
 شرح و درس دینامیک خاك
 

 
 

 

 به همراه تشریح کامل سؤاالت کنکور دکتري
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مولف: 

  سید محمد شعاري شعار، دانشجوي دکتراي ژئوتکنیک 

 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران 

 



 
   - 1359  شعار، سیدمحمد،  شعاري سرشناسه:  
 مولـف سـیدمحمد      شرح و درس دینامیک خاك به همراه تشریح کامل سواالت کنکور دکتري/ عنوان و نام پدیدآور:  
  شعار. شعاري  
  .1395  تهران : نوآور،  مشخصات نشر:  
  ص. 364   مشخصات ظاهري:  
  978-600-168-343-5 شابک:  

 فیپا وضعیت فهرست نویسی:  
  کتابنامه.   یادداشت:  
 راهنماي آموزشی (عالی) --ک دینامی --خاك  موضوع:  
 )Soil dynamics -- Study and teaching (Higher موضوع:  
  ها (عالی) ها و تمرین آزمون   --دینامیک  --خاك  موضوع:  
 )Soil dynamics -- Examinations, questions, etc. (Higher موضوع:  
 ها آزمون --ایران  --ها و مدارس عالی  دانشگاه موضوع:  
 Universities and colleges --Iran -- Examinations موضوع:  
 ایران --هاي تحصیالت تکمیلی  آزمون دوره موضوع:  
 Graduate Record Examination -- Iran موضوع:  
 TA     711ش/7ش4 1395 رده بندي کنگره:  
 624/15136076      رده بندي دیویی:  
 4448140 شماره کتابشناسی ملی:  

   

 

 شرح و درس دینامیک خاك
 

 سید محمد شعاري شعار :مولف

 نوآور ناشر:

 نسخه 500 شمارگان:

 978-600-168-343-5 شابک:

 

 
 

 نوآور، تهران، خیابان انقالب، خیابان فخررازي، خیابـان شـهداي  
دارمـري رسیده به خیابان دانشگاه ساختمان  ژاـن  ،58ایرانیان، پالك ـن

 www. noavarpub. com، 66484191ـ 92تلفن:  6طبقه دوم، واحد 

 
کلیه حقوق چاپ و نشـر ایـن کتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و         

براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق بـه نشـر    1348مصنفان مصوب سال 

هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیل باشد. لذا  نوآور می

بـرداري، نشـر الکترونیکـی، هـر نـوع       هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس

دي، فـیلم فایـل صـوتی یـا      وي دي، دي انتشار به صـورت اینترنتـی، سـی   

تصویري و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حـرام  

 گیرند. حت پیگرد قانونی قرار میاست و متخلفین ت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السالم موالیم امیرالمومنین علی علیهبه 
 
 

 آیت اهللا کوهستانی:

 خدا یه دونه علی داشت الحمدهللا اون رو هم امام ما کرد
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 39  رفتار ماسه شل در آزمایش برشی پیچشی سیکلی

 40  وري سیکلیرفتار ماسه متراکم در آزمایش سه مح
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 58  خودآزمایی



 5 فهرست مطالب 
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 81  ي برشی آزمایشگاهیها آماده سازي نمونه بر مقاومت در برابر روانگرایی در آزمایشهاي  تاثیر روش

 83  اییتاثیر فرکانس بر مقاومت در برابر روانگر

 85  اهمیت بارگذاري دو طرفه در برش سیکلی با تنش استاتیکی اولیه
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 89  ي بهسازي خاك در برابر روانگراییها روش

  ايفصل دوم. دیوار حائل تحت بار لرزه

 91  بر دیوارهاي حائل تحت اثر بارهاي استاتیکیاي   مقدمه

 97  خودآزمایی

اك و دیوار تاثیر زاویه اصطکاك بین خ   99  بر واژگونی دیوار 

 100  گسیختگی خاك پشت دیوار حائل و تاثیر بر فشار جانبی وارد بر دیوار

 101  دیوار حائل با خاك روانگرا شده

 104  خودآزمایی

 106  آشنایی با روش شبه استاتیکی براي اعمال بار زلزله بر دیوار حائل

 107  در حالت محركاي   حائل تحت اثر بار لرزه بررسی دیوار
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عوامل موثر بر ضریب فشار حالت محرك دینامیکی  AEK  119 

 124 خودآزمایی

نقطه اثر نیروي برآیند دینامیکی در حالت محرك  AEP  126 

 128  اوکابه به کمک مدلسازي فیزیکی –یار مونونوب بررسی سه وضعیت حرکت دیوار با مع
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 132  خودآزمایی

 135  اي   فشار جانبی خاك اشباع تحت اثر بار لرزه

 137 فشار هیدرودینامیک آب بر دیوار حائل  

 141  خودآزمایی

 146  محاسبه شتاب تسلیم به منظور شروع لغزش دیوارهاي حائل

 147  خودآزمایی

 151  در حالت مقاوماي   به دیوار تحت اثر بار لرزه فشار جانبی اعمالی

 154  اي  تکمیلی فصل دیوار حائل تحت اثر بار لرزههاي  تست

   ها خاكفصل سوم. خواص دینامیکی 

 159  تفاوت شرایط بارگذاري استاتیکی و دینامیکی

 161 تحت شرایط بارگذاري سریع  ها  خاكمقاومت برشی 

 163  تحت بارگذاري گذراها  خاكیسیته مقاومت برشی و مدول االست

 165  خودآزمایی
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 167  ي با کرنش کم در محلها آشنایی با تعدادي از آزمایش

 172  آشنایی با آزمایش آزمایشگاهی با کرنش کم (آزمایش ستون تشدید)

 173  آزمایشگاهی با کرنش زیادهاي  آشنایی با آزمایش

 187  ماییخودآز

 191   ها و عوامل موثر بر آنها  خاكمدول برشی 

 192  خودآزمایی

عوامل موثر بر نسبت 
max

G

G
  193 

تاثیر عوامل موثر بر نسبت  میرایی    195 

 196  خودآزمایی

 maxG  198روابط محاسباتی براي 

 maxG  200ل موثر بر عوام
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 202  خودآزمایی

 204  اشباع تحت بارهاي دینامیکی گذراهاي  رفتار ماسه

 205  چسبندههاي  خاكبار بر مقاومت  هاي سیکلاثر میزان تنش استاتیکی و تعداد 
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   فصل چهارم. اثرات ساختگاه
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 222 اثر شتاب ورودي زلزله بر پدیده تشدید 

 223 تاثیر خاك نرم واقع بر بستر سنگی بر تقویت شتاب 

 224  خودآزمایی

 225 اثر ساختگاه بر محتواي فرکانسی حرکت و طیف پاسخ 

 226  اثر توپوگرافی بر پدیده تشدید

 227  بزرگنمایی ناشی از توپوگرافی

 228  انتشار امواج در یک میله در آزمایشگاه

 230  خودآزمایی

 232  انواع تحلیل دینامیکی پاسخ زمین

 234  اثر هندسه حوزه آبرفتی بر پدیده تشدید

 237  اثرات شرایط خاك محلی در ماکسیمم شتاب زلزله

 237  مکزیکو 1985نتایج ناشی از حرکت زمین در خالل زلزله 

 238 اثر تپه بر تقویت شتاب زلزله 

 239 تقویت حرکت در باالي تپه 

 239 تاثیرات بزرگنمایی(تقویت) محاسبه شده در توپوگرافی به شکل تپه 

 241  تاثیرات توپوگرافیک مشاهده شده

 243  ) زلزلهdurationتخمین مدت زمان (

 244  خودآزمایی
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   اي  بار لرزهفصل پنجم: شیب تحت اثر 

 247  بر روش شبه استاتیکیاي   مقدمه

 250  روش شبه استاتیکی اصالح شده

 251  حرکت قائم

 252 پایداري شیب تحت اثر بار زلزله به کمک روش شبه استاتیکی 

 253  محاسبه ضریب اطمینان شیب تحت اثر بار زلزله
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انتخاب ضریب شبه استاتیکی  hk  260 

 261  بلوك لغزشی نیومارك –اي   پایداري شیب تحت اثر بار لرزه

 263  خودآزمایی

 264  محاسبه ضریب اطمینان با روش نیومارك

 265  ها اثر فرکانس بر جابجایی دائمی شیب

 267  محاسبه شتاب دائمی شیب توسط روش نیومارك

 267  یدر طراحاي   جهت بحرانی اعمال نیروي لرزه

 269  خودآزمایی

  فصل ششم. تئوري انتشار امواج در محیط االستیک 

 275  مقدمه

 275  انتشار موج در یک میله ارتجاعی

 276  انعکاس امواج در انتهاي آزاد یک میله ارتجاعی

 278  انعکاس امواج در انتهاي گیردار یک میله ارتجاعی

 279  ک میله نامحدودانتشار یک بعدي موج در مرز مشترك مصالح در ی

 281  خودآزمایی

 282  انتشار امواج در محیط ارتجاعی سه بعدي

 284  انتشار امواج در محیط نیم فضا

 287 انواع انعکاس و عبور (انکسار) موج بر حسب نوع موج 

 288  خودآزمایی
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 290  انواع میرایی در خاك

 292  خودآزمایی

 298  اشباعهاي  امواج فشاري و برشی در خاك

 300  جامد و مایعهاي  انتشار امواج در محیط

 301 تغییرات سرعت موج فشاري و برشی در عمق 

  301 خودآزمایی

  فصل هفتم. پی ماشین آالت

 305  کنند می انواع مختلف ماشین آالتی که نیروهاي پریودیک وارد 

 305  انواع پی ماشین آالت

 307 درجات آزادي یک پی حجیم 

 309  به خاك (ضرایب بارکان) ضرایب مربوط

 310  متر مربع 10براي مساحت  uCمقادیر توصیه شده براي 

 311  بر حسب فشار همه جانبه و کرنش برشی uCتغییرات 

 312  ارتعاشات قائم بلوك پی

 313  ارتعاشات افقی (لغزشی) بلوك پی

 313  اشین آالت براي از بین بردن تشدیدنکات طراحی پی م

 314  خودآزمایی

 317  تئوري بایوت ( انتشار امواج در محیط متخلخل همگن اشباع)

 319  پرده کشی در برابر ارتعاش

 321  رو بازهاي  عایق سازي محرك به وسیله استفاده از کانال

 322  ي روبازها عایق سازي مقاوم به وسیله استفاده از کانال

 322  تو خالیهاي  عایق سازي مقاوم به کمک شمع

 324  خودآزمایی

   فصل هشتم. ظرفیت باربري دینامیکی پی سطحی

 326  سطحیهاي  ظرفیت باربري دینامیکی پی

 329  خودآزمایی

 331  اي  دانههاي  خاكسطحی با روش شبه استاتیکی براي هاي  ظرفیت باربري دینامیکی پی
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 333  سطحیهاي  نشست پی –بررسی منحنی بار 

 335  خودآزمایی

   فصل نهم. تئوري ارتعاشات

 337  مقدمه

 337  یک درجه آزادي نامیراهاي  ارتعاش آزاد سیستم

 339  یک درجه آزادي نامیراهاي  ارتعاش اجباري سیستم

 342  خودآزمایی

 345  ارتعاش آزاد یک سیستم یک درجه آزادي میرا

 348  خودآزمایی

 353  باري سیستم یک درجه آزادي میراارتعاش اج

 356  خودآزمایی

 364  مراجع

 



 

 

 
 

هاي ایـن انتشـارات، بـه استحضـارتان      نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب

سازي و نشر  هاي مختلف آماده رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه می

کـار   ، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخـور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه      کتاب

هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر  اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل اند و تالش کرده بسته

 ر باشد.محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردا

ین اشکال، باز هم احتمال بـروز  تر کمهاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با  رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگـر، ایـن    نقص و اشکال دانست. ازسوي توان الزاماً مبرّا از  ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی  اي و اخالقی  انتشارت بنابه تعهدات حرفه

هـاي   ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب   دارد از هر طریق ممکن، به

 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعۀ کتاب بـا اشـکاالت،    فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی راستا، از شما لذا دراین  

نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام 

شدة خود را با هزینۀ انتشـارات نـوآور، پـس از همـاهنگی بـا       اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش داده

ایـد،   اي یادداشـت نمـوده   تشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانـه ان

لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیـل انتشـارات نـوآور    

اعمال و اصالح گـردد و   هاي بعدي کتاب  ها و ویرایش ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چاپ

 باعث هرچه پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شـما خواننـدة فرهیختـه و گرانقـدر،     

که اصالحات درسـت و بجـا    یمنظور تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورت به

رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتـاب و یـا چـاپ      باشند، متناسب با میزان اصالحات، به

عنوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برایتـان ارسـال        شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به اصالح

مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر که اصالحات تأثیرگذار باشند در   نماید، و درصورتی می

 شود. می

کارهاي شما  آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه همچنین نشر نوآور و پدید

عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه         

  نمایند. استقبال می
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 مقدمه

 

با توجه به اهمیت درس دینامیـک خـاك در کنکـور دکتـراي مهندسـی عمـران در دو       

گرایش ژئوتکنیک (خاك و پی) و زلزله بر آن شدیم تا مجموعه حاضر را به منظور آمـادگی  

وزارت علـوم و دانشـگاه آزاد از   آزمون دکترا تهیه کنیم. نظر به یکپارچگی آزمـون دکتـراي   

شود لذا براي کنکور دکتـراي   رو به این معنا که تنها یک آزمون واحد برگزار میکنکور پیش

بسیاري از داوطلبین محترم به دنبال تهیه منبعی کنکوري به منظور پوشش دادن  96سال 

ریس در موسسـاتی  که مولف کتاب چند سال اخیر را به تدباشند. از آنجایی نیازهاي خود می

چون ماهان و پارسه در کالسهاي آمادگی آزمون دکترا گذرانده و با فضاي این آزمون قرابت 

زیادي دارد تصمیم بر آن شد کتابی چاپ کنیم تا عالوه بر شرح کامـل درسـی نکـات مهـم     

کنکوري، سواالت آزمون دکتراي چند سال اخیر را هم به خوبی پوشش داده باشد. تـاکنون  

. 94تـا   91ینامیک خاك چهار سال در کنکور سراسري طـرح شـده اسـت. از سـال     درس د

کـه   92همچنین در آزمون دکتراي آزاد هم دینامیک خاك جزء مواد آزمون بود و از سـال  

شد. متاسفانه از این درس سوال طرح می 95این آزمون به صورت تستی برگزار شد تا سال 

خصوص عدم انتشار سواالت کنکور دکترا، مولف بـا   به دلیل سیاست عجیب دانشگاه آزاد در

توجه به احساس نیاز به دسترسی به سواالت بیشتر بـراي ایـن درس بـا حضـور در جلسـه      

آوري کـرده و در   را به طور کامـل جمـع   95و  94آزمون دکترا سواالت کنکور دکتراي آزاد 

د. همچنـین از کنکـور   این کتاب شاهد این سواالت و بررسی زوایاي مختلف آن خواهیم بـو 

دکتراي آزاد نیز به طور موردي سواالتی را که داوطلبین محترم برایمان نقل  93و  92سال 

کرده اند طرح و بررسی خواهیم کرد. با توجه به اینکه این سواالت به طـور عمـومی توزیـع    

یـم  نشده است و منحصر به این کتاب است از همه دانشجویان و مخاطبین عزیز اسـتدعا دار 

تا از انتشار این سواالت در مراجع دیگر اجتناب نمایند که موجـب نارضـایتی صـاحب اثـر و     

دین خواهد گردید. به این ترتیب در این کتاب با خالصه و شـرح درس دینامیـک خـاك از    

مراجع مختلف خارجی و داخلی و پاسخ تشریحی سواالت کنکـور دکتـراي سراسـري و آزاد    

پرسـند   از سواالت عمده اي که داوطلبین آزمون دکترا همواره مـی مواجه خواهیم بود. یکی 

آن است که با توجه به فرم سـواالت آزمـون دکتـرا در بـین مراجـع فارسـی ترجمـه شـده         

کنیـد؟ و بـه    اي کدام کتـاب را بـراي مطالعـه توصـیه مـی      دینامیک خاك یا ژئوتکنیک لرزه

العه یـک مرجـع خـاص، سـواالت از     عبارتی همواره این نگرانی وجود دارد که در صورت مط

 مرجع یا مراجعی دیگر مطرح شود. 

المللـی خـارجی و    با توجه به اینکه این کتاب ترکیبی از نکات مهم و کلیدي مراجع بین

 فارسی در زمینه دینامیک خاك است و سعی شده از مباحثی کـه طراحـان سـوال چنـدان     

 رسـد  تـوان گفـت بـه نظـر مـی      د لذا مـی تمایلی به طرح سوال در آن ندارند پرهیز شو      

 مرجعی مناسب و راهگشا براي داوطلبین آزمون دکترا باشد.                    
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 بندي فصـول بـر اسـاس اهمیـت آن در آزمـون       در نگارش این کتاب سعی شده اولویت     

هـا  كهاي دینامیک خاك، مباحث کتاب از روانگرایی خا دکترا باشد لذا بر خالف اسلوب کتاب  

هـا  اي و بعـد خـواص دینـامیکی خـاك     شود و سپس به سراغ دیوار حائل تحت بار لـرزه  آغاز می

سـال   4درصد سواالت آزمون دکتراي سراسـري را در ایـن    80رویم که این سه فصل حدود  می

شوند و سپس به سراغ اثرات ساختگاه و بعد هم فصول دیگر خواهیم رفت. در جـدول   شامل می

 آید. می 94تا  91دي سواالت دینامیک خاك از سال بن ذیل، بودجه

 بندي سواالت دینامیک خاك در آزمون دکتراي سراسري بودجه

 94 93 92 91 سرفصل درس

 0 1 1 0 تئوري ارتعاشات

 0 0 0 2 االستیک  انتشار امواج در محیط

 1 1 2 2 اثرات ساختگاه

 3 2 3 3 هاي دینامیک خاك خواص دینامیکی خاکها و آزمایش

 0 0 0 0 آشنایی با زلزله

 1 0 0 0 هاي سطحی ظرفیت باربري دینامیکی پی

 3 3 3 3 روانگرایی خاکها

 3 3 2 2 اي دیوار حائل تحت اثر بار لرزه

 1 2 1 1 اي شیب تحت اثر بار لرزه

 0 0 0 1 آالت پی ماشین
 

زمون دکترا براي درس سوال موجود در آ 12توان انتظار داشت از  بر اساس بودجه بندي می

 3سوال از روانگرایی، سه سوال از دیوار حائل تحـت اثـر زلزلـه و     3دینامیک خاك در هر سال، 

ها مطرح شود و سپس از فصول اثرات سـاختگاه و شـیب تحـت    سوال از خواص دینامیکی خاك

شـده   شود. بر این اساس سه فصـل یـاد   اثر بار لرزه اي هم هر سال معموال یک سوال مطرح می

 حائز اهمیت بیشتري بوده و در این کتاب با شرح و بسط بیشتري پوشش داده شده اند.

شیوه نگارش کتاب به این صورت است که در هر فصل ابتدا دو یا سه مبحث شـرح و بسـط   

شویم کـه   شود و سپس وارد بخش خودآزمایی می داده شده و نکات مهم و کلیدي آن مطرح می

راسري و آزاد که از آن مباحث ارائه شده طرح شده و سپس بـه طـور   سواالت کنکور دکتراي س

شود و سپس پاسـخ سـواالت. بـه     شود. بر این اساس ابتدا سواالت آورده می کامل پاسخ داده می

 شود و وارد مباحث بعدي خواهیم شد. این ترتیب آن مبحث پرونده اش بسته می

تواند خالی از ایراد و اشـتباه باشـد    اثر نمی از آنجاییکه علیرغم تمام تالشهاي انجام شده این

لذا از همه دانشجویان عزیز و اساتید گرامی تقاضامندیم موارد مورد نظر خود را از طریق مکاتبه 

 و یا از طریق وبسایت نشر نوآوردر اختیار مولف قرار دهند.

 سیدمحمد شعاري شعار
Info@noavarpub.com 



 

 ب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمنـدان کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتا
 

، براي ناشر محفوظ و منحصـراً متعلّـق بـه    1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال

نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارهـا، جـداول، تصـاویر ایـن     

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یـا قسـمتی از    نشریات، سایت کتاب در دیگر کتب، مجالت،

کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهیـۀ پـی دي اف از کتـاب،        

وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي    برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه  عکس

دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده وصوتی یا ت   شـرعاً نیـز حـرام    صویري و غیره ـب

 گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به

کـه هـر    سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی   چنین، توسط این انتشارات در هیچ این

سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نشـر نـوآور را    

در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      

ها  به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایتانتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را 

پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی   می

باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتـی) و نیـز سـایر مراجـع      ه جرایم رایانـه (پلیس رسیدگی ب پلیس فتاارشاد اسالمی، 

قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات         

قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضـایی قضایی، خاطیان را مـورد  

 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیـۀ کپـی، جـزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ        یهمچنین درصورت

رسـانی   ریسو، اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقـدام بـه فـروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع      

تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنـگ و ارشـاد   

انجمن ناشران دانشگاهی و نیـز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه        اسالمی، اتحادیۀ ناشران، و

 نماید. استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

 و شرعاً نیز حرام است. از نظر قانونی غیرمجاز 

ست دارد که در صورت مشاهدة هـر گونـه تخلّـف از    انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخوا

 66484191 -2هـاي هـاي انتشـارات نــوآور بـه شـماره      مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنقبیل 

 info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس   09123076748و  021

به ایـن انتشـارات ابـالغ      www.noavarpub.comو یا از طریق منوي تماس با ما در سایت 

 عمل آید،  نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به

 عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. و نیز به     



[ 

 اول فصل

 ها روانگرایی خاك

 . تعریف روانگرایی1

اگـر زهکشـی   خواهد داشت  به کاهش حجم تحت ارتعاش قرار گیرد تمایل اسه شل و اشباعموقتی 

شده زیادتر اي  فشار آب حفره شود میباعث  تداوم ارتعاش، لذا شود می انجام نشود فشار آب منفذي زیاد

 و رفتـاري ماننـد یـک مـایع     دهـد  مینشان نمقاومتی از خود ماسه و  شود می تا جائیکه تنش موثر صفر

 روند. می بناشده روي آن به راحتی داخل زمین فرو هاي هساز حالت ایندر . خواهد داشت

 بررسی اصطالحات مربوط به روانگرایی:

 .در حالی که خاك مقاومتی ندارد در خاك مداوم هاي تغییر شکل روانگرایی:) 1(

فشار همه جانبه برابـر  اي با  در حین اعمال تنش سیکلی، فشار آب حفرهوقتی  روانگرایی اولیه:) 2(

 .دهد میشل رخ هاي  خاكاین پدیده در  .شود می

 "محدود نسبی روانگرایی اولیه با قابلیت تغییر شکل " حرکت سیکلی:) 3(

 تغییر شکل محدوديبعدي باعث ظهور مقدار  هاي سیکلوقتی که روانگرایی اولیه رخ داده و اعمال 

 .دهد میمتراکم رخ هاي  خاكاین پدیده در  .شود می

یا بـه علـت مقاومـت باقیمانـده     این امر ؟ دهد میچرا تغییر شکل محدود پس از روانگرایی اولیه رخ 

که باعث تثبیت خاك اي  خاك و کاهش فشار آب حفره اتساعیا به علت  است خاك در برابر تغییر شکل

 .شود می اعمالی هاي تحت تنش

 . پروسه وقوع روانگرایی2

کـه   دهد میتحکیم خاك رخ  مراحلبالفاصله سپس  رود میزه داخل خاك فرو سا با وقوع روانگرایی

اي  فشـار آب حفـره  و  رونـد  می در هم فرو تر بیشذرات به این ترتیب  با نشست سطح زمین همراه است

ال تـنش مـوثر را   جریـان رو بـه بـا   ، کند می آب به طرف باال (سطح زمین) جریان پیداخواهد شد و محو 

 که قـبال  هایی از زمین بشود روانگرایی الیه این امر ممکن است موجبدر نهایت  دهد میکاهش  تر بیش

 .روان نشده بود

 که بعدها مردود شد ها  خاكروان شدن اولیه معیار  -تخلخل بحرانی 

. بر اسـاس  کاهش حجم ماسه شل تحت برشدارد و  ازدیاد حجم ماسه متراکم تحت برش دانیم می
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 مفاهیم مکانیک خاك.

کـه آن   تخلخلی وجود دارد که در آن وضعیت از تراکم هیچگونه تغییر حجمی نخواهیم داشت پس

گویند.  تخلخل بحرانیرا  cre  

. اما تخلخـل بحرانـی   رانده تخلخل بحرانی را مبناي وقوع یا عدم وقوع روانگرایی در نظر گرفتکازاگ

 cre ر همه جانبهتابع فشا  ٣ .مرزي نیز موجب تغییر اي ه همچنین شرایط تغییر شکل بود cre 
 .شد می

 تاثیر فشار همه جانبه بر تخلخل بحرانی .1جدول 

فشار همه جانبه  ٣  ،تخلخل بحرانی  کیلوگرم بر سانتی متر مربع cre 

1/1 85/0 

2/2 82/0 

4/4 78/0 

اي یا وضعیت سه محوري باشد  صفحه شرایط نمونه خاك کرنشبه عبارتی  cre  متفاوت خواهد

 پس بود. cre .با  1983البته این مفهوم در سال  یک خاصیت ثابت و غیرقابل تغییر خاك نیست

 .تناقض نشان داد فرت پک سدشکست شیروانی پایین دست 

 

(الف) تغییرات تنش انحرافی با فشار همه جانبه موثر. (ب) تغییرات تخلخل خاك بر حسب فشار  .1شکل 

 .شود میبا افزایش فشار همه جانبه موثر تخلخل بحرانی کم  شود میهمه جانبه موثر. دیده 

 ها دن خاك. عوامل موثر بر روان ش3

 دانسیته نسبی اولیه ماسه -2  بندي) اندازه ذرات ماسه (دانه -1

 )ها و موقعیت زهکشضخامت ماسه ( -4  خصوصیات بارهاي ارتعاشی -3

 ماسه روش شکل گرفتن -6   تنش همه جانبه -5

 (پیش کرنش)نسبی قبلی هاي یر شکلسابقه تغی -8  ماسه       سن -7

 سفره آب زیرزمینی -10  ذرات  هواي محبوس بین هاي حباب -9

 شکل ذرات -12   نوع خاك  -11

 نسبت پیش تحکیمی -14  بار ساختمان -13
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 حاال برویم سراغ توضیحات هر یک.

 بندي)   (دانهماسه اندازه ذرات  -1

ایـن امـر    ،دنـ کن می را پرتر  فضاي خالی بین ذرات درشت شدهبندي  خوب دانه هاي خاك ذرات ریز

درشـت   هـاي  هریزدانه در مقایسه با ماسـ اي ه ماسه. ه پتانسیل انقباض خاك کاهش یابدشود ک می باعث

نفوذپذیري مصالح درشـت دانـه   زیرا  ي جهت روانگرایی دارندتر بیشدانه تحت شرایط یکسان پتانسیل 

خواهـد بـود.    تـر  کـم پتانسـیل روانگرایـی   لـذا   شـود  محـو مـی  تر  آساناي  فشار آب حفرهو  است تر بیش

 بندي شده) دانه گسترده (خوببندي  از ماسه با دانه شده)بندي  یکنواخت (بد دانهبندي  با دانه هاي هماس

 ي براي روانگرایی دارند.تر بیشقابلیت 

 دانسیته نسبی اولیه ماسه: -2

شـده و افـزایش مقاومـت در خـاك و      تـر  بـیش هر چه تراکم نسبی ماسه افزایش یابد صلبیت خاك 

 ایی رخ خواهد داد.کاهش پتانسیل روانگر

 شیاخصوصیات بارهاي ارتع -3

 باشد. . مقدار بار دینامیکی وارده می2. نوع بار دینامیکی و 1 روانگرایی خاك تابع

 هـاي  در بارگـذاري ، در حالیکه کل الیه ماسه ممکن است روان شوداي  آنی و ضربه هاي ارگذاريدر ب

به طـرف پـایین    بتدریجاالیی الیه ماسه شروع شده و ب هاي روانگرایی از قسمت دینامیکی آرام و پیوسته

 .دهد میاگر باالي ماسه خشک باشد روانگرایی اصال رخ ن رود. می پیش

از ارتعاشـات قـائم    تـر  بیشایجاد شده در ماسه تحت اثر ارتعاشات افقی به مراتب  هاي ستنشتوجه: 

 ین جاست.کند هم یکی از مواردي که دستگاه آزمایش موضوعیت پیدا می است.

اینکـه چـه مـدتی ماسـه در     وانگرایی بستگی دارد بـه  ناشی از رها  میزان خسارت وارده به ساختمان

به علـت  ( دانه است. ریز هاي هدرشت دانه این مدت کوتاهتر از ماس هاي هدر ماس. حالت مایع باقی بماند

 نفوذپذیري باالي مصالح)

 مطالعه موردي:

اگر مدت لغزش رخ داد.  ثانیه پس از شروع زلزله 90 هاي آالسکا در یکی از شیروانی 1971در سال 

مفهـوم  اینجاسـت کـه    داد نمـی  ناپایـداري رخ  کشید می ثانیه طول 50مثال ) حرکات زمین( زمان زلزله

 کند. موضوعیت پیدا می بارگذاري هاي سیکلتعداد 

وانگرایی: براي ایجاد راي  آستانه لرزه max ٠٫١ ، ۵La g M    

یی انـرژي آزاد  متداول ترین علت رخداد روانگرا نیست.باشد تحلیل روانگرایی نیاز  ها از این تر کماگر 

ابد. ی ها افزایش می زله و مدت زمان لرزهپتانسیل روانگرایی با افزایش شدت زل ه است.شده در هنگام زلزل

 است. تر بیشزمین  هاي هلرزکند و مدت زمان  می ي ایجادترشتاب زمین بزرگ تر بیشزلزله با بزرگی 

از ارتعاش یک  يتاثیر شدیدترپیوندد پس  اشات چند بعدي به وقوع میدر زلزله ارتعنکته بعد اینکه 

در اثر ارتعاشات چند بعدي بسیار سریعتر از اي  فشار آب حفرهزیرا ) سیدبر اساس مطالعات ( دارد بعدي

یـک  زلزلـه   ه محوري سیکلی و برش ساده سیکلیس هاي (آزمایش یابد. می ارتعاشات یک بعدي افزایش
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 کنند اما میز لرزه زلزله چند بعدي را). را مدل می بعدي

بـه مقـدار   اي  حفـره  هـاي  فشـار آب هـا   اصلی که در آن وضـعیت از تـنش   هاي از طرفی نسبت تنش

 است. از مقدار آن در ارتعاشات یک بعدي تر کمدرصد  10بعدي  در ارتعاشات چند ماکسیمم خود برسد

 )ها  ضخامت ماسه (و موقعیت زهکش -4

باشد پس مسیر زهکشی  می موقعیت زهکشی نشده حین بارگذاري زلزله در الیه ماسه با ابعاد وسیع

اگـر  اسـت.   شنی هاي استفاده از زهکش . راه حلشود میشود و احتمال وقوع روانگرایی زیاد  طوالنی می

یرتر از مصالح اصلی باشند عمل زهکشی با راندمان کامل برابر نفوذپذ 200شنی  هاي نفوذپذیري زهکش

 .تر خواهد شد گیرد و طول مسیر زهکشی کوتاه می صورت

 تنش همه جانبه -5

احتمال  موثر اولیه بزرگ در خاك هاي ایجاد تنشبر الیه ماسه و بزرگ همه جانبه  هاي اعمال تنش

شود از ایـن   زایش فشار همه جانبه به ماسه می. افزایش عمق، باعث افدهند می وقوع روانگرایی را کاهش

سـازمان   525رو حداکثر عمقی که احتمال روانگرایی در آن وجود دارد باید بررسی شود. طبـق نشـریه   

باید دست کم تـا عمـق   ها  خاكمدیریت و برنامه ریزي تحت عنوان راهنماي ارزیابی پتانسیل روانگرایی 

بـود)  تـر   ترین تراز تمام شده پیشنهادي (هر کدام که پـایین  ینمتر در زیر سطح زمین موجود یا پای 15

عمیق هسـتند نظیـر    هاي ا داراي فضاهاي زیرزمینی یا پیه مورد بررسی قرار گیرد. در جاهایی که سازه

 عمق بررسی باید دست کم به اندازه بیشینه دو مقدار زیر ادامه یابد: ها شمع

 بینی شده (براي مثال نوك شمع) ترین تراز پی پیش متر زیر پایین 6الف. 

 ترین تراز تمام شده پیشنهادي. متر زیر سطح زمین موجود یا پایین 15ب. 

 هـاي  توانـد در عمـق   سـیل روانگرایـی مـی   ارزیابی روانگرایی نشان دهد که پتان هاي چنانچه شاخص

رد به یک ضخامت از عمق تعیین شده نیز وجود داشته باشد باید عملیات شناسایی تا عمق برخو تر بیش

 متر) ادامه پیدا کند.   3قابل توجه از خاك غیر روانگرا (دست کم 

 شرایط تنش اولیه در توده خاك همگن:

اگر شرایط اولیه تنش در خاك همانطور که معموال در طبیعت وجود دارد در جهات مختلف یکسان 

شود وابسته به  می که موجب روانگراییهایی  نباشد شرایط تنش ٠k      ضـریب فشـار جـانبی خـاك در

 حال سکون خواهد بود.

توجه: براي  ٠k 50اولیه الزم جهـت ایجـاد روانگرایـی خـاك حـداقل       هاي تنش 5/0 بزرگتر از %

 را مطـابق ها  تواند به طور واقعی شرایط تنش نمی پس آزمایش سه محوري سیکلی افزایش خواهد یافت

٠چون در سه محوري سیکلی  آن چه در عمل است برقرار سازد ١k     نتـایج آزمـایش سـه    اسـت. لـذا

 کارانه است. محوري سیکلی در ارتباط با روانگرایی محافظه

 روش شکل گرفتن ماسه: -6

مطالعـات  اسـت.   ساختمان ماسه. 2و  روش تهیه نمونه. 1تابع خصوصیات روان شدگی ماسه اشباع 

 200تا حـدود   الزم جهت روانگرایی هاي بسته به روش تهیه نمونه شرایط تنشنشان داد  )SEED(سید
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نیـز  هـا   اقیـانوس هـا و   ها، رودخانه خاك طبیعی شکل گرفته در دریاچه هاي ه. نهشتکند می درصد تغییر

هایی  خاكپس  یی اند.مستعد روانگرا تر بیشدهند و  می ساختار خاك شل و ذرات جدا از هم را تشکیل

 اند. مستعد روانگرایی تر بیشگیرند  می اي، آبرفتی و دریایی شکل دریاچه هاي هنهشت هاي که در محیط

 ماسه سن -7

ي دارد. بـا گذشـت زمـان ممکـن     تـر  بیشتحت اثر فشار همه جانبه باشد مقاومت  تر بیشهر اندازه خاك 

سیمانی شـکل گیـرد و یـا بـه یـک چیـدمان پایـدارتر        است در محل تماس ذرات خاك با یکدیگر پیوندهاي 

 برسند.

 قبلی هاي سابقه تغییر شکل -8

قبلـی باعـث    هاي تغییر شکل)، Seedبه اعتقاد سید ( شود. می قبلی بررسی هاي هسابقه زلزلدر اینجا 

ی هـای  برابـر تـنش   5/1شود اما باعث افـزایش تـا حـدود     نمی بر دانسیته ماسهاي  تغییرات قابل مالحظه

 شود که مولد روانگرایی خواهند بود. می

 هواي محبوس بین ذرات هاي حباب -9

 هواي داخل آب قابلیت تـراکم دارد لـذا بخشـی از فشـار اضـافی بـه آب را جـذب        هاي چون حباب

 ل روانگرایی خواهد شد.اتقلیل احتم موجبپس هواي محبوس بین ذرات ماسه ند، کن می

 دیکی سطح زمین در نزآب زیرزمینی  هاي هسفر -10

. با نوسان سفره شود نمی خاك غیر اشباعی که در باالي سفره آب زیرزمینی قرار داشته باشد روانگرا

اسـتفاده کـرد کـه     در تحلیل باید از باالترین ترازيکند.  آب زیر زمینی پتانسیل روانگرایی هم تغییر می

 است. داشتهسفره آب تاکنون 

 نوع خاك -11

 :دهد می رخ ها که محتمال روانگرایی در آنهایی  خاك) 1985یشی هارا (بر اساس توضیحات ا

 ماسه با اندازه ریز تا متوسطالف. 

 ماسه داراي ریزدانه با خاصیت خمیري کمب. 

 گاهی اوقات روانگرایی در شن هم گزارش شده است.ج. 

غیـر   هـاي  الي، ماسـه الي دار غیـر خمیـري،    مستعد روانگرایی ماسـه تمیـز   هاي به طور کلی خاك

   باشند. ها می شنخمیري و 

 شکل ذرات -12

چفـت و بسـت شـده و     تـر بهگوشـه  گرددر مقایسه با خاك بـا ذرات  تر  تیزگوشهبا ذرات  هاي خاك

 مستعد روانگرایی هستند. تر بیشتر  گردگوشه هاي د. بنابراین خاكنشو می متراکمتر  راحت

 بار ساختمان -13

 کـاهش مقاومـت در برابـر روانگرایـی    اي باعـث   ماسـه  هـاي  هالیسنگین روي  هاي ساخت ساختمان

 شود. می

برشی  هاي تحت تاثیر تنش چرا؟ خاك زیر یک پی گسترده که در بردارنده ساختمانی سنگین است
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تـر   برشـی خـاك را بـراي روانگرایـی آمـاده      هـاي  این تنش، شود می است که توسط بار ساختمان ایجاد

مـثال خـاك    نیاز اسـت. مورد از طرف زلزله جهت روانگرایی  يکوچکتر چون تنش برشی اضافی کند. می

توانـد باعـث    مـی  يتر کم% ظرفیت برشی اش را براي تحمل بار ساختمان خرج کرده و زلزله با برش 50

 روانگرایی شود.

 )OCR(  نسبت پیش تحکیمی -14

 یابد. ش میشده و پتانسیل روانگرایی کاه تر متراکمشود خاك  تر بیشخاك  OCRهر چه 

 

 الزم براي روانگرایی اولیه. بر اساس شکل دیده هاي سیکلتغییرات نسبت تنش بر حسب تعداد  .2شکل 

hشود با افزایش نسبت پیش تحکیمی خاك مقاومتر شده و نسبت  می

v





 
 
 

 یابد. می افزایش 

 . بررسی دقیقتر دو پارامتر (اثر سن ماسه و پیش کرنش)4

 الف. اثر سن بر مقاومت در برابر روانگرایی

جـوان   هـاي  هاي طبیعی مسـن و روانگرایـی ماسـ    ماسه هاي زیادي از روانگرا نشدن خاك هاي هنمون

شود. بنابراین تفاوت بارزي در احتمـال روانگرایـی بـدلیل     مهندسی دیده می هاي همتراکم نشده در پروژ

 دهد میمی پس از روانگرایی، دانیسته ماسه را افزایش سن نمونه خاك وجود دارد. اگرچه فشردگی حج

یابد. اینکه چرا با افزایش سـن ماسـه مقـاومتش در     اما مقاومتش در برابر روانگرایی افزایش چندانی نمی

شاید به دلیل پشـت سـر    رسد مییابد به طور دقیق مشخص نیست اما به نظر  برابر روانگرایی افزاش می


