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 مندنيازبارهای دیناميکی  در برابر اثرات ها سازه و حفاظت ختمانهاسا، ساخت و ساز در طراحی

در محيط اطراف زندگی بشری به امروزه بارهای دیناميکی عالوه بر آن می باشد.  توجه ویژه ای

زمان خيلی مدت در شکلهای مختلف دیده می شود که گاهًا اثرات مخرب این نوع بارها تدریجی یا 

كه مي توان به  و حتی خود انسانها وارد می شود.تاسيسات  ،کوتاه بر سازه ها، دستگاه ها

كم اثرات سوء این  برایآلودگي هاي صوتي در اطراف برزگراه ها و جاده هاي شلوغ اشاره كرد. 

بارهای کاهش اثرات در خصوص روشهای متعددی  ،ها ساختمان ایمنی و بشر زندگی مسائل در

 -دیناميکی ارایه شده است، که یکی از روشهای ارزان با کارایی مناسب استفاده از ترانشه

الزم به توضيح است این روش بصورت عملي جزء نادر اتفاقاتي است كه در ایران  حایلها می باشد.

ابتدا ميز لرزه ه با  در این مقاله  بررسي شده و تاثيرات آن مورد ارزیابي قرار گرفته است. 

در ميزلرزه با ساخت ترانشه های قایم در اطراف سازه مدل به مشخصات متناسب ساخته شده و 

 پارامترهايدهد که  بررسی این کارایی نوع حایلها پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می

 بعاد سازه و، اارتعاشیهای اثر اعمال بار  دي موثر مي باشد و از جمله مي توان به متعد

 .اشاره نمود حایلهاکارایی این نوع ميزان زیادی در  اثر سازهاز حایل  –ترانشه فاصله 

این نوع حائل ها با توجه به اجراي راحت و هزینه بري كم از منظر اقتصادي مي تواند مناسب 

نظر در ترین روش باشد. در انتها بعد از بررسي نحوه تاثير پارامترهاي مختلف و بحث و تبادل 

این خصوص، راهكار مناسب  و عملي براي استفاده از این نوع حائل براي حل مسائل و مشكالت 

 اشاره شده خواهد شد. 
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