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 خالصه

. شوندمی فتهگر به کار هاسازه در اخيرا   که هستند هاپی از نوعی استوکی هايپیتکنيک 

 از آنها را متفاوتی رفتار انتظار پایينی، قسمت در زوائدي وجود و هاپی این خاص شکل
-پی چنين ساخت به توجه با کند.می ایجاد خود زیر خاك در تنش اضافه توزیع دیدگاه از

 رسد.  درمی نظر به الزامی روانگرایی شرایط براي آنها رفتار بررسی در کشور، هایی
 خاكهاي روي بر استوکیهاي پی رفتار العه با استفاده از مدلسازي عددي،مط این

 ساده نواري سطحی هايپی با هاپی نوع جابجایيهاي این مقایسه نظر نقطه از روانگرا
هاي سطحي باعث كاهش استوك در پيدهند كه اجراي نتایج نشان مي .است شده بررسی

 شود. قابل توجهي در جابجایي مي
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 ها سازه به را زیادي خسارات موجود، تاریخی موارد به توجه با که خاك رفتارهاي از یکی

 در روانگرایی به تمایل است، آورده وارد بنادر و دریاها ها، رودخانه در مجاورت بخصوص
 بواسطه نشده زهکشی شرایط در اي حفره آب فشار اثر افزایش بر اشباع ماسهاي خاکهاي

 و خاك مهندسی لغت فرهنگ در روانگرایی .باشدمی زلزله رخداد از ناشی سيکلی هاي تحریک
 حفرهاي، آب فشار افزایش اثر اي برماسه خاکهاي آن، در که است حالتی معناي به پی

  .[1] دهندمی دست از ار خود برشی مقاومت متعاقبا   و موثر تنشهاي

 و نيگاتا در1984سال  هاي زلزله در را زیادي مالی و جانی خسارات روانگرایی

 سازهاي متعاقبا و بستر زوال بواسطه ژاپن در کوبه 1995 و در کاليفرنيا 1989 آالسکا،

 و مدفون( هايحياتی )لوله شریانهاي (...و مسکونی پلها، ساختمانهاي مثل) آنها فوقانی

 خاکهاي بحث روي بر را خود تحقيقات که شدند بر آن محققان دليل همين به .آورد وارد ...

 .[2] نمایند متمرکز اهميت با جزء این روشهاي طراحی هاي کاستی و مشکالت رفع و روانگرا
 شکل .شوند می گرفته کار به ها سازه در اخيرا   که هستند پی از نوعی استوکی هاي پی

 از آنها از را متفاوتی رفتار انتظار پایينی، قسمت در زوائدي وجود ها و پی این خاص

 در هایی پی چنين ساخت به توجه با .کند می ایجاد زیر خود خاك در تنش اضافه توزیع دیدگاه

 پی رفتار تخمين . رسدمی نظر به روانگرایی الزامی شرایط براي آنها رفتار بررسی کشور،
 پی، دفن عمق استوکی، هاي فرم شالوده و شکل) اجرایی و محلی مختلف شرایط در استوکی هاي

 آنها رفتاري شناخت وضعيت به تنها نهو ...(  زیرزمينی آب تراز خاك، فيزیکی خواص

 قابل بهترین مشخصات جدید هاي پی طراحی براي بلکه کند می کمک شده اجرا هاي پی براي
 اختيار در روانگرایی پدیده در اريرفت بهينه شرایط به رسيدن براي را اجرایی تغيير

 .[3] دهدقرار می
 

 

 استوکی هاي شالوده بررسی عملکرد .2

 

آن  سطحی بخش به نسبت بيشتري استقرار عمق داراي پی استوکی بخش استوکی، هاي شالوده در

 باربري ظرفيت روابط مطابق پی، از بخش استقرار این عمق افزایش با دیدگاه این از. است

 بخش براي جلدي مقاومت دیگر طرف از .یافت خواهد افزایش باربري ميزان ظرفيت کالسيک

 چيزي آن مشابه مقاومت این .خواهد گردید اضافه پی کف سطح کل باربري بخش به پی استوکی

  .[4] گيرد می قرار نظر مورد ها پی باربري ظرفيت بحث در که است
 نسبت را استوکی هاي پی باربري فيتظر افزایش مسئله توان می نيز دیگري دیدگاه از

 و پی زیر تا یکی بخش، دو در توان می را استوکی پی نظر این از نمود عادي تصدیق هاي پی به

 استوك باربري اساس این بر . کرد بررسی یيناپ به استوك سر از تراز دیگري و استوك ابتداي
 تحت توان می را اثر این .دیدگر می تحمل خاك توسط که قبال   گردد می بخش جانشين پی زیر

 براي بستر العمل عکس ضریب جانشينی با پی خاك زیر جاي به جایگزین معادل فنر شرایط
 به منجر استوك، براي باالتر بسيار به صلبيت توجه با که کرد بررسی خاك جاي به استوك

  .[5] شد خواهد باربري ظرفيت افزایش
 تشکيل با گسيختگی مودهاي از ترکيبی امر ینا کلی، برش گسيختگی وقوع نحوه نظر از

 این پيچيدگی به توجه با که است استوك نوك در گسيختگی گوه و پی کف در گوه گسيختگی
 توان می زمينه این در که امري تنها. نيست بينیپيش قابل دقيق و طور قطعی به پدیده،

 پی، زیر در استوك تقراراس از ناشی ترکيبی گسيختگی افزایش سطح با که آنست نمود بيان

 .[6] یافت خواهد افزایش پی ظرفيت باربري نتيجه در و گسيختگی مقاومت
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باشد، میGeostudio  افزار نرم از اي مجموعه زیر کهquake/w افزار  نرم از مدلسازي براي

 انجام توانایی و است شده طراحی ژئوتکنيکی مسائل براي افزار نرم این است. شده استفاده

تعدادي  حاضر مطالعه در. باشدمی دارا را محدود اجزاء روش به غيرخطی و خطی هاي تحليل

 گرفته قرار بررسی مورد مدلها اساس بر نتایج که انجام شده مختلف شرایط به توجه با مدل

 لمانا این انتخاب دليل. است شده گرهي استفاده 6 هاي المان از ها تحليل تمامی در است.

 به مربوط محاسبات براي گره این تعداد مناسب زمانبري و دقت مطالعه این در گرهي 6 هاي

 .است تعيين شده شده، انجام خطاي و آزمون به توجه با که باشدمی مساله این



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 پی ، نظر مورد هاي پی آن در که است اي صفحه کرنش حالت تحليل، براي انتخابی حالت

مش این خصوصيت .است شده انجام 1 شکل صورت به مدل بندي مش .شدبا می استوکی هاي نواري

 به و بوده ریزتر ها مش خاك الیه دو مرز در همچنين و پی نزدیکی در باال در که است این ديبن
 از استفاده با امر این که شوند می تر درشت ها مش شده، اشاره نواحی از شدن دور تدریج با

 بهينه همچنين و افزار نرم در ها جواب همگرایی سرعت و قدارم به با توجه و خطا و آزمون

 بودن دارا و واقعيت با مطابق و مطلوب هاي جواب براي گرفتن المان مناسب تعداد یابی

 .است گرفته صورت برنامه اجراي مناسب زمان
 

 
 استوکی پی بنديمش از اينمونه  -1 شکل

 

و  عرض متر 16اندازه  به ابعادي كه داراي شده تشکيل خاك الیه دو مورد نظر از مدل

 است. شده تعيين اثرات مرزي بردن بين از به توجه با ابعاد این. باشد می ارتفاع متر 8
نتایج  در چندانی تأثير تا باشد دور اياندازه به باید مرزها مرزي، شرایط انتخاب براي

 وجود به دیناميکی آناليز در را مشکالتی تواندمی مسأله این .باشد نداشته محاسبات
 استفاده قائم و افقی مرزهاي در مرزي شرایط تعدیل از مشکل این جلوگيري از براي. آورد

 شرایط تعدیل در 9999 مانند باالیی عدد کردن از وارد استفاده با کار این که کنيم می
 قائم بار نهمچني. شود می مرزها در زلزله امواج انعکاس عدم باعث که شود می انجام مرزي

 وجود اي ماسه خاك الیه دو مدل این در .باشد می مربع متر سانتی بر کيلوگرم 2 پی بر وارده

 .اند شده ارائه 1جدول  در ها خاك مشخصات د.دار

 نوع اول حالت در .است شده انجام دیناميکی و استاتيکی صورت دو به مدلسازي

 به را پی و خاك خصوصيات سپس .کنيمیم فعال را اوليه آب تراز و استفاده از استاتيکی

 .کنيم می رسم را زیرزمينی آب تراز . کنيم می وارد را مخصوص خاك وزن و دهيم می افزار نرم

 می انجام را افزار نرم Runنهایت  در گيریم ومی نظر در مدل براي را مرزي شرایط سپس

 اوليه آب فشار و ها تنش سمتق در و کنيم می انتخاب را دیناميکی نوع دوم حالت در . دهيم

 که را ورودي سپس شتاب .کنيم می وارد بود شده مدل استاتيکی صورت به که را قبلی فایل

 تابع سربار، تصحيح تابع سپس .کنيم می تعدیل 0.2gباشد به  می طبيعی زلزله به مربوط

 سيکل تعداد تابع و ايحفره فشار تابع تعدیل، نسبت تابع ،Gکاهش  تابع برشی، تنش تصحيح

 0.02 مرحله 500 اینجا در که کنيم می وارد را نگاشت شتاب خصوصيات .کنيم می وارد را

 انعکاس عدم دليل به را مرزي شرایطشود. ثانيه مي 10اي وجود دارد كه مجموعا ثانيه

 .کنيممی Run را مدل نهایت در و گيریم می نظر در مرزي تعدیل شرایط صورت به زلزله امواج
 

 مدل ايماسه هاي خاك مشخصات -1دول ج

Φ (°) υ γ (KN/m3) E (KN/m2) G (KN/m2) خاك مشخصات 
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 روانگرا خاكهاي روی بر استوکی پی به نسبت سطحی پی رفتار ارزیابی .4

 

 ها را پی هاي مکان تغيير سطحی پی به استوك کردن اضافه با که است این هدف بررسی ینا در

سطحی  پی براي روانگرایی ناحيه 3در شكل نقاط و  کلی جابجایی 2شکل  در .کنيم مشاهده

 كيلونيوتن بر مترمربع 25000متر براي مدول االستيسيته  5/2استوك( به عرض  )بدون

 .است شده داده نشان نمونه طور به دارد قرار متري 1 عمق در آب تراز که زمانی و
 

 
 متر 5/2استوك( به عرض  سطحی )بدون پی نقاط براي کلی جابجايی -2 شکل

 

 متر 5/2استوك( به عرض  سطحی )بدون پی براي روانگرايی ناحیه -3 شکل

خاک ماسه ای  9615.4 25000 18 0.3 28

 الیه باالیی

خاک ماسه ای  15120 37800 19 0.25 30

 الیه پایينی
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 تغييرات بحس بر پی نوع دو کل جابجایی نمودار صورت به ها تحليل این از حاصل نتایج

 حسب بر پی نوع دو سيکلی تنش نسبتهمچنين نمودار . است شده ارائه 4در شكل  آب تراز

 .است شده ارائه 5در شكل  آب تراز تغييرات

 

 
 آب تراز تغییرات حسب بر پی نوع دو کل جابجايی نمودار -4شكل 

 

 

 آب تراز تغییرات حسب بر پی نوع دو سیکلی تنش نسبت نمودار -5شكل 
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 گيرينتيجه .5

 

 با آن مقایسه و سطحی پی هاي مکان تغيير به مربوط هاي تحليل از آمده، دست به نتایج از
 : کرد عنوان نتایج این توضيح براي را زیر موارد توان می استوکی هاي پی هاي مکان تغيير

  توجه قابل کاهش باعث سطحی هاي پی در استوك اجراي که شودمشاهده می 4شكل از 

مدول  که زمانی مثال عنوان به شود. می کل درصد( در جابجایی 50ود )حد

 متري، 1 آب در تراز باشد، می كيلونيوتن بر مترمربع 25000االستيسيته برابر 

 همان شرایط در استوکی پی و دارد کل جابجایی متر سانتی 37 استوك بدون سطحی پی

 کل جابجایی کاهش با صورت این در که داشت خواهد متر سانتی 18 برابر کلی جابجایی

 افزایش با که شود می همچنين در این شكل مشاهده .شویم می مواجه متر سانتی 19
 دیگر عبارت به .شود می کمتر هاي کل جابجایی اختالف باالیی الیه االستيسيته مدول

 می كيلونيوتن بر مترمربع 25000 برابر باالیی الیه االستيسيته مدول که زمانی در

 خواهيم درصد 53حدود  کلی در جابجایی کاهش استوکی پی از با استفاده شدبا

كيلونيوتن بر  35000 برابر باالیی الیه مدول االستيسيته که زمانی اما داشت.

 استوکی پی و سانتيمتر 17 استوك بدون سطحی پی متري، 1 آب تراز در شود می مترمربع

 مواجه می درصدي 44 حدودا کاهش با تحال این در که دارد کل جابجایی سانتيمتر 9

كيلونيوتن بر  25000 االستيسيته مدول حالت از کل جابجایی کاهش این که شویم

 .است کمتر مترمربع

  به متري 3 عمق در آب تراز که زمانی سطحی پی سيکلی تنش نسبت که دهدمی نشان 5شكل 
 وقتی ندارد. ولی کیاستو پی سيکلی تنش نسبت با چندانی تفاوت دارد، قرار پایين

 کاهش استوکی پی اجراي با سيکلی تنش نسبت دارد، قرار متري 1 عمق در آب تراز که

 متري 1 آب متر است، در تراز 7/1اول  عمق الیه که زمانی مثال طور به .یابد می

 باشد کهمي 58/0براي پي استوكي برابر و  22/1 سطحی پی براي سيکلی تنش نسبت

 درصد را دارد. 52کلی در حدود سي تنش نسبت کاهش
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