
 

  

، اما در بسیاري از 
زیاد براي 
وارد 
، )ها

از اعضاي پیش ساخته اي تشکیل شده اند و با 
باالیی داشته، در انواع مختلفی از مصالح مانند بتنی، فلزي، 
در دریا، عدم 
شمع هاي 

خاك ایجاد می نماید که به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی شده از ارتعاشات زمین در حین عملیات 
تابخانه، کارخانه، تاسیسات 
آسیب جدي 
ارتعاشات زمین در حین 
کارگیري این روش است، لذا جهت جلوگیري از آسیب هاي سازه اي و حفظ آسایش ساکنین در 
                                        

  ، تهراندانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

زمین و دریا و دستیابی به طول هاي بسیار زیاد با وصله 
به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی از ارتعاشات زمین در حین عملیات شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي 
حساس مانند 
هاي کوچک تا بزرگی را می توانند به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب 
در این مقاله ضمن بررسی تغییرات بوجود آمده به دنبال فرآیند شمعکوبی در خاك اطراف به 
ذرات خاك در استانداردهاي موجود، مقادیر پیشنهادي محققین و ارائه راهکاري موثر جهت کاهش این 

، اما در بسیاري از 
زیاد براي  نیاز به حفاري با عمق

وارد  متقارن بودن بارهاي وارده،
هاپی پلمانند (پی

  .نشست سازه غیر مجاز شود
از اعضاي پیش ساخته اي تشکیل شده اند و با 
باالیی داشته، در انواع مختلفی از مصالح مانند بتنی، فلزي، 

در دریا، عدم هم 
شمع هاي  نیاز به مهارت باال و نظارت دقیق جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز بر خالف سایر روش ها و دستیابی به طولهاي بسیار زیاد با وصله کردن

خاك ایجاد می نماید که به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی شده از ارتعاشات زمین در حین عملیات 
تابخانه، کارخانه، تاسیسات 

آسیب جدي بیمارستان که اتاق عمل درآن بسیار حساس است می توانند 
ارتعاشات زمین در حین 
کارگیري این روش است، لذا جهت جلوگیري از آسیب هاي سازه اي و حفظ آسایش ساکنین در 
                                        

                              

دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

زمین و دریا و دستیابی به طول هاي بسیار زیاد با وصله 
به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی از ارتعاشات زمین در حین عملیات شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي 

حساس مانند  بسیارمسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند موزه، آزمایشگاه، کتابخانه، کارخانه، تاسیسات برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً 
هاي کوچک تا بزرگی را می توانند به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب 
در این مقاله ضمن بررسی تغییرات بوجود آمده به دنبال فرآیند شمعکوبی در خاك اطراف به 
ذرات خاك در استانداردهاي موجود، مقادیر پیشنهادي محققین و ارائه راهکاري موثر جهت کاهش این 

، اما در بسیاري از عنوان گزینه اول انتخاب می کنند
نیاز به حفاري با عمق

متقارن بودن بارهاي وارده،
پی وجود خطر آبشستگی خاك زیر

نشست سازه غیر مجاز شود
از اعضاي پیش ساخته اي تشکیل شده اند و با 
باالیی داشته، در انواع مختلفی از مصالح مانند بتنی، فلزي، 

هم ت به سایر روش ها، قابلیت استفاده بر روي زمین و 
نیاز به مهارت باال و نظارت دقیق جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز بر خالف سایر روش ها و دستیابی به طولهاي بسیار زیاد با وصله کردن

خاك ایجاد می نماید که به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی شده از ارتعاشات زمین در حین عملیات 
تابخانه، کارخانه، تاسیسات ، آزمایشگاه، ک

بیمارستان که اتاق عمل درآن بسیار حساس است می توانند 
ارتعاشات زمین در حین  ،بنابراین

کارگیري این روش است، لذا جهت جلوگیري از آسیب هاي سازه اي و حفظ آسایش ساکنین در 
                                        

                            
  

ارزیابی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات شمعکوبی

2  
دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

  ، تهراندانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

زمین و دریا و دستیابی به طول هاي بسیار زیاد با وصله 
به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی از ارتعاشات زمین در حین عملیات شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي 

مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند موزه، آزمایشگاه، کتابخانه، کارخانه، تاسیسات برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً 
هاي کوچک تا بزرگی را می توانند به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب 
در این مقاله ضمن بررسی تغییرات بوجود آمده به دنبال فرآیند شمعکوبی در خاك اطراف به 
ذرات خاك در استانداردهاي موجود، مقادیر پیشنهادي محققین و ارائه راهکاري موثر جهت کاهش این 

عنوان گزینه اول انتخاب می کنند
نیاز به حفاري با عمق :سطحی اولویت دارد، از جمله

متقارن بودن بارهاي وارده،امکان وقوع نشست نامتقارن پی ناشی از تغییر جنس خاك و یا نا
وجود خطر آبشستگی خاك زیر

نشست سازه غیر مجاز شود را نداشته و یا در صورت بارگذاري
از اعضاي پیش ساخته اي تشکیل شده اند و با 
باالیی داشته، در انواع مختلفی از مصالح مانند بتنی، فلزي، 

ت به سایر روش ها، قابلیت استفاده بر روي زمین و 
نیاز به مهارت باال و نظارت دقیق جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز بر خالف سایر روش ها و دستیابی به طولهاي بسیار زیاد با وصله کردن

خاك ایجاد می نماید که به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی شده از ارتعاشات زمین در حین عملیات 
، آزمایشگاه، کموزه یا بناهاي تاریخی

بیمارستان که اتاق عمل درآن بسیار حساس است می توانند 
بنابراین .به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب ناراحتی و شکایت ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند

کارگیري این روش است، لذا جهت جلوگیري از آسیب هاي سازه اي و حفظ آسایش ساکنین در 
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ارزیابی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات شمعکوبی

2امیر حمیدي

دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی
دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

زمین و دریا و دستیابی به طول هاي بسیار زیاد با وصله 
به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی از ارتعاشات زمین در حین عملیات شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي 

مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند موزه، آزمایشگاه، کتابخانه، کارخانه، تاسیسات برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً 
هاي کوچک تا بزرگی را می توانند به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب 
در این مقاله ضمن بررسی تغییرات بوجود آمده به دنبال فرآیند شمعکوبی در خاك اطراف به 
ذرات خاك در استانداردهاي موجود، مقادیر پیشنهادي محققین و ارائه راهکاري موثر جهت کاهش این 

عنوان گزینه اول انتخاب می کنند به اقتصادي بودن
سطحی اولویت دارد، از جمله

امکان وقوع نشست نامتقارن پی ناشی از تغییر جنس خاك و یا نا
وجود خطر آبشستگی خاك زیر، )تورمی

را نداشته و یا در صورت بارگذاري
از اعضاي پیش ساخته اي تشکیل شده اند و با  که ضربه اي

باالیی داشته، در انواع مختلفی از مصالح مانند بتنی، فلزي، 
ت به سایر روش ها، قابلیت استفاده بر روي زمین و 

نیاز به مهارت باال و نظارت دقیق جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز بر خالف سایر روش ها و دستیابی به طولهاي بسیار زیاد با وصله کردن
  

خاك ایجاد می نماید که به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی شده از ارتعاشات زمین در حین عملیات 
موزه یا بناهاي تاریخی

بیمارستان که اتاق عمل درآن بسیار حساس است می توانند 
به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب ناراحتی و شکایت ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند

کارگیري این روش است، لذا جهت جلوگیري از آسیب هاي سازه اي و حفظ آسایش ساکنین در 
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امیر حمیدي، 1آبتین فرشی همایون روز
دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

abtinfhr_std 
hamidi  

زمین و دریا و دستیابی به طول هاي بسیار زیاد با وصله  امروزه استفاده از شمعکوبی به دلیل سرعت اجرا و ظرفیت باربري باال، امکان استفاده در
به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی از ارتعاشات زمین در حین عملیات شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي 

مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند موزه، آزمایشگاه، کتابخانه، کارخانه، تاسیسات برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً 
هاي کوچک تا بزرگی را می توانند به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب 
در این مقاله ضمن بررسی تغییرات بوجود آمده به دنبال فرآیند شمعکوبی در خاك اطراف به 
ذرات خاك در استانداردهاي موجود، مقادیر پیشنهادي محققین و ارائه راهکاري موثر جهت کاهش این 

 شمعکوبی، ارتعاشات زمین، حداکثر سرعت ذرات، موانع موج

اقتصادي بودن
سطحی اولویت دارد، از جمله هاي

امکان وقوع نشست نامتقارن پی ناشی از تغییر جنس خاك و یا نا
تورمی و خاك هاي فروریزشی

را نداشته و یا در صورت بارگذاري
ضربه اي بین آنها شمعکوبی
باالیی داشته، در انواع مختلفی از مصالح مانند بتنی، فلزي، یی اعمال نیرو به شکل ضربه در خاك فرو می روند کارآمدترین آنهاست چون سرعت اجرا

ت به سایر روش ها، قابلیت استفاده بر روي زمین و قابل استفاده بوده، دستیابی به ظرفیت باربري بیشتر نسب
نیاز به مهارت باال و نظارت دقیق جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز بر خالف سایر روش ها و دستیابی به طولهاي بسیار زیاد با وصله کردن

  .اجراي پی هاي عمیق باشد
خاك ایجاد می نماید که به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی شده از ارتعاشات زمین در حین عملیات 

موزه یا بناهاي تاریخیشمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند 
بیمارستان که اتاق عمل درآن بسیار حساس است می توانند 

به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب ناراحتی و شکایت ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند
کارگیري این روش است، لذا جهت جلوگیري از آسیب هاي سازه اي و حفظ آسایش ساکنین در 
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آبتین فرشی همایون روز
دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی
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 خالصه

امروزه استفاده از شمعکوبی به دلیل سرعت اجرا و ظرفیت باربري باال، امکان استفاده در
به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی از ارتعاشات زمین در حین عملیات شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي 

مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند موزه، آزمایشگاه، کتابخانه، کارخانه، تاسیسات برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً 
هاي کوچک تا بزرگی را می توانند به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب 
در این مقاله ضمن بررسی تغییرات بوجود آمده به دنبال فرآیند شمعکوبی در خاك اطراف به 
ذرات خاك در استانداردهاي موجود، مقادیر پیشنهادي محققین و ارائه راهکاري موثر جهت کاهش این 

  .به مقادیر مجاز استاندارد پرداخته شده است

شمعکوبی، ارتعاشات زمین، حداکثر سرعت ذرات، موانع موج
 

اقتصادي بودن اجرا و سهولت
هاي پی بجاي) 

امکان وقوع نشست نامتقارن پی ناشی از تغییر جنس خاك و یا نا
خاك هاي فروریزشی

را نداشته و یا در صورت بارگذاريخاك نزدیک به سطح زمین ظرفیت باربري کافی براي تحمل بارهاي وارد از سازه 
بین آنها شمعکوبیامروزه روش هاي متفاوتی براي اجراي شمع وجود دارد که در 

اعمال نیرو به شکل ضربه در خاك فرو می روند کارآمدترین آنهاست چون سرعت اجرا
قابل استفاده بوده، دستیابی به ظرفیت باربري بیشتر نسب

نیاز به مهارت باال و نظارت دقیق جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز بر خالف سایر روش ها و دستیابی به طولهاي بسیار زیاد با وصله کردن
اجراي پی هاي عمیق باشد

خاك ایجاد می نماید که به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی شده از ارتعاشات زمین در حین عملیات 
شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند 

بیمارستان که اتاق عمل درآن بسیار حساس است می توانند  ساخت ریزالکترونیک ها یا
به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب ناراحتی و شکایت ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند

کارگیري این روش است، لذا جهت جلوگیري از آسیب هاي سازه اي و حفظ آسایش ساکنین در 

مهندسی عمران،  المللی
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دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی
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امروزه استفاده از شمعکوبی به دلیل سرعت اجرا و ظرفیت باربري باال، امکان استفاده در
به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی از ارتعاشات زمین در حین عملیات شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي 

مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند موزه، آزمایشگاه، کتابخانه، کارخانه، تاسیسات برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً 
هاي کوچک تا بزرگی را می توانند به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب س است آسیب 

در این مقاله ضمن بررسی تغییرات بوجود آمده به دنبال فرآیند شمعکوبی در خاك اطراف به 
ذرات خاك در استانداردهاي موجود، مقادیر پیشنهادي محققین و ارائه راهکاري موثر جهت کاهش این 

به مقادیر مجاز استاندارد پرداخته شده است

شمعکوبی، ارتعاشات زمین، حداکثر سرعت ذرات، موانع موج

سهولت دلیلدر طراحی پی ها، اکثر مهندسان طراح پی هاي سطحی را به 
) شمع ها(پی هاي عمیق

امکان وقوع نشست نامتقارن پی ناشی از تغییر جنس خاك و یا نا
خاك هاي فروریزشیمانند (آمدن نیروي جانبی زیاد به پی، مسئله دار بودن خاك زیر پی

خاك نزدیک به سطح زمین ظرفیت باربري کافی براي تحمل بارهاي وارد از سازه 
امروزه روش هاي متفاوتی براي اجراي شمع وجود دارد که در 

اعمال نیرو به شکل ضربه در خاك فرو می روند کارآمدترین آنهاست چون سرعت اجرا
قابل استفاده بوده، دستیابی به ظرفیت باربري بیشتر نسب

نیاز به مهارت باال و نظارت دقیق جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز بر خالف سایر روش ها و دستیابی به طولهاي بسیار زیاد با وصله کردن
اجراي پی هاي عمیق باشدآن است که سبب شده متداولترین روش در 

خاك ایجاد می نماید که به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی شده از ارتعاشات زمین در حین عملیات 
شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند 

ساخت ریزالکترونیک ها یا
به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب ناراحتی و شکایت ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند

کارگیري این روش است، لذا جهت جلوگیري از آسیب هاي سازه اي و حفظ آسایش ساکنین در 

المللی بینکنگره 
15

ارزیابی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات شمعکوبی

آبتین فرشی همایون روز
دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمیدانشیار، 

امروزه استفاده از شمعکوبی به دلیل سرعت اجرا و ظرفیت باربري باال، امکان استفاده در
به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی از ارتعاشات زمین در حین عملیات شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي 

مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند موزه، آزمایشگاه، کتابخانه، کارخانه، تاسیسات برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً 
س است آسیب ن بسیار حسا

در این مقاله ضمن بررسی تغییرات بوجود آمده به دنبال فرآیند شمعکوبی در خاك اطراف به . ناراحتی ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند
ذرات خاك در استانداردهاي موجود، مقادیر پیشنهادي محققین و ارائه راهکاري موثر جهت کاهش این ارزیابی حداکثر سرعت مجاز ارتعاش 

به مقادیر مجاز استاندارد پرداخته شده است

شمعکوبی، ارتعاشات زمین، حداکثر سرعت ذرات، موانع موج

در طراحی پی ها، اکثر مهندسان طراح پی هاي سطحی را به 
پی هاي عمیقموارد با شرایطی روبرو هستیم که استفاده از 

امکان وقوع نشست نامتقارن پی ناشی از تغییر جنس خاك و یا نا ،قرارگیري پی سطحی بر روي بستر با مقاومت کافی
آمدن نیروي جانبی زیاد به پی، مسئله دار بودن خاك زیر پی

خاك نزدیک به سطح زمین ظرفیت باربري کافی براي تحمل بارهاي وارد از سازه 
امروزه روش هاي متفاوتی براي اجراي شمع وجود دارد که در 

اعمال نیرو به شکل ضربه در خاك فرو می روند کارآمدترین آنهاست چون سرعت اجرا
قابل استفاده بوده، دستیابی به ظرفیت باربري بیشتر نسب

نیاز به مهارت باال و نظارت دقیق جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز بر خالف سایر روش ها و دستیابی به طولهاي بسیار زیاد با وصله کردن
آن است که سبب شده متداولترین روش در 

خاك ایجاد می نماید که به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی شده از ارتعاشات زمین در حین عملیات شمعکوبی ارتعاشاتی در 
شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند 

ساخت ریزالکترونیک ها یا برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً بسیار حساس مانند
به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب ناراحتی و شکایت ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند

کارگیري این روش است، لذا جهت جلوگیري از آسیب هاي سازه اي و حفظ آسایش ساکنین در از مهمترین عوامل محدود کننده ب

 مهندسی ژئوتکنیک

کنگره  دهمین

 ارزیابی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات شمعکوبی

آبتین فرشی همایون روز
دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

دانشیار،  -2

امروزه استفاده از شمعکوبی به دلیل سرعت اجرا و ظرفیت باربري باال، امکان استفاده در
به دلیل پتانسیل باالي خرابی ناشی از ارتعاشات زمین در حین عملیات شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي  اما ؛کردن آنها بسیار متداول است

مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند موزه، آزمایشگاه، کتابخانه، کارخانه، تاسیسات برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً 
ن بسیار حسابیمارستان که اتاق عمل درآ

ناراحتی ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند
ارزیابی حداکثر سرعت مجاز ارتعاش 

به مقادیر مجاز استاندارد پرداخته شده است) مانند موانع موج

شمعکوبی، ارتعاشات زمین، حداکثر سرعت ذرات، موانع موج

در طراحی پی ها، اکثر مهندسان طراح پی هاي سطحی را به 
موارد با شرایطی روبرو هستیم که استفاده از 

قرارگیري پی سطحی بر روي بستر با مقاومت کافی
آمدن نیروي جانبی زیاد به پی، مسئله دار بودن خاك زیر پی

خاك نزدیک به سطح زمین ظرفیت باربري کافی براي تحمل بارهاي وارد از سازه 
امروزه روش هاي متفاوتی براي اجراي شمع وجود دارد که در 

اعمال نیرو به شکل ضربه در خاك فرو می روند کارآمدترین آنهاست چون سرعت اجرا
قابل استفاده بوده، دستیابی به ظرفیت باربري بیشتر نسب

نیاز به مهارت باال و نظارت دقیق جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز بر خالف سایر روش ها و دستیابی به طولهاي بسیار زیاد با وصله کردن
آن است که سبب شده متداولترین روش در 

شمعکوبی ارتعاشاتی در 
شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند 

برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً بسیار حساس مانند
به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب ناراحتی و شکایت ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند

از مهمترین عوامل محدود کننده ب

مهندسی ژئوتکنیک

دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

امروزه استفاده از شمعکوبی به دلیل سرعت اجرا و ظرفیت باربري باال، امکان استفاده در
کردن آنها بسیار متداول است

مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند موزه، آزمایشگاه، کتابخانه، کارخانه، تاسیسات برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً 
بیمارستان که اتاق عمل درآ

ناراحتی ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند
ارزیابی حداکثر سرعت مجاز ارتعاش 

مانند موانع موج( ارتعاشات

شمعکوبی، ارتعاشات زمین، حداکثر سرعت ذرات، موانع موج: کلمات کلیدي

   

در طراحی پی ها، اکثر مهندسان طراح پی هاي سطحی را به 
موارد با شرایطی روبرو هستیم که استفاده از 

قرارگیري پی سطحی بر روي بستر با مقاومت کافی
آمدن نیروي جانبی زیاد به پی، مسئله دار بودن خاك زیر پی

خاك نزدیک به سطح زمین ظرفیت باربري کافی براي تحمل بارهاي وارد از سازه 
امروزه روش هاي متفاوتی براي اجراي شمع وجود دارد که در 

اعمال نیرو به شکل ضربه در خاك فرو می روند کارآمدترین آنهاست چون سرعت اجرا
قابل استفاده بوده، دستیابی به ظرفیت باربري بیشتر نسب یا حتی ترکیبی از آنها

نیاز به مهارت باال و نظارت دقیق جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز بر خالف سایر روش ها و دستیابی به طولهاي بسیار زیاد با وصله کردن
آن است که سبب شده متداولترین روش در دیگر 

شمعکوبی ارتعاشاتی در بدیهی است که 
شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند 

برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً بسیار حساس مانند
به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب ناراحتی و شکایت ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند

از مهمترین عوامل محدود کننده ب

مهندسی ژئوتکنیکدانشجوي کارشناسی ارشد 
 دانشیار مهندسی ژئوتکنیک

دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی -1

امروزه استفاده از شمعکوبی به دلیل سرعت اجرا و ظرفیت باربري باال، امکان استفاده در
کردن آنها بسیار متداول است

مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند موزه، آزمایشگاه، کتابخانه، کارخانه، تاسیسات برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً 
بیمارستان که اتاق عمل درآ

ناراحتی ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند
ارزیابی حداکثر سرعت مجاز ارتعاش 

ارتعاشات
 

کلمات کلیدي

 
 مقدمه  

در طراحی پی ها، اکثر مهندسان طراح پی هاي سطحی را به 
موارد با شرایطی روبرو هستیم که استفاده از 

قرارگیري پی سطحی بر روي بستر با مقاومت کافی
آمدن نیروي جانبی زیاد به پی، مسئله دار بودن خاك زیر پی

خاك نزدیک به سطح زمین ظرفیت باربري کافی براي تحمل بارهاي وارد از سازه 
امروزه روش هاي متفاوتی براي اجراي شمع وجود دارد که در 

اعمال نیرو به شکل ضربه در خاك فرو می روند کارآمدترین آنهاست چون سرعت اجرا
یا حتی ترکیبی از آنها چوبی و

نیاز به مهارت باال و نظارت دقیق جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز بر خالف سایر روش ها و دستیابی به طولهاي بسیار زیاد با وصله کردن
دیگر از مزایاي  کوبشی

بدیهی است که 
شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند 

برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً بسیار حساس مانند
به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب ناراحتی و شکایت ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند

از مهمترین عوامل محدود کننده بیکی  کوبی

دانشجوي کارشناسی ارشد 
دانشیار مهندسی ژئوتکنیک

1

1.  
  

در طراحی پی ها، اکثر مهندسان طراح پی هاي سطحی را به 
موارد با شرایطی روبرو هستیم که استفاده از 

قرارگیري پی سطحی بر روي بستر با مقاومت کافی
آمدن نیروي جانبی زیاد به پی، مسئله دار بودن خاك زیر پی

خاك نزدیک به سطح زمین ظرفیت باربري کافی براي تحمل بارهاي وارد از سازه 

اعمال نیرو به شکل ضربه در خاك فرو می روند کارآمدترین آنهاست چون سرعت اجرا
چوبی و

نیاز به مهارت باال و نظارت دقیق جهت رسیدن به مقاومت مورد نیاز بر خالف سایر روش ها و دستیابی به طولهاي بسیار زیاد با وصله کردن
کوبشی

شمعکوبی به سبب نزدیکی به ساختمانهاي مسکونی و خصوصاً سازه هاي حساسی مانند 
برق، تاسیسات بزرگراهها یا گاهاً بسیار حساس مانند

به دنبال داشته باشند یا حتی در سطوح پایین تر موجب ناراحتی و شکایت ساکنین مجاور محل شمعکوبی شوند
کوبیشمع

دانشجوي کارشناسی ارشد ١
دانشیار مهندسی ژئوتکنیک٢



 
ارتعاشات 
 نتیجتاً
 زمین
 ، اما

یا مقدار انرژي منتقل شده به شمع و دوم 
ه ايِ شمع هاي بتنی مقادیر ارتعاش 
همچنین در کوبش شمع فوالدي با بهره بردن از چکش سنگین تر در ارتفاع سقوط کمتر، ارتعاش 
. مقاومت بیشتري در برابر نفوذ شمع می کنند

از سوي دیگر، ارتعاشات در خاك هاي 
و ) موج فشاري و موج برشی

این موج حدود دو سوم انرژي کل اعمال شده به سطح زمین 
تغییرات سرعت و شتاب سطح زمین 
[6].   

که افزایش نیروي ضربه، قطر شمع و 

روابط تعیین حداکثر 
 و معیارهاي
 پرداخته شده

 با تنها
روند انتقال 

                                        
١ PPV

ارتعاشات  پیرامون
نتیجتاًتمام این مقادیر از انفجار معادن بدست آمده بود که 
زمین جمع آوري و بررسی ارتعاشات

، اماندزد تخمین
یا مقدار انرژي منتقل شده به شمع و دوم 
ه ايِ شمع هاي بتنی مقادیر ارتعاش 
همچنین در کوبش شمع فوالدي با بهره بردن از چکش سنگین تر در ارتفاع سقوط کمتر، ارتعاش 
مقاومت بیشتري در برابر نفوذ شمع می کنند

از سوي دیگر، ارتعاشات در خاك هاي 
موج فشاري و موج برشی

این موج حدود دو سوم انرژي کل اعمال شده به سطح زمین 
تغییرات سرعت و شتاب سطح زمین 

[که دامنه ارتعاشات سطح زمین لزوماً زمانی که نوك شمع بر سطح زمین قرار گرفته بیشینه مقدار را دارا نیست

که افزایش نیروي ضربه، قطر شمع و 
[7].   

روابط تعیین حداکثر 
و معیارهاي حداکثر سرعت ذرات خاك
پرداخته شدهکاهش ارتعاشات 

تنهاکه  استارتعاشات به دنبال عملیات شمعکوبی امري گریزناپذیر 
روند انتقال  1شکل 

 

                                        
PPV 

                              

پیرامون تحقیقات اولیه
تمام این مقادیر از انفجار معادن بدست آمده بود که 
جمع آوري و بررسی ارتعاشات

تخمین را )شمع(انرژي
یا مقدار انرژي منتقل شده به شمع و دوم 
ه ايِ شمع هاي بتنی مقادیر ارتعاش 
همچنین در کوبش شمع فوالدي با بهره بردن از چکش سنگین تر در ارتفاع سقوط کمتر، ارتعاش 
مقاومت بیشتري در برابر نفوذ شمع می کنند

از سوي دیگر، ارتعاشات در خاك هاي 
موج فشاري و موج برشی(، از میان امواج حجمی

این موج حدود دو سوم انرژي کل اعمال شده به سطح زمین 
تغییرات سرعت و شتاب سطح زمین 

که دامنه ارتعاشات سطح زمین لزوماً زمانی که نوك شمع بر سطح زمین قرار گرفته بیشینه مقدار را دارا نیست
که افزایش نیروي ضربه، قطر شمع و 

[گردد میمنجر 

روابط تعیین حداکثر  همچنین 
حداکثر سرعت ذرات خاك
کاهش ارتعاشات 

ارتعاشات به دنبال عملیات شمعکوبی امري گریزناپذیر 
شکل با مطابق به همین دلیل براي درك بهتر مسئله 

  

 

                                        

                            
  

تحقیقات اولیه .الزم است قبل از اجراي پروژه، پیش بینی قابل قبولی از دامنه ارتعاشات زمین انجام گیرد
تمام این مقادیر از انفجار معادن بدست آمده بود که 

جمع آوري و بررسی ارتعاشات بانیز  
r  انرژي منبع از
یا مقدار انرژي منتقل شده به شمع و دوم  است

ه ايِ شمع هاي بتنی مقادیر ارتعاش نشان داد که شمعکوبی ضرب
همچنین در کوبش شمع فوالدي با بهره بردن از چکش سنگین تر در ارتفاع سقوط کمتر، ارتعاش 
مقاومت بیشتري در برابر نفوذ شمع می کنند

از سوي دیگر، ارتعاشات در خاك هاي . دامنه ارتعاشات تولید شده نزدیک منبع ارتعاش در خاك هاي رسی باالتر از خاك هاي ماسه اي است
، از میان امواج حجمی

این موج حدود دو سوم انرژي کل اعمال شده به سطح زمین 
تغییرات سرعت و شتاب سطح زمین ثبت با 

که دامنه ارتعاشات سطح زمین لزوماً زمانی که نوك شمع بر سطح زمین قرار گرفته بیشینه مقدار را دارا نیست
که افزایش نیروي ضربه، قطر شمع و  ندنشان داد

منجر  حداکثر سرعت ذره
وانتقال ارتعاشات در زمین ناشی از عملیات شمعکوبی ضربه اي 

حداکثر سرعت ذرات خاكتخمین 
کاهش ارتعاشات قابلیت با  روش هاي

ارتعاشات به دنبال عملیات شمعکوبی امري گریزناپذیر 
به همین دلیل براي درك بهتر مسئله 

  اندرکنش بین شمع و خاك

   [8]عاشات در عملیات شمعکوبی ضربه اي
                                                

                            دانشکده مهندسی عمران، تبریز
                               

الزم است قبل از اجراي پروژه، پیش بینی قابل قبولی از دامنه ارتعاشات زمین انجام گیرد
تمام این مقادیر از انفجار معادن بدست آمده بود که 

Attewell and Farmer 
rارتعاش ذره در فاصله 

استرابطه پیشنهادي آنها دو ابهام داشت یکی اینکه مشخص نبود که منظور از انرژي، انرژي اسمی چکش 
نشان داد که شمعکوبی ضرب

همچنین در کوبش شمع فوالدي با بهره بردن از چکش سنگین تر در ارتفاع سقوط کمتر، ارتعاش 
مقاومت بیشتري در برابر نفوذ شمع می کنندخاکهاي رسی در مقایسه با خاك هاي ماسه اي در عملیات شمعکوبی 

دامنه ارتعاشات تولید شده نزدیک منبع ارتعاش در خاك هاي رسی باالتر از خاك هاي ماسه اي است
، از میان امواج حجمیدر اکثر مشکالت ناشی از ارتعاش زمین

این موج حدود دو سوم انرژي کل اعمال شده به سطح زمین 
Thandavamo  با

که دامنه ارتعاشات سطح زمین لزوماً زمانی که نوك شمع بر سطح زمین قرار گرفته بیشینه مقدار را دارا نیست
نشان داد در نرم افزار آباکوس
حداکثر سرعت ذرهو افزایش مدول االستیسیته خاك به کاهش 

انتقال ارتعاشات در زمین ناشی از عملیات شمعکوبی ضربه اي 
تخمین جهت  
روش هاي به نیز

ارتعاشات به دنبال عملیات شمعکوبی امري گریزناپذیر 
به همین دلیل براي درك بهتر مسئله 

اندرکنش بین شمع و خاك

 انتقال ارتعاشات در سازه 

عاشات در عملیات شمعکوبی ضربه اي
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الزم است قبل از اجراي پروژه، پیش بینی قابل قبولی از دامنه ارتعاشات زمین انجام گیرد
تمام این مقادیر از انفجار معادن بدست آمده بود که . و با استفاده از اندازه گیري هاي سرعت ذرات انجام شد

 Attewell and Farmer

ارتعاش ذره در فاصله  سرعت
رابطه پیشنهادي آنها دو ابهام داشت یکی اینکه مشخص نبود که منظور از انرژي، انرژي اسمی چکش 

Nilsson نشان داد که شمعکوبی ضرب
همچنین در کوبش شمع فوالدي با بهره بردن از چکش سنگین تر در ارتفاع سقوط کمتر، ارتعاش 

خاکهاي رسی در مقایسه با خاك هاي ماسه اي در عملیات شمعکوبی 
دامنه ارتعاشات تولید شده نزدیک منبع ارتعاش در خاك هاي رسی باالتر از خاك هاي ماسه اي است

در اکثر مشکالت ناشی از ارتعاش زمین
این موج حدود دو سوم انرژي کل اعمال شده به سطح زمین . موج رایلی بیشترین صدمه را در سازه هاي مجاور ایجاد می کند

Thandavamoorthy (

که دامنه ارتعاشات سطح زمین لزوماً زمانی که نوك شمع بر سطح زمین قرار گرفته بیشینه مقدار را دارا نیست
در نرم افزار آباکوس
و افزایش مدول االستیسیته خاك به کاهش 

انتقال ارتعاشات در زمین ناشی از عملیات شمعکوبی ضربه اي 
 پیشنهادي محققین

نیز در ادامه، شده
  .ه است

  
ارتعاشات به دنبال عملیات شمعکوبی امري گریزناپذیر 

به همین دلیل براي درك بهتر مسئله  .خواهد بود

اندرکنش بین شمع و خاك) ج  ارتعاشات در شمع

انتقال ارتعاشات در سازه 

عاشات در عملیات شمعکوبی ضربه اي
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الزم است قبل از اجراي پروژه، پیش بینی قابل قبولی از دامنه ارتعاشات زمین انجام گیرد
و با استفاده از اندازه گیري هاي سرعت ذرات انجام شد

[1 .)1973( 
سرعت، انرژي مبناي

رابطه پیشنهادي آنها دو ابهام داشت یکی اینکه مشخص نبود که منظور از انرژي، انرژي اسمی چکش 
Nilsson (1989

همچنین در کوبش شمع فوالدي با بهره بردن از چکش سنگین تر در ارتفاع سقوط کمتر، ارتعاش 
خاکهاي رسی در مقایسه با خاك هاي ماسه اي در عملیات شمعکوبی 

دامنه ارتعاشات تولید شده نزدیک منبع ارتعاش در خاك هاي رسی باالتر از خاك هاي ماسه اي است
در اکثر مشکالت ناشی از ارتعاش زمین

موج رایلی بیشترین صدمه را در سازه هاي مجاور ایجاد می کند
[5]. 2004 )

که دامنه ارتعاشات سطح زمین لزوماً زمانی که نوك شمع بر سطح زمین قرار گرفته بیشینه مقدار را دارا نیست
در نرم افزار آباکوس شمعکوبی

و افزایش مدول االستیسیته خاك به کاهش 
انتقال ارتعاشات در زمین ناشی از عملیات شمعکوبی ضربه اي 

پیشنهادي محققین سپس روابط
شده گردآوري

ه استدیگرد انجام

  انتقال ارتعاشات در زمین ناشی از عملیات شمعکوبی ضربه اي
ارتعاشات به دنبال عملیات شمعکوبی امري گریزناپذیر این  انتشار
خواهد بوددرك مسئله امکان پذیر 
[8]:  

ارتعاشات در شمع) 

انتقال ارتعاشات در سازه ) ب  

عاشات در عملیات شمعکوبی ضربه ايمراحل انتقال ارت

مهندسی عمران،  المللی
اردیبهشت  17تا 15

الزم است قبل از اجراي پروژه، پیش بینی قابل قبولی از دامنه ارتعاشات زمین انجام گیرد
و با استفاده از اندازه گیري هاي سرعت ذرات انجام شد

[1یک رابطه تجربی بر مبناي انرژي آزاد شده در اثر انفجار ارائه گردید

مبناي بر اي رابطه
رابطه پیشنهادي آنها دو ابهام داشت یکی اینکه مشخص نبود که منظور از انرژي، انرژي اسمی چکش 

1989 .[2]اینکه با توجه به عمق نفوذ چه فاصله اي باید در رابطه قرار گیرد )

همچنین در کوبش شمع فوالدي با بهره بردن از چکش سنگین تر در ارتفاع سقوط کمتر، ارتعاش 
خاکهاي رسی در مقایسه با خاك هاي ماسه اي در عملیات شمعکوبی 

دامنه ارتعاشات تولید شده نزدیک منبع ارتعاش در خاك هاي رسی باالتر از خاك هاي ماسه اي است
در اکثر مشکالت ناشی از ارتعاش زمین .4]

موج رایلی بیشترین صدمه را در سازه هاي مجاور ایجاد می کند
[را انتشار می دهد و تا فاصله زیادي با حداقل استهالك انتشار می یابد

که دامنه ارتعاشات سطح زمین لزوماً زمانی که نوك شمع بر سطح زمین قرار گرفته بیشینه مقدار را دارا نیست
شمعکوبیمدلسازي عددي 

و افزایش مدول االستیسیته خاك به کاهش 
انتقال ارتعاشات در زمین ناشی از عملیات شمعکوبی ضربه اي  مراحل

سپس روابط شده است؛
گردآورياي مهم ي مختلف بر اساس فاکتوره

انجام و نتیجه گیري از موضوعات مطرح شده

انتقال ارتعاشات در زمین ناشی از عملیات شمعکوبی ضربه اي
انتشار ؛می گردد 

درك مسئله امکان پذیر 
[استشده تقسیم 

) ب   انتقال انرژي بین چکش و شمع

  اندرکنش بین خاك و سازه

مراحل انتقال ارت

المللی بینکنگره 
15

الزم است قبل از اجراي پروژه، پیش بینی قابل قبولی از دامنه ارتعاشات زمین انجام گیرد
و با استفاده از اندازه گیري هاي سرعت ذرات انجام شد

یک رابطه تجربی بر مبناي انرژي آزاد شده در اثر انفجار ارائه گردید
رابطه با پیشنهاد

رابطه پیشنهادي آنها دو ابهام داشت یکی اینکه مشخص نبود که منظور از انرژي، انرژي اسمی چکش 
اینکه با توجه به عمق نفوذ چه فاصله اي باید در رابطه قرار گیرد

همچنین در کوبش شمع فوالدي با بهره بردن از چکش سنگین تر در ارتفاع سقوط کمتر، ارتعاش . دنبزرگتري نسبت به شمع هاي فوالدي تولید می کن
خاکهاي رسی در مقایسه با خاك هاي ماسه اي در عملیات شمعکوبی 

دامنه ارتعاشات تولید شده نزدیک منبع ارتعاش در خاك هاي رسی باالتر از خاك هاي ماسه اي است
[4رسی سریعتر از خاك هاي ماسه اي مستهلک می شوند

موج رایلی بیشترین صدمه را در سازه هاي مجاور ایجاد می کند
را انتشار می دهد و تا فاصله زیادي با حداقل استهالك انتشار می یابد

که دامنه ارتعاشات سطح زمین لزوماً زمانی که نوك شمع بر سطح زمین قرار گرفته بیشینه مقدار را دارا نیست
مدلسازي عددي  انجام

و افزایش مدول االستیسیته خاك به کاهش  ١حداکثر سرعت ذره
مراحلبه ابتدا براي درك بهتر مسئله 

شده است؛سرعت ذرات با اندازه گیري هاي در محل پرداخته 
ي مختلف بر اساس فاکتوره

و نتیجه گیري از موضوعات مطرح شده

انتقال ارتعاشات در زمین ناشی از عملیات شمعکوبی ضربه اي
 تولید ارتعاش

درك مسئله امکان پذیر  ،در زمین
تقسیم  اصلی بخش

انتقال انرژي بین چکش و شمع

اندرکنش بین خاك و سازه

مراحل انتقال ارت -1شکل 

کنگره  دهمین

الزم است قبل از اجراي پروژه، پیش بینی قابل قبولی از دامنه ارتعاشات زمین انجام گیرد
Wiss و با استفاده از اندازه گیري هاي سرعت ذرات انجام شد

یک رابطه تجربی بر مبناي انرژي آزاد شده در اثر انفجار ارائه گردید
با پیشنهاد هاي مختلف

رابطه پیشنهادي آنها دو ابهام داشت یکی اینکه مشخص نبود که منظور از انرژي، انرژي اسمی چکش 
اینکه با توجه به عمق نفوذ چه فاصله اي باید در رابطه قرار گیرد

بزرگتري نسبت به شمع هاي فوالدي تولید می کن
خاکهاي رسی در مقایسه با خاك هاي ماسه اي در عملیات شمعکوبی کلی،  

دامنه ارتعاشات تولید شده نزدیک منبع ارتعاش در خاك هاي رسی باالتر از خاك هاي ماسه اي است
رسی سریعتر از خاك هاي ماسه اي مستهلک می شوند

موج رایلی بیشترین صدمه را در سازه هاي مجاور ایجاد می کند
را انتشار می دهد و تا فاصله زیادي با حداقل استهالك انتشار می یابد

که دامنه ارتعاشات سطح زمین لزوماً زمانی که نوك شمع بر سطح زمین قرار گرفته بیشینه مقدار را دارا نیست نتیجه گرفت
Khoubani and Ahmad انجام با

حداکثر سرعت ذرهشمع به افزایش 
براي درك بهتر مسئله 

سرعت ذرات با اندازه گیري هاي در محل پرداخته 
ي مختلف بر اساس فاکتورهارتعاش موجود در آیین نامه ها

و نتیجه گیري از موضوعات مطرح شده

انتقال ارتعاشات در زمین ناشی از عملیات شمعکوبی ضربه اي
ارتعاش در زمین شمعکوبی

در زمین دانستن زنجیره کامل انتقال ارتعاشات
بخش سهبه  توسط محققین
انتقال انرژي بین چکش و شمع) الف

  انتشار موج در خاك
اندرکنش بین خاك و سازه) الف :اهداف آسییب دیده

الزم است قبل از اجراي پروژه، پیش بینی قابل قبولی از دامنه ارتعاشات زمین انجام گیرد شمعکوبی
Wissتوسط 1967 

یک رابطه تجربی بر مبناي انرژي آزاد شده در اثر انفجار ارائه گردید
هاي مختلف خاك در ناشی از شمعکوبی

رابطه پیشنهادي آنها دو ابهام داشت یکی اینکه مشخص نبود که منظور از انرژي، انرژي اسمی چکش 
اینکه با توجه به عمق نفوذ چه فاصله اي باید در رابطه قرار گیرد

بزرگتري نسبت به شمع هاي فوالدي تولید می کن
 بطور[3]. کرد

دامنه ارتعاشات تولید شده نزدیک منبع ارتعاش در خاك هاي رسی باالتر از خاك هاي ماسه اي است
رسی سریعتر از خاك هاي ماسه اي مستهلک می شوند

موج رایلی بیشترین صدمه را در سازه هاي مجاور ایجاد می کند) موج رایلی
را انتشار می دهد و تا فاصله زیادي با حداقل استهالك انتشار می یابد

نتیجه گرفتبرحسب عمق نفوذ شمع 
Khoubani and Ahmad

شمع به افزایش  -
براي درك بهتر مسئله در این مقاله 

سرعت ذرات با اندازه گیري هاي در محل پرداخته 
ارتعاش موجود در آیین نامه ها

و نتیجه گیري از موضوعات مطرح شده در پایان جمع بندي

انتقال ارتعاشات در زمین ناشی از عملیات شمعکوبی ضربه اي
شمعکوبی فعالیت هاي

دانستن زنجیره کامل انتقال ارتعاشات
توسط محققین ارتعاشات در زمین

الف :منبع ارتعاش
انتشار موج در خاك
اهداف آسییب دیده

شمعکوبیمجاورت محل 
1967در سالزمین 

یک رابطه تجربی بر مبناي انرژي آزاد شده در اثر انفجار ارائه گردید
ناشی از شمعکوبی

رابطه پیشنهادي آنها دو ابهام داشت یکی اینکه مشخص نبود که منظور از انرژي، انرژي اسمی چکش 
اینکه با توجه به عمق نفوذ چه فاصله اي باید در رابطه قرار گیرد

بزرگتري نسبت به شمع هاي فوالدي تولید می کن
کردکمتري مشاهده 

دامنه ارتعاشات تولید شده نزدیک منبع ارتعاش در خاك هاي رسی باالتر از خاك هاي ماسه اي است ،بنابراین
رسی سریعتر از خاك هاي ماسه اي مستهلک می شوند

موج رایلی(امواج سطحی
را انتشار می دهد و تا فاصله زیادي با حداقل استهالك انتشار می یابد

برحسب عمق نفوذ شمع 
2012( Khoubani and Ahmadi

-اصطکاك خاك
در این مقاله 

سرعت ذرات با اندازه گیري هاي در محل پرداخته 
ارتعاش موجود در آیین نامه ها

در پایان جمع بندي. است
  
 

انتقال ارتعاشات در زمین ناشی از عملیات شمعکوبی ضربه اي  
فعالیت هاي در تمام

دانستن زنجیره کامل انتقال ارتعاشات
ارتعاشات در زمین

منبع ارتعاش -1
انتشار موج در خاك -2
اهداف آسییب دیده -3

مجاورت محل 
زمین 

یک رابطه تجربی بر مبناي انرژي آزاد شده در اثر انفجار ارائه گردید
ناشی از شمعکوبی

رابطه پیشنهادي آنها دو ابهام داشت یکی اینکه مشخص نبود که منظور از انرژي، انرژي اسمی چکش 
اینکه با توجه به عمق نفوذ چه فاصله اي باید در رابطه قرار گیرد

بزرگتري نسبت به شمع هاي فوالدي تولید می کن
کمتري مشاهده 

بنابراین
رسی سریعتر از خاك هاي ماسه اي مستهلک می شوند

امواج سطحی
را انتشار می دهد و تا فاصله زیادي با حداقل استهالك انتشار می یابد

برحسب عمق نفوذ شمع 
)2012

اصطکاك خاك

سرعت ذرات با اندازه گیري هاي در محل پرداخته 
ارتعاش موجود در آیین نامه ها

است

2.  
 

در تمام
دانستن زنجیره کامل انتقال ارتعاشات

ارتعاشات در زمین



                                                

 
را با فاکتورهاي مزاحمت براي مردم، 
       منظور

است که معموال با استفاده از 
بیشتر از راستاي شعاعی و سرعت در این دو راستا 

PPV V V V  
  .می باشد

PPV V V V  

اندك مقداري 

PPV PPV .                                                  

و حد 

انتقال یافته از چکش هاي 
 .به آسانی قابل استفاده بوده و دو عامل مهم تاثیرگذار بر ارتعاشات زمین یعنی انرژي چکش و فاصله را در نظر می گیرد

در نظر 

[2:  

PPV C. C.(SD)  

 و چکش در هر ضربه
براي 
که نتیجتاً 

PPV C. C.(SD)  

را با فاکتورهاي مزاحمت براي مردم، 
منظوربهترین مقیاس براي این 

است که معموال با استفاده از 
بیشتر از راستاي شعاعی و سرعت در این دو راستا 

  .بنابراین باید تحقیقات خود را بیشتر معطوف به حداکثر سرعت قائم ذره کرد

PPV V V V= + +

می باشد آن مولفه مستقل از زمان وقوع

PPV V V V= + +

اندك مقداري  2

[12:  

PPV PPV .=

PPV  و حد  معمول

انتقال یافته از چکش هاي 
به آسانی قابل استفاده بوده و دو عامل مهم تاثیرگذار بر ارتعاشات زمین یعنی انرژي چکش و فاصله را در نظر می گیرد

در نظر  SDوجود دارد که در روش 
  .در ادامه به چند مورد از روابط پیشنهادي محققین پرداخته شده است

[2را ارائه دادند

PPV C. C.(SD)
 

= = 
  

چکش در هر ضربه
براي  1 براي خاك سست یا نرم تا
که نتیجتاً  درنظرگرفته شده است

PPV C. C.(SD)
 

= = 
  

                              

را با فاکتورهاي مزاحمت براي مردم، 
بهترین مقیاس براي این 

است که معموال با استفاده از ) 
بیشتر از راستاي شعاعی و سرعت در این دو راستا 

بنابراین باید تحقیقات خود را بیشتر معطوف به حداکثر سرعت قائم ذره کرد

2 2 2
r t vPPV V V V= + +

مولفه مستقل از زمان وقوع

2 2 2
rt tt vtPPV V V V= + +

2مشاهده کرد که رابطه 
[11.  

[12کوبی ضربه اي ارائه داده است

ref
25PPV PPV .
D

 =   
PPVrefکوبی ضربه اي 

انتقال یافته از چکش هاي  انرژي
به آسانی قابل استفاده بوده و دو عامل مهم تاثیرگذار بر ارتعاشات زمین یعنی انرژي چکش و فاصله را در نظر می گیرد

وجود دارد که در روش 
در ادامه به چند مورد از روابط پیشنهادي محققین پرداخته شده است

 Attewell and Farmerرا ارائه دادند  5 رابطه
n

EPPV C. C.(SD)
D

 
= = 

  
E  چکش در هر ضربهانرژي

براي خاك سست یا نرم تا
درنظرگرفته شده است

EPPV C. C.(SD)
D

 
= = 

  

                            
  

را با فاکتورهاي مزاحمت براي مردم، ) تغییرمکان، سرعت، شتاب و فرکانس
بهترین مقیاس براي این  )PPV(مرتبط گردانند و مشاهده گردیده که حداکثر سرعت ذره

) شعاعی، عرضی و قائم
بیشتر از راستاي شعاعی و سرعت در این دو راستا 

بنابراین باید تحقیقات خود را بیشتر معطوف به حداکثر سرعت قائم ذره کرد

  :}مستقل از زمان وقوع آنها

        2 2 2
r t vPPV V V V= + +

مولفه مستقل از زمان وقوعسرعت قائم  است که هرکدام حداکثر مقدار هر
  :}با درنظرگیري زمان وقوع آنها

         2 2 2
rt tt vtPPV V V V= + +

مشاهده کرد که رابطه در محل 
[11استفاده کرد

کوبی ضربه اي ارائه داده است

                   
1.525

D
 
  

کوبی ضربه اي در شمع

انرژي توسطنرمال شده 
به آسانی قابل استفاده بوده و دو عامل مهم تاثیرگذار بر ارتعاشات زمین یعنی انرژي چکش و فاصله را در نظر می گیرد

وجود دارد که در روش  غیرهسازه و
               در ادامه به چند مورد از روابط پیشنهادي محققین پرداخته شده است

Attewell and Farmer

          nPPV C. C.(SD)−= =

 ،E(J/blow)

براي خاك سست یا نرم تا 5/0مقدار 
Eurocode  درنظرگرفته شده است 1برابر با

      1PPV C. C.(SD)−= =

                            دانشکده مهندسی عمران، تبریز
                               

تغییرمکان، سرعت، شتاب و فرکانس
مرتبط گردانند و مشاهده گردیده که حداکثر سرعت ذره

شعاعی، عرضی و قائم(سرعت ذره داراي سه مولفه برداري متعامد
بیشتر از راستاي شعاعی و سرعت در این دو راستا در اکثر موارد حداکثر سرعت ذرات خاك در راستاي قائم 

بنابراین باید تحقیقات خود را بیشتر معطوف به حداکثر سرعت قائم ذره کرد

مستقل از زمان وقوع آنها

                            
سرعت قائم  است که هرکدام حداکثر مقدار هر

با درنظرگیري زمان وقوع آنها

                                     
  .در زمانی معین است

در محل انجام گرفته 
استفاده کرد 2او در اکثر کارهاي مهندسی مانند اثر ارتعاش بر روي ساختمان هاي مجاور از رابطه 

کوبی ضربه اي ارائه داده استشمععملیات 

                                                                                        

در شمع .فاصله از شمع است

نرمال شده  فاصله
به آسانی قابل استفاده بوده و دو عامل مهم تاثیرگذار بر ارتعاشات زمین یعنی انرژي چکش و فاصله را در نظر می گیرد

سازه و -با این حال، عوامل تاثیرگذار دیگري بر ارتعاشات زمین مانند ویژگی هاي خاك، اندرکنش خاك
                           در ادامه به چند مورد از روابط پیشنهادي محققین پرداخته شده است

 Attewell and Farmerاندازه گیري هاي متعدد در انواع خاك ها و با روش هاي شمعکوبی متفاوت

                           

، و چکشنوع خاك، شمع 
مقدار در عملیات شمعکوبی ضربه اي را از 

Eurocode 3

  :[14]به شکل لگاریتمی ارائه شد

                       

 
دانشکده مهندسی عمران، تبریز

1394                             

تغییرمکان، سرعت، شتاب و فرکانس
مرتبط گردانند و مشاهده گردیده که حداکثر سرعت ذره

سرعت ذره داراي سه مولفه برداري متعامد
در اکثر موارد حداکثر سرعت ذرات خاك در راستاي قائم 

بنابراین باید تحقیقات خود را بیشتر معطوف به حداکثر سرعت قائم ذره کرد
[11:  

مستقل از زمان وقوع آنها{)و قائم

                                  
سرعت قائم  است که هرکدام حداکثر مقدار هر

با درنظرگیري زمان وقوع آنها{

                           

در زمانی معین است
انجام گرفته  هاي اندازه گیري

او در اکثر کارهاي مهندسی مانند اثر ارتعاش بر روي ساختمان هاي مجاور از رابطه 
عملیات را براي محاسبه حداکثر سرعت ذرات خاك ناشی از 

                                                                  

D فاصله از شمع است

فاصله 4مطابق رابطه 
به آسانی قابل استفاده بوده و دو عامل مهم تاثیرگذار بر ارتعاشات زمین یعنی انرژي چکش و فاصله را در نظر می گیرد

با این حال، عوامل تاثیرگذار دیگري بر ارتعاشات زمین مانند ویژگی هاي خاك، اندرکنش خاك
در ادامه به چند مورد از روابط پیشنهادي محققین پرداخته شده است

                             

اندازه گیري هاي متعدد در انواع خاك ها و با روش هاي شمعکوبی متفاوت

                   

نوع خاك، شمع 
در عملیات شمعکوبی ضربه اي را از 

3در  کهمتغیر است 

به شکل لگاریتمی ارائه شد

                                                                          

 
دانشکده مهندسی عمران، تبریزمهندسی عمران، 

1394اردیبهشت 

 ٣

تغییرمکان، سرعت، شتاب و فرکانس(تا پارامترهاي ارتعاش
مرتبط گردانند و مشاهده گردیده که حداکثر سرعت ذره

سرعت ذره داراي سه مولفه برداري متعامد
در اکثر موارد حداکثر سرعت ذرات خاك در راستاي قائم 

بنابراین باید تحقیقات خود را بیشتر معطوف به حداکثر سرعت قائم ذره کرد
[11ه استارومیه اي دو روش کلی براي محاسبه حداکثر سرعت ذره برشمرد

و قائم عرضیشعاعی، 

                                             

سرعت قائم  است که هرکدام حداکثر مقدار هر
{)و قائم عرضی

                                                    

در زمانی معین است سرعت قائم
اندازه گیري مثالی از

او در اکثر کارهاي مهندسی مانند اثر ارتعاش بر روي ساختمان هاي مجاور از رابطه 
را براي محاسبه حداکثر سرعت ذرات خاك ناشی از 

                                                                  

D(ft)فوت و 

مطابق رابطه  کهاستفاده شده 
به آسانی قابل استفاده بوده و دو عامل مهم تاثیرگذار بر ارتعاشات زمین یعنی انرژي چکش و فاصله را در نظر می گیرد

با این حال، عوامل تاثیرگذار دیگري بر ارتعاشات زمین مانند ویژگی هاي خاك، اندرکنش خاك
در ادامه به چند مورد از روابط پیشنهادي محققین پرداخته شده است .دارد

                                                 

اندازه گیري هاي متعدد در انواع خاك ها و با روش هاي شمعکوبی متفاوت

                                                                                    

نوع خاك، شمع وابسته به یب 
در عملیات شمعکوبی ضربه اي را از 

متغیر است  1تا  0/
به شکل لگاریتمی ارائه شد 7اصالح گردید و رابطه 

                                                          

مهندسی عمران،  المللی
اردیبهشت  17تا 15

تا پارامترهاي ارتعاش
مرتبط گردانند و مشاهده گردیده که حداکثر سرعت ذره

سرعت ذره داراي سه مولفه برداري متعامد
در اکثر موارد حداکثر سرعت ذرات خاك در راستاي قائم 

بنابراین باید تحقیقات خود را بیشتر معطوف به حداکثر سرعت قائم ذره کرد .10]
ارومیه اي دو روش کلی براي محاسبه حداکثر سرعت ذره برشمرد

شعاعی، (ریشه دوم مجموع مربعات مولفه هاي ارتعاش

                           

سرعت قائم  است که هرکدام حداکثر مقدار هر Vvسرعت عرضی و 
عرضیشعاعی، (ریشه دوم مجموع مربعات مولفه هاي ارتعاش

                              

سرعت قائم Vvtسرعت عرضی و 
مثالی ازدر  2و 

او در اکثر کارهاي مهندسی مانند اثر ارتعاش بر روي ساختمان هاي مجاور از رابطه 
را براي محاسبه حداکثر سرعت ذرات خاك ناشی از 

                                                                  

فوت و  25تراز ارتعاش مرجع در فاصله 
  .[12]می باشد

  براي تخمین ارتعاشات
SD  استفاده شده

به آسانی قابل استفاده بوده و دو عامل مهم تاثیرگذار بر ارتعاشات زمین یعنی انرژي چکش و فاصله را در نظر می گیرد
با این حال، عوامل تاثیرگذار دیگري بر ارتعاشات زمین مانند ویژگی هاي خاك، اندرکنش خاك

دارددرك بهتر ارتعاشات زمین ناشی از شمعکوبی نیاز 
                           

اندازه گیري هاي متعدد در انواع خاك ها و با روش هاي شمعکوبی متفاوت

                                                                                 

 C  وn یب اضر
در عملیات شمعکوبی ضربه اي را از  Cمحدوده پارامتر 

/5نیز در استاندارد ها از 
اصالح گردید و رابطه 

                                                          

المللی بینکنگره 
15

تا پارامترهاي ارتعاش صورت پذیرفته
مرتبط گردانند و مشاهده گردیده که حداکثر سرعت ذره اي اختالل در دستگاه هاي حساس و خرابی سازه

سرعت ذره داراي سه مولفه برداري متعامد .[9]می تواند شدت ارتعاش را تعیین سازد
در اکثر موارد حداکثر سرعت ذرات خاك در راستاي قائم 

[10بوده است 

ارومیه اي دو روش کلی براي محاسبه حداکثر سرعت ذره برشمرد
ریشه دوم مجموع مربعات مولفه هاي ارتعاش

                                                                  

سرعت عرضی و 
ریشه دوم مجموع مربعات مولفه هاي ارتعاش

                              

سرعت عرضی و  
و  1 روابطارومیه اي با مقایسه نتایج حاصل از 

او در اکثر کارهاي مهندسی مانند اثر ارتعاش بر روي ساختمان هاي مجاور از رابطه 
را براي محاسبه حداکثر سرعت ذرات خاك ناشی از 

                                                                      

تراز ارتعاش مرجع در فاصله 
می باشد اینچ بر ثانیه

براي تخمین ارتعاشات
PPV از روشSD 

به آسانی قابل استفاده بوده و دو عامل مهم تاثیرگذار بر ارتعاشات زمین یعنی انرژي چکش و فاصله را در نظر می گیرد
با این حال، عوامل تاثیرگذار دیگري بر ارتعاشات زمین مانند ویژگی هاي خاك، اندرکنش خاك

درك بهتر ارتعاشات زمین ناشی از شمعکوبی نیاز 
                                  

 Attewell and Farmer  
اندازه گیري هاي متعدد در انواع خاك ها و با روش هاي شمعکوبی متفاوت

                                                                                 

 حداکثر سرعت ذره،
Eurocode  محدوده پارامتر

n  نیز در استاندارد ها از
اصالح گردید و رابطه  6در ادامه رابطه 

                                                                                    

کنگره  دهمین

صورت پذیرفته زیادي
اختالل در دستگاه هاي حساس و خرابی سازه

می تواند شدت ارتعاش را تعیین سازد
در اکثر موارد حداکثر سرعت ذرات خاك در راستاي قائم  .گرددژئوفون سه محوري اندازه گیري می 

 به مراتب بیشتر از سرعت در راستاي عرضی

ارومیه اي دو روش کلی براي محاسبه حداکثر سرعت ذره برشمرد
ریشه دوم مجموع مربعات مولفه هاي ارتعاش

                                       
سرعت عرضی و  Vt سرعت شعاعی،

ریشه دوم مجموع مربعات مولفه هاي ارتعاش

                                    
 Vttسرعت شعاعی، 

ارومیه اي با مقایسه نتایج حاصل از 
او در اکثر کارهاي مهندسی مانند اثر ارتعاش بر روي ساختمان هاي مجاور از رابطه 

را براي محاسبه حداکثر سرعت ذرات خاك ناشی از  3رابطه 

                            

PPV  تراز ارتعاش مرجع در فاصله
اینچ بر ثانیه 518/1و  0

براي تخمین ارتعاشاتمعیارهاي موجود 
PPV تخمیناکثر روابط ارائه شده براي 

SD به آسانی قابل استفاده بوده و دو عامل مهم تاثیرگذار بر ارتعاشات زمین یعنی انرژي چکش و فاصله را در نظر می گیرد
با این حال، عوامل تاثیرگذار دیگري بر ارتعاشات زمین مانند ویژگی هاي خاك، اندرکنش خاك

درك بهتر ارتعاشات زمین ناشی از شمعکوبی نیاز 
                                           

Attewell and Farmer

اندازه گیري هاي متعدد در انواع خاك ها و با روش هاي شمعکوبی متفاوت

                                                                                 

PPV ،حداکثر سرعت ذره
Eurocode.است 3

nمقدار . [9]توصیه کرده است

در ادامه رابطه  ؛

                                              (                   

زیادي تاکنون تالش بسیار
اختالل در دستگاه هاي حساس و خرابی سازه

می تواند شدت ارتعاش را تعیین سازد
ژئوفون سه محوري اندازه گیري می 

به مراتب بیشتر از سرعت در راستاي عرضی
ارومیه اي دو روش کلی براي محاسبه حداکثر سرعت ذره برشمرد

ریشه دوم مجموع مربعات مولفه هاي ارتعاش

                                                  
سرعت شعاعی، Vr در آن

ریشه دوم مجموع مربعات مولفه هاي ارتعاش

                                 
سرعت شعاعی،  Vrt در آن

ارومیه اي با مقایسه نتایج حاصل از 
او در اکثر کارهاي مهندسی مانند اثر ارتعاش بر روي ساختمان هاي مجاور از رابطه . است

FTA (   رابطه

                 

PPVref (in/s)که در آن

644/0 برابر باالي آن به ترتیب

معیارهاي موجود 
اکثر روابط ارائه شده براي 

SDروش  .می باشد

با این حال، عوامل تاثیرگذار دیگري بر ارتعاشات زمین مانند ویژگی هاي خاك، اندرکنش خاك
درك بهتر ارتعاشات زمین ناشی از شمعکوبی نیاز  

                                       

(  Attewell and Farmer

اندازه گیري هاي متعدد در انواع خاك ها و با روش هاي شمعکوبی متفاوت بر اساس تحلیل نتایج

                                                                                                              

PPV(mm/s) که در آن

3است از شمع افقی

توصیه کرده است
؛[13]حاصل می گردد

                                              (

تاکنون تالش بسیار
اختالل در دستگاه هاي حساس و خرابی سازه

می تواند شدت ارتعاش را تعیین سازد می باشد که
ژئوفون سه محوري اندازه گیري می 

به مراتب بیشتر از سرعت در راستاي عرضی
ارومیه اي دو روش کلی براي محاسبه حداکثر سرعت ذره برشمرد

ریشه دوم مجموع مربعات مولفه هاي ارتعاش )الف

               (           

در آن که
ریشه دوم مجموع مربعات مولفه هاي ارتعاش )ب

                (          

در آن که
ارومیه اي با مقایسه نتایج حاصل از 

است 1کمتر از رابطه 
2006 )

      (                

که در آن
باالي آن به ترتیب

معیارهاي موجود   
اکثر روابط ارائه شده براي 

می باشد شمعکوب
با این حال، عوامل تاثیرگذار دیگري بر ارتعاشات زمین مانند ویژگی هاي خاك، اندرکنش خاك

 که بهگرفته نشده 
     (                                          

1 -  )1973

بر اساس تحلیل نتایج

       (                             

که در آن
D( افقی فاصله

توصیه کرده استخاك سخت 
حاصل می گردد 6رابطه 

                                              (

اختالل در دستگاه هاي حساس و خرابی سازه
می باشد که

ژئوفون سه محوري اندازه گیري می 
به مراتب بیشتر از سرعت در راستاي عرضی

)1               (

)2                (

کمتر از رابطه 

)3      (

باالي آن به ترتیب
 
  

  

3.  
 

اکثر روابط ارائه شده براي در 
شمعکوب

با این حال، عوامل تاثیرگذار دیگري بر ارتعاشات زمین مانند ویژگی هاي خاك، اندرکنش خاك
گرفته نشده 

)4     (
   

3-1
بر اساس تحلیل نتایج

)5       (

(m)

خاك سخت 
رابطه 

)6                                              (



 

log(PPV) x x .log( ) x . log( )  

1x ،

PPV k.D  
  nفاصله از منبع ارتعاش و 

PPV k.( ) k.(SD) 

افزایش می یابد که می تواند بخاطر 
و  در تماس با خاك، تغییر خواص خاك در امتداد شمع یا برخورد پنجه شمع به خاك با خصوصیات متفاوت

که مدل هاي پیش بینی تجربی که تنها شامل فاصله و انرژي چکش هستند شانس بسیار 
به همین دلیل در سالهاي اخیر تالش زیادي صورت گرفته تا سایر 

PPV V . 2 .E .(SD)       

C(m 

PPV 0.2 0.2(SD) .  

z(m 
و براي خاك رسی 

سازمان ها و موسسات 
 فاکتور اساسیِ

اینجا 
پاسخ انسان در برابر ارتعاشات گذرا 

                                        
١ Transient
٢ Continuous

log(PPV) x x .log( ) x . log( )= + +

1xمی باشد و ضرایب 

PPV k.D=

فاصله از منبع ارتعاش و 
[15:  

DPPV k.( ) k.(SD)= =

افزایش می یابد که می تواند بخاطر 
در تماس با خاك، تغییر خواص خاك در امتداد شمع یا برخورد پنجه شمع به خاك با خصوصیات متفاوت

که مدل هاي پیش بینی تجربی که تنها شامل فاصله و انرژي چکش هستند شانس بسیار 
به همین دلیل در سالهاي اخیر تالش زیادي صورت گرفته تا سایر 

pPPV V . 2 .E .(SD)= =

(m/sفاصله از شمع، 

[18:  
E .Dr DrPPV 0.2 0.2(SD) .= =

(mفاصله از محل شمعکوبی، 

و براي خاك رسی 

سازمان ها و موسسات 
فاکتور اساسیِ دو

اینجا در  ،بنابراین
پاسخ انسان در برابر ارتعاشات گذرا 

                                        
Transient 
Continuous 

                              

1 2 3log(PPV) x x .log( ) x . log( )= + +

می باشد و ضرایب فاصله افقی از شمع 

                 nPPV k.D−=

D(   فاصله از منبع ارتعاش و
[15را پیشنهاد داد

n nDPPV k.( ) k.(SD)
E

− −= =

افزایش می یابد که می تواند بخاطر 
در تماس با خاك، تغییر خواص خاك در امتداد شمع یا برخورد پنجه شمع به خاك با خصوصیات متفاوت

که مدل هاي پیش بینی تجربی که تنها شامل فاصله و انرژي چکش هستند شانس بسیار 
به همین دلیل در سالهاي اخیر تالش زیادي صورت گرفته تا سایر 

p
E CPPV V . 2 .E .(SD)

D Z.L
 

= =  
 
D(m  ،فاصله از شمع

[18شدپیشنهاد 
0.5 1.4 1.4

0.5 0.5

E .Dr DrPPV 0.2 0.2(SD) .
D.z.I z.I

= =

فاصله از محل شمعکوبی، 
و براي خاك رسی  ارائه گردیده

سازمان ها و موسسات  در مجاورت آن
دو در غالب معیارهاي ارتعاش

بنابراین .هستند ١گذرا
پاسخ انسان در برابر ارتعاشات گذرا 

  .[4]دندر نظر گرفته شو

                                        

                            
  

1 2 3
E Elog(PPV) x x .log( ) x . log( )

D D
= + +

فاصله افقی از شمع 
 .بدست آمد

                                                                
(ft)حداکثر سرعت ذره در فاصله اي واحد از منبع ارتعاش، 

را پیشنهاد داد 9در رابطه استهالك، رابطه 

                  n nPPV k.( ) k.(SD)− −= =

PPV  افزایش می یابد که می تواند بخاطر
در تماس با خاك، تغییر خواص خاك در امتداد شمع یا برخورد پنجه شمع به خاك با خصوصیات متفاوت

که مدل هاي پیش بینی تجربی که تنها شامل فاصله و انرژي چکش هستند شانس بسیار 
به همین دلیل در سالهاي اخیر تالش زیادي صورت گرفته تا سایر 

E CPPV V . 2 .E .(SD)
D Z.L

 
 
 

(mانرژي انتقال یافته به شمع، 

پیشنهاد  11با درنظرگیري تراکم خاك، عمق نفوذ و امپدانس شمع عالوه بر انرژي اسمی چکش و فاصله از محل شمعکوبی رابطه 
0.5 1.4 1.4

0.5 0.5

E .Dr DrPPV 0.2 0.2(SD) .
D.z.I z.I

= =

فاصله از محل شمعکوبی،   D(m)تراکم نسبی خاك، 
ارائه گردیده براي خاك دانه اي
  .جایگزین گردد

در مجاورت آن به دلیل پتانسیل باالي خرابی سازه هاي اطراف محل شمعکوبی و رنجش ساکنین
معیارهاي ارتعاش

گذرااز نوع ارتعاشات تولید شده در عملیات شمعکوبی 
پاسخ انسان در برابر ارتعاشات گذرا که  همچنین الزم به ذکر است

در نظر گرفته شو

                                                

                            دانشکده مهندسی عمران، تبریز
                               

1 2 3
E Elog(PPV) x x .log( ) x . log( )

D D
 

= + +  
 

فاصله افقی از شمع  D(m)انرژي چکش در هر ضربه و 
بدست آمد 0/234-

                                           
حداکثر سرعت ذره در فاصله اي واحد از منبع ارتعاش، 

در رابطه استهالك، رابطه 

                             n nPPV k.( ) k.(SD)

PPVکه با افزایش عمق قرارگیري شمع مقدار 

در تماس با خاك، تغییر خواص خاك در امتداد شمع یا برخورد پنجه شمع به خاك با خصوصیات متفاوت
که مدل هاي پیش بینی تجربی که تنها شامل فاصله و انرژي چکش هستند شانس بسیار 
به همین دلیل در سالهاي اخیر تالش زیادي صورت گرفته تا سایر 

:  

                                                1PPV V . 2 .E .(SD)− 
 
 

انرژي انتقال یافته به شمع، 

با درنظرگیري تراکم خاك، عمق نفوذ و امپدانس شمع عالوه بر انرژي اسمی چکش و فاصله از محل شمعکوبی رابطه 
0.5 1.4 1.4

1
0.5 0.5

E .Dr DrPPV 0.2 0.2(SD) .
D.z.I z.I

−  
 
 

تراکم نسبی خاك، 
براي خاك دانه اي 11
جایگزین گردد 11 در رابطه

به دلیل پتانسیل باالي خرابی سازه هاي اطراف محل شمعکوبی و رنجش ساکنین
معیارهاي ارتعاشدر این تحقیق 

ارتعاشات تولید شده در عملیات شمعکوبی 
همچنین الزم به ذکر است

در نظر گرفته شو ارتعاشات پیوسته

         

 
دانشکده مهندسی عمران، تبریز

1394                             

      
2

E Elog(PPV) x x .log( ) x . log( )
D D

 
 
 

انرژي چکش در هر ضربه و 
0/234و  1/38

                                                                                                                            (                                           
حداکثر سرعت ذره در فاصله اي واحد از منبع ارتعاش، 

E(ft.lb  در رابطه استهالك، رابطه

                                                              

که با افزایش عمق قرارگیري شمع مقدار 
در تماس با خاك، تغییر خواص خاك در امتداد شمع یا برخورد پنجه شمع به خاك با خصوصیات متفاوت

که مدل هاي پیش بینی تجربی که تنها شامل فاصله و انرژي چکش هستند شانس بسیار 
به همین دلیل در سالهاي اخیر تالش زیادي صورت گرفته تا سایر  .16]

 .پرداخته شده است

:[17]را ارائه کرد

                                                

انرژي انتقال یافته به شمع،  E(J)ارتعاش سر شمع، 

با درنظرگیري تراکم خاك، عمق نفوذ و امپدانس شمع عالوه بر انرژي اسمی چکش و فاصله از محل شمعکوبی رابطه 

                
0.5 1.4 1.4

0.5 0.5

E .Dr Dr
D.z.I z.I

 
 
 

تراکم نسبی خاك،  Drانرژي اسمی چکش، 
11رابطه  .امپدانس شمع می باشد

در رابطه 2/0بجاي 

به دلیل پتانسیل باالي خرابی سازه هاي اطراف محل شمعکوبی و رنجش ساکنین
در این تحقیق . اعمال نموده اند

ارتعاشات تولید شده در عملیات شمعکوبی 
همچنین الزم به ذکر است .نمی باشد

ارتعاشات پیوسته دو برابر

 
دانشکده مهندسی عمران، تبریزمهندسی عمران، 

1394اردیبهشت 

 ٤

                                                                          
 
 

انرژي چکش در هر ضربه و  
1/38،  0/519-براي بهترین انطباق به ترتیب برابر با 

[15.  
                                                                                                                            (

حداکثر سرعت ذره در فاصله اي واحد از منبع ارتعاش، 
(lbبا لحاظ کردن انرژي منبع ارتعاش 

                                              

که با افزایش عمق قرارگیري شمع مقدار 
در تماس با خاك، تغییر خواص خاك در امتداد شمع یا برخورد پنجه شمع به خاك با خصوصیات متفاوت

که مدل هاي پیش بینی تجربی که تنها شامل فاصله و انرژي چکش هستند شانس بسیار 
[16قابل اعتماد ارتعاشات زمین ناشی از شمعکوبی ضربه اي دارند

پرداخته شده استامه به دو مورد از آنها 

را ارائه کرد 10رابطه 

                                                

ارتعاش سر شمع، 
  .شمع استطول 

با درنظرگیري تراکم خاك، عمق نفوذ و امپدانس شمع عالوه بر انرژي اسمی چکش و فاصله از محل شمعکوبی رابطه 

                           

انرژي اسمی چکش، 
امپدانس شمع می باشد

بجاي  2 ثابت 

به دلیل پتانسیل باالي خرابی سازه هاي اطراف محل شمعکوبی و رنجش ساکنین
اعمال نموده اندپیشنهاد و 

ارتعاشات تولید شده در عملیات شمعکوبی 
نمی باشدمدنظر 
دو برابرگذرا  اتمعیارهاي ارتعاش

مهندسی عمران،  المللی
اردیبهشت  17تا 15

                                                                   

 E(J/blow) 
براي بهترین انطباق به ترتیب برابر با 

[15دست یافت 

                                                                                                                            (
k(in/   ،حداکثر سرعت ذره در فاصله اي واحد از منبع ارتعاش

با لحاظ کردن انرژي منبع ارتعاش 

                                              

که با افزایش عمق قرارگیري شمع مقدار  شدمشاهده 
در تماس با خاك، تغییر خواص خاك در امتداد شمع یا برخورد پنجه شمع به خاك با خصوصیات متفاوت

که مدل هاي پیش بینی تجربی که تنها شامل فاصله و انرژي چکش هستند شانس بسیار  دد نتیجه گرفته ش
قابل اعتماد ارتعاشات زمین ناشی از شمعکوبی ضربه اي دارند

امه به دو مورد از آنها 

رابطه Svinkin  براي پیش بینی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات شمعکوبی

                                                                                                       

(mm/s) Vp  ،ارتعاش سر شمع
طول  L(m)امپدانس شمع و 

با درنظرگیري تراکم خاك، عمق نفوذ و امپدانس شمع عالوه بر انرژي اسمی چکش و فاصله از محل شمعکوبی رابطه 

                                                    

 E(J)  ،انرژي اسمی چکش
I(kNs/ امپدانس شمع می باشد
 و عدد گردد

به دلیل پتانسیل باالي خرابی سازه هاي اطراف محل شمعکوبی و رنجش ساکنین
پیشنهاد و را  متفاوتی

ارتعاشات تولید شده در عملیات شمعکوبی که  باید توجه شود
مدنظر تولید می شود 

معیارهاي ارتعاش

المللی بینکنگره 
15

                                                                   

 ،حداکثر سرعت ذره
براي بهترین انطباق به ترتیب برابر با 

دست یافت   8طباق داده هاي صحرایی به رابطه 
                                                                                                                            (

 (s/حداکثر سرعت ذره،

Wiss  با لحاظ کردن انرژي منبع ارتعاش

                                                                           (                                               

Hope and Hiller  مشاهده
در تماس با خاك، تغییر خواص خاك در امتداد شمع یا برخورد پنجه شمع به خاك با خصوصیات متفاوت

د نتیجه گرفته شهمچنین با اندازه گیري هاي بسیار زیا
قابل اعتماد ارتعاشات زمین ناشی از شمعکوبی ضربه اي دارند

امه به دو مورد از آنها ویژگی هاي تاثیرگذار در روابط وارد شود که در اد

براي پیش بینی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات شمعکوبی

                                                       

(حداکثر سرعت ذره،

امپدانس شمع و 

با درنظرگیري تراکم خاك، عمق نفوذ و امپدانس شمع عالوه بر انرژي اسمی چکش و فاصله از محل شمعکوبی رابطه 

                                           

 حداکثر سرعت ذره،
(m/و  PPVعمق قرارگیري شمع در لحظه اندازه گیري 

گردداستفاده  Drبه جاي 

  در آیین نامه ها
به دلیل پتانسیل باالي خرابی سازه هاي اطراف محل شمعکوبی و رنجش ساکنین

متفاوتی مقادیر 
باید توجه شود .آورده شده است

تولید می شود  و اتومبیل
معیارهاي ارتعاشتوصیه شده که 

کنگره  دهمین

                                                                            

PPV حداکثر سرعت ذره
براي بهترین انطباق به ترتیب برابر با شمعکوبی ضربه اي 

طباق داده هاي صحرایی به رابطه 
                                                                                                                            (

PPV ،حداکثر سرعت ذره
Wissدر ادامه، 

                                                                           (

( Hope and Hiller

در تماس با خاك، تغییر خواص خاك در امتداد شمع یا برخورد پنجه شمع به خاك با خصوصیات متفاوت افزایش طول شمعِ
همچنین با اندازه گیري هاي بسیار زیا

قابل اعتماد ارتعاشات زمین ناشی از شمعکوبی ضربه اي دارند
ویژگی هاي تاثیرگذار در روابط وارد شود که در اد

Svinkin  

براي پیش بینی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات شمعکوبی

                                                       

PPV ،حداکثر سرعت ذره
Z(kNs/m  امپدانس شمع و

1389( 

با درنظرگیري تراکم خاك، عمق نفوذ و امپدانس شمع عالوه بر انرژي اسمی چکش و فاصله از محل شمعکوبی رابطه 

                                           

PPV ،حداکثر سرعت ذره
عمق قرارگیري شمع در لحظه اندازه گیري 

به جاي  SPTاز پارامتر عدد 

در آیین نامه ها
به دلیل پتانسیل باالي خرابی سازه هاي اطراف محل شمعکوبی و رنجش ساکنین به جهت اهمیت زیاد ارتعاشات

 ،دولتی به دلیل درنظرگیري عوامل مختلف
آورده شده استسازه اي 

و اتومبیل از منابعی مانند قطار
توصیه شده که و حتی  بوده

                                      

PPV(mm/s) 7رابطه 

شمعکوبی ضربه اي 

( Wiss  
طباق داده هاي صحرایی به رابطه در ابتدا با ان

                                                                                                                            (
PPV(in/s)که در آن 

در ادامه، . شیب یا نرخ استهالك است

                                                                           (

2000(در تحقیقات 

افزایش طول شمعِ: عوامل متعددي باشد
همچنین با اندازه گیري هاي بسیار زیا

قابل اعتماد ارتعاشات زمین ناشی از شمعکوبی ضربه اي دارند تخمین
ویژگی هاي تاثیرگذار در روابط وارد شود که در اد

2008( Svinkin

براي پیش بینی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات شمعکوبی

                                                                           

PPV(mm/s)که در آن 

(m، سرعت انتشار موج در شمع

1389( رهبر و همکاران

با درنظرگیري تراکم خاك، عمق نفوذ و امپدانس شمع عالوه بر انرژي اسمی چکش و فاصله از محل شمعکوبی رابطه 

                          (                                                

PPV(mm/s)که در آن 

عمق قرارگیري شمع در لحظه اندازه گیري 
از پارامتر عدد 

در آیین نامه ها معیارهاي ارتعاش
به جهت اهمیت زیاد ارتعاشات

دولتی به دلیل درنظرگیري عوامل مختلف
آورده شده استسازه اي  یخراب
از منابعی مانند قطارکه  ٢

بودهشدیدتر از ارتعاشات پیوسته 

          (                      

رابطه در 
شمعکوبی ضربه اي  در 3xو  

 

2-  )1981
Wiss در ابتدا با ان

                                                                                                                            (
که در آن 

شیب یا نرخ استهالك است

                                                                           (

در تحقیقات 
عوامل متعددي باشد

همچنین با اندازه گیري هاي بسیار زیا. غیره
تخمینکمی براي 

ویژگی هاي تاثیرگذار در روابط وارد شود که در اد

3-  )2008

براي پیش بینی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات شمعکوبی

   (                  

که در آن 
سرعت انتشار موج در شمع

  

  

رهبر و همکاران  - 4
با درنظرگیري تراکم خاك، عمق نفوذ و امپدانس شمع عالوه بر انرژي اسمی چکش و فاصله از محل شمعکوبی رابطه 

                          (

که در آن 
عمق قرارگیري شمع در لحظه اندازه گیري 

از پارامتر عدد  پیشنهاد شده که

معیارهاي ارتعاش - 5
به جهت اهمیت زیاد ارتعاشات

دولتی به دلیل درنظرگیري عوامل مختلف
خراب و پاسخ انسان

٢ارتعاشات پیوسته

شدیدتر از ارتعاشات پیوسته 

 )7          (

2xx

3-2
Wiss

)8                                                                                                                            (

شیب یا نرخ استهالك است

)9                                                                           (

عوامل متعددي باشد
غیره

کمی براي 
ویژگی هاي تاثیرگذار در روابط وارد شود که در اد

  

3-3
براي پیش بینی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات شمعکوبی

)10   (

سرعت انتشار موج در شمع

3-4
با درنظرگیري تراکم خاك، عمق نفوذ و امپدانس شمع عالوه بر انرژي اسمی چکش و فاصله از محل شمعکوبی رابطه 

)11                          (

عمق قرارگیري شمع در لحظه اندازه گیري 
پیشنهاد شده که

  
3-5

به جهت اهمیت زیاد ارتعاشات
دولتی به دلیل درنظرگیري عوامل مختلف

پاسخ انسان
ارتعاشات پیوسته

شدیدتر از ارتعاشات پیوسته 



 

تا کشورهاي مختلف استانداردي براي این موضوع تعیین کنند و 
حداکثر سرعت ذره براي پاسخ انسان در آیین نامه کشورهاي 

بازه مقادیر 
که مقادیر پایین براي سازه هاي قدیمی و مقادیر باالتر براي سازه هاي 
PPV 

که انسان نسبت به 

  

1  

2  

3  

تا کشورهاي مختلف استانداردي براي این موضوع تعیین کنند و 
حداکثر سرعت ذره براي پاسخ انسان در آیین نامه کشورهاي 

 .قابل مشاهده است

  
 

Athanasopoulos and Pelekis  بازه مقادیر
که مقادیر پایین براي سازه هاي قدیمی و مقادیر باالتر براي سازه هاي 

PPVبا افزایش فرکانس ارتعاش مقادیر 

که انسان نسبت به 

  ها  

Australian Standard
2670.2 

FTA 

British   
BS 

(  

                              

تا کشورهاي مختلف استانداردي براي این موضوع تعیین کنند و 
حداکثر سرعت ذره براي پاسخ انسان در آیین نامه کشورهاي 

قابل مشاهده است

  
Eurocode [13] 

Athanasopoulos and Pelekis

که مقادیر پایین براي سازه هاي قدیمی و مقادیر باالتر براي سازه هاي 
با افزایش فرکانس ارتعاش مقادیر 

که انسان نسبت به واضح است 

 آیین نامه

Australian Standard
2670.2 (1990 )

FTA ( 2006 )

British Standard
5228.2
2009 )

                            
  

تا کشورهاي مختلف استانداردي براي این موضوع تعیین کنند و 
حداکثر سرعت ذره براي پاسخ انسان در آیین نامه کشورهاي 

Eurocode  قابل مشاهده است

  .مقادیر حداکثر سرعت ذره در آیین نامه ها براي پاسخ انسان

(1993 Eurocode 3

Athanasopoulos and Pelekis

که مقادیر پایین براي سازه هاي قدیمی و مقادیر باالتر براي سازه هاي 
با افزایش فرکانس ارتعاش مقادیر  که
واضح است  .می باشد اي

(mm  
  روز

 یا شب

Australian Standard 
1990 )

 روز

 شب

  روز 
 شبیا 

2006

Standard
5228.2

                            دانشکده مهندسی عمران، تبریز
                               

تا کشورهاي مختلف استانداردي براي این موضوع تعیین کنند و 
حداکثر سرعت ذره براي پاسخ انسان در آیین نامه کشورهاي 

Eurocode در انسانها 3

مقادیر حداکثر سرعت ذره در آیین نامه ها براي پاسخ انسان

1993حداکثر سرعت قابل قبول ذرات براي جلوگیري از مزاحمت انسانها در )3

Athanasopoulos and Pelekis ( 2000

که مقادیر پایین براي سازه هاي قدیمی و مقادیر باالتر براي سازه هاي 
که می باشدهرتز 

اي براي جلوگیري از خرابی سازه

(mm/sحداکثر سرعت ذره

روز  مولفه قائم
یا شب  مولفه افقی

  مولفه قائم
روز

  مولفه افقی
  مولفه قائم

شب
  مولفه افقی
روز   مولفه قائم

یا    مولفه افقی
0/18  
0/56 

1/78  

0/14  

0/3  

1  

10  

 
دانشکده مهندسی عمران، تبریز

1394                             

تا کشورهاي مختلف استانداردي براي این موضوع تعیین کنند و  هبرهم خوردن آرامش ساکنین در مجاورت محل شمعکوبی و شکایت آنان سبب شد
حداکثر سرعت ذره براي پاسخ انسان در آیین نامه کشورهاي  1جدول 

انسانها جلوگیري از مزاحمت

مقادیر حداکثر سرعت ذره در آیین نامه ها براي پاسخ انسان

حداکثر سرعت قابل قبول ذرات براي جلوگیري از مزاحمت انسانها در

2000 .[5]با توسعه ترك، شکستن و ترك خوردن پنجره ها آغاز می شود )

که مقادیر پایین براي سازه هاي قدیمی و مقادیر باالتر براي سازه هاي 
هرتز  60الی  10

براي جلوگیري از خرابی سازه

حداکثر سرعت ذره
مولفه قائم 0/14
مولفه افقی  0/4

مولفه قائم 4-13
مولفه افقی  13-36
مولفه قائم 0/2-3

مولفه افقی  0/6-8/4
مولفه قائم 8-18

مولفه افقی  24-52
0/18
0/56
1/78

0/14

 
دانشکده مهندسی عمران، تبریزمهندسی عمران، 

1394اردیبهشت 

 ٥

برهم خوردن آرامش ساکنین در مجاورت محل شمعکوبی و شکایت آنان سبب شد
جدول  .محققین نیز به مطالعه دقیق تر پیرامون این موضوع و عوامل موثر بر آن بپردازند

جلوگیري از مزاحمت براي

مقادیر حداکثر سرعت ذره در آیین نامه ها براي پاسخ انسان

حداکثر سرعت قابل قبول ذرات براي جلوگیري از مزاحمت انسانها در

با توسعه ترك، شکستن و ترك خوردن پنجره ها آغاز می شود
که مقادیر پایین براي سازه هاي قدیمی و مقادیر باالتر براي سازه هاي  دانستهمیلیمتر بر ثانیه 

10 معموال بینبراي عملیات شمعکوبی 
براي جلوگیري از خرابی سازهمقادیر حداکثرسرعت ذره در آیین نامه ها 

حداکثر سرعت ذره

13
36
3

8/4
18
52

"  

براي اکثر فرکانس هاي ارتعاش همراه شده 

محتمل است که ارتعاش در این سطح در محیط هاي مسکونی سبب شکایت شود، اما 
  .اگرهشدار و توضیح  از قبل به ساکنین داده شده باشد می تواند تحمل شود

  .کوتاه در این سطح غیر قابل تحمل باشد

مهندسی عمران،  المللی
اردیبهشت  17تا 15

برهم خوردن آرامش ساکنین در مجاورت محل شمعکوبی و شکایت آنان سبب شد
محققین نیز به مطالعه دقیق تر پیرامون این موضوع و عوامل موثر بر آن بپردازند

براي قابل قبول ذرات

مقادیر حداکثر سرعت ذره در آیین نامه ها براي پاسخ انسان

حداکثر سرعت قابل قبول ذرات براي جلوگیري از مزاحمت انسانها در

با توسعه ترك، شکستن و ترك خوردن پنجره ها آغاز می شود
میلیمتر بر ثانیه  70

براي عملیات شمعکوبی 
مقادیر حداکثرسرعت ذره در آیین نامه ها 

  آستانه تقریبی احساس براي بسیاري از انسانها
"بطور واضح محسوس

  ارتعاش قابل قبول تنها به شرط وجود تعداد دفعات کم در هر روز
براي اکثر فرکانس هاي ارتعاش همراه شده 

  .یط هاي مسکونی محسوس باشد
محتمل است که ارتعاش در این سطح در محیط هاي مسکونی سبب شکایت شود، اما 

اگرهشدار و توضیح  از قبل به ساکنین داده شده باشد می تواند تحمل شود
کوتاه در این سطح غیر قابل تحمل باشد

المللی بینکنگره 
15

برهم خوردن آرامش ساکنین در مجاورت محل شمعکوبی و شکایت آنان سبب شد
محققین نیز به مطالعه دقیق تر پیرامون این موضوع و عوامل موثر بر آن بپردازند

قابل قبول ذراتحداکثر سرعت 

مقادیر حداکثر سرعت ذره در آیین نامه ها براي پاسخ انسان  -1جدول 

حداکثر سرعت قابل قبول ذرات براي جلوگیري از مزاحمت انسانها در

با توسعه ترك، شکستن و ترك خوردن پنجره ها آغاز می شود
70الی  3بین اي را 

براي عملیات شمعکوبی  نیز
مقادیر حداکثرسرعت ذره در آیین نامه ها 

  .سازه در برابر ارتعاشات بسیار حساس تر است

  پاسخ انسان 

  مناطق بحرانی

  مناطق مسکونی

  

آستانه تقریبی احساس براي بسیاري از انسانها
بطور واضح محسوس"و  "به سختی محسوس

ارتعاش قابل قبول تنها به شرط وجود تعداد دفعات کم در هر روز
براي اکثر فرکانس هاي ارتعاش همراه شده 

  .با ساخت و ساز محسوس باشد
یط هاي مسکونی محسوس باشد

محتمل است که ارتعاش در این سطح در محیط هاي مسکونی سبب شکایت شود، اما 
اگرهشدار و توضیح  از قبل به ساکنین داده شده باشد می تواند تحمل شود

کوتاه در این سطح غیر قابل تحمل باشد

کنگره  دهمین

برهم خوردن آرامش ساکنین در مجاورت محل شمعکوبی و شکایت آنان سبب شد
محققین نیز به مطالعه دقیق تر پیرامون این موضوع و عوامل موثر بر آن بپردازند

حداکثر سرعت نیز 

جدول 

حداکثر سرعت قابل قبول ذرات براي جلوگیري از مزاحمت انسانها در

 
با توسعه ترك، شکستن و ترك خوردن پنجره ها آغاز می شود

اي را مجاز براي جلوگیري از خرابی سازه 
نیز فرکانس ارتعاش

مقادیر حداکثرسرعت ذره در آیین نامه ها  2
سازه در برابر ارتعاشات بسیار حساس تر است

پاسخ انسان 

مناطق بحرانی

مناطق مسکونی

  ادارات

آستانه تقریبی احساس براي بسیاري از انسانها
به سختی محسوس"خط تقریبی جداکننده بین 

ارتعاش قابل قبول تنها به شرط وجود تعداد دفعات کم در هر روز
براي اکثر فرکانس هاي ارتعاش همراه شده  جاارتعاش ممکن است فقط در حساس ترین 

با ساخت و ساز محسوس باشد
یط هاي مسکونی محسوس باشدحارتعاش ممکن در م

محتمل است که ارتعاش در این سطح در محیط هاي مسکونی سبب شکایت شود، اما 
اگرهشدار و توضیح  از قبل به ساکنین داده شده باشد می تواند تحمل شود

کوتاه در این سطح غیر قابل تحمل باشدغیرقرار گیري براي 

  پاسخ انسان
برهم خوردن آرامش ساکنین در مجاورت محل شمعکوبی و شکایت آنان سبب شد

محققین نیز به مطالعه دقیق تر پیرامون این موضوع و عوامل موثر بر آن بپردازند
نیز  2شکل  در 

حداکثر سرعت قابل قبول ذرات براي جلوگیري از مزاحمت انسانها در -2شکل 

 خرابی سازه اي
با توسعه ترك، شکستن و ترك خوردن پنجره ها آغاز می شود خرابی سازه اي عمدتاً

مجاز براي جلوگیري از خرابی سازه 
فرکانس ارتعاش. مدرن پیشنهاد شده است

2جدول . 19]
سازه در برابر ارتعاشات بسیار حساس تر است

آستانه تقریبی احساس براي بسیاري از انسانها
خط تقریبی جداکننده بین 

ارتعاش قابل قبول تنها به شرط وجود تعداد دفعات کم در هر روز
ارتعاش ممکن است فقط در حساس ترین 

با ساخت و ساز محسوس باشد
ارتعاش ممکن در م

محتمل است که ارتعاش در این سطح در محیط هاي مسکونی سبب شکایت شود، اما 
اگرهشدار و توضیح  از قبل به ساکنین داده شده باشد می تواند تحمل شود

براي ارتعاش محتمل است که  

پاسخ انسان -1- 5
برهم خوردن آرامش ساکنین در مجاورت محل شمعکوبی و شکایت آنان سبب شد

محققین نیز به مطالعه دقیق تر پیرامون این موضوع و عوامل موثر بر آن بپردازند
 .می باشدمختلف 

شکل 

خرابی سازه اي -2- 5
خرابی سازه اي عمدتاً

مجاز براي جلوگیري از خرابی سازه 
مدرن پیشنهاد شده است

[19افزایش می یابد

سازه در برابر ارتعاشات بسیار حساس تر است

خط تقریبی جداکننده بین 
ارتعاش قابل قبول تنها به شرط وجود تعداد دفعات کم در هر روز

ارتعاش ممکن است فقط در حساس ترین 

محتمل است که ارتعاش در این سطح در محیط هاي مسکونی سبب شکایت شود، اما 
اگرهشدار و توضیح  از قبل به ساکنین داده شده باشد می تواند تحمل شود

ارتعاش محتمل است که  

3-5
برهم خوردن آرامش ساکنین در مجاورت محل شمعکوبی و شکایت آنان سبب شد

محققین نیز به مطالعه دقیق تر پیرامون این موضوع و عوامل موثر بر آن بپردازند
مختلف 

  

  
  

  

  

3-5
خرابی سازه اي عمدتاً

مجاز براي جلوگیري از خرابی سازه 
مدرن پیشنهاد شده است

افزایش می یابد
سازه در برابر ارتعاشات بسیار حساس تر است



 

در پروژه هاي 
 ،بنابراین

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

در پروژه هاي  .است
بنابراین. قابل قبول کاهش یابد

  ها آیین نامه

AASHTO 

Swiss Standard  
 SN 

(1992 

British Standard 
BS 7385 2 

(1993 

Eurocode 
(1993 

FHWA
Compaction  

German Standard 
DIN 

(1999 

FTA 

                              

استیا نرم بزرگتر 
قابل قبول کاهش یابد

 .ت استبسیار حائز اهمی

آیین نامه

AASHTO (1990 )

Swiss Standard
640312

1992 )
 

British Standard
7385 2−
1993 )

Eurocode 3  
1993 )

FHWA Dynamic 
Compaction (1995

German Standard
4150 3−

1999 )

FTA ( 2006 )

                            
  

 .حداکثر سرعت ذره در آیین نامه ها براي جلوگیري از خرابی سازه

یا نرم بزرگتر  یا متراکم نسبت به خاك هاي سست و
قابل قبول کاهش یابد يباید با روشی کارآمد به مقدار

بسیار حائز اهمی

فرکانس 
(Hz)   

 1990 )

10 

30  

640312

10 

30  

10 

30  
10 

30  
4- 

7385 2 > 

 تمام فرکانس ها

  3

  Dynamic 
1995 )

-0  
10  

-50  
  تمام فرکانس ها

German Standard
4150 3−

-0  
10  

-50  
  تمام فرکانس ها

-0  
10  

-50  
  تمام فرکانس ها

  2006

                            دانشکده مهندسی عمران، تبریز
                               

حداکثر سرعت ذره در آیین نامه ها براي جلوگیري از خرابی سازه

یا متراکم نسبت به خاك هاي سست و
باید با روشی کارآمد به مقدار

بسیار حائز اهمی غیرهشمع، روش شمعکوبی و 

فرکانس 
ارتعاش

- 

       10-30
30-60

10-30
30-60

10-30
30-60
10-30
30-60

  سازه هاي قاب بندي شده ي سبک یا غیرمسلح مسکونی و ساختمانهاي تجاري سبک
-15

>15
تمام فرکانس ها

-  

-  

10-
50-10

100-
تمام فرکانس ها

10-
50-10

100-
تمام فرکانس ها

10-
50-10

100-
تمام فرکانس ها

-  

 
دانشکده مهندسی عمران، تبریز

1394                             

حداکثر سرعت ذره در آیین نامه ها براي جلوگیري از خرابی سازه

یا متراکم نسبت به خاك هاي سست و
باید با روشی کارآمد به مقدار ،باشد

شمع، روش شمعکوبی و 

 ساختمان هاي مسکونی، دیوارهاي گچکاري شده

 ساختمان هاي مسکونی مرمت شده با دیوارهاي گچی

       روباز،  هاي ، کانال

ساختمان هاي با دیوار و کف پی بتنی، دیوارها بتنی یا با مصالح بنایی، 
  دیوارهاي حائل با مصالح بنایی سنگی، تونل زیرزمینی با پوشش مصالح بنایی، 

  .اما با سقف چوبی و دیوارهاي با مصالح بنایی

  

سازه هاي قاب بندي شده ي سبک یا غیرمسلح مسکونی و ساختمانهاي تجاري سبک

 سازه هاي قاب بندي شده یا مسلح صنعتی و ساختمانهاي تجاري سنگین

  ارتعاش

 
دانشکده مهندسی عمران، تبریزمهندسی عمران، 

1394اردیبهشت 

 ٦

حداکثر سرعت ذره در آیین نامه ها براي جلوگیري از خرابی سازه

یا متراکم نسبت به خاك هاي سست و بطورکلی در عملیات نصب شمع میزان ارتعاشات زمین در خاك هاي سخت و
باشدها شمعکوبی چنانچه دامنه ارتعاشات بیش از حدود تعیین شده در آیین نامه 

شمع، روش شمعکوبی و اندازه و جنس 

  مشخصات سازه

  بحرانی دیگرمکان هاي تاریخی یا مکان هاي 
ساختمان هاي مسکونی، دیوارهاي گچکاري شده

ساختمان هاي مسکونی مرمت شده با دیوارهاي گچی
 سازه هاي مهندسی شده، بدون گچ

، کانالمسلح، پل ها، تونل ها
  .زیرزمینی با و بدون پوشش بتن

ساختمان هاي با دیوار و کف پی بتنی، دیوارها بتنی یا با مصالح بنایی، 
دیوارهاي حائل با مصالح بنایی سنگی، تونل زیرزمینی با پوشش مصالح بنایی، 

  .کانال هاي در مصالح سست

اما با سقف چوبی و دیوارهاي با مصالح بنایی

  .ساختمان هاي شدیداً حساس به ارتعاش

سازه هاي قاب بندي شده ي سبک یا غیرمسلح مسکونی و ساختمانهاي تجاري سبک

سازه هاي قاب بندي شده یا مسلح صنعتی و ساختمانهاي تجاري سنگین
  
  

  واحدهاي صنعتی کوچک

  سازه هاي مدفون

 لوله ها و تاسیسات برق

 

 تاریخی

  ساختمان بتنی مسلح، فوالدي یا چوبی 
  ساختمان بتنی و بنایی مهندسی شده
  ساختمان بنایی و چوبی مهندسی نشده

ارتعاش ناشی از ساختمان هاي شدیداً حساس به خرابی

مهندسی عمران،  المللی
اردیبهشت  17تا 15

حداکثر سرعت ذره در آیین نامه ها براي جلوگیري از خرابی سازه

بطورکلی در عملیات نصب شمع میزان ارتعاشات زمین در خاك هاي سخت و
شمعکوبی چنانچه دامنه ارتعاشات بیش از حدود تعیین شده در آیین نامه 

اندازه و جنس انتخاب روشی موثر با توجه به شرایط حاکم مانند خاك منطقه، 

مشخصات سازه

مکان هاي تاریخی یا مکان هاي 
ساختمان هاي مسکونی، دیوارهاي گچکاري شده

ساختمان هاي مسکونی مرمت شده با دیوارهاي گچی
سازه هاي مهندسی شده، بدون گچ

مسلح، پل ها، تونل ها ختمان هاي فوالدي یا بتنی
زیرزمینی با و بدون پوشش بتن

ساختمان هاي با دیوار و کف پی بتنی، دیوارها بتنی یا با مصالح بنایی، 
دیوارهاي حائل با مصالح بنایی سنگی، تونل زیرزمینی با پوشش مصالح بنایی، 

کانال هاي در مصالح سست

اما با سقف چوبی و دیوارهاي با مصالح بنایی 

ساختمان هاي شدیداً حساس به ارتعاش

سازه هاي قاب بندي شده ي سبک یا غیرمسلح مسکونی و ساختمانهاي تجاري سبک

سازه هاي قاب بندي شده یا مسلح صنعتی و ساختمانهاي تجاري سنگین
  بناهاي تاریخی

  مسکونی اطقمن
واحدهاي صنعتی کوچک

  کارخانه ها
سازه هاي مدفون

لوله ها و تاسیسات برق

 صنعتی -تجاري

 مسکونی

تاریخی -حساس

ساختمان بتنی مسلح، فوالدي یا چوبی 
ساختمان بتنی و بنایی مهندسی شده
ساختمان بنایی و چوبی مهندسی نشده

ساختمان هاي شدیداً حساس به خرابی

المللی بینکنگره 
15

حداکثر سرعت ذره در آیین نامه ها براي جلوگیري از خرابی سازهمقادیر 

بطورکلی در عملیات نصب شمع میزان ارتعاشات زمین در خاك هاي سخت و
شمعکوبی چنانچه دامنه ارتعاشات بیش از حدود تعیین شده در آیین نامه 

انتخاب روشی موثر با توجه به شرایط حاکم مانند خاك منطقه، 

مشخصات سازه

مکان هاي تاریخی یا مکان هاي 
ساختمان هاي مسکونی، دیوارهاي گچکاري شده

ساختمان هاي مسکونی مرمت شده با دیوارهاي گچی
سازه هاي مهندسی شده، بدون گچ

ختمان هاي فوالدي یا بتنی
زیرزمینی با و بدون پوشش بتن هاي تونل

ساختمان هاي با دیوار و کف پی بتنی، دیوارها بتنی یا با مصالح بنایی، 
دیوارهاي حائل با مصالح بنایی سنگی، تونل زیرزمینی با پوشش مصالح بنایی، 

کانال هاي در مصالح سست

 IIساختمان هاي گروه 

(IV) ساختمان هاي شدیداً حساس به ارتعاش

سازه هاي قاب بندي شده ي سبک یا غیرمسلح مسکونی و ساختمانهاي تجاري سبک

سازه هاي قاب بندي شده یا مسلح صنعتی و ساختمانهاي تجاري سنگین

واحدهاي صنعتی کوچک

سازه هاي مدفون

لوله ها و تاسیسات برق

حساس

(I)   ساختمان بتنی مسلح، فوالدي یا چوبی
(II)   ساختمان بتنی و بنایی مهندسی شده
(III) ساختمان بنایی و چوبی مهندسی نشده

ساختمان هاي شدیداً حساس به خرابی )

کنگره  دهمین

مقادیر  -2جدول 

  روش هاي کاهش ارتعاشات
بطورکلی در عملیات نصب شمع میزان ارتعاشات زمین در خاك هاي سخت و

شمعکوبی چنانچه دامنه ارتعاشات بیش از حدود تعیین شده در آیین نامه 
انتخاب روشی موثر با توجه به شرایط حاکم مانند خاك منطقه، 

ساختمان هاي مسکونی، دیوارهاي گچکاري شده
ساختمان هاي مسکونی مرمت شده با دیوارهاي گچی

(I)  ختمان هاي فوالدي یا بتنیسا

(II)    ،ساختمان هاي با دیوار و کف پی بتنی، دیوارها بتنی یا با مصالح بنایی
دیوارهاي حائل با مصالح بنایی سنگی، تونل زیرزمینی با پوشش مصالح بنایی، 

(III)  ساختمان هاي گروه

سازه هاي قاب بندي شده ي سبک یا غیرمسلح مسکونی و ساختمانهاي تجاري سبک

سازه هاي قاب بندي شده یا مسلح صنعتی و ساختمانهاي تجاري سنگین

(IV)

روش هاي کاهش ارتعاشات
بطورکلی در عملیات نصب شمع میزان ارتعاشات زمین در خاك هاي سخت و

شمعکوبی چنانچه دامنه ارتعاشات بیش از حدود تعیین شده در آیین نامه 
انتخاب روشی موثر با توجه به شرایط حاکم مانند خاك منطقه، 

حداکثر سرعت 
(mm 

5/08 

10/16 

25/4 

12/7  

7/6  

5/08  

3/05  
 

سازه هاي قاب بندي شده ي سبک یا غیرمسلح مسکونی و ساختمانهاي تجاري سبک
 

 در پی

 در باالترین طبقه

 در پی

 در باالترین طبقه

 در پی

 در باالترین طبقه

روش هاي کاهش ارتعاشات  
بطورکلی در عملیات نصب شمع میزان ارتعاشات زمین در خاك هاي سخت و

شمعکوبی چنانچه دامنه ارتعاشات بیش از حدود تعیین شده در آیین نامه 
انتخاب روشی موثر با توجه به شرایط حاکم مانند خاك منطقه، 

حداکثر سرعت 
 (mm/sذره

2/54  
5/08-7/62

10/16-12/7
25/4-38/1

12/7 

12/7-17/78

7/6 

7/6-12/7

5/08 

5/08-7/62
3/05 

3/05-5/08
15-20 

20-50 

50 

2 

5 

10 

15 

25 

76 

20 

در پی 40-20 

50-40 

در باالترین طبقه 40
5 

در پی 15-5 

20-15 

در باالترین طبقه 15
3 

در پی 8-3 

10-8 

در باالترین طبقه 8
12/7 

7/62 

5/08 

3/05  
  
 

4.  
  

بطورکلی در عملیات نصب شمع میزان ارتعاشات زمین در خاك هاي سخت و
شمعکوبی چنانچه دامنه ارتعاشات بیش از حدود تعیین شده در آیین نامه 

انتخاب روشی موثر با توجه به شرایط حاکم مانند خاك منطقه، 

20
40
50

40

15
20

15

8
10



 

این مانع می تواند به شکل حفر ترانشه، 
         شیوه در اجراي

و  فعال 
منبع ارتعاش و دور تا دور آن حفر می گردد و در حالت مقاوم ترانشه دور از منبع 

و  اجراي ترانشه در هر دو روش به دو صورت ترانشه باز
ر ز هر گونه مصالحی است و در حالت پر ترانشه از مصالحی مانند آب، بنتونیت، سیمان و غیره پ    

[21. 
نزدیک سطح 
ا زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت

ا اتصال مناسبی بین 
 .حداکثر سرعت ذرات خاك اثر پیش حفاري لحاظ نگردیده است

بزرگتري را 
       بزرگتري را بوجود 

و شده 

اجراي پی هاي عمیق، روش شمعکوبی ضربه اي بر سایر روش ها ارجحیت دارد چرا که مزایاي این روش نسبت به سایر روش ها تامل برانگیز 
است که 
          غیرممکن 
از این 
. شرایط تاثیرگذار بر میزان ارتعاشات پروژه را در نظر گرفته باشد

نتیجه 
 ي آیا احتمال خرابی سازه اي یا مزاحمت براي ساکنین وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن نتیجه

 .دنباش
دادن 
براي 
درصورت 
روش موانع موج سخت و پرهزینه 
تعداد 
، لذا 
و تعیین 
سبب کاهش هزینه و زمان به 

                                        
١ Wave Barriers

این مانع می تواند به شکل حفر ترانشه، 
شیوه در اجرايمتداولترین 

فعال جداسازي 
منبع ارتعاش و دور تا دور آن حفر می گردد و در حالت مقاوم ترانشه دور از منبع 

اجراي ترانشه در هر دو روش به دو صورت ترانشه باز
ز هر گونه مصالحی است و در حالت پر ترانشه از مصالحی مانند آب، بنتونیت، سیمان و غیره پ

[21و سپس عملیات شمعکوبی صورت می پذیرد

نزدیک سطح  درصورتیکه الیه خاك
زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت

ا اتصال مناسبی بین 
حداکثر سرعت ذرات خاك اثر پیش حفاري لحاظ نگردیده است

بزرگتري را سبب کاهش دامنه ارتعاشات می گردد اما در اعماق پایین تر از آن می تواند ارتعاشات 
بزرگتري را بوجود 

شده  در خاك 
  .[21]از قطر شمع این مسئله بارزتر است

اجراي پی هاي عمیق، روش شمعکوبی ضربه اي بر سایر روش ها ارجحیت دارد چرا که مزایاي این روش نسبت به سایر روش ها تامل برانگیز 
است که  عاملی وجود دارد که سبب محدودیت استفاده از این روش می شود و آن انتشار ارتعاشات در زمین به دنبال عملیات شمعکوبی
غیرممکن در شمعکوبی عمالً 
از این ده و سبب کاهش دامنه ارتعاشات ش

شرایط تاثیرگذار بر میزان ارتعاشات پروژه را در نظر گرفته باشد
نتیجه ثر سرعت ذره را برآورد کرد و 

آیا احتمال خرابی سازه اي یا مزاحمت براي ساکنین وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن نتیجه

باشمی قابل اعتمادتر 
دادن ، )غیرهمسکونی، اداري، کارگاهی، بیمارستان و 

براي در بین معیارها و استانداردهاي موجود 
درصورت  .دنباش

روش موانع موج سخت و پرهزینه 
تعداد اجراي روش پیش حفاري آسانتر بوده و سبب کاهش 

، لذا نمودتولید خواهد 
و تعیین  موجوددستیابی به معیاري کارآمد، بهبود روابط 

سبب کاهش هزینه و زمان به 

                                        
Wave Barriers

                              

این مانع می تواند به شکل حفر ترانشه، 
متداولترین  .باشد

جداسازي حفر ترانشه به دو صورت 
منبع ارتعاش و دور تا دور آن حفر می گردد و در حالت مقاوم ترانشه دور از منبع 

اجراي ترانشه در هر دو روش به دو صورت ترانشه باز
ز هر گونه مصالحی است و در حالت پر ترانشه از مصالحی مانند آب، بنتونیت، سیمان و غیره پ

و سپس عملیات شمعکوبی صورت می پذیرد
درصورتیکه الیه خاك

زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت
ا اتصال مناسبی بین کمتر از قطر شمع باشد ت

حداکثر سرعت ذرات خاك اثر پیش حفاري لحاظ نگردیده است
سبب کاهش دامنه ارتعاشات می گردد اما در اعماق پایین تر از آن می تواند ارتعاشات 

بزرگتري را بوجود  PPV نتیجتاً
 انجام شده از سطح زمین اندرکنش بوجود آمده بین شمع و خاك سبب جابجایی و نفوذ کمتر

از قطر شمع این مسئله بارزتر است

اجراي پی هاي عمیق، روش شمعکوبی ضربه اي بر سایر روش ها ارجحیت دارد چرا که مزایاي این روش نسبت به سایر روش ها تامل برانگیز 
عاملی وجود دارد که سبب محدودیت استفاده از این روش می شود و آن انتشار ارتعاشات در زمین به دنبال عملیات شمعکوبی
در شمعکوبی عمالً 
سبب کاهش دامنه ارتعاشات ش

شرایط تاثیرگذار بر میزان ارتعاشات پروژه را در نظر گرفته باشد
ثر سرعت ذره را برآورد کرد و 

آیا احتمال خرابی سازه اي یا مزاحمت براي ساکنین وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن نتیجه

قابل اعتمادتر  بیشتر،
مسکونی، اداري، کارگاهی، بیمارستان و 

در بین معیارها و استانداردهاي موجود 
باشمی  بهترین گزینه

روش موانع موج سخت و پرهزینه 
اجراي روش پیش حفاري آسانتر بوده و سبب کاهش 

تولید خواهد  را ضربه جهت رسیدن به عمق دلخواه می گردد ولی پس از استقرار شمع در گمانه ارتعاشات بزرگتري
دستیابی به معیاري کارآمد، بهبود روابط 

سبب کاهش هزینه و زمان به  

                                        
Wave Barriers 

                            
  

این مانع می تواند به شکل حفر ترانشه،  .، منعکس کردن یا جذب انرژي موج است
باشد در زمین

حفر ترانشه به دو صورت 
منبع ارتعاش و دور تا دور آن حفر می گردد و در حالت مقاوم ترانشه دور از منبع 

اجراي ترانشه در هر دو روش به دو صورت ترانشه باز
ز هر گونه مصالحی است و در حالت پر ترانشه از مصالحی مانند آب، بنتونیت، سیمان و غیره پ

.  

و سپس عملیات شمعکوبی صورت می پذیرد
 .[20درصورتیکه الیه خاك

زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت
کمتر از قطر شمع باشد ت

حداکثر سرعت ذرات خاك اثر پیش حفاري لحاظ نگردیده است
سبب کاهش دامنه ارتعاشات می گردد اما در اعماق پایین تر از آن می تواند ارتعاشات 

نتیجتاًو  می شود
انجام شده از سطح زمین اندرکنش بوجود آمده بین شمع و خاك سبب جابجایی و نفوذ کمتر

از قطر شمع این مسئله بارزتر است

اجراي پی هاي عمیق، روش شمعکوبی ضربه اي بر سایر روش ها ارجحیت دارد چرا که مزایاي این روش نسبت به سایر روش ها تامل برانگیز 
عاملی وجود دارد که سبب محدودیت استفاده از این روش می شود و آن انتشار ارتعاشات در زمین به دنبال عملیات شمعکوبی

در شمعکوبی عمالً  جلوگیري از تولید ارتعاشات
سبب کاهش دامنه ارتعاشات شروژه می توان 

شرایط تاثیرگذار بر میزان ارتعاشات پروژه را در نظر گرفته باشد
ثر سرعت ذره را برآورد کرد و قابل اعتماد بتوان حداک

آیا احتمال خرابی سازه اي یا مزاحمت براي ساکنین وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن نتیجه
  .کدام می باشد

بیشتر، یري ویژگی هاي تاثیرگذار
مسکونی، اداري، کارگاهی، بیمارستان و 

در بین معیارها و استانداردهاي موجود 
DIN 4150 بهترین گزینه (1999)3

روش موانع موج سخت و پرهزینه بطور کلی 
اجراي روش پیش حفاري آسانتر بوده و سبب کاهش 

ضربه جهت رسیدن به عمق دلخواه می گردد ولی پس از استقرار شمع در گمانه ارتعاشات بزرگتري
دستیابی به معیاري کارآمد، بهبود روابط 

 پیشنهاد می گردد چون
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، منعکس کردن یا جذب انرژي موج است
در زمین نصب سپر فلزي در زمین و یا ایجاد یک ردیف شمع استوانه اي توخالی و یا پر شده با مصالح خاص

حفر ترانشه به دو صورت بطور کلی  
منبع ارتعاش و دور تا دور آن حفر می گردد و در حالت مقاوم ترانشه دور از منبع 

اجراي ترانشه در هر دو روش به دو صورت ترانشه باز
ز هر گونه مصالحی است و در حالت پر ترانشه از مصالحی مانند آب، بنتونیت، سیمان و غیره پ

.[20]خواهد بود

و سپس عملیات شمعکوبی صورت می پذیرد سپس شمع در داخل آن استقرار می یابد
[20استفاده از روش پیش حفاري سبب جلوگیري از ایجاد امواج رایلی در ابتداي عملیات شمعکوبی می گردد

زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت
کمتر از قطر شمع باشد تقطر گمانه بهتر است 

حداکثر سرعت ذرات خاك اثر پیش حفاري لحاظ نگردیده است
سبب کاهش دامنه ارتعاشات می گردد اما در اعماق پایین تر از آن می تواند ارتعاشات 

می شودشمع است که سبب جابجایی و نفوذ زیاد شمع 
انجام شده از سطح زمین اندرکنش بوجود آمده بین شمع و خاك سبب جابجایی و نفوذ کمتر

از قطر شمع این مسئله بارزتر استبه همین دلیل در روش پیش حفاري با قطر گمانه برابر و یا بزرگتر 

اجراي پی هاي عمیق، روش شمعکوبی ضربه اي بر سایر روش ها ارجحیت دارد چرا که مزایاي این روش نسبت به سایر روش ها تامل برانگیز 
عاملی وجود دارد که سبب محدودیت استفاده از این روش می شود و آن انتشار ارتعاشات در زمین به دنبال عملیات شمعکوبی

جلوگیري از تولید ارتعاشات
روژه می توان 

شرایط تاثیرگذار بر میزان ارتعاشات پروژه را در نظر گرفته باشد
قابل اعتماد بتوان حداک

آیا احتمال خرابی سازه اي یا مزاحمت براي ساکنین وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن نتیجه
کدام می باشد جهت کاهش دامنه ارتعاشات

یري ویژگی هاي تاثیرگذار
مسکونی، اداري، کارگاهی، بیمارستان و (
در بین معیارها و استانداردهاي موجود  ،بنابراین .هستند

4150 3(1999)−

بطور کلی . باشد موثر
اجراي روش پیش حفاري آسانتر بوده و سبب کاهش 

ضربه جهت رسیدن به عمق دلخواه می گردد ولی پس از استقرار شمع در گمانه ارتعاشات بزرگتري
دستیابی به معیاري کارآمد، بهبود روابط 

پیشنهاد می گردد چون استفاده از نرم افزارهاي عددي بجاي مدل هاي واقعی

         

 
دانشکده مهندسی عمران، تبریز

1394                             

، منعکس کردن یا جذب انرژي موج است
نصب سپر فلزي در زمین و یا ایجاد یک ردیف شمع استوانه اي توخالی و یا پر شده با مصالح خاص

 .[4,5]دد تا موثر واقع شو
منبع ارتعاش و دور تا دور آن حفر می گردد و در حالت مقاوم ترانشه دور از منبع 

اجراي ترانشه در هر دو روش به دو صورت ترانشه باز .شودرتعاشات محافظت کنیم حفر می 
ز هر گونه مصالحی است و در حالت پر ترانشه از مصالحی مانند آب، بنتونیت، سیمان و غیره پ

خواهد بوددرصورتیکه احتمال ریزش دیوارهاي ترانشه وجود داشته باشد ترانشه پر مناسب تر 

سپس شمع در داخل آن استقرار می یابد
استفاده از روش پیش حفاري سبب جلوگیري از ایجاد امواج رایلی در ابتداي عملیات شمعکوبی می گردد

زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت
بهتر است . روش پیش حفاري موثر خواهد بود

حداکثر سرعت ذرات خاك اثر پیش حفاري لحاظ نگردیده است تخمین
سبب کاهش دامنه ارتعاشات می گردد اما در اعماق پایین تر از آن می تواند ارتعاشات 

شمع است که سبب جابجایی و نفوذ زیاد شمع 
انجام شده از سطح زمین اندرکنش بوجود آمده بین شمع و خاك سبب جابجایی و نفوذ کمتر

به همین دلیل در روش پیش حفاري با قطر گمانه برابر و یا بزرگتر 

اجراي پی هاي عمیق، روش شمعکوبی ضربه اي بر سایر روش ها ارجحیت دارد چرا که مزایاي این روش نسبت به سایر روش ها تامل برانگیز 
عاملی وجود دارد که سبب محدودیت استفاده از این روش می شود و آن انتشار ارتعاشات در زمین به دنبال عملیات شمعکوبی

جلوگیري از تولید ارتعاشات. دارد 
روژه می توان خاص هر پتمهیدات مناسب با توجه به شرایط 

شرایط تاثیرگذار بر میزان ارتعاشات پروژه را در نظر گرفته باشدانواع 
قابل اعتماد بتوان حداک ايقابل قبول ارتعاشات با استفاده از رابطه 

آیا احتمال خرابی سازه اي یا مزاحمت براي ساکنین وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن نتیجه
جهت کاهش دامنه ارتعاشات

یري ویژگی هاي تاثیرگذاربا در نظرگ
( کاربري سازه

هستند یمهمعوامل 
4150جلوگیري از خرابی سازه استاندارد 3(1999)

موثرتواند  میمناسب 
اجراي روش پیش حفاري آسانتر بوده و سبب کاهش  .[20]می باشد

ضربه جهت رسیدن به عمق دلخواه می گردد ولی پس از استقرار شمع در گمانه ارتعاشات بزرگتري
دستیابی به معیاري کارآمد، بهبود روابط  جهت. ا الیه متراکم نازکی در سطح زمین مواجه باشیم این روش موثر خواهد بود

استفاده از نرم افزارهاي عددي بجاي مدل هاي واقعی
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، منعکس کردن یا جذب انرژي موج است
نصب سپر فلزي در زمین و یا ایجاد یک ردیف شمع استوانه اي توخالی و یا پر شده با مصالح خاص

د تا موثر واقع شو
منبع ارتعاش و دور تا دور آن حفر می گردد و در حالت مقاوم ترانشه دور از منبع  

رتعاشات محافظت کنیم حفر می 
ز هر گونه مصالحی است و در حالت پر ترانشه از مصالحی مانند آب، بنتونیت، سیمان و غیره پ

درصورتیکه احتمال ریزش دیوارهاي ترانشه وجود داشته باشد ترانشه پر مناسب تر 

سپس شمع در داخل آن استقرار می یابد
استفاده از روش پیش حفاري سبب جلوگیري از ایجاد امواج رایلی در ابتداي عملیات شمعکوبی می گردد

زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت
روش پیش حفاري موثر خواهد بود

تخمیندر هیچکدام از روابط پیشنهاد شده براي 
سبب کاهش دامنه ارتعاشات می گردد اما در اعماق پایین تر از آن می تواند ارتعاشات 

شمع است که سبب جابجایی و نفوذ زیاد شمع 
انجام شده از سطح زمین اندرکنش بوجود آمده بین شمع و خاك سبب جابجایی و نفوذ کمتر

به همین دلیل در روش پیش حفاري با قطر گمانه برابر و یا بزرگتر 

اجراي پی هاي عمیق، روش شمعکوبی ضربه اي بر سایر روش ها ارجحیت دارد چرا که مزایاي این روش نسبت به سایر روش ها تامل برانگیز 
عاملی وجود دارد که سبب محدودیت استفاده از این روش می شود و آن انتشار ارتعاشات در زمین به دنبال عملیات شمعکوبی

 را سازه هاي اطراف و یا رنجش ساکنین
تمهیدات مناسب با توجه به شرایط 

انواع می باشد که 
قابل قبول ارتعاشات با استفاده از رابطه 

آیا احتمال خرابی سازه اي یا مزاحمت براي ساکنین وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن نتیجه
جهت کاهش دامنه ارتعاشات ، اقتصادي ترین و سریعترین راهکار
با در نظرگ 11و  10رابطه 
کاربري سازه سازه، کیفیت

عوامل در معرض ارتعاش 
جلوگیري از خرابی سازه استاندارد

مناسب  روش بکارگیري
می باشد 75%

ضربه جهت رسیدن به عمق دلخواه می گردد ولی پس از استقرار شمع در گمانه ارتعاشات بزرگتري
ا الیه متراکم نازکی در سطح زمین مواجه باشیم این روش موثر خواهد بود

استفاده از نرم افزارهاي عددي بجاي مدل هاي واقعی
 .میزان قابل توجه شده و دستیابی به جواب دقیق تري را نیز در پی خواهد داشت

مهندسی عمران،  المللی
اردیبهشت  17تا 15

، منعکس کردن یا جذب انرژي موج استسازه در مجاورت آن
نصب سپر فلزي در زمین و یا ایجاد یک ردیف شمع استوانه اي توخالی و یا پر شده با مصالح خاص

د تا موثر واقع شویق و دراز باش
 به در حالت فعال ترانشه نزدیک

رتعاشات محافظت کنیم حفر می 
ز هر گونه مصالحی است و در حالت پر ترانشه از مصالحی مانند آب، بنتونیت، سیمان و غیره پ

درصورتیکه احتمال ریزش دیوارهاي ترانشه وجود داشته باشد ترانشه پر مناسب تر 

سپس شمع در داخل آن استقرار می یابد
استفاده از روش پیش حفاري سبب جلوگیري از ایجاد امواج رایلی در ابتداي عملیات شمعکوبی می گردد

زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت
روش پیش حفاري موثر خواهد بود

در هیچکدام از روابط پیشنهاد شده براي 
سبب کاهش دامنه ارتعاشات می گردد اما در اعماق پایین تر از آن می تواند ارتعاشات 

شمع است که سبب جابجایی و نفوذ زیاد شمع  -
انجام شده از سطح زمین اندرکنش بوجود آمده بین شمع و خاك سبب جابجایی و نفوذ کمتر

به همین دلیل در روش پیش حفاري با قطر گمانه برابر و یا بزرگتر 

اجراي پی هاي عمیق، روش شمعکوبی ضربه اي بر سایر روش ها ارجحیت دارد چرا که مزایاي این روش نسبت به سایر روش ها تامل برانگیز 
عاملی وجود دارد که سبب محدودیت استفاده از این روش می شود و آن انتشار ارتعاشات در زمین به دنبال عملیات شمعکوبی

سازه هاي اطراف و یا رنجش ساکنین
تمهیدات مناسب با توجه به شرایط 

می باشد که ي جامع براي این منظور نیاز به استاندارد
قابل قبول ارتعاشات با استفاده از رابطه 

آیا احتمال خرابی سازه اي یا مزاحمت براي ساکنین وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن نتیجه
، اقتصادي ترین و سریعترین راهکار

رابطه  PPV تخمین
کیفیت فرکانس ارتعاش،

در معرض ارتعاش  قرارگیري
جلوگیري از خرابی سازه استاندارد

بکارگیري ،نیاز به کاهش ارتعاشات با توجه به شرایط خاص هر پروژه
75ولی اجراي صحیح آن قادر به کاهش ارتعاشات حتی تا میزان 

ضربه جهت رسیدن به عمق دلخواه می گردد ولی پس از استقرار شمع در گمانه ارتعاشات بزرگتري
ا الیه متراکم نازکی در سطح زمین مواجه باشیم این روش موثر خواهد بود

استفاده از نرم افزارهاي عددي بجاي مدل هاي واقعی
میزان قابل توجه شده و دستیابی به جواب دقیق تري را نیز در پی خواهد داشت

المللی بینکنگره 
15

سازه در مجاورت آنو 
نصب سپر فلزي در زمین و یا ایجاد یک ردیف شمع استوانه اي توخالی و یا پر شده با مصالح خاص

یق و دراز باشباید به اندازه کافی عم
در حالت فعال ترانشه نزدیک

رتعاشات محافظت کنیم حفر می ارتعاش و نزدیک به سازه اي که می خواهیم در برابر ا
ز هر گونه مصالحی است و در حالت پر ترانشه از مصالحی مانند آب، بنتونیت، سیمان و غیره پدر حالت باز ترانشه خالی ا

درصورتیکه احتمال ریزش دیوارهاي ترانشه وجود داشته باشد ترانشه پر مناسب تر 

سپس شمع در داخل آن استقرار می یابد ،در روش پیش حفاري ابتدا گمانه اي حفر می گردد
استفاده از روش پیش حفاري سبب جلوگیري از ایجاد امواج رایلی در ابتداي عملیات شمعکوبی می گردد

زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت
روش پیش حفاري موثر خواهد بود ،زمان فرستادن شمع به داخل آن استوار باقی بماند

در هیچکدام از روابط پیشنهاد شده براي 
سبب کاهش دامنه ارتعاشات می گردد اما در اعماق پایین تر از آن می تواند ارتعاشات  حفاري شده

-از بین رفتن اندرکنش خاك
انجام شده از سطح زمین اندرکنش بوجود آمده بین شمع و خاك سبب جابجایی و نفوذ کمتر

به همین دلیل در روش پیش حفاري با قطر گمانه برابر و یا بزرگتر 

اجراي پی هاي عمیق، روش شمعکوبی ضربه اي بر سایر روش ها ارجحیت دارد چرا که مزایاي این روش نسبت به سایر روش ها تامل برانگیز 
عاملی وجود دارد که سبب محدودیت استفاده از این روش می شود و آن انتشار ارتعاشات در زمین به دنبال عملیات شمعکوبی

سازه هاي اطراف و یا رنجش ساکنین
تمهیدات مناسب با توجه به شرایط بکارگیري 

براي این منظور نیاز به استاندارد
قابل قبول ارتعاشات با استفاده از رابطه  تخمین
آیا احتمال خرابی سازه اي یا مزاحمت براي ساکنین وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن نتیجه براساس استاندارد جامع تهیه شده

، اقتصادي ترین و سریعترین راهکار
تخمینتا به امروز براي 

فرکانس ارتعاش،براساس معیارهاي موجود و مطالعات محققین 
قرارگیريمدت زمان 

 Eurocodeجلوگیري از خرابی سازه استاندارد و براي
نیاز به کاهش ارتعاشات با توجه به شرایط خاص هر پروژه

ولی اجراي صحیح آن قادر به کاهش ارتعاشات حتی تا میزان 
ضربه جهت رسیدن به عمق دلخواه می گردد ولی پس از استقرار شمع در گمانه ارتعاشات بزرگتري

ا الیه متراکم نازکی در سطح زمین مواجه باشیم این روش موثر خواهد بود
استفاده از نرم افزارهاي عددي بجاي مدل هاي واقعی 

میزان قابل توجه شده و دستیابی به جواب دقیق تري را نیز در پی خواهد داشت

کنگره  دهمین

و  ارتعاش هدف از ایجاد مانع موج بین منبع
نصب سپر فلزي در زمین و یا ایجاد یک ردیف شمع استوانه اي توخالی و یا پر شده با مصالح خاص

باید به اندازه کافی عم ، حفر ترانشه است که
در حالت فعال ترانشه نزدیک .قابل اجرا می باشد

ارتعاش و نزدیک به سازه اي که می خواهیم در برابر ا
در حالت باز ترانشه خالی ا

درصورتیکه احتمال ریزش دیوارهاي ترانشه وجود داشته باشد ترانشه پر مناسب تر 

در روش پیش حفاري ابتدا گمانه اي حفر می گردد
استفاده از روش پیش حفاري سبب جلوگیري از ایجاد امواج رایلی در ابتداي عملیات شمعکوبی می گردد

زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت
زمان فرستادن شمع به داخل آن استوار باقی بماند

در هیچکدام از روابط پیشنهاد شده براي  .شمع و خاك اطراف بوجود آید
حفاري شدهاگرچه روش پیش حفاري تا اعماق 

از بین رفتن اندرکنش خاك
انجام شده از سطح زمین اندرکنش بوجود آمده بین شمع و خاك سبب جابجایی و نفوذ کمتر می آورد، درحالیکه در شمعکوبی هاي
به همین دلیل در روش پیش حفاري با قطر گمانه برابر و یا بزرگتر  .کمتر می شود

اجراي پی هاي عمیق، روش شمعکوبی ضربه اي بر سایر روش ها ارجحیت دارد چرا که مزایاي این روش نسبت به سایر روش ها تامل برانگیز 
عاملی وجود دارد که سبب محدودیت استفاده از این روش می شود و آن انتشار ارتعاشات در زمین به دنبال عملیات شمعکوبی

سازه هاي اطراف و یا رنجش ساکنین آسیب رساندن به
بکارگیري  با درك صحیح مسئله و

براي این منظور نیاز به استاندارد
تخمینبا  پیش از اجراي هر پروژه

براساس استاندارد جامع تهیه شده
، اقتصادي ترین و سریعترین راهکارساده ترین

تا به امروز براي  پیشنهاد شده
براساس معیارهاي موجود و مطالعات محققین 

مدت زمان و  شمعکوبی
Eurocode 3

نیاز به کاهش ارتعاشات با توجه به شرایط خاص هر پروژه
ولی اجراي صحیح آن قادر به کاهش ارتعاشات حتی تا میزان 

ضربه جهت رسیدن به عمق دلخواه می گردد ولی پس از استقرار شمع در گمانه ارتعاشات بزرگتري
ا الیه متراکم نازکی در سطح زمین مواجه باشیم این روش موثر خواهد بود

 ،ي کاهش ارتعاشات
میزان قابل توجه شده و دستیابی به جواب دقیق تري را نیز در پی خواهد داشت

 ١روش موانع موج
هدف از ایجاد مانع موج بین منبع

نصب سپر فلزي در زمین و یا ایجاد یک ردیف شمع استوانه اي توخالی و یا پر شده با مصالح خاص
، حفر ترانشه است که

قابل اجرا می باشد 
ارتعاش و نزدیک به سازه اي که می خواهیم در برابر ا

در حالت باز ترانشه خالی ا. قابل اجراست
درصورتیکه احتمال ریزش دیوارهاي ترانشه وجود داشته باشد ترانشه پر مناسب تر 

  روش پیش حفاري
در روش پیش حفاري ابتدا گمانه اي حفر می گردد

استفاده از روش پیش حفاري سبب جلوگیري از ایجاد امواج رایلی در ابتداي عملیات شمعکوبی می گردد
زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت

زمان فرستادن شمع به داخل آن استوار باقی بماند
شمع و خاك اطراف بوجود آید

اگرچه روش پیش حفاري تا اعماق 
از بین رفتن اندرکنش خاك، دلیل این امر

می آورد، درحالیکه در شمعکوبی هاي
PPV  کمتر می شودنیز

  نتیجه گیري
اجراي پی هاي عمیق، روش شمعکوبی ضربه اي بر سایر روش ها ارجحیت دارد چرا که مزایاي این روش نسبت به سایر روش ها تامل برانگیز 

عاملی وجود دارد که سبب محدودیت استفاده از این روش می شود و آن انتشار ارتعاشات در زمین به دنبال عملیات شمعکوبی
آسیب رساندن به پتانسیل باالیی براي

با درك صحیح مسئله و
براي این منظور نیاز به استاندارد. کارآمد بهره گرفت

پیش از اجراي هر پروژه
براساس استاندارد جامع تهیه شده

ساده ترین با توجه به شرایط حاکم
پیشنهاد شدهاز میان روابط 

براساس معیارهاي موجود و مطالعات محققین 
شمعکوبی هشدار پیش از عملیات
3پاسخ انسان استاندارد (1993 )

نیاز به کاهش ارتعاشات با توجه به شرایط خاص هر پروژه
ولی اجراي صحیح آن قادر به کاهش ارتعاشات حتی تا میزان 

ضربه جهت رسیدن به عمق دلخواه می گردد ولی پس از استقرار شمع در گمانه ارتعاشات بزرگتري
ا الیه متراکم نازکی در سطح زمین مواجه باشیم این روش موثر خواهد بود

ي کاهش ارتعاشاتمیزان کارایی روش ها
میزان قابل توجه شده و دستیابی به جواب دقیق تري را نیز در پی خواهد داشت

روش موانع موج -1
هدف از ایجاد مانع موج بین منبع

نصب سپر فلزي در زمین و یا ایجاد یک ردیف شمع استوانه اي توخالی و یا پر شده با مصالح خاص
، حفر ترانشه است کهموانع موج
 مقاوم جداسازي 

ارتعاش و نزدیک به سازه اي که می خواهیم در برابر ا
قابل اجراست رترانشه پ

درصورتیکه احتمال ریزش دیوارهاي ترانشه وجود داشته باشد ترانشه پر مناسب تر . می گردد

روش پیش حفاري -2
در روش پیش حفاري ابتدا گمانه اي حفر می گردد

استفاده از روش پیش حفاري سبب جلوگیري از ایجاد امواج رایلی در ابتداي عملیات شمعکوبی می گردد
زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت

زمان فرستادن شمع به داخل آن استوار باقی بماند
شمع و خاك اطراف بوجود آید

اگرچه روش پیش حفاري تا اعماق 
دلیل این امر. ایجاد کند

می آورد، درحالیکه در شمعکوبی هاي
PPVدر نتیجه میزان 

 
 

نتیجه گیري  
اجراي پی هاي عمیق، روش شمعکوبی ضربه اي بر سایر روش ها ارجحیت دارد چرا که مزایاي این روش نسبت به سایر روش ها تامل برانگیز امروزه در 
عاملی وجود دارد که سبب محدودیت استفاده از این روش می شود و آن انتشار ارتعاشات در زمین به دنبال عملیات شمعکوبی اما ؛می باشد

پتانسیل باالیی براي
با درك صحیح مسئله واما  ؛می باشد
کارآمد بهره گرفت روشِ

پیش از اجراي هر پروژه بطوریکه
براساس استاندارد جامع تهیه شده گرفت که

با توجه به شرایط حاکم
از میان روابط 

براساس معیارهاي موجود و مطالعات محققین 
هشدار پیش از عملیات
پاسخ انسان استاندارد

نیاز به کاهش ارتعاشات با توجه به شرایط خاص هر پروژه
ولی اجراي صحیح آن قادر به کاهش ارتعاشات حتی تا میزان  است

ضربه جهت رسیدن به عمق دلخواه می گردد ولی پس از استقرار شمع در گمانه ارتعاشات بزرگتري مود نیاز دفعات
ا الیه متراکم نازکی در سطح زمین مواجه باشیم این روش موثر خواهد بوددرصورتیکه ب

میزان کارایی روش ها
میزان قابل توجه شده و دستیابی به جواب دقیق تري را نیز در پی خواهد داشت

4 -1
هدف از ایجاد مانع موج بین منبع

نصب سپر فلزي در زمین و یا ایجاد یک ردیف شمع استوانه اي توخالی و یا پر شده با مصالح خاص
موانع موج
جداسازي 

ارتعاش و نزدیک به سازه اي که می خواهیم در برابر ا
ترانشه پ

می گردد
  

4 -2
در روش پیش حفاري ابتدا گمانه اي حفر می گردد

استفاده از روش پیش حفاري سبب جلوگیري از ایجاد امواج رایلی در ابتداي عملیات شمعکوبی می گردد
زمین متراکم بوده و از خاك هاي رسی یا الیه هاي نازك سنگ که قابل حفاري باشند تشکیل شده باشد و همچنین خاك دیواره گمانه حفر شده ت

زمان فرستادن شمع به داخل آن استوار باقی بماند
شمع و خاك اطراف بوجود آید

اگرچه روش پیش حفاري تا اعماق 
ایجاد کند

می آورد، درحالیکه در شمعکوبی هاي
در نتیجه میزان 

5.  
  

امروزه در 
می باشد

پتانسیل باالیی براي
می باشد
روشِ

بطوریکه
گرفت که

با توجه به شرایط حاکم ،آن

براساس معیارهاي موجود و مطالعات محققین 
هشدار پیش از عملیات
پاسخ انسان استاندارد

نیاز به کاهش ارتعاشات با توجه به شرایط خاص هر پروژه
است

دفعات
درصورتیکه ب

میزان کارایی روش ها
میزان قابل توجه شده و دستیابی به جواب دقیق تري را نیز در پی خواهد داشت
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