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چکیده :
زمین لغزه ها بر اساس یک روند منظم بعنوان بخشی از فرایند تکاملی مناظر در سراسر جهان به وقوع می پیوندد .تعداد زیادی از
زمین لغزه ها مربوط به شیروانی طبیعی می باشند لیکن بعضا در شیروانیهای مصنوعی نیز اتفاق خواهند افتاد در هر لحظه می
توان شیروانی ها را در این ارتباط به شیروانی های بسیار پایدار تا شیروانی های در آستانه لغزش تقسیم بندی نمود .امروزه اطالع از
مواردی که زمین لغزه های ناشی از زلزله در گذشته اتفاق افتاده اند به منظور بررسی و ارزیابی اولیه پایداری شیروانی ها می تواند
مفید واقع شود چراکه با بررسی این مو ضوعات

می توان ادعا کرد که پایداری شیروانی ها متاثر از عوامل متعددی از قبیل

خصوصیات زمین شناسی ،توپوگرافی ،خصوصیات خاک و پارامترهای هندسی شیب آن منطقه باشد که در اینجا روشهای مورد
استفاده برای بررسی پایداری شیب ،پارامترهای موثر بر آن و ضریب اطمینان مناسب توضیح داده شده است.

کلمات کلیدی  :زمین لغزه ،شیروانی ،ضریب اطمینان
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 -1مقدمه

به طور کلی زمین لغزه های ناشی از زلزله را می توان به ریزشهای جدا شده شامل سقوط سنگ ،ریزش خاک،
گسیختگی خاک و بهمن خاکی و نیز لغزشهای منسجم مانند پایین آمدن خاک و سنگ و لغزیدن خاک و
سنگ و همچنین تغییر شکلهای جانبی به همراه خاک های روان شده تقسیم بندی کرد .بررسی پایداری شیب
بخش مهمی از اکثر پروژه های ژئوتکنیکی می باشد .پایداری شیب به منظور در تعادل قرار گرفتن نیروها و
لنگرهای مخرب و مقاوم است .نیروهای مقاوم بر اساس تئوری مقاومت برشی موهر کولمب برآورد می شود که
تابع پارامترهای نظیر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی است .نیروی مخرب نیز شامل وزن توده است از آنجا
که وجود آب هم بر وزن توده و هم بر پارامترهای مقاومت برشی موثر است لذا نحوه زهکشی باید در فرآیند
تحلیل و پایداری مورد توجه قرار گیرد .در این مقاله موضوع پایداری شیروانی با استفاده از روش بلوک منشوری
و محاسبه معادالت حرکت و نیز بررسی تاثیر مشخصات هندسی و مکانیکی خاک بر پایداری شییروانی ها
عنوان گردیده است.
تاکنون روشهای مختلفی برای بررسی پایداری شیب از جنبه های گوناگون صورت گرفته است که یکی از این
موارد روش تعادل حدی است ممکن است در بیشتر اوقات به علت سادگی و سرعت عمل بیشتر این روش مورد
استفاده قرار گیرد ولی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در این روش فرضیاتی وجود دارد که توانایی آن
را نسبت به روشهای دیگر از قبیل روش اجزای محدود کم تر می کند  .پایداری شیروانی ها در روش تعادل
حدی معموال بر حسب ضریبی که متداول ترین آن ضریب اطمینان بوده است به صورت زیر تعریف می گردد:
تنش برشی ایجاد شده در شیروانی  /مقاومت برشی خاک = F.S
در حقیقت هر شیروانی با ضریب اطمینان بیشتر از یک بایستی پایدار باشد و در عمل سطح پایداری بجز در
مواردی که ضریب اطمینان به مقدار قابل مالحظه ای بزرگ تر از یک باشد مورد قبول قرار نمی گیرد هنگامیکه
ضریب اطمینان حداقل یک شیروانی برابر یک می شود مقاومت برشی خاک به صورت کامل در روی صفحه
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گسیختگی بسیج شده و شیروانی در آستانه لغزش قرار می گیرد هرگونه بارگذاری اضافی در این شرایط منجر
به شکست شیروانی خواهد شد.یعنی شیروانی آنقدر تغییر شکل خواهد داد تا به وضعیتی برسد که در آن
شرایط تنش های برشی محرک مساوی و یا کوچکتراز مقاومت برشی خاک گردند ( میرمحمد حسینی و
همکاران)1811 ،
 -2روش تحلیل
در اینجا برای بدست آوردن معادالت حرکت و ضریب اطمینان درسراشیبی از مدل دو بلوک منشوری استفاده
شده است این مدل شامل دو بلوک منشوری که سراشیبی بر روی دو صفحه پایه با صفحه مشترک بین دو
بلوک تقسیم شده از زاویه بین شیب و پنجه بلوک است که در این مورد میزان شیب یک سراشیبی با مقدار
طول پای شیب برابر است.
در این مدل معادالت حرکت ،سرعت ،جابجایی و ضریب اطمینان مطابق شرح ذیل می باشد:

شکل  :a -1چند بلوک در روش سطح شیب
 : bمعادل دو بلوک ( ) milutin. Srbulov, 2011
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) milutin. Srbulov,2011 ( – نشانه گذاری در روش دو بلوک2 شکل

m1 · d 2u1/dt 2 = m1 · g · sin θ − cu · (L − u1) + P · cos(90o −β −θ) + cu · h / tan(β + θ)
m2 · d2 u2 /dt2 = m2 · g · sin δ − α · cu · (b + u2) + P · cos(90o − β − δ)
−cu · h · cos(β + δ) / sin (β + θ)

The condition of mass conservation and β = 90◦ − 0.5(θ + δ) implies that:
m1 = ρ · h · (L − u1)
m2 = ρ · h · )b/2 + u2(
u1 = u2
P ={ρ · h · (b/2+ u1)· (d 2u1/dt2 - g · sin δ)+ cu [α · (b + u1) + h · tan ( θ-δ /2)]}/cos[ (θ−δ)/2]
F= cu [ L-u1 + α (b + u1) + 2 h.tan(θ – δ)/2] / ρ g h [( L – u1 )sinθ +( b/2 + u1 ).sinδ
F0 = cu [ L + α b + 2 h tan(θ - δ)/2] / ρ.g.h[ L.sin θ +( b/2) sinδ]
U1 =[ (1 - F0) ρ.g.h ( L.sinθ + b/2 .sin δ)]/ [ρ g h (sinθ – sinδ) + cu (α-1)]. Sin(t.√ g.(sinθ – sinδ)+
cu (α -1)
T = π √ [ρ.h.( L + b/2)]/ [ρ.g.h (sinθ – sinδ)+ cu (α-1)]
Umax =[2 ρ.g.h(1-F0).(L.sinθ + (b/2). Sinδ)]/[ ρ g h. (sinθ- sinδ)+cu(α-1)]
(du/dt)max = π. umax /2T
(d2u/dt 2)max = π2 . umax /2T2
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 -1-2بررسی اثر مشخصات مکانیکی و هندسی خاک در پایداری شیروانی ها :
همانطور که قبال نیز عنوان شد امروزه در بیشتر موارد به منظور کنترل پایداری شیب ها از نرم افزارهایی که بر اساس
روشهای تعادل حدی توسعه یافته اند استفاده می شود .در اینجا اثر برخی از پارامترهای مکانیکی خاک شامل وزن
مخصوص و چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی به همراه پارامترهای هندسی شیب نظیر زاویه شیروانی ( )βو ارتفاع
خاکریز بر میزان دقت روشهای تعادل حدی توسط نرم افزار  xstablو روش اجزای محدود توسط نرم افزار  flacمورد
بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.
نتایج حاصل از تحلیل ها توسط نرم افزارهای فوق الذکر اثر وزن مخصوص خاک در شکل  8برای شیب های متشکل از
خاکهای ماسه ای و در شکل  4برای شیب های متشکل از خاکهای رسی نشان داده شده است لذا مشاهده می شود که
در شیب های همگن ماسه ای روش تعادل حدی ضرایب اطمینان باالتری را نسبت به روش تفاضالت محدود ارائه می
دهد.

شکل  -8اثر وزن مخصوص خاک در شیب همگن ماسه ای

شکل - 4اثر وزن مخصوص خاک در شیب همگن رسی

(اخالقی و همکاران) 1811 ،

در صورتیکه اثر زاویه اصطکاک داخلی برای شیب های ماسه ای در شکل  5و برای شیب در خاک رسی در شکل  1برای
محاسبه ضرایب اطمینان بسیار به هم نزدیک بوده و همچنین مطابق شکل  5چسبندگی تاثیری بر روی اختالف ضرایب
اطمینان هر دو روش ذکر شده ندارد.

www.SID.ir

Archive of SID

شکل  -5اثر زاویه اصطکاک داخلی در شیب همگن ماسه ای

شکل  -1اثر زاویه اصطکاک داخلی در شیب همگن

رسی
(اخالقی و همکاران) 1811 ،

شکل  -7اثر چسبندگی خاک در شیب همگن رسی
(اخالقی و همکاران) 1811 ،

همچنین اثر زاویه شیروانی در اشکال  1و  9برای شیب های همگن ماسه ای در روش تعادل حدی ضرایب اطمینان
بهتری را نشان می دهد

شکل -1اثر زاویه شیروانی در شیب همگن ماسه ای
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(اخالقی و همکاران) 1811 ،

و در نهایت اثر ارتفاع خاکریز در هر دو روش بر روی خاک های رسی و ماسه ای در شکل های  11و  11با یکدیگر
مقایسه

شده اند ،همانطور که مالحظه می شود در مورد شیب های رسی روش تعادل حدی در ارتفاع های کوچکتر

خاکریز ضرایب اطمینان کمتری را ارائه داده که با افزایش ارتفاع خاکریز این اختالف کم تر شده است.

شکل  -11اثر ارتفاع خاکریز در شیب همگن ماسه ای شکل -11اثر ارتفاع خاکریز در شیب همگن رسی
(اخالقی و همکاران) 1811 ،
 -3نتیجه گیری

• در شیب های متشکل از خاک رس همگن ماسه ای با افزایش وزن مخصوص خاک تفاوتی در میزان اختالف
ضرایب اطمینان روشهای بیشاب اصالح شده و جانبو اصالح شده با روش تفاضالت محدود مشاهده نمی شود به
عبارتی افزایش وزن مخصوص خاک تاثیر زیادی در میزان اختالف ضرایب اطمینان پایداری روشهای تعادل
حدی با روش تفاضالت محدود ندارد.
• در بررسی اثر چسبندگی در شیب های همگن رسی اختالف ضرایب اطمینان روش بیشاب اصالح شده نسبت
به روش تفاضالت محدود با افزایش چسبندگی تا مقدار  25111 paافزایش یافته و در زمان افزایش چسبندگی
بیشتر تا مقدار  81111paاختالف نتایج حاصل از نرم افزارها کاهش می یابد
• در بررسی زاویه اثر شیروانی در شیب های همگن ماسه ای با مقایسه روش تعادل حدی با روش تفاضل
محدود مالحظه می گردد که در شیب های مالیم اختالف مقادیر ضرایب اطمینان در حدود  11-14درصد
است و با افزایش زاویه شیروانی میزان اختالف نتایج روش تعادل حدی بیشاب و جانبو بیشتر می شود لذا
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توصیه می شود با افزایش زاویه شیروانی به خصوص زاویه شیب  45درجه از نرم افزار  xstablاستفاده شود و
در شیب های همگن رسی میزان اختالف با افزایش زاویه شیروانی تا  51درجه کاهش می یابد.
• در خاکریزهای همگن ماسه ای با ارتفاع کم در حدود  7.5متر اختالف ضرایب اطمینان حاصل از نرم افزار xstabl
با

نرم افزار  flacبسیار محدود می باشد در حالیکه با افزایش ارتفاع تا  12.5متر اختالف ضرایب نیز تا  14درصد

افزایش می یابد در صورتیکه در شیب های همگن رسی با افزایش ارتفاع شیروانی میزان اختالف نتایج حاصل از نرم افزار
xstablنسبت به نرم افزار  flacکاهش می یابد بنابراین توصیه می شود در استفاده از نرم افزار xstablدر خاکریزها با
ارتفاع کم با دقت بیشتری کنترل و اعالم نتیجه گردد.
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