
ی فوالدی موجود با آنالیز پارامتریهاسازهی الرزهی ریپذبیآسعمیق بر  یهایحفار ریتأث  

 چکیده

ایجاد نی های زیرزمیسازهو سایر  مترو، فضای پارکینگ هایایستگاه، زیرزمینی ساتیتأس توسعه ،ی شهریهاتیفعالبا افزایش  توأم 

باعث تغییرات  هایحفاراین شده است.  ریناپذاجتنابی موجود امری هاسازهبا اعماق مختلف در مناطق شهری در اطراف  هایحفار

 م زیرئی افقی و قاهاییاجابجبه  منتج تینها درگشته و موجود  هایساختمان ونیفونداسی در تنش و کرنش خاک زیر توجهقابل

طور خاص هدف اصلی، در این پژوهش به. گرددمیی موجود هاسازهدر پاسخ استاتیکی و دینامیکی  زیادیتغییرات  و ونیفونداس

زلزله با مدل حفاری عمیق در  ۲۸۰۰ نامهنییآ یشدهی بندطبقهبررسی مشکالت فوق به کمک انجام مطالعه بر روی چهار نوع خاک 

 اختمانسی الرزهی ریپذبیآسی بر روحفاری عمیق  تأثیر یابیارزدر این تحقیق برای  .باشدیمیک ساختمان اسکلت فلزی  تمجاور

ی رخطیغی است. برای تحلیل دینامیک شده انجام SAP 2000و  PLAXIS افزارنرمدر سه بخش و با استفاده از دو ی الزم هالیتحلموجود 

جهت  SAP 2000 افزارنرماز  یاسازهی رخطیغشده که به دلیل عدم قابلیت آن در تحلیل دینامیکی استفاده  PLAXIS افزارنرمخاک از 

افقی و قائم  یهاییابجاجانجام تحلیل استاتیکی  با  PLAXIS افزاردر نرمبخش اول  دری کمک گرفته شده است. رخطیغتحلیل دینامیکی 

با  PLAXIS افزارنرمدر دوم  در بخش .است شده محاسبه حفاری بعد ازو قبل  یمرحله و زنده در دو بار مردهتحت زیر فونداسیون 

 و پاسخ هگرفتانجام هر دو مرحله یبرا یکینامید لیتحل ،اندشده انتخابرکورد مقیاس شده که متناسب با مدل هر ساختگاه  دهاستفاده از 

 SAP زارافنرم دراستفاده از آن  وشتاب حفاری بر پاسخ  ریتأثبررسی هدف از این بخش  .محاسبه شده است ونیداسفون ریدر زشتاب 

یی هاییجابجاو نتایج  ی شدهسازلمد SAP 2000افزار نرم سوم سازه دردر بخش  باشد.ورودی جهت تحلیل سازه، می عنوان به 2000

 دو مرحلهدر سازه  یزمان یرخطیغ یکینامید لیتحل (PLAXIS یخروج) با استفاده از پاسخ شتاب اعمال و فونداسیونبه بخش اول 

 وأمت با افزایششده که  قائم های افقی وجابجاییها باعث افزایش در تمامی مدلایجاد شده  حفاری دهدیمنتایج نشان است.  گرفتهانجام

یافته ش افزایی بیشتر درصدتغییر های افقی با جابجایی وم با تغییر درصد کمتری ئقا هایجابجاییها و اجرای استراتعمق حفاری 

درصد افزایش یافته و بیشترین  ۲7و  66، 35، 51چهار به ترتیب  و، دو، سه نوع یک هایدر خاک پاسخ شتاب زیر فونداسیون. است

 .افزایش یافته است قبل از حفاری نسبت بهبرابر  ۲٫5و  1٫۹ ،1٫3 ،1٫6نیز به ترتیب  سازه جابجایی
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