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چكیده
سازههاي ژئوتكنیكی با انواع گوناگونی از فرایندهاي طبیعی ( زلزله ،روانگرایی و غیره ) مواجه هستند که این سبب پیچیدگی
رفتار و شرایط طراحی آنها خواهد شد .این سازهها در طول عمر خود ،به دلیل برخورد با این پدیدهها از جمله زلزله ،خصوصیات
و رفتار ثابتی نخواهد داشت .رفتار مكانیكی خاکها تحت بارهاي استاتیكی پیچیده است و لذا در جین بارگذاري لرزهاي بسیار
پیچیدهتر خواهد بود .مهمترین مساله اي که در سالهاي اخیر نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است ،گسترش مدل رفتاري
مناسب براي مدلسازي رفتار تناوبی واقعی خاک اشباع مخصوصاً در ناحیه اندرکنش خاک -سازه است .دلیل این امر آن است که
تخمین پاسخ سازه ساخته شده بر روي خاک مستعد روانگرایی در حین زلزله به طور قوي به لحاظ کردن تأثیر گسترش فشار
آب حفره اي و کاهش مقاومت خاک بر روي رفتار سیستم بستگی دارد .براي بررسی دقیق لازم است تا یک تحلیل دینامیكی
غیرخطی تنش مؤثر انجام پذیرد .این تحلیل میتواند به صورت کوپل کامل یا شبه کوپل انجام شود.از روشهاي شبه کوپل ،مدل
فین و مارتین و مدل بایرن است.از میان این مدلها مدل بایرن به عنوان مدل رفتاري ،براي خاک محدوده در نظر گرفته شده
است و ضرایب مربوطه محاسبه شده است که در مدلسازي عددي ( )FLAC2Dاز آنها استفاده میشود .همچنین احتمال
روانگرایی با استفاده از نتایج آزمون محلی و با روش تنش مؤثر بررسی شد که با ضریب اطمینان  1/28براي زلزله بم با بزرگاي
گشتاوري  6/5روانگرایی اتفاق نخواهد افتاد .براي مدلسازي عددي از میان شتابنگاشتهاي موجود ،شتابنگاشت بم در سطح
 DBEانتخاب شده و تأثیر بارهاي دینامیكی زلزله بر فشار منفذي بررسی شد .نتایج تحلیل عددي دلالت بر افزایش فشار منفذي
در اثر ا عمال بارهاي دینامیكی ناشی از زلزله را دارند که در نتیجه مقادیر بار بیشتري به ساختگاه مورد نظر (تونل مترو) وارد
میشود و در نهایت امكان برآورد سیستم نگهداري مناسبتري براي تونل وجود خواهد داشت.

کلید واژهها
روانگرایی ،تنش مؤثر ،مدل بایرن ،نرمافزار  ،FLAC2Dسطح DBE

*

عهده دار مکاتباتfathi.bagher@gmail.com :
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روش تنش سيکلي از نظر مفهومي بسيار ساده است.
بارگذاري ناشي از زلزله كه برحسب تنشهاي برشي سيکلي
بيان ميشود با مقاومت روانگرایي خاك كه آن نيز برحسب
تنشهاي برشي بيان ميشود مقایسه ميگردد .در مکانهایي
كه بارهاي ناشي از زلزله بيش از مقاومت است روانگرایي رخ
خواهد داد .اما كاربرد روش تنش سيکلي نيازمند توجه دقيق
به نحوه مشخص كردن شرایط بارگذاري و مقاومت روانگرایي
است[.]1

 -1مقدمه
رفتار مقاومتي خاك به مناسبترین شکل برحسب
خاكهاي درشت دانه غيرچسبنده و خاكهاي ریزدانه
چسبنده تحت شرایط زهکشي شده و زهکشي نشده بحث
ميشود .بارگذاري زلزله عموم ًا چنان سریع اعمال ميشود كه
تمامي بخشهاي خاك بهجز نفوذپذیرترین قسمت آن تحت
شرایط زهکشي نشده بارگذاري ميشود .مقاومت خاكهاي
غيرچسبنده به ميزان بسيار زیادي وابسته به پدیده روانگرایي
است .مقاومت سيکلي مبتني بر مقدار محدود كرنش سيکلي
یا كرنش متوسط در خلال بارگذاري سيکلي است (گرچه
ممکن است خاك چنانکه بهوسيله شرایط تنش مؤثر تعریف
شود ،در حالت شکست نباشد)[.]1

 -3-1مروري بر مطالعات گذشته

فين1111( 1و  )1119تطابق خوب تخمينهاي نرمافزار
 TARA-3را با نتایج مطالعات سانتریفيوژ گزارش كرده
است[ .]4 ،3در این مدل عددي از مدل تنش-كرنش
هذلولوي به همراه مدل افزایش فشار آب حفرهاي فين و
مارتين استفاده شده است.
استفاده موفق از حل شبه كوپل در نرمافزار  FLACبراي
تخمين رفتار اسکله صندوقهاي در خاك مستعد روانگرایي
توسط یانگ و دیکنسون 3گزارش شد[ .]7در تحقيق ایشان
آناليز غيرخطي تنش مؤثر با استفاده از مدل رفتاري ساده
موهر-كلمب و مدل افزایش فشار آب حفرهاي فين و مارتين
انجام یافته است .نتایج این تحقيق در آئيننامه PIANC4
منعکس شده است .فرض مهم این تحقيق عدم وجود امکان
افزایش فشار آب حفرهاي در خاك فونداسيون است.
كوك و همکاران با استفاده از نرمافزار  FLAC2Dو با
انتخاب مدل تنش -كرنش هذلولوي  Pykeو مدل افزایش
فشار آب حفرهاي بایرن به بررسي رفتار انواع سازههاي خاكي
پرداخت [.]9
تحقيقي كه در سه محيط سازه  ،آب دریا و خاك پشت
و زیر دیوار توسط روش عددي المان محدود در نرمافزار
 ADINA-systemانجام شده در آناليز دیناميکي غيرخطي
تنش مؤثر (كوپل كامل) ،مدل افزایش فشار آب حفرهاي
انتخاب شده مدل بایرن است .بدین منظور  4مورد از
آزمایشهاي ميز لرزه انجام یافته بر روي اسکله وزني در
دانشگاه توكيو توسط روش عددي تفاضل محدود و با استفاده
از نرمافزار  FLAC2Dمدلسازي و آناليز شده است .در این
مرحله آب دریا مدلسازي نميشود و توجه ویژه بر روي
توانایي مدل رفتاري است[.]1

 -1-1روانگرایی

روانگرایي عبارتي كلي است كه به رفتار ناپایدار ماسههاي
اشباع و در نتيجه افزایش فشار آب حفرهاي اطلاق ميگردد.
نمود خارجي چنين رفتاري كاهش مقاومت برشي و بروز
تغيير شکلهاي قابل ملاحظه در لایه ماسه خواهد بود.
ایوازاكي )1196(1مکانيزمهاي مربوط به روانگرایي ماسه
اشباع شده ناشي از زمينلرزه را به شرح زیر برميشمرد:
 ارتعاشات زمين در اثر زلزله ،موجب اعمال تنشهاي
برشي سيکلي در ماسههاي اشباع ميگردد؛
 تنشهاي برشي موجب بروز تمایل به انقباض شده ولي
شرایط زهکشي نشده درون ماسه مانع تغيير حجم
ميگردد.
 متعاقباً فشار آب حفرهاي اضافي در ماسه ایجاد شده و
رو به افزایش ميگذارد.
 تنشهاي مؤثر كاهش یافته ،لذا مقاومت برشي كاهش
ميیابد.
 نهایتاً اگر فشار آب حفرهاي به مقدار قابل ملاحظهاي
افزایش یابد مقاومت برشي به ميزان بسيار كمي رسيده
و بهموجب رابطه ( )1ماسه روانگونه ميشود:
  ( n  U )tg
()1
كه در آن  مقاومت برشي  n ،تنش كل U ،فشار آب
حفرهاي φ ،زاویه اصطکاك داخلي است[.]1
 -2-1ارزیابی شروع روانگرایی ( روش تنش سیكلی)
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بررسی تأثیر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله بر توزیع فشار منفذی ...

سيد و همکارانش 8روش خاصي براي یک سري تاریخچه
زماني تنش برشي حاصل از حركات نيرومند ثبت شده زمين،
جهت تعداد سيکل تنش معادل( Neq،در یک دامنهي %68
تنش برشي سيکلي بيشينه یعني  )  cyc  0.65 maxكه

 -4-1معرفی ساختگاه پروژه

مسير خط یک قطار شهري تبریز از شرق به غرب خواهد
بود .بخش تونل عميق از زیر مركز شهر عبور مينماید و تعداد
یازده ایستگاه در این قسمت در شفتهاي باز اجرا خواهند
شد .این بخش از سمت شرق از ایستگاه شمارهي  7از
كيلومتر  0/1+98شروع شده و از ایستگاه شمارهي  17در
كيلومتر  9/3+88به پایان خواهد رسيد .اجراي دو تونل از
محل ایستگاه شمارهي  7به وسيلهي دو دستگاه ماشين حفار
تونل  TBMبه روش سپر متعادل كننده فشار زمين انجام
خواهد شد .به دليل این كه عمده مسير تونل خط یک متروي
تبریز در مصالح شن و ماسه و لاي بوده و عمدتاً در زیر سطح
آبهاي زیرزميني واقع است ،جبهه كار باید به طریقي
حفاظت گردد .با توجه به ملاحظات اقتصادي و محدودیت
طرح بهترین گزینه ،استفاده از دستگاه سپر تعادل فشار خاك
( )E.P.B.Sتشخيص دادهشده است .طول هریک از تونلهاي
دوقلو كه به طریق بالا احداث خواهند شد با در نظر گرفتن
ایستگاهها  9/07كيلومتر است .قطر حفاري شدهي تونلها
 6/99متر بوده و قطر داخلي تونلها پس از نصب جداره
( )Liningبرابر با  6متر خواهد بود .ضخامت قطعات بتني
پيش ساخته  30سانتيمتر و هر حلقه آن ) (Ringاز ( 8+1
 8قطعه +یک قطعه كليد) تشکيل شده است .از نظر ليتولوژي
اكثر تشکيلات و طبقات زمينشناسي آذربایجان شامل
طبقات رسوبي ،تشکيلات آتشفشاني و تبخيري است.
مهمترین این طبقات كه در اكثر آذربایجان رخنمون دارند
عبارتاند از طبقات آهکي ،مارني ،ماسه سنگهاي قرمز،
سنگهاي آواري ،سنگهاي آذرین و رسوبات تبخيري شامل
طبقات گچ و نمک و همچنين لایههاي شيل و رگههاي نازكي
از زغال (ليگنيت) .به طور كلي محدوده مورد مطالعه در
شمال غربي ایران واقع است كه شامل مناطق شمال شرقي
فلات ایران و كشور ارمنستان و نيز بخشهایي از كشور
آذربایجان و تركيه است .از جمله ویژگيهاي این ناحيه
ميتوان به گسلش فعال ،چينخوردگي فعال در بالاي
راندگيهاي پنهان ،فعاليت آتشفشاني جوان و غيره است.
بنابراین احتمال وقوع زلزله در این محدوده زیاد است[.]10

سبب افزایش فشار منفذي معادل مقداري كه تاریخچه زماني
غيرمنظم ایجاد ميكند ،به كار بردند[.]1
 -2-2تعیین مقاومت بر اساس آزمایشهاي برجا

در سال  ، 1171ویتمن 6روشي ارایه كرد كه بهرهگيري
از تاریخچه وقوع پدیدهي روانگرایي براي تعيين مقاومت
روانگرایي بر حسب پارامترهاي اندازهگيري شده در محل را
بيان ميكند .در این روش از نسبت تنش سيکلي معمولاً
بهعنوان پارامتر بارگذاري و از پارامترهاي آزمایشهاي محلي
كه چگالي و خصوصيات فشار منفذي خاك را منعکس
مينمایند به عنوان پارامترهاي مقاومت روانگرایي استفاده
ميشود.
 -3-2آزمایش نفوذ استاندارد ((SPT7

آزمایش نفوذ استاندارد در ایالات متحده و اغلب كشورها
متداول ترین آزمون صحرایي جهت تعيين مقاومت روانگرایي
بوده است .عواملي كه مقاومت روانگرایي را افزایش ميدهند
(مانند چگالي ،كرنش قبل از زلزله ،ضریب بيش تحکيم
یافتگي ،فشار جانبي زمين و طول مدت تحت فشار بودن)
مقاومت  SPTرا نيز افزایش ميدهند .همچنين سيد و
همکارانش بيان كردند كه وجود ذرات ریز ميتواند بر مقاومت
 SPTتأثير بگذارد و لذا باید در ارزیابي مقاومت روانگرایي به
حساب آید .آزمونهاي آزمایشگاهي نشان ميدهد كه تنش
لازم براي شروع روانگرایي در فشارهاي مؤثر جانبي بزرگ
افزایش یافته است[.]4
سيد ( )1193پيشنهاد نموده است كه اثرات تنش برشي
اوليه و فشارهاي مؤثر جانبي بزرگ براي اصلاح نسبت تنش
سيکلي با استفاده از رابطه ( )1محاسبه گردند:
()1

K K

كه در رابطه ()1

,
 vo

ft 2

[CSR ] ;  [CSR side ] 0, 1ton

 h, static



و

K

و

K

به ترتيب

ضرایب اصلاح براي تنش برشي اوليه و فشار سربار مؤثر
هستند .مقادیر  Kو  Kبراي خاكهاي مختلف متفاوت
است و باید در صورت امکان براي هر محل خاص ارزیابي و
تعيين شوند.

 -2روش تحلیلی
 -1-2تعیین بارگذاري زلزله
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جهت بيان رفتار سيکلي استفاده ميشود .پيشبيني فشار
منفذي توسط مدلهاي فشار منفذي كه قادر به تخمين
ایجاد فشار منفذي تحت شرایط بارگذاري نامنظم هستند،
انجام پذیر است .فشار منفذي محاسبه شده جهت كاهش یا
همواركردن منحني اصلي در حالتي كه تنش مؤثر و (سختي
خاك) كاهش یافته ،به كار گرفته ميشود[.]1

پارامترهاي آزمون محلي اجازه ميدهند كه مقدار
محاسبه شود (یعني  CSR9لازم براي شروع روانگرایي) .با
بهرهگيري از تعریف نسبت تنش سيکلي ،تنش برشي سيکلي
لازم براي شروع روانگرایي عبارت است از:
CSRL

()3

,
 cyc , L  CSR L vo
,
 vo

كه در آن  CSRLنسبت تنش سيکلي روانگرایي،
تنش مؤثر قائم و   cyc , Lتنش برشي سيکلي روانگرایي است.
هنگامي كه بارگذاري سيکلي ناشي از زلزله ،مشخص و
مقاومت روانگرایي خاكها تعيين شده باشد ،پتانسيل
روانگرایي را ميتوان ارزیابي نمود .روش تنش سيکلي،
بارگذاري زلزله را با دامنه تنش یکنواخت معادل و مقاومت
روانگرایي را با دامنه تنش سيکلي لازم براي ایجاد روانگرایي
در همان تعداد سيکل مشخص ميكند .بنابراین ارزیابي
پتانسيل روانگرایي به مقایسه بين بارگذاري و مقاومت لایه
خاك مورد نظر منتهي ميشود .روانگرایي در اعماقي رخ
ميدهد كه بارگذاري بزرگتر از مقاومت باشد یا هنگامي كه
ضریب روانگرایي كه به صورت رابطه ( )4بيان ميشود كمتر
از یک شود:
()4

 cyc , L
CSR L

 cyc
CSR

 -5-2مدل فین و مارتین

الماني از خاك اشباع تحت تنش مؤثر قائم '  vرا در نظر
بگيرید .در طي آزمایش برش ساده در شرایط زهکشي شده
و تحت كرنش برشي ،  ،كرنش حجمي فشردگي ،  vd ،به
دليل لغزش دانه ها به وجود مي آید .در طي آزمایش در
شرایط زهکشي نشده تحت فشار مؤثر یکسان ،كرنش برشي
باعث افزایش فشار آب حفرهاي ، u ،ميگردد .به دليل آنکه
فشار مؤثر در هر دو آزمایش قبل از شروع سيکل هاي
بارگذاري برشي یکسان است ،لغزش ميان دانهاي یکساني
باید اتفاق افتد .در صورتي كه آب تراكم ناپذیر فرض شود،
تغيير حجمي در طي آزمایش زهکشي نشده اتفاق نميافتد.
بدینسان كرنش حجمي فشردگي   vdتوسط كرنش
حجمي انبساطي یکسان ،به علت برگشت ارتجاعي یک بعدي
دانههاي ماسه تحت كاهش تنش مؤثر به اندازه  ، uجبران
ميشود .در صورتي كه مدول برگشت ماسه در تنش مؤثر
'  vبا  Erنشان داده شود ،ميتوان نوشت:

FS L 

ضریب روانگرایي نسبت تنش برشي سيکلي لازم براي
وقوع روانگرایي به تنش برشي سيکلي معادل ناشي از زلزله
است كه براي وقوع روانگرایي باید كمتر از یک باشد .قابل
توجه است كه اضافه فشارمنفذي حتي هنگامي كه ضریب
اطمينان محاسبه شده بزرگتر از یک هم باشد ميتواند
گسترش یابد .كاهش تنش مؤثر به همراه این اضافه فشار
منفذي ميتواند سختي خاك را كاهش دهد و با از ميان
رفتن اضافه فشار منفذي نشست رخ خواهد داد[.]1

u  Er  vd

()8

بنابراین براي محاسبه افزایش فشار آب حفرهاي در طي
یک سيکل كرنش برشي لازم است تا كرنش حجمي مرتبط
با كرنش برشي و مدول برگشت در تنش مؤثر موجود،
مشخص شود .نتایج آزمایشگاهي حاكي از آن است كه
افزایش كرنش حجمي   vdتابعي از كرنش حجمي تجمعي
  vdو مقدار كرنش برشي سيکلي  است .فين و مارتين براي
اولين بار با استفاده از نتایج آزمایش ساده سيکلي فرمولي
براي محاسبه كرنش حجمي ناشي از برش به صورت رابطه
( )6ارائه كردند:

 -4-2روش تحلیل پاسخ برمبناي تنش مؤثر

مدل رفتاري تنش-كرنش خاك موضوعي است كه
سالها محور تحقيقات وسيعي بوده است .عمليات توصيف
رفتار پيچيدهي خاكهاي بالقوه روانگرا به وسيله مدلهاي
ساده رفتاري با چالش همراه بوده است .رفتار غيرخطي
تنش -كرنش خاك را ميتوان توسط مدلهاي غيرخطي
تنش-كرنش و مدلهاي رفتاري پيشرفته بيان نمود .در
مدلهاي غيرخطي و سيکلي تنش-كرنش از یک منحني
اصلي تجربي و یک سري قوانين باربرداري -بارگذاري مجدد

()6

2
C3 vd
  C4 vd

 vd  C1 (  C2 vd ) 

براي ماسه كریستال سليکا با چگالي نسبي Dr=45%

ضرایب به صورت زیر است:

C1  0.8, C2  0.79, C3  0.45, C4  0.73
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و   vdو   vdو  به صورت درصد بيان ميشوند .تغيير
حجم در چگالي نسبي دیگر ، Dr1 ،توسط رابطه ( )7به دست
ميآید.
 R( vd ) 45

()7

()18

كه در آن استفاده از مقادیر  K m  1600و  m  0.5و
فشار جو ،مدولي را ارائه ميكند كه با مقدار ارائه شده توسط
فين و مارتين 11و نتایج آزمایشهاي روانگرایي تطابق خوبي
دارد[.]6 ،4 ،3
Pa

 vd Dr

1

كه در آن  Rپارامتري است كه با چگالي نسبي متغير
است .بر اساس داده هاي سيلور و سيد 1رابطه زیر براي
محاسبه  Rارائه شده است.

 -3روش عددي

R  0.0003(100  Dr ) 2  0.062

()9

45 Dr 80

هنگام ساخت فضاي زیرزميني حتي اگر تنشهاي برجا
در حد متوسط خود باشند احتمال بروز گسيختگي ناشي از
القاء تنش در تودهسنگهاي ضعيف در برگيرنده وجود دارد.
گسيختگي از این نوع كه بيشتر در تودهسنگهاي ضعيف در
برگيرنده یک سازه زیرزميني رخ ميدهد ،مشکلاتي را از
لحاظ طراحي بهوجود ميآورند ،بهطوري كه هماكنون نه تنها
هيچگونه مدل ساده عددي براي آن وجود ندارد ،بلکه
محاسبات دقيق ضریب ایمني كه در طي آن بتوان محدوده
مجاز و قابل قبول اینگونه فرآیندهاي گسيختگي را تعریف
كند نيز در دسترس نيست .قضاوت مهندسي در خصوص
كفایت طراحي سيستم نگهداري ،باید بر اساس ارزیابي
صحيحي از عواملي نظير بزرگي و توزیع تغيير مکان در
سنگها و همچنين بزرگي و نحوه توزیع تنشها در المانهاي
تشکيل دهنده سيستم نگهداري انجام شود كه لازمهي این
امر تحليل استاتيکي و دیناميکي محدوده پروژه است .از آن-
جا كه اكثر حفریات زیرزميني شکل منظم ندارند و از طرفي
تحت تأثير شرایط محيطي خود هستند ،روشهاي فرم بسته
براي محاسبه تنشها ،جابهجایيها و شکست تودهسنگ با
محدودیتهایي مواجه خواهند شد .خوشبختانه تعدادي از
روشهاي عددي در طي چند دهه گذشته توسعه یافتهاند و
این روشها قادر به حل تقریبي اینگونه مسائل هستند .از
جمله این روشها ميتوان به روش تفاضل محدود اشاره كرد.
در این پژوهش براي برآورد ميزان تنشهاي ناشي از
بارگذاري زلزله و تغيير فشار آب منفذي به تونل مترو تبریز
از روش عددي تفاضل محدود با كمک نرمافزار FLAC2D
استفاده شده است.

مدول برگشت نيز در هر تراز تنش موثري به صورت
رابطه ( )1ارائه شده است.
( v' )1 m

()1

' nm
mk 2 ( vo
)

كه در آن '  voتنش مؤثر اوليه،
تجربي است[.]4 ،3

k2

Er 

و  mو  nضرایب

 -6-2مدل بایرن

بایرن رابطه ( )10را براي محاسبه افزایش كرنش حجمي
ناشي از برش ارائه كرده است:
()10

)

C 2  vd



( vd  C1 exp

ضریب  C1مقدار افزایش كرنش حجمي را كنترل
ميكند و ضریب  C 2شکل آن را .بهترین راه براي پيدا كردن
پارامترهاي  C1و  C 2انجام آزمایش برش سيکلي است .در
غير این صورت ضرایب بالا را ميتوان از رابطههاي ( )11و
( )11به دست آورد.
()11

C1  7600( Dr ) 2.5

()11

C2  0.4 / C1

كه در فرمول بالا  Drبرحسب درصد است .سيد و
توكيماتسو 10ارتباطي ميان چگالي نسبي و عدد  SPTارائه
كرده اند كه به صورت رابطه ( )13است.
Dr  15( N 1 ) 060.5

()13

30 Dr 90

لازم به ذكر است براي الگوي تصادفي سيکلهاي كرنش
برشي (بارگذاري زلزله) ،مناسب است كه كرنش حجمي در
هر نيم سيکل بر اساس رابطه ( )14محاسبه شود.
()14

)

C 2  vd



 v' m
)
Pa

( Er  K m Pa

(( vd )1 2cycle  0.5C1 exp

بایرن مدول برگشت براي محاسبه مقدار افزایش آب
حفرهاي را در رابطه ( )18ارائه كرده است.
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مشخصات ساختگاه (ایستگاه شماره  )13در جدول  1آورده
شده است.
بر طبق رابطه سيد:

 -4ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی براي ساختگاه
پروژه به روش تحلیلی
با توجه به اینکه تنها داده موجود در ساختگاه پروژه SPT

()16

است از روش تنش سيکلي و با استفاده از نتایج آزمون محلي
براي بررسي احتمال وقوع روانگرایي استفاده ميشود.

0.35 g
)(245.54)  55.86 Kpa
g

() cyc  (0.65

با در دست داشتن مقدار  N 60 ، Nبا استفاده از جدول
( )1به دست ميآید.

جدول  :1خصوصیات لازم براي بررسی روانگرایی در ساختگاه پروژه[]11
تنش قائم کل

عمق

سطح آب

چگالی خشک

چگالی تر

درصد

() Kpa

(متر)

زیرزمینی (متر)

()mg/m3

()mg/m3

ریزدانه

148/84

13/67

8/3

1/91

1/64

9- 10%

SPT
)(N60

13/8

جدول  :2همبستگی بین   ' ،Dr،  ،N60 ،Nبراي خاکهاي درشت دانه[]5
' φدرجه

)Dr(%

(KN/m3) γ

توضیحات

N60

N

16 -19

0-18

11 -13

خيلي شل

0-3

0 -8

11 -34

16-38

14 -16

شل

3-1

8 -10

38 -40

36-68

17 -11

متوسط

1 -18

10-30

39 -48

66-98

10 -11

متراكم

18 -48

30 -80

>48

>96

>11

خيلي متراكم

>48

>80

با استفاده از جدول  CSRM=7.5 ،3به  CSRزلزله مورد
نظر تبدیل ميشود.

با در دست داشتن  N60و درصد ریزدانه خاك و با استفاده
از نمودارهاي شکل  CSRM=7.5 ،1محاسبه ميشود.

جدول :3ضرایب اصلاح بزرگاي براي روش تنش سیكلی[]1
بزرگاي M

CSRM/CSRM=7.5

8/18

1/8

6

1/31

6/78

1/13

7/8

1/00

9/8

0/91

و طبق رابطه (،)4
()17

 1.28

 cyv , L
 cyc

FSL 

همان طور كه مشاهده ميشود ضریب اطمينان روانگرایي
بزرگتر از یک است و در نتيجه احتمال روانگرایي در
ساختگاه وجود ندارد ،ولي اضافه فشار منفذي حتي هنگامي
كه ضریب اطمينان محاسبه شده بزرگتر از یک هم باشد،
ميتواند گسترش یابد و كاهش تنش مؤثر به همراه این اضافه
فشار منفذي ميتواند سختي خاك را كاهش دهد و با از ميان
رفتن اضافه فشار منفذي نشست رخ خواهد داد.

شكل  :1رابطه بین نسبت تنشهاي سیكلی مولد روانگرایی و
مقادیر  )N1(61براي ماسه سیلت دار در زلزله هاي با]1[ M= 7/5
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شد .زمينلرزه  8دیماه  1391بم در ساعت 8:16:16به وقت
محلي (ساعت  1:16:16روز  16دسامبر  1003به وقت بين
المللي  )GMTدر شهر تاریخي بم در جنوب شرقي كشور و
در جنوب شرقي كرمان رخ داد .نگاشت به دست آمده در
ایستگاه بم بيشينه شتاب تصحيح نشده افقي با ترتيب 0/9 g
و  0/7 gبر روي مولفههاي افقي شرقي-غربي و شمالي-
جنوبي نشان ميدهد .همچنين بيشينه شتاب تصحيح نشده
 0/19 gروي مولفه قائم نشان ميدهد .زلزله بم با بزرگاي
گشتاوري ( 6/8با محاسبه گشتاور لرزه اي) در اثر جنبائي
مجدد گسل بم رخ داد و شهر بم را به دليل اثر حوزه نزدیک
گسل ویران نمود[.]9

 -5مدل عددي براي ساختگاه پروژه
 -1-5انتخاب شتابنگاشت مناسب

در این پژوهش بهمنظور انتخاب شتابنگاشت مناسب از
اصلاح شتابنگاشتهاي واقعي استفاده شده است .در این
روش شتابنگاشت ثبت شده در زلزلهاي كه بيشترین
انطباق را با لرزهزمينساخت و زمينشناسي ساختگاه مورد
نظر داشته باشد ،انتخاب ميشود .براین اساس عواملي چون
مکانيزم گسيختگي گسل عامل زلزله ،بزرگاي زلزله ،فاصله
سطحي و ليتولوژي محل شتابنگاشت مورد توجه قرار
ميگيرند .پس از بررسيهاي فراوان ،شتابنگاشت بم انتخاب

جدول  :4پارامترهاي ژئوتكنیكی و لرزه اي در ساختگاه پروژه[]11
پارامتر
مقدار

شتاب بیشینه در

چگالی محیط

نسبت پواسون

سطح ()DBE

Kg/m3

0/38g

(

)

1180

محیط

محیط ()Mpa

محیط ()Mpa

موج )m/s( S

0/38

111/1

74/074

119/61

بيشينه شتاب ثبت شده در ایستگاه بم 0/61 g ،است.
این مقدار با بيشينه شتاب به دست آمده از تحليل خطر زلزله
براي زلزله  DBEكه  0/38 gاست ،تفاوت دارد .بنابراین لازم
است تا شتابنگاشت پایه نسبت به مقادیر مورد نظر مقياس
شود .ضریب مقياس به صورت نسبت بيشينه شتاب هدف به
بيشينه شتاب پایه تعریف ميشود .به منظور جلوگيري از
اعوجاج موج در مدل و انتشار صحيح آن ،لازم است تا
بزرگترین بعد المان كوچکتر از یک دهم تا یک هشتم طول
موج بزرگترین فركانس موج ورودي باشد .بزرگترین بعد
المان را ميتوان به صورت رابطه ( )19تعيين كرد.
()19

Cs
10 f max

با توجه به تحليلهاي صورت گرفته سرعت موج برشي
 198/61m/sبه دست ميآید .اكنون با جایگزیني مقادیر
معلوم  C sو  f maxدر رابطه ( )19بزرگترین بعد الماني كه
ميتواند در مدل استفاده شود 0/37 ،متر است .بدیهي است
كه در چنين شرایطي تعداد المانهاي مدل افزایش یافته و
در نتيجه زمان و حافظه مورد نياز براي تحليل به شدت
افزایش مي یابد .به منظور جلوگيري از این مشکل لازم است
تا  f maxرا كاهش داده ،یا به بيان دیگر فركانسهاي بالاي
تاریخچه زماني شتاب را فيلتر كرد .شکل  1دامنه فوریه
نسبت به فركانس را بعد از فيلتر كردن فركانسهاي بالاتر از
 18هرتز نشان ميدهد .بدین ترتيب مدلي با ابعاد  0/8متر
براي تحليل انتخاب شد.

lmax 

در این رابطه  C sسرعت موج برشي و  f maxبزرگترین
فركانس تاریخچه زماني موج است كه  80 Hzاست .با توجه
به اینکه حركات افقي زلزله به صورت یک موج برشي
مدلسازي خواهد شد ،از اینرو در رابطه اخير از سرعت موج
برشي استفاده ميشود .در فواصل دور از منبع لرزه ميتوان
فرض كرد كه امواج به صورت صفحهي منتشر ميشوند.
بنابراین سرعت موج برشي در ساختگاه تونل از رابطهي زیربه
دست ميآید:
()11

G



مدول الاستیسیته

مدول برشی

سرعت انتشار

 -2-5مدل دینامیكی تفاضل محدود

براي تحليل دیناميکي باید تغييراتي در مدل كاليبره
شده  FLAC2Dبه وجود آمده تا آماده مدلسازي دیناميکي
شود .این تغييرات شامل اعمال شرایط مرزي جدید ،اعمال
بارگذاري دیناميکي و تبدیل ميرایي سيستم به ميرایي رایلي
است .شرایط مرزي جدید مدل شامل مرزهاي ویسکوز و
ميدان آزاد است كه در طرفين مدل ،مرزهاي ميدان آزاد
تعبيه شده است .این مرزها با استفاده از ميراگرهاي افقي و
قائم به مدل متصل ميشوند .مرزهاي ميدان آزاد شرایطي را

Cs 
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مرز بالاي مدل )سطح زمين( به سمت پایين منعکس
ميشوند .این امواج پس از برخورد با پایه مدل توسط
ميراگرها جذب شده و از انعکاس مجدد آن ممانعت به عمل
ميآید .همين روند حركتي در ستون ميدان آزاد نيز وجود
دارد[ .]13مشخصات ژئوتکنيکي و لرزهاي به كار رفته در
مدلسازي دیناميکي براي ساختگاه پروژه مطابق جدول 4
است.

فراهم ميكنند تا انتشار امواج در دوردست تحت تأثير سازه
قرار نگيرد .به عبارت دیگر این مرزها مدلي با ابعاد بينهایت
را شبيهسازي كرده كه امواج دیناميکي بدون هيچ اغتشاشي
در آن منتشر ميشوند .به منظور جلوگيري از انعکاس امواج
به داخل مدل از مرزهاي ویسکوز در پایه مدل استفاده شده
است .هم چنين این مرزها در پایه مرزهاي ميدان آزاد نيز
اعمال شده است .بدین ترتيب امواج لرزه پس از برخورد با

شكل  :2شتاب نگاشت زلزله بم بعد از اصلاح

در هنگام وقوع زلزله ،امواج حجمي از منبع به تمام
جهات منتشر ميشوند .هنگامي كه این امواج به مرز لایهها
ميرسند ،دچار انعکاس و انکسار ميشوند .با توجه به این كه
سرعت عبور امواج در لایههاي نزدیک به سطح معمولاً كمتر
از لایههاي زیرین است ،انکسار رخ ميدهد .این پدیده سبب
ميشود كه جهت انتشار امواج زلزله در لایههاي افقي سطحي
به صورت عمودي گردد[ .]13بر اساس این واقعيت بارگذاري
دیناميکي به صورت یک موج صفحهاي برشي در نظر گرفته
شده كه از پایه مدل در جهت قائم منتشر ميشود .از این رو
لازم است تا تاریخچه سرعت به تاریخچه تنش تبدیل شود.
با فرض موج صفحهاي این تبدیل به صورت رابطه ( )10انجام
ميپذیرد.
()10

زلزله  0/1176DBEمگاپاسکال است .اوج بارگذاري زلزله در
لحظه  19/768ثانيه رخ ميدهد.

شكل  :3شرایط مرزي و بارگذاري دینامیكی مدل کالیبره شده

) xy  2( Cs v

FLAC2D

كه در آن  vسرعت حركات زمين است .مضرب دو به این
دليل است كه نيمي از ورودي تنش در محل مرزهاي ویسکوز
جذب شده و تنها نيمي از آن كه مقدار واقعي بار دیناميکي
است به مدل اعمال ميشود .حال با انتخاب حركات نيرومند
تاریخچه تنش و حذف باقيمانده آن ،بارگذاري نهایي زلزله
 DBEمطابق شکل  3به دست ميآید .مدت زمان بارگذاري
 81ثانيه است .این زمان كه بيشتر از زمان حركات
نيرومند) 41/19ثانيه( است .به این دليل انتخاب شده كه
جابهجایي در آن لحظه صفر است .عدم توجه به این مسأله
سبب القاء جابهجایي ماندگاري در مدل ميشود كه اساس ًا
واقعيت ندارد .لازم به ذكر است كه بيشينه تنش برشي براي

ميرایي  Rayleighدر نرمافزار  FLAC2Dبا دو مقدار
فركانس غالب   f min و نسبت ميرایي بحراني  min 
مشخص ميشود .همانطور كه بيان شد نسبت ميرایي
وابسته به فركانس است ،اما محدودهي از فركانس را ميتوان
یافت كه در آن محدوده نسبت ميرایي بحراني مستقل از
فركانس است .بنابراین  f minكه در برنامه استفاده ميشود،
باید در این محدوده واقع شده باشد .این فركانس با تركيبي
از فركانس مركزي بار ورودي و فركانس طبيعي سيستم قابل
تعيين است.
فركانس مركزي شتابنگاشت بم 1/94 ،هرتز است .براي
تعيين فركانس طبيعي سيستم ،نيروي ثقل به طور ناگهاني
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در شکل  4مشاهده ميشود ،فركانس طبيعي ،دو هرتز براي
سازه به دست آمده است .باتوجه به تحليلهاي انجام شده،
فركانس غالب f min =1Hz ،براي بم انتخاب شد.

و در حالت بدون ميرایي به مدل اعمال ميشود .در این
شرایط مدل شروع به نوسان كرده و با ثبت تاریخچه حركت
قائم آن ميتوان فركانس طبيعي را تعيين كرد .همانطوركه

شكل :4تاریخچه زمانی بارگذاري زلزله DBE

نسبت ميرایي بحراني   min دومين پارامتري است كه
باید مشخص شود .این نسبت در سنگها كمتر از خاك است.
اگرچه اندازهگيري در این زمينه انجام نشده است اما بر اساس
تجربه مقدار دو تا پنج درصد براي محيط و دو تا  10درصد
براي پوشش مناسب به نظر ميرسد[ ]13كه در این پروژه
مقدار پنج درصد براي محيط و دو درصد براي پوشش در
نظر گرفته شده است.
یکي از مشکلاتي كه ميتواند در حين مدلسازي
دیناميکي رخ دهد ،اعوجاج و عدم انتشار صحيح موج در مدل
است .این پدیده معمولاً به دليل ابعاد بزرگ المانها و شرایط
مرزي نادرست روي داده و سبب ميشود كه شکل موج

عبوري تفاوت زیادي با بارگذاري اوليه پيدا كند ..بدین منظور
مدل سادهاي بدون وجود فضاي حفاري ساخته شد و رفتار
الاستيک خطي براي مصالح انتخاب شد .تاریخچه سرعت در
پایه مدل و پایه ميدان آزاد براي زلزله بم در شکل  8نشان
ميدهد كه انتشار موج در مدل اصلي و ستون ميدان آزاد به
درستي شبيهسازي شده است و هيچگونه اعوجاجي به چشم
نميخورد .بيشينه سرعت در پایه مدل  11/6سانتيمتر در
ثانيه است (شکل .)6بيشينه سرعت ثبت شده در سطح زمين
 19سانتيمتر در ثانيه بوده كه تغيير زیادي مشاهده نميشود
(شکل .)7

شكل :5تاریخچه زمانی جابهجایی قائم براي مدل در شرایط ارتعاش آزاد نامیرا
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شكل  :6تاریخچه زمانی سرعت افقی در پایه مدل و پایه ستون میدان آزاد براي زلزله بم

شكل  :7تاریخچه زمانی سرعت افقی در بالاي مدل براي زلزله بم

بررسي تأثير همزمان بارهاي دیناميکي و فشار منفذي
استفاده شده است .پارامترهاي مدل به طریق زیر محاسبه
شده است:

 -3-5تحلیل دینامیكی مدل عددي به زلزله بم

در این بخش پاسخ دیناميکي تونل مترو تبریز تحت تأثير
زلزله بم تحت شرایط بدون لغزش مورد بررسي قرار گرفته
شده است .لازم به ذكر است تحليلهاي دیناميکي براي
مقطع تونل تحت شرایط مکانيکي و با در نظر گرفتن
فشارهاي منفذي صورت گرفته شده است  .لازم به ذكر است
تحليلهاي دیناميکي براي مقطع تونل تحت شرایط مکانيکي
و با در نظر گرفتن فشارهاي منفذي صورت گرفته شده است.
فشار منفذي در گام تحليل اوليه به كل مدل داده شده ودر
گام تحليل نهایي به دور مدل و همين طور به دور تونل داده
شده تا حركت شعاعي سيال در درون مدل از مرز خارجي به
مرز داخلي ایجاد شود و اثر جریان سيال در ایجاد ناپایداري
محسوستر شود .در مدلسازي عددي از مدل بایرون 11براي

N  27.7

N 60  23.5
Dr  (15)( N 60 ) 0.5  72.71
C1  (8.7)( N 60 ) 1.25  0.168
0 .4
 2.378
C1

C2 

شکلهاي  9و  1تغييرات فشار منفذي نسبت به زمان
بارگذاري زلزله در دو عمق مختلف ( دلخواه) را نشان ميدهد.
در اثر اعمال بارهاي دیناميکي و تغيير حجم المانها ،فشار
منفذي افزایش ميیابد و سبب تغيير در رژیم جریان سيال
در محيط متخلخل ميشود .از سوي دیگر افزایش فشار
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خاك براي وقوع روانگرایي روشهاي مختلفي وجود دارد كه
به اختصار روش تنش سيکلي بررسي شد .با استفاده از داده
هاي موجود در ساااختگاه پروژه و به روش تنش ساايکلي به
محاساابه احتمال روانگرایي در منطقه پروژه پرداخته شااد و
محاساابه شااد كه با ضااریب اطمينان  1/19براي زلزله بم با
بزرگاي گشتاوري  6/8روانگرایي اتفاق نخواهد افتاد.

منفذي سبب تغيير تنش مؤثر در نتيجه موجب تغيير در
كرنشها و وضعيت تعادل گرهها ميشود و در نتيجه مقادیر
بارهاي بيشتري در روش عددي به مدل وارد ميشود.
 -6نتیجهگیري
همانطور كه اشااااره شاااد ،یکي از آثار مخرب زلزله در
زمينهاي ساسات ،روانگرایي اساات .براي بررسااي استعداد

شكل  :8تغییرات فشار منفذي در عمق  22متري از سطح زمین در طول زلزله بم

شكل  :2تغییرات فشار منفذي در عمق  44متري از سطح زمین در طول زلزله بم

دیناميکي باید تغييراتي در مدل كاليبره شده FLAC2D

در ادامه براي برآورد ميزان تنش ها ي ناشي از بارگذاري
زلزله و تغيير فشار آب منفذي به تونل مترو تبریز از روش
عددي تفاضل محدود با كمک نرمافزار  FLAC2Dاستفاده
شده است .به منظور همخواني شتاب نگاشت بم با سطح
زلزله مورد مطالعه ،شتاب نگاشت بم فيلتر و ابعاد مشهاي
مورد نياز براي مدل عددي انتخاب گردید .براي تحليل

بهوجود آمده تا آماده مدلسازي دیناميکي شود .این تغييرات
شامل اعمال شرایط مرزي جدید ،اعمال بارگذاري دیناميکي
و تبدیل ميرایي سيستم به ميرایي رایلي است شرایط مرزي
جدید مدل شامل مرزهاي ویسکوز و ميدان آزاد به مدل
اعمال شد و نسبت ميرایي لازم در مدل تعبيه گردید .به علت
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وجود فشار منفذي در ساختگاه پارامترهاي لازم براي استفاده
مدل بایرن به منظور بررسي تأثير همزمان بارهاي دیناميکي
و فشار منفذي محاسبه گردید تا در مدلسازي عددي مورد
 نتایج حاكي بر افزایش فشار منفذي در.استفاده قرار گيرد
اثر اعمال بارهاي دیناميکي ناشي از زلزله را دارند كه در
)نتيجه مقادیر بار بيشتري به ساختگاه مورد نظر (تونل مترو
وارد ميشود و در نهایت امکان برآورد سيستم نگهداري
مناسبتري براي تونل با در نظر گرفتن این بارها وجود
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