
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 

 

 
 

  مکانیزم روانگرایی و شناخت خاکهای مستعد
 

   دکتر علیرضا باقریه1 ، آرش معتمدیان2

دانشگاه مالیر استادیار دانشکده مهندسی عمران و معماری -1  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک -2  
  bagheri@malayeru.ac.ir 

a.moatamediyan@gmail.com 
 

 

 : چکیده

ه از خاک ها با ایجاد حرکات لرزه وقوع پدیده روانگرایی در خاک عمدتا در مصالح شل و در شرایط اشباع رخ می دهد در این گون

ای ) ناشی از وقوع زلزله یا هر عامل خارجی دیگر( ذرات ماسه تمایل به کاهش حجم دارند به طوریکه در صورت عدم امکان کاهش 

حجم خاک فشار آب حفره ای درون خاک افزایش یافته و در شرایط تنش ثابت، تنش موثر بین ذرات به صفر نزدیک می گردد در 

ت برشی نداشته و حالت روانگرایی رخ می دهد به عبارت دیگر وضعیتی که در آن تنش چنین حالتی ذرات خاک هیچگونه مقاوم

کل برابر فشار آب حفره ای درون توده خاک باشد حالت روانگرایی نامیده می شود وقوع چنین شرایطی می تواند سبب آسیب یا 

و همچنین ارائه ناخت خاکهای مستعد این پدیده تخریب سازه های مهندسی شود.این مقاله به بررسی مکانیزم روانگرایی خاک و ش

 راهکارهایی برای کاهش پتانسیل روانگرایی می پردازد.

  تنش موثرروانگرایی، فشار آب حفره ای، :  کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه •

یکی از پدیده هایی که در طبیعت سبب بروز خسارت فراوان می گردد گسیختگی زمین می باشد این پدیده اغلب بر اثر  •

وجود شکست ها و شکاف ها حرکات نامتقارن زمین و نیز از دست رفتن مقاومت خاک به وقوع می پیوندد یکی از دالیلی 
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اک های دانه ای می شود افزایش تدریجی فشار منفذی که سبب از دست رفتن مقاومت خاک های اشباع به خصوص خ

در اثر اعمال تنش های سیکلی حاصل از انتشار امواج برشی زلزله است، این پدیده که روانگرایی نامیده می شود سبب 

کاهش و یا حتی از دست رفتن کامل مقاومت برشی خاک ها می گردد، از این رو منشا اصلی نشست ها و تغییر شکل 

توده ای از خاک سیاری از مناطق به هنگام زلزله روانگرایی الیه های ماسه اس سست و اشباع است که بعضا توسط های ب

ریزدانه نیز احاطه شده اند بدین ترتیب الیه ماسه ای مذکور در توده ای از خاک غالبا ریزدانه مدفون شده است.) سید 

 (1318 ،مجالدین میر حسینی

 ی:بررسی مکانیزم روانگرای •

روانگرایی خاک یک رویه ای است که با آن رسوبات زیر سفره موقتا قدرت خود را از دست می دهد و بیشتر به عنوان  •

یک مایع نرم عمل می کند تا یک جامد، روانگرایی در خاکهای اشباع شده به ویژه ماسه بدون رس رخ می دهد بطوریکه 

این فشار به اندازه کافی کم باشد خاک پایدار می ماند ولی اگر آب درون خاک روی ذرات خاک فشار وارد می کند اگر 

فشار آب از سطح معینی فراتر رود باعث می شود که ذرات خاک به طور نسبی به سمت همدیگر حرکت کند، بنابراین 

رشی باعث می شود قدرت خاک کاهش یابد و گسیخته شدن خاک را در پی داشته باشد، در جریان زلزله ها وقتی موج ب

از میان الیه های خاک اشباع می گذرد باعث می شود که ساختمان دانه ای خاک تغییر شکل یابد و قسمت های ضعیف 

خاک شروع به ریزش کنند در نتیجه خاک فرو ریخته الیه پایین تر را پر می کند و فشار آب منفذی در این الیه افزایش 

ه باالیی خاک آماده است که حرکت کند و به عنوان یک مایع نرم عمل می یابد اگر فشار آب نتواند سریعا رها شود الی

 (1381و همکاران،  )نیرومند .می کند

 -اگر چه روانگرایی خاک معموال با خرابی های مهم سازه ای همراه است ولی در همه جا اتفاق نمی افتد در بعضی قسمت •

ه عبارتی می توان گفت هر اندازه خاک منطقه سست و سطح ها که مستعد روانگرایی می باشند این پدیده بارز تر است ب

لذا با توجه به اینکه می دانیم یکی از مهم ترین  آب زیر زمینی باالتر باشد احتمال وقوع روانگرایی نیز بیشتر خواهد بود.

ع می باشد که عوامل بروز خسارت و خرابی های ناشی از پدیده زلزله پدیده روانگرایی خاک های ماسه ای سست و اشبا

باعث می شود در بسیاری از مناطقی که خاک سطحی آنها دارای مقاومت قابل قبولی است بر اثر زلزله نشست و تغییر 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 

 

شکل های زیادی در این مناطق که عمدتا در نزدیکی دریا ها جای گرفته اند رخ دهد ضرورت بررسی شرایط خاک های 

   را دو چندان می نماید.مستعد روانگرایی و راههای جلوگیری از آن 

 

 

 

 : شرایط خاک های مستعد روانگرایی •

 :بر اساس مطالعات انجام شده مهم ترین خاک های مستعد روانگرایی به شرح ذیل می باشد •

 انباشته های رسوبی، واریزه ای و بادی در شرایط اشباع  •

 متری از سطح زمین 22الی  11الیه های اشباع ماسه در اعماق  •

 الیه ماسه تمیز با دانه بندی یکنواخت  •

 خاک های ماسه ای با ذرات گرد گوشه و شرایط اشباع •

 (  sptوجود الیه ضعیف ماسه ای ) بر اساس نتایج عدد  •

  :N< 12+1.2z                             z عمق(m)                خاک با احتمال روانگرایی

  crN <N خاک با احتمال زیاد روانگرایی

 

]c 0.07p –2)  -w 0.05(d-3) –s 1+0.125( d [Ñ=  crN 

 Ñ=   6  7شدت زلزله بر اساس مرکالی اصالح شده:            w d:( mعمق الیه آب )

 Ñ 10 =   8شدت زلزله بر اساس مرکالی اصالح شده:           s d( :m) ضخامت الیه ماسه

 Ñ 16 =           9 :شدت زلزله بر اساس مرکالی اصالح شده                                               c pدرصد رس :            
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خاک های ریزدانه ای که هریک از چهار معیار زیر را ارضا کنند مستعد کاهش مقاومت و ایجاد روانگرایی در خالل زلزله  •

  (1331، خواهند بود.) امیر رضا گودرزی

LL< 36%    شاخص روانی و<  0.75 و    W>0.9LL+2%  0.005در صد ریزتر از <     %10وmm 

 :شاخص پتانسیل روانگرایی و استفاده ازآن برای پیش بینی روانگرایی •

 به صورت زیر تعریف شد: 1382ر سال توسط ایواساکی د LPIشاخص پتانسیل روانگرایی با نماد 

) dzz) W(zF(  z
0ʃLPI =    

 محاسبه شده است،   z < 20در حالت   w(z) = 10 - 0.5zعمق زیر سطح زمین در متر است و به عنوان zجایی که 

(Sana et. al 2016) 

 F(z)  یک تابع ضریب ایمنی در برابر روانگرایی که به صورتF(z) = 1- FS 1زمانیکه >FS   و اگر باشدFS>1 

 .می باشد F(z) = 0   مقدار  باشد،

لجستیک می تواند به عنوان روشی جهت محاسبه احتمال پیش بینی وقوع روانگرایی بکار برده شود این روش رگرسیون 

وقوع روانگرایی، معموال به ترتیب  روش نتیجه مشاهده شده را به دو مقدار محدود کرده است که بر اساس وقوع یا عدم

به منظور برآورد احتمال پیش بینی آشکارسازی سطح  pکدگذاری شده است در اینجا مقدار  (0 یا 1صفر یا یک )

 :آیدبدست می  1تا  0را بین روانگرایی، با استفاده از فرمول رگرسیون لجستیک  

]1.367+ 0.196*LPI)-( -[1/(1+e ] = ) y-1/(1+e[P =  
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 (1331طرح منحنی رگرسیون لجستیک ) جانعلیزاده چوب بستی و همکاران،  -1شکل 

 

 مقابله با روانگرایی:روشهای ● 

همانطور که بین شد روانگرایی قادر است دامنه حرکات سطح زمین را به طور فزاینده ای تغییر دهد زیرا افزایش فشار آب 

منفذی باعث شل شدن یک الیه روانگرا می گردد و جابجایی های سطح زمین ممکن است افزایش یابد حتی در زمانیکه 

ی پی های گسترده، کاهش ظرفیت باربری خاک، واژگوننیز امکان این افزایش وجود دارد.  شتاب سطح زمین کاهش یافته 

جابجایی های بوجود آمده در خاک را می توان از جمله خطرات ناشی از پدیده روانگرایی دانست که در نشست و همچنین 

شرایط موجود می بایست روشهایی توسط اساس اینجا وظیفه مهندسین ژئوتکنیک لرزه ای کامال نمایان می گردد چراکه بر 

 .آنان برای کاهش خسارات ناشی از این پدیده و نیز مقابله با آن ارائه گردد

به صورت کلی روشهای مقابله با پدیده روانگرایی را می توان در دو مقوله کلی خالصه کرد که یکی از این موارد در شرایط 

بزرگ مقیاس شامل تقویت کامل ناحیه مورد مطالعه و دیگری به صورت مقابله موضعی شامل بهسازی لرزه ای پی و سازه 

 خواهد بود. 

در ابتدا به آن اشاره کرد انتخاب ساختگاه مناسب و جلوگیری از افزایش فشار آب حفره ای  از مهمترین عواملی که می توان 

ناخواسته در هنگام ارتعاش زمین از طرق مختلف مانند  اجتناب از انتخاب محل های پرخطر به عنوان محل پروژه و پایین 

 کشیدن تراز آب زیرزمینی خواهد بود.
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طریق انواع روشهای موجود در این زمینه مانند متراکم کردن، ثابت کردن و مسلح کردن و اصالح خاک در محل از بهسازی 

 ساختگاه که بر حسب شرایط و نوع عملکرد می توان از آنها استفاده کرد.

 

  نتیجه گیری •

ده مکانیزم روانگرایی خاک به علت طبیعت خاک، پیچیده است که باعث می شود درک تمام موضوعات مرتبط با این پدی •

تا حدودی مشکل شود لیکن با تمام این تفاسیر موضوع روانگرایی به دلیل تاثیراتی که می تواند بر روی سازه ها داشته 

به  برای ساز های مهم مورد توجه قرار می گیرد. که لزوما باشد می بایست یکی از عناوین اصلی در طرح زلزله باشد

برخی از قواعد کلی رعایت شود که در اینجا به مهمترین آنها اشاره به  منظور کاهش پتانسیل روانگرایی خاک می بایست

 :صورت خالصه اشاره می شود

از احداث ساختمانها در مناطقی که مستعد روانگرایی می باشند حتی المقدور خودداری گردد مناطقی از قبیل زمینهایی  •

بات تازه از لحاظ زمین شناسی اشباع شده اند، محل که شیب زمینی نسبتا تندی دارند، مناطق زیر پوسته ای که با رسو

هایی که تجربه روانگرایی خاک را در جریان زلزله های قبلی دارند و یا مواردی که اطالعات ژئوتکنیکی کافی نشان می 

 دهد خاک قابلیت روان شدن را دارد.

یر است، می بایست خاک منطقه تعویض و در صورتیکه احداث سازه در مناطق مستعد روانگرایی به هر دلیل اجتناب ناپذ •

ن آو یا ستونهای بتنی  یا به وسیله یکی از روشهای اصالح بستر از قبیل تراکم دینامیکی خاک، نصب ستونهای سنگی

 منطقه را تقویت کنیم

مثال می  در مورد بعدی می توان سازه ها را طوری احداث کرد تا مقاومت الزم جهت روانگرایی را دارا باشند به عنوان •

فراهم کرد به گونه ای که فشار آب در خاک به راحتی نتواند تحت بار دینامیکی توان زهکش کافی را در فونداسیون 

 ایجاد شود.

می توان گفت عالوه بر ماسه های تمیز، مصالح براساس مشاهدات بدست آمده از زلزله های اخیر در نقاط مختلف  •

شن دار نیز خاصیت روانگرایی دارند، در این راستا برای بررسی تاثیر حضور مصالح مخلوط مانند ماسه های الی دار و یا 
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ریزدانه چسبنده بر پتانسیل روانگرایی خاک ذکر این نکته ضروری است در شرایطی که نشانه خمیری مصالح کمتر از ده 

با افزودن مقدار کم ریزدانه به  کلیباشد درصد ریزدانه چسبنده می تواند در حین زلزله تعیین کننده باشد لذا در حالت 

با افزایش نشانه خمیری مصالح به دلیل ایجاد چسبندگی بین دانه  ماسه مقاومت در برابر پدیده روانگرایی کم می شود و

از نقش درصد ریزدانه در تعیین مقاومت در برابر روانگرایی های ماسه و جلوگیری از فشار آب منفذی در زمان لرزش، 

 شود. کاسته  می
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