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Abstract
Soil-structure interaction is one of the most important and influential factors on the seismic
behavior of structures, especially reinforced concrete structures. In this study, the effect of
soil-structure interaction on a 9-story reinforced concrete structure with a flexural frame
system designed based on low-risk seismic requirements and for nonlinear analysis with
OpenSees finite element software in two different modes with rigid base without considering
the interaction and with a flexible base, has been modeled and evaluated. The results show that
due to the interaction, the base shear (with 12.51 %), the shear within the floors (with 8.42 %)
and the amount of relative displacement (with 12.83 %) are reduced, while the actual period of
the building (with 15.14 %) and the absolute displacement of the floors (with 7.82 %) are
increased.
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چکیده

اندرکنش خاک و سازه یکی از عاملهای مهم و تاثیرگذار بر رفتار لرزهای سازهها بهویژه ساازههای بتنآرماه اسا  .در ایان

تحقیق اثر اندرکنش خاک-سازه بر یک سازه  9طبقه بتنآرمه با سیستم قاب خمشی که بر اساس الزامات لارزهای باا ساح

خحر پایین طراحیشده اس

و برای تحلیل غیرخحی با نرمافزار اجزای محدود  OpenSeesدر دو حال

مختلف با پایه صال

بدون در نظر گرفتن اندرکنش و با پایه منعحف با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک-سازه مدلسازی و مورد ارزیابی قرارگرفته

اس  .نتایج بهدس آمده نشان میدهد که در اثر اندرکنش ،برش پایه به اندازهی  12/51درصد ،برش درون طبقات به انادازهی

 8/42درصد و مقدار تغییرمکان نسبی به اندازهی  12/83درصد کاهشیافته درحالیکاه دوره تنااوب واقعای سااختمان باه

اندازهی  15/14درصد و تغییرمکان محلق طبقات به اندازهی  7/82درصد افزایش می یابد.

کلمات کلیدی :اندرکنش خاک-سازه ،رفتار لرزهای ،پاسخ دینامیکی ،برش پایه ،پایه صل  ،پایه منعحف.
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 -1مقدمه
در دهههه  ۷۰مههیالدی کههه انههدر کههن سههازه-خهها -سههازه مفر ههی بههده ههود ] ،[1ررسههی ااههران ایههه پدیههده در پاسه هههای
تغییر بهل سهازه ،ه مهمهی از تاتیتهان را در رگر ه ] 2و  .[3ها توسهفه روه ههای عهددی نایهر امهدای ماهدود و
امههدای مههرزی ،وههیه و هملههاران  ]۴در یههم ملاوفههه پارامتریههم ههه ررسههی ااههران انههدرکن سههازه-خهها -سههازه ههر پاسه
سازه ها تمرکهد هر روی دو مؤوفهه اله ه و مهد ون بهدگی پرداختنهد .در ادامهه ،گهوان و نهوا ا ]۶ ,۵و هه ننهیه کیهان و
سلاس  ]۷ا استفاده از روه امهدای مهرزی ااهداه هه ررسهی پاسه ههای سهازه کردنهد .در پهخوه ههای اخیهر ،انهدی و
هنهاه هر ] 8و  [9هها اسهتفاده از روه خلهی مفههادال و الهال آن هه ررسههی انهدرکن سهازه-خهها -سهازه پرداختنهد .آنههها
ا کهاه اا ه ربهی و ا هدای میرایهی ،ایهه روه را هرای تمهامی سهامانه هها کارآمهد کردنهد .ملاوفهه آزمایشهگاهی انهدر
کهن سهازه-خها -سههازه ،از دیگهر زمینهه ههای تاتیتههاتی در مهورد آن مهی ابهد .ک وتیههو و هملهاران  ]1۰اههد هوههود
شههیدن روه ترکیوههی امههدای ماههدود و امههدای مههرزی ههرای اسههتفاده در انههدر کههن سههازه-خهها -سههازه و انههدرکن
خاکسههازه هها اسههتفاده از آزمههای هههای متفههدد ههر روی نمونههه هههای واافههی و آزمایشههگاهی ،تاتیتههان خههود را انجههاه دادنههد.
تروموتا و هملاران ] 11و  [12دو نوع سازه (یهم سهازه کوتهاه ها اهاج ارتجهاعی و یهم سهازه سهاخته بهده ها دیهوار ربهی و
ارتفاع متوسط) را رای ملاوفه اندرکن سازه-خا -سازه ،ا دستگاه سانتریفیوژ آزمای کردند.
خرا یهههای اتفههات ا تههاده در زودوههههای پیشههیه ازمم ههه زودوهههی کو ههه نشههان داد کههه ر تههار وههرزهای سههاختمانها ،عههالوه ههر
ویخگیههها و ا دارهههای هههکار گر تهبههده در ههرا سههازه ماننههد سههامانههای م ت ههب ههار ر مههانوی ] ،[1۷ – 13هرهمههویی از
مصههاوه هوبههمند ماننههد آویاژهههای حا اهههدار بههل ی ] ،[18کامپوزی هههای پایههه پ یمههری ] 19و  [2۰و کامپوزی هههای
پایهمفههدنی ] 21و  [22ههه پاس ه پههی و خهها زیههر آن نیههد وا سههته اس ه  .ه اکنههون آنیهنامههههای و هرزهای مههدرن ازمم ههه
آنیهنامهی زودوهی ژاپه م ده میکنهد کهه مدالسهازی سهازهها ها در ناهر گهر ته ااهران کامه راسهازه ،پهی و خها زیهر آن
انجاه گیرد .اکثهر سهازهها دارای یهم نهوع اومهان سهازهای هسهتند کهه ها زمهیه در ارتوهاق مسهتتی اسه  .واتهی نیروههایی
نههون تاریمهههای تلیهههگاهی پدیههدار میبههوند و ههر روی ایههه سیسههت ها ااههر میکننههد ،تغییرملانهههای مر ههوق ههه سههازه و
زمههیه مسههتت از ه ه ن واهنههد ههود ] .[23رونههدی کههه نههی آن حرک هههای خهها ههر حرک هههای سههازه ااههر میکنههد و در
متا حرک های سازه هر حرک ههای خها ااهر میگهاارد را انهدرکن خها -سهازه مینامنهد .پاسه سهازه در را هر زودوهه
تا ه تهه ایر سههه سیسههت درگیههر ههاه اسهه کههه عوارنانههد از :سههازه ،پههی و خهها زیههر پههی ( 2۴ )FEMAP695و .]2۵
تا ی انهدرکن خها -سهازه ،دروااهپ پاسه مجموعههی ایهه سهه سیسهت در را هر بهتاجهای زمهیه اسه  .ایهه مو هوع
در اد یان نی یشتر اناههای «اندرکن خا -سازه» و «اندرکن خا  ،پی و سازه» مورد اباره ارار میگیرد.
ههرم مرسههوه دررونههد تاتیتههان ایههه اس ه کههه سههازه را ههر روی تلیهههگاههای ل ه ش بویهسههازی کههرده و مههورد ارزیهها ی
یها سهنگ
ورزهای ارار میدهند ،درحاوی که ایه هرم تهط زمهانی لهایه خواههد هود کهه سهازه روی خها سهیار سه
نا بده ابد .تاتیتان نشان داده اس کهه اگهر خها زیهر پهای سهازه انفلا پهایر ابهد ،پاسه وهرهای سهازه مملهه اسه
ههه بههدن دسههت وه تغییههر بههود  2۶و  .]2۷همچنههیه نشههان داده بههده اسه کههه واتههی یههم سههازه ندمرتوههه روی یههم
خا نره در ناهر گر تهه میبهود ،حرکه میهدان آزاد زمهیه و مش صهان دینهامیلی سهاختمان هه بهدن تغییهر میکنهد و
ایههه مومههش تغییههر در پاس ه وههرزهای میبههود  28و  .]29مفمههو د در ناههر گههر ته انههدرکن خهها -سههازه مومههش ا ههدای
در پریههود ارتفابههی سههازه و همچنههیه تر یهه اسههتهال انههرژی میبههود  3۰و  .]31دو روه مرسههوه مههه تا یهه
انههدرکن خهها -سههازه در دسههترس اسهه  :روه مسههتتی و روه زیرسههازه .در روه مسههتتی  ،خهها  ،پههی و سههازه
هلههورن یههم سیسههت واحههد بویهسههازی و تا ی ه میبههوند  ]32درحاویکههه در روه زیرسههازه ،خهها -سههازه هلههورن
دو سیسههت مجههدا بویهسههازی و تا یهه مههههیبوند و ااههران انههدرکن خهها -سههازه هها اسههتفاده از توا ههپ امپههدانس
( )Impedance functionدر ناههر گر تههه میبهود  .]33هها ومهود اینلههه ملاوفههان زیههادی ههر روی ته ایر دینههامیلی خلههی
انههدرکن خهها -سههازه روی پاس ه ا سههتیم و ایههر ا سههتیم سههازهها انجاهگر تههه  ،]3۷-3۴ررسههیهههای مفههدودی ههر
روی ته ایر انهدرکن خها -سهازه و سهاختگاه روی سهازه ها در ناهر گهر ته ر تهار ایرخلهی خها لهورن پایر تهه اسه
 .]38-۴۰اور عمهومی هر ایهه اسه کهه در ناهر گهر ته انهدرکن خها -سهازه در تا ی هها ،مومهش لهر ه ااتصهادی در
نر میبود .درحاویکه تاتیتاتی کهه تها امهروز لهورن گر تهه ،هه نتهایجی متنهاا ها ایهه هاور رسهیدهاند و ایهه تنهاا
زمانی که ر تار ایرخلی سهازه مهدنار ابهد ،ماسهوستهر اسه  .]۴1ااهران انهدرکن خها -سهازه مومهش کهاه ن هش
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نیههرو روی سههازه میبههوند .هرننههد واتههی ر تههار ایرخلههی سههازه مههدنار اههرار میگیههرد ااههران ا دایشههی انتتههاوی و دورانههی
ممله اس ن ش تغییرملان سازه را ا دای دهند .]۴2
عالوه ر ایه ،اندرکن خها -سهازه و بهرایط خها کهه هر ملا ته ر تهار پهی ها سهازه ته ایر میگاارنهد ،ههنور کامه در
نههارنوج ارزیهها ی آسههیشپایری وههرزهای سههازهای مورد ررسههی اههرار نگر تهانههد .هها ومههود اینلههه رخههی ملاوفههان هها ارانههه
منانیهههای بههلنندگی سههاختمانها هها بههرایط م ت ههب خهها  ،سههفی کردهانههد ااههران ما ههی سههاختگاه را در ناههر گیرنههد
 ،]۴3ته ایر انههدرکن خهها -سههازه ههر روی عم لههرد مههورد انتاههار از سههازه ،تومههه زیههادی را ههه خههود م ههش نشههده اسه .
خاللهههای از ملاوفههاتی کههه ت ه ایران انههدرکن خهها -سههازه را روی تا یه بههلنندگی سههاختمانها در ناههر گر تهانههد ،در
ایه اسم ارانه میبود.
سهاند و هملهاران ،ته ایر انهدرکن خها _سهازه دینهامیلی ایرخلهی روی آسهیشپایری وهرزهای سهاختمانها را ها اسهتفاده
از یههم تا ی ه دینههامیلی متایسهههای مههورد ملاوفههه اراردادنههد .در ایههه ملاوفههه آنههها یههم سیسههت سههازه-خهها ایرخلههی
کامهه کههه تمههاه ااههران ایرخلههی اعهه از خهها  ،سههازه و سههله تمههاس آنههها را در ناههر میگر هه  ،هها یههم مدالسههازی
دومرح هههای کههه از ااههران میرایههی انتشههاری لههر نار میبههد ،ووههی ر تههار ایرخلههی خهها را هها تغییههر در مش صههان
ارتفاه پایهه و اعمهاال آن در تلیههگاههای له ش در ناهر میگر ه  ،مهورد متایسهه اهرار گر تنهد .آنهها مشهاهده کردنهد کهه
هها در نارگیههری انفلا پههایری خهها و پدیههده انههدرکن خهها -سههازه میتواننههد ههه نتههایب مل ههوج و فل هاد نههامل وج در
ر تههار سههازه دس ه یا نههد و ایههه وا سههته ههه مش صههان دینههامیلی خهها  ،سههازه و همچنههیه مش صههان زمیهوههرزه ازمم ههه
ماتههوای رکانسههی ،دامنههه و مههدن زمههان آن اسهه  .]۴۴رامیههو -تسههمهمریاه تهه ایر انههدرکن خهها -سههازه روی
بههلنندگی وههرزهای ااجهههای تهآرمههه ایههر بههل پایر را هها ت کیههد ههر عههده الفی هههای مومههود در مش صههان خهها ،
پارامترهههای هندسههی پههی و مش صههان زمیهوههرزه ورودی ،مههورد ارزیهها ی اراردادنههد .ههرای بویهسههازی انههدرکن ههیه پههی
سههلای و سههله خهها در آن ملاوفههه ،از مههدال تیههر ههر روی پههی ایرخلههی وینل ههر اسههتفاده بههد کههه اههادر اس ه ااههران
گهواره ای و وغدبهی ،همچنهیه نشسه دانمهی پهی هر روی خها خلهی و ایرخلهی را در ناهر گیهرد .نشهان داده بهد کهه
منانیهههای بههلنندگی مههدالهایی کههه در آنههها انههدرکن خهها -سههازه در ناههر گر تهبههده ،هها منانیهههای مر ههوق ههه
مههدالهای ههدون انههدرکن خهها -سههازه متفههاون اس ه  .همچنههیه پههارامتر عههده الفی ه حههاک ههر نتههایب ،پههارامتر عههده
الفی مر وق هه زمیهوهرزه ورودی هود  .]۴۵پیتیالکهیس و هملهاران ،توا هپ بهلنندگی وا سهته هه زمهان هرای ااجههای
تهآرمه کهه هر اسهاس آنیهنامهههای م ت هب نر بهدهاند را ارانهه بهدهاند کهه در آنهها ااهران انهدرکن خها -سهازه نیهد
در ناههر گر تهبههده اسهه  .]۴۶ااههران انههدرکن خهها -سههازه دو سههاختمان مجههاور تاهه ااههر تاریمهههای تلیهههگاهی
توسههط ماهوتیههان لههورن گر ه  .نتههایب وی نشههان داد کههه پدیههده انههدرکن خهها -سههازه اعههز ا ههدای زمههان تنههاوج
گردیده و در نار گر ته ایه پدیهده عمومهاد اعهز ا هدای هره پایهه و تغییرملهان ا تهی میگهردد .ایهه ا هدای سهتگی هه
ال ه یه دو ساختمان دابته و پدیهده انهدرکن خها -سهازه مملهه اسه هره پایهه مهاکدیم را تها دو را هر هره پایهه
مههاکدیم سههاختمان تههم ا ههدای دهههد  .]۴۷مشههاهده بههد کههه ماتتههیه نشههان دادهانههد کههه در ناههر گههر ته انههدرکن
خهها -سههازه مومههش تغییههر در عم لههرد وههرزهای مههورد انتاههار سههازه میبههود و پتانسههی خرا ههی را ا ههدای میدهههد و زه
اس در ملاوفاتی که ا اهدا ارزیا ی ورزهای انجاه میبوند ،ااران اندرکن خا -سازه دیده بود.
ایههه پههخوه هها نگههره ههه پخوه هههای پیشههیه ،هههمناور در هتههر در زمینهههی ااههران انههدرکن خهها -سههازه ههر روی
ر تههار وههرزهای سههازههای تهآرمههه ،انجاهگر تههه اس ه  .در ایههه ملاوفههه ،ااههران انههدرکن خهها -سههازه هها اسههتفاده از روه
مسههتتی تممرح هههای انجاهبههده اس ه  .ههرای ایههه مناههور ،ر تههار خلههی و ایرخلههی خهها و ااههران ما ههی سههاختگاه در
ایجاد مهدالها در ناهر گر تهه بهده اسه  .هرای ارزیها ی سهه ااهران هرکهداه از پدیهدههای انهدرکن خها -سهازه و ااهران
ما ههی سههاختگاه ،یههم روه دومرح هههای ایرهموسههته نیههد در ناههر گر تهبههده اسهه کههه ااههران ما ههی سههاختگاه را روی
سهازه هها تلیهههگاههای له ش مههورد ارزیهها ی اهرار میدهههد و از ااههر انهدرکن خهها -سههازه لهر نار مینمایههد .یههم سههازه 9
نوته تهآرمه ا سیست اهاج خمشهی کهه هر اسهاس اودامهان وهرزهای ها سهله خلهر پهاییه نراحهی بهده اسه  ،ههعنوان
نمونههه مرمههپ انت ههاج بههده اس ه  .منانیهههای بههلنندگی هلههورن تهها فی از حههداکثر بههتاج زمیه ههر روی سههتر سههنگی
 PGAرای مهدالهای ها تلیههگاه له ش (کهه در دو حاوه ااهران ما هی سهاختگاه را در ناهر میگیهرد و لهر نار میکنهد)
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و مههدالهای انههدرکن خهها -سههازه ههر اسههاس اسههت رات احتمهها تی نتههایب تا ی ه دینههامیلی ا دایشههی سههازه ر ههی هها
استفاده از نرها دار  OpenSeesه دس آمدهاند.
 -2مدلسازی

سههاختمان موردملاوفههه ،یههم سههاختمان تهآرمههه هها سیسههت اههاج خمشههی  MRFدارای  9نوتههه و  3دهانههه اسهه کههه
هعنوان یم سهازه میانمرتوهه هحسهاج میآیهد .ایهه سهازه هر اسهاس هرم بهل پایری پهاییه و ها سهله خلهر وهرزهای
پاییه نراحیبهده اسه  .بهل  1نمهای بهماتیم از ایهه سهازه را هر روی تلیههگاه له ش هه نمهای گاابهته اسه .]۴۵
در مههدوال  1مش صههان اله ی آنکههه عوارنانههد از مههره و سه تی نوتهههها ،پریههود اله ی ارتفابههی و متاومه ههته و ههو د
نشان دادهبدهاند.

شکل  1نمایش شماتیک مشخصات هندسی و سازهای سازهی  MRFمرجع مورداستفاده برای ارزیابی آسی پذیری لرزهای( ،الف) سح
مقاطع و (ب) جزئیات آرماتور گذاری []45
جدول  1مشخصات اصلی سازه مرجع

نهم
37

نهم
17

جرم طبقههای سازه ()Ton

سوه

دوه

اوال

هشت

هفت

بش

پنج

نهاره

3۷

38

3۷

3۷

3۷

3۷

3۷

3۷

اوال

هشت

هفت

بش

پنج

نهاره

سوه

دوه

۴1

1۷

1۷

23

23

29

29

۴1

سختی طبقههای سازه ()Tonf/m×105

پریود مودهای سازه ()sec
مود
سوه
1/98

مود دوه
1/23

مود
اوال

)𝐏𝐏𝐏𝐏( 𝐜𝐜𝐟𝐟

)𝐏𝐏𝐏𝐏 ( 𝐲𝐲𝐟𝐟

۰/89

1۴

۴۰۰

مدالسههازی عههددی سههازه هها اسههتفاده از نرها ههدار امههداد ماههدود  OpenSeesانجاهگر تههه اسهه  .]۴8ههرای بویهسههازی
اومانهههای تیههر-سههتون ،از رموال نههدی نیرویههی اسههتفاده بههده اس ه  .ههرای بویهسههازی ر تههار ایرخلههی سههله متلههپ ،از
پالستیسههیته مصههاوه گسههترده در نههوال اومههان استفادهبههده کههه ههر اسههاس روه تههار ( )Fiberمیسههر گردیههده اس ه  .ههرای
یههان ر تههار تارهههای ههته ،از مههدال اسههلان-پههار الال بههده هههره گر تهبههده اسهه  .]۴9مههه در نارگیههری ااههران
ماصوربههدگی ،ههته هسههته و ههته پوب ه هها پارامترهههای مصههاوه متفههاون از ه ه در ناههر گر تهبههدهاند .ههر اسههاس کههار
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تاتیتهاتی کارسههه-میرسهها  ،]۵۰از مصههاوه تهمماوری ههرای سههاخ مصههاوه تهمماوری ههته اسههلان-پههار استفادهبههده
کههه دارای زواال سهه تی ارگههااری -ههار رداری خلههی اسهه و متاومهه کششههی آن لههفر اسهه  .آرماتورهههای ههو دی هها
اسههتفاده از مصههاوه تههمماوری بویهسازیبههده کههه یههم مصههاوه دوخلههی تههمماوری ههو دی اسهه و در آن سهه
بدگی سینماتیم در نار گر ته میبود.
ااههران انههدرکن خهها -سههازه هها روه یههم مرح هههای مسههتتی در ناههر گر تهبههده اس ه کههه ه زمههان ااههران اینرسههی و
انههدرکن سههینماتیم را در ناههر میگیههرد ] .[23بههل  2هلههورن بههماتیم ،مههدال امههداد ماههدود انههدرکن خهها -سههازه
ساختهبههده در تاتیههض حا ههر را ههه نمههای میگههاارد .خهها هلههورن دو فههدی هها دو درمههه آزادی در هههر گههره
بویهسههازی گردیههد و مههه سههاخ مههدال آن ،از اومههان ایدوپارامتریههم نهار هه فی هها رموال نههدی کههرن لههفاهای
استفاده بهد .مهه در ناهر گهر ته سه تی نهی لهای زیرسهازه ،از میراگهر ویسهمر-کوه مهایر  ]۵1در زیهر پرو یه خها
اسههتفاده بههد .در ایههه پههخوه هههمناور دس ه یا ی ههه دا ه هها تر و هرهمههویی دوننههدان از تواناییهههای نرها ههدار امههداد
مادود  ،OpenSeesاز مدالهای کالسهیم نهر و کمهم نهر مفهادال هرای خها اسهتفاده نشهده اسه  .سهرع مهوت ربهی
در سنگ ستر ا سهتیم ،را هر ها  9۰۰متهر هر اانیهه در ناهر گر تهه بهد .اا ه تومهه اسه کهه هه ع ه اینلهه یهم نهی
لههای ا سههتیم در مههدال وارد بههده اس ه  ،میتههوان زودوههه او بههده ههر روی سههتر سههنگی را در پههای سههازه اعمههاال بههد
 .]۵2بههوله مههورد ناههر در تا ی ههها ،دارای نههوال  22۰متههر هها عمههض متغیههر  Hاس ه  .هندسههه م نههدی امههازه میدهههد
که تفداد اومهان کها ی در نهوال مهوت ربهی انت ها ی مهای گیهرد .ها در ناهر گهر ته رکهانس حهداکثر را هر ها  1۰هرتهد،
یم گسسته سازی متهراک هرای اومهان نهدی ها ا فهاد  1متهر در  1متهر در ناهر گر تهه بهد .یهم پهی پیوسهته ها له وی
ا مه اتصاال خا و سازه در نار گر ته بد.
بههل  3هلههورن بههماتیم روههههای بویهسههازی مورداسههتفاده را نشههان میدهههد .اووههیه مجموعههه از تا ی ههها ههر روی
سههازه هها تلیهههگاههای ل ه ش کههه روی سههنگ در ناههر گر تهبههده ههود ،هها اعمههاال زمیهوههرزه او بههده ههر روی سنگ سههتر،
انجاه گر تند .ته ایر انهدرکن خها -سهازه و ااهران ما هی سهاختگاه روی پاسه وهرزهای و بهلنندگی سهاختمان هرای ههر
دو حاوهه ر تههار خهها خلههی و ایرخلههی هها در ناههر گههر ته عمههض  3۰متههر ههرای خهها مههورد ارزیهها ی اههرار گر تنههد.
هماننور که انتاهار میر ه  ،در ناهر گهر ته انهدرکن خها -سهازه مومهش ا هدای دوره تنهاوج سهازه نسهو هه حاوه
ا تلیهگاه له ش بهد و سیسهت  ،انفلا پهایرتر گردیهد .صهوپ ،پریهود اله ی کرن ههای که سیسهت انهدرکن خها -
سازه ،از  ۰/89اانیه (مهدوال  )1کهه نایهر پریهود اله ی مهدال ها تلیههگاههای له ش اسه  ،هه  1/۴۶اانیهه ا هدای مییا هد.
عههالوه ههر ایههه ،یههم روه دومرح هههای ایرهموسههته نیههد توسههط  OpenSeesدر ناههر گر تههه بههد کههه در آن ،یههم تا ی ه
پاسه وههرزهای یم فههدی یههم پرو یه خهها مفههروم انجههاه بههد و زمیهوههرزه میههدان آزاد هدسه آمده ،هههعنوان ورودی در
پههای سههازه هها تلیهههگاه له ش اعمههاال گردیههد .در ایههه روه ،ااههران ما ههی سههاختگاه وارد میبههوند ،ووههی از ااههران انههدرکن
خا -سهازه لهر نار میگهردد .درنتیجهه میتهوان درکهی از میهدان سهه ااهران ما هی سهاختگاه و انهدرکن خها -سهازه
روی تا ی بلنندگی ه دس آورد.

شکل  2مدل اجزاءمحدود سیستم خاک-سازه در نرمافزار ]48[ OpenSees
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شکل  3نمایش شماتیک روشهای مدلسازی تأثیر اندرکنش خاک-سازه و اثرات ساختگاه با رفتار خاک خحی یا غیرخحی []53

مجموعهههههای بههههام  1۵رکههههورد او بههههده ههههر روی سههههنگ سههههتر از انههههم انالعههههاتی زمیهوههههرزه اروپهههها
( )http://www.isesd.hi.isههر روی سنگ سههتر انت ههاج بههدند تهها از هرگونههه عههده الفی هههای مر ههوق ههه ااههران خهها
امتنهاج بهود .مفیهار اله ی در انت هاج ،میهانگیه بهتاج نیفهی مجموعهه اسه کهه ایهد در ماهدوده پریهود  0<T<2اانیهه
نسو ه نیب هد تفریببده ر اساس را له کاهندگی ارانهبده توسط امورسیس و هملاران  ]۵3حداا ابد.

شکل 4طیف پاسخ االستیک میانگین نرمال شده دادههای زلزله استفادهشده در مقایسه با طیف پیشنهادی امبرسیس و همکاران []53

 -3تجزیهوتحلیل نتایج حاصل از مدلسازی
ا استفاده از یهم بتاجنگابه آزمایشهی ،یهم تا یه دینهامیلی متایسههای ها مهدالهای م ت هب (انهدرکن خها -سهازه
هموسههته و مههدال هها تلیهههگاههای گیههردار هها ااههران سههاختگاه کههه در آن خهها در دو حاوهه خلههی و ایرخلههی در ناههر
گر تههه بههد) انجههاه گر ه تهها ته ایر نسههوی انههدرکن خهها -سههازه و ااههران سههاختگاه روی پاسه وههرزهای هها بههرایط خهها
خلی و ایرخلهی نشهان داده بهود .در ایهه تا یه  ،بتاجنگابه زودوهه ریهووی  ]۴2کهه هه یشهینه بهتاج زمهیه PGA
را ر ها  ۰/3gمتیهاس گردیهده هود ،مورداسهتفاده اهرار گر ه  .در بهل  ۵نتهایب هلهورن تاری چهه زمهانی بهتاج در پایهه
سههازه ههرای حاو هههای م ت ههب تا ی ه  ،همههراه هها تاری چههه میههدان آزاد بههتاج زمههیه نشههان دادهبههدهاند .در هههر یههم از
گرا ها ،بدن آریهاس) (Iaنیهد نشهان داده بهده اسه  .میتهوان مشهاهده کهرد کهه دامنهه بهتاج در مهدالهایی کهه سیسهت
خهها -سههازه را هها خهها  ،خلههی در ناههر گر تهانههد ،نسههو ههه حاوه حرکه میههدان آزاد ا دای یا تههه اسه  .ایههه ا ههدای
دامنههه در مههدوی هها پههای ل ه ش کههه ااههران سههاختگاه را در ناههر گر تههه ،بههدیدتر اس ه  .در متا ه  ،واتههی ااههران ایرخلههی
خا در ناهر گر تهبهده اسه  ،پاسه وهرزهای در پهای سهازه نسهو هه حرکه میهدان آزاد ،کهاه یا تهه اسه  .میتهوان
انتاار داب که ع ه ایهه مو هوع ،میرایهی هیسهترزیس در سیسهت های ایرخلهی اسه کهه مفمهو د تمایه دارنهد متهادیر
بهتاج را در سهله زمههیه هه نسههو ا هدای کهرن ربههی ،کهاه دهنههد .واتهی ااهران انههدرکن خها -سههازه همهراه هها
خا ایرخلی در نار گر تهبده اسه  ،کهاه در دامنهه نسهو هه مهدال ها پایهه له ش و ااهران سهاختگاه ،کهاه دامنهه
بههتاج یشههتر مشههاهده میبههود کههه ع ه آن ههروز یههم میرایههی ا هها ی در سههله تمههاس خهها  -پههی اسه  .بههل  ۶نیههد
ح تههههای هسههترزیس تههن -کههرن ههرای عمضهههای م ت ههب در پرو ی هههای همگههه و یهههای  3۰متههری را نشههان
میدهد.
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

شکل  5تاریخچههای زمانی شتاب پای سازه برای مدلهای مختلف تحلیلشده با و بدون در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه ،اثرات
ساختگاه و اثرات غیرخحی خاک برای زلزله فریولی
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شکل  6حلقه های هسترزیس تنش-کرنش برای عمقهای مختلف در پروفیلهای همگن و الیه ای  30متری

بل  ۶حهداکثر تغییرملهان نسهوی نوتهان هرای مهدالهای م ت هب تاه زودوهه ریهووی نشهان میدههد .یشهتریه متهادیر
تغییرملان نسوی در مهورد مهدال خلهی ها تلیههگاه له ش و ااهران سهاختگاه مشهاهده میبهود ،درحاویکهه کمتهریه متهادیر
در مهورد سهازه ها تلیههگاه له ش و هدون ااهران سهاختگاه تههاهر بهده اسه  .هه ناهر میرسههد کهه هرای حاوه ایرخلههی
ن ش تغییرملهان نسهوی هدسه آمده هه نسهو ا هدای متهادیر بهتاج ا هدوده نمیبهود .ها ومهود اینلهه دامنهه تاری چهه
بتاجنگاب ه ها ههرای سیسههت های ایرخلههی نسههو ههه حرک ه میههدان آزاد زمههیه کاه یا تههه اس ه  ،متههادیر تغییرملههان
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ها

نسوی نوتان نایر در ایه مدالها یشتر اسه  .ایهه مو هوع ها در ناهر گهر ته انهدرکن خها -سهازه نسهو هه حاوه
تلیهگاه ل ش و ااهران سهاختگاه ،بهدیدتر میبهود کهه میتوانهد نابهی از ن هش تغییهر ملهان ا دایشهی اعماالبهده در صه
مشههتر خهها -پههی اس ه  .واتههی  Iaهههعنوان یههم متیههاس از بههدن زمیهوههرزه در نا هر گر تههه میبههود ،هموسههتگی ههیه
دادههههای مر ههوق ههه ن ههش تغییههر ملههان نسههوی نوتههان ،هتههر میبههود .ایههه مو ههوع مفتههوال ههه ناههر میرسههد نههرا کههه Ia
عالوه هر مشه ک کهردن بهدن زمیهوهرزه ( ههعنوان حهداکثر بهتاج زمهیه  ،)PGAماتهوای انهرژی آن را نیهد مهدنار اهرار
میدهد.

بل  ۷نسو دریف حداکثر یه نوتان ( )%رای حاو های م ت ب تا ی بده ا و دون در نار گر ته اندرکن
ساختگاه و ااران ایرخلی خا رای زودوه ریووی

خا _سازه ،ااران

در بههل  8توزیههپ تغییههر ملانهههای نوتههان و تغییههر ملانهههای نسههوی نوتههان در ارتفههاع سههازه در زمههان واههوع حههداکثر
تغییر ملان نسوی یه نوتهان ،نشهان داده بهده تها ر تهار وهرزهای سیسهت های سهازهای م ت هب یشهتر مهورد ملاوفهه اهرار
گیههرد .در تمههاه سیسههت ها ،ملانسههی حرک ه مههانوی پالسههتیم ک ههی ر میدهههد و حههداکثر تغییرملههان نسههوی نوتههه در
نوته هشت از سهاختمان ر میدههد .هر اسهاس بهل  8هرای سیسهت دارای تلیههگاه له ش کهه روی سهتر سهنگی اهرار
دادهبده اس  ،مدهای ا نت مهمهی ندارنهد .هرننهد هرای سیسهت خها -سهازه و سیسهت ها تلیههگاه له ش کهه ااهران
سههاختگاه را واههاه بههده اسه  ،مههود دوه در نوتههان واههانی نته ههازی کههرده و درنتیجههه ههه متههادیر یشههتر تغییههر ملههان
نسوی نوتان نسو ه حاو مدال ا تلیهگاه ل ش ر روی ستر سنگی میانجامد.
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بل  8دریف نوتان ((اوب) و (ج)) و تغییرملان ((ت) و (د)) نوتان در زمان واوع یشتریه متادیر تغییرملان نسوی رای ر تار خا
خلی ( )linearو ایرخلی ( )NLدر زودوه ریووی ا حداکثر بتاج ۰/3g

 -3-1تحلیل دینامیکی افزایشی

رای هه دسه آوردن عم لهرد وهرزهای و ارزیها ی آسهیشپایری وهرزهای سهازه مفهروم ها در ناهر گهر ته انهدرکن
سههازه و ااههران سههاختگاه ،از تا یهه دینههامیلی ا دایشههی استفادهبههده اسهه  .تا یهه دینههامیلی ا دایشههی ( Incremental
 )Dynamic Analysisیههم روه تا یهه ادرتمنههد اسهه  ،کههه بههام مجموعهههای از تا ی هههای دینههامیلی ایرخلههی هها
مجموعهای از رکوردهای زمیهوهرزه متیهاس بهده ها هریش اسه  ،هنوریکهه بهدن ایهه زودوههها ایهد هلهورن مناسهوی
متیههاس بههوند تهها تمههاه ماههدوده ر تههاری ا سههتیم تهها ناپایههداری دینههامیلی ک ههی سههازه را پوب ه دهنههد  ۵۴و  .]۵۵هها
درونیههها ی نتهههاق گسسهههته پهههارامتر آسهههیش مهندسهههی ( )Engineering demand parametersو یهههم واحهههد بهههدن
متیاسپهایر ( ،)Intensity Measureمنانیههای تا یه دینهامیلی ا دایشهی مر هوق هه پاسه سهازه هه دسه میآینهد کهه
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خها -

را له یه تتا ها و آسهیش را یهان میکننهد .در ایهه ملاوفه،حهداکثر دریفه هیه نوتهان هلهورن پهارامتر آسهیش در ناهر
گر تهبده اس که ههخو ی ها ناپایهداری دینهامیلی و آسهیش سهازهای در ارتوهاق اسه  .بهتاج یشهینه او بهده زمهیه هر
روی سههتر سههنگی و نههه ههر روی میههدان آزاد هها در ناههر گههر ته ااههران سههاختگاه هههعنوان واحههد بههدن انت ههاج بههد .ههرای
مههدالهای م ت ههب مههورد ملاوفههه ،تا یه دینههامیلی ا دایشههی هها اسههتفاده از  1۵رکههورد زودوههه انجههاه گر ه  .ههرای مههدال هها
تلیهگاههای ل ش روی سنگ ستر ،از یم اوگوریت پیشر ته ه ناه  hunt and fillاستفاده بد .]۵۶-۵۴
هها درونیهها ی زوت مرتشهههای بههتاج یشههینه زمههیه و حههداکثر دریفه ههیه نوتههه ،ههرای هههر رکههورد 1۵ ،منانههی پیوسههته
تا ی دینامیلی ا دایشهی هرای ههر مهدال سهازهای هه دسه آمهد .دو حاوه حهدی ااوهش در حهداکثر نسهو دریفه هیه
نوتهان ،مر ههوق هه اسههتفاده یوافهه ( )IOو آسههتانه روریههده ( )CPانت هاج بههدند .حاوه حههدی اوال هر اسههاس آنیهنامههه
 HAZUSههرای سههاختمانهای تهآرمههه کههه هها اودامههان وههرزهای مر ههوق ههه خلههر پههاییه وههرزهای نراحههی بههده ،را ههر هها
 ۰/۰۰۵انت ههاج گردیههد  .]۴3حاو ه حههدی دوه ههر اسههاس منانههی تا ی ه دینههامیلی ا دایشههی میانههه تفریههب بههد کههه در
بل  1۵نشان داده بده اس  .اساس ایهه ایهده ایهه اسه کهه حهد روریهده در نتلههای اهرار گیهرد کهه منانهی تا یه
دینامیلی ا دایشی در حاال نره بهدن هه سهم خهط ا تهی اسه  ،ووهی ازناهر متهادیر حهداکثر دریفه هیه نوتهه هاهدری
پههاییه ابههد کههه هنههوز تههوان ههه مههدال سههازهای اعتمههاد کههرد .ههر ایههه اسههاس ،حههد روریههده را ههر هها  ۰/۰22۵ههرای
منانیهههای تا یه دینههامیلی ا دایشههی سههازه هها تلیهههگاههای له ش در ناههر گر تههه بههد .ههرای حاو هههایی کههه انههدرکن
خا -سازه در نار گر تهبده ود نید ،مه اا متایسه ودن ،همیه متدار در نار گر ته بد.
IO
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حداکثر دریفت بین طبقه
بل  9منانیهای تا ی دینامیلی ا دایشی رای نمونه سازه ر روی ستر سنگی

 -3-2منحنی شکنندگی

بهماتیم از را لهه هیه احتمهاال راگابه از یهم بهدن خرا هی مشه ک (مثه

یم منانی بهلنندگی ،یهم نمهای
یا  )CPو بدن زمیهورزه اس .
بههل  1۰دیاگراههههای متایسهههای بههتاج یشههینه زمههیه و حههداکثر دریف ه ههیه نوتههه مر ههوق ههه مههدالهای در رگیرنههده
اندرکن خها -سهازه و مهدال ها تلیههگاههای له ش ها بهرایط خها خلهی و ایرخلهی را نشهان میدههد .زه هه تومهه
اس که واتی خا ا ر تهار ا سهتیم مهدال بهده اسه  ،در ترازههای بهتاج یشهینه زمهیه کمتهر از حهدود  ،۰/۵gسهازه ها
تلیهههگاه لهه ش دارای دریف هههای در تههری نسههو ههه مههدال انههدرکن خهها -سههازه اسهه  .هها در ناههر گههر ته ااههران
ایرخلی خها  ،نتهایب هرعلس میبهود و مهدال دارای انهدرکن خها -سهازه ،هرای تمهاه ماهدوده بهتاج یشهینه زمهیه،
دریف هههای در تههر ههه دس ه میدهههد .در ایههه متاوههه ،ههرای تفیههیه منانههی هههای بههلنندگی ،حههدود خرا ههی ههر اسههاس
دستوراوفم  HAZUSو متادیر پیشنهادی آن تفییه بده اس .
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0

)PGA (g
بل  1۰متایسه منانیهای بلنندگی رای (اوب) سازه ا تلیهگاههای ل ش روی سنگ ا مدال سازه اندرکن خا -سازه ا ر تار
خلی و ایرخلی خا و (ج) ا سازههای نایر ا تلیهگاههای ل ش که ااران ساختگاه را در نار میگیرد .

ههر اسههاس بههل  ،1۰تفههاون سههیار مهمههی ههیه حاوتهههای ا سههتیم و ایرا سههتیم ومههود دارد .واتههی ر تههار خهها
صورن ا ستیم در نار گر تهه بهده اسه  ،حهاوتی کهه  SSIو ااهران سهاختگاه را مسهتتیما در ناهر گر تهه انهد ،ها حهاوتی
کههه دارای تلیههه گاههههای لهه ش ههوده و ااههران سههاختگاه را صههورن ایرمسههتتی وارد نمههوده ،تفههاوتی نههدارد .از نر ههی،
واتی خها ها ر تهار ایرخلهی بهویه سهازی بهده اسه  ،حهاوتی کهه  SSIو ااهران سهاختگاه را مسهتتیما در ناهر گر تهه،
بدیدا آسهیش پهایرتر از حاوه ها تلیهه گاهههای له ش و ااهران سهاختگاه ایرمسهتتی اسه  .در نتیجهه ،ها ومهود اینلهه
هر دوی مدوهای ایرخلهی  SSIو تلیهه گهاه له ش دارای کاهنهدگی یشهتر انهد و کهرن ههای ربهی یشهتر بهده انهد ،در
مههدال  ،SSIانتتاوههها و دورانهههای ا هها ی در سههله مشههتر خهها و سههازه ومههود مههی آیههد و مومههش ا ههدای تتا ههای
تغییرملان در سازه می بود.
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بل  11منانیهای بلنندگی رای سازه ا تلیهگاههای ل ش ا در نار گر ته ااران ساختگاه اندرکن
خلی و (ج) ر تار خا ایرخلی

خا -سازه ا اوب) ر تار خا

بههل  11منانیهههای بههلنندگی مههدالهای م ت ههب انههدرکن خهها -سههازه اعه از خلههی و ایرخلههی و سههازه هها تلیهههگاه
ل ه ش را کههه ااههران سههاختگاه خلههی و ایرخلههی در ناههر گر تههه بههده اس ه را مههورد متایسههه اههرار میدهههد .مشههاهده مههی
بود کهه هرای ههر دو حاوه عمهض زیهاد و که  ،در ناهر گهر ته ااهران سهاختگاه مومهش تشهدید ااهران ایرخلهی سیسهت
خهها سههازه بههده و آسههیش پههایری را ا ههدای مههی دهههد .ایههه مو ههوع اا ه پههی ینههی ههود نههرا کههه در اسههمتهای اوه
یهه یهه مومهش تشهدید یشهتر نسهو هه حاوه خها همگهه مهی بهدند .ا هدای
نشان داده بد کهه پرو ی ههای خها
در بهلنندگی در ااهر در ناههر گهر ته ااهران سههاختگاه ،در حاوه حهدی  CPههرای ههر دو حاوه عمههض خها  ،بهدیدتر مههی
بود ،ووی در مهورد خها عمیتتهر ،بهدن آن یشهتر اسه  .ها در ناهر گهر ته ااهران عمهض خها و متایسهه متهادیر میانهه،
ه نار می رسد کهه خها عمیهض (هه یهه ای و هه همگهه) نسهو هه خها که عمهض ،آسهیش پیهری سهازه را کهاه
می دهد .ر تار عمومی ه ایهه بهل اسه کهه ا هدای عمهض خها مومهش کهاه پاسه و در نتیجهه بهلنندگی سهازه در
هر دو حاو خها همگهه و یهه ای اسه  .ایهه ماهتمال نابهی از ا هدای کاهنهدگی خها در ااهر ا هدای عمهض آن اسه
کههه مومههش کههاه پاسهه وههرزه ای در پههای سههازه مههی بههود و عمومهها مومههش کههاه تتا ههای دریفهه در متایسههه هها
پرو ی های ک عمض مهی ابهد .آننهور کهه مشه ک اسه  ،مهدال انهدرکن خها -سهازه کهه در آن ااهران ایرخلهی خها
واردبههده اس ه  ،آسههیشپایری کمتههری در متایسههه هها سیسههت انههدرکن خهها -سههازه کههه خهها را هلههورن خلههی مههدال
بههده اسهه دارد .ایههه مشههاهده ههرای حاوهه حههدی آسههتانه روریههده ( )CPماسههوستر اسهه  .ایههه ااههران در سههازه هها
تلیهگاههای له ش کهه ااهران سهاختگاه را در ناهر گر تهه اسه  ،بهدیدتر میبهود .یهم ا هدای ک هی و زیهاد در بهلنندگی
ساختمان مر وق هه مهدال ها تیلهه گهاه له ش روی سنگ سهتر در تمهاه حاو هها مشههود اسه  .درنتیجهه ااهران انهدرکن
خهها -سههازه و سههاختگاه ،نتهه مهمههی در خرا ههی سههازهای مههورد انتاههار ههازی میکننههد و زه اسهه در ررسههیهای
آسیشپایری ورزهای ،در نار گر ته بوند.
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 -4نتیجهگیری

در تاتیههض حا ههر ،آسههیشپایری وههرزهای ااجهههای تهآرمههه هها بههل پایری پههاییه هها در ناههر گههر ته ااههران انههدرکن
خا -سازه مورد ارزیا ی اهرار گر تنهد .هرای مهدالهای ها تلیههگاههای له ش ( ها و هدون در ناهر گهر ته ااهران سهاختگاه)
و سیسههت خهها -سههازه هها ر تههار خهها خلههی و ایرخلههی ،هها اسههتفاده از رکوردهههای زودوههه انت اجبههده در تاتیههض،
تا ی هههای دینههامیلی متایسهههای انجههاه گر هه و ااههران انههدرکن خهها -سههازه و سههاختگاه روی پاسهه وههرزهای و
آسههیشپایری سههازه مشه ک بههد .ههرای تمههاه مههدالها ،تا یه دینههامیلی ا دایشههی انجههاه گر ه  .سههپس توا ههپ بههلنندگی
احتما تی در اا بتاج یشینه زمیه رای حاو های حدی  IOو  CPه دس آمدند .نتایب حاکی از ایه اس که:
.1در ناههر گههر ته انههدرکن خهها -سههازه و ااههران سههاختگاه هها هههر دو ر تههار خلههی و ایرخلههی خهها  ،میتوانههد ااههران
مهمی روی عم لهرد سهازه دابهته و ههنور نشهمگیری آسهیشپایری وهرزهای آن را نسهو هه حاوه ها تلیههگاههای له ش
که ااران اندرکن خا -سازه و ساختگاه مشاهده نشده ،ا دای دهد.
 .2هها در ناههر گههر ته ااههران ایرخلههی خهها  ،عموم هاد انتاههار مههیرود کههه ته ایر روی بههلنندگی سههازه در ترازهههای در تههر
ارگههااری وههرزهای ،کمتههر ابههد .منانیهههای بههلنندگی سههازه ههرای دو حاو ه مههدال خها -سههازه هها خهها خلههی و مههدال
سازه ل ش ا در نار گر ته ااران ساختگاه تفاوتی ا یلدیگر ندابتهاند.
 .3از نر ههی ،انههدرکن خهها -سههازه ایرخلههی مومههش ا ههدای در آسههیشپایری سههازه در متایسههه هها مههدال هها تلیهههگاههای
ل ش میبود .هه ناهر میرسهد کهه ع ه ایهه مو هوع ایهه اسه کهه واتهی انهدرکن خها -سهازه و خها ایرخلهی در
نار گر ته می بهوند ،ر تهار ایرخلهی و پیچیهده خها مومهش اعمهاال ااهران انتتهاوی و دورانهی یشهتر هه سهازه و درنتیجهه
ا ههدای تتا ههای تغییرملههان نسههوی در نوتههان میبههود .هههنور نسههوی ،ههیه تمههاه مههدالهای تا ی بههده ،مههدال سههازه هها
تلیهههگاههای لهه ش کههه ااههران سههاختگاه هلههورن خلههی بویهسازیبههدهاند ،یشههتریه آسههیشپایری ههه زودوههه را نشههان
داده اس  .در نتیجه ،اسهتفاده از ایهه مهدالها ،میتوانهد هدون لهر هدینهه مااسهواتی ها در ااهر انهدرکن خها -سهازه و
اار ر تار ایرخلی خا  ،نتهایب ماا اهکارانههای را هه دسه دههد .اووتهه زه هه تومهه اسه کهه ایهه مو هوع تهط هرای
مدالهای موردملاوفه اا یان اس و نمیتواند یم نتیجهگیری عمومی ابد.
 .۴تاتیض حا ر ،نشهان داد کهه هرم سهنتی مومهود هیه مهندسهیه کهه در ناهر گهر ته ااهران انهدرکن همهواره مومهش
کهاه آسهیشپایری وهرزهای میبههود ،سهیار ایهر ماا اهکارانهه اسه  .نتهایب ارانهبهده در ایهه تاتیههض ،نگربهی هه ته ایر
انههدرکن خهها -سههازه و ااههران سههاختگاه روی عم لههرد وههرزهای ااجهههای خمشههی تهآرمههه ندمرتوههه هها سههله
بل پایری پاییه اسه  .در ایهه ملاوفهه ،خها هه هلهورن خلهی و هه هه لهورن ایرخلهی بویهسهازی عهددی بهده
اس ه  .ههر اسههاس نتههایب هدسهه آمده از ایههه تاتیههض ،مههه ا ههدای اا یهه اعتمههاد روی نتههایب ملاوفههان آسههیشپایری
وههرزهای ،ههرای توویههد توا ههپ بههلنندگی عمههومی ههرای پیلر نههدیهای م ت ههب ااجهههای خمشههی تهآرمههه و دیگههر
سیسههت های سههازهای ،کههه اا یهه در ناههر گههر ته ااههران انههدرکن خهها -سههازه و مش صههان م ت ههب خهها هسههتند،
تاتیتان یشتری زه اس .
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