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خالصه: در زلزله های اخیر بسیاری از سازه های مدفون از جمله تونل ها و خطوط شریان حیاتی دچار آسیب جدی شده اند. قابل ذکر 
است که پدیده ی روانگرایی خاک، نقش پررنگی در به وقوع پیوستن این خسارات داشته است. خسارات ناشی از باالزدگی خطوط 
شریان حیاتی سبب ایجاد انگیزه  برای مطالعه ی باالزدگی سازه های مدفون گردیده است. بدین جهت در این پژوهش سعی بر آن شده 
است که باالزدگی لوله ی مدفون در خاک مستعد روانگرایی به صورت مدل سازی فیزیکی در اعماق مختلف مورد مطالعه قرار گیرد. 
خاک مورد استفاده در این مطالعه ماسه ی قوم تپه بوده و از میزلرزه به جهت شبیه سازی بار لرزه ای استفاده شده است. همچنین به 
سبب اهمیت مکانیزم تغییر شکل در این روند، از روش سرعت سنجی تصویری ذرات برای پی بردن به نحوه ی حرکت خاک اطراف 
لوله به هنگام روانگرایی، استفاده شده است. لوله ی مدفون در سه عمق: 1/5، 2/5 و 5 برابر قطر لوله، تحت بارلرزه ای قرار گرفته و 
میزان باالزدگی و مکانیزم تغییر شکل بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که با کاهش عمق مدفون لوله، با توجه به اضافه فشار 
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مقدمه-  
امروزه افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا، نقش خطوط شریان 
از آن  را در زندگی بشر پررنگ تر کرده است. خطوط شریان حیاتی  حیاتی 
این خطوط، زندگی  اختالل در کارکرد  نام خوانده شده اند که  این  با  جهت 

روزمره ی بشر را با مشکل مواجه می نماید. 
بالیای طبیعی از جمله زلزله می تواند باعث ایجاد خرابی در این خطوط 
شوند. طبق آمار، باالزدگی لوله ها از جمله خرابی های بارز بوده که وقوع آن 
خسارات دیگری را در پی خواهد داشت ]2 و 1[. بنابراین، پی بردن به دلیل 

وقوع باالزدگی از موضوعات مهم و ضروری می باشد.
آنچه شرایط را برای وقوع باالزدگی لوله مساعدتر می نماید، روانگرایی 
خاک است که وجود سه عامل: 1-خاک ماسه ای شل 2-باال بودن سطح آب 
زیرزمینی 3-بارلرزه ای شرایط را برای وقوع آن تشدید می نماید. شایان ذکر 
است که روانگرایی یکی از عوامل مخرب خطوط شریان حیاتی بوده که در 

این مطالعه به بررسی آن پرداخته شده است. خاک های ماسه ای شل دارای 
نفوذپذیری باالیی هستند، اما چنانچه که این نوع خاک در حالت اشباع بوده 
و تحت بارلرزه ای قرار گیرد، علیرغم نفوذپذیری باال، به دلیل سرعت باالی 
بارگذاری و از طرفی تمایل به کاهش حجم خاک ، فرصت خروج برای آب 
فراهم نشده و حالت زهکشی نشده بر مسئله حاکم می گردد ]3[. در نتیجه 
با وقوع حالت زهکشی نشده، نقش تنش موثر، به عنوان نماینده ی مقاومت 
نتیجه خاک  در  و  افزایش فشار آب حفره ای کم رنگ شده  دلیل  به  خاک 
مقاومت برشی خود را از دست می دهد و رفتاری همچون مایع خواهد داشت. 
به بیان دیگر، می توان اظهار داشت که خاک روانگرا شده است ]4[. با کاهش 
و  نداشته  را  خود  در  مدفون  لوله ی  نگهداری  تحمل  برشی، خاک  مقاومت 

شرایط برای باالزدگی لوله فراهم می گردد ]6 و 5[. 
به  آب  انتقال  خرابی خطوط  و 1999 چی چی2  کوبه1   زلزله  1995  در 
مهار  در  نشانان  آتش  ناکامی  به  منجر  روانگرایی،  از  ناشی  باالزدگی  دلیل 

1  Kobe
2  Jiji
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از  بود ]7-9[.  آورده  بار  به  را  آتش سوزی شده و خسارات غیرقابل جبرانی 
زلزله  از:  عبارتند  شده اند،  خاک  روانگرایی  نمو  باعث  که  زلزله هایی  نمونه 
1995 کوبه ]10[ ، زلزله ی 2004 چاستو1 ]11[، زلزله ی 2010 شیلی2 ]12[ 

و زلزله ی 2011 توکیو3 ]13[. 
در مطالعه ی توکیدا 4و همکاران ]14[ تاثیر ضخامت خاک قابل روانگرا 
زیر سازه ی مدفون و عرض سازه  در میزان باالزدگی ناشی از روانگرایی به 
صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است و از میزلرزه برای شبیه 
سازی بار زلزله استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که با توقف 
کاهش ضخامت  با  و  متوقف شده  نیز  باالزدگی  و  تغییر شکل  اعمالی،  بار 
خاک قابل روانگرا و ضخامت سازه ی مدفون میزان باالزدگی کاهش می یابد. 
برای  زیرزمینی  سازه  اطراف  دیوارکشی  نوعی  از  پژوهش  این  در  همچنین 
تاثیر  آزمایشگاهی  بررسی  است.  شده  استفاده  زدگی،  باال  میزان  کاهش 
عمق مدفون و قطر در میزان باالزدگی سازه های مدفون  توسط چیان5 و 
همکاران ]5[ انجام گرفته است، نتایج بدین شکل بوده است که با افزایش 
قطر و عمق مدفون لوله میزان باالزدگی آن کاهش یافته است. باالزدگی 
از روانگرایی خاکریز پشت لوله توسط کوسکی6 و  لوله های فاضالب ناشی 
در  است،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آزمایشگاهی  صورت  به   ]15[ همکاران 
این پژوهش از میزلرزه برای مدل سازی بار لرزه ای استفاده گردیده است. با 
در نظر گرفتن پارامتر دانسیته ی نسبی خاک به عنوان متغیر مورد بررسی، 
ماسه  با  نمونه ها  باالزدگی  میزان  که  است  شده  یافته  دست  نتیجه  بدین 
که  است  بوده   15  mm الی   5  mm میزان  به  آزمایش  ابتدای  در  شل 
اما در  نمی خورد،  به چشم  متراکم  نمونه های  در  تغییر خاصی  این حین  در 
اواخر بارگذاری لرزه ای میزان باالزدگی نمونه های متراکم به طرز چشم گیری 
باالزدگی  است.  یافته  افزایش  مدفون(  عمق   1

3
 =  100  mm حدود  )در 

ایستگاه های مترو در نتیجه روانگرایی خاک را به صورت مدل سازی عددی 
)تفاضل محدود- المان محدود( با مطالعه ی جی لی7 و همکاران ]16[ مورد 
بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بوده است که روانگرایی حاصل از 
بارلرزه ای می تواند آغاز کننده ی باالزدگی باشد اما نمی تواند دلیل اصلی این 
اتفاق باشد. درجه و میزان ناحیه ی روانگرا شده و خاک اطراف سازه ی مدفون 
از جمله الزمه های اصلی باالزدگی می باشند. باالزدگی به صورت تدریجی 

1  Chuetsu
2  Chile
3  Tokyo
4  Tokida
5  Chian
6  Koseki
7  Ji-Lei

از مرحله اول روانگرایی شروع شده و با افزایش میزان ناحیه ی روانگرا شده، 
با  باالزدگی  میزان  ناحیه،  کامل  روانگرایی  با  نهایت  در  و  می یابد  افزایش 
شدت بیشتری اتفاق می افتد. همچنین قابل ذکر است که با توقف بارلرزه ای، 
باالزدگی هم زمان متوقف نمی شود. رفتار لرزه ای پی های مسطح قرار گرفته بر 
روی خاک مستعد روانگرایی توسط هاشمی نژاد و همکاران به صورت عددی 
و با نرم افزار flac مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای بهسازی 
استفاده گردیده است و میزان  از ستون های خاکی  خاک مستعد روانگرایی 
روانگرایی با تغییر مشخصات هندسی فونداسیون و ستون های خاک، مورد 
افزایش میزان عرض فونداسیون، میزان اضافه  با  بررسی قرار گرفته است. 
فشار آب حفره ای کاهش یافته است ]17[. در مطالعه ی انجام گرفته توسط 
نورزاده و همکاران بررسی میزان آسیب پذیری تاسیسات گاز شهر تهران از 
روانگرایی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه که پدیده ی روانگرایی و 
آسیب پذیری لوله های مدفون توسط مدل سازی عددی و آزمایشگاهی مورد 
بررسی قرار گرفته است، نتایج حاکی از آن است که، در برخی نواحی شهر 
با بهسازی  به خطوط شریان حیاتی وجود دارد که  احتمال خسارات  تهران 
خاک بستر می توان آن ها را کاهش داد ]18[. کاهش آسیب پذیری لوله های 
گاز توسط کاستیگلیا و همکاران نیز توسط میزلرزه مورد بررسی قرار گرفته 
است، روش نوین پیشنهادی به جهت کاهش آسیب پذیری لوله های گاز در 
این پژوهش استفاده از کیسه های شن در قسمت تحتانی یا فوقانی لوله ی 
کاهش  و  روانگرایی  با  مقابله  روش های  از  دیگر  یکی   .]19[ است  مدفون 
خسارات ناشی از آن، استفاده از ژئوگرید یا ژئوکامپوزیت می باشد که با بررسی 
بهادری و همکاران، ثابت گردید که تاثیر ژئوکامپوزیت ها بیشتر از ژئوگریدها 
می باشد ]20[. در مطالعه ی پاپادیمیتریو8 و همکاران رفتار لوله های فوالدی 
مدفون در بستر رودخانه که تحت تاثیر لغزش جانبی قرار دارند مورد بررسی 
قرار گرفته است. در این مطالعه با هدف پی بردن به ماکزیمم حرکت سطح 
زمین )PGD9(، مدل سازی عددی المان محدود انجام پذیرفته است. نتایج 
حاکی از آن بوده است که با افزایش ضخامت دیواره های لوله مدفون، میزان 
حرکت مجاز سطح زمین قابل افزایش است ]21[. در مطالعه عددی انجام 
گرفته توسط سودوان10 و همکاران، باالزدگی سازه های مدفون شده در داخل 
خاک مورد بررسی قرار گرفته است. در نرم افزار المان محدود با مدل رفتاری 
موهر کولمب توام با مدل فین11  مدل سازی خاک روانگرا انجام شده است 

8  Papadimitriou
9  Peak Ground Displacement
10  Sudevan
11  Finn
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که نتایج حاکی از آن بوده سات که شروع روانگرایی به دلیل افزایش فشار 
 0/22  gآب حفره ای بوده است و شتاب ورودی حداقل برای شروع روانگرایی
می باشد ]22[. با بررسی وو1 و همکاران، باالزدگی لوله های مدفون شده در 
اعماق عمیق و کم مورد بررسی قرار گرفته است، دست آورد این پژوهش، 
وابستگی عمق بحرانی مدفون لوله به دانسیته ماسه را نتیجه داده است ]23[. 
از روانگرایی، مدل سازی عددی  در راستای کاهش میزان باالزدگی حاصل 
روانگرایی در نرم افزار FLAC توسط محمود و همکاران، انجام گرفت که 
در نتیجه ی این مطالعه، انجام زهکشی در اطراف سازه و یک الیه ماده نفوذ 

ناپذیر در زیر آن از روش های کاهش باالزدگی می باشد ]24[. 
آنچه در مطالعات اولیه به عنوان محدودیت و خال شناخته شده است، 
از ماسه های  اندازه گیری تغییر شکل خاک می باشد. بعضا  نبود روش دقیق 
تغییر  به  بردن  پی  برای  خاک  در  مدفون  پالستیکی  میله های  یا  و  رنگی 
روش ها  این  اصلی  نقص  حال  این  با  است،  شده  استفاده  خاک  شکل 
زیادی  تعداد  پیشین،  مطالعات  در   .]25[ است  بوده  پایین  اندازه گیری  دقت 
مکانیزم ها و روش های تئوری به عنوان روش اندازه گیری تغییر شکل خاک 
بر  فرمولی  از   ]26[ همکاران  و  تراوتمن2  مطالعه  در  است.  گردیده  مطرح 
اساس مقاومت خاک در برابر باالزدگی لوله و در مطالعه ی ماجر3 و همکاران 
استفاده شده  تغییر شکل خاک  توصیف  برای  لغزش  تئوری سطح  از   ]27[
استفاده  روش های  که  است  شده  برده  پی  نتیجه  بدین  نهایت  در  و  است 
شده هم خوانی خوبی با نتایج حاصل از مدل سازی آزمایشگاهی ندارند ]28[، 
نسبت  خاک  تغییر شکل  از  درک صحیح  عدم  به  می توان  را  آن  علت  که 
داد. بنابراین نیاز به روش اندازه گیری دقیق، پررنگ تر شده تا مکانیزم تغییر 
از جمله مشخصات خاک، عمق  پارامترها  انواع  تغییر  اثر  را در  شکل خاک 
مدفون سازه ی مدفون به نمایش بگذارد. در وایت4 و همکاران ]29[ روشی 
بر اساس سرعت سنجی تصویری ذرات )5PIV( ابداع شده است که توسط 
این روش می توان تغییر شکل خاک را به صورت پیوسته و با دقت باالیی 
لوله های  باالزدگی  نمود. در هوانگ6 و همکاران ]30[ مکانیزم  اندازه گیری 
مدفون در ماسه ی نیمه متراکم را توسط روش PIV مورد بررسی قرار گرفته 
است. در این مطالعه تفاوت در مکانیزم تغییر شکل خاک ناشی از باالزدگی 
نتایج  که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  روانگرایی  و  خارجی  نیروی  توسط  لوله 

1  Wu
2  Trautmann
3  Majer
4  White
5  Particle Image Velocimetry
6  Huang

حاکی از آن است که ناحیه ی پالستیک تشکیل شده در اطراف لوله ناشی 
از روانگرایی خاک D 5 الی 6D بزرگ تر از ناحیه ی پالستیک تشکیل شده 
ناشی از نیروی خارجی می باشد. در پژوهش حاضر باالزدگی لوله ی مدفون 
در خاک مستعد روانگرایی در عمق های مدفون متفاوت توسط میزلرزه مورد 
بررسی قرار گرفته است. همچنین از روش PIV برای پی بردن به میزان 
تغییر شکل خاک اطراف لوله استفاده گردیده است. در مطالعات پیشین روش 
PIV صرفا در مدل سازی توسط سنتریفیوژ انجام پذیرفته است که به جهت 

گلس  پلکسی  جنس  از  جعبه  دیواره های  میزلرزه،  در  روش  این  از  استفاده 
ساخته شده و همچنین بارگذاری لرزه ای توسط میزلرزه اعمال گردیده است. 
هوانگ و همکاران ]30[ بر این باور بودند که باالزدگی لوله با اتمام بارگذاری، 
با  متناسب  باالزدگی  توقف  زمان  تحقیق  این  در  بنابراین  می شود.  متوقف 

بارگذاری اعمالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مواد و روش ها-  
مشخصات مصالح و تحلیل ابعادی- 1- 2

به علت وجود ناخالصی های نسبتا زیاد، خاک الک شده مورد استفاده قرار 
گرفته است. نوع خاک استفاده شده در آزمایشات، ماسه ی قوم  تپه می باشد 

که خواص آن در جدول 1 آورده شده است. 
همچنین قابل ذکر است که برای مدل سازی فیزیکی، نیاز است تا تحلیل 
ابعادی در راستای حفظ رفتار خاک و سازه انجام گیرد. در این مطالعه از قانون 
گرفته  کار  به  ابعادی  تحلیل  است.  گردیده  استفاده   ]31[ الی  مدل سازی 
شده همانند تحلیل ابعادی صورت گرفته در مطالعه ی اوتسوبو7 و همکاران 
]32[ می باشد، در این مطالعه نیز روانگرایی و راهکارهای مقابله با آن مورد 
بررسی قرار گرفته بود. قابل ذکر است که در مدل سازی مطالعه ی اوتسوبو 
نیز از قانون مدل سازی الی به جهت تحلیل ابعادی استفاده گردیده است. در 
قانون مدل سازی الی با بهره گیری از معادالت تعادل و شرایط مرزی حاکم 
بر مسئله، تحلیل ابعادی برای مدل سازی های فیزیکی صورت می گیرد. الی 
اظهار داشت که در مدل سازی میزلرزه به دلیل محدودیت فضای مدل سازی، 
الزم است تا ابعاد مدل به ابعاد کوچک مقیاس شود، بنابراین با بهره گیری 
از این مقیاس می توان دیگر پارامترهای تاثیرگذار در رفتار خاک را مقیاس 
نمود. در مطالعه ی حاضر همچون مطالعه ی اوتسوبو از مقیاس 1 به 5 ) مدل 

آزمایشگاهی به مدل اصلی( استفاده گردیده است. 
طبق قانون مدل سازی الی به منظور انجام تحلیل ابعادی برای تغییر 

7  Otsubo
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و  تنش-کرنش  روابط  تا  است  الزم  روانگرایی  همانند  بزرگ  شکل های 
اتساع خاک مدنظر قرار گیرد. مقیاس مربوط به هندسه ی مدل که توسط 
و  لوله  قطر  به  مربوط  مقیاس   ، 1

5
است، گردیده  مشخص   NG پارامتر 

فرکانس بارگذاری که به ترتیب با پارامتر Ndp و Nf مشخص می گردد،
که  می باشد  دلیل  بدین  فرکانس  شدن  برابر   5 علت  می باشد.   5 و   1

5
در  و  بوده  کمتری  طبیعی  پریود  میزان  دارای  شده  مقیاس  مدل سازی 
آسیب  لوله ی  گردد.  برابر   5 فرکانس  تا  است  الزم  آن،  جبران  راستای 
 30  cm قطر  میزان  دارای  نیگاتا  زلزله  در  روانگرایی  جهت  به  دیده 
لوله  این مطالعه، قطر  5 در  1 به  بوده است که به دلیل مقیاس هندسی 
زلزله ی  اصلی،  مدل  در  اعمالی  زلزله ی  می باشد.   6  cm استفاده  مورد 

2004 نیگاتا می باشد که دارای فرکانس ماکزیمم 1/6 هرتز می باشد که 
در  بود.  خواهد  هرتز   8 اعمالی  فرکانس  ابعادی،  تحلیل  این  نتیجه ی  در 
نهایت میزان دانسیته ی نسبی مدل اصلی )DrP( به میزان 15% کاهش 
پس  آید.  دست  به  آزمایشگاهی  مدل  نسبی  دانسیته ی  تا  است  یافته 
  NDr می توان اظهار داشت که مقیاس مربوط به دانسیته نسبی که توسط
میزان  کاهش  علت  می باشد.    DrP-15% برابر  است  گردیده  مشخص 
میزان  آزمایشگاهی  در مدل سازی  دلیل می باشد که  بدین  نسبی  دانسیته 
و  اتساع  زاویه  به  دستیابی  جهت  به  و  یافته  کاهش  کننده  محدود  فشار 
دانسیته ی  تا  است  الزم  بزرگ  کرنش های  در  مشابه  شوندگی  نرم  رفتار 

نسبی 15% کاهش یابد )جدول 2(.

جدول 1. مشخصات ماسه ی قوم تپه

Table 1. Properties of sand soil
 ی قوم تپهمشخصات ماسه. 1 جدول

Table 1. Properties of sand soil 

 پارامتر خاک مقدار
66/2 SG 

21/0  mm 10D 

3/0  mm 30D 

33/0  mm 60D 

SP طبقه بندی متحد 

1 CC 

00/2 uC 

1/34 gr/cm3 
mind 

1/22 gr/cm3 
maxd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2. تحلیل ابعادی

Table 2. Dimensional analysis
 تحلیل ابعادی. 2 جدول

Table 2. Dimensional analysis 

 متغیر پارامتر مقیاس میزلرزه مدل فیزیکی حاضر سازیمدلمقدار در 
(cm) 100)63× )عرض( 62 × )طول 

 )ارتفاع(
1
5

 
GN هندسه 

30%  15%-PDr DrN دانسیته نسبی 

8 Hz 5 fN فرکانس 

 6 cm 1
5

 
dpN قطر لوله 
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میزلرزه و جعبه ی صلب- 2- 2

بارگذاری  اعمال  لزوم  فیزیکی،  مدل سازی  در  میزلرزه  از  استفاده  علت 

لرزه ای برای ایجاد روانگرایی در خاک است. بدین جهت از میزلرزه دانشگاه 

تبریز که در سال 1395 راه اندازی شده است، استفاده گردیده است )شکل 

1-الف(.

امکان  که  می باشد  روز  به  تجهیزات  دارای  تبریز  دانشگاه  میزلرزه ی 

تحریک  می سازد.  فراهم  را  تجربی  آزمایش های  دینامیکی  شبیه سازی 

و  انتقال می یابد  پایه های مدل  به  توسط محرکه ها  زلزله  دینامیکی همانند 

به طور همزمان پاسخ لرزه ای نقاط مختلف مورد نظر مدل، توسط حسگرها 

ثبت می شود و با تحلیل و تفسیر نتایج ثبت شده از مدل آزمایشگاهی، رفتار 

دینامیکی سازه ی واقعی استخراج می گردد.

سکوی آزمایش دستگاه، مستطیلی به ابعاد m×2 m 3 است که از ورق 

فوالدی ساخته شده است و ظرفیت وزنی میزلرزه، مدل هایی تا وزن 6 تن 

می باشد. میزلرزه دانشگاه تبریز، دارای 1 درجه آزادی بوده و دارای محدوده ی 

دامنه ی جابه جایی mm 100 می باشد. فرکانس طراحی شده برای کارکرد 

میزلرزه HZ 20-0 بوده و حرکت ورودی از طریق محرک هیدرولیکی افقی 

به سکوی آزمایش وارد می شود. 

جعبه ی آزمایش، از نوع صلب با ابعاد m 100 )طول( × m 62 )عرض( 

× m 64 )ارتفاع( بوده، همچنین دیواره های جعبه ی صلب جهت بهره گیری 

از مزیت روش PIV از جنس پلکسی گلس ساخته شده است. جهت ایجاد 

خال و اشباع کردن در خاک، از یک سری شیرهای فلزی در قسمت فوقانی 
و تحتانی جعبه استفاده گردیده است. از شیر فوقانی جهت ایجاد خال توسط 
دستگاه وکیوم1 و از دو شیرهای تحتانی جهت ورود آب استفاده شده است. 
پیچ های  ایجاد خال در خاک،  و  اشباع کردن  به هنگام  قابل ذکر است که 
درب فوقانی جعبه به  گونه ای محکم می گردند تا امکان ورود هوا در خاک به 

حداقل برسد )شکل 1-ب(.

مشخصات لوله ی مدفون در خاک، شتاب سنج و فشارسنج، بارگذاری- 3- 2
در این پژوهش برای شبیه سازی سازه مدفون از لوله ی توخالی با جنس 
 gr/cm3 39 61 و دانسیته ی cm 6 و طول m پی.وی.سی با قطر خارجی
استفاده شد. همچنین به دلیل عدم مدل سازی آب داخل لوله، دو طرف لوله 

مسدود گردیده تا آب امکان ورود به داخل لوله را نداشته باشد. 
اعمالی  بارلرزه ای  شتاب  کنترل  جهت  شتاب سنج،  از  مطالعه  این  در 
هنگام  در  آب حفره ای  فشار  اضافه  میزان  به  بردن  پی  فشارسنج، جهت  و 
روانگرایی، استفاده گردیده است. از طریق وصل کردن شتاب سنج و فشارسنج 

به دیتاالگر، داده های مربوطه را می توان ثبت نمود. 
حاتمی و همکاران ]33[ در پی مطالعه ی عددی پاسخ لرزه ای دیوارهای 
حائل بتنی، به این نتیجه دست یافتند که پاسخ لرزه ای دیوار حائل تحت تأثیر 
بیشینه  غالب،  فرکانس  نظیر:  زمین  ورودی  حرکات  مختلف  مشخصه های 

1  Vacuum

 
 

 ی آزمایشالف( میزلرزه ب( جعبه .1 شکل
Figure 1. a) Shaking table b) Rigid box 
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شکل 1. الف( میزلرزه ب( جعبه ی آزمایش

Fig. 1. a) Shaking table b) Rigid box
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سرعت حرکت زمین، شدت زلزله، مدت زمان زلزله و نیز اینکه ورودی های 
صورت  به  یا  باشد  واقعی  زلزله  نگار  شتاب  شده ی  ثبت  داده های  اعمالی 
حرکات هارمونیک اعمال شود، می باشد. همچنین مطالعات تجربی بسیاری 
آشفته  پاسخ  بر  مبنی  روشنی  ساده تر، شواهد  فیزیکی  روی سیستم های  بر 
رفتار  بر  که  حرکت  مختلف  پارامترهای  برای  یکنواخت  غیر  همبستگی  با 
مقدار نشست  و  دامنه ی حرکت  )نظیر  است  داده  نشان  را  دارند  تأثیر  مدل 
نهایی(. با این حال مهم ترین هدف از آزمایشات مدل در این پژوهش کسب 
با  این هدف  دینامیکی می باشد.  بارگذاری  رفتار خاک ها تحت  از  اطالعات 
اعمال ورودی هایی از حرکت زمین که بیانگر حرکات زلزله ی واقعی نباشند 
آزمایشات میزلرزه به جای  بنابراین در  نیز قابل دسترسی خواهد بود ]34[. 
استفاده از داده های واقعی زلزله های ثبت شده، از بارگذارهای ساده شده و 
هارمونیک نیز می توان برای بررسی رفتار لرزهای خاک و سازه استفاده نمود.

با  بار سینوسی  میزلرزه،  توسط  آماده شده  نمونه ی  بر  وارده  بارگذاری 
Hz 8 می باشد. قابل ذکر است که  g 0/5 و فرکانس  ثابت  دامنه شتاب 
لوله ی  باالزدگی  میزان  در  بارگذاری  شتاب  و  فرکانس  همچون  عواملی 
مدفون در خاک مستعد روانگرایی بی تاثیر نخواهد بود، اما آنچه به عنوان 
لوله  قطر  تاثیر  است،  شده  انتخاب  پژوهش  این  در  مطالعه  مورد  پارامتر 
با ثابت نگه  بنابراین سعی بر آن شده است که  در میزان باالزدگی است. 
بررسی  مورد  لوله  مدفون  عمق  صرفا  تاثیرگذار،  پارامترهای  سایر  داشتن 

قرار گیرد.

آماده سازی نمونه ها- 4- 2
در حالت روانگرایی خاک، اشباعیت خاک از الزامات می باشد. به جهت 
درشت دانه های  از  آب،  نمودن  اضافه  هنگام  به  لوله ها  انسداد  از  جلوگیری 
بادامی شکل در قسمت تحتانی جعبه تا باالی شیرهای آب و از یک الیه 
ژئوتکساتایل جهت پخش یکنواخت آب به داخل خاک، استفاده گردیده است. 
دستگاه  از  که  می باشد   %30 آزمایش،  مورد  خاک  نسبی  دانسیته ی  میزان 
به   .)2 )شکل  است  شده  بهره گیری  هدف  این  به  نیل  جهت  ماسه  بارش 
جهت به دست آوردن میزان دانسیته نسبی، ابتدا یک ظرف با حجم معین در 
زیر دستگاه بارش ماسه قرار گرفته و بعد از پر شدن ظرف، میزان دانسیته 
نسبی اندازه گیری می شود. چنانچه میزان دانسیته نسبی به دست آمده کمتر 
ریزش  ارتفاع  و  بارش  دبی  تغییر  با  باشد،  نظر  مورد  مقدار  از  بیشتر  یا  و 
ماسه، دانسیته نسبی مورد نظر به دست می آید. بعد از قرارگیری فشارسنج 
و شتاب سنج و لوله در عمق مربوطه و رسیدن ارتفاع خاک به تراز مربوطه، 
درب جعبه ی صلب توسط پیچ های مربوطه محکم گردیده و خال کردن از 
شیر فوقانی جعبه آغاز می گردد. در آخرین مرحله آب وارد نمونه گردیده و تا 
رسیدن آب به cm 1 باالی سطح خاک، این روند ادامه می یابد. قابل ذکر 
است که بارگذاری اعمالی بر میزلرزه، به صورت جابه جایی بر حسب زمان 
است که بار سینوسی مورد نظر در این پژوهش همانند شکل 3-الف می باشد. 
شماتیک نمونه های آماده شده و خود نمونه ، به ترتیب در شکل 3 و شکل 4 
نشان داده شده است. قابل ذکر است که در شکل 3، فشار آب حفره ای سنج 

  
 

 سازی نمونهگیری دانسیته نسبی ب( بارش ماسه از دستگاه برای آمادهالف( اندازه دستگاه بارش ماسه. 2 شکل
Figure 2. Sand pluviation device a) Relative density measurement b) Sand precipitation from the device 

for sample preparation 
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شکل 2. دستگاه بارش ماسه الف( اندازه گیری دانسیته نسبی ب( بارش ماسه از دستگاه برای آماده سازی نمونه

Fig. 2. Sand pluviation device a) Relative density measurement b) Sand precipitation from the device for 
sample preparation
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 شماتیک آزمایشالف( بارگذاری وارده بر میزلرزه ب( .3 شکل
Figure 3. a) Seismic Load b) Schematic of the shaking table 
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Fig. 3.  a) Seismic Load b) Schematic of the shaking table
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است. شکل  داده شده  نشان   ،acc و   pp نماد  با  ترتیب  به  و شتاب سنج 
در  برآمدگی  علت  می باشد.  آزمایش  انجام  از  قبل  مدل  عکس   ،4 شماره 
دانسیته  بودن  گذار  تاثیر  دلیل  به  و  می باشد  لوله  حضور  میانی،  قسمت 
در  خاک  ارتفاع  در  دستی  تغییری  ماسه،  بارش  دستگاه  از  حاصله  نسبی 
تاثیر  به منظور بررسی  این مطالعه  قسمت میانی صورت نگرفته است. در 
عمق مدفون لوله، سه عدد مدل سازی فیزیکی طبق مشخصات درج شده 
در جدول 3 انجام گرفته است. در این جدول، میزان عمق مدفون لوله با 
 Dr پارامتر  با  نمونه  نسبی  دانسیته  و   ،D پارامتر  با  لوله  قطر   ،H پارامتر 

مشخص گردیده است. 

تصویر برداری- 5- 2
ابزار آالت  از  استفاده  بدون  را  دقیق  اندازه  گیری  امکان  که  روش  هایی 
از  استفاده  گسترش  در  مؤثری  نقش  آورد،  وجود  به  قیمت  گران  مکانیکی 
مدل  های فیزیکی را خواهد داشت. یکی از این روش  ها، اندازه گیری  های تغییر 
شکل تصویر مبنا می  باشد. در این پژوهش یک سیستم نوین اندازه  گیری تغییر 
شکل بر اساس PIV به عنوان روشی مناسب برای استفاده در مدل سازی  ها 
و آزمایشات ژئوتکنیکی استفاده شده است. با استفاده از دوربین  های دیجیتال، 
تصاویر متوالی از صفحه خاک در طول تغییر شکل گرفته شده و سپس تغییر 
هر  مابین  ذرات،  تصویری  سرعت  سنجی  تحلیل  از  استفاده  با  خاک  شکل 

 
 

 فیزیکی آزمایشگاهی سازیمدل. 4 شکل
Figure 4. Laboratory physical modeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 4. مدل سازی فیزیکی آزمایشگاهی

Fig. 4. Laboratory physical modeling

جدول 3. برنامه آزمایش

Table 3. Test program
 برنامه آزمایش. 3 جدول

Table 3. Test program 
 

 شتاب فرکانس H/D Dr سازیمدل
1مدل   5/1 03% Hz  8 g 5/3 

2مدل   5/2 %03 Hz  8 g 5/3 
3مدل   5 %03 Hz  8 g 5/3 
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قابل  اطالعات  آوردن  دست  به  می  شود. جهت  تعیین  متوالی  تصویر  جفت 
فهم و مفید، بعد از انجام اندازه  گیری در فضای تصویر، بردارهای جابه جایی 
به فضای جسم  از فضای تصویر  فتوگرامتریک  تبدیل  از  استفاده  با  حاصل 
منتقل می  شوند. پارامترهای انتقال بر اساس مشخصات فنی دوربین، شرایط 
تعیین  کانون  یابی  روش  با  و  مشاهده  پنجره  مشخصات  و  تصویربرداری 

می  شوند.
روش سرعت سنجی  از  خاک،  تغییر شکل  مکانیزم  به  بردن  پی  جهت 
تصویری ذرات استفاده گردیده است. قابل ذکر است که تحلیل الزم برای 
انجام این تکنیک بر اساس کدنویسی در نرم افزار متلب ارائه گردیده است. 
این  در  که  است  کدنویسی  یافته  توسعه  محیط  یک  افزار متلب دارای  نرم 
انجام  امکان پذیر است. کدنویسی  محیط حل ماتریسی و محاسبات عددی 
انجام  برای  استفاده  مورد  پارامترهای  برخی  که  می باشد  نحوی  به  گرفته 
تکنیک سرعت سنجی تصویری ذرات توسط کاربر قابل تغییر می باشد. این 
بندی(، دقت  )مش  بندی ها  تقسیم  تعداد  مبنا،  ابعاد عکس  پارامترها شامل 
انجام و... می باشد. در این روش، بایستی تعداد فریم ها در ثانیه، باال باشد تا 
به طرز دقیقی بتوان نحوه ی تغییر شکل خاک را به دست آورد. در این مطالعه 
به جهت دستیابی به تصاویر متوالی با فاصله زمانی کم از دوربین دیجیتالی 
افزار متلب  استفاده گردیده است. سپس عکس های گرفته شده توسط نرم 

فراخوانی گردیده است. بدین صورت که ابتدا عکس اول، یعنی خاک بدون 
تغییر شکل، به عنوان عکس مرجع به نرم افزار متلب معرفی می گردد. در 
ادامه با تقسیم بندی عکس اولیه به تعداد قسمت های مختلف، نرم افزار متلب 
و...، مکانیزم  با همانند جویی قسمت های موجود در عکس های دوم، سوم 
تغییر شکل خاک را مشخص خواهد کرد. بدین شکل می توان بیان کرد که 
میزان جابه جایی هر یک از فریم های موجود در عکس اول که توسط تقسیم 
بندی )مش بندی( انجام گرفته است، توسط عکس های متوالی گرفته شده 
قابل  بردارد  و  کانتور  توسط  جابه جایی  میزان  نهایت  در  و  می آید  دست  به 

دسترس خواهد بود.  

نتایج و بحث- 3
باالزدگی لوله- 1- 3

نتیجه  در  و  روانگرایی  از  ناشی  خاک  برشی  مقاومت  کاهش  دلیل  به 
افزایش فشار آب حفره ای، پایداری لوله با مشکل مواجه می گردد. در نتیجه ی 
دگرگونی  دچار  روانگرایی  مستعد  خاک  در  مدفون  لوله ی  خاک،  روانگرایی 
با  خواهد شد که در شکل 5-ب، نحوه ی جابه جایی  قائم لوله در زلزله ای 
فرکانس Hz 8 و شتابg  0/5 در عمق های مدفون مختلف قابل مشاهده 
در  لوله  باالزدگی  میزان  و  لوله  مدفون  بین عمق  رابطه ای  است. همچنین 

 
 
 

های مدفون ی مدفون در خاک مستعد روانگرایی در عمقلوله جاییجابهی نحوهب( ی بین باالزدگی و عمق مدفون لوله رابطه . الف(5 شکل
 متفاوت 

Figure 5. a) Relationship between elevation and buried depth of pipe b) Displacement of buried pipe in 
liquefiable soil in different buried depths 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.0083x2 - 0.1154x + 0.5343
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شکل 5. الف( رابطه ی بین باالزدگی و عمق مدفون لوله ب( نحوه ی جابه جایی لوله ی مدفون در خاک مستعد روانگرایی در عمق های مدفون متفاوت 

Fig. 5. a) Relationship between elevation and buried depth of pipe b) Displacement of buried pipe in liquefiable 
soil in different buried depths
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شکل 5-الف نشان داده شده است. شایان ذکر است که پارامتر محور قائم )
 ) H

D
( معرف نسبت باالزدگی به قطر لوله است و پارامتر محور افقی ) h

D
∆

معرف نسبت عمق مدفون لوله به قطر لوله است. به جهت دستیابی به میزان 
باالزدگی در عمق های مدفون مختلف، یک رابطه نیز به عنوان رابطه ی بین 

باالزدگی و عمق مدفون لوله، پیشنهاد داده شده است. 
عمق  افزایش  با  باالزدگی  میزان  پیداست،  نمودار  از  که  طور  همان   
کاهش می یابد، بدین صورت که وقتی عمق مدوفون لوله 3/33 برابر می شود، 
این موضوع  لوله، 56% کاهش می یابد. علت  لوله به قطر  نسبت باالزدگی 
لوله، نسبت  از وزن خاک باالی  ناشی  نیروی مقاوم  افزایش  به  را می توان 
به  لوله که  باالی  توده خاک  لوله، میزان  افزایش عمق مدفون  با  زیرا  داد. 
در  و  می یابد  افزایش  می کند  عمل  باالزدگی  برابر  در  مقاوم  نیروی  عنوان 
قادر  محرک،  نیروهای  از  یکی  عنوان  به  حفره ای  آب  فشار  اضافه  نتیجه 
لوله  ابتدا حرکت  کلی،  حالت  در  بود. همچنین  نخواهد  لوله  کردن  بلند  به 
ماسه ،  در خاک  موجود  االستیسیته ی  دلیل  به  بوده سپس،  پایین  به سمت 
حرکت به سمت باال در ادامه رخ می دهد و باعث رسیدن لوله ابتدا به تراز 
اولیه اش و سپس ادامه ی باالزدگی شده است. بر طبق نظریه های بسیاری از 
پژوهشگران، باالزدگی لوله های مدفون در خاک مستعد روانگرایی از میزان 
بارلرزه ای تبعیت می کند. بدین صورت که با شروع بارگذاری، باالزدگی شروع 
شده و با پایان آن، باالزدگی متوقف می شود ]35 و 13[. در راستای بررسی 
شروع باالزدگی و پایان آن، نمودارهای بار ورودی، اضافه فشار آب حفره ای 
و باالزدگی در شکل 6 مورد بررسی قرار گرفته است. همان گونه که از شکل 
6 قابل مشاهده است، شروع باالزدگی، زمانی رخ می دهد که اضافه فشار آب 
حفره ای در داخل خاک شکل می گیرد. همچنین این نکته نیز حائز اهمیت 
است که باالزدگی با پایان بارگذاری متوقف نگردیده و هر چند به مقدار کم 
ادامه می یابد. بنابراین می توان بدین نکته پی برد که بارلرزه ای صرفا شروع 
نبوده و اضافه  به هنگام روانگرایی  باالزدگی در سازه های مدفون  کننده ی 
فشار آب حفره ای نیز در این پدیده نقش دارد . به عنوان انجام مقایسه، نتایج 
حاصل از مطالعه ی هوانگ ]30[ نیز در شکل 6-ب نشان داده شده است. 
گردیده،  آغاز  حفره ای  آب  فشار  اضافه  آغاز  با  باالزدگی  طبق شکل 6-ب 
اما آنچه به عنوان تفاوت و نوآوری در این تحقیق به چشم می خورد، اثبات 
وجود باالزدگی لوله بعد از توقف بارگذاری می باشد. این در حالی است که 
نیز  لوله  باالآمدگی  بارگذاری،  پایان  با  همکاران،  و  هوانگ  مطالعه ی  طبق 
متوقف می گردید. همچنین در این تحقیق از روش سرعت سنجی تصویری 
ذرات برای بررسی کانتورهای جابه جایی نیز استفاده گردیده است که نحوه ی 

جابه جایی خاک را نشان می دهد. قابل ذکر است که به جهت بی بعد کردن 
محورهای نمودار، اضافه فشار آب حفره ای به تنش موثر اولیه تقسیم گردیده 
u بیان می شود که در هر مرحله از آزمایش به کمک فشارسنج 

σ
∆ و به صورت 

مقدار این عبارت قابل دسترس بوده و نشانگر درجه ی روانگرایی می باشد. در 
رابطه با نمودار اضافه فشار آب حفره ای، می توان این نکته را متذکر گردید 
که به علت اعمال موج رفت و برگشتی، در هر بار رفت، فشار آب حفره ای 
افزایش پیدا کرده و تا زمان اعمال موج برگشتی بر روی نمونه، مقداری از 
اضافه فشار آب حفره ای زایل می شود و در موج بعدی نیز همین روند ادامه 
لوله و اضافه  پیدا می کند. همچنین در شکل 7 رابطه ی بین عمق مدفون 
در  لوله  مدفون  تاثیر عمق  میزان  به  بردن  پی  به جهت  آب حفره ای  فشار 
میزان اضافه فشار آب حفره ای نشان داده شده است. قابل ذکر است که وقتی 
عمق مدفون لوله 3/33 برابر می شود، نسبت اضافه فشار آب حفره ای به تنش 

موثر، %75 کاهش می یابد. 

مکانیزم تغییر شکل خاک- 2- 3
 برای به دست آوردن بردارهای جابه جایی خاک، از روش PIV استفاده 
گردیده است. شکل 8-الف نحوه ی باالزدگی لوله درآزمایش اول از طریق 
در شکل  که  گونه  همان  می دهد.  نشان  را  ثانویه  و  اولیه  حالت  مقایسه ی 
دیده می شود، لوله ی مدفون در خاک در اثر به وقوع بپوستن روانگرایی دچار 

دگرگونی شده است. 
در  باالزدگی  شکل گیری  نحوه ی  به  می توان  8-ب  شکل  به  توجه  با 
مشاهده  قابل  در شکل  آنچه  که طبق  بدین صورت  برد.  پی  دوم  آزمایش 
است، هنگام روانگرایی حرکت بردارهای جابه جایی در سمت راست حلقه ی 
بسته از سمت باال به سمت پایین لوله و در بین دو حلقه بسته از سمت پایین 
به باال بوده تا برای بلند کردن لوله متحد شوند که البته ناحیه ی محدودی 
از خاک اطراف لوله در این عمل مشارکت می کند، بدین صورت که حداکثر 

ناحیه ی مشارکت کننده )تاثیر( در باالزدگی لوله به اندازه 3D می باشد. 
قابل ذکر است که بردارها در هر دو طرف لوله به صورت متحد سعی در 
پر کردن فضای خالی ایجاد شده در قسمت تحتانی لوله را داشته تا در نهایت 
باعث باالزدگی لوله گردد. همچنین در اطراف لوله حلقه های بسته ای شکل 
می گیرد که خاک داخل آن هیچ نوع حرکتی نداشته و در فاصله ی بین این 
حلقه و لوله، حرکت خاک به سمت باال و در قسمت خارجی این حلقه، حرکت 
خاک به سمت پایین می باشد. قابل ذکر است که خاک قسمت تحتانی لوله 

نیز به اندازه 1D در این عمل مشارکت داشته است. 
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تحقیق حاضر ب( نتایج  های باالزدگی شتاب ورودی، باالزدگی لوله و درجه روانگرایی بر حسب زمان در آزمایش دوممنحنیالف( . 6 شکل
  [33] پژوهش هوانگ

Figure 6. Acceleration, pipe uplift and degree of liquefaction charts in terms of time in the second 
experiment of the present study b) Results of Huang research [30] 

 

 الف

 ب

شکل 6. الف( منحنی  های باالزدگی شتاب ورودی، باالزدگی لوله و درجه روانگرایی بر حسب زمان در آزمایش دوم تحقیق حاضر ب( نتایج پژوهش 
هوانگ ]30[ 

Fig. 6. Acceleration, pipe uplift and degree of liquefaction charts in terms of time in the second experiment of the 
present study b) Results of Huang research [30]
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 ای و عمق مدفون لولهی بین اضافه فشار آب حفرهرابطه. 7 شکل

Figure 7. Relationship between excesses pore water pressure and buried depth of pipe 
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شکل 7. رابطه ی بین اضافه فشار آب حفره ای و عمق مدفون لوله

Fig. 7. Relationship between excesses pore water pressure and buried depth of pipe

 
 

 خاک در آزمایش دوم جاییجابهگیری بردارهای الف( حالت اولیه و ثانویه لوله در آزمایش اول  ب(شکل. 8شکل 
Figure 8. a) Before and after state of the pipe in the first experiment b) Formation of soil displacement 

vectors in the second experiment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 8. الف( حالت اولیه و ثانویه لوله در آزمایش اول  ب(شکل گیری بردارهای جابه جایی خاک در آزمایش دوم

Fig. 8. a) Before and after state of the pipe in the first experiment b) Formation of soil displacement vectors 
in the second experiment
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همان گونه که در شکل قابل مشاهده است، عالوه بر وجود باالزدگی در 
قسمت فوقانی لوله، نشست نیز در نواحی دور از لوله رخ داده است که بدین 
نکته می توان توسط کانتورهای کرنش نشان داده شده در شکل 9 پی برد. 

نواحی آبی رنگ نشان دهنده ی باالزدگی و نواحی نارنجی رنگ، نشان 
دهنده ی نشست در آزمایش دوم می باشند. بدین شکل شاهد وجود تحکیم 

در نواحی از اطراف لوله به همراه باالزدگی هستیم. 
چنانچه مقایسه ای بین آزمایش اول و سوم انجام گیرد تا میزان تاثیر عمق 
مدفون لوله به شکل واضح تری قابل درک باشد، شکل  10 نشان دهنده ی 

تفاوت در مکانیزم تغییر شکل خاک در دو آزمایش می باشد.
نشانگر  رنگ،  آبی  کانتور  میزان  لوله،  مدفون  در عمق  تفاوت  دلیل  به 
باالزدگی، در نمونه الف در قسمت پایین شکل گرفته و همچنین تاثیر این 
نوع باالزدگی در قسمت های فوقانی نمونه قابل مشاهده نیست. اما در نمونه 
به  باالزدگی  که  بوده  نمونه  فوقانی  قسمت  به  باالزدگی  رسیدن  شاهد  ب 

شکل واضحی قابل مشاهده است.
ناحیه تاثیر به دست آمده مطابق شکل 9 و 10 با کاهش عمق مدفون 
لوله افزایش می یابد. منظور از ناحیه تأثیر در این قسمت ناحیه    ای است که 
در مرز خارج از آن بردارهای جابه جایی به سمت پایین حرکت کرده و خاک 

نشست دارد ولی در داخل این ناحیه بردارها به سمت باال رفته یعنی خاک 
متورم می  شود. عرض این ناحیه را می  توان با یافتن ارتفاع نقاط سطح خاک 
افزار متلب )برحسب پیکسل( و مشخص  از آزمایش توسط نرم  قبل و بعد 
کردن مرز بین نشست و بلندشدگی سطح خاک با مقایسه دو عکس به دست 
آورد. عرض ناحیه تاثیر در آزمایش اول برابر 321 پیکسل در یک طرف است 
که با دو برابر شدن این مقدار، عرض کل ناحیه به دست خواهد آمد. از آنجا 
افزار  از نرم  با استفاده  که ضریب تبدیل پیکسل به سانتی  متر برابر 0/056 
متلب به دست آمده   است با ضرب شدن به این ضریب مقدار آن را برحسب 
می باشد   3D برابر  که  آورد  دست  به  می  توان  نیز  سانتی  متر(   6( لوله  قطر 
لوله و عرض  بین عمق مدفون  رابطه ی  به  )شکل 11(. به جهت دستیابی 
ناحیه تاثیر، مقادیر اندازه گیری شده از آزمایشات به صورت نمودار شکل 12 

ارائه گردیده است. 

نتیجه4گیری-44
باالزدگی سازه های مدفون در خاک مستعد روانگرایی جزو مسائل مهم 
جهت  بدین  است.  بوده  ناپذیر  جبران  خسارات  ایجاد  سبب  به  ژئوتکنیکی 
لوله ی  باالزدگی  بررسی  به  فیزیکی  مدل سازی  طریق  از  پژوهش  این  در 

 
 

 نتورهای کرنش در آزمایش دومکا. 9 شکل
Figure 9. Strain contours in the second experiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 9. کانتورهای کرنش در آزمایش دوم

Fig. 9. Strain contours in the second experiment
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 H= 1/5D 0/5g 8hz مربوط به آزمایش  جاییجابهب(کانتور  H= 5D 0/5g 8hz مربوط به آزمایش  جاییجابهالف(کانتور . 13 شکل
Figure 10. a) Displacement contour related to test H = 5D acceleration=0.5g frequency=8 Hz b) Displacement 

contour related to test H = 1.5D acceleration=0.5g frequency=8hz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H = 1.5D 0.5g 8hz  ب(کانتور جابه جایی مربوط به آزمایش H = 5D 0.5g 8 Hz شکل 10. الف(کانتور جابه جایی مربوط به آزمایش

Fig. 10. a) Displacement contour related to test H = 5D acceleration=0.5g frequency=8 Hz b) Displacement 
contour related to test H = 1.5D acceleration=0.5g frequency=8hz

مدفون پرداخته شده است. پارامترهای مختلفی در میزان باالزدگی لوله موثر 
می باشند، از جمله: شتاب اعمالی، فرکانس بارگذاری، دانسیته نسبی خاک، 
عمق مدفون لوله و....، آن  چه به عنوان پارامتر متغیر در این مطالعه مد نظر 
قرار گرفته است، عمق مدفون لوله است. بنابراین سعی بر آن شده است که 
راستای  در  گردد.  بررسی  لوله  باالزدگی  میزان  لوله،  مدفون  عمق  تغییر  با 
مطالعه ی این موضوع، از میزلرزه، جعبه ی صلب پلکسی گلس، ماسه ی شل، 
دستگاه بارش ماسه، فشارسنج و شتاب سنج، دستگاه هواگیری آب و وکیوم 
استفاده شده است. همچنین از روش PIV به جهت بررسی مکانیزم تغییر 
زیر  شرح  به  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج  است.  شده  استفاده  خاک  شکل 

می باشد:
1-در این پژوهش وقتی عمق مدفون لوله 3/33 برابر می شود، نسبت 
اضافه فشار آب حفره ای به تنش موثر، 75% کاهش می یابد. با افزایش عمق 
مدفون لوله، به سبب افزایش میزان نیروی مقاوم ناشی از ورن توده خاک 
باالی لوله، میزان باالزدگی لوله کاهش یافته است. قابل ذکر است که به 
سبب ثابت ماندن دیگر پارامترهای تاثیر گذار، علت کاهش باالزدگی لوله را 

می توان به افزایش عمق مدفون لوله نسبت داد.
2-به هنگام کاهش عمق مدفون لوله، باالآمدگی لوله حتی بعد از اتمام 
بارگذاری نیز ادامه می یابد. با توجه به اضافه فشار آب حفره ای نسبتا باال در 
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عمق پایین تر خاک، اضافه فشار ایجاد شده بعد از بارگذاری دینامیکی تمایل 
به اتالف دارد و به سمت نقاط کم فشار )قسمت سطح( جریان می یابند و 
چون در نواحی سطحی، جریان رو به باالست بنابراین باالزدگی تا حدودی 
ادامه می یابد. قابل ذکر است که با 3/33 برابر شدن عمق مدفون لوله، نسبت 

باالزدگی به قطر لوله 56% کاهش می یابد. 
روانگرایی،  وقوع  دلیل  به  خاک  برشی  مقاومت  کاهش  راستای  3-در 
خاک رفتاری همچون مایع خواهد داشت. حرکت خاک اطراف لوله به طرفین 

حرکت  گردد.  لوله  باالآمدگی  به  منجر  نهایت  در  تا  بود  خواهد  لوله  زیر  و 
بردارهای جابه جایی اطراف لوله شکلی همانند معکوس 5 خواهد داشت. قابل 
ذکر است که علت حرکت خاک اطراف لوله به سمت پایین لوله، پر کردن 

فضای خالی ایجاد شده در زیر لوله می باشد.   
مهم ترین  از  یکی  لرزه  ای،  بارگذاری  حین  حفره  ای  آب  فشار  4-اضافه 
و تاثیرگذارترین متغیر  ها در میزان بلندشدگی لوله مدفون می  باشد. نتایج به 
دست آمده نمایانگر این است که الزمه شروع بلندشدگی، رسیدن اضافه فشار 

 
 شماتیک عرض ناحیه تاثیر. 11 شکل

Figure 11. Schematic of the width of the influenced area 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 11. شماتیک عرض ناحیه تاثیر

Fig. 11. Schematic of the width of the influenced area

 
 ی عمق مدفون لوله و عرض ناحیه تاثیررابطه. 12 شکل

Figure 12. Relationship between buried depth of pipe and width of impact area 
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Fig. 12. Relationship between buried depth of pipe and width of impact area
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آب حفره  ای به مقداری معین می  باشد. 
باالزدگی  پیوستن  وقوع  به  بر  عالوه  خاک،  روانگرایی  نتیجه ی  5-در 
در قسمت باالی لوله، در نواحی بیرونی نشست نیز رخ می دهد. در راستای 
بررسی تاثیر عمق مدفون لوله، حداکثر عرض ناحیه تاثیر 6D می باشد. به 
عبارتی میزان تاثیر پذیری خاک اطراف از این پدیده، از مرکز لوله به اندازه 
3D می باشد. همچنین میزان 1D از قسمت تحتانی لوله ی مدفون نیز در 

مکانیزم باالزدگی لوله نقش دارد. پس می توان بدین شکل بیان کرد که با 
1  برابر می شود.

3
3/33 برابر شدن عمق مدفون لوله، عرض ناحیه تاثیر 

6-با توجه به کانتورهای جابه جایی حاصل از روش PIV ، با کاهش 
عمق مدفون لوله، کانتورهای جابه جایی عمودی و معرف باالزدگی، بزرگ تر 

گردیده  است. 
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