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 خالصه 

ابطه این اثر محور اصلی این مقاله بررسی اثر اندرکنشی میان خاک و سازه است که در همین ر

های مختلف بررسی نموده و نتایج آن را استخراج  را برای دیوار برشی بتن مسلح و پرفیل خاک

دهد  انجام می abaqusکرده، برای انجام این کار از تحلیل غیرخطی که  نرم افزار المان محدود 

ل بررسی اثر . مورادی که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته شده شامکمک گرفته شده است

ای متراکم )سخت ( بوده  ای نرم و خاک ماسه فوق میان دیوار برشی بتنی و خاک رسی، خاک ماسه

های مختلف  شی به زلزله در تماس با خاکهدف از انجام این مطالعه مقایسه پاسخ دیوار بر است.

 ه شده است . باشد، مدل سازی در نرم افزار فوق به عنوان روشی برای این هدف در نظر گرفت می

 کلمات کلیدی : اندرکنش، دیوار برشی، خاک، المان محدود و.......

 

 

 مقدمه .1

 

سازه  شود که حرکت اعمال شده برپایه ها فرض می سازه نالیزآدر حالت کالسیک برای 

بستر های ساخته شده بر روی  زاد زمین است. این فرض فقط برای ساختمانآمساوی میدان 

، حرکت های ساخته شده بر روی خاک نرم یح بوده است،  برای سازهی یا زمین سخت صحسنگ

یک مولفه دورانی ناشی از  زاد زمین بوده وآمتفاوت با حرکت میدان  شالوده عموما  

های  بر حرکات افقی زمین اضافه می شود. این مولفه برای سازهگاهی  پذیری تکیه انعطاف

 دهد به محتوای فرکانسی زمین را تغییر میهای خاک  تواند مهم باشد حضور الیه بلند می

مین ترتیب در این مقاله سعی شده است که اثرات فوق را در شرایط مختلف ) تغییر ه

بتن مسلح بررسی گردند دیوار برشی خاک زیر شالوده ( بر روی یک  قاب سه طبقه  نوع

افزار از نرم به منظور انجام این مدل سازی  .و نتایج ان به هم مقایسه گردند

موارد که در این مقاله برای حاالت مختلف با  .استفاده شده است المان محدود اباکوس

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق )عباسپور(1
 ی مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه صنعت آب و برق )عباسپور( استادیار دانشکده2
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باشند  اند شامل میزان تنش حداکثری در قاب و حداکثر جابجایی قاب می هم مقایسه شده

که با تحلیل سه حالت مورد نظر یعنی همان دیوار برشی و خاک رسی، دیوار برشی و 

ای سخت در قالب نمودار این پارامترها با  وار برشی و خاک ماسهای نرم و دی خاک ماسه

 .[1] اند هم مقایسه شده

 

 
 مفهوم اندرکنش  .9

 

 در متفاوت رفتارهای و خصوصیات با محیط دو که شود می مطرح وقتی اندرکنش مفهوم

 از یک هر رفتار توان نمی سیستمی درچنین .گیرند می قرار سیستم دریک یکدیگر با تماس

 واسطه به محیط دو این که چرا نمود تحلیل و بررسی مستقل طور به را ها محیط این

 نتایج به دستیابی منظور به بنابراین گذارند تا ثیر هم رفتار بر یکدیگر با تماس

 مثل پارامترهایی آوردن بدست برای نظر مورد معادالت باید بینانه واقع و دقیق

 همزمان طور به دو هر برای محیط دو بین مرز در خصوصا  .... و ها تغییرشکل ها تنش

طراحان قرار  کنش به تازگی مورد توجه پژوهشگران وشاید مفهوم اندر .شود وحل نوشته

ناگون که در تماس با هم هستند های گو واقعی محیط گرفته چرا که تحلیل رفتار دقیق و

 .[1] .شود رارزانت و صرفه به مقرون شاید و متفاوت های تواند موجب طراحی می

 

 
 بررسی توام خاک وسازه یا زمین وسازه )اندرکنش خاک وسازه( .0

 
به  های مهندسی شده است. مهمترین بحث ترین و سازه از تازه موضوع اثر متقابل زمین و

وطرح  های جزء به جزء های معتبر در فکر معرفی ضریب اطمینان طوری که آیین نامه

تحلیل  مثل سازه تحلیل جدید متدهای عالوه به .ندهست زمین و سازه برای حدی های تحال

با  .گیرند می قرار استفاده مورد مرزی شرایط و هندسی غیرخطیتحلیل و مصالح غیرخطی

این موفقیت  پی زمین را به صورت توأم حل نمود. توان تا حدودی سازه و ها می این روش

 دلیل به محاسب هندسینم و طراحان .است لحهای رفتاری مصا مدیون کامپیوترها ومدل

 نظر صرف مطلب این بررسی از نشده گنجانده اندرکنش موضوع ها نامه آیین در اینکه

 .شد خواهد یافتنی دست و الزامی موضوع آمده وجود به های پیشرفت با ولی .کنند می

 ژئوتکنیک مهندسین دسترس در که شوند معرفی باید عملی های حل راه هدف این برای

 .باشد وسازه
 

 

 مفهوم اندرکنش در بررسی دیوار برشی بتن مسلح در ارتباط با خاک های مختلف  .4

 

استفاده از  دیوار برشی توان ساختمان را در مقابله با نیروهای جانبی از جمله 

،  این نوع سیستم هم به دلیل سهولت در اجرا و  دهد نیروی زلزله و انفجار افزایش می

مه ها مقبولیت دارد به عنوان یک سیستم رایج در طراحی نا ئینآهم به دلیل اینکه در 

های برشی بر اساس فرض صلب بودن اتصال خاک و  شود. طراحی دیوار ها استفاده می سازه 

نچه که در باال ذکر شد این فرض فاقد اعتبار آکه با توجه به گیرد  سازه انجام می

و نوع خاک زیر دیوار برشی  توانند با توجه به جنس می تحلیلعلمی هست و  نتایج 

ار برشی بتن مسلح به متفاوت باشند. به همین دلیل در اینجا  بحث اندرکنش میان دیو

. با توجه به اینکه شود های مختلف به عنوان عامل خاکی مطرح می و خاکعنوان سازه 

 بتن و خاک دو ماده با خصوصیات مختلف هستند در نتیجه مزر میان این دو ماده رفتار

بایستی با استفاده از معادالت اندرکنشی خاک و سازه دهد. پس  مشخصی از خود نشان نمی

تر نشان  ن دو ماده تعریف کرده  تا رفتار دیوار برشی را دقیقشرایط مرزی را برای آ

کنشی مسئله را رداد. اما آنچه که در اینجا مطرح است این است که نوشتن معادالت اند

کند که حل آنها آسان نخواهد بود به همین دلیل برای این  ل میوارد یکسری مسائل مشک

تسهیل در حل  لذا  جهتشود.  پیشنهاد می های المان محدود کار استفاده از نرم افزار

 مسئله از نرم افزار المان محدود آباکوس استفاده شده است. 

 

 
 مدل سازی در نرم افزار چگونگی  .5

 
ت اول ظر گرفته شده است شامل سه قسمت است، قسماین مقاله در نمدل سازی که برای 

 باشد.  ، و قسمت سوم مدل قاب دیوار برشی بتن مسلح میمدل خاک، قسمت دوم مدل بار
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کند  از آنجایی که خاک به عنوان یک محیط بینهایت رفتار می:  مدل خاک   -لفا          

رفتار آن را بایستی  حدود مدل کنیملذا برای این که بتوانیم خاک را در المان م

بر اساس تئوری انتشار امواج، امواج . همانند یک محیط بینهایت شبیه سازی کنیم

آن گذشته و با طی یک مسیری انرژی آنها تلف وارد شده به محیط خاکی از الیه های 

رود. با توجه به اینکه ما در نرم افزارهای  شده و نهایتٌا اثر آنها از بین می

در به مدل کردن یک محیط بینهایت نیستیم در نتیجه اثر فوق را المان محدود قا

مرز مدل خاک یک توانیم در انتشار امواج ببینیم. به همین ترتیب باید در  نمی

که بتواند نقش دمپ کردن امواج را بر عهده گیرد و به امواج  خاصیتی تعریف شود

در سطح  )میراگر(  هاییشپادتوان با قرار دادن د . این عمل را میی برگشت ندهد اجازه

برآورده کرد. این دشپادها دارای یک ضریب میرایی هستند که این ضرایب مدل خاکی 

ی قرار  یند . البته باید توجه داشت که نحوهآبرای بر اساس روابط زیر بدست می 

ای باشد که بتوانند امواج عرضی و طولی ناشی از  گیری این دشپادها باید به گونه

(  و عرضی 1ی  رابطه دو  ضریب میراگر طولی) ا میرا کنند به همین ترتیبزلزله ر

     خواهیم داشت ( را 9ی  )رابطه

)1(VC  P P A 
 

)2(VC  S S A 

 

 امواج در خاک و به ترتیب سرعت موج عرضی و موج طولی  VP  و VS که در روابط فوق 

ن قسمت از خاک است که تحت پوشش یک آمساحت  A همچنینباشد  د نظر میچگالی خاک مور

به طول و  خاکی  ،با استفاده از آنالیز حساسیت در انتهامیراگر قرار گرفته است. 

مشخصات انواع خاک مورد بررسی در  متر مدل شده، و همچنین 93متر و ارتفاع  03عرض 

 . [1]مقاله در جدول زیر آورده شده استاین 

 

 

 مشخصات انواع خاک  -1جدول 
ضریب 

میراگر 

 طولی 

ضریب میراگر 

 عرضی

ضریب 

 اصطکاک

مدول 

 االستیسیته 

ضریب 

 چسبندگی 

وزن مخصوص 

 خاک 
 نام خاک

 ماسه ی نرم 1033 3 7 05 1627007 4047563

 ماسه ی سخت 9333 3 14 95 0110947 5694059

 رس 1633 93 4 3 1576734 9250460

 
قاب مدل شده جهت تحلیل یک قاب سه طبقه و یک مدل قاب بتن مسلح :    -ب               

. با توجه به اینکه در این استتشیکل شده  A3باشد که از ترکیب بتن و فوالد  دهنه می

 ف کردن خاصیت پالستیک این دو مادهمطالعه هدف رفتار بتن و فوالد نیست لذا از تعری

مشخصات بتن و فوالد مطابق جدول  یکشان بسنده شده،ظر و به همان رفتار االستصرف ن

متر در  5ی قاب  متر و عرض دهنه 0.0)ارتفاع هر طبقه زیر در نظر گرفته شده است.

  [1] .نظر گرفته شده است(

 

 خواص االستیک فوالد و بتن  -2جدول 

Density 

(Kg/m3) poisson´s ratio 
Youn*g´s modulus 

(Gpa) Material 

7850 0.3 203 steel  
2400 0.2 20 concret  
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بار وارده به قاب شامل دو بار ثقلی و یک بار زلزله :  بار وارده مدل کردن  -ج          

بر اساس شتابنگاشت و بار زلزله کیلوگرم بر متر   5333باشد که بار ثقلی معادل  می

 . [1]قاب اعمال شده استی بم به  زلزله

 

   
 ن و خاک در تماس با هم خصوصیات رفتاری بت .0

 
 بررسی را سازه و خاک میان اندرکنشی اثر بتوان که این برای شد عنوان که طور همان

 دو .نظر گرفتدر و نرمال میان خاک و سازه را  مماسی رفتار دو که است نیاز کرد

 نرمال و افقی رفتار دو هم به نسبت همواره هستند همدیگر با تماس در که ای ماده

 تماسی رفتار  بتواند که دارد را قابلیت این باکوسآ افزار نرم که داشت  خواهند

ی در حال  ل سازی با توجه به اینکه دو مادهدر این مد .کند تعریف را ماده دو میان

کاک مماسی و ضرائب اصط تعریف رفتار تماسی توان برای باشند پس می میتماس بتن و خاک 

ضریب اصطکاک میان بتن و ) . م افزار تعریف کردنرمال میان بتن و خاک را برای نر

 . باشد می (Hard contact) )نها از نوع آباشد (. و )رفتار نرمال  می 5.0خاک 

 

 
 های مختلف  پارامترهای مورد نظر جهت مقایسه میان مدل .7

 

های  در این مطالعه سعی شده که از دو پارامتر تنش و جابجایی جهت مقایسه میان حالت

ستفاده شود، در نتیجه برای این کار از مقادیر بحرانی پارامترهای ذکر شده مختلف ا

استفاده شده است. به عنوان مثال برای مقادیر تنش از تنش موجود در اتصال تیر به 

 ی قاب استفاده شده است.  ستون و برای میزان جابجایی از جابجایی باالترین نقطه

 
 

 نظر گرفتن اثر اندکنشی میان خاک و سازه  تحلیل و  گرفتن نتایج از مدل با در .6

 
هایی مورد نظر ده و پارامتردر این حالت قاب را بر روی سه نمونه خاک موجود مدل کر

ی بهتری میان مقادیر تنش و جابجایی  . برای اینکه بتوان مقایسهرا استخراج کرده

ترسیم  رامتر های مختلف داشت نتایج را در قالب نمودار  برای هر دو پا برای حالت

 کرده که به صورت زیر آورده شده است : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 با لحاظ کردن اثر اندرکنشزمان برای خاکها  –نمودار تنش  -1شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با لحاظ کردن اثراندکنشزمان  برای خاکها  -نمودار جابجایی -2شکل 
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های مورد نظر  امترپاربرای هر سه نمونه خاک مورد نظر نمودار   9و  1های  در شکل

 توان مقادیر آنها را با هم مقایسه کرد. ترسیم شده که می

 بررسی مدل در حالتی که از اثر اندرکنشی صرفنظر شده  .2

 
کنشی میان قاب و رگرفتن اثر اندها بدون در نظر  برای خاک این مرحله، تحلیل در 

 .شده استترسیم  ترهای مورد نظر و نمودار پارامخاک انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان برای خاکها بدون اثر اندرکنش -نمودار تنش  3-شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان برای خاکها بدون اثر اندرکنش  -نمودار جابجایی  4-شکل

 

 
  اندرکنش اثر بدون و اندرکنش اثر با نتایج ادغام .13

 
 شدهریسم ت یک جا در یک نمودار تبه صور له نتایج مربوط به دو حالت فوق مرح دراین

. در همین جهت دو نمودار یکی برای تنش و قابل مشاهده باشنداختالف نتایج  بهتر  تا

  .ترسیم شده استبرای هر خاک یکی دیگر برای جابجایی ها 
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 نتیجه گیری  .11

 

رتی بر روی به چه صو درکنشیفهمیم که اثر ان ها پیداست میهمانگونه که از نمودار

کنشی میان خاک رپیداست اثر اند 9و 1نمودارهای با مشاهده به گذارد. نتایج تاثیر می

تر است و در این دو حالت مقادیر  ای نرم و خاک رسی محسوس ماسه  و سازه برای خاک

ای  های ماسه این اثر در خاک د. همچنیننباش ر میماگزیمم بیشت یها ها و جابجایی شتن

ی دورانی زمین  باشد که این مطلب نمایانگر این است که مولفه اکم و سخت کمتر میمتر

 .ها بیشتر خواهند بود ها و کرنش شتر است تاثیر بیشتری داشته و تن خاک نرمکه زمانی 

مدل دیوار برشی بدون اثر اندرکنشی خاک و سازه تحلیل شده با توجه که زمانی  ولی

های مختلف  نتایج برای خاکشی صلب در نظر گرفته شده ی دیوار بر به اینکه شالوده

 0توان در شکل  رنج قرار دارند، این مطلب را می تفاوت چندانی ندارند و همگی در یک

های مختلف حدودا  یکی هست،  ها برای خاک ها و جابجایی مشاهده کرد که چگونه تنش 4و 

قیاس با زمانی که اثر اندرکنشی ها در  ها و جابجایی مقادیر تنش آن ماگزیممعالوه بر 

توان در  باشند که این مطلب را می میان خاک و سازه در نظر گرفته شده کمتر می

ای که در  به وضوح رویت کرد. نکتهترسیم شده  13تا  5هایی که در اشکال  نمودار

باشد که  ای سخت قابل مشاهده است این می نمودارهای مربوط به  خاک رسی و خاک ماسه

ها داشته و  ابتدای وارد شدن بار زلزله اثر اندرکنشی تاثیر کمتری بر روی تنش در

ت که اثر اندرکنشی ها برای حالتی که شالوده صلب است بیشتر از زمانی هس مقادیر تنش
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ی دیوار برشی اثر خود از ها تنش این حالت برعکس شده و اما با گذر زمان  لحاظ شده 

 یابد . گیرند و مقادیرشان افزایش می تعریف شده می اندرکنشی که بین خاک و سازه

های  این است که قاببیان شود آن برای این مطالعه ی کلی  اگر  یک نتیجه            

از خود نشان  متفاوتی های مختلف رفتارهای با ساخته شدن بر روی خاک دیوار برشی 

 ها هستند، ی خاک ر نسبت به بقیهت ار حساسبسی نرم ای های ماسه خاکبه نحوی که  ،دهند می

های  های جابجایی تنششود دارای  میبنا  ها گونه خاک زمانی که دیوار برشی بر روی این

ها  رپارامتهای رسی در ابتدای واردن شدن نیروی زلزله این  زیادی هست، برای خاک

آیند اما با  ست میای به د ها کمتر از حالت ماسه ها و جابجایی باشند و تنش می کمتر

گذارد و این  صرف زمان بیشتری از زلزله خاک رسی تاثیر خود را بر روی قاب می

ای متراکم یا  دهد، و نهایتا  اگر دیوار برشی بر روی خاک ماسه مقادیر را افزایش می

سخت بنا شود رفتاری شبیه به خاک رسی خواهد داشت اما با مقادیر تنش و جابجایی 

  .آل برای احداث دیوار برشی قلمداد کرد توان این خاک را یک خاک ایده کمتری ، که می
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