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 خالصه
هایی است که به منظور افزایش پایداری شيب، انجام  ها یکی از روش کوبی شيب ميخ

تواند به صورتی طراحی گردد که پایداری شيب را در شرایط  گيرد. این روش می می

بارگذاری دیناميکی تامين کند. همچنين یکی از مهمترین مباحث در زمينه مهندسی، 

ی نزدیک و دور  های ثبت شده در حوزه و خصوصيات اثر نگاشت ها بحث در مورد ویژگی

ها، مطالعات بسياری جهت ارزیابی  باشد. به دليل تفاوت این نگاشت از گسل می

مختلف در برابر این خصوصيات انجام شده است. در تحقيق حاضر به  های رفتار سازه

ذاری ثقلی و جانبی کوبی شده تحت اثر بارگ بررسی رفتار دیناميکی دیوار گود ميخ

و شتاب در افقی   باشد، شامل تغيير مکان که شامل حوزه نزدیک و دور از گسل می

 .نقاط مشخص از گود ارائه شده است

 

 کوبی، زلزله حوزه دور و نزدیک، اجزاء محدود ات کلیدی: گودبرداری، میخمکل
 

 

 مقدمه .1

 

حفاظت از گودبرداری و ژئوتکنيک، -های موجود در زمينه عمران از مهمترین دغدغه

های مناسب به  باشد که در صورت عدم رعایت روش های موجود در مجاور آن می ساختمان

های در حال احداث، منجر به خسارات جبران  منظور حفاظت گودها و همچنين شيب

های احتمالی و تقليل ظرفيت  ناپذیری خواهد شد و مخاطرات بوجود آمده ناشی از نشست

های مجاور خواهد شد.در  موجب ایجاد ترک در سازه ،های جانبی مکان يرباربری و تغي

نتيجه به منظور جلوگيری از موارد ذکر شده، الزم است قبل از شروع عمليات 

های نگهداری و مهاربندی جانبی استفاده شود تا در محيطی پایدار  گودبرداری از روش

مسلح کردن  های ی خاک یکی از روشکوب ميخ .و ایمن بتوان عمليات خاکی را ادامه داد

خاک با استفاده از ميلگردهای فوالدی نزدیک به هم در داخل یک شيب یا گودبرداری 

کوبی خاک ناشی از  اثرات سودمند ميخ .[2]باشد همزمان با ساخت از باال به پایين می

وجود به علت اصطکاک موجود آمده  ششی و مقاومت برشی بهی افزایش مقاومت ک دو پدیده

دليل  کوبی شده به های ميخ باشد. دیواره ها می کننده در سطح تماس خاک و مسلح

های  تر بودن نسبت به دیگر سيستم پذیری، سرعت، سهولت اجرا و اقتصادی انعطاف

ای اصلی یک زند. اجا هاخير مورد توجه بسيار قرار گرفت ی پایدارسازی طی سه دهه

گردهای مقاوم کششی و رخپوش یا المان نگهبان کوبی شامل خاک محل، ميل سيستم ميخ

های کششی، برشی و ممان خمشی را  توانند تنش که ميلگردهای فوالدی می باشد ای می سازه

باشد اما پایداری  المان باربر قابل توجهی نمی ،کوبی تحمل کنند، رویه و نمای ميخ

کند،  های مسلح را تامين و از فرسایش و هوازدگی سطح جلوگيری می موضعی خاک بين الیه

از  باشد. متر می سانتی ۲1این الیه عموما شامل یک الیه نازک شاتکریت مسلح با ضخامت 

الکيت مجاورین محل گود و ی م شدن به محدودهتوان به وارد های این روش می دیتمحدو
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کوبی شده ودر زمين مجاور گود و  های خاک ميخ های افقی وعمودی در دیواره تغيير مکان

 .[1,6] های مجاور گود اشاره نمود. احتمال ترک در ساختمان

ها  آن ،برای اولين بار مهندسين استراليایی از روش ميخکوبی استفاده کردند

برای پایدارسازی  ۲۳۹1ی اوایل دههدر تونل در های سنگی  پایدارسازی شيروانی

ها را در طاق و دیوارهای سنگی تونل حفاری کرده،  ای از سوراخ های تونل، شبکه جداره

بندی  ی مش در داخل آن ميلگردهای فوالدی قرار داده و قسمت انتهایی آن را با شبکه

پاشی  ی حفر شده و بتنها ریزی در سوراخ دار کردند. سپس با دوغاب در محيط تونل گير

های داخلی تونل شدند. این روش  ی تونل، موفق به پایداری ایمن جداره به جداره

های خاکی مورد  بعدها توسط مهندسين آلمانی و فرانسوی برای پایدارسازی در شيروانی

تر متشکل از شرکای  ی تحقيقاتی کلو  استفاده قرار گرفت. همچنين در فرانسه برنامه

برای انجام تحقيقات عددی و آزمایشگاهی پيرامون  ۲۳۹۹دولتی در سال خصوصی و 

 ۲۳۹1ی  دیوارهای ميخکوبی کليد خورد. در آمریکای شمالی برای اولين بار در دهه

 ی زیادی در شهرهای ونکوور، واشنگتن و مکزیکوسيتی اجرا شد. دیوارهای ميخکوبی شده

ای عددی به تحليل اندرکنش بين خاک و ه ( با استفاده از روش۱11۳دوگان و همکاران )

ها  های مکانيکی کابل کابل در گودهای عميق پرداختند، در تجزیه و تحليل اثر پاسخ

دهد که روند خاکبرداری به تغيير شکل توده خاک در فونداسيون  نتایج چنين نشان می

نواحی شود در نتيجه به ازای  انجامد که منجر به مشکالتی مانند شکست برشی می می

خاک مناسب جهت ها را باید از صفحه لغزش باالتر در نظر گرفت. شکست کششی، طول ميخ

باشد که دارای پایداری موقتی بدون حفاظ و حفاری کردن باشد.  گودبرداری خاکی می

روز با حفر سوراخ  ۱تا  ۲متر به مدت  ۱خاکی که بتواند در خاکبرداری به عمق 

های  باشد، مانند خاک پایدار بماند خاک مناسبی می ساعت بدون حفاظت 4برای حدود 

های هوازده و  ای، سنگ های ناهمگن الیه شده، خاک ای سيمانی های دانه سخت خاک چسبنده

 .[5,7]در رطوبت مناسب kpa 5بندی شده با چسبندگی حداقل  های خوب دانه خاک

کوبی شده توسط اداره  ميخاکثر مطالعات انجام شده برای آناليز و طراحی دیوارهای 

و غالبا بر مبنای آناليز تعادل حدی صورت گرفته  (FHWA)المللی راه امریکا بين

های مسلح بر اساس آناليز تعادل حدی با در نظر  های تحليل پایداری شيب روش است.

ها در طول سطح گسيختگی،  گرفتن مقاومت برشی خاک و مقاومت ازجا در آمدگی ميخ

های  زنند. از آنجایی که دیواره کوبی را تخمين می توده خاک ميخ پایداری کلی

های نگهبان در حالت  پذیری باالتری نسبت به سایر سازه کوبی شده دارای انعطاف ميخ

 .[12] شود باشد لزوم تحليل این سيستم در برابر نيروی زلزله احساس می ای می لرزه

ه زلزله موجب خسارات و تلفات از گذشته تاکنون حرکات ناگهانی زمين موسوم ب

های وارده در اثر وقوع زمينلرزه به عوامل بسياری از   بسياری گشته است، خرابی

جمله مکانيسم شکست گسل، جنس خاک، فاصله گسل تا محل و خصوصيات نگاشت زلزله شامل 

محتوی فرکانسی، مدت زمان و دامنه و همچنين به خصوصيات دیناميکی سازه وابسته 

ها را بر حسب فاصله محل ثبت رکورد تا گسل به دو  از حدود نيم قرن پيش لرزهاست. 

های حوزه نزدیک  اند. زلزله بندی کرده های حوزه نزدیک و حوزه دور تقسيم دسته، زلزله

شود که فاصله آنها از مرکز سطحی زلزله کمتر از یک حد  به نقاطی از زمين اطالق می

داند و  کيلومتر می51این فاصله را  (Aaki)جمله اکیمعين است. بعضی از محققين از 

گيرند و به اعتقاد برخی دیگر از  کيلومتر در نظر می ۲5برخی دیگر این فاصله را 

کيلومتر حول گسل است. در  51تا ۱1ای تا حدود  محققين محدوده نزدیک گسل، ناحيه

گسيختگی نسبت به ها توسط مکانيسم گسيختگی، امتداد انتشار  لرزه این فاصله زمين

های سطحی  های ماندگار زمين حاصل از لغزش استاتيکی گسل )در شکست محل و جابجایی

گيرند. به دليل نزدیکی محل تا گسل، رکورد حاصل از سرعت  گسل(، تحت تاثير قرار می

وجابجایی زمين به جهت اینکه نسبت به شتاب دارای پریود باالتری هستند دارای شکل 

باشند که یادآور تحریکی به صورت ضربه هستند. در  ا پریود باال میپالس مانند ب

های حوزه نزدیک به جهت فاصله کوتاه بين محل شکست )منبع توليد موج( و  زمين لرزه

های باال نبوده از همين رو تاریخچه زمانی  محل دریافت آن فرصت  ميرا شدن فرکانس

های فعال،  های ثبت شده در نزدیکی گسل شتاب آنها محتوی فرکانسی باالیی دارند. جنبش

های متفاوتی  رونده وتغيير مکان ماندگار دارای ویژگی پذیری پيش به علت اثرات جهت

باشند. از جمله مهمترین  های معمولی ثبت شده در فاصله دور از گسل می نسبت به جنبش

ر تاریخچه های پریود بلند د توان به وجود پالس ها می خصوصيات متمایز این جنبش

زمانی شتاب، سرعت و تغيير مکان، نسبت بزرگ حداکثر سرعت به حداکثر شتاب در 

تاریخچه زمانی، محتوای فرکانسی باالی نگاشت و مدت دوام  کوتاه در مولفه عمود بر 

های مختلف  ها اثرات مختلفی بر روی سازه گسل نگاشت اشاره کرد. هر یک از این ویژگی

ها، تجمع انرژی در یک بازه زمانی کوتاه و در یک  گونه زلزلهدارند. همچنين در این

تواند باعث حرکت ضربه مانند شود. در دو دهه اخير مطالعات متعددی درباره  پالس می

 های حوزه نزدیک انجام شده است. های متفاوت زلزله اثرات و ویژگی
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را  View Olive رفتار ساختمان مرکز پزشکی ۲۳۹۹و همکاران در سال  (Bertro)برترو 

مورد بررسی قرار داداند که این ساختمان به سبب  San Fernando( ۲۳۹۲(بعد از زلزله 

ای گردیده است که آنها، این پالس شدید را به  یک پالس شدید محتمل آسيب گسترده

وهمکاران   (Hall)های حوزه نزدیک شناسایی کردند. هال های زلزله عنوان یکی از ویژگی

های حوزه نزدیک بستگی به این  عقيده داشتند که پتانسيل خرابی زلزله ۲۳۳5در سال 

های سرعت ایجاد خواهد  موضوع دارد که چه مقدار تغيير مکان در زمين به علت پالس

با رسم منحنی حداکثر تغيير مکام نسبی طبقه   ۲۳۳۹در سال  (Iwan)شد. همچنين ایوان 

های االستيک، اثرات حوزه نزدیک  برای سازهدر مقابل پریود سازه، نشان داد که حتی 

ای در یک ضریبی به عنوان فاکتور  تواند با ضرب کردن ضریب برش پایه آیين نامه نمی

 ۲۳۳۳در سال  Malhotraاثر حوزه نزدیک، محاسبه گردد بر اساس پيشنهاد مالهوترا 

حساس به  تر شدن ناحيه های حوزه نزدیک باعث پهن در زلزله PGV/PGAنسبت بزرگتر 

ها  و افزایش  باعث افزایش سختی ظاهری در اکثر سازه شود و شتاب در طيف پاسخ می

 Brayگردد. همچنين بر اساس پيشنهاد بری  های با پریود کوتاه می برش پایه در سازه

دهد که به  های انجام شده  نشان می در مورد اثرات ساختگاهی، بررسی ۱11۹در سال 

های مقطع خاک )مشخصات  های ثبت شده در خاک تابعی از ویژگی نبشهای ج طور کلی، ویژگی

ها و عمق سنگ بستر( و محرک ورودی)شدت و پریود  دیناميکی خاک، وضعيت هندسی الیه

های باال و  های ورودی با شدت باشد. دمنه پالس در خاک به غير از پالس پالس( می

د. پریود پالس نيز در خاک باش پریود کوتاه، بلندتر از دامنه پالس در سنگ می

شود. سختی خاک نيز  دامنه و  بزرگتر ویا حداقل برابر با پریود پالس ورودی می

عملکرد ۲۳۳۹و همکاران در سال  Felioدهد. فليو  پریود پالس ورودی را تغيير می

دیوارهای ميخکوبی شده را در زلزله لوماپریتا مورد بررسی قرار دادند. پيروز 

ای دیوار ميخکوبی  پایداری لرزه ۱1۲1در سال Qing Liuو )ژنگ ليو( (Pirooz Barar)برار 

های  مانوئل کاسينو را مورد بررسی قرار دادند. آنها پارامترهای تغيير مکان شده سن

قائم و افقی و شتاب و سرعت را در نقاط مشخص شده در دیواره مورد بررسی قرار 

سایر دانشمندان در مورد اثرات  از این دست در مطالعات (. نتایجی۹دادند)

های گوناگون حاصل گردیده است  های حوزه نزدیک بر روی سازه های مختلف زلزله ویژگی

ها  های ژئوتکنيکی در معرض اینگونه زلزله ولی در مورد ارزیابی رفتار ابنيه

مطالعات بسيار محدودی وجود دارد. در رابطه با تغيير مکان سطوح مستعد لغزش در 

ای نشان داده شده است که تغيير  های حوزه نزدیک و حوزه دور در مطالعه زلزلهاثر 

های  های حوزه دور بيشتر از نگاشت مکان نيومارک توده مستعد لغزش در اثر نگاشت

 باشد و با افزایش تراز آب در مخزن، تغيير مکان نيومارک نيز حوزه نزدیک می

 .[8,11]نماید ای می افزایش قابل مالحظه

های جابجایی ماندگار بدست آمده از  های ورودی و اندازه با توجه به طيف نگاشت 

گيری شده است که عامل تعيين کننده در اندازه جابجایی،  روش نيومارک چنين نتيجه

 لرزه با توده لغزنده است. زه در محل برخورد موج زمينرمحتوای فرکانسی زمين ل

 

 

 های خاک مشخصات ژئوتکنيکی الیه .۱

 

 (Hardening Soil)شونده این مدل به جهت انجام تحليل و بررسی از مدل خاک سخت در

ها  استفاده شده است.برعکس مدل رفتاری پالستيک کامل که تطح تسليم در فضای تنش

های پالستيک  تواند به علت کرنش شونده، سطح تسليم می ثابت است، در مدل رفتاری سخت

با استفاده از سه ورودی متفاوت سختی، بسيار  طور کلی سختی خاک بزرگتر شود. به

و  Eurسختی باربرداری سه محوری ، E50شود.سختی بارگذاری سه محوری  تر بررسی می دقيق

، E50=Eoedطور ميانگين برای انواع مختلف خاک که به Eoedسختی بارگذاری ادئومتر 

3E50=Eur مقدار .m که این مقدار برابر باشد  نيز توان وابستگی سختی به سطح تنش می

 در نظر گرفته شده است. ۹5/1

 : مشخصات ژئوتکنیکی 1جدول

 پارامترهای ژئوتکنيکی

زاویه اصطکاک 

 (°داخلی)

۱1 

 ۹۹ (  /KN چسبندگی)

 مدول االستيسيته)

KN/  ) 

۹۱111 

 وزن مخصوص طبيعی)

KN/  ) 

۲۳ 
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 هندسه مدل و شرایط مرزی .۹

 

 باشد ای ذیل می این طرحدارای مشخصات سازهکوبی مورد نظر در  سيستم ميخ

باشند، قطر سوراخ  مگاپاسکال می 411با تنش تسليم  AIIIها از نوع آرماتور الف: ميخ

کيلوگرم بر ۱۲1متر بوده ومقاومت فشاری دوغاب آن برابر  سانتی ۲1حفاری نيز 

 باشد. مترمربع می سانتی

مترمربع و  کيلوگرم بر سانتی ۱۲1ب: مشخصات شاتکریت: شاتکریت با مقاومت فشاری 

 باشد. متر می سانتی ۲1دارای ضخامت 

 

 :مشخصات میخ و دیواره شاتکریت2جدول

 مشخصات دیواره شاتکریت ۹۱Ø مشخصات ميخ

صلبيت محوری 

 (EA)ميخ

۲۹4111 (EA) صلبيت محوری  

 ميخ

2300000 

صلبيت خمشی 

 (EIميخ)

۲105 (EI) صلبيت خمشی  

 ميخ

1909 

 10۲ (m)ضخامت معادل 101۱۹ (mضخامت معادل)

 

 
 متر 17متر با عمق گود  54*07کوبی شده  : ابعاد گودمیخ1شکل
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  مدل بندی مشابعاد : 2شکل

 

در شرایط دو  PLAXISافزار  به منظور بررسی رفتار دیوارهای ميخ کوبی شده، از نرم

 سازی استفاده شده است. باشد، برای مدل بعدی که بر مبنای روش اجزای محدود می

 Plateها و شاتکریت از المان  ميليمتر و برای مدل کردن آن ۹۱ ها دارای قطر ميخ

 ۳افزار عمليات مدل سازی در  جهت انجام محاسبات  توسط نرماستفاده گردیده است. 

فاز اوليه ابتدا اقدام به خاکبرداری وسپس عمليات  ۹د که در گرد سازی می فاز شبيه

 زفادر پذیرد و به جهت انجام تحليل دیناميکی  نصب ميخ و اجرای شاتکریت صورت می

نمایيم و  پارامترهای دیناميکی را جایگزین پارامترهای استاتيکی خاک می ام ۹

 پردازیم. ام به تحليل دیناميکی مدل می۳نهایتا در فاز 

 

 متری 17 های استفاده شده در گود : مشخصات میخ3جدول

شماره 

 ها ميخ

قطر ميلگردهای 

 استفاده شده

زاویه نسبت به  (m)ها طول ميخ

 ها افق ميخ

۲ ۹۱ ۲۱ ۲1 

۱ ۹۱ ۲۱ ۲1 
۹ ۹۱ ۲۱ ۲1 
4 ۹۱ ۲۱ ۲1 
5 ۹۱ ۲۱ ۲1 
۹ ۹۱ ۲۱ ۲1 
۹ ۹۱ ۲۱ ۲1 

 

افزار برای اولين بار در کشور هلند به منظور حل مسائل ژئوتکنيکی و نيز  این نرم 

افزار را  که این نرم هایی تفاده قرار گرفت. از ویژگیسازه مورد اس-اندرکنش خاک

های رفتاری متفاوتی است  سازد وجود مدل افزارهای موجود متمایز می نسبت به دیگر نرم

توانایی مناسبی در مسائل  PLAXISنرم افزار  .[4]شود میکه برای مدل سازی استفاده 

قابل ذکر  است  که یکی از  باشد. دیناميکی و بخصوص اندرکنش خاک_سازه دارا می

باشد در  بندی مدل می عوامل مهم در آناليز دیناميکی  بدست آوردن ابعاد مناسب و مش

اشد وليکن در حالت ب حالت استاتيکی تعيين بعد افقی مدل دارای  محدودیت نمی

ی خاکی  های خاکی و اینکه توده دیناميکی با توجه به بحث عبور امواج از درون الیه

ای در  شود و جهت اطمينان از استهالک کامل این امواج لرزه نهایت فرض می یک محيط بی

مرزهای جاذب و عدم انعکاس امواج از این مرزها به درون مدل، بعد مدل و در 

( Amorosiشود. آموروسی ) بيشتر از آناليز استاتيکی در نظر  گرفته میراستای افقی 

بندی مدل با نسبت عرضی به  در آناليز دیناميکی با مش ۱11۹و همکاران در سال 

ارتفاعی برابر  هفت الی هشت نتایج خوبی بدست آوردند. برای ایجاد اثرات 

از مرزهای ویسکوز  بر  مرزهای جاذب با استفاده PLAXISدیناميکی در نرم افزار 

استفاده شده است.  ۲۳۹۹اساس پيشنهاد ارائه شده به توسط الیزمر و کوهلمير در سال 

اند و در کف  مقيد شده x در رابطه با شرایط مرزی، در مرزهای جانبی مدل در راستای 

مدل فرض  بر این گرفته شده که توده بر روی سنگ بستر قرار گرفته است، در نتيجه 

ی نزدیک و  باشد. در این مدل نيروی زلزله حوزه مقيد می yوx سطح در هر راستای این 

افزار تغيير مکان  شود. برای نيروی زلزله در نرم دور از گسل به سنگ بستر اعمال می

کنيم. در قسمت  پيش فرض را با توجه به جنس شتاب ورودی به سنگ بستر  اعمال می

کنيم و با توجه به تحقيقات الیزمز و  ی استفاده میا گره ۲5بندی از المان مثلثی  مش

ها  را برای حداکثر طول المان )𝝺(-(4/𝝺/8)( مقدار lysmer & kuhlmeryer،1975کوهلمير )

، که مطابق با رابطه طول موج متناظر با فرکانس حداکثری 𝝺اند که  پيشنهاد کرده

 .[10]زیر می باشد

 

بندی ابعاد مش  ∆L≤𝝺min/ (5-8)=Vs,min/(5-8) f max 

 

لزله به از آنجایيکه که رکوردهای ز باشد. سرعت موج برشی می Vs,minدر رابطه فوق 

و همچنين تعيين  شوند خطاهای انسان دچار تغييراتی می دليل وجود خطاهای دستگاه و

فيلتر کرد که این  seismo signalافزار  باید این رکوردها را در نرم یک بازه فرکانسی

 .باشد ت، شتاب و جابجایی رکوردها میعمليات شامل  به صفر رساندن سرع

 

 

 ميرایی .4
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داراي درجاتي از ميرایي هستند كه موجب كاهش  هاي طبيعي تحت بار دیناميكي، سيستم

سيستم در  باشد، گردد. اگر این ميرایي وجود نداشته انرژي ارتعاشي داخلي مي

نماید و هيچگاه آثار لرزش از  بار دیناميكي، تا ابد ارتعاش ميرویارویي با یك 

تي كه به نام ميرایي هندسي مشود. این ميرایي شامل دو قسمت است؛ قس سيستم محو نمي

باشد،  قسمت دوم كه وابسته  معروف است و وابسته به ابعاد وشكل ناحيه تحت بار مي

وابسته به سختي مواد، لزجت رد و ميرایي مادي نام دا به خصوصيات ذاتي مواد است،

سطوح كرنش و تنش القایي، چگالي مواد، اصطكاك داخلي بين ذرات، نوع رفتار  مواد،

هاي مستعد لغزش و بسياري عوامل دیگر است. ميرایي در یك آناليز  الیه اندركنش

گردد.  مي دیناميكي و در شرایط طبيعي، موجب تغيير در مقدار عددي و الگوي انرژي

گردد یك پدیده پيچيده هيستریك  سنگ، ميرایي طبيعي كه سبب افت انرژي مي خاك و در

( است و از از قطع عامل تغيير )متمایل به بازگشت به شرایط اوليه و تعادل پس

كند. اگرچه ميرایي رایلي شامل دو مولفه ویسكوز است )كه در  الگوي خاصي پيروي نمي

ستگي به فركانس در محدوده ته است(، آثار وابآنها انرژي جذب شده به فركانس وابس

ها  ابتدا در آناليز سازه هاي مورد مطالعه قابل كنترل است. ميرایي رایلي، فركانس

مورد استفاده قرار  ،ا كردن مدهاي ارتعاش طبيعي سيستمهاي االستيك براي مير و محيط

 گرفت معادله ماتریسي این ميرایي به شكل زیر تعریف مي شود: مي

  

[C]=𝜶[M]+𝜷[k] 

 
 سختي اثر رایلي و بتاي سيستم ميرایي در جرم اثر كه است پارامتري رایلي آلفاي

نماید. براي مصالح خاكي نسبت ميرایي عموما در  تعيين مي را سيستم ميرایي در

 ۲1تا  ۱ها در محدوده  گيرد كه این مقدار براي سازه در صد قرار مي 5تا  ۱محدوده 

یي را برابر و در این پروژه جهت بدست آوردن ضرایب رایلي نسبت ميراباشد  در صد می

 .[9,10] در صد فرض نمودیم 5

 های اعمالی مورد استفاده : مشخصات زلزله5جدول

زلزله حوزه 

 نزدیک

 مشخصات زلزله زلزله حوزه دور

 (KM)فاصله از منبع  450۹ 17

Kocaeli Palm spring محل وقوع 

 (Ms)بزرگی 6 7.8

مدت زمان وقوع  ۱4 25

 )ثانيه(

مقياس  شتاب حداکثر 0.65 0.65

 (  /m)شده

 

 

 
 نگاشت اصالح شده زلزله حوزه دور شتاب :3شکل

 

 
 نگاشت اصالح شده زلزله حوزه نزدیک شتاب :5شکل

 

 

 نتایج تحليل .5
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موارد بررسی شده در این تحقيق شامل تغيير مکان افقی و نيز شتاب افقی در نقاط 

نشان داده شده  5و4های مورد نظر در اشکال باشد که به ازای زلزله شده میمشخص 

است.به ازای هر دو زلزله مقادیر تغيير مکان افقی و شتاب در باالترین نقطه 

که  باشد ه واقع بر روی بستر سنگی میدیواره دارای تغييرات محسوسی نسبت به نقط

بر خصوصيات رکوردهای ورودی  الیه خاکی گیاین موضوع بيانگر اثر تشدید کنند

های زلزله حوزه نزدیک  شود جابجایی دیده می 4همانگونه که از شکل و  باشد. می

 .باشد برابر زلزله حوزه دور می ۱05تقریبا 

 

 
 :مقادیر جابجایی افقی پس از تحليل دیناميکی4شکل

 

 
 :مقادیر شتاب افقی پس از تحليل دیناميکی بر روی تاج گود5شکل

 

 
 :کرنش برشی متناظر با خطوط گسيختگی۹شکل
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 گيری نتيجه .۹
 

شده جهت پایداری گودها یک عمليات  کوبی های ميخ با توجه  به اینکه اجرای دیواره

باشد، بنابراین لزوم درنظرگيری رفتار دیناميکی آن با توجه به  بری می زمان

نتایج بدست آمده بيانگر شود.  موقعييت ساختگاه پروژه نسبت به گسل فعال احساس می

باشد که این نتيجه را  ی حوزه نزدیک نسبت به زلزله حوزه دور می تاثير بيشتر زلزله

توان به آن اشاره نمود  یافت، نکته دیگری که در این زمينه می 4توان در شکل  می

باشد که باید آن را جزء پارامترهای مهم طراحی مورد توجه قرار  سختی دیواره می

 داد.
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