهمانطور که در نمودار  

کیلو  4860کیلوپاسکال برابر با   1350یتنش اعمال يوارد بر شمع به ازا يمحور يحداکثر نیرو که نشان دهنده حداکثر ظرفیت شمع خواهد بود که

  .درصد اختالف دارد که در حد مجاز می باشد 16که با مقدار تئوري حدود .رخ می دهدنیوتن خواهد بود که در راس شمع و اتصال با کالهک 

  نتایج آنالیز .        6

  

  :توسط نمودارهاي ذیل نشان دادرا می توان  آنالیزخروجی حاصل از، پس از تحلیل 

  

و غیر  در خاکهاي روانگرا) محور افقی(در برابر فاصله مرکز به مرکز افقی شمعها  )محور قائم (نمودارهاي نشست قائم کالهک شمع 4و 3هايشکل

  .روانگرا را نشان می دهد
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٧

  
  

و غیر روانگرا  در خاکهاي روانگرا )محورافقی( در برابر فاصله مرکز به مرکز افقی شمعها) محور قائم(شمع  نمودارهاي حداکثر تنش طولی 7و6هايشکل

  .را نشان می دهد

  
  
  

و غیر  در خاکهاي روانگرا) محور افقی(در برابر فاصله مرکز به مرکز افقی شمعها  ) محور قائم(شمع نمودارهاي حداکثر لنگر طولی 9و 8هايشکل

  .روانگرا را نشان می دهد

  .نمایش داده شده است 5همچنین تغییر مکان افقی کالهک شمع در برابر فاصله مرکز به مرکز افقی شمعها در خاکهاي روانگرا در شکل 

  

  
  

  ذیل را استخراج نمودموارد از نمودارهاي فوق می توان 

کمترین نشست قائم ) فاصله مرکز تا مرکز شمع ها :  S(  S=5نمودار شکل چهار نشان می دهد که در پروفیل خاك مورد نظر این پروژه به ازاي  ) 6-1

 گرا اتفاق می افتدحالت خاك روان کمترین نشست در S=4در کالهک شمع براي خاك غیر روانگرا ودرحالت استاتیکی رخ می دهد و به ازاي 

روانگرائی سبب افزایش مقدار نشست کالهک شمع می شود و ظرفیت باربري شمع نیز تابع نشست دیده می شود،) 3(شکل  همانطور که در) . 3شکل (
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گروه شمع در این حالت می باشد لذا انتظار می رود که در حالتی که خاك روانگرا می شود ظرفیت باربري گروه شمع کاهش یابد لذا می بایست فاصله 

  .کمتر از حالت استاتیکی باشد

نشست  نکمتری 20و به ازاي الغري  نیز نشان می دهد که با افزایش الغري شمع بر تغییر مکان قائم کالهک شمع افزوده می گردد 3نمودار شکل ) 6-2

  .قائم در کالهک شمع رخ می دهد

له محور تا محور شمعها تاثیر چندان قابل توجهی در مقدار حداکثر تنش طولی شمع نخواهد داشت نشان می دهد که با افزایش فاص 6نمودار شکل ) 6-3

برابر حالت استاتیکی می  5/1می توان گفت که در این پروفیل خاك، حداکثر تنش طولی شمع در حالت روانگرائی تقریبا  7اما با توجه به نمودار شکل 

  .باشد

کمترین  20ده می شود که با افزایش الغري بر مقادیر تنش طولی شمع در خاکها افزوده می گردد در نتیجه الغري دی  7و 6از نمودارهاي شکل  )6-4

  .تنش طولی را منجر خواهد شد

نشان می دهد اما در حالتی که خاك روانگرا می شود  S=5,S=5.5کمترین لنگر طولی شمع را در حالت استاتیکی به ازاي فاصله  9نمودار شکل )6-5

کمترین لنگر طولی  S=3,S=4اما در همین حالت به ازاي . برابر می شود 20تقریبا به طور متوسط )  8شکل (لنگر در این فاصله جندین برابرمی شود 

  .ت استاتیکی می باشدبرابر حال 5تا  5/1شمع را شاهد خواهیم بود و تقریبا در این حالت به طور متوسط 

  .نشان می دهد هرچه شمع ها از یکدیگر بیشتر فاصله بگیرند بر مقدار لنگر طولی شمع افزوده خواهد شد 8نمودار شکل  )6-6

نشان می دهد با افزایش الغري از مقدار لنگر طولی کاسته می گردد و این کاهش لنگر از کالهک شمع به سمت طول شمع در 8نمودار شکل  )6-7

حداکثر لنگر شمع در محل اتصال با  S=4براي فواصل کمتر و مساوي 30الی  20به عبارت دیگر براي الغریهاي .محدوده روانگرائی  خاك می باشد 

  .رسید لنگر به حداکثر مقدار ممکن خواهد در محلی که خاك روانگرا می گردد 30و الغریهاي باالتر از  4کالهک رخ می دهد و براي فاصله بیشتر از 

رخ می دهد و در این محدوده الغري  شمع  کمترین تغییرمکان افقی کالهک S=6الی   S=4نشان می دهد که به ازاي فاصله  5نمودار شکل ) 6-8

  .چندان تاثیري نخواهد داشت

  

  نتیجه گیري  خالصه و.7

  

در . پی شمعی ممکن است جابجایی هاي نسبتاً زیادي را تجربه کندزمانی که خاك روانگرا شده و مقاومت آن در پایین ترین سطح خود قرار می گیرد، 

همچنین روانگرایی، تغییرمکان کالهک شمع را به میزان قابل توجهی افزایش می . این  حالت شمع به شدت مستعد ترك خوردگی و حتی شکست است

شی استاتیکی ایجاد شده توسط سربار موجود در یک سرآشیبی یا پس از روانگرایی در صورتی که مقاومت باقیمانده خاك، کمتر از تنشهاي بر. دهد

حرکت خاك قادراست فشار بسیار زیادي به شمع . محوطه باز مانند ساحل رودخانه باشد، ممکن است انتشار جانبی قابل مالحظه اي در خاك رخ دهد

  .نمونه هاي بسیاري از این نوع شکست ایجاد شد  ژاپنKobeو    Niigataدر طی زلزله هاي. وارد کرده و منجر به بروز شکست در شمع شود 

فاز محاسباتی می باشد جهت دقت در  4شده که شامل ارائه سه بعدیFLAC3Dتوسط برنامه در خصوص موضوع روانگرائی تحقیق مدل عددي این

زون اختصاص داده شده است لذا اجراي حالت دینامیکی  19780عدد بوده و در حالت دینامیکی  17100محاسبات تعداد زونهاي در نظر گرفته شده 

د و چون در این تحقیق مالك مقایسه حالتهاي مختلف نسبت بسیار زمان بر و پر هزینه خواهد بود به خصوص اگر نیاز به مقدار دقیق محاسباتی داشته باش

میرائی رایلی و هیستریک دارد استفاده شده ،هر که نیاز به زمان کمتري در مقایسه با ) موضعی(به یکدیگر بوده،  در حالت دینامیکی از میرائی ساده تري 

  . نیز داراي دقت باالئی می باشد )موضعی(چند همین میرائی 

می توان گفت که روانگرائی اثر قابل توجهی بر پاسخ دینامیکی گروه شمع دارد و تغییر مکان قائم، افقی، تنش طولی و لنگر طولی شمع را بطور کلی 

  .همچنین با افزایش الغري شمع تغییر مکان قائم، افقی، تنش طولی در شمع نیز افزایش می یابد.افزایش چشمگیري می دهد

روي خاك مدل شده است و در صورتیکه در داخل خاك مهار شود فشار جانبی خاك در مقابل این  شمع حاظر کالهک باید توجه داشت که در مدل

  .در نتیجه عامل موثري در تعیین فاصله بهینه نخواهد بودتغییر مکان مقابله خواهد نمود و 

فاصله اي می توان اینگونه نتیجه گیري نمود که براي پروفیل خاکی با مشخصات داده شده در صورتیکه خاك مستعد روانگرائی گردد بهترین  نهایتدر 

  .می باشد20با ضریب الغري برابر با  S=4را آرایش داد تا منجر به یک طرح ایمن و اقتصادي گردد )  درجا(که می توان گروه شمع 
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که در مناطق ساحلی خزر خاکها مستعد روانگرائی می باشد لذا طراحی شمع بسیار حائز اهمیت خواهد بود و می بایست نکات ارائه شده در با توجه به این

ود همچنین از محققین عالقه مند انتظار می ر.حالت روانگرائی بطور قطع مد نظر قرار گیرد و امید است این تحقیق کمک شایانی به حل این مسئله بنماید

  .تائی و بیشتر موضوع مورد بررسی قرار گیرد و فاصله بهینه در آن حالتها نیز بدست آید 9که براي گروه هاي شمع 
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