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 خالصه

در این مقاله رفتار استاتيکی و دیناميکی یک خاکریز مرتفع دوطرفه مسلح شده 

ها و  سازی خاکریز و همچنين تغييرشکل است. روند مدلشده با ژئوگرید مطالعه 

سازی در بخش  ها و پارامترهای مهم در مدل کننده نيروی ایجاد شده در مسلح

ای در بخش دیناميکی بررسی  استاتيکی و پارامترهای موثر در تحليل لرزه

ها، مشخصات ژئوگرید از قبيل دانسيته، مدول  ضخامت ساخت الیه .اند شده

و سطح مقطع تاثير چشمگيری بر نتایج دارند. در حالت  ضخامت ،سيتهاالستي

دیناميکی فرکانس طبيعی بدست آمده در جهت افقی و قائم یکسان نبوده و توزیع 

ها در انتهای تحليل دیناميکی نسبت به انتهای تحليل  کننده نيروی مسلح

 استاتيکی تفاوت قابل توجهی دارد.

 

 .FLAC، مسلح کننده، خاکریز دوطرفهوگرید، خاک مسلح، ژئکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه .1
 

تا خواص خاکریزهای مهندسی با هدف ارتقا  پليمریهای  کننده استفاده از مسلح

عمده  مورد نظر به شدت در حال افزایش است. های ویژگیرسيدن به پارامترها و 

گردد.  ها بر می ها به دیوارهای یک طرفه و کوله پل کننده موارد استفاده از مسلح

تا مقدار زیادی ادامه یافته و تنها از یک سمت خاک از یک  موارد گونهدر این

، ليل کاربرد گسترده موارد یاد شدهگردد. به د طرف به توده مسلح شده محدود می

متمرکز  گونه دیوارهای یک طرفهت علمی بر ایناز مطالعات و تحقيقابخش زیادی 

های خاک مسلح به  شده است. این در حالی است که در مواردی نياز به اجرای توده

شود، وجود داشته  ها یاد می در این تحقيق از آن "پد"صورت دوطرفه، که با عنوان 

رفتار بنابراین بررسی  ها صورت گرفته است. مطالعات کمی بر روی رفتار آن که

گشای مشکالت زیادی در زمينه  تواند راه پدها تحت شرایط استاتيکی و دیناميکی می

  ها باشد. استفاده از آن

که  پارامترهاییاقدام به ارائه جزئيات نسبتا کاملی از  FHWA دستورالعمل

. در این نموده است بررسی شوندهای خاک مسلح  باید در طراحی دیوارها و توده

عبور سطح گسيختگی تواند به سه شکل داخلی ) تشکيل سطوح گسيختگی میدستورالعمل، 

ها( و یا  کننده ها(، خارجی )عبور سطح گسيختگی از پشت و زیر مسلح کننده از مسلح

 Bathurstو  Hatami ]1[ ها( تشکيل گردد. کننده ترکيبی )عبور از داخل و پشت مسلح

اند و در  انجام دادهمسلح با نمای بتنی  زیادی بر روی دیوارهای خاک مطالعات

تغييرشکل نما و همچنين تشکيل سطح گسيختگی و  ها، کننده های خود نيروی مسلح تحقيق

 Hermann ای از پد ابزارگذاری شده در نروژ توسط . نمونهاند را بررسی کردهشکل آن 

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد1
 استادیار2
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ها که توسط ابزارها  کننده و کرنش ایجاد شده در مسلح شدهمطالعه  Burdو 

-Zarnani ،El های دستی مقایسه شده است. با نتایج حاصل از تحليل گيری شده اندازه

Emam  وBathurst  اقدام به ساخت دیوارهایی به ارتفاع یک متر در آزمایشگاه و

عی بدست آمده از اند. فرکانس طبي ها تحت شرایط دیناميکی کرده بررسی رفتار آن

روند و تحليل با فرکانس بدست آمده از نتایج آزمایش تطابق خوبی دارد. همچنين 

های انجام شده در  تطابق خوبی با تست ،های ثبت شده در طول تحليل تغييرشکلمقدار 

 دهند. آزمایشگاه نشان می

تمرکز این تحقيق بر روی مدلسازی پد و نحوه انجام آن و همچنين بررسی اثر 

افزار  ها با استفاده از ویرایش هفتم نرم پارامترهای ژئوگرید در انجام تحليل

FLAC  در حالت استاتيکی و همچنين بدست آوردن صحيح پارامترهای رفتاری و ذاتی

 باشد.  پد از قبيل فرکانس طبيعی سيستم در حالت تحليل دیناميکی می

 

 

 سنجی درستتحقیقات انجام شده پیشین و  .2

 

تحقيق علمی چندانی بر روی خاکریزهای مسلح دوطرفه انجام با توجه به اینکه 

لعات اوليه به دليل شباهت در نوع مصالح و روند و پارامترهای نشده است، مطا

موثر بر رفتار، بر روی دیوارهای خاک مسلح متمرکز شده است. البته در 

 گردیدههمچون پد اجرا شده در نروژ، مدلسازی و مقایسه نتایج انجام  هایی پروژه

اگرچه طراحی و اجرا  Nentنيز مانند خاکریز مسلح لندفيل  هایی گزینه است.

رغم اشاره  علی ها انجام نشده است. اند، کار تحقيقی و علمی چندانی بر روی آن شده

در  ها به منظور مطالعه بيشتر در این مقاله، ليست آنکوتاه به تحقيقات یاد شده 

 رست مراجع آورده شده است.هف

 

 خاکریز مسلح ابزارگذاری شده نروژ      . 1.۱

 

Hermann درجه  30 یشيب نمازاویه و کاران یک پد به ارتفاع شش متر و هم

و نتایج حاصل از ابزارگذاری را با نتایج نموده بررسی  نسبت به امتداد افق را

. با توجه به وجود نتایج حاصل از ابزارگذاری، اند کردهتحليل دستی بررسی 

انجام شده و نتایج آن با نتایج حاصل از ابزارگذاری  FLACمدلسازی در برنامه 

از آنجایی که زاویه اصطکاک خاک مورد استفاده در ساخت پد مقایسه شده است. 

باشد، پایداری آن  نسبت به شيب نما بسيار کمتر بوده و چسبندگی آن نيز صفر می

ا به ضخامت ه الیه ،در روند مدلسازیکننده خواهد بود.  مستلزم استفاده از مسلح

شود تا روند ساخت تا حد  نيم متر مدل شده و سپس کل سيستم به تعادل رسانده می

در نما به  ،متر 1.1های مسلح کننده فرعی به طول  ممکن مشابه واقعيت باشد. الیه

   ]۱[ .اند کننده اصلی متصل شده ی مسلحها الیه

اگرچه  مشاهده شد، سازیج ارائه شده و نتایج حاصل از مدلبا توجه به نتای

ها حاصل از مدلسازی عددی با شکل نمودار  کننده شکل کلی نمودار کرنش در طول مسلح

باشد، مقادیر کرنش حاصل از مدلسازی عددی  حاصل از نتایج ابزارگذاری یکسان می

تواند به دليل تاثير قابل توجه دمای محيط  ها است. این امر می سنج بيشتر از کرنش

های ژئوگرید به  از آنجایی که ویژگیئوگرید و رفتار آن باشد. اطراف بر روی ژ

و با توجه به کاربری پد به عنوان  شود شدت با نوسان دما دچار تغييرات می

افزایش مقدار اختالف یاد شده با باال رفتن در ارتفاع و در نتيجه شاید  ،گير بهمن

های عددی  که در تحليل باشدهای باالیی  آن نفوذ بهتر سرما به محيط پد در الیه

   ]۱[ اعمال نشده است.

 

 RMC1مدل ميز ویبره دانشگاه       . ۱.۱
 

Zarnani های مقياس شده آزمایشگاهی خاک مسلح  و همکاران اقدام به ساخت مدل

ها در شرایط دیناميکی نمودند. دیوارهای  به ارتفاع یک متر و بررسی رفتار آن

گاه لغزشی مطالعه  گاه مفصلی و نما با تکيه در دو حالت نما با تکيه بررسی شده

کاربرد این دو دیوار خاک مسلح در مدلسازی پد، بدست آوردن مقادیر . اند شده

های خاک با خاک و خاک با ژئوگرید و  مناسبی برای پارامترهای اندرکنشی الیه

   ]0[باشد.  می پد مورد بررسیهمچنين روند دقيق مدلسازی دیناميکی 

ای مدل یک متری خاک مسلح با ساخت یکجای آن  ، ساخت الیهينطبق گفته محقق

های  تاثير چندانی بر رفتار مدل عددی ندارد. این در حالی است که در تحليل

                                                 
1 Royal Military College of Canada 
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ای و یکجای  انجام شده در این تحقيق، تفاوت چشمگيری بين دو حالت ساخت الیه

های بسيار نازک با  سطوح اندرکنشی به صورت الیهگردد. همچنين  ها مشاهده می الیه

اند. این امر اگرچه  شدهدر نظر گرفته  استفاده شده در مدل اصلیمشخصات خاک 

کند، ولی دور از واقعيت بوده و به  نياز به پارامترهای اندرکنشی دقيق را کم می

بدست هد. د نحوی تماس مستقيم خاک با ميز ویبره و پوشش نما را مد نظر قرار نمی

تواند منجر به کاهش  آوردن مقدار مناسب برای پارامترهای اندرکنشی مذکور می

از طرف دیگر، ميرایی خاک مقداری ثابت قابل توجه زمان تحليل دیناميکی گردد. 

در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در واقعيت ميرایی خاک ثابت نبوده 

   ]0[تواند تغيير کند.  شده در توده خاک، می و بر حسب تغيير شکل )کرنش( ایجاد

 

 

 و تحلیل استاتیکی اصلی مدل مشخصات .3

 

در هر  درجه 56متر و زاویه شيب نما  20.۱مورد بررسی دارای ارتفاع کلی  "پد"

برم 5 ازبوده که  دو سمت
1
هر عرض متر، تشکيل شده است.  2.۱هر یک به ارتفاع  ،

د. باش متر فرورفتگی از هر طرف می 0ها نسبت به برم زیرین خود دارای  یک از برم

های  . فاصله الیهاستمتر  3متر و در تاج  23.۱۳عرض پد در قسمت پی برابر با 

با توجه به متر در نظر گرفته شده است.  3.3مسلح کننده از یکدیگر برابر با 

متر و  13رتفاع پی در زیر پد برابر با ابعاد یاد شده و به روش سعی و خطا، ا

بدین ترتيب، سطوح متر از پنجه در نظر گرفته شده است.  03عرض آن از هر طرف 

مرز پایينی  توانند در صورت تشکيل، توسعه یابند. گسيختگی عميق نيز به راحتی می

 تا  ئم تنها در جهت افقی ثابت شدهمدل در هر دو جهت افقی و عمودی و مرزهای قا

 داشته باشند. نشست امکان

. زاویه اصطکاک داخلی قسمت پی از استای سيمانته  خاک مورد استفاده دانه

 پی. چسبندگی استدرجه  03درجه تغيير کرده و در قسمت پد برابر با  03تا  0۱

کيلوپاسکال به ترتيب در قسمت تحتانی و فوقانی بوده و  01و  11دارای دو مقدار 

 دانسيته خاک در تمام مدلکيلوپاسکال است.  01پد برابر با این مقدار در قسمت 

3m

kN
های مورد استفاده از نوع ژئوگرید  مسلح کننده در نظر گرفته شده است. ۱3 

 باشد. قابل مشاهده می 1جدول در ها  بوده و مشخصات آن Tenaxساخت شرکت 

 

 مشخصات ژئوگریدهای مصرفی -1جدول 

 شماره
نوع 

 ژئوگرید

مقاومت کششی 

حداکثر )
m

kN
) 

مقاومت کششی 

)   طرح
m

kN
) 

       دانسيته

(
3

m

kg
) 

سطح 

 مقطع 

(2m) 

مدول 

االستيک 

(
2

m

N
) 

محيط 

(m) 

1 TT45 01 ۱1.1 032 3.33۱2۱ 1.۳0e8 ۱ 

۱ TT60 33 ۱8.0 ۱۳0 3.33۱20 ۱.21e8 ۱ 

0 TT90 ۳3 0۱.0 03۳ 3.331۳0 1.۳۱e8 ۱ 

0 TT120 1۱3 13.1 ۱03 3.33133 ۳.31e8 ۱ 

1 TT160 133 21.0 ۱11 3.3310۱ 10.33e8 ۱ 

 

با توجه به اینکه خاک قسمت پی از ابتدا در محل وجود داشته، بصورت یکجا 

رسد. زاویه اصطکاک داخلی آن از پایين به سمت باال به  شده و به تعادل می ساخته

متر فوقانی، به دليل تعویض خاک نباتی  سانتی 33یابد و تنها در  تدریج کاهش می

درجه استفاده شده است. پس از ساخت  03سطحی، از خاک پد با زاویه اصطکاک داخلی 

رسد. برای این منظور، در هر مرحله  پی، نوبت به اجرای مرحله به مرحله پد می

متر  سانتی 33سپس یک الیه خاک به ضخامت های ژئوگرید تحتانی قرار داده شده و  الیه

گردد. سپس مجموعه مجددا به تعادل  ژئوگریدهای نما جایگذاری می پس از آناجرا و 

های  رمگردد. طول ژئوگریدها در ب رسانده شده و به همين ترتيب الیه بعدی اجرا می

و در دو  1متر بوده و در الیه اول ژئوگرید شماره  13اول، دوم و سوم برابر با 

های چهارم، پنجم و  استفاده شده است. ژئوگرید الیه 0الیه دیگر از ژئوگرید شماره 

طول برگشت . هستندمتر  3و  1۱، 11و دارای طول  1و  ۱، 0ششم به ترتيب از نوع 

است. با توجه به اینکه مدول متر  1.3 الیه برابر با ژئوگرید در قسمت فوقانی هر

جانبه تغيير  االستيسيته خاک در واقعيت مقداری ثابت نبوده و بر حسب تنش همه

                                                 
1 Berm 
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های زیرین بر حسب تنش  کند، در هر مرحله ساخت الیه، مدول االستيسيته کل الیه می

 .شود داده میتغيير  هر ناحيه جانبه ایجاد شده در همان مرحله و در موقعيت همه

 این نشست های زیرین دچار اندکی نشست شده و از طرفی، در اثر ساخت هر الیه، الیه

ین الیه در صورت ایجاد الیه بعدی، اشود.  میهای فوقانی  منجر به تغيير مختصات الیه

خواهد قرار آن باالتر از سطح فوقانی  الیه پایينی به مقدار نشست انجام شده

به منظور پر شدن فضای خالی و  شده امر منجر به باال رفتن زمان تحليلاین  گرفت.

 تحت وزن خود و نيروی گرانش تا رسيدن به الیه زیرین بين دوالیه، الیه فوقانی

و منجر به تغيير ر گذاشته بر روی نتایج تاثي تواند سقوط کرده و ضربه وارده می

 1شکل الیه گردد. این امر در  های شکل و فرورفتگی ژئوگریدها در خاک، در گوشه

های  قابل مشاهده است. در طول مراحل ساخت و قبل از اجرای الیه فوقانی، تغييرشکل

 گردد.  الیه زیرین صفر می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متری )ارتفاع هر برم( ساخته شده و  2.۱های  ها در ضخامت در صورتی که الیه

سپس سيستم به تعادل رسيده و الیه بعدی ساخته شود، تفاوت قابل توجهی در نتایج 

های ایجاد  یکباره تغييرشکلتواند به دليل صفر شدن  مشاهده خواهد شد. این امر می

متر به  2.۱های ارتفاعی  ها در بازه صفر شدن تغيير شکلیکبار شده در کل الیه )

متر در هر برم( و در نظر نگرفتن  3.3بار صفر شدن با بازه ارتفاعی  1۱ازای 

 گردد. ور شدن نتایج از واقعيت میتاثير ساخت الیه به الیه بوده و منجر به د

های خاک مطابق روابط ارائه شده  در نظر گرفتن سختی نرمال و برشی بين الیه

سختی بيش از حد مدل و در نتيجه آن باال رفتن شدید در راهنمای برنامه منجر به 

گردد. به همين منظور پس از محاسبه سختی با  های دیناميکی می زمان در تحليل

مده به تدریج و تا رسيدن به ه شده، مقادیر بدست آاستفاده از روابط ارائ

اند. البته الزم به ذکر است که این کاهش تا جایی  بهترین مقدار کاهش داده شده

زاویه اصطکاک سطوح  ها جلوگيری به عمل آید. ادامه یافته که از در هم رفتگی الیه

درجه  03های خاک با یکدیگر نيز به دليل یکسان بودن مصالح برابر با  تماس الیه

   ]0[ر گرفته شده است. در نظ
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ای مختلف وارد شده به آن مستلزم  تحليل دیناميکی دقيق پد تحت بارهای لرزه

های طبيعی پد از جمله  شناخت دقيق پارامترهای موثر بر رفتار پد و همچنين ویژگی

تحليل عالوه بر این، پارامترهای در نظر گرفته شده در . استفرکانس طبيعی آن 

استاتيکی از جمله سختی کل سيستم و سختی برشی و نرمال سطوح تماس
1

تاثير  

از طرف دیگر، در نظر گرفتن ميرایی  دارند.چشمگيری بر زمان تحليل دیناميکی 

 تواند در نزدیک شدن نتایج به واقعيت کمک نماید.  مناسب برای مدل می

های مختلف مانند  روشتوان از  برای بدست آوردن فرکانس طبيعی سيستم می

های مختلف و بررسی تغيير  ارتعاش آزاد سيستم و یا وارد کردن موج با فرکانس

برای این منظور الزم است مدل تحت شرایط استاتيکی با مدل ها استفاده کرد.  شکل

ه در رفتاری االستيک خطی کامل، به منظور جلوگيری از اتالف انرژی ایجاد شد

، مورد تحليل قرار گرفته و نتایج ذخيره گردد. سپس ستيکهای رفتاری غير اال مدل

مدل مذکور تحت شرایط ارتعاش آزاد قرار گرفته و تاریخچه زمانی تغيير شکل افقی 

با توجه به گردد.  و قائم در امتداد ارتفاع برای مدت زمان مشخصی ثبت می

، فرکانس طبيعی سيستم در ها زمان بين هر بار تکرار سيکل و مدت حاصلهنمودارهای 

                                                 
1 Interface 

 

فوقانی )شکل چپ( و حالت در اثر در نظر نگرفتن نشست الیه زیرین در مختصات الیه  -1شکل 

 نظر گرفته شده )شکل راست(
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نشان داده شده  2شکل همانگونه که در . شود محاسبه میهر دو جهت افقی و قائم 

 . استدر جهت عمودی  Hz 3.8در جهت افقی و  Hz 3.1است، این فرکانس برابر با 

 

در نظر گرفتن یک مقدار ميرایی برای کل سيستم خطای زیادی به همراه خواهد 

بوده که در  sig4ترین نوع ميرایی از نوع  داشت. مطابق دستورالعمل برنامه، دقيق

تواند تغيير  آن ميرایی به صورتی تابعی از کرنش ایجاد شده در هر نقطه می

آید. همچنين به منظور جلوگيری  بدست می 1نماید. در این حالت ميرایی از رابطه 

از ناپایداری عددی در ابتدای تحليل، از یک ميرایی اوليه هيستریسيس
1

به مقدار  

 شود.  درصد استفاده می 3.۱

 

)exp(1 0
0

b

xx

a
yy




                                                                                                                                     (1)
 

 

3111.00که در آن  y ،6668.0a ،2243.0b  8245.00و x  بوده که با توجه به

در این رابطه آیند.  های آزمایشگاهی بر روی خاک مورد استفاده بدست می نتایج تست

x  مقدار کرنش در هر ناحيه بر حسب درصد و

0G

G
y  .در همان ناحيه است 

 

 

 تحلیل استاتیکی حاصل ازنتایج  .5

 

های برشی در انتهای تحليل، تغييرات  های قائم، افقی، کانتور کرنش روند تغييرشکل

ها در انتهای  کننده نسبت تنش افقی به عمودی در امتداد ارتفاع و نيروی مسلح

اختالف . همچنين هستنددر تحليل استاتيکی  شده بررسی پارامترهایتحليل از جمله 

و همچنين متری(  سانتی 53های  )الیهدر واقعيت مطابق مراحل ساخت  ای بين ساخت الیه

از آنجایی که . استساخت یکباره هر برم در کانتورهای ترسيم شده قابل مشاهده 

تغييرشکل رخ داده در هر الیه در انتهای تحليل آن الیه و قبل از ساخت الیه 

پد  پایينشود، در اثر ساخت، حداکثر تغيير شکل قائم در نزدیکی  فوقانی صفر می

این موضوع به وضوح در  .باشد متر می سانتی ۱6داده و مقدار آن برابر با رخ  )پی(

مشاهده  4شکل قابل مشاهده است. همانگونه که در  3شکل کانتور تغيير شکل قائم 

پنجه در نزدیکی  متر است، سانتی 6که برابر با  گردد، حداکثر تغيير شکل افقی می

ها نيز در قسمت  کننده دهد. به همين دليل، نيروی مسلح تا نزدیکی برم دوم رخ می

شکل افقی در د. علت وقوع حداکثر تغييرباش میهای فوقانی  پایين پد بيشتر از قسمت

های زیرین در اثر  تواند افزایش تنش عمودی و در پی آن تنش افقی الیه این قسمت می

با توجه به اینکه های فوقانی باشد.  اضافه شدن تدریجی سربار ناشی از ساخت الیه

، سطح گسيختگی نيستندهای رخ داده در تحليل استاتيکی چندان بزرگ  تغييرشکل

همچنين ضریب محتمل واضحی در بررسی کانتورهای کرنش برشی قابل مشاهده نيست. 

اطمينان در برابر گسيختگی کلی
2

در حالت استاتيکی به روش کاهش مقادیر چسبندگی  

                                                 
1 Hysteresis 
2 Global failure 

 فرکانس طبیعی سیستم در جهت افقی )شکل چپ( و در جهت عمودی )شکل راست( -2شکل 
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و زاویه اصطکاک داخلی
1

اختالف بين ساخت با ضخامت . حاصل شده است 1.0۳برابر با  

متر و  سانتی 33ها برابر با  تر و ساخت با ضخامت الیهم 2.۱ها برابر با  الیه

همچنين روند تغييرات نسبت تنش افقی به قائم در خط ميانی پد در امتداد ارتفاع 

 قابل مشاهده است.  5شکل در 

 
 شکل قائم و منحنی تغییرشکل قائم در ارتفاع پدکانتور تغییر -3شکل 

 

 
 
 

 
مقایسه  -متری )شکل چپ 2.2با ضخامت الیه  در حالت ساخت قائمکانتورهای تغییرشکل  -5شکل 

(؛ تغییرات نسبت تنش افقی به قائم در امتداد خط میانی پد در طول ارتفاع )شکل 3با شکل 

 راست(
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های رخ داده در اثر وارد شدن موج شتاب افقی  تغييرشکل مستقيمبه منظور بررسی 

های ناشی از تحليل استاتيکی برابر با صفر در نظر  به بستر سيستم، تغييرشکل

و شتاب  Hz 1.1موج وارد شده از نوع سينوسی ساده با فرکانس  شوند. گرفته می

                                                 
1 C-φ reduction method 

 ها )سمت راست( کننده مسلحکانتور تغییرشکل افقی )سمت چپ( و نیروی  -4شکل 
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سيکل کامل( به قسمت تحتانی پی  ۳)ثانيه  3بوده و برای مدت  g3.1*3.31 حداکثر

در  مطابق کانتورهای تغييرشکل بدست آمده از تحليل دیناميکیاعمال شده است. 

 06برابر با  گردد که در این حالت حداکثر تغييرشکل افقی سيستم مشاهده می 6شکل 

. این در (مشابه تحليل استاتيکیدهد ) متر بوده و در نزدیکی پنجه رخ می سانتی

استاتيکی، در نزدیکی تاج  حالی است که حداکثر تغييرشکل قائم پد، بر خالف حالت

 متر است. سانتی 23ر نقاط باالیی سيستم رخ داده و مقدار آن و د

 

 
 

یکنواختی استاتيکی فاصله  وضعيتها کمی از  کننده در این حالت نيروی مسلح

به تدریج با باال رفتن در ارتفاع پد، از   محل حداکثر آن 7شکل گرفته و مطابق 

کننده )خط مرکزی پد(  به سمت انتهای مسلح )نما( کننده طول مسلح ابتداییقسمت 

اد ارتفاع همچنين مطابق این شکل، نسبت تنش افقی به قائم در امتدکند.  حرکت می

بر روی خط ميانی پد دارای الگوی کلی مشابه حالت استاتيکی بوده، ولی مقادیر 

این مقادیر دارای مقدار متفاوت و نوسان کننده در امتداد ارتفاع پد دارد. 

و مقادیر کمتر در  متری( 63)ارتفاع  بيشتر از حالت استاتيکی تا سطح باالیی پی

 باشد. امتداد پد می

 

 
شکل کلی  ،های برشی در حالت تحليل دیناميکی ، کانتور کرنش8شکل مطابق 

دهند. مطابق این شکل، دو سطح گسيختگی محتمل  سطوح گسيختگی محتمل را نشان می

ل و سطح سطحی و عميق قابل مشاهده است که سطح گسيختگی سطحی به طور تقریبا کام

گسيختگی عميق تا حدودی تشکيل شده است. سطح گسيختگی سطحی در نقطه شروع در 

ها عبور کرده و به تدریج به سمت انتهای  کننده نزدیکی پنجه از داخل مسلح

محل ها ) کننده کننده )داخل پد( کشيده شده و از برم سوم به قسمت پشت مسلح مسلح

 دد. گر سطح گسيختگی عميق( منتقل میشروع 

 

 

 

 

 

کانتورهای تغییرشکل افقی )شکل چپ( و تغییرشکل قائم )شکل راست( در انتهای  -6شکل 

 تحلیل دینامیکی

کننده )شکل چپ( و تغییرات نسبت تنش افقی به قائم در امتداد ارتفاع  نیروی مسلح -7شکل 

 )شکل راست( در انتهای تحیل دینامیکی
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 توان به این صورت بيان نمود: اهم نتایج حاصل از این پژوهش را می

های افقی رخ داده در سيستم در تحليل استاتيکی و دیناميکی روند  تغييرشکل -1

پنجه و در تراز برم  حداکثر آن در نما در نزدیکیمشابهی داشته و محل وقوع 

در مورد یابد.  مقادیر آن به تدریج به سمت تاج کاهش می باشد. اول می

تغييرشکل قائم این هماهنگی بين حالت استاتيکی و دیناميکی وجود نداشته و 

در حالت استاتيکی حداکثر مقدار تغييرشکل قائم در قسمت ميانی پد و در تراز 

 دهد. پی و برم اول رخ می باالی

در تحليل دیناميکی انجام شده، محل وقوع حداکثر تغييرشکل به همين ترتيب  -۱

باشد، در نزدیکی تاج و موقعيت برم ششم  قائم اگرچه بر روی خط ميانی پد می

 دهد.  رخ می

تر از حالت دیناميکی  ها در حالت استاتيکی یکنواخت کننده توزیع نيروی مسلح -0

باشد. این  های انتهایی ژئوگریدها می بوده و محل وقوع حداکثر آن در قسمت

یکنواختی در حالت دیناميکی برقرار نبوده و محل وقوع حداکثر از قسمت 

های  وگریدها در الیهژئ انتهایهای پایينی به سمت  ژئوگرید در الیه ابتدایی

 گردد.  فوقانی منتقل می

تغييرات نسبت تنش افقی به قائم در حالت دیناميکی دارای روند کلی مشابه  -0

باشد. این مقادیر در کل در قسمت پی بيشتر از حالت  ولی مقادیر متفاوت می

 سطوح گسيختگی در دو حالت داخلیباشند.  استاتيکی بوده و در قسمت پد کمتر می

به طور تقریبا کامل تشکيل شده و از پنجه و خارجی  ميق به مقدار کمتریا ع

گردد و در تراز برم  های فوقانی منتقل می پد به سمت پشت ژئوگریدها در الیه

 شود. سوم به سطح گسيختگی داخلی متصل می
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