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 خالصه

های سطحی که بر روی خاکهای غير روانگرا قرار می گيرند ممکن است تحت پی

ای دچار کاهش ظرفيت باربری و یا افزایش نشست گردند. تعيين بارهای لرزه

؛ همچنين شودمحاسبه میظرفيت باربری پی های سطحی اغلب توسط روش استاتيکی 

 ر زلزله ويثو تأ گيرنددر نظر مینشست را بيشتر برای بارهای استاتيکی 

متر مورد ک و نشست االستيک هادر تعيين ظرفيت باربری پیرا  بارهای دیناميکی

 . اندقرار دادهتوجه 

روش های موجود برای تعيين ظرفيت باربری و نشست پی های سطحی  در این مقاله

 شود، می مشاهدهآنچه که در این روش ها  بررسی شده است وتحت بارهای لرزه ای 

 می کاهش توده خاک اینرسی نيروهای تاثير باربری تحت ضرائب ظرفيت که این است
 و یابد کاهش می زلزله نيروي اعمال با مورد نظر، پی باربري ظرفيتين همچن و یابند

 افزایش با شود همچنينبيشتر نمایان می کاهش، این زلزله، افقی شتاب افزایش با
 می کم لرزه اي باربري ظرفيت کاهش در اینرسی نيروي اثر خاك، داخلی اصطکاك زاویه

 .شود

  

 
، گوه گسیختگی ،،  نشست دینامیکیای لرزه یباربر ظرفیت، کلمات کلیدی: پی سطحی

 .نیروی اینرسی

 

 

  مقدمه .1
 

ی سطحی اولين و گسترده ترین انتخاب نوع پی توسط مهندسين ژئوتکنيک برای ها پي

 انتقال بار سازه به خاک یا سنگ می باشند. بارهای وارد به پی 

ناميک باشد. می تواند بصورت استاتيک و یا ترکيبی از بارهای استاتيک و دی

بارهای دیناميک توسط ماشين آالت، ناشی از بارهای لرزه ای، ناشی از انفجار و 

یا اثر امواج دریا می باشد. وقتی یک پی سطحی تحت بار های استاتيک و دیناميک 

گيرد، معيار های پایداری برای هر دو حالت استاتيک و دیناميک می  قرار می

حی که بر روی خاکهای غير روانگرا قرار می . پی های سط[1]بایست ارضاء شود

گيرند ممکن است تحت بارهای لرزه ای دچار کاهش ظرفيت باربری و یا افزایش نشست 

 بر عامل این كه شد خواهد پي زیر خاك توده در اینرسي نيروي ایجاد سبب )زلزله االستيک
يعت و نوع گردند. کاهش در ظرفيت باربری به طب(  مي باشد تاثيرگذار پي نشست

خاک، و همچنين پارامترهای شتاب بستگی دارد.  تعيين ظرفيت باربری پی های سطحی 

اغلب توسط روش استاتيکی معادل ارزیابی می گردد. با توجه به لنگر های وارد به 

پی ناشی از بارهای لرزه ای، ظرفيت باربری نهایی پی با احتساب خروج از مرکزیت 

 . [2]تعيين می گردد
 .کند تحمل تواند می لحظۀ گسيختگی در خاک که است باری حداکثر باربری، ظرفيت
 .هستند روشهای حدی ها، پی باربری ظرفيت تعيين در استفاده روشهای مورد متداولترین

حدی،  تعادل روش :نمود بندی دسته ذیل به شرح کلی گروه سه در توان می را روشها ِاین

 و گسيختگی معيار انتخاب با حدی تعادل روش در حدی. آناليز مشخصه و روش خطوط روش

                                                           
 ک یژئوتکن ارشد یکارشناس یدانشجو -  1

 عمران یمهندس گروه اریاستاد - 2
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 معادالت از بخشی یا تمام کمک حل به حدی بار فرضی، گسيختگی مکانيسم یک درنظر گرفتن
 آید.  می بدست شده خاک گسيخته تودۀ در تعادل
 می تعيين بارحدی بهينه مقدار آن، سازی بهينه گسيختگی و مکانيسم تغيير با 
 خطوط روش در. نيست دقيق مشخص حل به نسبت آمده بدست جواب یگاهجا روش در این. گردد

دیفرانسيل  معادالت از دستگاهی خميری، سطح با معادله تعادل معادالت ترکيب از مشخصه

 نظر در با معادالت این حل. هستند خميری موسوم تعادل معادالت به که آید می بدست هذلولی
 تعيين نهایت در و مورد بررسی خاک تودۀ در تنش نميدا تعيين به منجر شرایط مرزی گرفتن

به  نسبت را آمده بدست جواب جایگاه توان نمی غالبا   روش نيز این در گردد. می حدی بار

 انتخاب با موسوم است، نيز حدی تحليل روش به که حدی آناليز درروش کرد. تعيين دقيق حل
 باال مرزهای حدی قضایای قالب در که مستقل شيوۀ تحليل دو از استفاده با و خميری معيار

 در ترتيب بدین .شود می گسيختگی تعيين بار پائين حد و باال حد شوند، می ارائه و پائين
 .باشد می معلوم دقيق جواب به نسبت تحليل نتایج جایگاه روش این

 تنش افزایشآرمه بتن ساختمانهاي اجراي و طرح ملی کشورمان، مقررات نهم مبحث

 این ؛[3] داند می مجاز زلزله بار اعمال صورت در را درصد 33 ميزان به خاك مجاز

 مراجع برخی عالوه به ،[4] است شده تایيد سی نيز یوبی طراحی نامه آیين مسأله در
 بنحوی یک هر مختلف محققان. کرده اند را تایيد مطلب این نيز پی مهندسی و خاك مکانيک

 .اند داده قرار مطالعه مورد را ها پی باربری يتظرف فوق حدی های روش از استفاده با

 (1) رابطه بصورت باربری ضریب سه خطی ترکيب بصورت عموما   نواری پی یک باربری ظرفيت
 :شود می بيان

 

 ضرایب .است  خاک مخصوص وزن و  پی عرض B ،سربار q ، خاک چسبندگی c رابطه این در

 ادامه، در ...می باشد.  خاک داخلی اصطکاک زاویۀ زا توابعی بصورت باربری ظرفيت

 آورده شده است. آنان جینتاو  مختلف نيمحقق مطالعات

 19531 و ميرهوف 1960شينوهارا  . 1-1

 اي لرزه باربري ظرفيت مسأله پی، سازه رمج مرکز در زلزله افقی و قائم مؤلفه اعمال با
 تبدیل وارده بار به تمایل زاویه اعمال با عادلم استاتيکی مسأله یک صورت به را

 .[6و ] [5]نمودند

  2 1973اوکاموتو  . 2 -1

 به پی داخلی اصطکاك زاویه مقدار پی، در باربري زلزله اثر لحاظ براي داد، پيشنهاد

 محاسبه معمول هايروش از باربري، ظرفيت سپس و شود داده کاهش{ } ميزان

 .[7]گردد

 19903 یوسيفليس – سارما روش   .3 -1

 منفذي آب فشار اثر از و شده وارد محاسبات در سربار و خاك اینرسی اثر روش این در
شده است.  گرفته نظر در بر پی وارد پایه برش صورت به زلزله نيروي است؛ شده صرفنظر

 گوه یک عال،ف گوه یک شامل؛ است استوار حدي تعادل اساس بر که روش این در گسيختگی سطح
 برشی به ناحيه در گسيختگی سطح است. شکل الیه دو این بين در برشی ناحيه یک و مقاوم
 به صورت روش این در رفته به کار عمومی باربري ظرفيت معادله .است اسپيرال لوگ صورت

 ( می باشد.1رابطه )
 

                                                           
1 Shinohara, 1960– Meyerhof, 1953. 
2 Okamoto,1973. 
3 Sarma – Iossifelis1990  Method 
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  (Sarma & Iossifelis 1998 ) یوسفیلس و سارما توسط استفاده مورد مکانیزم جزئیات -1شکل 

 

 به را ايلرزه باربري ظرفيت شده، ضرائب توصيف مدل تحليل و بررسی با یوسيفليس و سارما

 .[8]اندنموده ارائه زلزله افقی شتاب ضریب و خاك داخلی اصطکاك زاویه از تابعی صورت
 

  1 1993همکاران  و ریچاردز روش . 4 -1

 باربري ظرفيت عمومی معادله است، واراست حدي تعادل اساس بر که روش این در

 گسيختگی تعادل سطح به توجه با روش این در. شودمی تعریف (1) رابطه مطابق

 در ند.ا آمده دست به ايلرزه باربري ظرفيت ضرائب ،(2)شکل شده نظرگرفته در مکانيسم

 های گوه فعال زاویه ،  این شکل 

در شکل   ،   ،   به مقادیر  ند. این روش با فرض و مقاوم می باش

 .[9] رسيده است( 3)
 

  
 .1993 همکاران و چاردزیر روش در یفرض یختگیگس مدل -2 شکل

 

 نشست لرزه ای  و ظرفيت باربری  . 4.1.2

( به یک  دهدکه نسبت )می رخ میظرفيت باربری مربوط به نشست لرزه ای هنگا

( 7شکل) شود.می برابر با ، پس  برسد. اگر  مقدار بحرانی

اعمال شده به  ضریب اطمينان استاتيکی نسبت به ) ( تغييرات

های را نشان می دهد، که برای زاویه (1رابطه )ت باربری نهایی معادله ظرفي

 اعمال شده است. و   

 

= ضریب شتاب طراحی  A،  ایرزهل = حداکثر سرعت برای طراحی که در آن 

 جاذبه ناشی از = شتاب ،  ایرزهل

(، که توسط ریچاردز و 5بستگی دارد شکل ) و   به   .()

 .[16[ و ]15[، ]14[، ]13]ارائه شد 1993، همکاران

                                                           
1 Richards et al 1993 method 
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چاردز و همکاران، در روش ری به   ،   ،   تغییرات نسبت مقادیر  –3شکل 

1993. 
 

 
 .1993، ی ریچاردز و همکارانبحران شتاب  - 4شکل 

 

 
 .1993ریچاردز و همکاران،  و   نسبت به  تغییرات  -5شکل  

 1994 رنیکال - بودهو روش   .5 -1

کلمب،  -رهمو معيار اساس بر ظرفيت بضرائو  استوار حدي تعادل روش براساس روش این

 ارائه باربري ظرفيت ضرائب براي را زیر روابط رنیکال و بودهو. است شده ارائه

 :نمودند
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 و  ،    و وسيک روش اساس بر استاتيکی باربري ظرفيت ضرائب و ،  

 و خاك چسبندگی cزلزله  شتاب قائم و افقی ، ضرائبو اي،لرزه باربري ظرفيت ضرائب

z تبدیل رائبض و   ،   خاك مخصوص وزن و است پی قرارگيري مقع  

 .[10]می باشد

 
 .الکرنی -بودهو روش در شده فرض گسیختگی سطح -6 شکل

 1997  سوبرا          . 6 -1   

 به حدی آناليز باالی مرز روش از استفادهبا  1999، 1997، 1994، 1992 سالهای در سوبرا
 مورد مکانيسم. است پرداخته مسطح زمين روی نواری های پی باربری ظرفيت بررسی

 در و بوده یوسيفيلس و سارما مکانيسم به شبيه 1997 سال در سوبرا توسط استفاده

 می 1997 سال در وی استفاده مورد مکانيسم منظور شده اشاره سوبرا به جا هر ادامه

 [. 11]باشد

 

 1995 سال در بریل و قهرمانی     .7 -1

 گرفتن نظر در با باربری را ظرفيت ضرایب صفر طولی کرنش شبکه خطوط ازروش استفاده با
  که روش در اینآوردند.  بدست شتاب زلزله

 در تعادل معادالت گرفت، نظر در مشخصه بر خطوط مبتنی روشهای زمره در را آن توان می
 خطی کرنش نمو آنها، امتداد در که نمو کرنش مشخصه طوط) صفر طولی کرنش نمو طول خطوط

 زاویه مبنای بر کرنش نمو مشخصه خطوط روشاین  در گردند. می حل( صفر است با برابر
 ظرفيت معموال  شوند.  می نظرگرفته در خاک داخلی اصطکاک زاویه با متفاوت اتساع

 وارد اینرسی نيروی اعمال با همراه ای لرزه حالت در و مسطح زمين در نواری پی باربری

 :  [12] شود می محاسبه (6) رابطۀ از خاک تودۀ بر

 
 

 
 .1995 بریل و قهرمانی توسط استفاده مورد شبکه  -7 شکل

 

 1384 همکاران و عسکري روش . 8 -1

 در خاك اینرسی نيروي اثر و است، استوار حدي تحليلی اساس بر روش این گسيختگی مکانيسم

 صفر(، ناحيه شماره گوه) ABC صلب گوه از مکانيسم . این(8) شکل ؛است شده لحاظ آن

 ناحيه. است یدهگرد تشکيل )n+1 شماره  گوه ( DnBCصلب  گوه و (nتا  1 هايگوه) nBCC  برشی

 ایناست. در  تغيير قابل موردنظر دقت به بسته آنها تعداد کهگوه  n از متشکل برشی

 به سرعت بردار نرماليته، شرایط ارضاي برايکند.  می حرکت  Vسرعت با ABC گوه مکانيسم

 ABC بلوك و شالوده بسازد زاویه  سرعت ناپيوستگی سطح با که شود می اختيار ايگونه

 از استفاده مختلف )با بلوكهاي سرعت محاسبه از پس. ندارند حرکتی به هم نسبت
 محاسبه خارجی و داخلی نيروهاي کار دادن قرار مساوي حدي با باالي مرز سرعت(، هدوگراف
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 تحليل این نتایج  زیاد بسيار انطباق از حاکی مکانيسم این تحليل نتایج. می گردد

 . دارد همکاران و ریجاردز ازجمله محققان سایر روش از آمده دست ادیربهمق با

 
 .همکاران و عسکري روش در استفاده مورد گسیختگی مکانیسم - 8 شکل

 

( خاك اینرسی اثر گرفتن نظر ر د بدون و با حالت دو در ) ، باربري ظرفيت ضرائب

 سطحی نواري پی یک براي زلزله، افقی  شتاب و خاك داخلی اصطکاك زاویه برحسب

 .است شده ارائه 4/0تا  1/0افقی شتاب براي ،(1) جدول در 

 گذار تأثير  ضریب در تنها خاک تودۀ به شتاب اعمال که است ضروری نکته این به توجه

 زیر نمودارهای در. شد نخواهد أثرمت خاک تودۀ بر وارد شتاباز   ضریب و است

و  2/0، 1/0 افقی شتاب ضرایب برایعسکری و همکاران  تحقيق در آمده بدست ضرائب

 است شده مقایسه سوبرا همچنين و یوسيفيلس و سارما توسط شده ارائه مقادیر با 3/0

[13]. 

 

 K=1/0برای  باربری  ظرفیت ضریب مقایسه -9شکل 

 

 مقایسه -11شکل                      K=2/0برای  باربری ظرفیت ضریب مقایسه -10شکل    

 K=3/0برای  باربری  ظرفیت ضریب
 

 با حاضر روش از ضرائب  آمده بدست مقادیر شود می مالحظهدر شکل های زیر  چنانکه

 تقریبا   جوابها و دهد می نشان را نزدیکی تطابق محققان یگرد توسط شده ارائه مقادیر
 . باشند می یکسان
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 ظرفیت نمودارضریب  -13شکل      K=1/0برای   ای لرزه باربری ظرفیت نمودارضریب -12شکل 

 K=2/0برای   ای لرزه باربری

 
 K=3/0برای   ای لرزه باربری ظرفیت نمودارضریب  -14شکل 

 که گردد می مالحظه( 1جدول ) در شده ارائه مقادیر به توجه با رود می انتظار چنانکه
 می افزایش باربری ظرفيت کاهش در اینرسی نيروی اثر زلزله، شتاب ضریب افزایش با

 : یافت دست ذیل نتایج به توان می شده ارائه مقادیر به توجه با همچنينیابد. 

 در استاتيکی شبه نيروی به صورت سازه اینرسی از ناشی ای لرزه اثر گرفتن رنظ در -
نظر  می گردد. در ها پی این باربری ظرفيت کاهش به سطحی منجر های پی کف تراز

 می گردد.  ظرفيت باربری به کاهش بيشتر منجر پی زیر خاک در اینرسی نيروی گرفتن

 کاهش باربری ظرفيت کاهش در يروی اینرسین اثر خاک، داخلی اصطکاک زاویه افزایش با -
  یابد. می

 می افزایش باربری ظرفيت در کاهش اینرسی نيروی اثر زلزله، شتاب ضریب افزایش با -
 یابد.
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 شده ارائه ايلرزه باربري ظرفيت ضرائب مقادیر یابيم کهاز نمودارهای زیر در می
رفتار مشابهی دارند و تغييرات آنها به  ،به آنها اشاره شد که مختلف محققين توسط

 ضریب افقی شتاب ناشی از زلزله مقدار این ضرایب به سمت افزایش بااند. هم نزدیک
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کنند که این عمل بسيار خطرناک است و موجب کاهش ظرفيت باربری صفر شدن ميل می

  گردد.ای خاک میلرزه
 

 
ضریب افقی شتاب ناشی از  نسبت به  ایظرفیت باربری لرزه تغییرات ضریب -15شکل 

 .زلزله

 

 
                                               )الف(                                         

 )ب(

ضریب افقی شتاب  نسبت به ب:  ،  الف:  ایظرفیت باربری لرزه تغییرات ضریب-16شکل 

 .ناشی از زلزله

 

 بحث و نتيجه گيری 
 

که با توجه  است شده وردآ ها پی باربری ظرفيتروش های مختلف تعيين  حاضر مقاله در

 ها می توان به نتایج زیر رسيد : به نمودارها و شکل های باال در این روش

 با ، عسکری و همکارانتحقيق  از آمده بدست ای  لرزه باربری ظرفيت ضرایب 

 دارد. تطابق خوبی محققان دیگر توسط شده ارائه مقادیر

 ضرایب برای عسکری و همکاران،تحقيق  از حاصل  ای لرزه باربری ظرفيت ضرایب 

 یوسفيليس و سارما و سوبرا توسط       آمده بدست های پاسخ از مختلف افقی شتاب
 شده توسط ارائه جوابهای به نسبت تحقيقاین  جوابهای کوچکتر بودن است. کوچکتر
 مکانيزم که دهد یم نشان است استفاده کرده حدی آناليز روش از نيز وی که  سوبرا
 شود. کوچکتری می باالی مرز های پاسخ به منجر تحقيقاین در  استفاده مورد

 ظرفيت کاهش در خاک اینرسی توده نيروی اثر شده، ارائهگراف های  به توجه با 
 یابد. افزایش می زلزله شتاب ضریب افزایش و داخلی زاویه اصطکاک کاهش با باربری

 كوچك پي عرض و اي دانه خاك، اگر . یعنياست اینرسي تاثير حتت كمتر ضریب 

به  باربري ظرفيت مھ بزرگ هایپي است. در ناچيز باربری ظرفيت بر زلزله اثر باشد،

 نيست. تعيين كننده اغلب كه است زیاد قدري
 تاثير باربری تحت ضریب ظرفيت که دهد می نشان نيز بریل و قهرمانی کار نتایج 

 که مقادیر نمود اذعان باید حال عين در. یابند می کاهش توده خاک نرسیای نيروهای
عسکری  تحقيق در آمده بدست مقادیر توجهی از قابل ميزان به روشاین  از آمده بدست

 شده باشد ناشی آنجا از تواند می تفاوت این .است محققان کمتر سایر و و همکاران
اتساع  زاویه مبنای بر کرنش نمو مشخصه صفر، خطوط طولی کرنش خطوط شبکه روش در که

 می تعيين شود می در نظرگرفته خاک داخلی اصطکاک زاویه با متفاوت کلی حالت که در
اصطکاک  زاویه اتساع با زاویه حدی، آناليز باالی روش مرز در آنکه حال گردند،

 .گردد می فرض کسانی خاک داخلی

های ارائه شده توسط محققين از روش با استفادهبدست آمده  ايلرزه باربري ظرفيت

 ملی مقررات نهم مبحث در آنچه برخالف اي،لرزه باربري ظرفيتکه  دهد، می نشانمختلف 
 یابد؛ نمی افزایش تنها نه ، است شده اشاره آن به سی بی یو نامه آیين نيز و کشورمان

 ضرایب که اي نهگو به یابد؛ می کاهش شدت به زلزله شتاب افقی مؤلفه افزایش با بلکه
 ظرفيت که است معنی بدان اینکنند؛ پيدا می کاهش نيز صفر تا اي لرزه باربري ظرفيت

 براي مسأله این. یابد می کاهش نيز صفر تا شدید، هاي زلزله براي اي لرزه باربري
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 حداکثر افقی شتاب با) طبس زلزله همچون سهمگينی هايزلزله با گذشته در که کشورمان

 بين زیادي نسبتا   انطباق عالوه، به .دارد بيشتري اهميت بوده، مواجه (g به نزدیک
 اصطکاك زاویه افزایش با .دارد وجود شده ارائه اي لرزه باربري ظرفيت ضرائب مقادیر
 نظر در اینکه، نيز و کند می پيدا بيشتري نمود و شده بيشتر انطباق این خاك، داخلی
 ضرائب براي آمده دست به نتایج بيشتر کاهش اعثب پی، زیر خاك اینرسی نيروي گرفتن
 در اینرسی نيروي اثر خاك، داخلی اصطکاك زاویه افزایش با و شده اي لرزه باربري ظرفيت
 .شود می کم اي لرزه باربري ظرفيت کاهش
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