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چکیده -تأثير سازه بر استعداد روانگرایی خاك بسيار با اهميت است ،به این دليل كه احداث سازه ممکن است از رخداد پدیده روانگرایيی
جلوگيري كند و یا عاملی برابر افزایش پتانسيل و شدت روانگرایی در الیههاي زیرین شود .بنابراین در ایين پيژوهش بيه منظيور ميد سيازي
سربار ناشی از احداث سازه روي یك خاك روانگرا ،ابتدا روش تحليل عددي تفاضل محدود معرفی شده و در ادامه با به كيارگيري نير افيزار
2D

 FLACتحليل دین اميکی غير خطی سربار انجا شده است .فرآیند اعتبار سنجی و حصو اطمينان از نتایج تحليل عددي ،با مد سيازي یيك

آزمایش سانتریفيوژ و مقایسه نتایج آن با مد عددي انجا گرفته است .نتایج مد سازي نشان داد كه تاثير سربار در وقوع روانگرایی بيه تيراكم
خاك ،نوع زلزله ،شکل سازه و عمق اشباع بستگی داشته و بسته به شرایط زمين و زلزله تاثير متفاوتی در وقوع روانگرایی دارد.
واژگانکلیدی :روانگرایی ،سربار ،سانتریفيوژ ،FLAC 2D ،مد فين

 -1مقدمه

منفذي معاد آن فرصت زهکشی پيدا نکند ،نيروي اعما

سيالن یا روانگرایی خاك پدیدهاي است كه در زمينهاي

شده منتج به افزایش فشار آب منفذي خواهد شد .از آنجایی

ماسهاي اشباع با تراكم پایين به علت افزایش فشار حفرهاي و

كه آب حفرهاي تراكم ناپذیر میباشد اضافه فشار حفرهاي در

از دست داده مقاومت برشی زمين اتفاق میافتد .خاكهایی

زمان اعما نيروهاي برشی ایجاد شده و عامل وقوع پدیده

كه مقاومت برشی خود را به طور كامل از دست میدهند

روانگرایی در خاك میشود [ .]44-41روشها و محاسباتی

مانند یك مایع غليظ عمل كرده و در خال زلزله به صورت

كه براي تعيين روانگرایی خاكها وجود دارد ،به وسيلهي

سيالن و جوشش ظاهر میشوند [ .]4-5روانگرایی اغلب با

پژوهشگران مختلفی پيشنهاد شده است كه میتوان به

گسترش جوشش ماسه همراه است .هنگا لرزشهاي زلزله و

روشهاي تاتسوكا و همکاران ( ،)4391تاتسوكا ،ایشيهارا

پس از آن اضافه فشار منفذي ناشی از زلزله به شکل

( ،)4393ایوازكی و همکاران ( ،)4399موسسه بينالمللی

محسوسی با جریان رو به باالي آب منفذي مستهلك میشود.

تحقيقات مهندسی زلزله و سيد و ادریس ( )4399اشاره كرد

این جریان سبب ایجاد نيروهاي روبه باال در ذرات خاك

[به نقل از  6-9و  .]25-29امروزه روشهاي پيشرفته

شده ،موجب سست شدن بخش باالیی توده خاك میشود

آزمایشگاهی و مد هاي پيچيده عددي به شکلی توسعه

[ .]6-44خاكهاي اشباع با تراكم پایين ،در هنگا اعما

یافتهاند كه امکان درك صحيح از شرایط و پيشبينی نزدیکتر

بارهاي دیناميکی یا استاتيکی تمایل به كاهش حجم دارند ،در

به واقعيت را براي مهندسين فراهم كردهاند [به نقل از  6-9و

صورتی كه این كاهش حجم به قدري سریع باشد كه آب

 .]25-29در شبيهسازي آزمایشگاهی رفتار خاك تحت اثر
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نيروهاي دیناميکی (امواج زلزله) ،میتوان دستگاه آزمایش

عکس حالت باال نيز ممکن است ،یعنی احداث سازه عاملی

سانتریفيوژ 4نا برد [ .]49همچنين در مد سازي عددي

براي افزایش پتانسيل و شدت روانگرایی الیههاي زیرین شده

نر افزارهاي متعددي وجود دارد كه توانایی ارائه و تحليل

باشد .سيد 9و رولينز 1در سا  ،4331در پژوهش خود نشان

مد هاي توسعهیافتهاي را در ارتباط با شبيهسازي روانگرایی

دادند كه مقدار نسبت تنشهاي دورهاي مورد نياز براي ایجاد

خاك دارند ،از این بين میتوان به نر افزار تفاضل

روانگرایی در نزدیکی و زیر سازه میتواند با مقادیر محدوده

محدود  2FLACاشاره داشت [ .]99استفاده از نتایج آزمایش

دور از سازه متفاوت باشد .وجود سازه فوقانی وضعيت

سانتریفيوژ دیناميکی براي اعتبارسنجی این مد ها بسيار رایج

نهشتههاي زیرین را از چند طریق مورد تغيير قرار میدهد،

و پر كاربرد است .نتيجه این پژوهشها سبب توسعه مد هاي

این موارد عبارتند از تنشهاي برشی استاتيکی موجود در

عددي و امکان به كارگيري آنها در تخمين پتانسيل

صفحه افقی نهشتههاي خاك ( ،)kαاثر تنشهاي موثر قائم

روانگرایی ،پيش بينی و بررسی رفتار خاك تحت اثر نيروهاي

ناشی از بارگذاري سازه ( ،)kσتغيير در نسبت پيش تحکيمی

زلزله شده است .چنانچه پاسخ و رفتار سيستم خاك به

( )kOCRو تأثير اندركنش خاك و سازه .براي هر خاكی در

درستی شناخته و پيشبينی شود ،میتوان از برخی از خطرات

حالت دور از سازه در صفحه افقی تنشهاي برشی استاتيکی

زمينلرزه مانند روانگرایی تا حد زیادي در امان ماند[به نقل از

وجود ندارد ،اما اگر اجزاي خاك زیرین تحت تاثير سازههایی

 .]6در این پژوهش به منظور مد سازي سربار ناشی از

مانند سدهاي بزرگ ،ساختمانهاي بلند و یا زمين شيبدار

احداث سازه بر روي یك خاك روانگرا ،از نر افزار تفاضل

قرار گيرد در صفحه افقی تحت بارگذاري ،تنش برشی

محدود  FLACبا استفاده از نتایج صحرایی و آزمایشگاهی

استاتيکی ایجاد میشود[.]4-9

استفاده شده است .براي توانایی این نر افزار در مد نمودن

مشاهدات آزمایشگاهی سيد و رولينز ،حاكی از این است كه

سربار در پدیده روانگرایی ،ابتدا نتایج شبيهسازي این نر افزار

نسبت پيشتحکيمی تأثير مشخصی بر مقاومت روانگرایی

با دستگاه سانتریفيوژ مقایسه شده و توانایی این دستگاه و

ماسه اشباع دارد .با بدون بعد كردن نسبت تنش دورهاي،

مد عددي  FLACدر شبيه سازي سربار اثبات شده است.

ازتقسيم آن بر نسبت پيش تحکيمی واحد ،ضریب تصحيح

در مراحل بعد یك سازه در محيط روانگرا انتخاب و پس از

 kOCRبه دست میآید .همچنين آنها دریافتند كه وجود

مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ،تاثير سربار بر روانگرایی

شالودههاي سطحی بر ماسه عادي تحکيمیافته ،نسبت پيش

خاك در نر افزار مد شده است .نتایج نشان داد كه مد

تحکيمی را تغيير نمیدهد ،بنابراین  kOCRنقش مهمی در این

عددي در این پروژه خاص سبب كاهش زیادي در هزینههاي

مورد ندارد .اما در سازههاي مدفون ،حفاري براي اجراي

ساخت میشود.

شالوده سبب جبران بارگذاري سازه میشود ،از اینرو نسبت
پيش تحکيمی زیر سازه و در نتيجه نسبت تنش دورهاي مورد

 -2اثر سربار

نياز براي ایجاد روانگرایی افزایش مییابد[.]25-91

تأثير سازه بر استعداد روانگرایی بسيار با اهميت است ،باید به
این موضوع توجه داشت كه مشاهده تخریب سازهها تحت

 -3آزمايش سانتريفیوژ

اثر زلزلههاي پيشين ،در واقع نشانگر اثر منفی سازه بر خاك

قوش 5و مادابوشی 6نتایجی از یك آزمایش سانتریفيوژ كه بر

زیرین نسبت به محيط آزاد نيست ،چرا كه وجود سازه ممکن

یك مد خاكی الیهبندي شده انجا گرفته بود را براي بررسی

است از رخداد پدیده عظيمتري جلوگيري كرده باشد .البته

اندركنش دیناميکی خاك و سازه ارائه كردهاند .براي برآورده

1 Centrifuge test
2 Fast Lagrangian Analysis of Continua

3 Seed
4 Rollins
5 Ghosh
6 Madabhushi
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ساختن قوانين تصحيح دیناميکی در مقياس كردن ویسکوزیته،

موثر عمل میكند ،ابتدا تنش كل محاسبه میشود ،سپس با

به جاي آب نمونه خاكی با استفاده از مایع سيليکون اشباع

محاسبه فشار آب حفرهاي ،تنش موثر بهدست میآید و از این

شد .سربار معرف وزن سازه ،به وسيلهي یك وزنه صلب كه

تنش موثر در معادالت رفتاري استفاده میشود .بنابراین انجا

به آرامی روي سطح مد قرار گرفته بر خاك اعما میشود.

تحليل بر اساس تنش موثر بهخوبی به وسيلهي

این وزنه تنشی معاد با  451كيلوپاسکا در شتاب گرانشی

FLAC

امکانپذیر است[.]29

g

 51ایجاد میكند[ .]49-43قوش و مادابوشی با استفاده از

مارتين 41و همکارانش رابطه  4را بين نمو كاهش كرنشهاي

روشی كه زینکوویچ 9و همکارانش در شبيهسازي عددي

حجمی ( )Δεvdو دامنه كرنش برشی دورهاي ( )γبرقرار

آزمایش ارائه كردهاند و با كد نویسی اجزا محدود توانستند

كردند[به نقل از .]49-43
C 3  vd
2

رفتار و پاسخ خاك مورد مطالعه در آزمایش را به صورت

()4

قابل قبولی شبيهسازي نمایند .این امر نشان میدهد كه با

  C 4  vd



  vd  C 1   C 2  vd

 C9 ،C2 ،C4و  C1ضرایب ثابت است.

انتخاب مد رفتاري مناسب براي خاك و ایجاد یك مد

معادله  4به وسيلهي بایرن 44به صورت رابطه  2اصالح شد.

نر افزاري صحيح میتوان پاسخ یك سيستم خاكی را در

()2

مقابل نيروهاي زلزله به درستی پيشبينی كرد .از آنجا كه


 




  vd
 C 1 exp   C 2 

 


  vd



آزمایش سانتریفيوژ به عنوان یك ابزار براي آزمودن مد هاي

 C4و  C2ضرایب ثابت متفاوت از ثابتهاي معادله  4است.

عددي و اعتبار بخشی به نر افزارهاي موجود است ،چنانچه

در نر افزار  FLACبراي ایجاد تغييرات فشار حفرهاي از یك

این آزمایش را در محيط نر افزار به درستی شبيهسازي بشود،

مد رفتاري با نا فين 42استفاده میشود كه هر دو رابطه باال

میتوان از روش به كار بسته شده براي تحليل ،بررسی و

را در كنار الگوي رفتاري خميري استاندارد موهريكولمب به

پيشبينی یك سيستم خاكی مشابه استفاده كرد.

كار میبندد .بایرن  ،4334اشاره داشت به اینکه مقدار

C4

میتواند با استفاده از رابطه  9و داشتن تراكم نسبی خاك به

 -4روش عددی تحلیل روانگرايي

دست آید .در نهایت مقدار عددي  C2از رابطه  6به دست

امروزه روشهاي عددي متفاوتی براي آناليز روانگرایی توسعه

میآید[به نقل از  49-43و .]99

یافتهاند اما دادههاي صحرایی بسيار اندكی براي ارزیابی

 2 .5

صحت آنها وجود دارد .همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد

) C 1  7600 ( D r

همچنين با به كارگيري رابطه تجربی بين  Drو عدد اصالح

استفاده از نتایج آزمایش سانتریفيوژ دیناميکی براي

شده آزمایش نفوذ استاندارد  ،)N1(60طبق رابطه  1و  ،5مقدار

اعتبارسنجی این مد ها بسيار رایج و پر كاربرد است.

عددي  C2به دست میآید.

 -1-4نرمافزار FLAC 2D

()1

نر افزار  FLACبر پایه روش تفاضل محدود عمل میكند .دو

()5

ویژگی مهم این نر افزار كه آن را نسبت به سایر نر افزارهاي

()6

مهندسی ژئوتکنيك متمایز میكند ،عبارتند از روش حل
صریح 9و الگرانژي 3كه امکان مشاهده رفتار سيستم در

D r  15 ( N 1 ) 60

0 .5

 1 . 25

C 1  8 . 7 ( N 1 ) 60
0 .4
C1

C2 

 -2-4شبیهسازی عددی آزمايش سانتريفیوژ

تغييرشکلهاي زیاد را فراهم میسازد [ .]99الگوهاي رفتاري

در این بخش به چگونگی شبيهسازي آزمایش سانتریفيوژ با

موجود در  FLACدر مورد بارگذاري استاتيکی بر پایه تنش

استفاده از نر افزار  FLACپرداخته میشود .مراحل انجا كار
10 Martin
11 Byrne
12 Finn

7 Zienkiewicz
8 Explicit Solution
9 Lagrangian
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مد سازي سربار ناشی از احداث سازه بر روي یك خاك روانگرا

جدو  -4پارامترهاي فيزیکی و مکانيکی خاك

به ترتيب شامل ،ایجاد هندسه مد  ،اعما شرایط اوليه (تحت
اثر نيروهاي استاتيکی) ،تحليل شرایط اوليه ،اختصاص شرایط
ویژه تحليل دیناميکی به مد

چسبندگی ()C

مانند شرایط ویژه مرزي،

چگونگی اعما بار ،ميرایی ،انتخاب و اختصاص مد رفتاري
مناسب و انجا تحليل ،استخراج نتایج و مقایسه آن با
خروجیهاي آزمایش است.
هندسه مد با ابعاد متناظر با شتاب گرانش  51 gدر

FLAC

زاویه اصطکاك داخلی ()φ

Degree

مدو االستيسته سکون )Es(static

KN/m2

مدو االستيسته دیناميکی)Es(dynamic

KN/m2

عدد نفوذ استاندارد)NSPT(average

-

ضریب پواسان ()ν

-

نفوذپذیري ()K

ایجاد شد و نواحی شبکه تفاضل محدود به صورت مربع و

KPa

×

وزن واحد حجم خاك ()γ

به ابعاد  ،2×2تشکيل شد .این ابعاد با توجه به مصالح خاك،

cm/s
3

KN/m

تراكم خاك ()Dr

قادر است موج با بيشينه فركانس  5هرتز را عبور دهد .پس از

%

اتما تحليل براي مقایسه نتایج با مد آزمایشگاهی تغييرات
اضافه فشار حفرهاي در عمق  1/25متري نسبت به زمان
اعما بار مشابه آنچه كه قوش و مادابوشی ،ارائه كردند ،از
مد استخراج شد .در ادامه نتایج شبيهسازي عددي انجا
گرفته با استفاده از نر افزار  FLACو نتایج مد آزمایشگاهی
با هم دیگر مقایسه شده و نتایج نشان داد كه همبستگی آنها
مناسب بوده است [به نقل از .]49،29،21

شکل  -4وضعيت تحتاالرضی محل مورد مطالعه

 -5اعتبار سنجي مدل

 -2-5مدل سازی سربار

پس از شبيه سازي دستگاه سيانتریفيوژ و ميد سيازي سيربار

روش تحليل به كار بسته شده از نوع دیناميکی غير خطی با به

ناشی از احداث سازه روي خاك روانگرا ،در این قسمت مد

كارگيري مد هاي رفتاري موهريكولمب و فين ،مشابه آنچه

ساخته شده مورد آزمایش قرار گرفتيه و بيراي احيداث سيازه

است كه در شبيهسازي آزمایش سانتریفيوژ از آن استفاده شد

روي خاك روانگرا مورد ارزیابی واقع شده است.

و با واردكردن تاریخچه زمانی شتاب زلزله بر مد عددي
ساخته شده انجا گرفت .تاریخچه زمانیهاي مورد استفاده

 -1-5مشخصات پروژه

بيشتر مربوط به زلزلههایی بوده كه روانگرایی در هنگا وقوع

ساختگاه مورد مطالعه مربوط به محل احداث ساختمان مركز

آنها مشاهده شده است ،و به عنوان زلزلههاي مرجع در

فنی و حرفهاي شهرستان نوشهر ،واقع در استان مازندران

تحليلهاي دیناميکی در سطح جهانی از آنها استفاده میشود.

است .محل مورد مطالعه روي پهنههاي ساحلی و نهشتههاي

این زلزلهها عبارتند از طبس ،نورثریج ،چیيچی ،كوبه و لوما

دریایی قرار دارد .این مناطق شامل دامنههاي آبرفتی و

پریيتا .در انتخاب تاریخچه زمانی زلزله هاي فوق از

بادزنهاي آبرفتی است [ .]91جدو  4پارامترهاي فيزیکی و

ركوردهاي ثبت شده مربوط به ساختگاههاي مشابه با ساختگاه

مکانيکی خاك كه در آزمایشگاه و در محل تعيين شده است

مورد نظر استفاده شده است .شکل  2شتابنگاشتهاي

را نشان میدهد .بر این اساس شماتيك وضعيت تحتاالرضی

اصالح شده زلزلههاي یاد شده را نشان میدهد.

محل مورد مطالعه رسم شده و در شکل  4نشان داده شده
است.
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شتابنگاشت درنظر گرفته شده و تعداد وضعيت اعما
سربار ،برابر با  41مد است .در تفسير نتایج تحليلهاي
عددي مرتبط با مسئله روانگرایی از اصطالحی با عنوان نسبت
اضافه فشار حفرهاي یا  ruیاد میشود كه مقدار آن از رابطه 9
به دست میآید.
u

()9

 0

ru 

نتایج پژوهشهاي پيشين نشان میدهد ،چنانچه مقدار ru
بزرگتر از  1/9شود خاك داراي پتانسيل روانگرایی باال بوده و
نيازمند استفاده از روشهاي بهسازي براي مقابله با روانگرایی
احتمالی است .شکلهاي  5الی  ،9مقادیر  ruرا در نقاط

شکل  -2شتابنگاشتهاي استفاده شده در مطالعه

مختلف از عمق زمين ،به ترتيب در محوطه ،لبه ساختمان و

صفر شدن تنش موثر خاك عامل تشخيص روانگرا شدن یا

زیر ساختمان نشان میدهند.

نشدن خاك است .براي بررسی احتما روانگرایی در خاك

ru

مورد مطالعه نقاطی در ميانه ،گوشه و فواصل دور از پی

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
2

ساختمان انتخاب شد تا وضعيت تنش موثر آنها در حين
اعما موج زلزله بررسی شود .شکلهاي  9و  1منظري كلی

4

از مد هاي عددي ساخته شده در نر افزار  FLACرا نشان
میدهد.

6
)Depth (m

8

10

چی ـ چی
کوبه
لوما ـ پریتا
نورثریج
طبس

12

14

شکل  -9مد ساخته شده در FLAC
شکل  -5تغييرات  ruدر مکان دور از سازه

همانگونه كه در شکل  5مشاهده میشود جز در سه مورد
مقادیر  ،ruاز مقدار  1/9بيشتر نشده است .البته این تخطی
اندك بوده و با توجه به نتایج دیگر زلزلهها قابل چشمپوشی
شکل  -1نحوه اعما موج در مد

FLAC

است .شکل  6و  9تغييرات  ruبه ترتيب در در لبه سازه و در
مركز سازه ( )DL+LLرا نشان میدهد.

تعداد مد هاي نهایی بررسی شده با توجه به تعداد
13

سعيد اردشيري الجيمی و همکاران

مد سازي سربار ناشی از احداث سازه بر روي یك خاك روانگرا
ru
0.6

0.8

ru

0.2

0.4

0

0.8

1

0.6

0.4

0.2

2

4

4

6

6

)Depth (m

8
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)Depth (m

8

چی ـ چی
کوبه
لوما ـ پریتا
نورثریج
طبس

0
2

10

چی ـ چی
کوبه
لوما ـ پریتا
نورثریج
طبس

12

12

14

14

شکل  -9تغييرات  ruبا عمق در مرکز سازه (.)DL

شکل  -6تغييرات  ruدر لبه سازه
ru
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

شکل  9تغييرات  ruبا عمق در مركز ساختمان را تحت اثر بار

2

مرده به تنهایی نشان میدهد ،همانگونه كه مشاهده میشود با
كاهش مقدار بار ،اندكی بر پتانسيل روانگرایی افزوده شده

4

است ،اما این مقدار كاهش بسيار ناچيز و بیاثر است .البته در
6
)Depth (m

8

مركز پی و در نقاط نزدیك به سطح زمين به دليل تأثير بيشتر
سربار بر افزایش تنش موثر خاك كاهش شدید پتانسيل
روانگرایی در خاك مشاهده میشود كه این امر بر حفظ
سالمت ساختمان در صورت وقوع زلزله بسيار موثر است.

10

اگر چه پيشبينی عد وقوع روانگرایی اطمينان خاطري از
چی ـ چی
کوبه
لوما ـ پریتا
نورثریج
طبس

12

سالمت یك سازه در مواجه با زلزلههاي طرح و سطح
بهرهبرداري ایجاد میكند وليکن الز است در خاكهاي

14

ماسهاي اشباع كه در آنها احتما وقوع روانگرایی بررسی

شکل  -9تغييرات  ruدر مركز سازه (.)DL+LL

میشود ،نشستهاي ناشی از كاهش مقاومت خاك نيز كنتر

از مشاهده تغييرات نسبت اضافه فشار حفرهاي با عمق در

شود .هر چند هيچ یك از آیيننامههاي داخلی به این موضوع

شکلهاي  6و  9و مقایسه آنها با شکل  5میتوان به درستی

اشاره نکردهاند ولی مطابق دستورالعمل فنی

دریافت كه با نزدیك شدن به سازه در راستاي افق ،از پتانسيل

 ،]25[ ،1997مقادیر مجاز نشست ناشی از روانگرایی به

روانگرایی خاك كاسته میشود ،این مقدار كاهش بيانگر اثر

مقادیر كمتر از  41سانتیمتر براي زلزله طرح و  2/5سانتیمتر

مثبت سربار ناشی از بار مرده و زنده سازه در كاهش احتما

براي زلزله سطح بهرهبرداري محدود شده است .همچنين

وقوع روانگرایی در ساختگاه مورد نظر است .شکل 9

جابهجایی افقی سازه تحت اثر دو زلزله فوق به ترتيب نباید از

تغييرات  ruبا عمق در مركز سازه ( )DLرا نشان میدهد.

مقادیر  45و  9/5سانتیمتر تجاوز نماید .شکلهاي  3تا 44
14
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تغيير مکان قائم خاك را در وسط و گوشه پی در نهشتههاي

موثر در نهشتههاي ماسهاي متراكم و نيمه متراكم میشود كه

ماسهاي سست تحت زلزله طبس را نشان میدهند .در این

تاثير آن در خاكهاي متراكم به مراتب بيشتر است .در

شکلها دیده میشود كه تغيير مکان قائم در گوشه پی نسبت

نهشتههاي ماسهاي سست سربار پایين بر روي پتانسيل

به وسط پی بيشتر است.

روانگرایی بی تاثير است و در سربارهاي باال تاثير كمی دارد.
در این رابطه شکل  42و  49نسبت تنش موثر به اضافه فشار
منفذي در مقابل عمق براي زلزله طبس براي پروژه مورد
مطالعه را نشان میدهد.

شکل  -3تغييرات نشست در مركز سازه ()DL

شکل  -42تاثير سربار در وسط پی براي ماسه سست

شکل  -41تغييرات نشست در مركز سازه ()DL+LL

شکل  -49تاثير سربار در گوشه براي ماسه سست
شکل  -44تغييرات نشست در لبه سازه

با توجه به تحليل حساسيتهاي انجا شده در ارتباط با تراكم
همچنين با محاسبات انجا شده ،مقادیر نشست و جابهجایی

خاك در حالت متراكم ،نيمه متراكم و سست ،میتوان نتيجه

افقی سازه كمتر از  9سانتیمتر بوده كه شروط فوق را ارضا

گرفت كه در نهشتههاي ماسهاي متراكم و نيمه متراكم در

مینماید .پژوهشهاي گذشته نشان میدهد كه افزایش سربار

سربارهاي پایين ،تاثير مثبتی بر كاهش پتانسيل روانگرایی

سبب كاهش قابل توجه اضافه فشار منفذي و افزایش تنش

داشته و این حالت در ميزان سربارهاي زیاد محسوستر است،
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مد سازي سربار ناشی از احداث سازه بر روي یك خاك روانگرا

اجراي فونداسيون كه در پایان سبب صرفهجویی زیادي در

،اما در حالت سست در سربارهاي كم تاثير چندانی نداشته

ساخت سازه یاد شده شد كه مهمترین دستاورد استفاده از

ولی با افزایش سربار استعداد روانگرایی كاهش مییابد كه

.روش عددي در این پروژه خاص است

.بسته به ميزان سربار و زلزله متفاوت خواهد بود
 متر4 و9 ،1/5 این زلزلهها به ترتيب سبب روانگرایی تا عمق
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 متر براي نهشتههاي سست خواهند49  و49 ،45 متراكم و
شد كه این موضوع اهميت تراكم خاك و همچنين زلزله را
 همچنين عمق اثرگذاري سربار براي سه نوع.نشان میدهد
مختلف تراكم متفاوت بوده كه در نهشتههاي ماسهاي متراكم
 متر تأثير44  متر و45 در وسط و گوشه به ترتيب تا عمق
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امروزه استفاده از روشهاي عددي در كنار روشهاي تجربی
در تحليل مسائل ژئوتکنيکی با توجه به توسعه روز افزونشان
 روشهاي تجربی به دالیلی.به یك ضرورت تبدیل شده است
 مشخص نساختن پاسخ و، سادهسازي مفرط،نظير جامع بودن
رفتار سيستم در پروژههاي مهندسی ژئوتکنيك و دیگر
 بسيار محافظهكارانه بوده و به نوعی در نقطه مقابل،پروژهها
 شناخت و استفاده، با آگاهی.اقتصاد مهندسی قرار میگيرند
صحيح از روشهاي عددي میتوان گا مثبتی براي كاهش
.هزینهها در پروژههاي مهندسی عمران برداشت
 در پروژه مركز،FLAC در مد سازي انجا گرفته با نر افزار
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 تحليل دقيقتري از پتانسيل روانگرایی آن،بر ساختگاه موجود
،ارائه شد كه با بررسی رفتار خاك در مدت زمان وقوع زلزله
بررسی نشستهاي تحميلی و مقادیر كاهش در ميزان تنش
موثر خاك توانست نقش مهمی در كاهش هزینههاي ساخت
 درصد در هزینههاي91  كاهش حدود.در این پروژه ایفا نماید
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 ارزیابی و تحليل روانگرایی ناشی از موج در،. ر،[ نورزاد26]
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