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چکيده

با توجه با لرزهخيزی کشور ایران و حاکم بودن مؤلفه قائم لرزهای ناشی از زلزله در طراحی سازهها در اغلب موارد بالطبع الزم
است که درک صحيحی از رفتار پیها در هنگام اعمال مؤلفه قائم لرزهای عالوه بر نيروهای استاتيکی صورت گيرد .در دو دهه
اخير مسئله ظرفيت باربری لرزهای پیها موردتوجه محققان قرارگرفته است .در این مقاله تأثير مؤلفه قائم شتاب زلزله بر روی
ضرایب ظرفيت باربری پیها ( Nq ،Ncو  )Nبه کمک روش خطوط مشخصه تنش موردبررسی قرارگرفته است .در این روش از
ترکيب معادالت دیفرانسيل تعادل تنش با معيار گسيختگی موهر-کولمب ،دستگاهی از معادالت خميری به دست میآید که با
حل آن به روش خطوط مشخصه ،تنشهای ایجادشده در توده خاک زیر سطح پی و مجاور آن در حالت حدی محاسبه میشود.
نتایج بهدستآمده از تحقيق حاضر نشان میدهد که در نظر گرفتن توأم ضرایب مؤلفههای قائم  kvو افقی  khشتاب زلزله باعث
کاهش ضرایب ظرفيت باربری پیها میگردد ،ليکن در صورت در نظر نگرفتن مؤلفه افقی شتاب زلزله ،افزایش شتاب قائم تأثيری
در ضریب  Ncنخواهد داشت .همچنين با توجه به نتایج این تحقيق میتوان گفت که استفاده از اصل جمع آثار قوا جهت تعيين
ظرفيت باربری لرزهای خاک با افزایش ضرایب  khو  kvو کاهش  φدارای حاشيه امنيت کمتری در طراحی میباشد
کلمات کليدی :روش خطوط مشخصه ،شتاب قائم ،ظرفيت باربری.
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Abstract
In this paper, the effect of the the vertical component of the earthquake acceleration on the seismic
bearing capacity factors (i.e. Nq, Nc and Nγ) are investigated by employing the method of stress
characteristics. By mixing the differential equations of stress equilibrium and the Moher-coulomb
failure criterion, a system of plastic equilibrium equations is obtained. The generated stresses in
the soil mass under the foot surface and next to it in limit state is calculated by solving plastic
equilibrium equation system with the method of characteristics. Results show that, the effect of the
vertical component of the earthquake acceleration in absence of horizontal component will cause
reduction of the bearing capacity factors Nq, Nγ; because having no effect on Nc.The effect of the
vertical component of the earthquake acceleration associated with horizontal component will
cause reduction resonance on the seismic bearing capacity factors. Using the principle of
superposition to obtain of the ultimate bearing pressure of the footing can be a safety.
Keywords: Characteristic line Method, Seismic vertical acceleration, Strip footing.
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 -1مقدمه
بررسیهای نظری و آزمایشگاهی نشان میدهند که ظرفيت
باربری پیها در زمان وقوع زلزله میتواند بهشدت کاهش
یابد .بدین ترتيب پی سازههایی نظير برجها ،پلها،
دیوارهای حائل ،سدها و دیگر انواع سازهها در صورت عدم
طراحی مقاوم در برابر زلزله و نادیده گرفتن کاهش ظرفيت
باربری میتوانند در زمان وقوع زلزله بسيار آسيبپذیر
باشند .این مسئله در ارتباط با سازههای مهم از اهميت
ویژهای برخوردار خواهد بود و نياز به انجام مطالعات دقيق
در ارتباط با تعيين ظرفيت باربری لرزهای پی آنها یک
ضرورت است .تعيين ظرفيت باربری پیها عمدتاً در قالب
روشهای حدی انجام میپذیرد .این روشها به سه گروه
اصلی ذیل تقسيم میشوند:
 -1تعادل حدی
 -2تحليل حدی
 -3خطوط مشخصه
درروش تعادل حدی پس از در نظر گرفتن یک مکانيسم
گسيختگی فرضی در توده خاک ،بار حدی به کمک حل
تمام یا تعدادی از معادالت تعادل برای مکانيسم مزبور به
دست میآید .مقدار حداکثر بار حدی با تغيير مکانيسم
گسيختگی و بهينهسازی آن به دست میآید .درروش
تحليل حدی حدود باال و پایين بار حدی (بار گسيختگی)
با استفاده از قضایای حدی تعيين میگردد .درروش خطوط
مشخصه ،از ترکيب معادله سطح خميری خاک با معادالت
تعادل ،دستگاهی از معادالت دیفرانسيل هذلولی به دست
میآید که به معادالت تعادل خميری موسوم هستند .حل
این معادالت بر مبنای شرایط مرزی مسئله ،وضعيت
تنشها را در توده خاک مشخص میکند .در این روش
نيازی به فرض شکل سطح گسيختگی نيست[ .]1ظرفيت
باربری لرزهای پیها توسط محققان مختلفی موردبررسی
قرارگرفته است .ریچارد و همکاران در سال ]2[ 1993و
بوده و الکارنی در سالهای  1993و  ]3[ 1991این مسئله
را با استفاده از روش تعادل حدی بررسی کردهاند .کاربرد

روش آناليز حدی در حل این مسئله منحصر به روش مرز
باال بوده و از مهمترین کارهای انجامشده در این زمينه
میتوان به نتایج ارائهشده توسط دورميو پکر در سال 1991
[ ،]1سوبرا در سالهای  1991و  1[1999و  ،]6زو در سال
]1[ 2222و عسکری و فرزانه در سال [8]2223اشاره نمود.
روش خطوط مشخصه نيز توسط کومار و موهان رائو در
سالهای  2223و  9[ 2221و  ،]12دریا باری در سال
 ،]11[ 1381کزکن و کازابالنکا  ]12[ 2216برای حل این
مسئله بکار گرفتهشده است .در غالب تحقيقات فوقالذکر،
کاهش ظرفيت باربری پیها تحت اثر مؤلفه افقی نيروی
زلزله مطالعه و اثر مؤلفه قائم نيروی زلزله بر ظرفيت باربری
موردبررسی قرار نگرفته است .در این مقاله بر مبنای روش
خطوط مشخصه تنش ،الگوریتمی ارائه میشود که با
استفاده از آن ،تأثير مؤلفه قائم شتاب زلزله و همچنين اثر
توأم آن با مؤلفه افقی شتاب زلزله قابلبررسی است .با
بهکارگيری این الگوریتم ،اثر اعمال نيروی زلزله بر توده
خاک ،سربار و پی بهصورت شبه استاتيکی بر ظرفيت باربری
لرزهای پیهای سطحی موردبررسی قرارگرفته است.
 -2روش خطوط مشخصه
در لحظهههی آغههاز جریههان پالسههتيک شههرایط تسههليم و
تعههادل در ناحيهههی آغههاز گسههيختگی برقههرار اسههت .در
غالهب مسههائل کالسههيک مکانيهک خههاک ،رفتههار خميههری
خهاک بهها معيههار تسههليم مهوهر -کولمههب بيههان مهیشههود.
ترکيههب معيههار مههذکور بهها معههادالت تعههادل ،مجموعهههای
از معهههادالت دیفرانسهههيل تعهههادل پالسهههتيک را در آن
منطقههه بههه دسههت مههیدهههد .بهها اضههافه شههدن شههرایط
مههرزی تههنش ،از ایههن معههادالت دیفرانسههيل بههرای بههه
دسههت آوردن تههنشههها در زیههر پهیههها و یهها پشههت دیههوار
حائهههل در لحظهههه آغهههاز جریهههان پالسهههتيک اسهههتفاده
م هیشههود .بهههمنظههور راحتههی در حههل مسههائل مشههخص،
ایههن دسههته معههادالت را بههه مؤلفههههههای منحنههی الخطههی
تبدیل میکنند کهه جههت آنهها در ههر نقطهه در ناحيهه
تسههليم بهها جهههتهههای گسههيختگی یهها سههطح لغههزش
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انطبهاق مهییابهد .ایهن جههتههای لغهزش تحهت عنهوان
خطههوط لغههزش و شههبکهی ایجادشههده بههه نههام ميههدان
خط لغزش ناميده میشوند.
 -3روش پيشنهادی
در شکل ( )1مدل پی در نظر گرفتهشده نشان دادهشده
است .فرضيات مورداستفاده عبارتاند از:
 -1محيط خاک همگن و همسان بوده و بهوسيله
پارامترهای ( cچسبندگی)( φ،زاویه اصطکاک داخلی) وγ
(وزن مخصوص خاک) تعریف میگردد.

 -2در لحظه گسيختگی توده خاک از معيار گسيختگی
موهر -کولمب پيروی میکند.
 -3اصل جمع آثار قوا معتبر بوده و ظرفيت باربری پی را
میتوان با توجه به ضرایب ظرفيت باربری ( Nq ،Ncو )N
طبق رابطه ترزاقی  ]13[ 1913تعيين کرد.
 -1وضعيت کرنش مسطح بر حل مسئله حاکم است.
 -1اثر مؤلفههای قائم و افقی نيروی زلزله در توده خاک
بهصورت نيروهای شبه استاتيکی و به ترتيب برابر با  kvو
 khدر نظر گرفتهشده است.
 -6سربار با شدت یکنواخت )  q(1  kvبهصورت قائم و
 kh qبهصورت افقی بر روی سطح خاک مجاور پی وارد
میشود.

شکل ( :)1مدل پی در حل مسئله ظرفيت باربری

 -1-3حل معادالت تعادل در توده خاک
در شکل ( )2المان کوچکی از توده خاک که تحت اثر
شتابهای افقی و قائم ناشی از زلزله قرارگرفته نشان
دادهشده است .با نوشتن تعادل نيروها در دو جهت قائم و
افقی ،معادالت تعادل خاک مطابق روابط  1و  2به دست
خواهند آمد:
()1
() 2

  x  zx
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z
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با حل دستگاه معادالت دیفرانسيلی باال به روش خطوط
مشخصه ،میتوانيم تنشهای موجود در هر نقطه درون توده
خاک را به دست آوریم.
مبههانی اساسههی و اوليههه روش خطههوط مشخصههه توسههط
سوکولوفسههکی در سههال  1962تبيههين شههده اسههت .در
ایههن روش بهها انتخههاب متغيرهههای مناسههب و تبههدیل
دسهههتگاه مختصهههات دکهههارتی بهههه دسهههتگاه مختصهههات
منحنههی الخههط ،معههادالت اوليههه بههه معههادالتی سههادهتههر
تبههدیل مههیشههود .مشخصهههههها در ایههن معههادالت تبههدیل
یافتههه تشههکيل دودسههته منحنههی را مههیدهنههد کههه مههی-
تههوان آنههها را بهههعنههوان محورهههای مختصههات طبيعههی

فصلنامه علمی -تخصصی /رویکردهای نوین در مهندسی عمران

(نههه لزوم هاً عمههود بههر هههم) بکههار بههرد .از هههر نقطههه یههک
منحنی از هر دسته عبور میکند.

شکل ( :)2وضعيت تنش درون توده خاک

با قبول معيار گسيختگی موهر -کولمب و با توجه به شکل ( ،)3میتوان نوشت:
()3
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شکل ( :)3دایره موهر وضعيت تنش درون توده خاک
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بدین ترتيب ،تنشهای وارد بهر ههر المهان خهاک در ناحيهه خميهری و در شهرایط کهرنش مسهطح بههصهورت روابهط  1تها 6
تعریف میگردد:
 z  P  R cos 2

()1
()1
()6

 x  P  R cos 2

 xz   zx  R sin 2

بين تنش اصهلی بزرگتر و محور قائم میباشهد (شکل  P .)1فاصله مرکز دایره موهر از محور قائم
دایره موهر

 3 

R  1

2



و  Rشعاع

میباشند که طبق رابطه  1به هم مرتبط میشوند:

()1
با جایگذاری روابط باال در معادالت تعادل (روابط  1و  )2خواهيم داشت:
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در روابط
بهههاال θ
زاویهههههه
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p
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p
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()9

با کاربرد روش خطوط مشهخصهه ،دستگاه معادالت اوليه که معادالتی با مشتقات جزئی هستند (معادالت  8و  )9به دستگاهی
از معادالت با تعداد بيشهههتر ( 1معادله) ،ليکن از نوع معمولی تبدیل میشهههوند .دو معادله از معادالت دسهههتگاه جدید ،معر
معادالت دودسته خطوط مشخصه هستند که خطوط  αو  βناميده میشوند ،معادالت این خطوط عبارتاند از:
( )12مشخصه ( αیا مشخصه )    
dx  tan(   )dz

( )11مشخصه ( βیا مشخصه )    
dx  tan(   )dz

در روابط باال


2




4

  میباشد .این خطوط بهطور شماتيک در شکل ( )1نشان دادهشده است.
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شکل ( :)4خطوط مشخصه  و 

معادالت تعادل (روابط  8و  )9در امتداد خطوط  αو  βبهصورت زیر بازنویسی میشوند:
در طول خط مشخصه  αیا :    
()12
 k  cos(   ) (1  kv ) sin(   ) 
2R
d    h

 dz
cos 
cos(   ) cos  
 cos(   ) cos 

dP 

در طول خط مشخصه  βیا :    
()13
 k  cos(   ) (1  kv ) sin(   ) 
2R
d   h

 dz
cos 
cos(   ) cos  
 cos(   ) cos 

dP 

با استفاده از معادالت روابط  12 ،11 ،12و  13میتوان مقادیر تنش را در شبکه خطوط مشخصه با استفاده از روش تفاضل
محدود به دست آورد.
 -2-3تعيين نقاط شبکه مشخصههای تنش در توده
خاک
همانطور که در شکل ( )1دیده میشود ،جهت تعيين نقاط
شبکه مشخصه تنش در توده خاک زیر سطح پی ،سه ناحيه
مختلف با شرایط مرزی متفاوت در نظر گرفته میشود.
ناحيه اول ( )R1R2R3موسوم به ناحيه کوشی است که در
آن خطوط مشخصه تنش با معلوم بودن شرایط مرزی در
سطح زمين مجاور پی (خط غيرمشخصه  )R1R2به دست
میآیند .ناحيه دوم ( )R1R3R4موسوم به ناحيه گورسات

است که در آن خطوط مشخصه تنش با معلوم بودن شرایط
مرزی خط مشخصه  R1R3که از حل ناحيه کوشی
بهدستآمده ولبه پی (نقطه  )R1که نقطهای منفرد است
تعيين میگردند .ناحيه سوم ( )R1R4R5نيز موسوم به ناحيه
مرکب است که در آن خطوط مشخصه تنش با معلوم بودن
شرایط مرزی خط مشخصه  R1R4که از حل ناحيه گورسات
بهدستآمده و خط غيرمشخصه  R1R5که همان سطح زیر
پی است به دست میآیند .پس از حل ناحيه مرکب با تعيين
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 Pو برای نقاط واقع در زیر سطح پی میتوان ظرفيت
باربری پی را به دست آورد.
 -3-3توزيع فشار زير سطح پی
با توجه به شکل ( )6با معلوم بودن شرایط مرزی در هر دو
طر پی ،خطوط مشخصه بهطور همزمان از هر دو طر

پی گسترشیافته و با عبور از نواحی کوشی ،گورسات و
مرکب بهتدریج به زیر پی میرسند .این دودسته از خطوط
در نقطه  Mواقع در زیر سطح پی که نقطه تقاطع دو ناحيه
پالستيک بوده و دارای فشار یکسان از هر دو طر است به
هم میرسند.
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z
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شکل ( :)6مکانيسم گسيختگی دوطرفه

هندسهه الگوی گسيختگی با افزایش  khو  kvتغيير میکند،
بههنحویکهه بها افزایش  khو  kvنقطهه ( Mمحهل تقاطع دو
ناحيه پالسههتيک) در زیر پی بهتدریج بهسههوی لبه سههمت
چه پی حرکت کرده و مکانيسهههم گسهههيختگی از حالت
دوطرفه به حالت یکطرفه تبدیل خواهد شههد (شههکل .)1
ظرفيت باربری عموماً بهصههورت ترکيب خطی سههه ضههریب
 Nq ،Ncو (Nبهصورت رابطه زیر بيان میشود.
qult  c N c  q N q  0.5  B N
()11

که در آن  Bعرض پی q ،سهههربار c ،چسهههبندگی و  γوزن
مخصهههوص خاک اسهههت و  qultمؤلفه قائم ظرفيت باربری
اسههت که با اسههتفاده از روش خطوط مشههخصههه به دسههت
میآید.
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شکل ( :)7مکانيسم گسيختگی یکطرفه

بهمنظور محاسهههبه ضهههرایب ظرفيت باربری ،سهههه آناليز
جداگانه انجام میشود .برای یافتن  ،Ncمقادیر سربار  qوزن
مخصهوص  γرا صهفر در نظر میگيریم .برای محاسهبه ،Nq
چسههبندگی  cوزن مخصههوص  γصههفر فرض میشههوند و
سهرانجام جهت محاسهبه  ،Nسربار  qو چسبندگی  cصفر
فرض میگردند.

 -4مقايسه نتايج عددی بهدستآمده با ساير
محققين
در اشههکال  8و  9مقایسههههای بهههين نتهههایج ارائههههشهههده
توسههط بودهوهمکههاران (بههه روش تعههادل حههدی) ][2و
تحقيق حاضهر (بهه روش خطهوط مشخصهه) بهرای حالهت
 φ=32انجههامشههده اسههت .همههاهنگی نسههبتاً خههوبی بههين
N e N qe
(انههدیس
و
نتههایج ارائهههشههده بههرای تغييههرات
N s N qs
 eحالههت لههرزهای و انههدیس  sحالههت اسههتاتيکی را نشههان
مههیدهههد) مشههاهده مههیشههود .بهههنحههویکههه حههداکثر
اختال بين نتایج در حدود  %2است.
1
0.8

)Budhu-Al karni (Kv=.2

0.6

)Present study (Kv=.2

0.4

)budhu-Al karni (Kv=.4
)Present study (Kv=.4

0.2
0
0.3

0.1

0.2
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N qe
N qs

برای حالت   32

0

N qe
N qs
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 -5بررسی اثر عوامل مختلف بر ضرايب باربری و
ظرفيت باربری نهايی پی
در این قسهمت اثر پارامترهای مختلف بر ضرایب باربری و
ظرفيت باربری نهایی پی موردبررسهههی قرارگرفته و نتایج
تحقيق حاضر در قالب نمودارهایی کاربردی ارائهشدهاند.
 -1-5بررسی تأثير شتاب قائم و افقی زلزله بر
ضرايب ظرفيت باربری
اشکال ( )12تا ( )11تأثير مؤلفه قائم شتاب زلزله و اثر توأم
آن را با مؤلفه افقی بر ضرایب ظرفيت باربری برای حاالت
مختلف نشان میدهند .این اشکال برای مقادیر khو  kvبرابر
با  2/2 ،2/1 ،2و  2/3و  φبرابر با  22و  12درجه ارائهشده
است .افزایش  kvزمانی که  kh=2است باعث کاهش ضرایب
 Nqو (Nشده ليکن بر ضریب  Ncبیتأثيراست ،اما اثر توأم

N e
N s

برای حالت   32

 khو  kvحاکی از کاهش در هر سه ضریب  Nq ،Nو Nc

است .نرخ کاهش ((Nنسبت تغييرات (Nبه تغييرات  kvیا
N 
) برای یک زاویه اصطکاک داخلی خاص تقریباً ثابت
kv
است .برای  φ=22در حدود  ،1/31و برای  φ=12در حدود
 16میباشد .نرخ کاهش  Nqنيز نظير (Nتابع زاویه اصطکاک
داخلی خاک بوده و ميزان آن برای  φ=22در حدود  ،6/21و
برای  φ=12در حدود  18میباشد .نرخ کاهش  Ncدر حالت
 k h  2نظير ضرایب (Nو  Nqتابع زاویه اصطکاک داخلی
خاک بوده و برای  φ=22در حدود  ،1/1و برای  φ=12در
حدود  29میباشد .در  ،kh=2تغييرات  kvاثری بر  Ncندارد.
با توجه به نتایج در حالت N( ،φ=22نرخ کاهش کمتری
نسبت به ضرایب Nqو  Ncداشته و در حالت  Nc ،φ=12نرخ
کاهش کمتری در مقایسه با سایر ضرایب دارد.
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اختال برای حههالههت    32از  %11برای  kv  2تهها
 %11برای  kv  2/3تغيير میکند .این ميزان برای حالت
   22از  %11تا  %12و برای حالت    12از  %1تا
 %6تغيير کرده اسههت .بدین ترتيب ميزان در صههد اختال
پاسههه های بهدسهههتآمده از جمع آثار قوا با پاسههه های
بهدسههتآمده بدون اسههتفاده از این اصههل ،با کاهش  و
افزایش  kvبهه حهداقهل میرسهههد ،بهعبارتدیگر ميزان
محافظهکارانه بودن پاس های بهدستآمده از جمع آثار قوا
با افزایش  و کاهش  ، kvبيشتر میشود.

 -2-5بررسیی ممع آثار قوا مهت تعيين ظرفيت
باربری نهايی پی
در شکل ( )16مقایسهای بين حالت کاربرد جمع آثار قوا و
عهدم کهاربرد آن جههت تعيين ظرفيهت بهاربری نهایی در
حالت ، c  22 kpa ، q  12 kpa ،   22 kpa

 B  3 mو  kh  2/1برای مقادیر  kvبرابر با ،2/1 ،2
 2/2و  2/3و  برابر با  22 ،12و  32درجه صههورت گرفته
اسههت .مالحظه میشههود که کاربرد جمع آثار قوا ظرفيت
باربری نهائی کمتری را به دسههت میدهد .ميزان درصههد
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شکل ( :)16مقایسه  qultبهدستآمده در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن جمع آثار قوا
( 22 kpa ، q  12 kpa ،   22 kpa

 cوm

)B3
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 -6ممعبندی و نتيجهگيری
در تحقيق حاضهر تأثير مؤلفه قائم شههتاب زلزله بر ضرایب
ظرفيت باربری پیها با کمک روش خطوط مشهخصه تنش
موردمطهالعه قرارگرفته و اثر توأم مؤلفه قائم با مؤلفه افقی
بررسهیشهده است .جهت تعيين ضرایب ظرفيت باربری با
اسهتفاده از جمع آثار قوا و انجام سه آناليز جداگانه ،مقادیر
 Nq ،Nو  Ncبرای حالتهای  khو  k vبرابر با 2/2 ،2/1 ،2
و  2/3و  برابر با  22و  12محاسبهشده است .نتایج حاصل
از این تحقيق نشهههان میدهد که مؤلفه قائم شهههتاب زلزله
زمانی که  k h  2اسهههت منجر به کاهش ضهههرایب  Nqو
(Nشهده اما بر روی ضهریب  Ncبیتأثيراست .اثر مؤلفه قائم

شتاب زلزله توأم با مؤلفه افقی آن باعث کاهش ضریب Nc

و کاهش بيشههتر در ضههرایب  Nqو (Nمیگردد .با افزایش ، 
 khو  ، kvبيشههترین نرخ کاهش در (Nو  Nqو کمترین نرخ
کاهش در  Ncدیده میشهود .استفاده از اصل جمع آثار قوا
جهت تعيين ظرفيت باربری در جهت اطمينان میباشهههد،
ليکن با افزایش ضهرایب  khو  kvو کاهش  این حاشيه
امنيهت کمتر میگردد .در ادامههه نيز پيشهههنههاد میگردد
بههمنظور مطهالعهات آتی ،تأثير مؤلفهی قائم زلزله بر روی
ظرفيت باربری پیهای نواری واقع بر بسههتر خاک مسههلح
موردمطالعه قرار گيرد.

 -7مرامع
 -1مير ابوطالبی " ،)1381( .ظرفيت باربری لرزهای شهالودههای سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک" نشریه دانشکده فنی ،جلد  39شماره
 ،3صفحه  319تا .321
2. Richards R., Glms D. G. and Badhu M., (1993), “Seismic Bearing Capacity ad Settlement of Foundations”,
Geotech. Engrg. Div., Am. Soc. Civ. Engrs., 1993, 119 No. 4, 662-674.
3. Budhu, M. and Al-Karni, A. (1993), “Seismic Bearing Capacity of Soils”, Geotechnique, Vol. 43, No. 1, pp
181-187.
4. Dormieux, L and Pecker, A. (1995), “Seismic Bearing Capacity of Foundation on Cohesionless Soil”, J.
Geotech. Engrs., ASCE 121 (3), pp 300-303.
5. Soubra, A.H. (1997), “Seismic Bearing Capacity of Sallow Strip Footings in Seismic Conditions” Proc. Ins.
th. Civ. Engrg, London, 125 (94), pp 230-241.
6. Soubra, A.H (1999), “Upper Bound Solution for Bearing Capacity of Foundations”, J. Geotechnical and Geo
Environmental Engineering, ASCE, Vol. 125, No. 1, pp 59-68.
7. Zhu, D. (2000), “The Least Upper-Bound Solution for Bearing Capacity Factor”, Soils and Foundations, Vol
40, No. 1, pp 123-129.
8. Askari, F, and Farzaneh O. (2003), “Upper-Bound Solution for Seismic Bearing Capacity of shallow
Foundation near Slopes”, Geotechnique, Vol. 53, No. 8, pp 697-702.
9. Kumar, J and V. B. K. Mohan Rao (2002), “Seismic Bearing Capacity Factors for Spread Foundation”,
Geotechnique, Vol. 52, No. 2. pp 79-88.
10. Kumar, j & V. B. K. Mohan Rao (2003), “Seismic Bearing Capacity of Foundation on Slopes”, Geotechnique,
Vol. 53, No 3 pp 347-361.
 -11دریا باری (" ،)1381تعيين ظرفيت باربری لرزهای پیهای نواری با استفاده از روش خطوط مشخصه" رساله کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقيقات.
12. Cascone, E., & Casablanca, O. (2016), “Static and seismic bearing capacity of shallow strip footings”, Soil
Dynamics and Earthquake Engineering, 84, 204-223.

