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 خالصه

برای دهد و بعنوان عاملي موثر ای به خاک ميای بهم پيوستهدر برابر پراكنده شدن توده خاک عمل كرده و رفتار تودهژئوگرید مانند حفاظي 

خاک مسلح شده با ژئوگرید كه پي نواری روی آن  برای سازی عددیمدل سری یک مطالعه این دركند. انفجار سطحي عمل مي اری در برابرپاید

ساخت پي  ،ساخت بستر خاكي شامل آناليزها این. گيردمي صورت ، PLAXISنرم افزار  از استفادهو با  شوندهرفتاری سختمدل با مستقر است،

 این دیناميکي شبيه سازی شده با حالت بارگذاری انفجاری سطحي در مدت زمان كوتاه آناليز آن از پسهای تسليح و قرار دادن الیه و نواری

شود. پس از تهيه مدل و اطمينان از صحت آن، اثر عوامل مند ارزیابي مياثر فشار انفجار سطحي در قالب یک بارگذاری زمان .مي باشد سيستم

های سطحي نواری مستقر بر خاک مسلح های تسليح بر پاسخ و رفتار پيهای تسليح و فاصله الیهيح، عرض بهينه الیهمختلفي نظير عمق ناحيه تسل

 گيرد.تحت بارگذاری دیناميکي مورد مطالعه قرار مي
 

 ، مدل رفتاریPLAXISهای نواری، بار انفجاری، ژئوگرید، پیکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 ایویژه توجه مورد انفجاری بارهای اخير هایسال در كه شده است سبب جهان سراسر در مهم هایسازه مورد در یستيترور گوناگون حوادث وقوع

باشد. البته باید گفت كه دانشمندان تمهيداتي را جهت مقابله با های بشر ميامروزه مقابله با پدیده انفجار همواره یکي از نگراني .]1[ گيرند قرار

توان با تمهيدات توان سازه را متناسب با بارهای دیناميکي ناشي از انفجار طراحي نمود. همچنين مياند. مثال مياز انفجار در نظر گرفته های ناشيخسارت

سازی ها برای جداشود. یکي از این روشای گفته ميالزم از رسيدن بخشي از شتاب انفجار به سازه جلوگيری نمود كه اصطالحا به آن جداسازی لرزه

 اكثر الزم به ذكر است كه .]۲[ شودهای مخرب ميباشد كه باعث كاهش شتاب و انرژی موج انفجار و همچنين جابجایياستفاده از ژئوسنتتيک مي

فراوان، و در ابعاد كوچک انجام شده است. با توجه به مشکالت كارهای آزمایشگاهي و نياز به تجهيزات  آزمایشگاهي انجام شده در مقياس تحقيقات

تسليح  بهينه در پارامترهای تعيين برای مقایسه با كارهای آزمایشگاهي، و سنجيصحت از پس تر و البتهعددی در ابعاد بزرگ سازیمدل از توانمي

ذا مطالعات عددی به باشند. لهایي ميگيرند دارای محدودیتای كه در نظر ميكارهای ریاضي نيز به دليل فرضيات ساده كننده ها استفاده كرد.خاک

                                                 
 ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگاندکتری عمران گرایش  دانشجوی 1
 دانشجوی دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان2

 استادیار گروه عمران دانشگاه هرمزگان3
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توانند به راحتي اثر عوامل مختلف دخيل مانند تركيب رفتاری خاک، پي و ژئوگرید و بارگذاری انفجاری را در نظر بگيرند، روشي بهينه دليل اینکه مي

 دهند.باشند و نتایج كاربردی را در اختيار قرار ميو مفيد مي

 اهداف پژوهش .2

 
-نامهبر اساس روابط ریاضي و تجربي ارائه شده در آیين و Plaxisبا استفاده از نرم افزار  های نواری سطحيفجاری وارد بر پيدر این تحقيق آناليز بار ان

گردد. نيروهای وارد بر پي سطحي عبارتند از حداكثر بار مجاز پي كه ناشي از وزن سازه روی آن است و پس از آناليز های ارتش آمریکا، انجام مي

شود. در ادامه با مسلح كردن خاک با ژئوگرید تاثير تسليح خاک در كاهش آید و بار انفجاری كه از طریق خاک به پي منتقل ميبدست مي استاتيکي

 های افقي و عمودی،الیهپس از تهيه مدل و اطمينان از صحت آن، اثر عوامل مختلفي نظير  شود.پارامترهای بار انفجاری در منطقه زیر پي بررسي مي

بر ها  های تسليح و همچنين تاثير سختي الیههای تسليح،  فاصله اولين الیه مسلح كننده تا زیر پي، فاصله بين الیههای موثر تسليح، عرض الیهتعداد الیه

 گيرد.های سطحي نواری مستقر بر خاک مسلح تحت بارگذاری دیناميکي مورد مطالعه قرار ميپاسخ و رفتار پي
 

 در حالت استاتیکی و محاسبه ظرفیت باربری استاتیکی پیسازی عددی مدل از نتايج حاصل .3

 
با و با ژئوگرید  مسلح شده خاكي بر بستر مستقر ظرفيت باربری پي های نواریبر روی سازی های عددی متعددی مدل ]3[( 13۹1محبوبي و كيقبادی )

و با مقایسه نتایج حاصل از آن با كارهای آزمایشگاهي انجام دادند  PLAXISافزار نرم  دركولمب و سخت شونده -های رفتاری موهراستفاده از مدل

در حالت خاک  ]5[ ،Vesic (1973) ]6[ Hansen (1970) و روابط تحليلي ارائه شده توسط ]Das et. al. (2005)  ]4انجام شده توسط 

جه مهم دست یافتند كه نتایج حاصل از مدل رفتاری سخت شونده به این نتيدر حالت خاک مسلح  ]Huang and Menq (1997) ]7 غيرمسلح و 

-كولمب بسيار محافظه كارانه مي-باشد و نتایج حاصل از مدل موهرچه در حالت خاک مسلح و چه در حالت خاک غير مسلح به واقعيت نزدیک مي

یک سری  ]3[( 13۹1محبوبي و كيقبادی ) شود.استفاده مي سازی رفتار خاکهای آتي از مدل رفتاری سخت شونده جهت مدلسازیلذا در مدل باشد.

 با رفتار االستوپالستيک الیه ژئوگرید 4مسلح شده با  ایماسه متر مستقر بر بستر خاكي 1x5/0های عددی بر روی یک پي نواری بتني به ابعاد سازیمدل

 شود.مشاهده مي 1ها در جدول ای و ژئوگرید مورد استفاده توسط آنانجام دادند. مشخصات پي، خاک ماسه

 

  پی، خاک و ژئوگریدپارامترهای  -1جدول 

 
 

های فاصله بين الیه  ،عرض الیه تسليح، عمق زون تسليح عرض پي، فاصله اولين الیه ژئوگرید تا زیر پي، بترتيب Nو  B، u، b  ،d ، hپارامترهای

( ظرفيت باربری نهایي پي با شرایط مذكور را بر روی خاک غير 13۹1محبوبي و كيقبادی ) الزم به ذكر است كه  باشند.مي هاو تعداد الیه ژئوگرید

 آید.بدست مي 2kN/m 145، ظرفيت باربری مجاز پي ۲بدست آوردند كه با فرض ضریب اطمينان  2kN/m ۲۹0مسلح حدود 

 

 و صحت سنجی در حالت دينامیکی پديده انفجار سازی عددیمدل .4

 
سازی پدیده انفجار و همچنين برای اطمينان از صحت نتایج بدست آمده از آناليز عددی و برای بدست در مدل PLAXISز توانائي برای اطمينان ا

و بدون حضور هيچ  در حالت دیناميکي )بارگذاری انفجاری( های عددیسازیمدل نتایجآوردن پارامترهای دیناميکي خاک مورد نظر در این قسمت 

در الزم به ذكر است  شود.مقایسه مي ]TM5-855-5 (1986) ]8 آئين نامه ارتش آمریکا روابط ارائه شده در از نتایج حاصل با و ائهار ایگونه سازه

-ت ميآناليز دیناميکي مرزهای مدل باید كمي دورتر از حالت استاتيکي قرار بگيرند و این امر عالوه بر گذاشتن مرزهای جاذب در اطراف مدل صور
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البته توجه به انجام آناليز مش، مش . شودبه همراه چاله و بارگذاری انفجاری ساخته مي m۲0x40ابعاد  اوليه بامدل ذا پس از انجام مش و ابعاد، ل .گيرد

 شود.سازی چاله انفجار دیده ميشمای كلي از مدل 1. در شکل باشدبندی صورت گرفته در اطراف چاله انفجار ریزتر مي

 
  سازی چاله و  بارگذاری انفجاری کلی مدلشمای  – 1شکل 

 

 ]8[ (TM5-855-5 (1986)از نوع انفجارات زیر سطحي)ارائه شده در  مطالعه مورد استفاده قرار گرفته استانفجاری كه در این الزم به ذكر است 

 . همچنينباشدپوند( مي ۲7/110) TNTكيلوگرم  50 برابر با ،باشد. ميزان ماده منفجره معادلبوده كه در آن مركز انفجار منطبق بر سطح زمين مي

توجه به  با باشد،كه به شکل بيضي مي عمق و قطر چاله انفجاری باشد.مي ft/s 56/357كه معادل  ودهب m/s ۹8/108، خاک مورد نظرای سرعت لرزه

-بدست مي ft 07/10 و  ft 877/۲بترتيب  ]TM5-855-5 ]8نامه  ئينآ(  7-5)نمودار ارائه شده در شکل  از استفاده و با بکار رفته ر ماده منفجرهامقد

 TM5-855-5در  ارائه شده زمان برخاست و فروكش كردن فشار ناشي از انفجار كه از روابط  باشد.مي  m 06/3و  m 87/0 برابر باآید كه بترتيب 

 آید:بدست مي

)1(1.0, ara tt
c

R
t 

( تا مركز باشدمي m ۲/1ميانگين عمق و شعاع )نصف قطر( چاله انفجار یعني صله نقطه مورد نظر )كه در اینجا فا Rزمان فروكش كردن انفجار،   at كه

زمان برخاست و فروكش كردن فشار ناشي از ( 1باشد. لذا با استفاده از رابطه )زمان رسيدن فشار و سرعت انفجار به حداكثر مقدار خود مي  rtو انفجار 

 .باشدمي s 10-3x11و  s 10-4x11ابر به ترتيب بر انفجار

با استفاده ) f=4/0، ضریب اتصال یا ضریب پيوستگي زمين m ۲/1و با در نظر گرفتن شعاع ميانگين چاله  تجربي بيشينه فشار ناشي از انفجار از رابطه

(، TM5-855-5آئين نامه ( ۲-5جدول ) با استفاده ازبرای ماسه خشک شل ) n=۲5/3( و ضریب فرسایش TM5-855-5آئين نامه  (3-5) ازشکل

psi 85۹/۹55 2آید كه معادل بدست ميkN/m ۲1۲/6866 8[ باشدمي[.  

)2()(160)..(
3/10

n

W

R
cfp   

و  )ft(فاصله از محل انفجار   R(، جرم حجمي خاک) 144/0ρو برابر با  )psi/fps(امپدانس صوتي   cρ، )psi(فشار حداكثر  0Pكه در رابطه فوق 

W  وزن مواد منفجره(lb) سازی با زمان ناشي از انفجار جهت بارگذاری دیناميکي در مدل-، نمودار فشارمذكور با توجه به مطالب باشد.مي

PLAXIS شود.باشد كه به بار دیناميکي ایجاد شده در مدل اختصاص داده ميمي ۲شکل  نمودار ارائه شده در و در محل چاله انفجار بصورت 

 

 
  زمان ناشی از انفجار -نمودار فشار – 2کل ش
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از  كه متری از مركز انفجار قرار دارد( 5)كه در  A هطزمان نق -و مقایسه نمودار سرعت ، ( β و αضرایب ميرایي رایلي) با دادن مقادیر مختلف به

PLAXIS هطزمان نق -با نمودار سرعت آید بدست مي A ين نامه كه در آئزیر  تجربي حاصله از رابطهTM5-855-5 توان به ارائه شده است، مي

 ارائه شده است. 3ها در شکل سازینتایج حاصل از این مدل. ]۹[دست یافت β و αو همچنين مقادیر  PLAXISسازی با صحت مدل

)3()(160.,)1()(
3/100

nt
t

a W

R
fVe

t
tVtV a 


 

 
 Aدر نقطه  (3) با رابطه تجربی  β =1/0, 2/0, 4/0و   α =001/0در حالت  PLAXISزمان حاصل از  -مقایسه نمودار سرعت – 3شکل 

 

كه  باشد مقادیر عددی تطابق خوبي با مقادیر تجربي دارندمي β=  4/0و  α=  001/0، در حالتي كه Aشود در نقطه مشاهده مي  3 شکلهمانطور كه از

تاثير چنداني بر نتایج  αهای بعمل آمده معلوم شد كه مقدار يالبته با بررسرا به اثبات برسد.  در آناليز دیناميکي PLAXISتوانائي تواند این امر مي

  رود.بکار مي β و αهای بعدی نيز همين مقادیر سازیدر مدل.]۹[ كنداست كه نقش اصلي را بازی مي β ندارد و این

 

 اثرات ناشی از انفجار تاثیر ژئوگريد بر .5

 
زون  موثر عمق)یا  Nهای موثر تسليح های افقي و عمودی، تعداد الیهالیه نين مقادیر بهينه پارامترهایي نظيراین بخش به بررسي ميزان تاثير و همچ در

بر اثرات ناشي  ها همچنين تاثير سختي الیه و h های تسليح، فاصله بين الیهu فاصله اولين الیه مسلح كننده تا زیر پي ، b های تسليحعرض الیه(، d تسليح

های مورد نياز تسليح در یهسازی تعداد الشود و بنا به نحوه مدلدر تمامي آناليزها ابتدا بار مجاز پي بر روی آن قرار داده مي شود.پرداخته مياز انفجار 

 مشخصاتبا  یدشود تا مجموعه خاک، پي و ژئوگرشود و یک آناليز استاتيکي تحت بار مجاز مذكور انجام ميزیر پي و در فواصل مقتضي قرار داده مي

و فعال كردن بارگذاری  متری مركز پي فرض شده است( 10)كه در  به تعادل استاتيکي برسد و سپس با ایجاد چاله انفجار( 1مذكور در در جدول )

 واضح است كه گيرد. كامال، آناليز دیناميکي بر روی مجموعه مذكور صورت مي4مذكور در بخش  مشخصاتبا  دیناميکي از نوع انفجار بر روی چاله

 ۲توان در جدول ها را  نيز ميسازیبرنامه مدل شود.مي همشاهد 4سازی مجموعه مذكور در شکل شمای كلي مدل دهد.در واقعيت نيز همين سير رخ مي

 مشاهده نمود.

 

 
 خاک،پی و ژئوگریدچاله انفجار، مجموعه سازی شمای کلی مدل – 4شکل 
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 سازیبرنامه مدل -2جدول 

 =91p, EA=1600, Nb/B=5  u/B=0.35,   h/B=0.25    2,3,4,1N=  های افقيالیه  اول : بررسي تاثير سری

 های افقی بصورت عمودی برگردانده شدهلبه الیه های افقی با درج این نکته کهعینا الیه  های عمودیالیه  سری دوم: بررسي تاثير

 91pEA=1600, N ,N=1,2,3,4,5,6,7,8,    b/B=5  u/B=0.35,   h/B=0.25= های افقيسری سوم: بررسي تاثير تعداد الیه 

 91pu/B=0.35,   h/B=0.25, EA=1600, N  b/B=1,3,5,7    ,N=4= های افقيسری چهارم: بررسي تاثير عرض الیه 

 91pA=1600, N, Eb/B=5,  u/B=0.25, 0.35, 0.5    ,N=1= الیه تا زیر پي فاصله اولين  سری پنجم: بررسي تاثير

 91p, EA=1600, Nb/B=5,  u/B=0.35,   h/B=0.25, 0.35, 0.5    ,N=2= بين الیه های ژئوگریدفاصله سری ششم: بررسي تاثير 

 53,91,184pN=4,    b/B=5,  u/B=0.35,   h/B=0.25, EA=900,1600,3000, N= الیه های ژئوگرید سختيسری هفتم: بررسي تاثير 

 

استخراج و با حالتي ، 4در نقاط مشخص شده در شکل  زمان ذرات -زمان و جابجایي -، نمودار شتاب ۲های مذكور در جدول سازیپس از انجام مدل

ودارها ای از این نمنمونه .شود مشخص كامال انفجار از ناشي اثرات بر ژئوگرید با خاک تسليح تاثير تا كه هيچ ژئوگریدی وجود ندارد مقایسه گردید

 .شوددیده مي 6و  5در اشکال  Aبرای نقطه  1سازی در مدل

 
  1سازی سری در مدلبرای صفر تا چهار الیه ژئوگرید  Aزمان نقطه  -نمودار شتاب – 5شکل 
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  1سازی سری برای صفر تا چهار الیه ژئوگرید در مدل Aزمان نقطه  -نمودار جابجایی – 6شکل 

-های افقي ژئوگرید، تاثير كمي بر كاهش شتاب داشته كه البته با بزرگنمایي محدوده پيک نمودار شتابآید، گذاشتن الیهيبرم 5همانطور كه از شکل 

تاثير تاثير قابل توجهي بر كاهش  ،های افقي ژئوگریدگذاشتن الیهآید، برمي 6زمان این تاثير اندک نشان داده شده است. همچنين همانطور كه از شکل 

افتد كه همين كاهش جابجایي چشمگير باعث اتفاق مي )بارگذاری استاتيکي( داشته كه البته بيشر این كاهش از شروع تا انتهای فاز استاتيکيجابجایي 

از در خاک مسلح كمتر از خاک غيرمسلح باشد و در نتيجه در طول ف  شود كه در ابتدای فاز دیناميکي )لحظه شروع بارگذاری دیناميکي( جابجایيمي

باشد. بررسي این موضوع كه مسلح سازی خاک چه تاثيری بر كاهش جابجایي نقاط خاک مسلح كمتر از خاک غيرمسلح ميدر دیناميکي نيز جابجایي 

مسلح از زمان خاک مسلح و غير  -جابجایي هایآید نموداربر مي 6ل شکباشد چون همانطور كه از پذیر نميدر برابر بار دیناميکي دارد براحتي امکان

یابد كه همين های اوليه تحت بار استاتيکي بطور چشمگيری كاهش مياند، ولي آنچه مسلم است با مسلح سازی خاک جابجایيیک نقطه شروع نشده

  .شود جابجایي كلي نقاط در شروع و در طول بارگذاری دیناميکي در خاک مسلح بسيار كمتر از خاک غيرمسلح باشدامر باعث مي

های . همچنين جابجایي نيز با افزودن الیهیابدكاهش مي بيشتری ميزان به شتاب ژئوگرید، هایالیه افزودن با آیدبرمي نمودارها این از كه مانطوره

 یابدژئوگرید، بميزان بيشتری كاهش مي

نشان داده  3بطور خالصه در جدول ، ۲در جدول های مذكور سازیمدلدر و  خاک مسلح نسبت به خاک غير مسلح شتاب و جابجایيميزان كاهش 

 شده است.

 

 بر حسب درصد سازیانواع مدل میزان کاهش شتاب و جابجایی -3جدول 

 نقطه مدلسازی
 ميزان كاهش شتاب و جابجایي بر حسب درصد

N=1 N=2 N=3 N=4 
 هش جابجایيكا كاهش شتاب كاهش جابجایي كاهش شتاب كاهش جابجایي كاهش شتاب كاهش جابجایي كاهش شتاب

مدلسازی 

 1سری 

A 0.47 % 28 .75 % 0.73 % 36.25 % 0.98 % 41.25 % 1.24 % 43.75 % 
B 0.33 % 27.84 % 0.47 % 35.44 % 0.66 % 40.51 % 0.81 % 43.04 % 
C 0.27 % 27.63 % 0.4 % 36.84 % 0.58 % 42.1 % 0.73 % 43.42 % 
D 0.2 % 24.61 % 0.3 % 33.84 % 0.44 % 40 % 0.61 % 43.08 % 

E 0.17 % 12.5 % 0.24 % 20.83 % 0.34 % 27.08 % 0.5 % 31.25 % 

F 0.12 % 5.41 % 0.14 % 10.81 % 0.17 % 16.21 % 0.27 % 18.91 % 

مدلسازی 

 ۲سری 

A 0.47 % 28 .75 % 0.73 % 36.25 % 0.98 % 41.25 % 1.24 % 43.75 % 
B 0.33 % 27.84 % 0.47 % 35.44 % 0.66 % 40.51 % 0.81 % 43.04 % 
C 0.27 % 27.63 % 0.4 % 36.84 % 0.58 % 42.1 % 0.73 % 43.42 % 
D 0.2 % 24.61 % 0.3 % 33.84 % 0.44 % 40 % 0.61 % 43.08 % 
E 0.17 % 12.5 % 0.24 % 20.83 % 0.34 % 27.08 % 0.5 % 31.25 % 
F 0.12 % 5.41 % 0.14 % 10.81 % 0.17 % 16.21 % 0.27 % 18.91 % 

 F نقطه E نقطه D نقطه C نقطه B نقطه A نقطه نقطهمدلسازی 
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كاهش  3سری 

 شتاب

كاهش 

 جابجایي

كاهش 

 شتاب

كاهش 

 جابجایي

كاهش 

 شتاب

كاهش 

 جابجایي

كاهش 

 شتاب

كاهش 

 جابجایي

كاهش 

 شتاب

كاهش 

 جابجایي

كاهش 

 شتاب

كاهش 

 جابجایي

N=1 0.47% 28 .75% 0.33% 27.84% 0.27% 27.63% 0.2% 24.61% 0.17% 12.5% 0.12% 5.41% 

N=2 0.73% 36.25% 0.47% 35.44% 0.4% 36.84% 0.3% 33.84% 0.24% 20.83% 0.14% 10.81% 

N=3 0.98% 41.25% 0.66% 40.51% 0.58% 42.1% 0.44% 40% 0.34% 27.08% 0.17% 16.21% 
N=4 1.24% 43.75% 0.81% 43.04% 0.73% 43.42% 0.61% 43.08% 0.5% 31.25% 0.27% 18.91% 

N=5 1.43% 44.37% 0.94% 43.67% 0.86% 44.73% 0.74% 43.85% 0.62% 33.34% 0.36% 21.62% 
N=6 1.59% 45% 1.06% 44.3% 0.99% 46.05% 0.85% 44.61% 0.74% 35.41% 0.46% 24.32% 
N=7 1.68% 46.25% 1.13% 45.57% 1.05% 47.37% 0.92% 46.15% 0.81% 37.5% 0.52% 27.03% 
N=8 1.76% 46.25% 1.19% 45.57% 1.11% 47.37% 0.99% 46.15% 0.88% 37.5% 0.58% 27.03% 

مدلسازی 

 4سری 

 نقطه
N=4 , b/B=1 N=4 , b/B=3 N=4 , b/B=5 N=4 , b/B=7 

 كاهش جابجایي شتابكاهش  كاهش جابجایي كاهش شتاب كاهش جابجایي كاهش شتاب كاهش جابجایي كاهش شتاب

A 1.05 % 40 % 1.24 % 43.75 % 1.24 % 43.75 % 1.24 % 43.75 % 
B 0.68 % 39.24 % 0.81 % 43.04 % 0.81 % 43.04 % 0.81 % 43.04 % 

C 0.61 % 40.79 % 0.73 % 43.42 % 0.73 % 43.42 % 0.73 % 43.42 % 
D 0.52 % 40 % 0.61 % 43.08 % 0.61 % 43.08 % 0.61 % 43.08 % 
E 0.42 % 27.08 % 0.5 % 31.25 % 0.5 % 31.25 % 0.5 % 31.25 % 
F 0.22 % 13.51 % 0.27 % 18.91 % 0.27 % 18.91 % 0.27 % 18.91 % 

مدلسازی 

 5سری 

 N=1 , u/B=0.25 N=1 , u/B=0.35 N=1 , u/B=0.5 نقطه
 كاهش جابجایي تابكاهش ش كاهش جابجایي كاهش شتاب كاهش جابجایي كاهش شتاب

A 0.43 % 28 .62 % 0.47% 28 .75 % 0.33 % 27.5 % 
B 0.31 % 27.72 % 0.33 % 27.84 % 0.2 %  26.58 % 

C 0.26 % 27.52 % 0.27% 27.63 % 0.19 % 26.44 % 

مدلسازی 

 6سری 

 N=2 , h/B=0.25 N=2 , h/B=0.35 N=2, h/B=0.5 نقطه
 كاهش جابجایي كاهش شتاب كاهش جابجایي شتاب كاهش كاهش جابجایي كاهش شتاب

A 0.73 % 36.25 % 0.75 % 38.75 % 0.65 % 36 % 
B 0.47 % 35.44 % 0.48 % 37.97 % 0.41 % 35.18 % 

C 0.4 % 36.84 % 0.42 % 38.15 % 0.36 % 36.57 % 

D 0.3 % 33.84 % 0.31 % 35.38 % 0.27 % 33.53 % 

مدلسازی 

 7سری 

 N=4 , EA=900, Np=53 N=4 , , EA=1600, Np=91 N=4, , EA=3000, Np=184 نقطه
 كاهش جابجایي كاهش شتاب كاهش جابجایي كاهش شتاب كاهش جابجایي كاهش شتاب

A 0.98 % 40 % 1.24 % 43.75 % 1.5 % 46.25 % 

B 0.63 % 39.24 % 0.81 % 43.04 % 0.99 % 45.57 % 

C 0.57 % 40.79 % 0.73 % 43.42 % 0.9 % 47.37 % 

D 0.48 % 40 % 0.61 % 43.08 % 0.75 % 44.61 % 

E 0.39 % 27.08 % 0.5 % 31.25 % 0.61 % 33.34 % 

F 0.21 % 16.21 % 0.27 % 18.91 % 0.34 % 21.62 % 

 

 تاثيری بر كاهش شتابژئوگرید بصورت عمودی، های افقي ، برگرداندن لبه الیهآیدبرمي 3جدول  ۲سازی سری مقادیر موجود در مدل همانطور كه از

 .نداشته است ،های افقي استفاده شده بودكه در آن فقط از الیه 1 سری سازینقاط مختلف در مقایسه با مدل و جابجایي

های افقي ژئوگرید از ز الیه، در نقاط مختلف با گذاشتن تعداد بيشتری اآیدبرمي 3جدول  3سازی سری مقادیر موجود در مدلهمچنين همانطور كه از 

های افقي ژئوگرید بيشتر از پنج الیه، یعني شش تا هشت الیه ولي گذاشتن تعداد الیه ،دنیابجابجایي به ميزان بيشتری كاهش ميشتاب و  ،یک تا پنج الیه

 .تاثير چندان بيشتری نسبت به پنج الیه ندارد

 متر تاثير بيشتری در كاهش شتاب 3های افقي ژئوگریدها با عرض گذاشتن الیه ،آیدبرمي 3دول ج 4سازی سری مقادیر موجود در مدلهمانطور كه از 

متر، یعني  3های بيشتر از های افقي ژئوگریدها با عرضمتر دارد، ولي گذاشتن الیه 1های افقي ژئوگریدها با عرض نقاط مختلف نسبت به الیه و جابجایي

 .دنمتری ندار 3های ی نسبت به الیهمتر تاثير چندان بيشتر 7متر و  5

 35و  ۲5ژئوگرید افقي در فواصل  ، در نقاط مختلف با گذاشتن یک الیهآیدبرمي 3جدول  5سازی سری مقادیر موجود در مدلاز همانطور كه از 

د. با نیابمتری در زیر پي قرار دارد، كاهش مييسانت 50به ميزان بيشتری نسبت به حالتي كه ژئوگرید در فاصله  و جابجایي متری در زیر پي، شتابسانتي
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به ميزان بيشتری نسبت به حالتي كه  و جابجایي متری در زیر پي، شتابسانتي 35در فاصله  شود كه با گذاشتن این الیهمعلوم مي مقادردقت بيشتر در این 

  .دنیابمتری در زیر پي قرار دارد، كاهش ميسانتي ۲5ژئوگرید در فاصله 

 35 هاصلدر فژئوگرید افقي در زیر پي كه الیه دوم  با گذاشتن دو الیه ،آیدبرمي 3جدول  6سازی سری مقادیر موجود در مدلهمانطور كه از مچنين ه

متری از الیه اول سانتي 50 و ۲5 اصلوتي كه ژئوگرید الیه دوم در فبه ميزان بيشتری نسبت به حاال و جابجایي متری از الیه اول قرار دارد، شتابسانتي

 .دنیابقرار دارد، كاهش مي

به ميزان  و جابجایي های ژئوگرید، شتابآید، در نقاط مختلف با افزایش سختي الیهبرمي 3جدول  7سازی سری مقادیر موجود در مدلهمانطور كه 

 .دنیاببيشتری، كاهش مي

 

 گیرینتیجه .6

 
 تاج است.پس از انجام مطالعه فوق نتایج زیر قابل استن

مقادیر عددی تطابق خوبي با مقادیر  ای بدست آورد كه( را با استفاده از روش سعي و خطا بگونهβو  αتوان ضرایب ميرایي رایلي )مي .1

بارگذاری انفجاری را به اثبات برسد. الزم به ذكر است كه  در آناليز دیناميکي PLAXISتوانائي تواند شته باشند. این موضوع ميتجربي دا

 تاثير چنداني بر نتایج ندارد. αبوده و  αمهمتر از نقش  βنقش 

های افقي ژئوگرید، تاثير كمي بر كاهش شتاب و تاثير قابل توجهي بر كاهش جابجایي دارد كه البته بيشر این كاهش از شروع گذاشتن الیه  .۲

شود كه در ابتدای فاز دیناميکي بجایي چشمگير باعث ميافتد كه همين كاهش جاتا انتهای فاز استاتيکي )بارگذاری استاتيکي( اتفاق مي

در خاک مسلح كمتر از خاک غيرمسلح باشد و در نتيجه در طول فاز دیناميکي نيز جابجایي   )لحظه شروع بارگذاری دیناميکي( جابجایي

 و جابجایي تاثيری بر كاهش شتاب،  های افقي بصورت عمودیضمنا برگرداندن لبه الیهباشد. در خاک مسلح كمتر از خاک غيرمسلح مي

 ، ندارد. های افقينقاط مختلف در مقایسه با الیه

، 3 ،5 بترتيب برابر   h/B و N، b/B ،u/Bهای سازی های صورت گرفته جهت مطالعه پارامتری، مقادیر بهينه پارامترپس از انجام مدل .3

 آید.مي بدست 35/0و   35/0

 ند.یاببه ميزان بيشتری، كاهش مي و جابجایي های ژئوگرید، شتابدر نقاط مختلف با افزایش سختي الیه .4
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