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 خالصه

های حایل و نيز افزایش اطمينان از پایداری آنها یکي از مسایل مهم در مهندسي ژئوتکنيک استاتيکي و دیناميکي وارده به دیوار تغييرمکانكاهش 

 های ژئوتکنيکي، كاهش وزن مصالح خاكریز قرار گرفته در پشت آنها وارده به این سازه تغييرمکانهای موثر در كاهش از روش باشد. یکيمي

پذیری در طبيعت باعث ایجاد مشکالت زیست محيطي فراوان شده های فرسوده با توجه به عدم تجزیهباشد. از سوی دیگر حجم عظيم الستيکمي

های الستيک با خاک و استفاده از آنها در های اخير مخلوط كردن خردهباشد. لذا در سالهای اصلي كارشناسان این حوزه ميكه رفع آن از دغدغه

های استاتيکي و دیناميکي وارده به دیوارهای حایل مورد توجه قرار گرفته های كاهش تغييرمکان و فشارپشت دیوار حایل به عنوان یکي از روش

های موثر در پایداری خرده الستيک فرسوده به عنوان خاكریز در پشت دیوار حایل بر پارامتر-وهش تاثير استفاده از مخلوط خاکاست. در این پژ

 يساختگاههای گيویژبررسي شده است. درصد خرده الستيک موجود در مخلوط و  Plaxisو  EERAافزار های با استفاده از دو نرماین سازه

ها از مدل رفتاری معادل خطي در مرحله اول )بررسي پاسخ ساختگاه( و باشند. برای افزایش دقت پاسخلعه در این پژوهش ميپارامترهای مورد مطا

شونده با لحاظ سختي در خاک سختموهر كولمب در مرحله دوم )آناليز مجموعه دیوار، خاكریز و ساختگاه( برای مصالح ساختگاه و مدل رفتاری 

دهد با افزایش درصد خرده الستيک فرسوده استفاده شده است. نتایج نشان مي-مصالح خاكریز از جنس مخلوط خاکبرای  های كوچکكرنش

-های نرم ميهای سخت بيش از ساختگاهكه این افزایش ضریب اطمينان در ساختگاه یابدمي افزایشاستاتيکي دیوار  ضریب اطمينانخرده الستيک 

بيشتر از آن تاثير چنداني بر كاهش  افزایش ليو یافتهتغيير مکان دیناميکي كاهش  ،ده الستيک تا ميزان مشخصيبا افزایش درصد خر باشد. همچنين

 یابد.های نرم كاهش زیادی ميای با استفاده از این مصالح در ساختگاههمچنين لغزش پایه ایجاد شده در اثر بارهای لرزه .این پارامتر ندارد

 

 .های ساختگاهویژگیمخلوط خاک و خرده الستیک فرسوده، دیوار حایل، آنالیز دینامیکی، کلمات کلیدی: 

 

 

  دمهقم .1

 
یکي از  باشد.از مسایل مهم در مهندسي ژئوتکنيکي مي ،ایيکي و دیناميکي ناشي از بارهای  لرزهتاستا نيروهایپایداری دیوارهای حایل در برابر 

كاهش دیگر با  از سوی .باشدپشت دیوار ميكاهش نيروهای ورودی وارده به دیوارهای حایل، كاهش وزن مصالح خاكریز  موثرترین اقدامات برای

در  توجهنکته قابل  دست یافت. های ژئوتکنيکياین سازه در تر جهت مقابله با اثرات ناشي از زلزلهتر و اقتصادیتوان به طرحي سبکمي ،فشارهای وارده

كه زیراكه این امر در كشورهای در حال توسعه از اهميت به مراتب باالتری برخوردار است،  باشدميهای اقتصادی مهندسي استفاده از راه حلهای طرح

مت قيهای مصوب فني ارزان به صرفه بودن طرح از نظر اقتصادی، عالوه بر كارفرمایان دولتي، كارفرمایان خصوصي را نيز مشتاق به استفاده از طرح

                                                 
  کارشناس ارشد خاک و پی1
 استادیار گروه عمران 2
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یکي از به عنوان های خاک پایه جهت بهبود ویژگي های فرسودههایي از الستيکمخلوط كردن خاک با خردهایده  های اخيرخواهد نمود. در سال

 مورد توجه قرار گرفته است. های فرسودهبازیافت و استفاده مجدد از الستيکهای روش

. بر اساس آمارهای ارائه شده كه تنها بخش اندكي از [1]شودایاالت متحده دور انداخته ميميليون تایر استفاده شده در  03هر ساله حدود 

اثرات منفي استفاده از این مصالح  محيطي گردد.د منجر به فاجعه زیستتواندر طبيعت مي رها نمودن این مواد ،باشدهای فرسوده ميحجم عظيم الستيک

بر طبق این تحقيقات هيچ تاثير مضر قابل توجهي بر روی  ت.اس قرار گرفته بررسيمورد باشد كه واردی ميبر روی كيفيت آبهای زیرزميني، یکي از م

خرده  -های انجام گرفته جهت تعيين رفتار دیناميکي مخلوط ماسه آزمایش .[2,3,4]كيفيت آب زیرزميني در طي دوره دو ساله مشاهده نشده است

% تاثير كمي بر 03یابد. همچنين افزایش درصد الستيک تا حدود كاهش چشمگيری مي مخلوطالستيک نشان داد با افزایش درصد الستيک مدول برشي 

% در ۱3های پایين و حدود % در كرنش0توجهي داشته و به حدود % نسبت ميرایي افزایش قابل 50روی نسبت ميرای مخلوط دارد ولي با رسيدن به 

شود ولي تاثيری بر روی ميرایي ها نشان داد افزایش تنش نرمال باعث افزایش قابل توجهي در در مدول برشي ميرسد. این بررسيهای باال ميكرنش

های ابزار دقيق به مدت خرده الستيک و ثبت داده –اده از مخلوط ماسه ساخت یک خاكریز راه در آمریکا در مقياس واقعي با استف .[5]مخلوط ندارد

متر ثبت شد ميلي ۱متر بوده و حداكثر حركت جانبي خاكریز تنها ميلي 1۱روز رخ داد برابر با  ۱33یک سال نشان داد حداكثر نشست خاكریز كه پس از 

ای در زیر پي نشان داد دی عملکرد خاک الستيک فرسوده به عنوان ایزوالسيون لرزه. مدل سازی عد[6]ها ثابت باقي ماند و پس از آن تغييير شکل

شود. همچنين پاسخ دیناميکي مخلوط در های رسيده به ساختمان ميه در شتابای متراكم باعث كاهش قابل مالحظهاستفاده از این مصالح در خاک ماس

يه دامنه فوریه برای خاک مسلح و غير مسلح تحت شرایط ذكر شده نشان دهنده اندكي كاهش دامنه اثر تغييرات ابعاد و ارتفاع ساختمان بررسي شد. مقاس

های آزمایشگاهي بر روی خصوصيات مقاومتي مخلوط ماسه سيلتي آزمون .[7]فوریه در خاک مسلح و نيز شيفت فركانسي در برخي حاالت بوده است

گي كمي به درصدالستيک دارد. همچنين نتایج نشان دهنده كاهش مقامت برشي مخلوط در خرده الستيک نشان داد درصد رطوبت بهينه وابست –

براین با افزایش درصد الستيک مدول تغييرشکل و مقاومت كششي مخلوط كاهش یافته و وابستگي آن به دما نيز كاهش  باشد. عالوهزدن ميصورت یخ

 .[8]كندهای بيشتری را تحمل ميسيلتي مخلوط با وجود تحمل تنش كششي كمتر، كرنش یابد. همچنين در صورت افزودن خرده الستيک به ماسهمي

توان به عنوان مصالح مسلح كننده خاک استفاده نمود و نتایج مطالعات محققين مختلف نشان دهنده افزایش پارامترهای های فرسوده مياز الستيک

ن مصالح . تحقيقات گذشته مؤلفين نشان داده كه استفاده از ای[10,9]خاک، بوده است مقاومت برشي خاک، یعني چسبندگي و زاویه اصطکاک داخلي

استفاده از چنين  با توجه به مطالب گفته شده .[11]باعت ميرا شدن امواج رسيده، شده است نرمهای رسي بسيار بر خاک های واقعدر زیر ساختمان

گردد. از ها نيز ميهای زیست محيطي، باعث تسليح خاکمصالحي به دليل ارزان بودن آنها، عالوه بر دفع و بازیافت آنها و جلوگيری از ایجاد آلودگي

 استفاده نمود.  وارده به دیوارهای حایلتوان در ميرا نمودن امواج ارتعاشي ناشي از زلزله سوی دیگر از خاصيت ميرایي آنها مي

دهد تحقيقات كمي بر روی عملکرد دیناميکي این مواد به عنوان خاكریز دیوارهای حایل انجام گرفته پيشين نشان مي هایبررسي پژوهش

رصد خرده تاثير پارامترهای دبه عنوان خاكریز در پشت دیوار حایل مدل شده و در این پژوهش مخلوط خاک و خرده الستيک فرسوده است. از این رو 

  گرفته است.مورد ارزیابي قرار  عددیبا استفاده از آناليزهای  های ژئوتکنيکيبر عملکرد این سازه ساختگاههای ویژگي و الستيک

 

 

 المان محدود مدلابعاد  .2

 
جلوی دیوار مدل شده متری از  ۱3سنگ بستر در ژرفای  .استفاده شده است Plaxisافزار المان محدود در این پژوهش برای مدلسازی دیوار حایل از نرم

 [12] (1۳۳1) 1های ليم و بریودبراساس پژوهش دیوار فاصله مرزها از محل مورد نظر )دیوار حایل( از مدلبرای از بين بردن اثر منفي مرزهای  .است

و  1های پایين و جوانب مدل از محل مورد مطالعه )دیوار حایل( باید شرایط ذكر شده در روابط فاصله مرزانتخاب شده است. ليم و بریود پيشنهاد كردند 

 را برآورده نماید. 1 را با توجه به شکل ۱

1)        

۱)            

 نشان داده شده است. Plaxisمدل المان محدود ساخته شده در این پژوهش توسط نرم افزار المان محدود  ۱در شکل شماره 

                                                 
1 .Lim & Briaud 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03
 

 3

 

 های مصالحویژگی .3

 
اثر درصد خرده تعيين همچنين برای  و های ساختگاهجهت بررسي تاثير ویژگي نرمو  سفتاز دو نوع متفاوت رس مصالح ساختگاه  در این پژوهش

رابطه ارائه شده توسط مصالح ساختگاه از مدول برشي بيشينهبرای تعيين  همچنين .استفاده شده استدرصد  03و  ۱3، 13درصد متفاوت  0الستيک از 

-استفاده مي شده است،آورده  1كه در جدول  [14]( ۱33۳) 2آموروسي و بولدیني هایداده با توجه به( 0)رابطه  [13]( 1۳۳0) 1ویجياني و اتکينسون

  .شودارائه شده استفاده مي [15] ۱335در سال  3توسط اوكار و آنسال كه 4 ميرایي مصالح از رابطه برای تعيين . همچنينشود

0)      
  

  

       

4)                                               
 نشانه مومسانيپارامترهای وابسته به  Sو  kPa 1، m,nبرابر با و نا تنش مب   (،   تنش اصلي موجود )مدول برشي حداكثر با توجه به    در روابط باال 

(PI
4
)  ،R  نسبت تنش بيش تحکيمي وD ( مي  نسبت ميرایي در كرنش برشي مورد نظر ).باشد 

 

 (9002مصالح ساختگاه )آموروسی و بولدینی، : ویژگی های 1جدول 

PI m n S 𝜑 
deg 

C 

kN/m
2 

OCR (R) 
       

kN/m
3 

 ساختگاه

 سفترس  ۱3 4 03 ۱0 4۳33 5۱0/3 ۱40/3 13

 نرمرس  15 0/1 1 ۱4 133 5۱/3 01/3 13

 

نشان داده  0در شکل شماره  1های جدول و داده 0تغييرات مدول برشي و سرعت موج برشي بيشينه در ژرفای پروفيل ساختگاه با توجه به رابطه شماره 

 شده است.

تاثير این پدیده ابتدا های زلزله دارد، برای اعمال های دیناميکي خاک وابستگي زیادی به بزرگای كرنش برشي رخ داده در اثر لرزشاز آنجاكه ویژگي

افزار با استفاده از نرم 0مطابق شکل شماره  بر مدول برشي بيشينه پروفيل ساختگاه با لحاظ كردن اثر تنش وارده ناشي از وزن خاک های یک بعدیآناليز

EERA و ادریس پيشنهاد توجه بهموثر با  يهای دیناميکانجام شده و سپس ویژگي و با درنظر گرفتن مدل رفتاری معادل خطي برای مصالح ساختگاه 

 شود.ركورد زلزله مورد نظر تعيين مي در نظر گرفتن بزرگایبا   [16](1۳۳۱)5ان س

 قوی  هایمربوط به زلزلهكيلومتری شتابنگاشت از گسل  03ثبت شده سنگ بستر با كمينه فاصله  هایتهای انجام شده از شتاب نگاشدر تحليل 

و  های دو بعدیناليزدر آ هاسپس این ویژگي شود.شتاب گرانش همپایه شده است، استفاده مي 00/3شتاب بيشينه آنها به كه  1نورتریجو  1پالم اسپرینگ

                                                 
1 .Viggiani and Atkinson (1995) 

2 .Amorosi and Boldini (2009) 

3 .Okur and Ansal (2007) 

4 .Plasticity Index 

5 .Idriss and Sun 1992 
6 .Palm Springs 

 
 (1221 ودیبر و میل) محدود المان مدل یمرزها: 1شکل

 
 )بدون مقیاس( دیوار حایل محدود المان مدل: 9 شکل
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 4در شکل  موثر با توجه به ركورد زلزله مورد نظر تغييرات مدول برشي و نسبت ميرایي .شوداستفاده مي های مدل رفتاری موهر كولمببه عنوان داده

 .نشان داده شده است

  
 خاکدر ژرفای  مدول برشی بیشینه خاک، ب( تغییرات ژفایدر  سرعت موج برشی بیشینه تغییراتالف( : نمودار 3شکل 

  
 هبا توجه به رکورد زلزل خاک یژرفا در نسبت میرایی موثر راتییتغ( ب شده موثر همپایه یبرش مدول راتییتغ( الف نمودار:  4شکل 

SRM) الستيک-خاک خرده مصالح مخلوط های استاتيکيویژگيدر این پژوهش 
2
های دیناميکي این ( و ویژگي۱331) 3های آتومبا تجه به پژوهش (

نمایش داده  ۱و در جدول در نظر گرفته  [17] ۱31۱در سال  4سنتاكيس و همکاران انجام گرفته توسط های آزمایشگاهيبا توجه به آزمونمصالح را 

 مورد استفاده قرار گرفته است. 03و ۱3، 13سه درصد متفاوت  باهای الستيک فرسوده مخلوط خاک و خرده است. شده

 های مخلوط خاک و خرده الستیک : ویژگی9 جدول

Rf K0     
𝝍 

deg 

𝝋 

deg 

C 

kN/m
2 

Rint      
   

kN/m
2 

m 
   

   
 

kN/m
2 

    
   

 

kN/m
2 

   
   

 

kN/m
2 

D50R
* 

(mm) 

  

kN/m
3 

مدل 

 رفتاری
 مصالح

۳/3 45/3 ۱/3 ۱ 0۱ 1 1۱0/3 333۱/3  45۳33 0/3 10۳11 10۳11 45۳33 5/۱ ۳0/15 HS-

Samll** SRM0% 

۳/3 ۱5/3 ۱/3 11 41 ۱ 404/3 3331/3  ۱3055 0/3 15۳۱ 15۳۱ ۱3055 5/۱ ۳0/10 HS-

Samll SRM10% 

۳/3 ۱0/3 ۱/3 ۱3 03 ۱ 4/3 330/3  ۳315 0/3 03۱۱ 03۱۱ ۳315 5/۱ 41/14 HS-

Samll SRM20% 

۳/3 ۱۱/3 ۱/3 ۱۱ 0۱ ۱ 050/3 3۱/3  4450 0/3 14۳4 14۳4 4450 5/۱ 05/10 HS-

Samll SRM30% 

 :*D50 های الستيک  فرسودهخرده 

 برشي كوچک هایكرنش با لحاظ سختي در: مدل رفتاری خاک سخت شونده **

5نامه مهندسي ارتش آمریکا مشترک دیوار و خاک با توجه به توصيهزاویه اصطکاک فصل 
گرفته  درجه درنظر ۱3و بتن برابر با  تميز برای ماسه [18] 

 . ه استشد

 

                                                                                                                                                    
1 .Northridge 

2 .Sand-Rubber Mixture 

3 .Attom 2006 

4 .Senetakis et al 2012 

5 .Engineering Manual, Us Army 
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 میرایی مصالح .4

 

 ميرایي رایلي مطابق رابطه زیراستفاده شده است: پژوهش برای اعمال ميرایي مصالح ازدر این 

0) α      
        

با  فركانش ارتعاشي مود مورد نظر مصالح بوده كهω ميرایي مصالح متناظر با مود ارتعاشي مورد نظر و     پارامترهای رایلي،،    و α پارامتر های 

 . شودهای بدست آمده از آناليز یک بعدی پژوفيل خاک تعيين مياستفاده از پاسخ

 

 بندیالمان .5

 

های دیناميکي در مسائل ژئوتکنيکي به برای انجام تحليل .ای استفاده شده استگره 10های مثلثي در این پژوهش از المان باال بردن دقت محاسبات برای

 است.  های قابل قبول از رابطه زیر قابل محاسبهروش المان محدود، اندازه حداكثر بعد المان را برای رسيدن به دقت

1)      
 

 
 

  

    

 

 5در بازه  پژوهشگرانضریب ثابتي بوده كه مطابق توصيه برخي  Nسرعت موج برشي در مصالح و    بيشترین فركانس مورد نظر،      در رابطه فوق 

 استفاده شده است.  N=13از  مورد نظربرای رسيدن به دقت  پژوهش، كه در این [19]باشد مي 13تا

 

 هابررسی پاسخ .6

 

 های پيشين ساختهبا توجه نکات بيان شده در بخشدرجه  13و خاكریزی با شيب خارجي  0دو ساختگاه بيان شده در بخش  مدل المان محدود دیوار با

متر در نظر  5/1 برابر با تا جلو دیوارفاصله ابتدا متر و  4 عرض سانتيمتر، 03ضخامت  و پي بامتر  0 سانتيمتر و ارتفاع 00ضخامت دیوار با  بوده است. شده

 شود.ميهای استاتيکي مصالح برای مدل سازی استفاده از ویژگي در این مرحله قابل ذكر است كه گرفته شده بود.

ب -0الف و -0 شمارههای شکلدر  03% الي 3با درصدهای SRMصورت استفاده از  درضریب اطمينان پایداری دیوار برای دو ساختگاه بيان شده 

 . نشان داده شده استبصورت نمودار 

  
 پایداری نانیاطم بیضر شیافزا درصد( ب. کیالست خرده متفاوت یدرصدها یبرا وارید یداریپا نانیاطم بیضر (الف: 5 شکل

 

باشد و موجب هایي از جنس رس سخت در مقایسه با رس نرم بيشتر مفيد ميدر ساختگاه SRMتوان دریافت كه استفاده از با توجه به این دو شکل مي

هایي با رس نرم در برابر درصد خرده شود ضریب اطمينان پایداری دیوار بيشتر افزایش یابد، همچنين تغييرات ضریب اطمينان پایداری در ساختگاهمي

 باشد.هایي با رس سخت ميكمتر از این تغييرات در ساختگاه SRMالستيک موجود در 

ثابت بوده و دیگر پارامترها كه وابسته به  (H) ارتفاع دیوار ( در این پژوهش5ک وارد بر دیوار حایل )رابطه از ميان پارامترهای موثر بر فشار محر

همچنين  شود كه زاویه اصطکاک داخلي دو ساختگاه تقریباً برابر بوده ومشاهده مي 1كند، با توجه به جدول باشد تغيير ميهای ساختگاه ميویژگي

در ساختگاه نرم نزدیک به صفر  (C) به دليل ناچيز بودن چسبندگي 5باشد ولي حاصل جمله دوم رابطه زیاد نمي ( ا )هاختالف بين وزن مخصوص

باشد و فشار محرک وارده بر دیوار است، در صورتيکه در ساختگاه سخت به دليل قابل مالحظه بودن چسبندگي حاصل جمله دوم قابل چشم پوشي نمي
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باشند و در نتيجه ضریب فشار محرک یابد. به عبارت دیگر هر دو ساختگاه دارای زاویه اصطکاک داخلي نزدیک به یکدیگر ميكاهش زیادی مي (  )

در هر دو برابر است، ولي به دليل اختالف زیاد چسبندگي خاک سخت نسبت به خاک نرم، بخشي از نيروی محرک ناشي از مصالح ساختگاه، در  (  )

 شود.ده و باعث افزایش ضریب اطمينان پایداری دیوار در این ساختگاه نسبت به ساختگاه با خاک نرم ميساختگاه سخت كمتر ش

5)    
 

 
        √   

یابد و موجب كاهش فشار محرک در كاهش مي 5جمله ابتدایي رابطه مقدار  سنگيني ویژهاز سوی دیگر با افزایش درصد خرده الستيک به دليل كاهش 

شود، همچنين با افزودن خرده الستيک به خاک پشت دیوار به دليل افزایش زاویه اصطکاک داخلي ضریب فشار محرک در پشت دیوار مي پشت دیوار

یابد كه موجب كاهش بيشتر در فشار محرک % خرده الستيک كاهش مي03با  RSMدرصورت استفاده از  1۱/3در صورت استفاده از ماسه به  0/3از 

 شود.مي وارده به دیوار

شود. به پایين مدل المان محدود انجام مي های پيشين اشاره شدكه در بخش ارد كردن ركوردهای زلزلهدیناميکي با و آناليز ،استاتيکي آناليزپایان  از پس

های در یک فاز محاسباتي ویژگي قبل از انجام مرحله آناليز دیناميکي در نظر گرفته شده است.در باال و پایين دیوار به عنوان نقاط كنترلي نقطه  ۱

الف -1های و نمودارهای نشان داده شده در شکل 0روش بيان شده در بخش  های دیناميکي بدست آمده از آناليز دیناميکي بااستاتيکي مصالح با ویژگي

 نمایش داده شده است. 4های آناليز دیناميکي در شکلهای بدست آمده از پاسخ شود.جایگزین ميب -1و 

 

 

 
 ب( در ساختگاه سخت ،در ساختگاه نرم (الفتغییرمکان بیشینه باالی دیوار،  :1 شکل

 

-نمایي و یا كوچکو مصالح ساختگاه، بزرگ SRMاختالف ناچيز بين سختي  به دليلهای نرم توان دریافت در ساختگاهميالف -1 با توجه به شکل

نسبت به مصالح ساختگاه  SRMسنگيني ویژه دهد، ولي به دليل كمتر بودن نرم و یا بالعکس رخ نمينمایي در اثر انتقال موج از محيط سخت به محيط 

ب -1یابد. از سوی دیگر با توجه به شکل %( مي03كاهش قابل توجهي )در حدود  در نتيجه تغيير مکان ایجاد شدهفشار وارده به دیوار كاهش یافته و 

و انتقال موج از محيط و مصالح ساختگاه(  SRMزیاد بين سختي دو مصالح )استفاده از این مصالح در ساختگاه سخت به دليل اختالف شود مشاهده مي

اثر این بزرگنمایي را  خاک پایهنسبت به  SRMتاثير كاهش وزن و افزایش ميرایي  باعث بزرگنمایي شده و (SRM)سخت )ساختگاه( به محيط نرم 

 .كندنقش ناچيز ایفا مي در كاهش تغيير مکان ایجاد شده در دیواراز این رو  ،كندجبران مي
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های در ساختگاه در پشت دیوار حایل به عنوان مصالح خاكریز SRMاستفاده از  ،توان نتيجه گرفتبطور كلي ميب -1الف و -1های با توجه به شکل

 .شده در اثر زلزله داردتاثير بيشتری در كاهش تغيير مکان ایجاد نرم نسبت به سخت 

ش بيشتر تغيير مکان دیوار % خرده الستيک به خاک پایه تاثير زیادی در كاه13، افزوده بيش از توان دریافتب مي-1و الف -1های با توجه به شکل

به خاک در اثر افزودن درصدهای باالتر خرده الستيک  SRM و افزایش ميرایيسنگيني ویژه ندارد كه این مسئله به دليل تاثير همزمان كاهش سختي و 

 شود.ای دیوار پيشنهاد نمي% خرده الستيک در خاكریز پشت دیوار حایل برای كاهش تغيير مکان لرزه13از  باشد. از این رو استفاده بيشميپایه 

با توجه به  نشان داده شده است. آناليز دیناميکيسخت در پایان  بترتيب پروفيل تغيييرمکان افقي دیوار در ساختگاه نرم وب -5الف و -5های در شکل

 لغزش پایه دیواربه عنوان خاكریز در پشت دیوار حایل در ساختگاه نرم موجب كاهش قابل مالحظه  SRMاستفاده از  ،شودالف مشاهده مي-5شکل 

تغيير صلب  حركتاز تغيير شکل خمشي به  ي دیوارمد تغيير شکل شود. همچنينمي به دليل كاهش نيروی محرک ناشي از كاهش وزن %(03)در حدود 

كاهش لغزش بيشينه نيز و  نداردب تاثير زیادی در تغيير مد تغيير شکل دیوار -0توجه به شکل  با در ساختگاه صلب ولي استفاده از این مصالح د.یابمي

  باشد.% مي0% و كمينه آن نزدیک به 03در حدود  پایه

  
 سخت، ب( ساختگاه نرمالف( ساختگاه  پایان آنالیز دینامیکی در، پروفیل تغییر مکان ماندگار دیوار در: 7 شکل

 

 نتیجه گیری .7

 
 شود.ميضریب اطمينان پایداری  به عنوان خاكریز در پشت دیوارهای حایل باعث افزایش SRMاستفاده از  -1

 یابد.ضریب اطمينان پایداری در برابر نيروهای استاتيکي افزایش مي SRMبا افزایش درصد خرده الستيک در  -۱

كمتر از این  SRMهایي با رس نرم در برابر درصد خرده الستيک موجود در تغييرات ضریب اطمينان پایداری در ساختگاهدر آناليزهای استاتيکي  -0

 باشد.هایي با رس سخت ميتغييرات در ساختگاه

و مصالح ساختگاه و نيز كمتر بودن سنگيني ویژه  SRMاختالف ناچيز بين سختي  به دليلهای نرم در ساختگاهجاد شده ای ایتغيير مکان لرزه -4

SRM  یابد.% مي03نسبت به مصالح ساختگاه كاهش قابل توجهي در حدود 

در كاهش تغيير  SRMو افزایش ميرایي  سنگينيو مصالح ساختگاه تاثير كاهش  SRMاختالف زیاد بين سختي  به دليلهای سخت در ساختگاه -0

 باشد.ای ایجاد شده در دیوار ناچيز ميمکان لرزه

تاثير زیادی در  SRMبه دليل تاثير همزمان كاهش سختي و سنگيني ویژه و افزایش ميرایي  % خرده الستيک به خاک پایه13بيش از  افزودن -1

 ای دیوار ندارد.كاهش بيشتر تغيير مکان لرزه

های نرم موجب كاهش قابل مالحظه لغزش پایه دیوار ایجاد شده در اثر به عنوان خاكریز در پشت دیوار حایل در ساختگاه SRMز استفاده ا -5

 شود.% به دليل كاهش نيروی محرک ناشي از كاهش وزن مي03ای در حدود بارهای لرزه

، از تغيير شکل خمشي به تغيير شکل "مد تغيير شکل"های نرم موجب تغيير به عنوان خاكریز در پشت دیوار حایل در ساختگاه SRMاستفاده از  -5

 شود.صلب مي

% و كمينه آن 03در ساختگاه سخت تاثير زیادی در تغيير مد تغيير شکل دیوار ندارد و نيز بيشينه كاهش لغزش پایه در حدود  SRMاستفاده از  -۳

 باشد.% مي0نزدیک به 
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