
1393مهرماه 15تهران ـ ملی سالیانه بتن ایران ـکنفرانس ششمین

آرمه بر اندرکنش سینماتیکی اي بتنبررسی تاثیر زاویه میکروپایل شبکه
سازه - میکروپایل –فونداسیون –خاك

2، کیوان عبدالهی1علیرضا مرتضایی

واحد سمنان، سمنان، ایران-دانشگاه آزاد اسالمیاستادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، -1
واحد سمنان، سمنان، ایران- دانشگاه آزاد اسالمی، گروه مهندسی عمران، ژئوتکنیککارشناس ارشد -2

a.mortezaei@semnaniau.ac.ir: پست الکترونیکی
B: کد موضوع مقاله

چکیده 
هاي برشی و نرمال در خاك کاهش متوسط رو به پایین، سختی شالوده را به علت وجود کرنشآرمه بر روي خاك با مدول االستیسیتهایجاد شالوده بتن

در شالوده 1ايهاي زیاد در پاي سازه و بروز حرکت گهوارهالعملافزایش ارتفاع سازه قرار گرفته بر روي شالوده، باعث افزایش لنگر خمشی و عکس. دهدمی
اي در دو جهت افقی شده که مستقیما در زمان تناوب سازه ي در سه جهت اصلی، باعث ایجاد حرکت گهوارهاهمچنین وقوع حرکات لرزه.خواهد شد

اي باعث کنترل حرکات و اجراي میکروپایل شبکه. هاي بلند غیر منطقی خواهد بودهاي صلب در سازهبنابراین استفاده از فرضیه شالوده. تاثیرگذار خواهد بود
در این مقاله، مدل عددي . باشدردد که این کنترل وابسته به پارامترهایی همچون نسبت فاصله، الغري و زاویه تمایل میکروپایل میگهاي شالوده میسختی

ها اي شالوده بستگی دارد که این سختیهاي برشی، نرمال و گهوارهدهد که زمان تناوب سازه به سختینشان میFLAC3Dافزار ارائه شده با استفاده از نرم
هاي برشی، همچنین در این مقاله سعی شده است تا سختی. ها و زوایاي تمایل مختلف کاهش خواهد یافتالغري،هااي در فاصلهبا اعمال میکروپایل شبکه

. اي شالوده میکروپایلی با ارائه روابط و نمودارهاي الزم معرفی گرددنرمال و گهواره
.سختی نرمال،سختی برشی، ايمیکروپایل شبکه،ايهوارهگسختی، زمان تناوب:هاي کلیديواژه

مقدمه. 1
در . گرددپذیري خاك زیر شالوده و ارتعاشات نسبی بین شالوده و سطح آزاد ناشی میبه طور کلی اثرات اندرکنش خاك و سازه از انعطاف

نیروي اینرسی سازه منجر به تولید نیروهاي برشی و لنگر خمشی بزرگی در پاي سازه خواهد شد که این نیروها سبب ،هاي بلندمرتبهسازه
سازگاري ممان اینرسی شالوده با لنگرهاي خمشی در ،در زمان بروز حرکات دینامیکی. گرددافزایش تغییرمکان شالوده نسبت به سطح آزاد می

ها توان بطوریکه اینگونه ساختگاه؛رودهاي نرم بشمار میمل بسیار مهم در کنترل زمان تناوب سازه در ساختگاهیک عامرتبههاي بلندپاي سازه
در نقش باالییهمچنین نوع خاك نیز .گرددهاي بلند را نداشته و باعث افزایش دوران شالوده میتحمل لنگرهاي خمشی حاصل از سازه

هاي متراکم حالت اتساعی از هاي نرم حالت انقباضی و خاكاشت بطوریکه در حرکات دینامیکی، خاكاي شالوده خواهد دافزایش نشست لرزه
زیر شالوده را تحت تاثیر قرار داده و حرکات گهواره اي شالوده را ]1[جانبهخود نشان خواهند داد که این عامل، مستقیما فشارهاي همه

هاي آن که ناشی از کاهش سختی خاك پذیري شالوده و کاهش دورانجهت کاهش انعطافبنابراین افزایش ممان اینرسی. کاهش خواهد داد
اي شالوده و افزایش سختی خاك و در نهایت کاهش گردد دو عامل بسیار مهم در کاهش حرکات گهوارهدر زمان بروز حرکات دینامیکی می
هاي بلندمرتبه نقش بسیار دهد که سازهنشان می]3و 2[مختلفنتایج بدست آمده از تحقیقات. گرددزمان تناوب موثر سازه محسوب می

نویسنده مسئول
1 Rocking
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اي شالوده تغییرات زمان تناوب مربوط به حرکت مد گهواره% 90هاي بلندمرتبه بیش از ها دارد به طوریکه در سازهزیادي در حرکات شالوده
روه شمع و یا میکروپایل در صورت عدم تماس سرشمع با نشان داده است که رفتار گ]5و 4[یج آزمایشگاهی و عدديبررسی نتا. باشدمی

از یک قانون مشخص که به خصوصیات مقاومتی میکروپایل از قبیل سختی خمشی و ممان اینرسی بستگی دارد پیروي خواهد نمود؛ اما ،خاك
تواند ا خاك خواهد داشت که میاندرکنش رفتار گروه بستگی به خصوصیت مقاومتی شمع و ی]6[زمانیکه سرشمع در تماس با خاك باشد

.اي روسازه را کاهش و یا افزایش دهدهاي لرزهپاسخ
مرتبه در زمان بروز حرکات شالوده سطحی سازه هاي بلندبطور کلی در این مقاله سعی گردیده است تا با شناسایی عوامل موثر بر افزایش 

اي از افزایش زمان تناوب سازه تحت اثر حرکات با تزریق گروه میکروپایل دایرهاي و همچنین شناسایی عوامل موثر در کاهش این حرکات لرزه
. هاي سطحی جلوگیري گردداي شالودهحرکات گهواره

شالوده میکروپایلی.2
ه خاك محصور هاي نرم با فشار تزریق زیاد باعث افزایش فشارهاي همه جانبهاي کوچکی هستند که استفاده از آنها در خاكها شمعمیکروپایل

هاي آن جانبه سطح زیرین شالوده و کاهش تغییرمکانمنجر به افزایش فشار همه،اي خواهد شد که این افزایش فشاردر داخل میکروپایل دایره
نیز هاي مایلاستفاده از میکروپایل. اي خواهد گردیدو همچنین کاهش زمان تناوب سازه نسبت به شالوده بدون اعمال میکروپایل دایره

جهت افزایش سختی خمشی شالوده در برابر لنگرهاي ،تمام پتانسیل مقاومتی میکروپایلپذیري سیستم را افزایش داده و باعث استفاده ازشکل
دهدکه با توجه بهنشان می،]8و 6[تحقیقات انجام گرفته پیرامون ظرفیت باربري میکروپایل. گرددهاي بلندمرتبه میخمشی حاصل از سازه

. تواند داراي ضریب تاثیر بزرگتر از یک گرددگروه میکروپایل در ظرفیت باربري می،اي و همچنین نوع خاك ساختگاهنوع و شدت حرکت لرزه
تاثیر نوع خاك را 1شکل . ها تاثیر بسیار زیادي بر افزایش عملکرد آنها داردنوع خاك احاطه کننده میکروپایلدهند کهاین تحقیقات نشان می

.دهدبر عملکرد اعمال میکروایل به شالوده نشان می

]8[تاثیر نوع خاك بر عملکرد شالوده میکروپایلی. 1شکل

تحلیلیمدلسازي. 3
مدلسازي سازه-1- 3

به مقداراي سازهکننده در محاسبات لرزهکه جرم مشارکت، باشدطبقه می23سازي شده از یک سازه ستون و جرم معادل،بررسیسازه مورد 
به یک به صورت گستردهطبقه 23جرم سازه ،سازي عملیات تحلیلبراي ساده. و بصورت گسترده در طول ستون قرار گرفته استتن 5920

بعدي افزار سهنرم. نشان داده شده است1مشخصات سازه در جدول . اختصاص داده شدمتر از تراز شالوده 35ارتفاع اي با ستون میله
FLAC3D v5 افزارهاي یک برنامه تفاضل محدود از مجموعه نرمکهItascaباشد در تحلیل استفاده شده استمی.

مدلسازي خاك و شالوده2- 3
-بر اساس مدل مورIIIایران از خاك تیپ 2800اي مطابق استاندارد لرزه،براي بررسی اثرات اندرکنش خاك و سازه در حرکات دینامیکی
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10همچنین از یک شالوده گسترده به ابعاد  .نشان داده شده است2گردد که مشخصات آن در جدول کلمب استفاده می × 10 × متر 1
. نشان داده شده است3خصوصیات آن در جدول شده کهکه بصورت یکسان بر روي ساختگاه مذکور قرار خواهد گرفت استفاده 

خصوصیات مدلسازي سازه- 1جدول
مشخصات مقدار واحد

ارتفاع 35 m
قطر 9/1 m

ضریب ارتجاعی 1/2×1011 Pa
بار محوري 3/0 kN

چگالی 59/59686 kg/m3

m/s2175سرعت موج برشی درخصوصیات ساختگاه - 2جدول 
خصوصیات

(Pa)برش (Pa)کمانش (Pa)محوري اصطکاك چسبندگی اتساع (Pa)کشش (kg/m3)چگالی

8/5×107 62/5×108 45/0 ١٩ 8/1×104 ٠ 5×104 9/1×103

خصوصیات شالوده- 3جدول
(Pa)کمانش (Pa)برش (kg/m3)چگالی

7/1×1010 9/8×109 2500

در دو جهت افقی به دلیل دوري از گسل استفاده شده است که بیشترین مقدار  ١٩۴٠Elcentroاز شتابنگاشت زلزله ، جهت حرکت ورودي
براي استهالك انرژي ]9[از میرایی هیستریک، هاي خاكبه وابستگی مقادیر میرایی به کرنشبا توجه .باشدمیPGA=0.3gاي شتاب لرزه

ارائه گردیده است جهت ،]10[کرنش ماسه که توسط سید و ادریس -گردد؛ لذا از منحنی تنشاستفاده می،اي در سیستمحاصل از امواج لرزه
.گرددافزار استفاده میمعرفی میرایی هیستریک به نرم

مدلسازي میکروپایل3- 3
تواند می) در فشارهاي مختلف(دهد و به جهت تزریق با فشار پذیري بسیار باالیی از خود نشان میمیکروپایل به جهت قطر کوچک انعطاف

) Rocking(اي قائم و همچنین حرکات گهواره،هاي افقیبا توجه به کاهش سختی.]12و 11[تري از خود نشان دهدرفتارهاي مناسب
گیرند را هاي با سرعت موج برشی پایین قرار میهاي بلندي که بر روي ساختگاههاي شالوده سازهتواند سختیاستفاده از گروه شمع می، شالوده

قائم اما در اکثر آنها شمع به صورت، تحقیقات مختلفی توسط پژوهشگران در رابطه با بررسی رفتار شالوده شمعی انجام شده. افزایش دهد
همچنین پژوهشگران اندکی اثر زاویه تمایل شمع را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که زاویه تمایل شمع فقط در . بررسی شده است

پادرون و همکاران نشان هاي اخیر توسط بررسی. ]13و 4[ها اثري نخواهد داشتسختی افقی شالوده شمعی تاثیرگذار است و در دیگر سختی
اما در بررسی مذکور فقط تاثیر زاویه تمایل گروه شمع مورد ، باشدپوشی نمیاست که تاثیر زاویه تمایل شمع بسیار زیاد بوده و قابل چشمداده

ها به صورت هاي فوق چیدمان شمعهمچنین در تمام بررسی. با خاك صرف نظر شده است) Pile Cap(بررسی قرار گرفته و از تماس شالوده 
اي براي قرارگیري گروه میکروپایل در ساختگاه و در زیر شالوده استفاده در مقاله حاضر از یک چیدمان دایره. باشدا مستطیلی میمربعی و ی

بر روي محیط دایره با زاویه 5و 4و 3(S/D)سانتیمتر و همچنین نسبت فاصله 20و 15، 10هاي ها در قطرگردیده است که این میکروپایل
. گیرندبا هم مورد مقایسه قرار می60و 50و 40و 30و 20و 10ر قائم به مقادیر تمایل از محو



1393مهرماه 15تهران ـ ملی سالیانه بتن ایران ـکنفرانس ششمین

پذیري و محافظت از قطر هاي فوالدي براي افزایش انعطافاز غالف.نشان داده شده است4مشخصات میلگرد مصرفی در میکروپایل در جدول 
.نشان داده شده است5شود که مشخصات آن در جدول شده در برابر فشارهاي حاصل از تزریق استفاده میحفاري

مشخصات میلگردهاي مصرفی در میکروپایل- 4جدول
)kg/cm2(تنش تسلیم  )cm(قطر میلگرد  )cm(قطر میکروپایل 

4200 2/3 10
4200 3/4 15
4200 7/5 20

مشخصات غالف هاي فوالدي مصرفی در میکروپایل- 5جدول
)Kg/cm2(تنش تسلیم  )Kg/m(وزن )cm(سطح مقطع فوالد  )cm(قطر درونی  )cm(قطر بیرونی 

2400 15/14 797/18 13/10 25/11
2400 8/29 811/35 12/15 56/16
2400 76/35 31/43 24/20 56/21

ظرفیت باربري میکروپایل. 4
اي ریزشمع با استفاده از روابط زیر محاسبه طراحی سازه]14[با توجه به روابط ارائه شده در آیین نامه اداره بزرگراه هاي ایاالت متحده امریکا 

=:گرددمی , (1)( ) = 0.90 + (2)= 0.85 0.85 × × + + (3)
در حرکات . اندداده شدهنشان 3و 2، 1باشند که بترتیب در روابطتکنیکی میئوفشاري و ژ،کششیها داراي سه نوع مقاومتمیکروپایل

در جهت اطمینان از کمترین نیروي قابل تحمل توسط ، اي به لحاظ تغییر در جهات حرکت و تغییر نیروهاي فشاري به کششی و بالعکسلرزه
، باشدفاوت میهاي مختلف متها در ساختگاهظرفیت باربري ژئوتکنیکی میکروپایل.شودافزار استفاده میمیکروپایل براي تعریف آن در نرم

طراحی ژئوتکنیکی USFHWAنامه با توجه به روابط ارائه شده در آیین. افزایش خواهد یافت،بصورتیکه با افزایش مدول برشی خاك
=.قابل محاسبه می باشد4ریزشمع با استفاده از رابطه  ( ) × × × (4)

مطابق با آیین نامه ریزشمع اداره بزرگراه هاي ایاالت متحده ) ( دوغاب –مقدار مقاومت اسمی مجموعه خاك 
. تعیین می گردد6مطابق جدول (USFHWA)امریکا 

(FHWA-SA-97-070)مقاومت اسمی مجموعه خاك و دوغاب -6جدول
)kPa(دوغاب -محدوده مقاومت اسمی مجموعه خاك  Dنوع خاك Cنوع  Bنوع  Aنوع 

95 -190 95 -190 70 -190 50 -120 )متراکم تا خیلی متراکم, سفت(,)مقداري ماسه(سیلت و رس 
95 -240 95 -190 70 -190 70 -145 )متراکم-متوسط-سست-نرم(,)مقداري سیلت(ماسه
145 -385 145 -360 120 -360 95 -215 )خیلی متراکم, متوسط- تیزگوشه, نرم(,)مقداري سیلت و شن(ماسه

- - - 205 -550 شیل نرم
.نشان داده شده است7فشاري و ژئوتکنیکی میکروپایل در قطر هاي مختلف و در ساختگاه هاي مختلف در جدول , مقادیر نیرو هاي کششی
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کششی و ژئوتکنیکی میکروپایل،نیرو هاي فشاري- 7جدول 
20 15 10 قطر

3/148636 4/108693 52/57881 Pt
175

(m/s)
6/507462 5/147387 97/74743 Pc

48/79228 48/64313 75/48473 PG

العمل بستر شالوده سطحی مدول عکس4-1
. نشان داده شده است2در شکل IIIتیپمقادیر نشست استاتیکی سازه در خاك, با توجه به یکسان بودن نیروي وارده از سازه به شالوده

نشست استاتیکی شالوده با اعمال میکروپایل .باشدمی04/2×107، شالودهالعمل بستر با توجه به یکسان بودن نیروي وارده و ابعادمدول عکس
.نشان داده شده است3در شکلIIIو در ساختگاه نوع S/D=3,4,5در سه نسبت فاصله 

m/s 175نشست استاتیکی شالوده سطحی در ساختگاه با سرعت موج برشی 2شکل

IIIو در ساختگاه نوع S/D=3,4,5نشست استاتیکی سازه در نسبت فاصله 3شکل 
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العمل بستر را افزایش خواهد اي باعث کاهش نشست شالوده میکروپایلی گردیده و مدول عکسدهد که اعمال میکروپایل شبکهنتایج نشان می
تر خاك با تزریق میکروپایل العمل بسبا توجه به اشکال مقدار مدول عکس.اما تغییرات نسبت فاصله تاثیري در این مقدار نخواهند داشت،داد

.نشان داده شده است4در شکل IIIاي به خاك در زوایاي تمایل مختلف نسبت به خاك در ساختگاه نوع دایره

)الف()ب(

)ج(
IIIدر خاك نوع ك با تزریق میکروپایل دایره اي عکس العمل بستر خامدول 4شکل 

50الغري ) ج(100الغري ) ب(67الغري )الف(

با کاهش الغري و افزایش زاویه تمایل میکروپایل ،IIIالعمل بستر شالوده میکروپایلی در خاك نوع که مدول عکسدهدنشان می4شکل
.  باشدمیS/D=3العمل بستر تقریبا یکسان بوده ولی بیشترین مقدار آن مربوط به نسبت فاصله دول عکستغییرات م. افزایش خواهد یافت

.با افزایش زاویه تمایل افزایش می یابد،مقدار مدول عکس العمل بستر در شالوده میکروپایلی نسبت به شالوده عادي

175m/sبا سرعت موج برشی IIIدر ساختگاه نوع ،تغییرمکان قائم ساختگاه حالت اندرکنش خاك و سازه5شکل
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بیشترین نشست در . نشان داده شده است5در حالت وجود اندرکنش خاك و سازه با اعمال حرکات لرزه اي در شکل IIIنشست ساختگاه نوع 
نسبت به مرکز شالوده در ساختگاه EWو NSهاي شالوده در جهات نشست.باشدثانیه می04/34در میلیمتر242به میزان IIIساختگاه نوع 

.نشان داده شده است8زاویه دوران شالوده در جدول6با توجه به شکل .نشان داده شده است6در شکل IIIنوع 

175m/sبا سرعت موج برشی IIIنشست در جهات مختلف شالوده در ساختگاه نوع 6شکل

IIIزاویه دوران شالوده در ساختگاه نوع 8جدول 

Vs NS (rad) EW (rad)
175 0039/0 0021/0

III5.8زاویه بحرانی در ساختگاه نوع ،العمل بستر بدست آمده و ابعاد شالودهبا توجه به مقدار مدول عکس × زوایاي . می باشد10
واهد آمد؛ بنابراین استفاده در هر دو نوع ساختگاه بوجود نخباالرانشدهد که حرکت کمتر از زوایاي بحرانی و نشان می8بدست آمده در جدول 

. جهت محاسبه حرکت گهواره اي شالوده مجاز می باشدفوق ابطواز ر
توان به پایین اي را میاعمال حرکات لرزهعلت افزایش نشست در اثر . گرددهاي دورانی شالوده باعث افزایش نشست میافزایش تعداد سیکل

هاي شالوده و هاي بلند اشاره نمود که این کاهش باعث افزایش دورانبودن سختی خمشی شالوده در برابر لنگرهاي خمشی حاصل از سازه
نوع خاك نیز . گرددك میهاي زیاد شالوده باعث کاهش سختی خادوران. اي دانستافزایش نسبت تخلخل خاك در هنگام بروز حرکات لرزه

حالت انقباضی داشته و به , هاي نرم کاهش سختیبه طوریکه در خاك،تاثیر بسیار زیادي در عملکرد این کاهش در زیر شالوده خواهد داشت
خواهد افزایش نشست کمک خواهد کرد اما در خاکهاي با تراکم زیاد کاهش سختی بصورت اتساعی عمل کرده و نشستی کمتر از حالت قبل

. دهدوده نشان میتاثیر سختی خاك را بر کنترل حرکات شال7شکل . داشت

تاثیر سختی خاك بر کنترل حرکات شالوده7شکل
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بیشترین نشست در . نشان داده شده است5در حالت وجود اندرکنش خاك و سازه با اعمال حرکات لرزه اي در شکل IIIنشست ساختگاه نوع 
نسبت به مرکز شالوده در ساختگاه EWو NSهاي شالوده در جهات نشست.باشدثانیه می04/34در میلیمتر242به میزان IIIساختگاه نوع 

.نشان داده شده است8زاویه دوران شالوده در جدول6با توجه به شکل .نشان داده شده است6در شکل IIIنوع 

175m/sبا سرعت موج برشی IIIنشست در جهات مختلف شالوده در ساختگاه نوع 6شکل

IIIزاویه دوران شالوده در ساختگاه نوع 8جدول 

Vs NS (rad) EW (rad)
175 0039/0 0021/0

III5.8زاویه بحرانی در ساختگاه نوع ،العمل بستر بدست آمده و ابعاد شالودهبا توجه به مقدار مدول عکس × زوایاي . می باشد10
واهد آمد؛ بنابراین استفاده در هر دو نوع ساختگاه بوجود نخباالرانشدهد که حرکت کمتر از زوایاي بحرانی و نشان می8بدست آمده در جدول 

. جهت محاسبه حرکت گهواره اي شالوده مجاز می باشدفوق ابطواز ر
توان به پایین اي را میاعمال حرکات لرزهعلت افزایش نشست در اثر . گرددهاي دورانی شالوده باعث افزایش نشست میافزایش تعداد سیکل

هاي شالوده و هاي بلند اشاره نمود که این کاهش باعث افزایش دورانبودن سختی خمشی شالوده در برابر لنگرهاي خمشی حاصل از سازه
نوع خاك نیز . گرددك میهاي زیاد شالوده باعث کاهش سختی خادوران. اي دانستافزایش نسبت تخلخل خاك در هنگام بروز حرکات لرزه

حالت انقباضی داشته و به , هاي نرم کاهش سختیبه طوریکه در خاك،تاثیر بسیار زیادي در عملکرد این کاهش در زیر شالوده خواهد داشت
خواهد افزایش نشست کمک خواهد کرد اما در خاکهاي با تراکم زیاد کاهش سختی بصورت اتساعی عمل کرده و نشستی کمتر از حالت قبل

. دهدوده نشان میتاثیر سختی خاك را بر کنترل حرکات شال7شکل . داشت

تاثیر سختی خاك بر کنترل حرکات شالوده7شکل
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بیشترین نشست در . نشان داده شده است5در حالت وجود اندرکنش خاك و سازه با اعمال حرکات لرزه اي در شکل IIIنشست ساختگاه نوع 
نسبت به مرکز شالوده در ساختگاه EWو NSهاي شالوده در جهات نشست.باشدثانیه می04/34در میلیمتر242به میزان IIIساختگاه نوع 

.نشان داده شده است8زاویه دوران شالوده در جدول6با توجه به شکل .نشان داده شده است6در شکل IIIنوع 

175m/sبا سرعت موج برشی IIIنشست در جهات مختلف شالوده در ساختگاه نوع 6شکل

IIIزاویه دوران شالوده در ساختگاه نوع 8جدول 

Vs NS (rad) EW (rad)
175 0039/0 0021/0

III5.8زاویه بحرانی در ساختگاه نوع ،العمل بستر بدست آمده و ابعاد شالودهبا توجه به مقدار مدول عکس × زوایاي . می باشد10
واهد آمد؛ بنابراین استفاده در هر دو نوع ساختگاه بوجود نخباالرانشدهد که حرکت کمتر از زوایاي بحرانی و نشان می8بدست آمده در جدول 

. جهت محاسبه حرکت گهواره اي شالوده مجاز می باشدفوق ابطواز ر
توان به پایین اي را میاعمال حرکات لرزهعلت افزایش نشست در اثر . گرددهاي دورانی شالوده باعث افزایش نشست میافزایش تعداد سیکل

هاي شالوده و هاي بلند اشاره نمود که این کاهش باعث افزایش دورانبودن سختی خمشی شالوده در برابر لنگرهاي خمشی حاصل از سازه
نوع خاك نیز . گرددك میهاي زیاد شالوده باعث کاهش سختی خادوران. اي دانستافزایش نسبت تخلخل خاك در هنگام بروز حرکات لرزه

حالت انقباضی داشته و به , هاي نرم کاهش سختیبه طوریکه در خاك،تاثیر بسیار زیادي در عملکرد این کاهش در زیر شالوده خواهد داشت
خواهد افزایش نشست کمک خواهد کرد اما در خاکهاي با تراکم زیاد کاهش سختی بصورت اتساعی عمل کرده و نشستی کمتر از حالت قبل

. دهدوده نشان میتاثیر سختی خاك را بر کنترل حرکات شال7شکل . داشت

تاثیر سختی خاك بر کنترل حرکات شالوده7شکل

MIDDEL-175
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باعث افزایش حرکات شالوده و ،ايهاي انقباضی بعلت افزایش نشست در اثر حرکات لرزهنشان داده شده است خاك7همانطور که در شکل 
کرنش هاي حجمی 8شکل . شود؛ البته مقدار بار وارده تاثیر بسیار زیادي بر بروز چنین حرکاتی داردهمچنین افزایش زمان تناوب سازه می

. دهدنشان میIIIساختگاه خاك را در 

IIIکرنش هاي حجمی خاك در ساختگاه نوع 8شکل

هاي حجمی و بروز رفتار انقباضی در خاك زیرین شالوده گردیده باعث کاهش کرنش،ايشالوده در حرکات لرزهمکفی نبودن سختی خمشی 
دوران .افزایش زمان تناوب سازه گردیده است، است که این عامل سبب افزایش نشست و کاهش فشارهاي همه جانبه به شالوده و در نهایت

. نشان داده شده است9در شکل ،IIIنسبت به شالوده عادي در خاك نوع ، اصل مختلفالغري و نسبت فو، شالوده در زوایاي تمایل
علت عدم توافق در زاویه دوران بین قطرها و . باشددهند که زاویه دوران شالوده میکروپایلی کمتر از شالوده در حالت عادي مینتایج نشان می

همانطورکه لیزي .اي وارده دانستاي در برابر حرکات لرزهضریب تاثیر میکروپایل دایرهتوان بهمی، اي رافواصل مختلف گروه میکروپایل دایره
توانند ضریب تاثیر قطر و نوع خاك احاطه کننده میکروپایل می، فاصله، تعداد،ايشدت و نوع حرکت لرزه، در تحقیقات خود عنوان نموده است

اي زاویه دورانی بیشتر از شود هیچکدام از گروه میکروپایل دایرهدر اشکال مشاهده میمیکروپایل در شبکه را تغییر دهند؛ اما همانطورکه 
. دهندشالوده در حالت عادي را نشان نمی

بیشترین کاهش . یابداولیه و ثانویه طیف پاسخ نرمالیزه شده با افزایش زاویه تمایل کاهش میحداکثر مقادیر دهندنشان میهمچنین نتایج 
.کاهش داد% 60اي را هاي لرزهتوان پاسخدرجه می60اي با زاویه تمایل باشد بنابراین با اعمال میکروپایل دایرهدرجه می60ویه مربوط به زا

منجر به افزایش نشست و افزایش دوران و کاهش سختی ، هاي بلندکافی نبودن سختی خمشی شالوده در برابر لنگرهاي خمشی حاصل از سازه
اي هاي لرزهبرابري پاسخ17.7باعث افزایش زمان تناوب موثر سازه و افزایش IIIاین کاهش در ساختگاه نوع . گرددده میخاك زیرین شالو

برابري نسبت به حالت میدان آزاد 12اي افزایش هاي لرزهاما با تغییر حالت انقباضی به اتساعی پاسخ،گرددسازه نسبت به حالت میدان آزاد می
.گردنداي محسوب میهاي لرزهعامل مخربی براي سازه در افزایش پاسخ, هاي ثانویه طیف پاسخحداکثر. خواهند داشت
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)الف)                                                                                   (ب(

)ج(
50الغري )ج(100الغري ) ب(67الغري ) الف(IIIدوران شالوده میکروپایلی در خاك نوع 9شکل 

نتیجه گیري.5
، مدول ارتجاعی بستر، ابعاد شالوده، نیروي محوري وارد به شالوده، اي شالوده به عوامل متعددي از جمله سختی خمشی شالودهسختی گهواره

و فشار تزریق ) شعاع اعمال میکروپایل(نسبت فاصله، زاویه تمایل، تعداد، الغري. شالوده بستگی خواهد داشتنسبت پواسون و میزان صلبیت 
. باشداي شالوده موثر میاي سازه بوده که در تغییر سختی گهوارهمیکروپایل از عوامل افزایش سختی خاك و کنترل حرکات لرزه

قطر و زاویه تمایل میکروپایل ، هاي استاتیکی گردیده که این مقدار به نسبت فاصلهاهش نشستاي به شالوده باعث کاعمال میکروپایل دایره
باعث کاهش نیروهاي وارد به شالوده ) قطر زیاد و الغري کم( افزایش ظرفیت باربري میکروپایل . باشدوابسته نبوده و در تمامی موارد ثابت می

.افزایش خواهد یافت, العمل بستر با افزایش زاویه تمایل میکروپایلعکسگردد مدولو افزایش مدول عکس العمل بستر می
هاي نرم هاي بلند در حرکات دینامیکی یک عامل بسیار مهم در ساختگاهسازگاري سختی خمشی شالوده با لنگر هاي خمشی حاصل از سازه

هاي شالوده هاي بلند را نداشته و باعث افزایش دوراناز سازهها توان تحمل لنگرهاي خمشی حاصل رود بطوریکه اینگونه ساختگاهبشمار می
اي شالوده و کاهش زمان هاي شالوده دو عامل بسیار مهم در کاهش حرکات گهوارهبنابراین افزایش سختی خمشی و کاهش دوران. خواهد شد

هاي فزایش تعداد سیکلاباعث ،هاي بلندزهاي سامکفی نبودن سختی خمشی شالوده در حرکات لرزه. شودتناوب موثر سازه محسوب می
هاي نرم باعث ایجاد حالت انقباضی خاك و افزایش حرکات شالوده از این کاهش در ساختگاه. گردددورانی شالوده و کاهش سختی خاك می

. اي گردیده که زمان تناوب سازه را افزایش خواهد دادهاي ناهمسان در حرکات لرزهجمله نشست
خاك در اثر اعمال لنگر هاي خمشی بزرگ حاصل از سازه هاي بلند Passiveباعث استفاده شمع از خصوصیت فشار ،ویه تمایلافزایش زا

در . واهد یافتهاي شالوده کاهش خپذیري را افزایش داده به طوري که در زوایاي تمایل بزرگ دورانافزایش الغري شمع شکل. رددگمی
قاعده در شالوده هایی بیهاي حجمی کاهش یافته که باعث ایجاد دوراناي کرنشنشست در حرکات لرزههاي نرم بعلت افزایشساختگاه

.ندگردمیکروپایلی می
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تعداد ، نوع خاك، سختی خمشی شالوده، اي در زیر شالوده بستگی به پارامترهایی همچون مقدار بار واردهشعاع اعمال میکروپایل دایره
تحت فشارهاي ، اي سطح بیشتري از شالودهبا افزایش شعاع اعمال میکروپایل دایره. پذیري شالوده خواهد داشتافمیکروپایل و میزان انعط

پذیر باشد افزایش بیش از حد این شعاع منجر به کاهش همه جانبه قرار خواهد گرفت اما زمانیکه شالوده نسبت به خاك زیرین خود انعطاف
. گرددفشارهاي همه جانبه می

منجر به افزایش نشست و دوران شالوده و کاهش سختی ، هاي بلندی نبودن سختی خمشی شالوده در برابر لنگرهاي خمشی حاصل از سازهکاف
با IIIدر ساختگاه نوع .گردنداي محسوب میهاي لرزهعامل مخربی براي سازه در افزایش پاسخ، هاي ثانویه طیف پاسخحداکثر. گرددخاك می

اي کاهش پاسخ لرزه% 60،درجه60هاي اولیه و ثانویه طیف پاسخ کاهش خواهند یافت به طوریکه زاویه تمایل ، حداکثرتمایلافزایش زاویه 
.دهداي نشان میاي سازه در حالت بدون اعمال میکروپایل دایرههاي لرزهسازه را در مقایسه با پاسخ
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