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چکیده
در بيشتر مطالعات م بوط به اندركنش گستشش -خاك -فونداسيون -سازه ،تنها
فونداسيون مدل شده و اث سازه با روشهایی مانند سخری معادل یا اضافه نمودن
ست بار معادل آن در مدلستاز ها دیده شتده و از مدلستاز مسرقيم سازه در
مدلها آزمایشتتهاهی و عدد خوددار شتتده استت
مدلساز مسرقيم سازه برواند درك بهر

لذا به نظ میرستتد

از تأثي حضور سازه -فونداسيون ب

نحوه انرشتار گسشش سطحی 1و همچنين ب نحوه عمشك د اعضا مخرشف سازه

مطالعه عددی اندرکنش گسلش-
آبرفت -قاب ساختمانی دو دهانه

در حين گستشش را امكانپذی سازد .در این تحقيق مدلساز عدد دو بعد ِ
ستتازه -فونداستتيون -آب ف با اعمال گستتشش ستتطحی معكوس بهصتتورت
شتههاسراتيكی ،در حال قابها دو دهانه دارا پی نوار با تعداد طهقات  3و ،7
با استرااده از روش ازاا محدود و ن افاار آباكوس انجا شده و تأثي عوامشی

محمد داودی (نویسنده مسئول)

نظي موقعي ق ارگي

استادیار پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ،تهران

سازه ،تعداد طهقات و ضخام فونداسيون در این پدیده

اندركنشتی بهصتورت پارامر یک مورد مطالعه و ب رسی ق ارگ فره اس

ب این

استتتاس بح انیت ین موقعي ق ارگي  ،ب ا حالری است ت كه ستتتازه ب رو

مهدی سلیمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله ،پژوهشگاه بینالمللی
زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،تهران،

ف ادیواره و در فاصتشه  11تا  51مر

از محل رخنمون گستتشش ميدان آزاد 5ق ار

میگي د تتأثي افاایش تعتداد طهقتات افاایش ست ت بار) از نظ تغيي شتتتكلها

soleymani@iiees.ac.ir

ایجادشده در سازه در موازهه با پدیده گسشش در حال ها مخرشف ق ارگي

محمدکاظم جعفری

ستتازه مرااوت میباشتتد ،اما از نظ تغيي ات ني وها داخشی اعضتتا ستتازها ،

استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ،تهران

افاایش تعداد طهقات باعث ایجاد مقادی ني و ب شی و لنه خمشی بارگت
در طول تي طهقات و فونداستيون ستازهها در اث اعمال گسشش میشود افاایش
ضتخام فونداستيون نيا باعث كاهش مقادی ني و ب شی و لنه خمشی ایجاد
شتتده در اعضتتا ستتازها نظي تي ها در اث اعمال گستتشش میگ دد ،در نريجه
میتواند بهعنوان یک راهكار مناست در زه عمشك د بهر سازه در موازهه با
پدیده اندركنشی سيسرم كوپل ،مورد توزه ق ارگي د
واژگان کلیدی :گسشش معكوس ،اندركنش گسشش -خاك -سازه ،ازاا
محدود

 -1مقدمه
تج بيتات زلالهها گذشتتتره نظي ت كيه و تایوان )1111
موارد بسيار از تخ ی

یا آسي دیدگی سازهها مخرشف نظي

ستتتاخرمانها ،ستتتدها ،راهها و پلها تح

تأثي پدیده گستتتشش

سطحتتی و زابهزایتیها مانتدگار ناشی از آن ارائته داده اس
[ ]5-1بتا این وزود موارد

از عمشك د مناستتت

ب خی از

ستتازهها بدون در نظ گ فرن تمهيداتی خاص در هنها گستتشش

ستطحی و یا انح اف مستي گستشش در اث حضور سازه گاارش
شده اس

[ ]3این ام بيانه تأثي مرقابل گسشش سطحی ،سازه

و فونداسيون ب یكدیه اس .
در تحقيقات پيشتتين ،مطالعه در زمينه انرشتتار گستتشش ،از ستته
زنهه مطالعات ميدانی [ ]5-1و مدلساز فيایكی با آزمایشها
سانر یايوژ و  ]1-4[ 1gو مدل ساز عدد [ ]8-6انجا شده
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عمده این ب رستتیها ب تعيين مكانيستتمها گستتيخرهی و

است

و پارامر ها مؤث ب آن در حال

انرشتار گسل در آب ف

آزاد و در اندركنش با فونداستيون تم كا داشره اس
میتوان نريجهگي

ك د كه فونداسيون صش

ميدان

ب این مهنا

و پيوسره و یا با بار

ستتنهين ،تغيي شتتكلها نامروازن تكيهگاهی و در نريجه تخ ی
كمر

را به سازه منرقل مینمایند و بيش از فونداسيونها تكی

یا ستهک باعث انح اف مستي گستشش خواهند شد [ ]1در زمينه

داند  3استتتكاتشند ،تعداد تحشيل پارامر یک ب رو ستتتيستتترم
گستتتشش ن مال -خاك -فونداستتتيون -ستتتازه انجا شتتتد و تأثي
عوامشی نظي موقعي

ق ارگي

ستازه ،مياان س بار سازه و زنس

خاك ب پاست نهایی ستيسرم كوپل ب رسی شده اس

سازهها

در نظ گ فرته شتتتده ب ا انجتا تحشيل ها عدد نيا قابها
ستتاخرمانی اهار دهانه با مقاطت تق یهی و مشتتابه در تما طهقات،
ق ارگ فره ب رو فونداسيون گسر ده میباشد

تمهيدات ژئوتكنيكی ب ا مقابشه با خط گستتتشش ستتتطحی و
كاهش تخ ی ها ناشی از آن نيا مطالعاتی صورت گ فره اس

 -2مشخصات مدل عددی

كه از مهمت ین آنها میتوان به كارها فدایی [ ]11اشتتاره نمود

با توزه به محدودی ها آزمایشها تج بی در زمينه ستتط

فونداسيون در ب اب گسشش ،پيشنهاد

تنش و مدلستتاز ستتتازه موزود ،تحشيلها عدد كه ب مهنا

فدایی [ ]11بهمنظور حااظ

استترااده از دیواره بنرونيری در حد فاصتتل مستتي انرشتتار گستتل تا

نرایج آزمایشها تج بی كاليه ه شتتدهباشتتند ،میتوانند بهعنوان اباار

فونداستتيون را دادند كه نرایج آن در بههود عمشك د فونداستتيون

مناستتهی ب ا ب رستتی كاملت و دقيقت پدیده گستتشش و اندركنش

بسيار تأثي گذار بوده اس

آن با ستتازه و فونداستتيون مورد استترااده ق ار گي ند در این تحقيق،

در مجموع بيشتتتر مطالعات م بوط به اندركنش گستتتشش،
اكث اً به ب رستی مكانيسم انرشار گسشش در آب ف

و اندركنش

آن با فونداسيون پ داخرهاند به عهارتی تنها فونداسيون مدل شده

ب ا مدلستتاز قابها ستتاخرمانی و ح ك گستتل در خاك از
ن

افاار آباكوس 4استترااده

شتتده استت

مطالعات بستتيار در زمينه

آزمایشتهاهی و عدد نشان دادهاند كه رفرار خاك پس از گسيخرهی

و اث وزود سازه از روشهایی مانند سخری معادل یا اضافه نمودن

یک عامل مهم در مستائل وابستره به شكلگي

س بار معادل در مدلساز ها دیده شده و از مدلساز مسرقيم

متدلستتتاز این رفرار خاك در آباكوس ،یک روش المان محدود

سازه در مدلها آزمایشهاهی و عدد  ،خوددار شده اس

غي خطی با مدل ستاخرار ایستروپسسريک با معيار گسيخرهی موه -

با توزه به پيشتتينه مناس ت

مطالعات انجا شتتده ،به نظ میرستتد

مدلساز مسرقيم سازه میتواند درك بهر

از عمشك د اعضا

مخرشف ستازه در حين گسشش و همچنين تأثي تغيي خصوصيات
ستتتازه نظي موقعي

ق ارگي

 ،تعداد طهقات و ) ب عمشك د

كشی سيسرم را امكانپذی سازد
در زمينه مدل ستتتاز مستتترقيم ستتتازه نيا مطالعاتی توستتت

كولم و ن شتدگی ك نش استرااده شتده اس
آزمایش ب ش مستترقيم ب ا اندازهگي

نوار ب شی اس

با

بدینمنظور تعداد

خصتتوصتتيات مكانيكی ماستته

در تنشها درزا مخرشف انجا گ فرهاستت

ب این استتاس ب ا

 σv ˃100kPaبيانه مدل واقعی) ،مقادی زاویه اصطكاك حداكث و
باقيمانده بهت تي

ب اب با  ϕpeak=320و  ϕres=300میباشتتد زاویه اتستتاع

كه به مياان زیاد به سط تنش همهزانهه م ته اس ب اب با  ψ=30به

آناسروپولوس و همكاران [ ]11و هاشمی [ ]15انجا گ فره اس

دستت میآید در مدل آزمایشتتهاهی  1gستتط تنشها همهزانهه

آناستتروپولوس و همكاران [ ]11به ب رستتی تأثي مرقابل گستتشش

بستتيار كمر از مدل واقعی و در حد  σv>10kPaاس ت كه باعث تغيي

ستطحی ن مال -ستازه ،در یک ییه آب فری ماستها با اسرااده از

خصتتوصتتيات مكانيكی خاك در تحشيلها عدد كواک مقياس

تحشيتل هتا عدد و با تم كا ب نحوه تأثي گستتتشش ب ستتتازه

میشتود بهمنظور ب رستی اث كاهش تنش همهزانهه ،زاویه اصطكاك

پ داخرند در این تحقيق پس از صتتح ستتنجی نرایج مدلس تاز

داخشی ختاك بته مياان قابلتوزهی افاایش [ ]11و به  ϕpeak=450تغيي

عدد با نرایج آزمایشها ستتانر یايوژ انجا شتتده در دانشتتهاه

مییابد و ب این استتاس خصتتوصتتيات نهایی خاك ب ا استترااده در

10
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تحشيلها عدد كواکمقياس صح سنجی) بهصورت ،ϕpeak=450

ني وها ب شتتی از قانون اصتتطكاك كولم پي و میكند كه امكان

 ϕres=350و  ψ=130در نظ گ فره شتده اس [ ]13شكل  )1تصوی

مدلساز لغاش فونداسيون ب رو خاك را ف اهم مینماید []11

از مدل استترااده شتتده و مرغي ها مؤث در تحشيلها پارامر یک ،در
این مطتالعته را نشتتتان میدهتد ب ا متدلستتتاز عدد مست ت شه در
تحشيلها پارامر یک بارگمقياس با ف ض تشتتابه و تقارن ستتازه در

 -3صحتسنجی
در این بخش با كمک نرایج حاصتتل از آزمایش انجا شتتده در

راستترا عمود ب گستتشش ،مس ت شه بهصتتورت دو بعد مدل میشتتود

پژوهشتهاه بينالمششی زلالهشتناستی و مهندستی زلاله [ ،]13مدلساز

ستتازهها در نظ گ فره شتتده بهمنظور انجا تحشيلها ،بهوستيشه ن افاار

نظي به نظي  ،ب ا گستل معكوس ،در خاك بهصتورت ميدان آزاد و

ایرهس 1و بتا استتتراتاده از آیيننتتامتته  5811و مهحتتث دهم مق رات مشی

با حضتور ستازه بهمنظور صتح ستنجی صتورتگ فره است

مقایسه

ستتاخرمان بارگذار و ط احی شتتدهاند شتت ط حصتتول به نرایج قابل

نرایج بهدست آمده از صتتح ستتنجی در حال آزاد مطابق نمودارها

اطمينان ،استترااده از مدل رفرار مناس ت و همچنين ابعاد مش به حد

شتتتكل  )5تطهيق خوبی را نشتتتان میدهد الهره در قستتتم

كافی ریا اس

گستشش ،شتي منحنی حاصل از روش ازاا محدود اندكی مرااوت
بتا پ وفيتل واقعی ختاك است ت

رخنمون

دليل این ام میتواند مدل رفرار

انرختاب شتتتده ب ا تحشيتل عتدد باشتتتد كه ممكن است ت

قادر به

مدلستتاز دقيق رفرار پسستتريک خاك و تغيي ات مقادی پارامر ها
مقاومری نهاشتتد عشیرغم این موارد ،ف ضتتيات انجا گ فره در س تاخ
مدل عدد  ،منج به ارائه نرایج قابل قهول شتتده استت

در ادامه نرایج

م ته با صح سنجی ،در حال حضور سازه در شكلها
شکل ( :)1معرفی متغیرهای مؤثر در تحلیلهای پارامتریک.

ارائه شتده اس

 )3و )4

انانچه مسحظه میشود ف كشی تغيي شكل سازه در

ه دو حال مدلستاز عدد و آزمایشهاهی مشابه یكدیه اس و
ب ا آب ف از مدل ت كيهی ایستروپسسريک شامل معيار گسيخرهی

مقایستته نرایج تغيي مكانها افقی ایجاد شتتده در طهقات اول و دو در

موه -كولم هم اه با ن شتوندگی ك نشتی كه اشاره شد ،اسرااده شده

اث اعمال گستشش نشتاندهنده پاست مناس مدل عدد و اخرسف

اس

ب ا سازه نيا رفرار ایسريک -پسسريک كامل) تع یف شده اس

قابل قهول نرایج تحشيل عدد با نرایج مدلساز آزمایشهاهی میباشد

ب ا مشبنتد محي آب فت از المانها م بعی اهار گ ها و ب ا
تي ها و سرونها سازه از المانها خطی تي انعطافپذی
از مصتال فوید استرااده شده اس

دو گ ها و

ابعاد بهينه مش ییه آب ف پس از

انجا اند تحشيل با ابعاد مرااوت مش ،ب اب  1×1مر انرخاب شتتده اس ت ،
ب ا ستتازه نيا ابعاد مش  1/11مر انرخاب شتتده اس ت

فونداستتيون نيا با

استرااده از المانها تي دو گ ها و با مصال برنی ایسريک تع یف شده
است

همچنين بهمنظور اتصال فونداسيون به خاك زی آن از نوعی المان

فصل مشر ك اسرااده میشود كه در فشار بهصورت صش عمل میكند

شکل ( :)2مقایسه پروفیل قائم سطح آبرفت در حالت میدان آزاد با دو
روش پردازش تصووریر 6و اجزای محدود ( :image processنتایج مربرط

اما به دليل عد تحمل ني و كشتتشتتی ،قابشي مدل ستتاز زدایش

به آزمایش  :F.E ،1gنتایج مدلسووازی عددی مقاله مرج

فونداسيون از خاك را دارد رفرار المانها فصل مشر ك در ب اب اعمال

نتایج مدلسازی عددی تحقیق حاضر).
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ب) آزمایش 1g

الف) مدلساز عدد تحقيق حاض

شکل ( :)3تغییر شکلهای ایجاد شده در سازه و آبرفت در اثر اعمال گسلش.

ب) طهقه دو

الف) طهقه اول

شوکل ( :)4مقایسوه تغییر شکلهای افقی حاصل از اطالعات ثبت شده جابهجاییسنجها و روش اجزای محدود ( :LVDTجابهجاییسنج نتایج مربرط به
آزمایش  :F.E ،1gنتایج مدلسازی عددی مقاله مرج

) :F.E(this studyنتایج مدلسازی عددی تحقیق حاضر).

 -4انتشار گسلش در میدان آزاد

با زاویه ثاب

در این بخش ابرتتدا بتته منظور مشتتتخم نمودن موقعي ت
رخنمتت ون گسشش سطحتی در حال

ميت دان آزاد ،با اسرا ت اده

 41درزه به ماستته خشتتک اعمال شتتده است

این مقادی در همه تحشيل ها پارامر یک ثاب
نمودارها شتكل  ) 6مشخم اس

هستترند در

كه نقطه عطف نمودار

از مشتتخصتتات خاك و ابعاد مورد استترااده ،یک مدل المان

تغيي شكل سط زمين یا نقطه بيشر ین دوران سط زمين در

مدل بارگ مقياس) بدون حضور سازه مورد

رخ می دهتد كته این نقطه به عنوان محل

محدود دو بعد

ب رستتی ق ار گ فره اس ت
می شتتود در این حال

همان طور كه در شتتكل  ) 1دیده

طول قستتم

ب اب با  31مرت  ،طول كل آب ف
آب ف

17

مرح ك ف ا دیتتتتواره)7
ب اب با  111مر ت و ضخام

ني ت ا ب اب با  51مر ت در نظ گ فر ت ه شده و گسشش

فتاصتتتشته  65مر

بي ون زدگی گستشش در ستط زمين مشخم شده اس

در

بخش ها بعد منظور از موقعي ها در نظ گ فره شده ب ا
ستتازه مرغ ي  ،) Sفاصتتشه این نقطه در ميدان آزاد نستته
سم

به

اپ فونداسيون می باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال ششم ،شماره سوم ،پاییز 8931

مطالعه عددی اندرکنش گسلش -آبرفت -قاب ساختمانی دو دهانه

شکل ( :)5مش تغییر شکل یافته -نتایج مربرط به کرنش پالستیک.

ب)

الف)

شکل (( :)6الف) تغییر شکل قائم سطح زمین در حالت میدان آزاد (ب) دوران سطح زمین در حالت میدان آزاد.

 -5مطالعات پارامتریک

گستتشش و عهور مستتي گستتشش از ناحيها با مقاوم

 -1-5بررسی تأثیر مرقعیت قرارگیری سازه

كمر و پخش شتتدن زابهزاییها تااضتتشی قائم ایجاد شتتده در

تحشيتلهتا در این بخش ب ا ستتتازه  3طهقته با ضتتتخام
فونداسيون  71سانریمر در هش

موقعي

سازه نسه

ق ارگي

به محل رخنمون گستتشش ميدان آزاد انجا شتتده اس ت
ذك استتت

یز به

كتته در این تحقيق ،همتته تحشيتلهتتا ب ا قتتابهتتا
دو دهانه) ،ق ار گ فره ب رو پی

ساخرمانی با دهانهها  1مر

نوار به طول  11مر انجا شده و بار م ده خطی طهقات نيا ب اب
با  1/1تن ب مر در نظ گ فره شتتده استت

در زدول  ،)1نحوه

انرشتار گستشش در آب ف  ،مياان دوران و دریا
موقعي ها مخرشف ق ارگي
مر نشتتان داده شتتده اس ت

نسهی سازه در

ستتازه در زابهزایی گستتشش 5/1
همانطور كه مشتتاهده میشتتود ق ار

گ فرن ستازه در موقعي ها مخرشف نستته

به رخنمون گسشش

ستتط زمين ناشتتی از گستتشش ،در ناحيه وستتيتت
عهارتی گسشش ناحيه وسيتت
میدهد در صورت ق ارگي

را در سط زمين تح

و ستتخری
میشتتودب به
تأثي ق ار

سازه در  0 mتا  ،S=-10سازه بهطور

كامل در ف ودیواره ق ار میگي د ،تغيي مكان افقی ایجاد شتتتده در
پی و مقادی دریا نستهی ستازهها بسيار كم كمر از  1/1درصد)
و در محدوده دریا

مجاز ستتاخرمانها  )%5میباشتتد ،در نريجه

در اث اعمال گستتشش خط اندانی ستتازهها را تهدید نمیكند با
حك

ستتتازهها به ستتتم

ف ادیواره تا  S= 25mمقادی دریا

نستتهی ستتازهها قابلتوزه و بستتيار بای و بيش از محدوده دریا
مجاز در یا
ستم

ستتتاخرمان ها می باشتتتد در ادامه ح ك

به

ف ا دیواره و فاصشه گ فرن از رخنمون گسشش ميدان آزاد

ميدان آزاد میتواند باعث انح اف مسي گسشش و حری در ب خی

در  Sبارگت مساو  31مر  ،مقادی دریا

حایت باعث تشكيل مسي ثانویه گسشش شود كه دليل اصشی این

كم حتتدود  1/1درصتتتد) و خط انتدانی ستتتازههتتا را تهتتدیتتد

موضتتتوع نيا وزود حهاب تنش ميدان تنش) بارگت در زی

نمیكند در ادامه نرایج مشابه ب ا مقادی ا خش صش سازها

فونداسيونها در اث وزن سازه اس كه باعث دوشاخه شدن مسي

نيا ارائه شده اس

سال ششم ،شماره سوم ،پاییز 8931

نسهی سازهها بسيار
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محمد داودی ،مهدی سلیمانی و محمدکاظم جعفری
جدول ( :)1نحره انتشار گسلش در آبرفت (نتایج کرنش پالستیک) میزان چرخش و دریفت نسبی سازه در جابهجایی پایه گسلش  2/5متر.
Free Field
)(h = 2.5m

 (%) Drift Ratioدوران صش سازه درزه)

انرشار گسشش در آب ف

)(h = 2.5m

)(h = 2.5m

1/11

1/17

-11

1/14

1/31

1

4/ 1

5/ 6

5/ 1

8/ 1

4/ 6

1

11

6/ 5

7/ 1

11/4

6

11

8/ 5

4/ 7

51

1/14

1/ 3

31

نرایج ك نش پسسريک

در زدول  ) 5نرایج م بوط به تنش تماستی بين فونداسيون و
خاك زی آن در زابهزایی گستشش  1و  5/1مر ب ا سه حال
ق ارگي

ستتازه ب رو آب ف

ب رستی نمودارها در حال

بهاخرصتتار آورده شتتده اس ت

شماتيک)

محدوده  25mتا  S=15امكان زدایی فونداسيون از خاك در اث
اعمال گسشش ) (h=2.5mوزود دارد زدایی پی از خاك باعث

با

كاهش تكيهگاه پی شتتتده كه این موضتتتوع میتواند باعث ایجاد

كشیت  ،نرایج حاصتل از تنش تماسی

اضتتافه ني و و لنه اضتتافی در اعضتتا ستتازها و فونداستتيون به

در تما حایت نشتان می دهد كه در صورت ق ارگي

19

موقعي

ق ارگي

سازه

S
)(m

سازه در

هنها وقوع گسشش شود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال ششم ،شماره سوم ،پاییز 8931

مطالعه عددی اندرکنش گسلش -آبرفت -قاب ساختمانی دو دهانه
جدول ( :)2نتایج مربرط به تنش تماسی بین فرنداسیرن و خاک در جابهجایی پایه گسلش  0و  2/5متر.
تنش تماسی بین فرنداسیرن و خاک

)S (m

1

11

51

 -2-5بررسی تأثیر تعداد طبقات سازه

در شتكل  )7مشاهده میشود كه تأثي تعداد طهقات ب رو

تحشيلها در این بخش ب ا قابها ساخرمانی  3و  7طهقه با
ضتتخام

فونداستتيون  71ستتانریمر انجا شتتده اس ت

بهمنظور

مقادی پاس تغيي شكل سازه در موقعي ها مخرشف ق ارگي
سازه مرااوت و بهصورت زی زمتبند میشود:

ب رسی و تاسي نرایج تحشيلها عدد  ،در المانها سازها دو
دستتره از پاستت ها مورد توزه هستترند دستتره نخستت

با نحوه

زتابتهزتایی ستتتازه در ارتهتاط هستتترند كه ب ا نمایش آن از
پارامر هایی نظي مقادی دریا

ستترونها و دوران صتتش

ستتازه

استرااده میشتود دسره دو پاس ها سيسرم سازه كه در مطالعه
رفرار قاب سازها اهمي

دارند از زنس ني وها داخشی اعضا

سازه نظي ني و ب شی و لنه خمشی تي ها و فونداسيون هسرند
سال ششم ،شماره سوم ،پاییز 8931

 -1-2-5قرارگیری سازه بر روی فرودیراره ()S≤0

 مقادی دریا نستهی سازهها بسيار كم كمر از  1/1درصد)و در محدوده دریا

مجاز ساخرمانها

 افاایش تعتداد طهقتات افاایش ستتت بتار)=كاهش دریانسهی و افاایش عمشك د بهر سازهها
 -خط اندانی سازهها را تهدید نمیكند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

محمد داودی ،مهدی سلیمانی و محمدکاظم جعفری
جدول ( :)3نمرنهای از نتایج مربرط به کرنش پالستیک )نحره انتشار گسلش در آبرفت و تأثیر آن روی قابهای ساختمانی  3و  7طبقه( جابهجایی پایه
 2/5متر -ضخامت فرنداسیرن  0/7متر.

S=5
)(m

S =10
)(m

S =20
)(m

شکل( :)7نتایج حداکثر مقادیر دریفت نسبی و چرخش صلب سازهها در مرقعیتهای مختلف قرارگیری برای جابهجایی گسلش  2/5متر.

 -2-2-5قرارگیری سازه بر روی فرادیراره ()S≥0
0<S<10 m -1-2-2-5

 -مقادی دریا

 امكان ایجاد آسي ها زد در سازهها وزود داردنسهی سازهها قابلتوزه

 افاایش تعتداد طهقتات افاایش ستتت بتار)=كاهش دریانسهی و افاایش عمشك د بهر سازهها
 امكان ایجاد آسي ها زد در سازهها وزود دارد10≤S<30 m -2-2-2-5

 مقادی دریامحدوده دریا

نستتهی ستتازهها قابلتوزه و بستتيار بيشتتر از

مجاز ساخرمانها

 -افاایش تعداد طهقات افاایش ستتت بار) = افاایش دریا

11

نسهی و كاهش عمشك د مناس

سازهها

S≥30 m -3-2-2-5

 -مقادی دریا

نسهی سازهها بسيار كم حدود  1/1درصد)

 افاایش تعتداد طهقتات افاایش ستتت بتار)=افاایش دریانسهی سازهها
 خط اندانی سازهها را تهدید نمیكندنمودار مشتتتابه ب ا مقادی ا خش صتتتش ستتتازها نيا در همان
شتكل  )7ارائه شتده است

ب اساس این نمودارها ،روند كشی تغيي ات

این دو پاس با هم همخوانی دارد در ادامه مقادی حداكث خمش و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال ششم ،شماره سوم ،پاییز 8931

مطالعه عددی اندرکنش گسلش -آبرفت -قاب ساختمانی دو دهانه

ب ش ایجاد شتتده در طول تي ها طهقه اول و فونداستتيون ستتازهها ،در

مشتتابه با حال مذكور در تي ها ،در فونداستتيونها مشتتاهده میشتتود و

ستازه در زابهزایی گسشش  5/1مر در

افاایش تعداد طهقات ستازه افاایش س بار) باعث ایجاد لنه خمشی و

در حال اسراتيكی  )h=0زمانی

در فونتتداستتتيون در اث اعمتتال گستتتشش

موقعي ها مخرشف ق ارگي
شتكلها

 )8و  )1ارائه شده اس

ني و ب شتتتی بارگ ت

كه گستشش رخ نداده اس  ،با توزه به توزیت بار م ده خطی یكسان در

 )h=2.5mمیشتود ،الهره در حال استراتيكی  )h=0نيا در فونداسيون

طول تي طهقات قابها ستتتاخرمانی  3و  7طهقه ،توزیت مقادی خمش

ستتازه با تعداد طهقات بيشتتر نستته به ستتازه با تعداد طهقات كمر این

و ب ش در طول تي ها تما طهقات مشتتابه و یكستتان میباشتتد ولی با

موضتتتوع مشتتتاهده میشتتتود و مقادی ني وها داخشی ایجاد شتتتده در

وقوع گستشش سطحی و ایجاد زابهزاییها تااضشی در سط زمين و

فونداستتيون با افاایش تعداد طهقات س ت بار) افاایش مییابد همچنين با

تأثي گذار ب قابها ستاخرمانی ،همانطور كه در نمودارها شكل

توزه به دو نمودار شتكل  )1میتوان مشاهده نمود كه بهمنظور ب رسی

 )8مشتتخم میباشتتد با افاایش تعداد طهقات ،حداكث خمش و ب ش

پایدار و عمشك د مناست فونداستتيونها در اث اعمال گستتشش ،عسوه

ایجتاد شتتتده در طول تي طهقات ،ب اث اعمال گستتتشش )h=2.5m

ب خمش ،مقادی ب ش نيا بایستتری ب رستتی شتتوند تأثي ه دو بایستتری

افاایش مییابد الهو تغيي ات لنه خمشتتی و ب ش حداكث در طول

بتهصتتتورت همزمتان در نظ گ فرته شتتتود) ب خسف تي ها كه در این

تي ها ستازهها  3و  7طهقه مشابه اس

همچنين مقادی حداكث لنه

خمش تی و ني و ب شتتی ایجاد شتتده در اعضتتا
نستته به ستتای حایت ق ارگي

ستتازهها در S=20m

ستتازهها نستته به محل رخنمون

تحقيق غتالهتاً خمش عتتامتل تعيينكننتتده در ط احی آنهتا بوده است ت
بهعنوان نمونه در ستتازه  7طهقه در  S=10mمقادی لنه خمشتتی ایجاد
شتده در فونداسيونها در اث اعمال گسشش  )h=2.5mكمر از ظ في

گستشش ميدان آزاد بيشر میباشد كه دليل اصشی آن نيا ایجاد زدایش

خمشتی فونداسيون اس  ،درحالیكه مقدار ني و ب شی ایجاد شده در

بين فونتداستتتيون و ختاك زی آن با توزه به نمودارها توزیت تنش

فونداسيون بيشر از مقدار مجاز ني و ب شی فونداسيون بوده و میتواند

تماستی بين فونداستيون و خاك) میباشد كه باعث كاهش تكيهگاه و

باعث ایجاد شتكست و تخ ی در فونداسيون گ دد كه ب ا رفت این

در نريجه ایجاد اضتتافه ني و و لنه ها اضتتافی در اعضتتا ستتازها

مشتتتكل یا باید درصتتتد آرماتور یا ضتتتخام فونداستتتيون یا ه دو را

میشتود كه میتواند نشتاندهنده بح انیت ین حال ق ارگي

سازه

نسته به محل رخنمون گسشش ميدان آزاد باشد در شكل  )1روند

افاایش داد كته در م حشته بعتد این تحقيق ،تتأثي افاایش ضتتتخام
فونداسيون رو پاس سيسرم كوپل ارائه میشود

شکل ( :)8مقادیر حداکثر لنگر خمشی و نیروی برشی در طرل تیر طبقه اول سازهها در مرقعیتهای متفاوت قرارگیری سازه و برای جابهجایی پایه 2/5
متر و ضخامت فرنداسیرن  0/7متر.
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شوکل ( :)9مقادیر حداکثر لنگر خمشوی و نیروی برشی در فرنداسیرن سازهها در مرقعیتهای متفاوت قرارگیری سازه و برای جابهجایی پایه  2/5متر و
ضخامت فرنداسیرن  0/7متر.

 -3-5بررسی تأثیر ضخامت فرنداسیرن

هستتترنتد دليتل وزود این مقتادی زیتاد دریا  ،ستتتخری نستتتهراً بای

ب ا ب رستی تأثي تغيي ضتخام فونداستيون ب پاس ها سيسرم
كوپتل در حتالت

اعمال گستتتشش ،تحشيلها ستتتازه  7طهقه ،با دو

فونداستيون و شتكل هندستی آن فونداستيون نوار  )8اس كه باعث
میشتتود تغيي مكانها تااضتتشی ناشتتی از گستتشش ستتطحی ،بهزا

ضتتخام مرااوت فونداستتيون  1.2mو  )TF=0.7انجا شتتده استت

تهدیل به تغيي مكانها نستهی و تااضشی زیاد در سازه ،تنها به ا خش

ب ا ب رستتی و تاستتي نرایج تحشيلها عدد  ،تعداد از پاس ت ها

صتتش ستتازه منرج گ دند انين مقادی باییی از دریا ستترونها كه

استاستی در المانها فونداستيون و اعضتا ستازها ب رستی شدهاند

ناشتی از ا خش صتش سازه هسرند منج به ایجاد خ ابیها سازها

مقدار دریا نستتتهی ستتترون محور وست ت ستتتازه ب ا دو ضتتتخام

گستتر ده در اعضتتا بارب ستتازه نخواهند شتتد اما میتوانند باعث ایجاد

فونداستيون  71و  151سانریمر نيا در شكل  )11نشان داده شده اس

اخرسل در خدم رستانی ستازه و عمشك د ستيسرم تأسيسات آن شوند

مقتدار حتداكث دریا در زابهزایی پایه  5/1مر و  TF=0.7mب اب با

از ستو دیه افاایش ضخام فونداسيون تأثي اندانی ب نرایج پاس

این

دریا ستترونها نداشتتره اس ت و نمیتوان از آن بهعنوان راهحشی ب ا

 15/5درصتتد و در حال  TF=1.2mب اب با  11/6درصتتد استت

مقادی بستتيار بای و بيش از محدوده دریا مجاز ستتازهها ستتاخرمانی

كنر ل زابهزاییها نسهی سازه اسرااده نمود

شکل ( :)10تأثیر ضخامت فرنداسیرن بر مقادیر دریفت نسبی برای سازه  7طبقه در مرقعیتهای متفاوت ( )Sو مقادیر مختلف جابهجایی پایه (.)h
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مطالعه عددی اندرکنش گسلش -آبرفت -قاب ساختمانی دو دهانه

در ادامه تأثي اعمال گستتشش ب پاس ت لنه خمشتتی و ني و ب شتتی

همچنين مسحظه میشتود كه مقدار لنه خمشتی فونداستتيون ،حاصل از

تي هتا طهقته اول ستتازه  7طهقه با دو ضتتخام فونداستتيون  71و 151

اعمال گستشش ،با افاایش ضخام فونداسيون از  1/7به  1/5مر  ،افاایش

ستانریمر ب رسی شده اس

در شكل  )11مشاهده میشود كه لنه ها

اشمهي

در حدود  61درصد پيدا ك ده اس

در ادامه در همان شكل

تكيهگاهی همچنين ني و ب شی ایجاد شده در تي ها طهقه اول در حال

 )15مشتتاهده میشتتود كه ني و ب شتتی ایجاد شتتده در فونداستتيون با

 S=10mتا  S=20mب ا ه دو ضتخام فونداستيون ،بيشتتر ین مقدار را

ضتتخام  71ستتانریمر در اث اعمال گستتشش به مقدار  111كيشونهوتن

دارند و این مقادی در سازه با ضخام فونداسيون كمر  )TF=0.7mبيشر

میرستتد كه این مقدار از حداكث ني و ب شتتی كه فونداستتيون ب ا آن

میباشتد افاایش ضخام فونداسيون از  1/7مر به  1/5مر باعث كاهش

ط احی شتده ظ في ب شتی فونداستيون) بيشر اس و میتواند منج به

حدوداً  51درصتد حداكث مقدار لنه و كاهش  14درصد مقادی ني و

ایجاد شتتكستت و تخ ی فونداستتيون گ دد ،درصتتورتیكه در حال

ب شتی ایجاد شتده در تي طهقه اول در اث اعمال گسشش  )h=2.5mشده

 TF=1.2mحداكث ني و ب شی ایجاد شده در فونداسيون كمر از ظ في

است

در شتكل  )15تأثي اعمال گسشش ب پاس لنه خمشی و ني و

ب شتتی فونداستتيون ستتازه  7طهقه با دو ضتتخام فونداستتيون  71و 151
سانریمر ب رسی شده اس

انانچه مشاهده میشود ،مقدار حداكث لنه

ب شتی فونداسيون و در محدوده مجاز میباشد همچنين مشاهده میشود كه
ب ش ایجاد شده در فونداسيون ،حاصل از اعمال گسشش ،با افاایش ضخام
فونداسيون از  1/7مر به  1/5مر در حدود  51درصد كاهش پيدا ك ده اس

خمشتی ب ا فونداسيون با ضخام  71سانریمر ب اب با  41/1نيوتن مر و

در انرها این بخش ،این موضتتوع بایستتری ذك شتتود كه مقادی درصتتد

اس ت كه فونداستتيون ب ا آن ط احیشتتده

كاهش و افاایش خمش و ب ش ارائه شتتده ،مرناستت با افاایش ضتتخام

تق یهاً ب اب با لنه حداكث

اس ت  ،درصتتورتیكه در حال  TF=1.2mحداكث لنه ایجاد شتتده در

فونداستتيون از  1/7به  1/5مر میباشتتد و بدیهی استت كه تغيي ات مرااوت

فونداسيون كمر از لنه حداكث ط احی آن و در محدوده مجاز میباشد

ضخام فونداسيون ،میتواند رو این مقادی درصدها تأثي گذار باشد

شووکل ( :)11ترزی مقادیر لنگر خمشووی و نیروی برشووی تیرهای طبقه اول برای  9مرقعیت قرارگیری سووازه  7طبقه جابهجایی پایه  2/5متر و ضووخامت
فرنداسیرن  0/7و  1/2متر.
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شوکل ( :)12ترزی مقادیر لنگر خمشی و نیروی برشی فرنداسیرن برای  9مرقعیت قرارگیری سازه  7طبقه جابهجایی پایه  2/5متر و ضخامت فرنداسیرن
 0/7و  1/2متر.

 -6نتیجهگیری
 -1بح انیت ین موقعي

اعمتال گستتتشش  )h=2.5mبستتتيار كم و در محدوده مجاز
ق ارگي

 ،ب ا حالری اس ت

ب رو ف ادیواره و در فاصشه  11تا  51مر

كه ستتازه

میبتاشتتتد و خط انتدانی ستتتازه را تهتدید نمیكندب اما در

از محل رخنمون

ستتتازه ب رو ف ادیواره و نادیک محل

گستتتشش ميدان آزاد  )Sق ار میگي د در این حال

در اث

ب ونزد گسشش  )0<S<30mمقادی زابهزایی افقی و دوران

اعمال گستشش سطحی ،زدایشی بين فونداسيون و خاك زی

سازه و فونداسيون قابلتوزه بيش از مقادی مجاز ساخرمانی)

آن در گوشته ستم

اپ فونداستيون ایجاد میشود زدایی

میباشتتد و امكان ایجاد آستتي ها زد در ستتازهها وزود

فونداستيون از خاك ،باعث كاهش تكيهگاه فونداسيون و در

دارد ،در این حتالت

نريجه توزیت تنش و لنه ها اضتتافی در اعضتتا ستتازها و

رو نرایج مرااوت و بدینصتتورت میباشتتد كه در صتتورت

فونداس تيون میشتتود كه میتواند حری باعث ایجاد آس تي
تخ ی

و

اعضتتتا ستتتازها و فونداستتتيون در زابهزایی پایه

گسشش بایت شود
 -5در صتتورت ق ارگي

ق ارگي

تأثي افاایش تعداد طهقات ستتت بار) ب

سازه در ناحيه،

 :0<S<10m )aافاایش تعداد طهقات=كاهش مقادی دریا ،
دوران و افاایش عمشك د بهر سازها

ستتازه ب رو ف ودیواره  )S≤0یا ب

رو ف ادیواره و دور از محل رخنمون گستتتشش ،)S≥30m
مقتادی زابهزایی افقی و دوران ستتتازه و فونداستتتيون در اث
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صتتتورت ق ارگي

 :10≤S<30m )bافتاایتش تعتتداد طهقتتات=افاایش مقتتادی
دریا  ،دوران و كاهش عمشك د بهر سازها
بناب این درصتتورتیكه امكان پ هيا از احداث ستتازه در ناحيه
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