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 کلیات 1 – 7
 هدف  1 – 1 – 7

ها است، به طوری که ایمنی کافی  هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طراحی ژئوتکنیکی ساختمان 

 ها حفظ گردد. برداری مطلوب در طول عمر آن ها تأمین شود و شرایط بهرهدر ساختمان 

 دامنه کاربرد  2 – 1 – 7

های موضوع مقررات ملی ساختمان الزامی است. ابنیه ها و سازهرعایت ضوابط و مقررات این مبحث در کلیه ساختمان 

ها به صورت غیر الزامی  شوند ولی رعایت آن ها مشمول مقررات این مبحث نمی ها، سدها و سازه نیروگاه فنی مانند پل 

 شود. توصیه می 

 تعاریف   3 – 1 – 7

 پی  1 - 3 – 1 – 7
شود که انتقال بار بین سازه و زمین مناسب از طریق هایی از سازه و زمین در تماس با آن اطالق می به مجموعه بخش  

 شوند: ها عمدتاً به سه گروه اصلی زیر تقسیم می گیرد. پی آن صورت می 

( کمتر از سه Dشود که در عمق کم و نزدیک سطح زمین )عمق پی )هایی گفته می به پی های سطحی:پی –الف 

( ( Bبرابر عرض پی 
D

B
 پی ( ساخته می3 این  پی شوند.  نواری، شبکه ها شامل:  منفرد،  و گسترده هستند.  های  ای 

 اشند. سطحی ممکن است از جنس مصالح بنایی، بتنی یا بتن آرمه ب های پی 

ها  شود که نسبت عمق قرارگیری به کوچکترین بعد افقی آن هایی گفته می به پی   ها:های عمیق یا شمعپی   –ب  

تجاوز کند )   10از  
D

B
 های عمیق  شوند. پی ها و دیوارهای جدا کننده می ها، دیوارک ها شامل انواع شمع (. این پی10

شود، بارهای سازه را به زمین منتقل  معموالً به وسیله یک سازه میانی، که کالهک یا سر شمع نامیده میها  در ساختمان 

 نمایند. می 

های عمیق قرار دارند.  های سطحی و پی شود که در حد فاصل بین پیهایی گفته می به پی   های نیمه عمیق:پی   – پ  

 ای معموالً در این گروه قرار دارند. های صندوقه پی 

 

 خاکریزی مهندسی 2 - 3 – 1 – 7
تواند بخشی از پی  شود و می شود که در حین ساخت، تراکم و سایر مشخصات خاک کنترل می به خاکریزی گفته می  

 ساختمان در نظر گرفته شود. 
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 نگهبان یهاسازه  3 - 3 – 1 – 7
های  سیستم   ها شامل انواع دیوارها وشوند. این سازه شود که برای نگهداری خاک به کار برده می هایی اطالق می به سازه 

ای با خاک یا سنگ ترکیب شده یا از تسلیح ها عناصر سازه نگهدارنده خاک هستند که ممکن است در بعضی از انواع آن 

 خاک استفاده شود. 

 شناسایی ژئوتکنیکی  4 - 3 – 1 – 7
شیمیایی( شود که منجر به شناخت مشخصات مهندسی )مکانیکی، فیزیکی و  به مجموعه اقدامات و مطالعاتی گفته می

شناسی مهندسی با مقیاس مناسب، شناسی و زمینهای زمین شود. این اقدامات شامل بررسی نقشههای زمین می الیه

ها و مقاطع موجود خاک مورد نظر، انجام مطالعات  های مجاور، بازدید از برشهای زمین در ساختگاه بررسی گزارش الیه

های  گیری دست خورده و دست نخورده نماینده و انجام آزمایشدستی، نمونه   ژئوفیزیک و ژئوتکنیک با حفر گمانه یا چاه

 باشد. برجا و آزمایشگاهی می 

 ژئوتکنیکی یهاداده 5 - 3 – 1 – 7
 اند.شود که پردازش نشده به پارامترهای برداشت شده از زمین ساختگاه گفته می 

 اطالعات ژئوتکنیکی   6 – 3 – 1 – 7
 اند.شود که پردازش شده ژئوتکنیکی گفته می های به داده

 گمانه  7 - 3 – 1 – 7
گیرد  شود. حفاری عمدتاً با ماشین حفاری انجام می به حفاری در زمین به منظور شناخت خواص مهندسی خاک گفته می 

دستی نیز اطالق  تواند با رعایت مسائل فنی و ایمنی خاص به صورت دستی نیز انجام شود که به آن چاه  ولیکن می 

 شود.می 

 طراحی ژئوتکنیکی 8 - 3 – 1 – 7
های پی و بخش خاک کلیه خدمات مهندسی است که به منظور تعیین هندسه، کنترل پایداری، ایستایی و تغییر شکل  

 گیرد. زیر آن انجام می 

 

 زمین مناسب  9 - 3 – 1 – 7
پذیری قابل قبول برخوردار باشد. چنانچه اطالعاتی از زمین زمینی که با توجه به بار سازه مورد نظر، از باربری و نشست  

 توان زمین را مناسب فرض کرد.مورد نظر قبل از شناسایی در دست نباشد، نمی 

 بندی پیچیدهالیه 10 - 3 – 1 – 7
شکل با شیب تند یا با جنس متنوع باشند )از قبیل زمین در مجاورت های خاک آن منحنی  بندی زمینی که الیهالیه

بندی پیچیده است. در سایر شرایط که بندی مشکل باشد، الیهها( و تفسیر الیهها یا پای شیبها یا نزدیک رودخانهگسل 

 شود. بندی ساده اطالق می بندی یکنواخت است، به آن الیهالیه
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 های با اهمیت کم، متوسط، زیاد و خیلی زیادساختمان  11 - 3 – 1 – 7
 است. 2800این تعاریف عیناً طبق تعاریف به کار برده شده در استاندارد  

 

 های طراحی روش  4 - 1 – 7

باشد و  های طراحی تنش مجاز، روش ضرایب بار و مقاومت و روش عملکردی در این مقررات مجاز می استفاده از روش

 ها را انتخاب کند. تواند هر یک از این روش می طراح 

 

 روش تنش مجاز 1 - 4 – 1 – 7
در این روش بارهایی که در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان آورده شده است با ضریب عمدتاً یک در محاسبات نیرو  

مناسب تنش مجاز خاک محاسبه گردد. سپس با اعمال ضریب اطمینان  شوند و بار وارده بر خاک محاسبه میلحاظ می 

شود و نشست محاسبه شود. برای محاسبه نشست، بارهای وارده عمدتاً با ضریب یک در نظر گرفته می و طراحی انجام می 

 شده باید از نشست مجاز کمتر باشد. 

 

 ( LRFDروش ضرایب بار و مقاومت ) 2 - 4 – 1 – 7
برداری  ور جداگانه در محاسبات حاالت حدی مقاومت و بهره در این روش دو ضریب ایمنی برای بار و مقاومت به ط

 شود. استفاده می 

 

 حالت حدی مقاومت 1 – 2 – 4 – 1 – 7

اولین مجموعه ضرایب ایمنی در این روش اعمال ضرایب افزایش بار است و مقدار آن بستگی به میزان عدم اطمینان در 

شوند. دومین مجموعه استفاده از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تعیین می برآورد مقدار بار دارد. ضرایب فوق با  

ضرایب کاهشی برای تقلیل مقاومت مصالح است و مقدار آن بستگی به عدم اطمینان موجود در کیفیت مصالح، نحوه  

 بحث آمده است. های مختلف این ماجرا و دقت دارد. مقادیر ضرایب افزایش بار و تقلیل مقاومت بر حسب مورد در فصل

 

 برداریحالت حدی بهره 2 – 2 – 4 – 1 – 7

رود و در آن هر دو ضرایب ها به کار می برداری اغلب جهت کنترل نشست و تغییر شکل طراحی در حالت حدی بهره 

 شود. برداری در نظر گرفته می کاهش مقاومت و افزایش بار متناسباً برای بهره 
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 های طراحیالزامات بررسی   2 – 3 – 2 – 7
 های الزم در مرحله بررسی طراحیشناسایی  1 – 2 – 3 – 2 – 7

های مورد نیاز و متناسب با  بندی نوع خاک، باید بر مبنای مشاهدات و آزمایش طبقه     1  –  1  –  2  –  3  –  2  –  7

 مصالح به دست آمده از حفاری گمانه یا چاهک یا هر شناسایی اکتشافی زیر سطحی در نقاط مناسب انجام شود. 

رایط بارگذاری  پذیری خاک در شبه منظور ارزیابی مقاومت برشی خاک و تغییر شکل     2  –  1  –  2  –  3  –  2  –  7

 های الزم انجام شود. ای باید متناسب با شرایط ژئوتکنیکی و سازه مورد نظر آزمایش استاتیکی و لرزه 

دار های مسئلههایی به منظور شناخت سطح آب زیرزمینی و توجه به خاکانجام آزمایش    3  –  1  –  2  –  3  –  2  –  7

 ضروری است.  ای ساختگاه مورد نظرهای ژئوتکنیک لرزه و ناپایداری 

وسعت شناسایی زمین از قبیل تعداد و نوع حفاری، تجهیزات مورد استفاده برای حفاری    4 – 1 – 2 – 3 – 2 – 7

های آزمایشگاهی باید توسط متخصص ژئوتکنیک و با استناد  های برجا و برنامه آزمایش برداری، تجهیزات آزمایشو نمونه 

 به این مبحث تعیین شود. 

های دستی ذکر شده در بندهای بعدی صرفاً به عنوان  تعداد، فاصله و عمق گمانه و چاه   5 – 1 – 2 – 3 – 2 – 7

 باشد. باشد و انتخاب این مقادیر رافع مسئولیت متخصص ژئوتکنیک نمی مقادیر حداقلی می 

های شناسایی  ها یا چاه گمانه اقدامات زیر برای تعیین فاصله    هاتعداد و فاصله گمانه    6  –  1  – 2  –  3  –  2  –  7

ضروری است. در توضیحات زیر باید توجه داشت هر جا از واژه گمانه استفاده شده است، منظور گمانه ماشینی یا چاه  

 باشد. دستی شناسایی می 

 شود:زنی به منظور ساخت یک ساختمان منفرد انجام می چنانچه گمانه 

بندی زمین و با  متناسب با تعداد طبقات، اهمیت ساختمان و پیچیدگی الیهمتر    35الی    15ها باید  فاصله گمانه   –الف  

 تعیین شود.  1 –  2 – 7توجه به جدول 

 تعیین شده است. 2800ها بر مبنای استاندارد ، اهمیت ساختمان 1 –  2 – 7در جدول  –ب 

 7زم برای گودبرداری )جدول  های الدر صورتیکه ساختمان مورد نظر پس از ایجاد گودبرداری احداث شود، گمانه   –پ  

 های تعیین شده برای ساختمان اضافه شود.( نیز باید به تعداد گمانه1 – 2 –
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زیاد باشد، مسئولیت طراحی گودبرداری    1 – 3  –  7خطر گود مطابق با جدول  در صورتی که    9  –  6  –   3  –  3  –  7

باید بر عهده یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح واگذار شود. نظارت بر اجرای عملیات بر عهدۀ ناظر ذیصالح 

 ژئوتکنیک است. 

بسیار زیاد باشد. مسئولیت طراحی   1  –  3  –  7در صورتی که خطر گود مطابق با جدول    10  –  6  –   3  –  3  –  7

گودبرداری باید توسط یک شرکت شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح، عملیات پایدارسازی گود توسط پیمانکار ذیصالح 

 و نظارت بر اجرای عملیات توسط ناظر ذیصالح ژئوتکنیک انجام گردد.

حضور ناظر ژئوتکنیک در گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد در طول مدت اجرای عملیات   11  –  6  –  3  –  3  –  7

 گودبرداری و پایدارسازی گود به صورت تمام وقت و پیوسته در کارگاه ضروری است.

 تحلیل پایداری و تغییر شکل گود  7 – 3 – 3 – 7
ها  ها باید با در نظر گرفتن تغییر شکل در صورت وجود بنا در حوزۀ تأثیر ناپایداری گود، طراحی 1 – 7 – 3 – 3 – 7

های گود کافی نیست. در این موارد تغییر مکان افقی و قائم مجاز انجام پذیرد. در این موارد تنها تأمین پایداری جداره 

 تعیین شود. 5 – 3 –  7های ذکر شده مطابق بند باید با توجه به شرایط و ویژگی 

های نگهدارنده باید قبل از شروع عملیات گودبرداری احداث های بسیار سست، سیستم در خاک   2  –   7  –   3  –   3  –  7

های جدا کننده، سپرهای فلزی )در صورت امکان  های نگهدارنده بتنی در جداره بیرونی گود، دیواره ها و چاه شوند. شمع 

 تند.ها هساستفاده( از این نوع سیستم 

های نگهدارنده را همراه با انجام گودبرداری،  توان سیستم های با پایداری نسبی خوب می در خاک  3  –  7  –  3  –  3  –  7

های القایی زیر پی ساختمان مجاور به صورت گام به گام، احداث نمود. در این حالت باید به تغییر شکل گود و تغییر شکل 

های نگهدارنده قبل  ها از مقادیر مجاز تجاوز کنند باید از روش ساخت سیستم کل توجه ویژه داشت و چنانچه این تغییر ش 

 از شروع عملیات گودبرداری استفاده نمود.

گیرد. در این های تعادل حدی و بر اساس روش تنش مجاز انجام می تحلیل پایداری با روش   4 –  7 – 3 – 3 – 7

باشد. استفاده می  3  –  3  –  7روش، حداقل ضرایب اطمینان به شرط موقت بودن گود )کمتر از یک سال( به شرح جدول  

 از روش ضرایب بار و مقاومت نیز مجاز است.
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ها و ابنیه مجاور به طور کامل در ری گود الزم است بار مرده و زنده ساختمان برای تحلیل پایدا  5  –  7  –  3  –  3  –  7

 نظر گرفته شود. 

 برای تحلیل گود در شرایط موقت در نظر گرفتن بار زلزله الزامی نیست.  6 – 7 – 3 – 3 – 7

 حداقل ضریب اطمینان برای پایداری کلی گود موقت   3 – 3 –  7جدول 

 نوع 
 حداقل ضریب اطمینان پیشنهادی برای پایداری کلی 

 موقت

 3/1 های خاکبرداری شیب

 3/1 پایداری کلی شیروانی 

 5/1 باال آمدن کف گود 

انتخاب ضریب اطمینان  در صورتی که گود موقت نباشد باید نیروی زلزله لحاظ شود و در    7  –  7  –   3  –  3  –  7

 مناسب، دوام مصالح نیز مورد توجه قرار گیرد. 

باید    2 –  3 –  7در صورت وجود ساختمان در حوزۀ تأثیر ناپایداری، ضرایب اطمینان در جدول  8 – 7 – 3 – 3 – 7

 در نظر گرفته شود.  5/1

های  شرایط نوع و بافت خاک و کانی ها بر حسب  باید توجه داشت که در بسیاری از خاک   9  –  7  –  3  –  3  –  7

تشکیل دهندۀ آن، امکان کاهش ضریب اطمینان در طول زمان موجود است. در چنین شرایطی ضریب اطمینان باید  

 متناسباً افزایش یابد. 

 های مجاورتحلیل تغییر شکل گود و سازه  4 - 3 – 7

سنجی  های عددی صحت سازی های مجاور آن باید از روابط معتبر یا مدلتعیین تغییر شکل گود و سازه     1  –  4  –  3  –  7

های افقی  شده، به دست آید. باید از صحت پارامترهای ورودی به مدلسازی عددی نیز اطمینان حاصل کرد. تغییر شکل 

برداری از ساختمان مجاور گود را رداری نباید بهره بینی شده ابنیه مجاور گود باید در حد مجاز باشد. گودب و قائم پیش

 مختل کند. 
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های افقی و قائم ساختمان مجاور گود اعم از تغییر مکان یکنواخت یا غیر یکنواخت تغییر مکان     2  –  4  –   3  –  7

 باید کمتر از حدود مجاز باشد. 

 های مجازتغییر شکل   5 – 3 – 7

االرضی و نوع های قائم و افقی در هر گودبرداری با توجه به شرایط تحت مکانها و تغییر  حدود مجاز تغییر شکل 

نوع سازه، اهمیت ساختمان،  خاک محل گودبرداری و خاک زیر ساختمان نوع و پیوستگی پی،  های مجاور گود، 

 ود. شای آن توسط طراح ژئوتکنیکی تعیین می میزان انسجام و یکپارچگی ساختمان مجاور و نوع سیستم سازه

 زهکشی   6 – 3 – 7

دار نیاز به زهکشی داشته باشد باید چنانچه برای تأمین فضایی جهت انجام پروژه، عملیات گودبرداری در محیط آب

بندی به تغییر شکلهای زمین اطراف گود زهکشی شده توجه ویژه مبذول گردد. استفاده از زهکشی به جای آب

دوران   در  رعایت بهرهساختمان  با  آن  پیرامون  ژئوتکنیکی  محیط  بر  آن  تاثیر  بررسی  و  کنترل  به  منوط  برداری 

باشد. در این صورت باید مطالعه کامل انجام پذیرد و اثرات زهکشی طوالنی مدت به  مالحظات زیست محیطی می

 طور جامع بررسی و گزارش شود. 

 پایش و کنترل   7 – 3 – 7

های مجاور و دیواره گود مورد پایش دقیق قرار گیرد و یار زیاد الزم است رفتار سازهدر گودهای با خطر زیاد و بس

 نتایج آن به طور منظم تفسیر شود. 

 اهداف ابزارگذاری و پایش    1 – 7 – 3 – 7
 گیرد:پایش به منظور تأمین اهداف زیر انجام می

 تأمین ایمنی گود در حین عملیات اجرایی و پس از گودبرداری –

 های موجود به وضعیت جدید در حین و پس از گودبرداریارزیابی پاسخ سازه  –

 کنترل روش و پارامترهای طراحی انتخاب شده و بازنگری آن در صورت نیاز –

 

 



 
37 

 

 

 برنامه پایش   2 – 7 – 3 – 7
شامل نوع، تعداد، ریزی دقیق و تخصصی است که  های مجاور مستلزم برنامهابزارگذاری و پایش گودها و ساختمان

 گیری و دیگر مواردی است که باید توسط متخصص ذیصالح انجام گیرد. محل نصب، فواصل اندازه 

های بارگذاری، پیزومتر و غیره به طور معمول این ابزارها شامل نشست سنج، کشش سنج، انحراف سنج، سلول

برداری گرهای مناسب عالوه بر عملیات نقشه باشند. در گودهای با خطر بسیار زیاد استفاده از پایش توسط حسمی

 یا میکروژدزی اجباری است.

بخشی از ابزار پایش باید قبل از شروع عملیات گودبرداری نصب و قرائت شوند به همین دلیل    3  –  7  –  3  –  7

 الزم است انتخاب متخصص انجام دهندۀ این امر و تنظیم برنامه پایش قبل از شروع عملیات سامان یابد. 

 

 مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایش  4 – 7 – 3 – 7
 طراح گودبرداری مسئولیت تهیۀ برنامۀ پایش را به عهده دارد.

پایش  پیمانکار  به عهدۀ  اعالم خطر  پردازش،  قرائت،  تأمین، نصب،  پایش شامل  برنامه  روزمره  اجرای  مسئولیت 

 اندرکاران پروژه از وظایف پیمانکار پایش است. دست رسانی به موقع به کلیه باشد. اطالعمی

 ناظر پروژه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای انجام مراحل پایش را به عهده دارد.

در گودهای با خطر معمولی در صورتی که شرایطی موجود باشد که انجام پایش را ضروری سازد، باید این عملیات 

 انجام پذیرد.
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 پی سطحی  4-7 

 

 هدف   1 – 4 – 7

های منفرد، نواری، گسترده و مرکب است. برخی از این الزامات های سطحی نظیر پی الزامات این فصل مربوط به پی 

های  ای نیز بشود. مطالب این فصل در خصوص پی های نیمه عمیق مانند پی صندوقه هایی از پی ممکن است شامل گونه 

 . باشدبتنی، فوالدی، چوبی و مصالح بنایی می

 های سطحی مالحظات طراحی پی  2 – 4 – 7

 شوند:شوند، به شرح زیر تقسیم می ها طراحی یا کنترل می های سطحی معموالً برای آن حاالتی که پی 

 شوند: مواردی که در حالت حدی نهایی کنترل می  –الف 

 از دست رفتن پایداری کلّی پی  – 1 –الف 

های زیر باید  های واقع در محل ها باید کنترل شود. پی ها و اجزای آن کلیه پی گسیختگی ناشی از فقدان پایداری کلّی در  

 مورد توجه قرار گیرند: 

 دار، چه به صورت طبیعی و چه به صورت خاکریزی یا خاکبرداری شده در نزدیکی و یا روی ساختگاه شیب  –

 های نگهبان ها یا سازه در نزدیکی گودبرداری  –

 ها، مخازن آب یا سواحل دریاها ها، دریاچهکانالها، در نزدیکی رودخانه  –

 های مدفون برداری یا سازه در نزدیکی معادن در حال بهره  –

 در این موارد باید نشان داده شود که پایداری کلّی خاک و سازه پی با ضریب اطمینان کافی تأمین است.

 : گسیخگی خاک ناشی از کمبود ظرفیت باربری )کمبود مقاومت(2 –الف 

برای آنکه یک پی در برابر گسیختگی ناشی از کمبود ظرفیت باربری ایمنی کافی داشته باشد، باید رابطه زیر در همه 

 حاالت حدی نهایی و برای کلیه ترکیبات بارگذاری برقرار باشد. 

 

F R 
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Fل تنش حاصل از بار سازه )عمودی، افقی و لنگر(، وزن پی، خاک  : تنش طراحی حالت حدی مقاومت است که شام

 باشد. روی آن و بار ناشی از فشار آب در صورت وجود می 

R  ظرفیت باربری نهایی خاک زیر سازۀ پی است. در محاسبۀ :R    باید کلیۀ ضرایب کاهنده یا افزاینده مربوط به

 دار، خروج از مرکزیت و مایل بودن بار در نظر گرفته شود. شکل، شرایط هندسی پی، قرارگیری پی روی سطح شیب

ای ت فشار آب حفرههای چسبنده به دلیل وجود تغییرات مقاومت برشی خاک در اثر تغییرادر خاک  Rدر تعیین مقدار    –

 و بارهای دینامیکی باید شرایط کوتاه مدت و بلند مدت به طور جداگانه بررسی شوند. 

باید پارامترهای برشی سازند    Rدر مواردی که یک سازند مقاوم در زیر یک سازند ضعیف قرار دارد، در محاسبه    –

ضعیف بر حسب محل قرارگیری این سازند ضعیف در محاسبات دخالت داده شوند. همچنین اثر مثبت سازند مقاوم بر  

 ظرفیت باربری باید منظور گردد. 

 Rبه  ای است، پارامترهای ژئوتکنیکی هر الیه باید در محاسهای چند الیهدر مواردی که خاک پی متشکل از نهشته  –

 منظور شود. 

 : گسیختگی خاک ناشی از لغزش پی 3 –الف 

ها، در مواردی که کف شود باید لغزش پی بررسی شود. در این پی ها وارد می هایی که بارهای مورب یا افقی بر آندر پی 

 د: زیرین پی افقی است، برای تأمین ایمنی کافی، باید نامساوی زیر برقرار باش

pH S P + 

H .مؤلفه افقی بارهای طراحی وارد بر پی است که در آن نیروی رانش محرک خاک نیز لحاظ شده است : 

S  محاسبه    1  –  3  –: نیروی برشی مقاوم موجود بین سطح زیرین سازه پی و خاک پی است که طبق ضوابط الف

 شود.می 

pP تواند بسیج شود. این نیرو با توجه  : نیروی رانشی مقاوم جلوی سازه پی است که در اثر حرکت نسبی پی و زمین می

 شود.تعیین می  2 – 3 –به مالحظات الف 
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ضمن توجه به عملکرد سازه، باید در نظر داشت که مقادیر مجاز نشست برای شمع تکی  2 – 2 – 2 – 6 – 7

 شود.نظر گرفته می مشابه پی منفرد و برای گروه شمع مشابه پی گسترده در 

 بارهای طراحی  3 – 6 – 7

 ترکیب بارهای وارده    1 – 3 – 6 – 7
شوند بر اساس ضوابط مبحث ششم مقررات های عمیق در نظر گرفته می کلیۀ ترکیب بارهایی که در طراحی پی

 باشند. ملّی ساختمان می

 نیروهای تغییر مکان زمین  2 – 3 – 6 – 7
ها در آن نصب نیروهای مربوط به تغییر مکان زمین در صورت وجود، باید در طراحی لحاظ شوند. زمینی که شمع 

های های مجاور، بارگذاریهای ایجاد شده در اثر تحکیم، باالآمدگی، بارگذاریشود ممکن است با تغییر مکان می

اصطکاک منفی  "ها اثراتی مانند نیروی ناشی از  معها در شلغزش مواجه گردد. این پدیدهجانبی، خزش خاک و زمین  

نماید که طبق الزامات بندهای می )و در نتیجه نیروهای جانبی( ایجاد "حرکات جانبی"و  "باالزدگی شمع"، "جدار

 زیر باید در طراحی شمع منظور شود. 

 اصطکاک منفی جدار 1 –  2 – 3 – 6 – 7

در یک گروه شمع، حداکثر نیروی اصطکاک منفی جدار با استفاده از تنش ناشی از سربار اطراف گروه شمع  –الف 

که موجب نشست شده و همچنین با منظور کردن تغییرات فشار آب زیرزمینی مربوط به نوسانات سطح آب، تحکیم 

 های مجاور، باید محاسبه گردد.یا کوبش شمع 

شمع ناشی از اثر اصطکاک منفی و مقدار حداکثر آن در تراز صفحه خنثی باید در  افزایش نیروی محوری در  –ب  

 ای شمع لحاظ گردد.طرح سازه

لحاظ کردن نیروی اصطکاک منفی در ظرفیت باربری صرفاً با توجه به مقایسه نشست ایجاد شده ناشی از   –پ  

 گردد.کل نیروها به نشست مجاز انتخاب می
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 باالزدگی شمع 2 – 2 – 3 – 6 – 7

تواند ناشی  های مجاور باشد. همچنین می تواند ناشی از باربرداری، حفاری، یخبندان یا فرو بردن شمعباالزدگی شمع می 

از افزایش درصد رطوبت زمین در اثر کندن درختان، توقف برداشت از آب زیرزمینی و در نتیجه باال آمدن سطح آن،  

افتد و باید های متورم شونده اتفاق می سازی جدید( و غیره باشد که عمدتاً در خاکمان اثر ساختجلوگیری از تبخیر )بر  

 اضافه وارده بر شمع در طراحی لحاظ گردند. و سایر نیروهای " فشار باالبرنده" 

 حرکات جانبی 3 – 2 – 3 – 6 – 7

بارها در مواردی که یک یا ترکیبی از شود. این  ها می حرکات جانبی زمین موجب اعمال بارهای جانبی بر روی شمع 

 شرایط زیر رخ دهد باید در طراحی لحاظ شوند: 

 سربارهای با مقادیر متفاوت بر روی دو وجه مقابل یک شمع اعمال گردد. –الف 

 های با تراز متفاوت بر روی دو وجه مقابل یک شمع انجام شود. حفاری  –ب 

 شمع در جوار یک خاکریز قرار گیرد. –پ 

 داری که خاک آن در حال خزش است اجرا شود. شمع در زمین شیب  –ت 

 وقتی تغییر مکان جانبی زمین و شمع وجود داشته باشد.  –ث 

در جایی که امکان گسترش جانبی وجود دارد، باید شمع تحت تأثیر نیروهای جانبی ناشی از گسترش جانبی، ایستا  –چ 

 باشد.  بوده و حرکت نکند یا جابجایی آن در حد مجاز

 شمع تحت بار محوری  4 – 6 – 7

در این بخش ضوابط طراحی تحت بار محوری )فشاری یا کششی( شامل ضوابط تعیین ظرفیت باربری، کنترل نشست 

 ذکر شده را نیز باید کنترل نماید.   2 – 6 – 7و تغییر مکان ارائه شده است. اما طراح سایر مواردی که در بخش 

 ظرفیت باربری   1 – 4 – 6 – 7
برای آنکه یک شمع، بارهای فشاری طراحی را با ایمنی مناسبی تحمل نماید، باید نامساوی زیر در همه حاالت حدی  

 نهایی و برای کلیه ترکیبات بارگذاری برقرار باشد. 

(7  –  6  –  1                                                                                  )                                        C CR F 
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 در این رابطه:

CF=  بار فشار طراحی 

CR=  ظرفیت باربری فشاری شمع 

 های تعیین ظرفیت باربری شمع روش   1 – 1 – 4 – 6 – 7

 های زیر صورت گیرد: تواند بر اساس روشمی ها تعیین ظرفیت باربری شمع

های بارگذاری )استاتیکی یا دینامیکی( ها در شرایط مشابه به وسیلۀ آزمایشاستفاده از روابط تحلیلی که اعتبار آن   –الف  

 به اثبات رسیده باشد.

ها در مخروط، ...( که اعتبار آن   های برجا )نفوذ استاندارد، نفوذهای مبتنی بر استفاده مستقیم از نتایج آزمایش روش  –ب  

 های بارگذاری )استاتیکی یا دینامیکی( به اثبات رسیده باشد. شرایط مشابه به وسیلۀ آزمایش

 های بارگذاری استاتیکی نتایج آزمایش  –پ 

 های بارگذاری دینامیکی نتایج آزمایش  –ت 

های الف و ب استفاده گردد، نتایج به دست آمده ممکن است برای تعیین ظرفیت باربری چنانچه فقط از روش تبصره:

های بارگذاری )پ و ت( دقت الزم را نداشته باشد. لذا به منظور اطمینان از ظرفیت باربری شمع استفاده از نتایج آزمایش

 شود. توصیه می 

 تحلیلی  استفاده از روابط  2 – 1 – 4 – 6 – 7

 توان از رابطه زیر به دست آورد: را می  CRباربری فشاری  

(7  –  6  –  2                                                                                                                         )C b sR R R= + 

 در رابطه فوق: 

bR    مقاومت نوک شمع وsR   توان با استفاده از روابط زیر به دست  ها را می مقاومت جداره شمع است که مقادیر آن

 آورد:

(7  –  6  –  3                                                                                                                         )b b bR q A= 

(7  –  6  –  4                                                                                                                    )
1

n

s si si

i

R q A
=

= 
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ها در محل ساختگاه ثبت و ها باید به دقت کنترل و تمامی دادهچگونگی استقرار همه شمع     2  –  10  –  6  –  7

 های مربوط به هر شمع باید توسط ناظر و سازنده شمع تأیید و نگهداری شوند. ضبط شوند. داده

ها به همراه سایر هنگام اجرا باید بعد از تکمیل عملیات اجرایی شمعاطالعات ثبت شده در      3  –  10  –  6  –  7

 مدارک مربوط به ساخت نگهداری شوند. 

در مواردی که مشاهدات یا بازرسی اطالعات نشان دهنده عدم اعتماد به کیفیت اجرای     4  –  10  –  6  –  7

شده و اینکه آیا نیاز به تمهیدات خاص  های اجرا  ها باشد، باید بررسی تکمیلی به منظور تعیین مشخصات شمعشمع

ها شامل کوبش مجدد، آزمایش دینامیکی شمع یا ها هست یا نه، انجام شود. این بررسی برای بهبود وضعیت آن 

های مشکوک های محلی تکمیلی مکانیک خاک در اطراف شمع آزمایش تعیین یکپارچگی شمع با دامنه کم، آزمایش

 باشد. یکی میهای بارگذاری استاتو آزمایش

های درجاریزی که ممکن است دارای نقایص جدی در بدنه شمع برای ارزیابی کیفیت شمع    5  –   10  –   6  –  7

ریزی )احتمال ریزش خاک جدار( یا مشکالتی باشند یا اینکه در حین ساخت مشکالت خاصی مانند تاخیر در بتن

آزمایش باید  باشد،  بیرون کشیدن غالف مشاهده شده  تعیین های  حین  آزمایش  )یا  دامنه کم  با  دینامیکی شمع 

یکپارچگی( انجام شود. نقایصی چون مقاومت کم بتن و ضخامت کم پوشش میلگردها که بر عملکرد درازمدت 

می  اثر  نمی شمع  کشف  کم  دامنه  دینامیکی  آزمایش  وسیله  به  اغلب  از  گذارند،  است  الزم  موارد  این  در  شوند. 

 گیری استفاده شود. واج صوتی عرضی یا مغزههای دیگری مانند امآزمایش
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 های مستعد روانگرایی و گسترش جانبی ها در خاکمالحظات شمع  11 - 6 – 7

های مستعد روانگرایی با توجه به افزایش فشار آب منفذی، مقاومت و استحکام خاک در خاک     1  –   11  –  6  –  7

کاهش یافته و همچنین در اثر حرکت زمین لنگرهای خمشی و نیروهای برشی زیادی در شمع ایجاد خواهد شد. بنابراین 

گیرند نباید در محاسبات ظرفیت باربری لحاظ های با قابلیت روانگرایی قرار می اوالً ظرفیت باربری جدار شمع که در الیه

گردد، ثانیاً در صورت بروز گسترش جانبی لنگرها و نیروهای برشی ایجاد شده بر روی شمع ناشی از گسترش جانبی  

 زمین باید در نظر گرفته شود. 

جداره شمع، در های مستعد روانگرایی به جهت از دست دادن مقاومت خاک اطراف  در خاک     2  –  11  –  6  –  7

 های با نسبت الغری باال، اثرات الغری شمع باید در نظر گرفته شود.شمع 

های مستعد روانگرایی جهت مقابله با اثرات الغری شمع و با توجه به افزایش مقدار در خاک     3  –  11  –  6  –  7

P −استفاده از گروه شمع و بهسازی خاک صورت پذیرد. های ، باید مقایسه فنی و اقتصادی بین گزینه 

جهت در نظر گرفتن تاثیر گسترش جانبی بر روی شمعها، نیروهای وارد بر واحد سطح اعضا      4  –  11  –  6  –  7

 –  7، در خاک روانگرا شده و روانگرا نشده باید در نظر گرفته شوند. این نیروها از روابط 1 –  6 – 7ای مانند شکل سازه 

 آید:به دست می  14 – 6 – 7و  13 – 6

(7  –  6  –  13         )                       (0 )NLx H                                            .NL NL p NLq C K x= 

(7  –  6  –  14   )          ( )NL NL LH x H H  +                 ( . ( ))L L NL NL L NLq C H x H = + − 
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 اینیروهای وارد بر سطوح اعضای سازه 1 –  6 – 7شکل شماره 

به عبارت دیگر در الیه غیر روانگرا زمین که دچار حرکت شده، فشار جانبی وارد بر شمع همان فشار مقاوم بوده که در 

شود. همچنین در الیه روانگرا  (، ضرب میPLبر حسب شاخص روانگرایی )  3  –  6  –  7، مطابق جدول  NLCضریب  

در نظر   3/0که برابر با  LCشده که دچار گسترش جانبی شده، فشار جانبی با ضرب اندازه فشار قائم در ضریب اصالح 

 آید.شود، به دست می گرفته می 

 NLCضرایب    3 – 6 –  7جدول 

NLC  2 ضریب اصالحی( )LP m شاخص روانگرایی 

0 
5LP  

(0.2 1) / 3LP − 5 20LP  

1 20 LP 
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 ژئوتکنیک لرزه ای  7-7
 

 دامنه کاربرد   1 – 7 – 7

لرزه  به مسائل ژئوتکنیک  ارائه شده مالحظات مربوط  این فصل  الزامات مربوطه در  و  اند. این فصل شامل مباحث ای 

ای شامل تعیین زلزله طرح و اثرات ساختگاهی، روانگرایی و مخاطرات مرتبط با آن، زمین لغزش مربوط به مالحظات لرزه 

 شود. و مخاطره گسلش سطحی می 

 زلزله طرح و اثرات ساختگاهی  2 – 7 – 7

 ای نامهروش آیین   1 – 2 – 7 – 7
شتاب از  طیفاستفاده  و  پایه  زمین های  مختلف  انواع  به  مربوط  طبقه های  اساس  بر  برای  ها  ششم  مبحث  بندی 

می ساختمان  مبحث  این  مشمول  که  نظر  هایی  در  با  ساختگاهی  اثرات  اعمال  نحوۀ  است.  الزامی  تأثیر  شوند،  گرفتن 

 الزامی است.  2800های ذکر شده در مبحث ششم و استاندارد های سطحی طبق روش الیه

 مطالعات ویژه زلزله طرح  2 – 2 – 7 – 7
از ساختمان  استاندارد  برای برخی  برآورد مخاطره   2800ها طبق شرایط مندرج در  و باید مطالعات خاص  زلزله  پذیری 

به شرح زیر انجام    " زلزله طرح" ئه تاریخچه زمانی شتاب طراحی ساختگاه به عنوان  محاسبات طیف ویژه طراحی و ارا

 گیرد: 

 پذیریتحلیل مخاطره 1 – 2 – 2 – 7 – 7

شود. در تواند استفاده  می   " پذیریتحلیل احتماالتی مخاطره " پذیری زلزله از روش متعارف  برای انجام برآورد مخاطره 

 " پارامترهای حرکت زمین" شوند. منظور از  ای محاسبه می تحلیل پارامترهای حرکت زمین در سنگ بستر لرزه این نوع  

پارامترهای طیفی و زمانی زمین لرزه است. پارامترهای حرکت زمین   مقادیر مربوط به شتاب، سرعت، جابجایی و نیز سایر 

لرزه   هدر یک ساختگاه بر اساس موقعیت ساختگا به منابع  توان لرزهنسبت  لرزه زا،  زا زایی و مکانیزم گسیختگی منابع 

 شود.  محاسبه و پیشنهاد می 

 ر و در پنج مرحله کلی انجام شود: این مطالعه باید توسط متخصص این موضوع و با در نظر گرفتن نکات زی
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 زا که قادر به تولید زمین لرزه موثر بر ساختگاه مورد مطالعه هستند. الف( شناسایی و مشخص نمودن تمامی منابع لرزه 

کاتالوگ زا با استفاده از خیزی مناسب برای هر منبع لرزهها و انتخاب پارامترهای لرزه ب( ارائه رابطه دوره بازگشت زلزله 

 های کاتالوگ. های مناسب دیگر، در صورت نبود یا نقصان دادههای منطقه یا روش زلزله 

 پ( انتخاب روابط کاهیدگی مناسب. 

پذیری زلزله در محل سایت بر حسب پارامترهای زلزله طرح که در قالب منحنی مخاطره زلزله و با  ت( تعیین مخاطره 

 شود. ورد نظر ارائه می محاسبه احتمال رخداد پارامتر حرکتی م 

های  ای، نگاشت ث( بر اساس پارمترهای حرکتی و طیف طرح ویژه ساختگاه، به دست آمده در رقوم سنگ بستر لرزه 

های مناسب اند. برای محاسبه پارامترهای حرکت قوی زلزله طرح و نیز ارائه نگاشت تاریخچه زمانی شتاب قابل ارائه 

 افزارهای معتبر استفاده کرد. نرم توان از برای آن می 

 تحلیل اثر ساختگاه    3 – 2 – 7 – 7
رسد.  ها می های سطحی رسوبی شده و با عبور از آن به پی سازه ای وارد الیهحرکت ناشی از زلزله از سنگ بستر لرزه

دی برخودار بوده و باید  گذارد از اهمیت زیاهای سطحی بر حرکت ناشی از زلزله در تراز پی می اثراتی که مشخصات الیه 

در تعیین پارامترها، طیف پاسخ و تاریخچه زمانی حرکت زمین )زلزله طرح( در نظر گرفته شوند. اثر ساختگاه به دلیل  

 آید:وجود عوامل زیر بوجود می 

 های سخت رسوبی یا سنگی های( نرم رسوبی بر روی الیه های )نهشتهقرارگیری الیه –

 سطحی   توپوگرافی –

 ایهای رسوبی و سنگ بستر لرزه عمقی الیه وگرافیتوپ  –

 های رسوبی سطحیتاثیر الیه 1 – 3 – 2 – 7 – 7

ها  های سطحی رسوبی بر پارامترهای حرکتی زلزله عبوری از این الیهمهمترین نمود اثر ساختگاه به صورت تأثیر الیه

 پوگرافی سطحی و عمقی قابلو  افقی باشند و هیچ گونه تهای رسوبی سطحی افقی یا تقریباً است. در صورتی که الیه 
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های یک بعدی دینامیکی به روش خطی معادل برای تعیین توان از تحلیل ای در ساختگاه وجود نداشته باشد می مالحظه 

های با هندسه محرز دیا سه بعدی در زمین و نیز در مشخصات زلزله در سطح خاک استفاده کرد. در خصوص ساختگاه 

های دیا سه بعدی غیر خطی استفاده کرد. در صورتی  ش های مهم بنا به تشخیص طراح سازه باید از روخصوص سازه 

سازی است استفاده ها قابل مدل های مناسبی که تغییرات تنش مؤثر در آن های سطحی اشباع باشند باید از تحلیل که الیه

 شود. 

 های دینامیکی اثر ساختگاه باید در نظر گرفته شوند: مالحظات زیر برای انجام تحلیل 

متعارف الیه  های در شناسایی   – تعیین مشخصات  بر  برشی، مدول برشی  ژئوتکنیکی عالوه  موج  های خاک، سرعت 

های تغییرات غیر خطی  و منحنی  maxGحداکثر  
max

/G G −    وD −   های دینامیکی یک بعدی  برای انجام تحلیل

 به روش خطی معادل تعیین گردند. 

های دست نخورده و با  ها با تهیه نمونه شود که تعیین پارامترهای دینامیکی خاکها توصیه می در خصوص ساختمان 

انجام گیرد. برای    210−الی   610−های برشی از گیری در محدوده کرنش های دینامیکی مناسب با اندازهانجام آزمایش 

از کرنش  این محدوده  آزمایش پوشش دادن  از  باید حتی االمکان  المان خمشی، ستون تشدید و سه محوری  ها  های 

 دینامیکی استفاده شود. 

ای شده باشد با روش زلزله ورودی برای تحلیل، بسته به اینکه در برونزدگی سنگی یا در رقوم عمقی سنگ بستر لرزه   –

های  های طبیعی رخداده باشد یا با استفاده از روش تواند مربوط به زلزله متناسب در تحلیل اعمال شود. این زلزله ورودی می 

 شود. ریاضی به صورت شتاب نگاشت مصنوعی تهیه 

لرزه  مشخصات  با  متناسب  باید  ساختگاه  دینامیکی  تحلیل  برای  شتاب  زمانی  این تاریخچه  شوند.  انتخاب  منطقه  ای 

 ها باید با توجه به پارامترهای حرکتی زلزله ساختگاه با روش مناسبی مقیاس شوند. نگاشت 

با مالحظه میزان عدم قطعیت در محاسبات، نتایج به دست آمده با توجه به میزان اهمیت ساختگاه و سازه مورد نظر و    –

های پاسخ حرکت در سطح زمین برای استفاده از طراحی در قالب پارامترهای حرکتی از جمله شتاب حداکثر و نیز طیف 

های با اهمیت باال تعداد کافی نگاشت تاریخچه های رویی ارائه شوند. همچنین در صورت نیاز برای سازه ای سازه لرزه 

 اب باید با روش مناسبی ارائه شوند.زمانی شت



 
96 

 

 

 پوگرافی سطحیو  تاثیر ت 2 – 3 – 2 – 7 – 7

سطحی زمین بر پارامترهای حرکت زمین است و چنانچه سازه  توپوگرافییکی دیگر از مصادیق مهم اثر ساختگاه تاثیر  

مورد طراحی بر روی بلندی یا در دامنه یک شیب قرار داشته باشد باید به این موضوع توجه ویژه مبذول شود. چنانچه 

باشد حرکت فوقانی شیب قرار داشته    3/1درجه بوده و سازه در    15متر، زاویه شیب دامنه بیش از    30ارتفاع شیب بیش از  

برای منظور کردن بزرگنمایی باید مورد استفاده   2800شود و ضرایب پیشنهادی در استاندارد  زمین دچار بزرگنمایی می 

 شود.سازند توصیه می را مدل می  توپوگرافی افزارهای مناسب که تأثیر قرار گیرند. استفاده از نرم 

ینامیکی دیا سه بعدی متناسب با در نظر گرفتن اثرات همزمان  های با اهمیت باال استفاده از تحلیل ددر خصوص سازه 

 گردد.های رسوبی توصیه میتوپوگرافی و الیه

 تاثیر توپوگرافی عمقی  3 – 3 – 2 – 7 – 7

های نرم  های تنگ پر شده از نهشتهتواند بر پارامترهای حرکت زمین تأثیر بگذارد. دره ای می توپوگرافی سنگ بستر لرزه 

ای به صورت بیرون زدگی از رسوب سربر  شناسی که سنگ بستر لرزههایی از حوضه یا تشتک زمین نیز قسمت خاکی و  

های تحت طراحی های شاخصی از وجود اثرات توپوگرافی عمقی است. چنانچه سازه آورد )گوشه یا لبه حوضه(، نمونه می 

های دیا سه بعدی با  ختگاهی ضروری است از تحلیل در چنین نقاطی قرار داشته باشند برای تحلیل دینامیکی اثرات سا

 های یک بعدی مجاز نیست.های رسوبی استفاده شود و بکارگیری تحلیل در نظر گرفتن اثرات همزمان توپوگرافی و الیه

 روانگرایی   3 – 7 – 7

گردد  برشی اطالق می  های خاک اشباع در اثر کاهش تنش موثر و در نتیجه کاهش مقاومت روانگرایی به ناپایداری الیه 

شود. این پدیده به عنوان یک ای ناشی از تغییر شکل برشی حاصل از زلزله ایجاد میکه در اثر افزایش فشار آب حفره

ها و ابنیه تواند آثار و عوارض مختلفی ایجاد نماید باعث آسیب به سازه آید که می مخاطره ژئوتکنیکی زلزله به حساب می 

 گردد. 

روانگرایی" و    " روانگراییپتانسیل  "  از  ناشی  عوارض  یا  اثرات  در خصوص   " ارزیابی  اصلی  بررسی  مورد  موضوع  دو 

 کنند:روانگرایی است. آثار ناشی از روانگرایی عموماً به صورت موارد زیر بروز می 
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 نشست عمومی زمین  –

 های خاک تمان در داخل الیهها و نشست و کج شدگی ساختمان و فرو رفتن پی و ساخکاهش ظرفیت باربری پی  –

 های مدفون وری و باال زدن سازه غوطه  –

 گسترش جانبی  –

 ها ناپایداری و تغییر شکل شیروانی  –

 افزایش فشار جانبی بر دیوارهای نگهبان خاک  –

 جوشش ماسه  –

 ها باید به تاثیر عوارض ناشی از روانگرایی توجه جدی مبذول گردد.در طراحی سازه 

 ارزیابی پتانسیل روانگرایی    1 – 3 – 7 – 7
شود. برای ارزیابی ابتدا بدون انجام محاسبات به طور کلّی ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روش تنش تناوبی انجام می 

گیرد و چنانچه امکان بروز روانگرایی در این مرحله منتفی نشود ارزیابی در مرحله دوم و با  ای صورت می بررسی اولیه

 کند. بات ادامه پیدا می انجام محاس

 مرحله اول ارزیابی  1 – 1 – 3 – 7 – 7

شوند. از نظر قابلیت روانگرایی  بندی می های غیر چسبنده دستههایی که مستعد روانگرایی هستند معموالً در رده خاکخاک

ها  غیر پالستیک و شن های  های سیلتی با خواص خمیری کم، سیلت های تمیز، ماسه توان به ترتیب به ماسه خاکها را می 

های  های چسبنده عمدتاً در معرض خطر روانگرایی نیستند. با این حال در مواردی که با وجود خاک محدود کرد. خاک 

 باشد باید همه معیارهای زیر برآورده شوند:چسبنده رسی، خاک مستعد روانگرایی می

 کمتر باشد.  %15(، از mm005/0درصد وزنی خاک ریزدانه در اندازه رس )کوچکتر از  –

 باشد.  %35( کمتر از LLحد روانی خاک ) –

 (. LL9/0<Wحد روانی خاک مورد بررسی باشد )  9/0درصد رطوبت خاک مورد بررسی بیشتر از  –

 باشند: های در معرض روانگرایی عالوه بر شرط فوق شامل موارد زیر می خاک

 های سطحی باشد. ن یا از رقوم کف پی متر از سطح زمی 10سطح آب زیرزمینی کمتر از  –
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 های سطحی باشد. متر از سطح زمین یا از رقوم کف پی 20عمق الیه مستعد روانگرایی کمتر از   –

P%15باشد ) %15( یا اندیس پالستیسیته ریزدانه خاک کمتر از = FC% 35) %35درصد ریزدانه کمتر از  –  .) 

– mm10  50D =  وmm1 10D =  .باشد 

تخمین تراز آب زیرزمینی با توجه به امکان نوسان آن بر اساس بیشینه متوسط یا تراز آب احتمالی در شرایط جوی  

شود عمق مورد بررسی در شمعهای اتکایی تا  های عمیق پیشنهاد می پی بحرانی بلند مدت باید انجام گیرد. در خصوص 

ها انجام گیرد. در حالت گروه شمع بر حسب تعداد و نحوه قرارگیری شمعها عمق ترین رقوم نوک شمعمتر زیر پایین   6

 مورد بررسی باید تعیین گردد. 

 مرحله دوم ارزیابی  2 – 1 – 3 – 7 – 7

شوند.  با هم مقایسه می  CRRبا نسبت مقاومت تناوبی خاک    CSRدر این مرحله نسبت تنش تناوبی ناشی از زلزله  

نسبت تنش تناوبی ناشی از زلزله و نسبت مقاومت تناوبی با استفاده از روابط ارائه شده در مراجع معتبر قابل محاسبه 

 هستند.

م اساس  بر  روانگرایی  وقوع  عدم  یا  وقوع  می   7.5CRRو    CSRقایسه  تشخیص  فرض  انجام  با  گیرد. 

7.5
L

CRR
F

CSR
محتمل است. در    1های کمتر از  LFبه عنوان ضریب اطمینان روانگرایی، وقوع روانگرایی برای    =

 ناشی از روانگرایی باید انجام گیرد. این صورت کنترل نشست و سایر عوارض 

گیرد. چنانچه بزرگای زلزله طرح  انجام می  5/7برای زلزله با بزرگای  7.5CRRباید توجه کرد که در روش فوق مقدار 

باید در یک ضریب مناسب بر اساس بزرگای زلزله ضرب شود. همچنین    7.5CRRباشد، مقدار    5/7عددی غیر از  

نسبت مقاومت تناوبی با اعمال    تصحیحات برای در نظر گرفتن اثر تنش سربار و نیز وجود تنش برشی استاتیکی اولیه بر

 ضرایب مناسب انجام گیرد. 

های مهم از گیری در خصوص روانگرایی در ساختگاه بر اساس روش فوق برای تصمیم   CRRدر صورتی که برآورد  

، استفاده از آزمایش سه محوری یا برش ساده تناوبی یا دینامیکی  CRRتر  دقت کافی برخوردار نباشد برای تعیین دقیق

 شود. های دست نخورده توصیه می روی نمونه  بر
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 تعیین نشست ناشی از روانگرایی   2 – 3 – 7 – 7
شود محاسبه نشست نشست ایجاد شده در حین و بعد از روانگرایی یکی از عوارض مهم روانگرایی است. توصیه می 

 های پیشنهادی معتبر انجام پذیرد. با استفاده از کرنش حجمی و روش 

 گسترش جانبی  3 – 3 – 7 – 7
ها و ... آسیب های مدفون، خطوط لوله، شمعتواند به سازه گسترش جانبی از عوارض مهم روانگرایی است که می 

در زمینهای مستعد روانگرایی که دارای شیب مالیم بوده یا دارای یک وجه آزاد نظیر زمینهای منتهی به کانالهای 

تواند ریا باشند، احتمال وقوع گسترش جانبی وجود دارد. گسترش جانبی میها یا ساحل دزهکش، نهرها و رودخانه

توان  های بزرگ در زمین گردد. جهت ارزیابی استعداد و مقدار جابجائی ناشی از گسترش جانبی می موجب جابجائی 

 حداقل از یکی از سه رویکرد تحلیلی، تجربی یا عددی استفاده نمود. 

ای انجام شود که جابجایی افقی در باالی پی ت در برابر گسترش جانبی باید بگونه ای پی برای مقاومطراحی لرزه

های ناشی از آن از مقادیر مجاز مربوط به هر سازه فراتر نرود. عالوه بر طراحی مقاوم پی ساختمان، طراحی یا تنش

ای سازه و پی مربوطه  طراحی لرزهای باشد که ساختمان از نظر کلی نیز ایمن باشد. برای این منظور  پی باید به گونه 

 کند در طراحی پی و سازه اعمال شود:باید در سه حالت زیر انجام شود و نتایجی که بزرگترین اثر را مشخص می 

 شود گسترش جانبی اتفاق خواهد افتادحالتی که فرض می

 شود تنها روانگرایی اتفاق خواهد افتاد.حالتی که فرض می

شود هیچکدام از روانگرایی و گسترش جانبی اتفاق نخواهد افتاد. در این صورت بایستی در می حالتی که فرض  

طراحیها یا از طیف طراحی برای خاک نرم یا از طیف حاصل از مطالعات ویژه ساختگاهی بدون در نظر گرفتن وقوع 

 روانگرایی استفاده نمود.

اثرات گسترش جانبی، در طراحی پی  نظر گرفته می های  در حاالتی که  برای مطالعه سطحی و عمیق در  شود، 

ای پی اثر آن باید بصورت یک فشار افقی منظور گردد. بدیهی است که در این حالت نیازی به اضافه عملکرد لرزه

برای  از گسترش جانبی  ناشی  افقی  نیروهای  به  از وزن سازه  ناشی  زلزله  افقی  اینرسی دینامیکی  نیروی  نمودن 

 باشد. زیرزمینی سازه نمی هایطراحی بخش 
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 پیشگیری از مخاطرات ناشی از روانگرایی   4 – 3 – 7 – 7

چنانچه محاسبات مربوط به پتانسیل روانگرایی، نشست ناشی از روانگرایی یا گسترش جانبی و نیز سایر عوارض روانگرایی  

باشد باید با در نظر گرفتن مالحظات فنی، نشان دهنده وقوع قطعی روانگرایی و نشست غیر مجاز یا گسترش جانبی  

اجرای   و  طراحی  شود.  گرفته  کار  به  روانگرایی  عوارض  تقلیل  یا  پیشگیری  برای  مناسبی  روش  اقتصادی  و  اجرایی 

 ای انجام شود. های پیشگیری باید توسط متخصصین ژئوتکنیک لرزه روش

 ها و زمین لغزشناپایداری شیب  4 – 7 – 7

ای شیب باید انجام  ای در مجاورت یا بر روی شیب قرار گیرد بررسی ناپایداری استاتیکی و لرزهسازه چنانچه ساختمان یا  

ای  شود از روش شبه استاتیکی برای کنترل پایداری لرزه گیرد. در خصوص ساختمانهای با اهمیت کم و متوسط توصیه می 

وارده بر شیب برآورد شده و به همراه نیروهای استاتیکی  شیبها استفاده شود. در روش شبه استاتیکی نیروهای افقی و قائم  

گیرند. در خصوص ثقلی و نیروهای مقاوم وارده بر شیب برای محاسبه ضریب اطمینان پایداری مورد استفاده قرار می 

  – تنش های ای خصوصاً باید از تحلیل های با اهمیت باال و همچنین در صورت نیاز به محاسبه تغییر شکلهای لرزه سازه 

 3  –  7  –  7و    2  –  7  –  7توان از روابط  شود. برای محاسبه نیروهای شبه استاتیکی می تغییر شکل مناسب استفاده می 

 استفاده کرد: 

(7  –  7  –  1                                                                                                                        ).h hF K W= 

(7   –  7   –  2                                                                                                                        ).v vF K W= 

hK   وvK  های افقی و قائم زلزله هستند که از تقسیم مقادیر شتاب زلزله بر شتاب ثقل زمین  به ترتیب ضرایب مولفه

های  آیند. در صورتی که شتاب قائم زلزله معلوم نباشد برای تخمین نیروی شبه استاتیکی قائم برای زلزله بدست می 

 توان از رابطه زیر استفاده کرد: میدان دور می 

(7   –  7   –  3                                                                                                                        )0.5v hF F= 

انعطاف   hKمقدار   و  ارتفاع  از  تابعی  باشد و معموالً  بر شیب  یری شیب است. این  پذباید معرف شتاب متوسط وارده 

شوند    ای تعیینمتناسب باشد. هر دو مقدار مذکور باید به گونه   aFSضریب معموالً باید با ضریب اطمینان قابل پذیرش  

 متر محدود شود.  میلی  50حداکثر که میزان جابجایی دائمی مجاز برای شیب )برای آسیب ندیدن سازه رویی( به 
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تغییر    –های تنش  های با اهمیت باال از تحلیل ای خصوصاً برای ساختمان است محاسبه دقیق میزان جابجایی لرزه بدیهی  

0.5hKمتر مقدار    30های تا ارتفاع  های متعارف و شیروانی آید. برای ساختمان شکل بدست می  A=    1.1وFS = 

 است. 2800نسبت شتاب مبنای طرح بر اساس استاندارد  Aدر نظر گرفته شود. 

 مخاطره گسلش سطحی  5 – 7 – 7

سطحی جابجایی بزرگ برشی است که با انتشار گسیختگی ناشی از جابجایی گسل در الیه های رسوبی  منظور از گسلش  

دهد. ضروری است که امکان ایجاد های رویی را تحت تأثیر قرار می سطحی ایجاد شده و به سطح زمین رسیده و سازه 

ها )در صورت وجود( لش سطحی گسل گسلش سطحی در موقعیت ساختگاه پروژه با استفاده از نقشه معتبر محدودۀ گس

یا با مطالعه توسط کارشناس مجرب مشخص گردد. و مناسبترین راهکار برای کاهش خسارات و خطرات گسلش سطحی  

متر از طرفین خط اصلی    20توان تا  استفاده از کاربری مناسب در محدوده ناحیه گسیختگی است. این محدوده را می 

گیرد  هایی که حداقل ساخت و ساز در آن انجام می این محدوده باید از کاربری گسلش سطحی در نظر گرفت. داخل  

 . استفاده شود

 

 


