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 ۱دانشیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تربیت دبی ر شهید رجایی ،تهران ،ای ران
 ۲دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک ،دانشگاه تربیت دبی ر شهید رجایی ،تهران ،ای ران

(دریافت ،۱400 /05 /08 :پذیرش)۱400 /09 /30 :

چكيده
امروزه زلزلههای متعددی در اغلب نقاط جهان روی م یدهد که از نظر شدت ،مدت ،انرژی و دیگر مشخصات لرزهای بسیار متفاوت هستند؛ لذا مقدار
و میزان خسارات واردشده بر سازههای مختلف نیز تحت تأثیر مشخصات زلزله قرار دارد .در این راستا ،تأثیر محتوای فرکانسی زلزله بر رفتار و پاسخ
دیوارهای خاک مسلح نیز اهمیت دارد .در پژوهش حاضر ،با شبیهسازی عددی خاک مسلحشده با ژئوسل با استفاده از مدلسازی دوبعدی در نرمافزار
تفاضل محدود  Flac-2Dو تحلیل لرزهای تاریخچه زمان ی زلزله به روش دینامی ک ی غیرخط ی ،ضمن بررس ی تأثیر محتوای فرکانس ی زلزله بر رفتار و
پاسخ لرزه ای خاک مسلح ،نقش عوامل مختلف مانند هندسه خاکریز و مشخصات مسلحکننده نیز مطالعه شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد
با افزایش ارتفاع و وزن خاکریز ،جابهجایی لرزهای افزایش مییابد .مقدار این جابهجایی در زلزله های مختلف از نظر محتوای فرکانسی متفاوت است.
همچنین با افزایش طول و تعداد الیههای مسلحکننده ،جابهجایی لرزهای کاهش مییابد که این بهبود رفتار در زلزلههای مختلف به محتوای
فرکانسی نیز وابسته است.

واژههای کلیدی  :خاک مسلح ،زلزله ،ژئوسل ،محتوای فرکانس ی ،پایداری ،جابهجایی لرزهای
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 1مقدمه
از چند دهه گذشته ،استفاده از روش تسليح خاک با

روش های تفاضل محدود و اجزاء محدود است .مطالعات

مصالح فلزی و غيرفلزی مانند تسمههای فلزی و

آزمايشگاهی به روش های مختلفی مانند آزمايش ميز

ژئوسنتتيك ها جهت افزايش باربری ،کاهش نشست و

لرزان ،آزمايش سانتريفيوژ و مدلسازی فيزيکی در

بهبود رفتار سازههای خاکی بسيار رايج است .ديوارهای

مقياسهای مختلف انجام شده است .پژوهشهای اوليه در

خاک مسلح نيز که يك سازه خاکی محسوب میشوند،

زمينه ديوارهای خاک مسلح را مانستر در سال  1925در

از اين روش سود میبرند .استفاده از خاک مسلح بهدليل

امريکا انجام داد .او يك ديوار حائل خاک مسلح را با

هزينه کمتر اجرا ،سرعت زياد اجرا و رفتار مکانيکی

استفاده از مسلحکنندههای چوبی و يك نمای سبك

مناسب در مقايسه با ديوارهای وزنی و بتن مسلح ،کاربرد

ساخت و نشست خاکريز را با استفاده از مسلحکنندهها

فراوانی در مسائل مهندسی دارد .استفاده از مصالح

کاهش داد .هنری ويدال ،مهندس فرانسوی ،توانست

غيرفلزی و پليمری نظير ژئوسنتتيكها جهت تسليح خاک

اختراع خود را با نام «خاک مسلح» در سال  1963به ثبت

مسلح به دليل دوام زياد ،سهولت اجرا و درگيری بهتر با

برساند که در آن از تسمههای فلزی بهعنوان مسلحکننده

خاک بسيار متداول است .تحقيقات مختلف پژوهشگران،

استفاده کرد .در ابتدا از اجزای فلزی برای مسلحسازی

بيانگر بهبود رفتار لرزهای خاک مسلح است .بهدليل وقوع

خاک استفاده میشد ولی به مرور زمان ،ژئوسنتتيكهای

زلزلههای متعدد در بسياری از نقاط جهان و به منظور

غيرفوالدی با ظرفيت باربری و دوام مناسب بهعنوان گزينه

کاهش خسارات ناشی از زلزله و امکان بهرهبرداری از

مناسبتر مطرح شدند (جونز.)2013 ،

سازههای با اهميت زياد جهت خدمترسانی و
امدادرسانی ،مطالعات و تحقيقات برای بررسی رفتار و
پاسخ لرزهای خاک مسلحشده با ژئوسنتتي ك در شرايط
مختلف لرزهای چه از نظر پايداری و چه از نظر مقدار و
نحوه تغيير مکان و تغيير شکل حائز اهميت است .رفتار و
پاسخ لرزهای نبايد فراتر از مقادير مجاز باشند تا شرايط
بهرهبرداری مختل نشود .مسلحکننده ژئوسل که از
نوارهای پلیاتي لن  HDPEيا  PEساخته میشود ،با جوش
فراصوت در طول عرض خود سلولهايی سهبعدی تشکيل
میدهد که با مصالح خاکی پُر میشوند .اين سلولها

شكل  .1کاربرد ژئوسل در مهندسی ژئوتکنیک.

میتوانند فشارهای همهجانبه زيادی بر خاک درون سلول

پژوهشگران تاکنون تحقيقات زيادی را در حوزه

اِعمال کنند تا رفتار و مشخصات مکانيکی بهتری نسبت به

تحليل ديناميکی خاکريزهای مسلح انجام دادهاند.

ديگر مسلحکنندهها از خود نشان دهد (شکل .)1
در سال های اخير ،تحقيقات عددی و آزمايشگاهی
متعددی درباره خاکريزهای مسلح در شرايط استاتيکی و
ديناميکی انجام گرفته است .عمده مطالعات عددی شامل

يوگندراکومار و همکاران ( )1991با روش اجزای محدود
و سگرستين و باستي ك ( )1988با روش اجزای محدود به
ارزيابی لرزهای خاک مسلح با استفاده از مسلحکنندههای
مختلف پرداختند .باترست و کای ( )1995نيز با استفاده از

تأثير محتوا ی فرکانسی زلزله بر پا يداری خاکر يزهای مسلحشده با ژئوسل

يك نرمافزار عددی ،به مدلسازی اجزای محدود و تحليل
ديناميکی

ديوار حائل مسلحشده با ژئوسنتتيك پرداختند.
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ژئوگريد را بررسی کردند .مطالعات آنها با مدلسازی
فيزيکی و همچنين مدلسازی سهبعدی با نرمافزار

Abaqus

الياس و همکاران ( )1997با اِعمال فشار قائم غيريکنواخت

انجام شد .نتايج اين تحقيق نشان داد افزايش سربار در پله

بر سطح خاک مسلح ،تغيير مکان آنی قائم و افقی

بااليی اثر بيشتری نسبت به پله پايينی دارد .پايداری خاک

(کوتاه مدت) ناشی از سربار را اندازه گيری کردند .نتايج

پشت ديوار متأثر از گسيختگی مسلحکنندهها است

تحقيق آنها نشان داد با ثابت نگه داشتن بار در مدت زمان

بهطوریکه با افزايش سربار ،کرنش طولی مسلحکنندهها و

طوالنی ،تغيير مکان ناشی از خزش روی نشست قائم و

تنش افقی در پشت بلوکهای نما با افزايش عمق کاهش

افقی اثرگذار است .در ادامه ،باترست ( ) 1997در تحقيق

میيابد.

ديگری روش تحليل ديناميکی ديوارهای خاکی مسلحشده

عبدلوهاب و همکاران ( )2011با استفاده از تحليل

با ژئوسنتتيك را برای تقويت خاکريز و شيبهای خاکی

تفاضل محدود در نرمافزار  ،FLACتحليل عددی يك

معرفی کرد.

ديوار خاک مسلح را با سه نوع مسلحکننده پليمری و

در پژوهش االمام و باترست ( )2005تأثير پارامترهای

فلزی ارزيابی کردند .نتايج اين تحقيق نشان داد مشخصات

هندسی ديوار شامل ارتفاع و نوع نما بر پاسخ ديوار خاک

هندسی مسلحکننده و توزيع آنها در پايداری و تغيير مکان

مسلح تحت بارگذاری استاتيکی با استفاده از شبيهسازی

ديوار بيش از جنس آن مؤثر هستند .لچينسکی و لينگ

عددی و مدلسازی فيزيکی بررسی شده است .مدهوی و

( ) 2013با مدلسازی ژئوسلها بهصورت محفظههای

راجاگوپال ( )2007با استفاده از نرم افزار اجزای محدود

مکعبی شکل ،تأثير آنها را زير خطوط راهآهن به روش

ژئوفم (  ،)GEOFEMکارايی ژئوسل را در مسلحسازی

عددی بررسی کردند .مهدیپور و همکاران ( )2013با

اليههای خاک ضعيف با تحليل پارامتريك بررسی کردند.

مطالعات عددی تحليل پارامترهای مختلف شيبهای

در اين تحقيق از مدل معادل برای بيان سختی و مقاومت

مسلحشده با ژئوسل به بررسی نحوه استفاده از مدل تير

خاک مسلح شده استفاده شد .سختی خاک مسلحشده با

جهت شبيهسازی رفتار ژئوسلها پرداختند که نتايج نشان

ژئوسل با يك رابطه تجربی متشکل از سختی ماسه و

داد در اين شبيهسازی ،تنشهای خمشی و برشی نيز عالوه

مدول کششی ژئوسل تعريف شد .فخاريان و عطار

بر تنش کششی در اجزاء وجود دارند .در آن تحقيق،

( )2007با استفاده از نرم افزار  FLACکوله يك پل از نوع

مطالعات پارامتريك با تغييرات در عمق اليه ژئوسل ،تعداد

خاکريز مسلح با ژئوسنتتيك را بهصورت استاتيکی و

اليه ،فاصله بين اليهها ،طول ،ضخامت و سختی

ديناميکی مدلسازی کردند .نتايج تحليل استاتيکی نشان

مسلحکنندهها نيز انجام شد .مسلحکننده ژئوسل توانست

داد بيشترين جابهجايی افقی در نمای کوله به سبب بار

در افزايش ضريب اطمينان و کاهش تغيير مکان جانبی

عرشه پل در تراز دوسوم ارتفاع کوله رخ میدهد .در

مؤثر باشد .ژئوسل مانند يك دال وسيع عمل میکند و

تحليل ديناميکی نيز مشخص شد جابهجايی افقی بسيار

نيروی وارد را در سطح وسيعی به خاک منتقل میکند.

مهمتر از جابهجايی قائم خاک بوده و نيروی

منجی و همکاران ( ) 2014با انجام دادن مطالعات عددی و

مسلحکنندهها در شرايط ديناميکی بيشتر از حالت

آزمايشگاهی ،مقاومت مفاصل و تغيير شکل جزء متشکل

استاتيکی است.

از تكسلول ژئوسل و تحت بار تك محوره فشاری را

يو و کيم ( )2008عملکرد خاک مس لحشده با دو اليه

بررسی کردند .در اين مطالعه مشخص شد با افزايش زاويه

154

غفارپور جهرمی و محسنی نژاد

مجله ژئوفيزيك ايران ،جلد  ،16شماره 1401 ،1

اصطکاک داخلی مصالح داخل ژئوسل ،اندرکنش بيشتر و

ساختهشده و مقايسه با مدلسازی فيزيکی نشان داد

تغيير شکل کمتر میشود و به دنبال آن ظرفيت باربری

میتوان به جای استفاده از چند اليه ژئوسل ،از ي ك اليه

افزايش میيابد .بهدليل ساختار و شکل النه زنبوری،

با ارتفاع زياد استفاده کرد.

مدلسازی ژئوسل همواره چالشی در مدلسازی عددی

ون کاتسوارلو و هجد ( )2020تأثير نوع و مشخصات

است .هجدا و سيترام ( )2015روش مدلسازی

خاک پرکننده سلول ژئوسل را در عملکرد خاکريز مسلح

واقعگرايانهای را برای شبيهسازی سهبعدی ژئوسلها ارائه

بررسی کردند .آنها چهار نوع خاک مختلف شامل رس،

کردند .مدلسازی عددی با تشکيل شکل واقعی و

رس الیدار ،خاک سرباره و خاک دانهای ماسه را بررسی

سهبعدی النه زنبوری ژئوسل با نرم افزار تفاضل محدود

و مقادير جابهجايی و مدول برشی خاک را در حالتهای

 Flacسهبعدی انجام شد .اين مدلسازی با اجرای

مختلف محاسبه کردند .اين نتايج نشان داد با افزايش

آزمون های آزمايشگاهی مختلف صحتسنجی شد و

اندازه ذرات خاک و اصطکاک داخلی ،ميزان جابهجايی،

تطابقی پذيرفتنی نشان داد.

کاهش و مدول برشی ،افزايش میيابد.

يو و همکاران ( )2015ارتباط مدلسازی در نرمافزار

ويبهوشا و همکاران ( )2021مطالعهای مروری در حوزه

 Flacو  Plaxisرا با ارائه اطالعاتی درباره انتخاب اجزاء

کاربرد ژئوسل و مدلسازی عددی آن ارائه و کاربردهای

سازهای جهت شبيهسازی جزئيات برهمکنش خاک و

مختلف اين نوع مسلحکننده و نحوه مدلسازی آن را در

مسلحکننده خاک در ديوارهای وزنی خاک مسلح معرفی

چند دهه اخير مقايسه کردند.

کردند .راهمونی و همکاران ( )2016مطالعات عددی خود

بررسی تحقيقات گذشته نشان میدهد با وجود اينکه

را با استفاده از  Flacسهبعدی برای بررسی تأثير زاويه

پژوهشگران همچنان درباره ارزيابی ديناميکی و لرزهای

شيب ديوار خاک مسلح ،چيدمان نما ،زاويه اصطکاک

خاکريزها با مسلحکنندههای مختلف تحقيق میکنند ،در

خاک و همچنين زاويه شيب خاکريز پشت ديوار انجام

شبيهسازیهای عددی ،ژئوسل بهدليل ساختار سهبعديش

دادند .نتايج تحقيق آنها نشان داد در طراحی ديوارها با

کمتر بررسی شده است .همچنين در روشهای سنتی

استفاده از آييننامه  AASHTOو  ،FHWAناديده گرفتن

به منظور تحليل لرزهای سازههای ژئوتکنيکی و جهت

شيب خاکريز پشتی و زاويه اصطکاک خاک و جزء نما

سادهسازی ،اثر زلزله طراحی اغلب فقط با شتاب بيشينه

در محاسبه طول مسلحکننده ،به طراحی اقتصادیتر پروژه

زلزله طرح يا در شرايط خاص با استفاده از طيفهای

منجر خواهد شد.

پاسخ طرح در محاسبات لحاظ میشود ،درحالیکه

سانگ و همکاران ( )2018با استفاده از آزمايش

تحقيقات مختلف بيانگر اين واقعيت است که ديگر

سانتريفيوژ ،تعادل محدود خاکريز مس لحشده با ژئوسل را

مشخصات و پارامترهای زلزله نيز بر رفتار لرزهای و پاسخ

در مقياس کوچك بررسی کردند .در اين تحقيق توزيع

سازهها اثرگذار هستند .يکی از اين پارامترها اثر محتوای

تنش و کرنش در سلول و خاک درون سلول اندازهگيری

فرکانسی زلزله است که کمتر ارزيابی شده است و در

شد .سپس آنها در تحقيق ديگری (سانگ و تيان)2019 ،

آييننامههای رايج بهصورت طيف پاسخ طرح مطرح

مدل سهبعدی خاکريز مسلحشده با ژئوسل را در شرايط

میشود .اين موضوع از آنجا اهميت دارد که پاسخ ي ك

مختلف بررسی و با نتايج آزمايش مدلسازی فيزيکی

سازه به دو زلزله با شتاب بيشينه يکسان میتواند بسيار

سانتريفيوژ مقايسه کردند .کرنش و جابهجايی در مدل

متفاوت باشد؛ ازاينرو ،در پژوهش حاضر شبيهسازیهای
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است.

عددی به روش مدلسازی دوبعدی خاکريز مسلحشده با
ژئوسل در نرمافزار  Flac-2Dو تحليل لرزهای خاکريز

در اين تحقيق ،اعتبارسنجی مدلسازی عددی در دو

مسلح به روش تحليل ديناميکی غيرخطی با استفاده از

مرحله انجام میشود .در مرحله اول ،شبيهسازی و تطابق

تاريخچه زمانی زلزلههای مختلف ايران انجام میشود و با

داده ها با نتايج آزمايش بارگذاری کششی روی

بررسی رفتار لرزهای خاکريز مسلح ،نقش عوامل مختلف

مسلحکننده ژئوسل مستقر در خاک ماسهای اجرا میشود.

چون هندسه ديوار ،مشخصات مسلحکننده و همچنين

در مرحله دوم و شبيهسازی ديناميکی ،نتايج نرمافزار با

تفاوت زلزلههای مختلف مطالعه و بررسی میشود.

نتايج آزمايش ميز لرزان روی ديوار خاک مسلح در
شرايط ديناميکی تطابق داده میشود.
در اولين مرحله از اعتبارسنجی ،از نتايج آزمايش کشش

 2روش تحقیق و اعتبارسنجی
يکی از روشهای رايج در مدلسازی خاکريز مسلح و

مسلحکننده ژئوسل (شوکال ) 2017 ،استفاده میشود .اين

تحليل استاتيکی و ديناميکی آن ،روش تفاضل محدود

آزمايش در مقياس آزمايشگاهی انجام میشود و

است .اين روش از مهمترين و قديمیترين روشهای

مسلحکننده مستقر در يك نمونه خاک دانهای ،تحت بار

عددی کاربردی در محيطهای پيوسته است که در اغلب

کششی قرار می گيرد .اليه خاک ،دو متر طول و يك متر

شبيهسازی های استاتيکی و ديناميکی سازههای مختلف

ارتفاع و عرض دارد .برای شبيهسازی عددی در اين

استفاده میشود .فرمولبندی در روش عددی تفاضل

مرحله ،از مدل رفتاری سختشونده استفاده میشود و

محدود میتواند بهصورت صريح (وابسته به زمان) يا

سطح فوقانی نمونه تحت فشار قائم يکنواخت معادل 8

غيرصريح (ماتريسی) بيان شود .نرمافزار  ،Flac-2Dيك

کي لوپاسکال قرار میگيرد .بهدليل محدوديت نرمافزار در

نرم افزار عددی تفاضل محدود است که از نوع صريح

مدلسازی سهبعدی ،مسلحکننده ژئوسل بهصورت

برای فرمولبندی استفاده میکند و با تشکيل شبکههايی

صفحه ای در وسط اليه خاک شبيهسازی میشود .در

دوبعدی متشکل از مناطق چندضلعی ،توانايی زيادی در

آزمايش بيرون کشش ،با اِعمال گامبهگام جابهجايی افقی

شبيهسازی مسائل مکانيکی بهويژه سازههای ژئوتکنيکی

يکنواخت معادل  5ميليمتر بر مسلحکننده ،باربری کششی

سطحی ،زيرزمينی و نيز مدلسازی اندرکنش سازه و

بهصورت مرحله ای و متناسب با جابهجايی اندازهگيری

خاک دارد .همچنين توانايی اين نرمافزار در شبيهسازی

میشود .شکل  2مدلسازی کلی و هندسی آزمايش را با

استاتيکی و ديناميکی سازههای ژئوتکنيکی چشمگير

اِعمال نيروی کششی نشان میدهد.

جدول  .1مشخصات نمونه ماسها ی (شوکال.) 2017 ،
m
0/5

ref
Eur

kPa150

ref
Eoed

ref
E50

kPa50

kPa50

)ψ (degree

)ϕ (degree

ν

γ

6

36

0/3

kN/m 15.8

جدول  .2مشخصات ال یه مسلحکننده ژئوسنتتیکی (شوکال.) 2017 ،
)Fty (kN

)E (kN/m2

100

2500

3
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شكل  .2مدل هندسی نمونه آزمایشگاهی.

به منظور اطمينان از صحت شبيهسازی عددی در

نحوه توزيع جابهجايی مسلحکننده با اِعمال گامبهگام

نرمافزار  ،Flac-2Dباربری کششی مسلحکننده طی تحليل

جابهجايی افقی نشان داده شده است محور افقی در اين

غيرخطی استاتيکی ارزيابی و با مقادير اندازهگيریشده

شکل ،جابهجايی و محور قائم ،ارتفاع ديوار برحسب متر

آزمايش مقايسه شده است (شکلهای  3و  .) 4در شکل 5

است.

شكل  .3منحنی بار کششی  -جابهجا یی افقی مسلحکننده در آزمایش بیرون کشش طی تحلیل عددی.

5

3
2
Experimental

1

)Tensile Force (kN

4

Numerical

0
0.06

0.04

0.02

0

)Displacement (m
شكل  .4مقایسه نتایج بار کششی  -جابهجا یی افقی مسلحکننده در آزمایش مدل فیزیکی و شبیهساز ی عددی.
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شكل  .5توزیع مقادیر جابهجا ییها ی افقی مسلحکننده.

مقايسه شکلهای  3و  4بيانگر تطابق خوب بار -

جبهه ديوار طی تحليل ديناميکی غيرخطی با کمك

جابهجايی مسلحکننده طی اِعمال گامبهگام جابهجايی

نرمافزار با جابهجايیهای متناظر آزمايش تطابق داده شده

افقی به نمونه است .همچنين شکل  5نشان میدهد ميزان و

است.
برای شبيهسازی عددی کف ديوار خاک مسلح،

محدوده توزيع جابهجايیهای افقی ماسه در اطراف

از يك توده دانهای همگن و همسان با عرض 175

مسلحکننده بهخصوص ميانه بيشتر است.
در مرحله ديگری از اعتبارسنجی مدل ،از نتايج

و ضخامت  15سانتيمتر و جهت شبيهسازی خاکريز،

شبيهسازی يك مدل فيزيکی خاک مسلح در آزمايش ميز

از يك توده دانهای همگن و همسان با عرض  145و

لرزان استفاده شد که صابرماهانی و همکاران ( )2009آن

ارتفاع  100سانتيمتر استفاد ه شده است .مشخصات خاکريز

را انجام دادهاند .در اين تحقيق ارتفاع ديوار خاک مسلح

و خاک بستر در جدول  3آمده است .شبيهسازی

برابر  1متر و ضخامت خاک بستر کف برابر  15سانتيمتر

پوسته ديوار با يك عضو سازهای به شکل نوار با ارتفاع

است و خاکريز از نوع دانهای است .خاکريز پشت ديوار

 100و ضخامت  1سانتيمتر انجام شده است و برای شبيه

از بخش غيرمسلح و بخش مسلح شامل  10اليه

سازی مسلحکننده از عضو سازهای نواری با طول  70و

ژئوسنتتيك با طول  70سانتيمتر و فاصله  10سانتيمتر

ضخامت  1سانتيمتر با فواصل عمودی  10سانتيمتر (شکل

تشکيل شده است .مدل فيزيکی خاک مسلح روی ميز

 ) 6استفاده شده است .همچنين در اين تحليل ،ميرايی

لرزه تحت ارتعاش افقی در بستر قرار گرفته و بار ثقلی نيز

رايلی با فرکانس طبيعی  50هرتز و نسبت ميرايی  5درصد

بهعنوان سربار قائم اِعمال شده است .جابهجايیهای جانبی

لحاظ شد.

جدول  .3مشخصات پی و خاکریز دانها ی دیوار (صابرماهانی و همکاران.) 2009 ،
)ψ (degree

)ϕ (degree

ν

)E (kN/m2

)γ (kN/m3

9

38

0/3

25

16/3

بستر کف (پی)

9

38

0/3

12

15/1

خاکریز
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شكل  .6ابعاد هندسی مدلسازی خاکریز و مسلحکننده.

جهت حصول اطمينان از صحت شبيهسازیهای عددی

روند و نحوه پاسخ هر دو روش مشابه و با اختالف

در نرمافزار  ،Flac2Dمقادير جابهجايیهای جانبی خاکريز

کمتر از  20درصد است و پذيرفتنی تشخيص داده

در يك تحليل ديناميکی و غيرخطی با مقادير

میشود .همچنين با توجه به نتايج شکلهای  7و ،8

اندازهگيریشده از آزمايش ميز لرزه مقايسه شدند (شکل

مشاهده میشود ميزان و محدوده جابهجايی لرزهای

 .) 7شکل  8توزيع جابهجايیهای جانبی خاکريز مسلح را

در محدوده تاج ديوار مقدار بيشينه خواهد داشت .محور

پس از تحليل نشان میدهد .شکل  7بيانگر انطباق بهنسبت

افقی در شکل  ،8جابهجايی و محور قائم ،ارتفاع ديوار

مناسب نتايج تحليل و نتايج آزمايش ميز لرزه است.

برحسب متر است.
1
0.8

0.4
0.2

Experimental

Numerical

0

0.04

0.02
)Lateral Displacement (m
شكل  .7مقایسه جابهجا یی جانبی در ارتفاع خاکریز (میز لرزان و تحلیل عددی).

0

)Wall Elevation (m

0.6
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شكل  .8نحوه توزیع جابهجا ییها ی جانبی خاکریز پس از تحلیل عددی دینامیکی.

 3تحلیل استاتیکی و تعادل تنشها
پس از مرحله اعتبارسنجی ،با شبيهسازی و مدلسازی

اين تحليل از نوع سختشونده با پارامترهای جدول 1
است.

عددی دوبعدی خاکريز مسلحشده با ژئوسل در نرمافزار

در اولين مرحله ،تحليل استاتيکی خاکريز انجام میشود

به روش دوبعدی ،تحليل ديناميکی غيرخطی به روش

تا تعادل در تنشها ناشی از وزن و شتاب گرانشی ايجاد

تاريخچه زمانی با دادههای زلزله انجام میشود تا تأثير

ش ود .در اين مرحله ،تغييرات و تاريخچه بيشينه نيروی

محتوای فرکانسی زلزله بر رفتار خاکريزهای مسلحشده با

نامتعادل کل در مقابل گام زمانی در هر مدل کنترل

ژئوسل بررسی شود .در اين بررسی اثر پارامترهای مختلفی

میشود .مشاهده شد بيشينه نيروی نامتعادل کل در تمامی

مانند ارتفاع خاکريز ،طول مسلحکننده ،هندسه مسلحکننده

مدلها در انتهای حل استاتيکی و در گامهای زمانی

و آرايش آنها مطالعه میشود .مدل رفتاری استفادهشده در

انتهايی به سمت صفر ميل میکند .اين موضوع بيانگر

شكل  .9نحوه توز یع جابهجا ییهای جانبی استاتیکی خاکر یز ( .) E=2500 kPa ، t=30 mm ، L=4 m ، H=6 m
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شکل  .10نحوه توز یع جابهجا یی قائم استاتیکی خاکر یز ( .) E=2500 kPa ، t=30 mm ، L=4 m ، H=6 m

تعادل تمامی نقاط مدل تا ارتفاع مورد نظر از سطح زمين

غيرخطی با استفاده از تاريخچه زمانی هفت نگاشت زلزله

(بستر کف) است .نتايج شکلهای  9و  10نشان میدهد

مطابق جدول  4انجام و جابهجايی لرزهای اندازهگيری

جابهجايی جانبی در مقايسه با جابهجايی قائم بسيار

میشود .در مرحله اول از تحليل ديناميکی ،مشخصات

چشمگير است و با نزديك شدن به ميانه ارتفاع ديوار

زلزلهها

شتابنگاشت

بهتدريج بر ميزان جابهجايی جانبی و قائم نيز افزوده

( )SeismoSignalاصالح ( فيلتر ) و مطابق با آييننامه

میشود .محور افقی در شکلهای  9و  ،10جابهجايی و

 2800و برای سطح خطر زياد ،مقياس و سپس در راستای

محور قائم ،ارتفاع ديوار برحسب متر است.

افقی ( محور  )xبه سطح مرز تحتانی خاکريز در مدلسازی

با

نرمافزار

پردازش

اِعمال میشود .شتابنگاشت اصالح و مقياسشده برای
 4تحلیل دینامیکی و ارزیابی لرزهای

سه نمونه زلزله در شکلهای  11تا  13نشان داده شده

پس از تحليل استاتيکی خاکريز و دستيابی به تعادل در

است.

تنشهای ايجادشده ،تحليل لرزهای به روش ديناميکی
جدول  .4مشخصات نگاشت های زلزله استفادهشده در تحلیل لرزها ی دیوار حائل خاک مسلح.
(Hz) Δf

(m/s) PGV

(g) PGA

سال

زلزله  -ایستگاه

16

0/122

0/299

1357

طبس  -بجستان

17/5

0/088

0/3

1357

طبس  -فردوس

16/5

0/124

0/3

1369

منجیل  -ابهر

19

0/103

0/299

1357

طبس  -دیهوک

24/5

0/174

0/301

1357

طبس  -طبس

28

0/193

0/298

1357

طبس  -سده

30

0/188

0/299

1357

طبس  -بشرویه
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شكل  .11نگاشت شتاب  -زمان اصالحشده و مقیاسشده زلزله طبس ایستگاه بجستان.
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شكل  .12نگاشت شتاب  -زمان اصالحشده و مقیاسشده زلزله طبس ایستگاه فردوس.
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شكل  .13نگاشت شتاب  -زمان اصالحشده و مقیاسشده زلزله منجیل ایستگاه ابهر.

ميزان گستره محتوای فرکانسی شتاب نگاشت زلزلههای

شکلها فرکانسهای متناظر با  0/1 PSDو 0/9 PSD

مقياسشده در جدول  4با  fنشان داده شده است .برای

بهترتيب ابتدا و انتهای محدوده فرکانس زلزله است .شکل

تعيين محدوده فرکانسی هر زلزله ،ابتدا منحنی طيف

 20توزيع و شدت جابهجايی خاکريز را نشان میدهد.

چگالی توان زلزله (شکلهای  14تا  ) 16و سپس منحنی

محور افقی در اين شکل ،جابهجايی و محور قائم ،ارتفاع

نرمالشده تجمعی طيف چگالی توان زلزله ( Cumulative

ديوار برحسب متر است.

 )PSDاستخراج میشود (شکلهای  17تا  .) 19در اين
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شكل  .14منحنی طیف چگالی توان نگاشت زلزله طبس ایستگاه بجستان.
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شكل  .15منحنی طیف چگالی توان نگاشت زلزله طبس ایستگاه فردوس.
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شکل  .16منحنی طیف چگالی توان نگاشت زلزله منجیل ایستگاه ابهر
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شكل  .17منحنی نرمال شده تجمعی طیف چگالی توان نگاشت زلزله طبس ایستگاه بجستان.
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شكل  .18منحنی نرمالشده تجمعی طیف چگالی توان نگاشت زلزله طبس ایستگاه فردوس.
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شكل  .19منحنی نرمال شده تجمعی طیف چگالی توان نگاشت زلزله منجیل ایستگاه ابهر.

شكل  .20نحوه توزیع جابهجا یی لرزهای ( ) t=30 mm ، L=4 m ، H=6 mزلزله طبس ایستگاه فردوس.

 5ارزیابی نتایج و مطالعات پارامتریک

بيانگر جابهجايی جبهه ديوار در طول زلزله است .با

با ارزيابی رفتار و پاسخ خاکريز مسلحشده با ژئوسل در

ارزيابی ضريب اطمينان و جابهجايی ديوار ضمن بررسی

تحليل لرزهای ،ضريب اطمينان پايداری ،جابهجايی افقی

تأثير محتوای فرکانسی زلزله (گستره فرکانس ) بر رفتار

جبهه ديوار در تاج ،وسط و کف استخراج میشود .نتايج،

لرزهای خاکريز مسلح ،نقش عوامل مختلف چون ارتفاع

غفارپور جهرمی و محسنی نژاد
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خاکريز ،طول مسلحکننده ،آرايش و هندسه نيز مطالعه

فرکانس زلزله و بهخصوص تا فرکانس  17/5هرتز (کمتر

میشود .مطالعات پارامتريك در اين تحقيق برای هفت

از  20هرتز) ،ضريب اطمينان پايداری خاکريز کاهش

نگاشت زلزله مطابق جدول  4و با ميزان گستره

زيادی يافته و پس از آن بهنسبت ثابت است و روند

فرکانسهای مختلف که در جدول مشخص شده است

کاهش پايداری آرام میشود .با افزايش محدوده فرکانسی

يعنی مقادير  28 ،24/5 ،19 ،16/5 ،17/5 ،16و  30هرتز

زلزله و در نتيجه با افزايش انرژی کرنشی ،ميزان نيروهای

در طول مدت زمان زلزله انجام شده است.

نامتعادل افزايش میيابد که نتيجه آن کاهش عامل مقاوم و
افزايش عامل محرک پايداری گوه لغزش خواهد بود .اين

1- 5

تأثیر محتوای فرکانسی زلزله بر ضریب

نتايج اهميت توجه به محتوای فرکانسی زلزله را عالوهبر

اطمینان و پایداری خاکریز

توجه به شتاب زلزله در تحليل و پايداری خاکريزهای

در اين تحقيق تأثير محتوای فرکانسی زلزله بر پايداری

مسلح نشان میدهد که در اين حالت ،توجه به فرکانس

لرزه ای و ضريب اطمينان خاکريز ارزيابی شده است و

طبيعی سازه و نسبت يا اختالف آ ن با فرکانس غالب زلز له

نتايج آن بهصورت موردی در شکل  21آمده است.

نيز اهميت دارد.

همچنان که مشاهده میشود ،با افزايش ميزان گستره

شكل  .21تأثیر محتوای فرکان سی زلزله بر ضریب اطمینان پایداری کلی خاکریز ( .) t=30 mm ، L=4 m ، H=6 m

)Umax (m
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شكل  .22مقایسه میزان گستره فرکانس زلزله بر بیشینه جابهجا یی لرزهای تاج (. ) t=30 mm ، L=4 m ، H=6 m

2- 5

تأثیر محتوای فرکانسی زلزله بر جابهجایی

افقی جبهه خاکریز

شکل  22بيانگر جابهجايی افقی جبهه تاج ديوار تحت اثر
فرکانس زلزله است .با افزايش ميزان گستره فرکانس زلزله
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و بهخصوص در فرکانسهای بيش از  17/5هرتز ،انرژی

زياد ،اثر زلزله بهويژه زلزلههايی با محتوای فرکانسی

کرنشی در خاکريز و جابهجايی خاکريز در طول زلزله

گستردهتر سبب جابهجايی بزرگ ناشی از اجرای خاکريز

افزايش میيابد؛ زيرا با افزايش گستره محتوای زلزله و در

میشود .همانطورکه در شکل  23ديده میشود ،اثر

نهايت  ،با افزايش انرژی کرنشی ،ميزان نيروهای نامتعادل

محتوای فرکانسی زلزله درخور توجه است.

ناشی از زلزله افزايش میيابد .گستردگی محتوای
فرکانسی زلزله ،ضمن ايجاد جابهجايیهای بزرگ ناشی از

4- 5

وقوع کرنشهای پالستيك بزرگ در خاکريز در طول

مسلحکننده بر جابهجایی افقی

زلزله ،به گسيختگی و در نهايت ،به ناپايداری خاکريز

با افزايش طول اليههای مسلحکننده تا حدی مشخص،

منجر میشود.

جابهجايی خاکريز در طول زلزله کاهش میيابد که نتيجه

تأثیر محتوای فرکانسی زلزله و طول

آن بهبود رفتار لرزه ای خاکريز خواهد بود .اين موضوع در
 3- 5تأثیر توأم محتوای فرکانسی زلزله و ارتفاع

زلزلههای مختلف تحت تأثير محتوای فرکانسی زلزله

خاکریز بر جابهجایی افقی

است و مطابق نتايج شکل  ،24در بازه بيش از  17/5هرتز

با افزايش ارتفاع خاکريز بهويژه در ارتفاع بيش از  4متر،

چشمگير است .با افزايش طول مسلحکننده و تأثير آن بر

وزن خاکريز و به دنبال آن جابهجايی در طول زلزله

تنشهای بسيجشده در فصل مشترک خاک و سطوح

افزايش میيابد که اين افزايش ،در زلزلههايی با محتوای

مسلحکننده ،مقاومت و پايداری خاکريز افزايش میيابد و

فرکانسی گستردهتر (بهخصوص بيش از  17/5هرتز)

از ميزان نيروهای نامتعادل ناشی از اجرای ديوار و در پی

چشمگير است .با افزايش وزن خاکريز بر ميزان نيروهای

آن ،تنش های ناشی از زلزله کاسته میشود .اين موضوع

نامتعادل درونی خاکريز افزوده میشود و تنشهای ناشی

با توجه به ساختار سهبعدی ژئوسل درخور توجه خواهد

از زلزله ،به جابهجايی بيشتر ،گسيختگی و درنهايت،

بود .با توجه به نتايج مذکور و نيز لزوم ارزيابی هزينههای

ناپايداری خاکريز منجر میشود .در خاکريزهايی با ارتفاع

ساخت ،میتوان برای خاکريز مسلح ،طول بهينه ژئوسل را
0.35
0.3
0.25

Manjil (Abbar), Δf=16.5 Hz

0.15

Tabas (Ferdows), Δf=17.5 Hz

Tabas (Dayhook), Δf=19 Hz

0.1
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Tabas (Sedeh), Δf=28 Hz

0.05

Tabas (Boshrooyeh), Δf=30 Hz

0
)H (m

شكل  .23تأثیر توأم محتوای فرکانسی زلزله و ارتفاع بر بیشینه جابهجا یی تاج (.) t=30 mm ، L=4 m

)Umax (m
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0.2
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شكل  .24تأثیر متقابل محتوای فرکانسی زلزله و طول مسلحکننده بر بیشینه جابهجا یی لرزهای تاج (.) t=30 mm ، H=6 m

3

در طراحی لرزه ای با محدوده فرکانسی کمتر از 17/5

لرزهای خاکريز در شکل  25نشان داده شده است .با

هرتز حدود  4متر درنظر گرفت .طول بهينه ژئوسل برای

افزايش ارتفاع ژئوسل ،حجم بيشتری از خاک در سلول

زلزلههای با محدوده فرکانسی بيشتر از  17/5هرتز را

در شرايط محدودشده متراکم خواهد شد که ظرفيت

میتوان بيشتر و حدود  5متر درنظر گرفت .اين موضوع

بيشتری برای تحمل تنشهای بسيجشده در خاک در

اهميت و تأثير محتوای فرکانسی را بر طول مؤثر

محدوده سلول مسلحکننده ايجاد میکند و سختی محوری

مسلحکننده نشان میدهد.

و خمشی اليههای مسلحکننده نيز افزايش میيابد؛ در
نتيجه ،ظرفيت خاکريز در تحمل تنشهای استاتيکی و

5- 5

تأثیر محتوای فرکانسی زلزله و هندسه

ديناميکی نيز افزايش میيابد .با توجه به اين موضوع

ژئوسل بر جابه جایی افقی خاکریز

میتوان نتيجه گرفت با افزايش ارتفاع و ضخامت

ژئوسل يك مسلحکننده با سلولهای سهبعدی است که

مسلحکننده ژئوسل (تا حدی مشخص) بر مقاومت و

ابعاد و هندسه سلول بر رفتار خاکريز اثرگذار است.

پايداری خاکريز افزوده و از مقدار نيروهای نامتعادل ناشی

تحقيقات مختلف نشان میدهد ارتفاع سلول (ضخامت

از اجرای خاکريز و همچنين زلزله کاسته میشود .با

مسلحکننده) تأثير بسيار بيشتری بر رفتار خاکريز دارد

درنظرگرفتن نتايج مذکور و لزوم صرفهجويی در هزينهها،

(مدهوی و راجاگوپال .)2007 ،با افزايش ضخامت

میتوان برای خاکريز مسلحشده با ژئوسل ،ضخامت بهينه

مسلحکننده (تا حدی مشخص) ،سختی محوری و همچنين

برای طراحی لرزهای برای زلزلههايی با گستره فرکانسی

سختی خمشی افزايش میيابند و ظرفيت بيشتری در

کوچكتر از  17/5هرتز پيشنهاد داد که حدود  20ميليمتر

خاکريز ايجاد میشود و به دنبال آن جابهجايی در طول

يعنی چهار برابر قطر متوسط ذرات خاک دانهای ماسهای

زلزله کاهش میيابد که نتيجه آن بهبود رفتار خاکريز

خواهد بود .پيشنهاد میشود ضخامت ژئوسل برای طراحی

خواهد بود .بررسی نتايج نشان میدهد (شکل  )22اين اثر

لرزه ای زلزلههايی با گستره فرکانسی بيش از  17/5هرتز،

در زلزلههايی با محتوای فرکانسی گستردهتر از  17/5هرتز

بيشتر و حدود  30ميليمتر يعنی حدود شش برابر قطر

چشمگيرتر است .تأثير محتوای فرکانسی زلزله بر ظرفيت

متوسط ذرات خاک دانهای ماسهای باشد (بهطور تقريبی).
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شكل  .25تأثیر محتوای فرکانسی زلزله و ضخامت ژئوسل بر بیشینه جابهجا یی لرزهای تاج (.)L=4 m ، H=6 m



 6جمعبندی و نتیجهگیری
در اين تحقيق تأثير محتوای فرکانسی زلزله بر طراحی

هندسی خاکريز ،وزن توده نيز افزايش میيابد و تنشهای

لرزه ای خاکريزهای مسلحشده با ژئوسل ارزيابی شده

لرزهای به جابهجايیهای بزرگ و ماندگار در طول زلزله

است که مهمترين نتايج را میتوان به شرح زير خالصه

منجر خواهد شد که اين افزايش در زلزلههايی با محتوای

کرد:

فرکانسی گستردهتر (در محدوده فرکانس طبيعی خاکريز)



با افزايش ارتفاع و به دنبال آن افزايش ابعاد

در شرايط لرزهای ،جابهجايی جانبی در مقايسه

درخور توجه است .اين نتايج نشان میدهند در طراحی

با جابهجايی قائم درخور توجه است و با نزديك شدن به

بايد نسبت و مقدار فرکانس طبيعی سازه با محتوای

تاج ،ميزان جابهجايی بيشترين مقدار را دارد.

فرکانسی زلزله مدنظر مهندسان و محققان قرار گيرد.



با افزايش محدوده گستره فرکانس زلزله و



با افزايش طول مسلحکننده (تا حدی مشخص)،

بهخصوص در محدوده فرکانس طبيعی خاکريز مسلح،

جابهجايی های خاکريز در طول زلزله بهدليل افزايش

انرژی کرنشی در خاکريز زياد میشود و به دنبال آن،

ظرفيت داخلی کاهش میيابد که اين بهبود رفتار در

ضريب اطمينان پايداری کاهش میيابد .ميزان کاهش،

زلزله هايی با محتوای فرکانسی گسترده ملموس است.

ابتدا شديد است ولی بعد از حد مشخصی ،تأثير آن

کمترين طول مسلحکننده معادل ارتفاع خاکريز توصيه

کاهش میيابد.

میشود.



با افزايش محدوده فرکانسی زلزله و در نتيجه با



با افزايش ارتفاع ژئوسل و ضخامت

افزايش انرژی کرنشی ،بر ميزان نيروهای نامتعادل درونی

مسلحکننده ،سختی محوری و خمشی افزايش و متناسب با

خاکريز افزوده میشود که ضمن ايجاد کرنش پالستيك

آن جابهجايی خاکريز در طول زلزله کاهش میيابد که

تجمعی ،تغيير شکل و جابهجايیهای بزرگی در طول

اين بهبود رفتار ،متناسب با محتوای فرکانسی زلزله است.

زلزله ايجاد میشود و میتواند به گسيختگی و در نهايت،

ارتفاع و ضخامت پيشنهادی ژئوسل با ابعاد متوسط ذرات

ناپايداری خاکريز مسلح منجر شود.

خاک تناسب دارد.
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تأثير محتوای فرکانسی زلزله بر رفتار خاکريز به



 ميزان تأثير تابع.فرکانس طبيعی خاکريز وابسته است
 آرايش و هندسه،عوامل مختلفی مانند هندسه خاکريز
مسلحکننده و همچنين مشخصات فيزيکی و مکانيکی
.خاکريز است و بهراحتی محاسبه نمیشود
اين تحقيق با مدلسازی دوبعدی تحليل شده



،است و با توجه به ساختار سهبعدی سلول ژئوسل
مدلسازی سهبعدی خاکريز مسلحشده با ژئوسل با ديگر
.نرم افزارها توصيه میشود
در اين پژوهش تحليل حساسيت به منظور مطالعه



تأثيرپذيری متغيرهای خروجی از متغيرهای ورودی انجام
 تحليل حساسيت در طراحی سازهها در بسياری.شده است
، شناسايی پارامتری،از مسائل مهندسی جهت بهينهسازی
 اطمينانپذيری و تشخيص خرابی از اهميت،پايش سالمت
.زيادی برخوردار است
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Summary

Today, many earthquakes occur in most parts of the world that are very different in terms of intensity,
duration, energy and other seismic characteristics, so the amount and extent of damage to different
structures are also affected by the characteristics of the earthquake. In this regard, the study of the
effects of earthquake frequency content on the behavior and response of reinforced soil walls is also
important.
In this research, using numerical simulation with two-dimensional modeling of geocell-reinforced
soil in Flac-2D finite difference software and seismic analysis with nonlinear dynamic time history of
earthquake, the effect of earthquake frequency content on the behavior and seismic response of
reinforced soil and also the role of various factors such as embankment geometry and reinforcement
characteristics were investigated. The most important results can be summarized as follows:
• In seismic conditions, lateral displacement is significant compared to vertical displacement and its
maximum value is above the wall.
• By increasing the frequency range of the earthquake around the natural frequency range of the
structure, the strain energy in the embankment increases and the reliability and stability decrease
consequently.
• By increasing the frequency range and strain energy, the amount of unbalanced internal forces of
the embankment is increased. It creates a large deformation and displacement during the earthquake by
creating a cumulative plastic strain and will lead to rupture and instability of the embankment.
• With increasing altitude and subsequent geometric dimensions of the embankment, the weight of
the mass increases and the seismic acceleration leads to large and permanent displacement during the
earthquake, which is a significant increase in earthquakes with wide frequency content (around the
natural frequency range of the structure).
• As the length of the reinforcement increases, the displacement of the embankment during the
earthquake decreases due to the increase in internal capacity. It is a tangible improvement in earthquake
behavior with wide frequency content. The minimum length of the reinforcement in proportion to the
height of the embankment and the frequency range of the earthquake is recommended.
• As the geocell height and reinforcement thickness increase, the axial and flexural stiffness increase
and the embankment displacement during the earthquake decreases in proportion to this. It improves the
behavior in proportion to the frequency content of the earthquake. The proposed height and thickness of
the geocell is proportional to the frequency content of the earthquake and to the average dimension of
soil particles (D50 ).
• The effect of earthquake frequency content on embankment behavior depends on the natural
frequency of the embankment, in which various factors such as embankment geometry, arrangement
and reinforcement geometry, as well as the physical and mechanical characteristics of the embankment
are involved and cannot be easily calculated.
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