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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  SWMبندي خطر روانگرايي با استفاده از مدلپهنه
  ) استان گلستان-قال دشت آقمطالعه موردي(

  
  3، مجيد اونق2، اكبر بابائي1زادهمسعود عشقي 

  دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -1
و منابع طبيعي گرگان و عضو باشگاه پژوهشگران  جوان دانشگاه آزاد دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه علوم كشاورزي  -2

 اسالمي واحد سنندج

  دانشيار گروه آبخيزداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -3
  

  چكيده
بندي  پهنهق جهتدر اين تحقي. زلزله، ايجاد روانگرايي در خاك استوقوع ها در هنگام  عوامل خسارت به سازهترينيكي از عمده

، )S( هاي رقومي سه عامل خاك و رسوب نقشهقال واقع در استان گلستان، در دشت آق، SWMخطر روانگرايي خاك با استفاده از مدل
بندي خطر ت نقشه پهنه و با همديگر تلفيق گرديد كه در نهايه شد تهيGIS در محيط )M( ايلرزه و عامل شوك )W( عمق آب زيرزميني

   بدون خطر روانگرايي منطقه مورد مطالعه درصد6/78دهد كه ق نشان مينتايج حاصل از اين تحقي. ي خاك منطقه بدست آمدروانگراي
نطقه جهت اقدامات هاي خطر روانگرايي با كالس متوسط و زياد، نياز به مطالعات بزرگ مقياس در مبا توجه به وجود محدوده. باشدمي

  .باشدر و خسارت روانگرايي در منطقه ميهاي مناسب در مورد خطستراتژي ا اي و تهيهمديريتي و سازه
  
  بندي خطر روانگرايي، نقشه پهنه SWMروانگرايي خاك، مدل : كليديهايواژه
 

  مقدمه
 بـر   ع شـده  اشبا) اي و ماسه سيلتي   بافت ماسه ( ايهاي ريزدانه مناطق هموار جلكه     از بين رفتن مقاومت مكانيكي خاك      روانگرايي فرآيند 

چنانچه ماسه اشباع تحت تاثير ارتعاشات زمين قرار گيرد، ميل بـه متـراكم شـدن و كـاهش     . )1387اونق، ( اي استهاي شوك لرزهاثر تنش 
شـود و اگـر ايـن افـزايش بـه           جم منجر به افزايش فشار منفذي مي      در صورت عدم امكان زهكشي، تمايل به كاهش ح        . حجم خواهد يافت  
دهد و به حالـت روان  دست مير منفذي مساوي فشار روباز شود، تنش موثر صفر شده و ماسه همه مقاومت خود را از          حدي برسد كه فشا   

اولـين مـشاهدات    . باشـد ديده در اكثر مناطق زلزله خيز مي      هاي كلي وگسترده اين پ    ي مطالعه روانگرايي، ايجاد خسارت    دليل اصل . آيددر مي 
  روانگرايـي در  . انجـام شـد   ) 1941( زله واقع شـده در شـهر نيگاتـا ژاپـن           ميالدي و در اثر زل     60در دهه   منجر به بررسي پديده روانگرايي،      

سـيد و ادريـس،     ( بندي خطـر اسـت     پهنه هاي سنگي نيازمند مطالعه و     انتخاب كاربري زمين واحداث سازه     هاي محيطي به ويژه   ريزيبرنامه
1374.(  
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

   . )1387اونق، ( ه واحدهاي با احتمال وقوع خطر روانگرايي معين در يك دوره خاص مي باشدبندي خطر روانگرايي، تقسيم منطقه بپهنه
لـرزه   سال بعد از زمين    8در واقع   . م شد  در سطح محدودي واقع در شهر توكيو انجا        1972بندي خطر روانگرايي براي اولين بار در سال         پهنه

  ).1374سيد و ادريس، ( ربوط به روانگرايي تشخيص داده شدزيان م  ضرر و1964لرزه آالسكا در سال نيگاتا وزمين
نـشان داد كـه منـاطق واقـع در امتـداد شـبكه                خاك در منطقه شمال غرب گرگانرود      روانگراييبندي خطر وقوع    با پهنه ) 1383( طبري فرد 

  .دنزهكشي اصلي منطقه بيشترين خطر وقوع روانگرايي را دار
د كه  و به اين نتيجه رسيدنهاي جنوبي گرگانرود انجام دانده بندي روانگرايي خاك را براي دشتپهن) 1386( مصطفي زاده و همكاران

  .هاي روانگرايي خاك كاربرد داشته باشدنوان ابزار مفيدي در تهيه نقشهتواند بعسيستم اطالعات جغرافيايي مي
  

  هامواد و روش
 هكتار، در جنـوب غربـي شهرسـتان    63000ستان گلستان بوده و با مساحت    منطقه مورد مطالعه بخشي از منطقه دشت گرگان واقع در ا          

  .باشدقال ميجمعيتي منطقه مورد مطالعه شهر آقترين مركز باشد و مهمقال، واقع ميآق
اشباع توده باال و بافت ريزدانه و متراكم خاك، سطح ايستابي : اند از عبارتساز تكتونيكي و ژئومورفولوژيكي روانگرايينهعوامل زمي

 SWMبندي خطر روانگرايي در منطقه مورد مطالعه از مدل تجربي فيزيكي سه عامله براي پهنه  .g 15/0اي باالي خاك، شوك لرزه
اي و شوك لرزهسطح ايستابي باال  بندي خطر روانگرايي در مناطق هموار و خاك ريزدانه،  براي پهنه جامع،اين مدل نسبتاً. استفاده گرديد

وزني ارامتري غير اين مدل سه پ. باشدهاي ژئوتكنيكي مي و دادهGIS و RSد در مقياس گسترده در جهان كاربرد دارد و سازگار با شدي
 . )1387اونق، ( نمايدهاي شناور عمل مي و تعداد كالس2 و 1، 0 محاسباتي حاصلضرب و نرخ با سه طبقه مساوي با الگوريتم و منطق

  :ين مدل شاملهاي ورودي اپارامتر
  

  )S( عامل خاك ورسوب - 1
  طبقه سيلت3در مطالعات روانگرايي. شود، به آستانه حركت ذرات خاك ارتباط داردها مربوط ميآنچه در روانگرايي به خصوصيت خاك

 باشندميارا ا دكالس بدون خطر ر ، كالس خطر متوسط وبه ترتيب بيشترين كالس خطر) درشتگراول يا ماسه (  شن، رس و)ماسه ريز(
قال نقشه بافت خاك منطقه آق 1شكل. دهد را نشان ميSWMنرخ طبقات پارامتر خاك ورسوب در مدل  1 جدول).1374سيد و ادريس، (

  .دهدرا نشان مي
  

SWMنرخ طبقات پارامتر خاك ورسوب در مدل  -1جدول
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  ارزش عددي  توصيف  جنس خاك ورسوب
  سيلت وماسه ريز

  رس
  شن وماسه درشت

  آمادگي باال به روانگريي
  آمادگي متوسط به روانگرايي
  بدون آمادگي به روانگرايي

2  
1  
0  

 

  
  

  قال نقشه بافت خاك منطقه آق-1شكل
 

  )W( زمينيعامل سطح آب زير - 2
سيد و ( باشد ناپايداري زمين ميبين بردن چسبندگي خاك و آن بر از عامل ديگري كه در روانگرايي خاك موثر است نقش آب وتاثير

نرخ  2جدول . گرددگذاري مي نرخميني براي وقوع خطرروانگراييرز طبقات عمق آب زيSWM بر اين اساس در مدل ).1374ادريس، 
دهد كه بر قال را نشان مي نقشه عمق آب زيرزميني منطقه آق2 شكل .دهدرا نشان مي SWM طبقات پارامتر عمق آب زيرزميني در مدل 

  . تهيه شده است1383خوان آبرفتي استان گلستان در سال نقشه هم عمق آباساس 
 

  SWMنرخ طبقات پارامتر عمق آب زيرزميني در مدل  -2جدول 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  لرزش عددي  توصيف  عمق آب به متر
  3 تا 0
  7 تا 3

  7بيشتر از

  سطح ايستابي باال
  سطح ايستابي متوسط
  سطح ايستابي پايين

2  
1  
0  

  
  

  قالآق نقشه عمق آب زيرزميني منطقه -2شكل
 

  )M( ايعامل شوك لرزه - 3
 در مدل خيزيخطر لرزهنرخ طبقات  3جدول . شوددر معادله وارد مي 0و 1، 2اين عامل در سه طبقه باال، متوسط و پايين به ترتيب با نرخ 

SWMدهدقال را نشان ميخيزي منطقه آقنقشه خطر لرزه 3 شكلدهد همچنين  را نشان مي.  
 

  SWM در مدل لرزه خيزيخطر نرخ طبقات  -3جدول
  ارزش عددي  توصيف  طبقه لرزه خيزي

  محدوده داراي خطر لرزه خيزي باال
  محدوده داراي خطر لرزه خيزي متوسط

g 6/0 > 

g  6/0 -  g3/0 

2  
1  
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  g     3/0 <   0  محدوده داراي خطر لرزه خيزي پايين
  

  

 
  

  قال منطقه آق نقشه خطر لرزه خيزي-3شكل
  

 رقومي و زمين مرجع و به نقشه رستري با اندازه ILWIS 3افزار  نرمهاي ورودي در، نقشههاي ورودي مدل پارامتريهاه نقشهپس از تهي
 مقادير عددي مربوطه 3 و2، 1هاي ورودي با توجه به جداول  نقشههايكسلدر مرحله بعد به هر يك از پي.  متر تبديل گرديد20پيكسلي 
سپس نقشه عددي خطر روانگرايي با توجه به . هاي ورودي، نقشه نرخ طبقات آن تهيه گرديد از نقشهبدين ترتيب براي هر يك. داده شد
  .قال تهيه گرديديي منطقه آقتهيه و نقشه كروپلت كالس خطر روانگرا 1 معادله
  LS=S.W.M                                                                                                                                     )   1(معادله

  .دهدقال را نشان مي منطقه آق نقشه پتانسيل خطر روانگرايي4شكل
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  
  قال نقشه پتانسيل خطر روانگرايي منطقه آق-4شكل

  
  نتايجو  بحث

 درصد 6/78قه مورد ارزيابي در اين مطالعه  هكتاري منط63000دهد از مساحت رد مطالعه نشان مينقشه خطر روانگرايي منطقه مو
 درصد مساحت 3/1 درصد و 15هاي داراي خطر روانگرايي متوسط و زياد به ترتيب دون خطر روانگرايي بوده و محدودهمحدوده ب

  .دهدقال را نشان مي در منطقه آقهاي خطر روانگرايي مساحت كالس4جدول . شودمحدوده را شامل مي
  

  و درصد مساحت داراي خطر روانگرايي در منطقه آق قال مساحت -4جدول
  درصد مساحت  )هكتار(مساحت   كالس خطر

I6/78  9/49532  بدون خطر  
II9/4  1/3123   كم  
III15  6/9472   متوسط  

IV3/1  5/852   زياد  
  100  2/62981  جمع
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

نطقه جهت اقدامات مديريتي العاتي با مقياس بزرگتر در مهاي خطر روانگرايي با كالس متوسط و زياد نياز به مطبا توجه به وجود محدوده
  .باشدر و خسارت روانگرايي در منطقه ميهاي مناسب در مورد خطاي و تهيه استراتژيسازه و 
  

  فهرست منابع
  .دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. جزوه درسي كارشناسي ارشد. سازندهاي دوران چهارم. 1387.  اونق، م- 1
المللي موسسه بين. مه سعيد منتظر القائمترج. حركتهاي زمين و روانگرايي خاك در حين زلزله. 1374. ام.ادريس، آي، .بي. سيد، اچ- 2

 .شناسي و مهندسي زلزلهزلزله

  .عمق آبخوان آبرفتي استان گلستان نقشه هم. 1383.اي گلستان  شركت آب منطقه- 3
). شمال غرب حوضه آبخيز گرگانرود: مطالعه موردي(بندي خطر روانگرايي خاك  در پهنهDTMكاربرد . 1383.  طبري فرد، ن- 4

 . دانشگاه شيرازانس ملي دانشجويي منابع آب و خاك،دومين كنفر

ي هاي جغرافيايي در شهرها و ابزار سامانهSWMبندي خطر روانگرايي با مدل  پهنه. 1386 . مصطفي، م،. اونق، م،.  مصطفي زاده، ر- 5
  . دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان ساختمان،همايش ملي زلزله و مقاوم سازي. هاي جنوبي گرگانرود استان گلستانواقع در دشت
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