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 خالصه

ضکل اثش گیشًذ. دس ایي هقالِ،  ّا هَسد استفادُ قشاس هی ّا ٍ تجْیضات هْن دس صهاى ٍقَع جٌگ ّای صیشصهیٌی تشای حفاظت اص جاى اًساى ساصُ

ّای صیشصهیٌی تا سطح  ذدی اختالف هحذٍد تشسسی گشدیذًذ. ساصُسٍش ػفادُ اص تاساًفجاس تا  صهاىدس  ّا ّای صیشصهیٌی تش سفتاس ایي ساصُ ساصُ

ام ّای تضسگ دس پَضص ساصُ هستطیلی دس ٌّگ ضکل ٍ هستطیلی هَسد هطالؼِ قشاس گشفتٌذ. ًتایج تذست آهذُ تغییش ضکل D ٬ای ّای دایشُ هقطغ

 کٌٌذ.  ای سا هطخص هی ّای دایشُ ضکل تش ساصُ Dّای  ئی ساصُ ٌّذ. ّوچٌیي ایي ًتایج تشتشی جض اًفجاس سا ًطاى هی
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  مقدمه .2

ّا ٍ حفاظت اص تاسیسات هْن صٌؼتی یا ًظاهی سا دس ٌّگام حوالت َّایی یا هَضکی تش ػْذُ داسًذ اص صهاى  ّایی کِ تَاًایی حفظ جاى اًساى ساخت ساصُ

ای دیگشی ّ ّای سطحی یا صیش سطحی چٌذ هٌظَسُ تَدُ دس صهاى صلح ػولکشد جٌگ جْاًی دٍم هَسد تَجِ هٌْذساى ٍ پژٍّطگشاى تَدُ است. ایي ساصُ

ٌذ تِ ػٌَاى پٌاّگاُ )تشای حفاظت اص ساکٌاى هطخص یک ساصُ، ػوَم  ّایی دس ًظش گشفتِ هی ّا ٍیژگی اها دس ساخت آى  داسًذ ضَد تا دس صهاى جٌگ تتًَا

تش است. تا ایي حال استفادُ اص  ّا سادُ تش تَدُ ٍ دستشسی تِ آى تش ٍ کن ّضیٌِ ّای سطحی سادُ هشدم ٍ یا تأسیسات هْن( هَسد استفادُ قشاس تگیشًذ. ساخت ساصُ

ّای صیشصهیٌی چٌیي  تشی داسد چشاکِ اهکاى تشخَسد هَضک ٍ یا توة تِ ایي ساصُ یا اًفجاس دس ًضدیکی آى صیاد است. ساصُ ّای سطحی اهٌیت کن ساصُ

کٌٌذ. تِ ّویي دلیل دس هشاکضی کِ احتوال حولِ َّایی یا  فشاّن هیضاى  هطکلی ًذاسًذ ٍ تا ایجاد فاصلِ هیاى ًقطِ اًفجاس ٍ ساصُ،  اهٌیت تیطتشی تشای ساکٌاى

ّای اخیش استص  ّای هْوات ٍ غیشُ استفادُ اص ساصُ صیشسطحی هؼوَل است.دس سال ّا صیاد است هاًٌذ هشاکض پش اّویت دٍلتی یا ًظاهی، اًثاس هَضکی تِ آى

ّا کِ تشای حولِ تِ اّذاف صیشصهیٌی هَسد  اًذ. ایي سالح تِ ػوق صهیي سا داسًذ هجْض گشدیذُّایی کِ تَاًایی ًفَر  ّا ٍ هَضک ّای گًَاگَى تِ توة کطَس

                                                   
 پی هٌْذسی کاسضٌاسی اسضذ هکاًیک خاک ٍداًص آهَختِ   -2

 استادیاس گشٍُ هٌْذسی ػوشاى  -1
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ّا ٍاسد کٌٌذ. اًفجاس ایجاد  تیطتشی تِ آى تَاًٌذ تِ ساصُ صیشصهیٌی ًضدیک ضًَذ ٍ آسیة گیشًذ تَاًایی ًفَر دس خاک یا سٌگ سا داسًذ ٍ هی استفادُ قشاس هی

 گزاسد. جای هی ّای سطحی تفاٍت داسد ٍ آثاس تخشیثی هتفاٍتی تِ ًفجاسّایّا تا ا ضذُ تَسط ایي سالح

ّای تضسگ هقیاس،  ّا تِ سِ دستِ کلی آصهایص ّایی هتفاٍت قاتل اًجام است. ایي سٍش ّا تِ سٍش ّای آى تش سٍی ساصُ هطالؼِ اًفجاس ٍ تحقیق اثش

ات هشتَط تِ خَد سا داسد. استفادُ اص  ّا ٍ ایشاد  ّا تشتشی  ضًَذ. ّش یک اص ایي سٍش تقسین هی ّای ػذدی ساصی ّای کَچک هقیاس ٍ ضثِی آصهایص

جام آصهایص آصهایص ضیٌِ  گیشد. ایي آصهایص ّای هتؼذد دس ضشایط هختلف اًجام هی ّای تضسگ هقیاس دس تشسسی پذیذُ اًفجاس تا ًا ّا تا ٍجَد دقت صیادّ 

ّا تا تاصساصی  ضَد. ایي آصهایص ّای سادُ ساصی ضذُ استفادُ هی ّای کَچک هقیاس اص هذل دس آصهایصضًَذ.  اًجام هی ًذست داسًذ ٍ تِتسیاس تاالیی 

. تا ایي حال استتش  ّای تضسگ هقیاس کن ّا اص آصهایص کٌذ. اگشچِ ّضیٌِ اًجام ایي تشسسی ساصی هی ّای اصلی پذیذُ فیضیکی، فشآیٌذ اًفجاس سا ضثیِ قسوت

ّای ػذدی تش سٍاتط سیاضی استَاس اًذ ٍ  ساصی . ضثِیّا چٌذاى صیاد ًیست آىٍ دقت تَدُ ّای هتؼذد ّوچٌاى پشّضیٌِ  ّا ٍ اجشای آصهایص گاُساخت دست

اصلی  ّای ّای گًَاگَى ٍ ضشایط ٍیژُ ّش هحیط تَاًوٌذ اًذ. هضیت ّا دس هذل کشدى هحیط کٌٌذ. ایي سٍش قَاًیي فیضیکی پذیذُ اًفجاس سا تَصیف هی

ّای ػذدی تشای  ساصی ّای ػذدی تا دقت تاال است. دس ایي پژٍّص اص هذل پزیش تَدى ساخت هذل ّا ٍ اهکاى آى ّای ػذدی پاییي تَدى ّضیٌِ اًجام ساصی ضثیِ

 استفادُ ضذ.  ّا اًجام تشسسی

تِ تشسسی ساصُ ّای تتي  .Stevens et al 2332دس سال  اًذ.  ّای ػذدی کوی دس استثاط تا سفتاس ساصُ صیشصهیٌی دس ٌّگام اًفجاس اًجام ضذُ تشسسی

. [1]ضذ  ّای هذفَى دس خاک پیطٌْاد ُ اصساصی س هسلح قَسی ضکل هذفَى دس خاک پشداختٌذ. دس ایي تحقیقات اتتذا یک سٍش تشکیثی ػذدی تشای ضثیِ

. ایي هقایسِ ًطاى داد هذل ػذدی پیطٌْاد ضذُ تِ طَس کلی ًتایج سا تِ [2]ّای تضسگ هقیاس هقایسِ گشدیذ  سپس ًتایج حاصل اص کاستشد ایي سٍش تا آصهایص

ّا دس دقت ًتایج حاصل اص آى تأثیش هٌفی داضتِ  هَضؼی هیلگشد  ساصی خن ضذگی کٌذ. تا ایي حال ًاتَاًی هذل دس ضثیِ تیٌی هی دسستی ٍ تا دقتی قاتل قثَل پیص

دس ایي تشسسی  .[3]ّای هؼوَل سا هَسد تشسسی قشاس داد  ّای صیشسطحی دس تشاتش اًفجاس ًاضی اص سالح ٌاّگاُپاسخ دیٌاهیکی پ 1۹۹۱دس سال  Yang. است

ساصی ضذ ٍ اثش ػَاهل گًَاگَى تش پاسخ دیٌاهیکی ایي ساصُ هَسد تشسسی  ضثیِ Abaqus ش اجضاء هحذٍد ٍ ًشم افضاسپٌاّگاُ هذفَى دس خاک تا استفادُ اص سٍ

تا افضایص هیشایی خاک فطاس ًاضی اص  یاتذ ٍ قشاس گشفت. ًتایج ایي تشسسی ًطاى داد تا افضایص سختی دس ساصُ پٌاّگاُ تیطیٌِ فطاس ایجاد ضذُ دس آى افضایص هی

ساصی  ّای ایجاد ضذُ دس تًَل تا کوک ضثِی تش تٌص ّای هْن خاک تِ تشسسی اثش ٍ اّویت تؼذادی اص پاساهتش Gui & Chien کٌذ. کاّص پیذا هیاًفجاس 

تغییشات گستشدُ تاثیش تَدى  تیّای اًجام گشفتِ  تایپِ تَد. تشسسی Shongsan ساصی ضذُ تًَل ػثَسی اص صیش فشٍدگاُ ضثِی ساصُ صیشصهیٌی .[4] ػذدی پشداختٌذ

تِ هطالؼِ اثش اًفجاس سطحی تش ساصُ هذفَى تا   .Nagy et al 2010دس سال    سا ًطاى داد.ّای ایجاد ضذُ دس خاک ٍ پَضص تًَل  تش تٌص  چسثٌذگی خاک

اجضاء هختلف تِ صَست ٍ  اًجام گشفت Abaqus افضاس ساصی تِ صَست دٍ تؼذی ٍ تا استفادُ اص ًشم دس ایي پژٍّص هذل .[5] استفادُ اص سٍش پیَستِ پشداختٌذ

یاتٌذ. اها تا افضایص فاصلِ اص  دس ًقاط ًضدیک تِ هحل اًفجاس، اهَاج تاصتاب ضذُ اص ساصُ هذفَى تِ سشػت کاّص هی دادغیش خطی هذل ضذًذ. ًتایج هذل ًطاى 

 دٌّذ. ّا سا تحت تأثیش قشاس هی هشکض اًفجاس، اهَاج تاصگطتی هذتی ًقطِ

تسیاسی هَاقغ تَسط ًَع کاستشی یا ضیَُ ساخت ساصُ صیشصهیٌی   ّا است. ایي هطخصِ ّای هْن ایي ساصُ یژگیّای صیشصهیٌی اص ٍ ضکل ساصُ

ّای هتفاٍت دس تشاتش اًفجاس  ّای تا ضکل صیشصهیٌی تا تشسسی ػولکشد ساصُ  ّای هختلف ساصُ ّای ضکل ّا ٍ ایشاد هضیتدس ایي پژٍّص گشدد.  هطخص هی

 گیشد.  ّا قشاس هی َسد ًیاص طشاحاى تشای اًتخاب ضکل ساصُ صیشصهیٌی دس اختیاس آىگشدد ٍ اطالػات ه هطخص هی
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 مدل عددی .2

فشض  هتشی اص سطح صهیي 12ق ساصُ صیشصهیٌی دس ػوّا  . دس ایي هذلًذضذ ساخِت FLAC 2Dافضاس  ػذدی تا استفادُ اص سٍش تفاٍت هحذٍد ٍ ًشم ّای هذل

. گشدیذساصی  هَسکلوة ضثِی پالستیک -هذل االستیکاستفادُ اص تا   ٍ سفتاس آى ضذدس ًظش گشفتِ  خطکای  ّای ػذدی هاسِ دس هذل خاکگشدیذ.

 ضَد.  هطاّذُ هی 2ػذدی دس جذٍل  هطخصات خاک هذل

 های زیرزمینی مطخصات خاک در بررسی ضکل سازه-1جذول 

)(
s

m
c )( )(  )(KPaC )(MPaEdynamic )(MPaEstatic )(

3m

kg
 

Soil 

192 10 43 0.3 10 500 150 1935 

 

ذ. سفتاس ایي ساختِ ضذً ضکل ٍ هستطیلی( Dای،  ّای ػذدی تا سِ ضکل هتفاٍت ساصُ صیشصهیٌی )دایشُ تشای تشسسی اثش ضکل ساصُ صیشصهیٌی هذل

اًفجاس  ّا، ساصی ضَد. دس تواهی ضثِی هطاّذُ هیساصی ضذُ  ّای ضثِی ساصُ  1. دس ضکل قشاس گشفت ّای ػذدی هَسد هطالؼِ هذل تا کوکّا دس تشاتش اًفجاس  ساصُ

ًاهِ طشاحی  . هطاتق تا آییياًذتِ هشکض اًفجاس  ّا  ایي ساصُ ی  تشیي ًقطِ ًضدیک 1 هطخص ضذُ دس ضکلّای  ًقطِ .دس تاالی ساصُ صیشصهیٌی هذل گشدیذ

ّای  . دس تواهی هذل[6]ّای صیشصهیٌی است  ّا دس ساصُ تش اص سایش قسوت ّا تیص ّای ایجاد ضذُ دس ایي ًقطِ ّا ٍ ًیشٍ ّای هقاٍم دس تشاتش اًفجاس تٌص ساصُ

 ِ گشدد. ّا قاتل هقایس ِ ضذ تا سفتاس ساصُدس ًظش گشفت یکساىهشکض حفشُ هاسَسُ تا ّای هطخص ضذُ  فاصلِ ًقطِػذدی 

 

 سازی ضذه های زیرزمینی ضبیه سازه -1ضکل 

جام هی ساصی هذل ّا اص توة  ساصی ّا تا یکذیگش فشاّن گشدد. دس تواهی ضثِی گیشد تا اهکاى هقایسِ ًتایج حاصل اص آى ّا تا هطخصات یکساى ًا

دس  .[7]است هتش  5/2گشدد ٍ ضؼاع حفشُ هاسَسُ ًاضی اص اًفجاس آى  ضَد. ایي توة دس ػوق سِ هتشی اص سطح صهیي هٌفجش هی استفادُ هی MK82ًفَرگش 

ّای هشتؼی یک هتشی  ػذدی تا استفادُ اص الواى هذلهتش است.  55/21دل تا هشکض حفشُ هاسَسُ هؼا 1ّای هطخص ضذُ دس ضکل  ّا فاصلِ ًقطِ ساصی ضثیِ

 ضَد.  هطاّذُ هی 2ٍ هَقؼیت ساصُ صیشصهیٌی دس ضکل ًفَرگش  هحل اًفجاس توة ٬ضشایط هشصی ٬ّّای ػذدی اتؼاد هذل تٌذی ضذ. ضثکِ
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 ّهای عذدی محل انفجار بمب نفورگر و موقعیت سازه زیرزمینی در مذل ٬ضرایط مرزی ٬های عذدی ابعاد مذل -2ضکل 

د.  ساًتی 3۳تا ضخاهت پَضص ساصُ صیشصهیٌی قطؼات پیص ساختِ تتي هسلح  ؼِ ّش قط هتشی دس پاییي ٍ تاالی هیلی 12هیلگشد  13تا ایي پَضص هتش َت

ّای  ّای خوطی، ًیشٍ ّا، لٌگش جایی ّای ایجاد ضذُ دس خاک، جاِت تشسسی تٌصتا  گشدیذًذ.اًتخاب  1پاساهتشّای پَضص ساصُ هطاتق جذٍل  .تَد  هسلح ضذُ

 ّای صیشصهیٌی هطالؼِ گشدیذ. سفتاس ساصُ ، 1هحَسی ٍ تشضی ایجاد ضذُ دس پَضص ًقاط ضکل 

 مطخصات مکانیکی پوضص سازه زیرزمینی -2جذول 

)(MPaf
Steely )(GPaESteel )(' MPaf c )(GPaEc )(

3m

kg
 (mm) Thickness 

Lining 
400 200 30 28.2 2600 35 

 

اًذ.   ّا سا تشسسی کشدُ ایي توةّای ًفَرگش اًجام گشفتِ است. تیطتش ایي تحقیقات فطاس هیذاى آصاد  توة  ّای تسیاسی تشای تؼییي تاس اًفجاس پژٍّص

فَرگش دس هجاٍست فطاس هیذاى آصاد، تاس اًفجاس توة ًفَرگش دس خاک یا سٌگ ٍ دس ًثَد ساصُ صیشصهیٌی تؼشیف هی ضَد. فطاس ایجاد ضذُ دس اثش اًفجاس توة ً

فجاس ت ّای فطاس اص سطح ایي ساصُ است.  ِ ساصُ صیشصهیٌی ٍ تاصتاب هَجساصُ صیشصهیٌی تا فطاس هیذاى آصاد هتفاٍت است. ایي تفاٍت تِ دلیل تشخَسد اهَاج ًا

  Drake & Little [9]ّای ًفَرگش اًجام گشفت.  سٍی اًفجاس توة 1ّای آهشیکا ّای هتؼذد دس هشکض تحقیقات آب ساُ آصهایص 2392ّای اٍلیِ دِّ  دس سال

ًَگی کاّص آى اسائِ کشدًذ. ساتطِ ایج ایي آصهایصتا استفادُ اص ًت  Drake & Littleّای اسائِ ضذُ تَسط  ّا سٍاتطی تشای تؼییي تیطیٌِ فطاس هیذاى آصاد ٍ چگ

ّای تؼذی  استص آهشیکا ًیض هَسد استفادُ قشاس گشفتٌذ. دس ٍیشایص TM5- 855-1 ([6])ًاهِ ّای هحققاى پیذا کشدًذ ٍ دس آییي ای دس پژٍّص کاستشد گستشدُ

ًیض ّویي سٍش  تشای تؼییي فطاس هیذاى آصاد اًفجاس توة ًفَرگش تَصیِ ضذُ است.  [10 ,9]هیالدی  1229ٍ  2332ّای  ًاهِ هٌتطش ضذُ دس سال ایي آییي

 دٌّذ.  سا ًطاى هی Drake & Littleت آهذُ تَسط ّای فطاس هیذاى آصاد تذس (  فشهَل1( ٍ )2ّای ) ساتطِ

at

t

i ePP .                                                                                                                                                                                           (2)  

n
i

W

R
cfP  )(160

33.0
                                                                                                                                                    (1)  

                                                   
1 - US Waterways Experiment Station 
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دُ at گشدد. صهاًی است کِ دس آى فطاس ًاضی اص اًفجاس هحاسثِ هی tفطاس تیطیٌِ اًفجاس ٍ iP( 2دس ساتطِ ) صهاى سسیذى هَج اًفجاس تِ ًقطِ هَسد تشسسی َت

ٍ هؼادل 
c

R  .استR  ٍ فاصلِ ًقطِ هَسد تشسسی تا هشکض اًفجاسc طاى دادُ است اص لحظِ ّای اًجام ضذُ ً سشػت هَج اًفجاس دس ایي خاک است. تشسسی

سسیذى هَج اًفجاس تِ یک ًقطِ تا صهاى سسیذى تِ فطاس تیطیٌِ صهاًی هؼادل 
10

at (1کطذ. دس ساتطِ ) طَل هی f ،فاکتَس ٍاتستِ تِ ػوق اًفجاس جشم ٍاحذ

تَجِ تِ ػوق اًفجاس تا fاست. هقذاس 1ضشیة کاّص  nٍصى هادُ هٌفجشُ ٍ Wفاصلِ اص هشکض هادُ هٌفجشُ،  R سشػت هَج اًفجاس دس خاک،  cحجن خاک، 

 .ضَد دس پاساگشف قثل استفادُ هیُ ّا اص هٌاتغ هؼشفی ضذ گشدد. تشای تؼییي ایي پاساهتش تا تَجِ تِ ًَع خاک تؼییي هی  c ،  ٍnٍ هقذاس هادُ هٌفجشُ ٍ هقذاس 

 

 

 ها نتایج بررسی .3

                                                   
1 - Attenuation Coefficient 
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 Dّا تا یکذیگش هتفاٍت است. ایي ًیشٍ دس ساصُ  دس ساصُ ضَد. ًیشٍی هحَسی اٍلیِ ّا پس اص اًفجاس هطاّذُ هی هحَسی پَضص تًَل تغییشات ًیشٍی 3دس ضکل 

یص ّا ًیشٍی هحَسی دس ساصُ هستطیلی کاّص ٍ دس دٍ ساصُ دیگش افضا تشیي هقذاس سا داسد. پس اص سسیذى هَج اًفجاس تِ ساصُ تشیي ٍ دس هستطیلی کن ضکل تیص

ای ضکل تیطتش است. ًیشٍی  ضکل هطاتِ است تا ایي حال هقذاس ًیشٍی هحَسی ًْایی دس ساصُ دایشُ Dای ٍ  ّای دایشُ  یاتذ. تغییشات ًیشٍی هحَسی دس ساصُ هی

ّا تا ًیشٍی هحَسی  دس پَضص ساصُهاًذُ  ضکل ٍ هستطیلی ًیشٍی هحَسی تاقی Dّای  ّای دیگش است. دس ساصُ تش اص ساصُ هحَسی ایجاد ضذُ دس ساصُ هستطیلی کن

 دّذ.  ای ًیشٍی هحَسی افضایص قاتل تَجْی سا ًطاى هی کِ دس ساصُ دایشُ پیص اص سسیذى هَج اًفجاس تفاٍت چٌذاًی ًذاسد دس حالی

 

 های زیرزمینی تغییرات نیروی محوری در پوضص تاج سازه -3ضکل 

ضکل  Dّا تفاٍت داسد. هقذاس آى دس ساصُ  دّذ. لٌگش خوطی اٍلیِ دس ساصُ ضص تاج ساصُ صیشصهیٌی سا ًطاى هیتغییشات لٌگش خوطی پَ 5ضکل 

ضَد. لٌگش خوطی اٍلیِ ساصُ هتسطیلی چٌذ تشاتش لٌگش خوطی دس دٍ ساصُ دیگش است. پس اص سسیذى اهَاج اًفجاس  ای کوی تیطتش هی تشیي است ٍ دس ساصُ دایشُ کن

 ثاًیِ ًَساًات قاتل تَجْی داسد. دس ساصُ تا هقطغ ػشضی هیلی 25ّای پس اص  ضکل تقشیثاً هطاتِ تَدُ ٍ دس صهاى Dای ٍ  ّای دایشُ خوطی دس ساصُتغییشات لٌگش 

قذاس ًْایی لٌگش ضَد ٍ ه تش اص دٍ ساصُ دیگش است. دس پَضص ساصُ هستطیلی لٌگش خوطی هٌفی ایجاد هی ستطیلی تغییشات لٌگش خوطی ٍ تیطیٌِ هقذاس آى کنه

 خطوی دس آى اص دٍ ساصُ دیگش تیطتش است. 
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 های زیرزمینی لنگر خمطی در پوضص تاج سازه -4ضکل 

دى فطاس دس خاک تاالی تاج، ًیشٍ دٌّذُ کن ّای قثل ًطاى ّای ضکل ًوَداس ّا ًاقص  ایي ًوَداس ای اًذ. ّا ٍ لٌگش خوطی پَضص دس ساصُ هستطیل تش َت

ّای صیشصهیٌی دس صهاى اًفجاس ػلت  ّای پَضص ساصُ جایی تش تَدى سفتاس ساصُ صیشصهیٌی هستطیلی ضکل سا ایجاد کٌٌذ. تشسسی جاتِ تَاًٌذ تصَس هٌاسة تَدُ ٍ هی

دى فطاس، ًیشٍّا ٍ لٌگش خوطی پَضص سا دس ساصُ هستطیلی هطخص هی کن ی صیشصهیٌی تا سطح هقطغ هستطیلی سا آضکاس ّا کٌذ ٍ هطکل اساسی ساصُ تش َت

ضکل تقشیثاً هطاتِ است. دس  Dای ٍ  ّای دایشُ ّای ایجاد ضذُ دس ساصُ جایی ضَد. جاتِ جایی قائن اًفجاس دس تاج ساصُ صیشصهیٌی هطاّذُ هی جاتِ ۳دس ضکل ساصد.  هی

ّای خوطی ایجاد ضذُ دس ساصُ  ّا ٍ لٌگش  ّای قثلی ًطاى دادًذ ًیشٍ  ایص است. ًوَداسّای ایجاد ضذُ دس ساصُ هستطیلی صیاد ٍ دس حال افض جایی کِ جاتِ حالی

ٌگام ٍاسد  جایی تشی اص دٍ ساصُ دیگش داسد. ایي هَضَع تِ خاطش جاِت هستطیلی هقذاس کن ّای ایجاد ضذُ دس پَضص ساصُ هستطیلی است. پَضص ساصُ هستطیلیّ 

تشی اص دٍ ساصُ دیگش داسد.  ّای هحَسی، تشضی ٍ لٌگش خوطی ایجاد ضذُ دس پَضص هقذاس کن کٌذ تِ ّویي دلیل ًیشٍ هیجا ضذى  جاِت  ضذى تاس اًفجاس ضشٍع تِ

 ضَد.  کٌذ ٍ دس ًْایت هَجة تخشیة آى هی جایی پَضص اداهِ پیذا هی تا سسیذى تِ ظشفیت جاِت تاج ساصُجایی دس  جاتِ

 

 های زیرزمینی قائم در تاج سازهجایی  جابه -5ضکل 
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 گیری نتیجه .4

تشیي ٍ پش  ّضیٌِ ّای ػذدی کن ساصی ّا ضثیِ ّای هتفاٍتی هوکي است. اص هیاى ایي سٍش ّای صیشصهیٌی دس صهاى اًفجاس تا استفادُ اص سٍش تشسسی سفتاس ساصُ

ّای صیشصهیٌی تا هقطغ ػشضی  ّا تشای هقایسِ سفتاس ساصُ ِ ضذ ٍ اص آىّایی تا استفادُ سٍش ػذدی اختالف هحذٍد ساخت تشیي است. دس ایي پژٍّص هذل دقت

ّای هستطیلی     ضکل است. ایي  ّا تسیاس تضسگ دس ساصُ جایی هتفاٍت استفادُ گشدیذ. ًتایج تذست آهذُ ًطاى دٌّذُ دٍ ًکتِ هْن ّستٌذ. ًکتِ اٍل ایجاد جاتِ

اًذ.   ضکل اص تْتشیي کاسآیی تشخَسداس Dتا سطح هقطغ ّای  دٌّذ ساصُ ّوچٌیي ایي ًتایج ًطاى هیضَد.  یّا دس ًْایت هَجة تخشیة ساصُ هستطیلی ه جایی جاتِ

ضکل تا اختالف جضیی  Dّای  ای داسًذ. تٌاتشایي ساصُ دایشُ  تشی اص ساصُ ّای کن ضکل هقذاس D  ٍ لٌگش خوطی پَضص ساصُ هحَسی ّای تشسسی ضذُ ًیشٍ دس ضکل

دى جاِت ای ػولکشد هٌاسة ّای دایشُ اص ساصُ ّای تا سطح هقطغ  ضکل تاػث تشتشی آى تش ساصُ Dّای  ّای پَضص دس ساصُ جایی تشی داسًذ. ّوچٌیي کن َت

 گشدد. هستطیلی هی
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