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 بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی در بستر سدها

3دانیال رضازاده عیدگاهی، *2جعفر بلوری بزاز، 1محمد علی معروف  

 .کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، شرکت آب پوی -1

 . دانشیار گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد -2

 کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی  -3

bolouri@ferdowsi.um.ac.ir  *  

 
 چکیده 

زلزله قرار گیرند، ممکن است معضالتی بوجود آورند که  ماننداشباع تحت بارهای دینامیکی  ایهای ماسهخاککه در صورتی

 ایماسه خاک و شده بیشتر قائم مؤثر تنش از ایحفره آب فشار زلزله، نیروی اعمال حین در. است روانگرایی پدیده آن مهم بسیار نمونه

های سبک ها روی زمین در خاک فرو روند یا کج شوند، سازهدر اثر پدیده روانگرایی ممکن است سازه. شودمی روان سیال یک همانند

با توجه به . شود هارانش و لغزش شیروانیباعث  و کند پیدا جانبی گسترش خاک بیایند، خطوط لوله باال مانند مخازن ومدفون در خاک 

های مستعد در بستر این سد ارزیابی شده و برای الیه پتانسیل روانگراییدار ای الیهای ماسهجنس مصالح پی سد بینالود و وجود الیه

 .بررسی شده است Novoliq نرم افزار معیارهای موجود و روانگرایی، امکان وقوع روانگرایی با استفاده از 

 .Novoliq ، نرم افزار ، معیار چینیالود، روانگراییسد بین: کلمات کلیدی

 مقدمه -1

زلزله قرار گیرند، ممکن است معضالتی بوجود آورند که  ماننداشباع تحت بارهای دینامیکی  ایهای ماسهخاککه در صورتی

 و شده بیشتر قائم مؤثر تنش از ایحفره آب فشار لحظه یک در زلزله، نیروی اعمال حین در. است روانگرایی پدیده آن مهم بسیار نمونه

ها روی زمین در خاک فرو روند یا کج شوند، در اثر پدیده روانگرایی ممکن است سازه. شودمی روان سیال یک همانند ایماسه خاک

شیروانیرانش و لغزش باعث  و کند پیدا جانبی گسترش خاک بیایند، خطوط لوله باال مانند مخازن وهای سبک مدفون در خاک سازه

 .شود ها
هایی که با معیار برای نمونهدر بستر این سد امکان وقوع روانگرایی  دارالی ایهای ماسهبا توجه به جنس مصالح پی سد بینالود و وجود الیه 

ضریب Novoliq با استفاده از نرم افزار  به این منظور . بررسی شده است تناوبی تنش با استفاده از روشهستند، مستعد روانگرایی چینی 

 .شده است محاسبه محور سدهای گمانه روانگرایی دراطمینان در برابر 

 معرفی پروژه  -2

این سد یک سد . کیلومتری جنوب غربی مشهد جهت تامین آب مورد نیاز شهر جدید بینالود احداث خواهد شد 57سد بینالود در 
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متر احداث خواهد  22بوده و بر روی بستر آبرفتی به ضخامت متر  725و طول تاج از پی متر  77ی رسی با ارتفاع خاکی با هسته

  .شد

 پدیده روانگرایی -3

و در نتیجه ای شل و اشباع موجود در منطقه تمایل به متراکم شدن های ماسهخاک ،بارهای دینامیکیو اعمال زلزله در هنگام وقوع 

ها نتواند به سرعت زهکشی شوند در اثر افزایش تدریجی فشار آب منفذی، مقدار تنش مؤثر کاهش اگر این خاک .کاهش حجم دارند

 .می یابد

τ کلمب-ی موربا توجه به رابطه  با کاهش تنش موثر. ی مستقیم داردرابطه با تنش مؤثر آنبرای ماسه  تنش برشی         

خاک  این صورتدر  .منجر شودبین رفتن کامل مقاومت برشی خاک  کاهش یافته و ممکن است به از اًشدید خاک برشی مقاومت

 .این پدیده مرسوم به روانگرایی یا روانگونگی می باشد .آیدیک مایع غلیظ رفتار کرده و به حالت روان در می شبیه

 عوامل مؤثر بر روانگرایی -4

روش و )بافت خاک ، اولیه دانسیته نسبی، دانه بندی ، های میراییویژگی، های برشی سیکلیتنش :عوامل مربوط به خاک -الف

 .و نسبت بیش تحکیمی (نوع شکل گرفتن دانه های خاک

سربار و  ضریب فشار جانبی خاک، (سن، سمانتاسیون)تاریخچه زمین شناسی ، تاریخچه زلزله خیزی منطقه :عوامل محیطی -ب

 .وضعیت زهکشییر زمینی و ، سطح آب زمؤثر اولیه

 .مدت دوام زلزلهو  بزرگی زلزله: عوامل مربوط به زلزله -ج

نفوذ  طور تقریبی می توان با استفاده از تراکم نسبی خاک و یا عدده ب .در زیر شرح داده شده است عوامل مؤثر بر روانگراییبرخی از 

 بزرگی و خاک نوع به روانگرایی وقوع .مستعد روانگرایی را شناسایی کردهای بندی، خاکو یا براساس منحنی دانه (SPT)استاندارد 

 .دارد بستگی زلزله
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 (Seed and Idriss, 1971)های مستعد روانگرایی با شتاب حداکثر زمین رابطه بین تراکم نسبی خاک - 1 شکل

. درصد مستعد روانگرایی هستند 27کمتر از ( میلیمتر 557/5کوچکتر از )ی رس ای با درصد ذرات با اندازههای ماسهغالباً خاک

  .باشندهای شنی و رسی مستعد روانگرایی نمیخاکهمچنین 

 خاک پتانسیل روانگراییمعیارهای تعیین  -5

 در روانگرایی مشاهدات پی در و گذشته یدهه چهار طی در. شرح داده شد 4ها در بخش عوامل موثر بر پتانسیل روانگرایی خاک

 هاخاک نوع این روانگرایی استعداد تعیین برای دستورالعملی ایجاد منظور به و راستا این در مطالعاتی ریزدانه، حاوی هایخاک

 استعداد تعیین برای شاخص معیار سه زمینه، این در شده انجام مطالعات باالی حجم به توجه با بخش این در .است گرفته صورت

  .است قرار گرفته بررسی مورد ریزدانه هایخاک روانگرایی

 (Wang 1979, 1981)چینی معیار -5-1

 صورت مطالعات. شد ایجاد چین های زلزله از حاصل تجربیات اساس بر ریزدانه خاکهای برای روانگرایی ضوابط نخستین

میزان  و روانی حد ذرات، یاندازه با رسی و سیلتی هایک خا روانگرایی پتانسیل که دادمی نشان (Wang, 1979 and 1981)گرفته

 طی در معیار ترین عنوان معروف به  (Wang, 1979; Seed and Idriss, 1982) شده  اصالح چینی معیار. شودمی کنترل خاک رطوبت

 زیر شرط سه اگر معیار این مطابق .قرار گرفته است استفاده مورد ریزدانه هایخاک روانگرایی پتانسیل ارزیابی برای گذشته یدهه سه

 :شودمی گرفته نظر در روانگرایی مستعد خاک این باشد، برقرار خاکی برای همزمان طور به
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 %27 ≥میلیمتر  557/5کوچکتر از ذرات درصد  -

 57% ≥  (LL)حد روانی  -

 0.9 × LL ≤( W)درصد رطوبت  -

 Andrews and Martin(2000)معیار   -5-2

بر . های بعدی معیار چینی را اصالح کردنداستفاده در معیار چینی و روانگرایی رخ داده در زلزلههای مورد این محققان با توجه به داده

 مربوط روانی حد همچنین و باشند داشته میلیمتر 552/5از  کوچکتر رسی یریزدانه درصد 25 از کمتر که هاییاساس این معیار خاک

 .شوندمی گرفته نظر در روانگرایی مستعد عنوان به باشد، درصد 52 از کمتر آنها 45 ینمره الک از شده رد بخش به

 .Seed et al (20033)معیار  -5-3

 به بخش مربوط که است داده نشان به وضوح (Bray et al., 2001; Sancio et al., 2002 and  2003)اخیر تحقیقات و فوق های یافته

 خمیری درخاصیت هاریزدانه کلی سهم به نسبت کمتری اهمیت رسی یریزدانه مقدار و است ناقص چینی معیار رسی یریزدانه درصد

 خاصیت با هایهمچنین خاک .(دارد وجود درصد 15 تا 10 از بیش رسی یریزدانه با هایخاک در روانگرایی از زیادی موارد) دارد

 کاهش نتیجه در و تناوبی منفذی فشار توجه قابل افزایش مستعد است ممکن چینی، معیار یشده پیشنهاد مقادیر به نسبت باالتر خمیری

 .باشند روانگرایی برابر در مقاومت

که  دهدمی رخ حالتی در عمدتاً تناوبی بارگذاری از ناشی روانگرایی ،استبسته وا هابه مقدار ریزدانه  هاآن رفتار که هاییخاک در

 رطوبت نیز و (PI ≤ 12%, LL ≤ 37%) باشند کم خمیری خاصیت با دارالی رس یا الی یا و باشند غیرخمیری یا هاریزدانه این مقدار

 خاصیت خمیری با یا و خمیری غیر دار الی هایماسه و هاالی واقع در  ( WC ≥ 0.85 LL).باشند داشته روانی حد به نسبت باالیی

 تناوبی روانگرا صورت به است ممکن تنها نه که چرا ،باشند روانگرایی قابلیت با هایخاک ترینخطرناک یجمله از توانند می کم،

 آرامی به منفذی آب فشار اضافه رفتن بین از ها،آن در پایین نفوذپذیری اثر در و داشته نگاه خوبی به را خود آب محتوای بلکه شوند،

 .گیردمی صورت

 بررسی پتانسیل روانگرایی پی سد بینالود -6

این پدیده در پی سد های قبل امکان وقوع های مستعد وقوع روانگرایی در بخششده در خصوص خاکبا توجه به توضیحات ارائه 

با استفاده از نتایج  .آمده است 2 آبرفتی سد در جدولپی خالصه نتایج آزمایشات انجام گرفته بر روی مصالح  .بینالود بررسی شده است

  .گیرندی متراکم قرار میها در ردهاکثر نمونه ،مده استها بدست آآزمایش نفوذ استاندارد تراکم نسبی نمونه
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 نتایج آزمایشات انجام گرفته بر روی مصالح پی سد بینالود -1جدول 

 عمق گمانه رديف
طبقه بندی 

 خاک

درصد 

ريزتر از 

070.1 

 ميليمتر

درصد 

ريزتر از 

07001 

 ميليمتر

LL PI 
 SPTعدد

 (N) 
N60 تراکم نسبي )%( 

1 

A2 

0-2 CL-ML 74 17 26 4 >50 56 0.85 

2 2-3 ML 95 31 30 6 30 29 0.65 

3 3-5 CL-ML 86 26 25 5 22 18 0.48 

4 5-7 ML 52 12 24 4 17 13 0.4 

5 
A3 

0-2 ML 74 22 28 6 >50 59 0.85 

6 2-3 ML 93 26 34 8 >50 48 0.85 

7 

A4 

0-1 GW-GM 9 0 24 0 30 41 0.42 

8 1-3.7 GP-GM 8 0 20 0 24 20 0.35 

9 3.7-4.1 SC 46 21 33 10 17 13 0.35 

10 

A5 

0-1 SM 42 8 23 4 42 59 0.85 

11 1-3 CL-ML 52 14 23 5 30 29 0.65 

12 3-4 ML 98 27 27 5 32 26 0.68 

13 4-7 SM 26 5 21 0 37 28 0.6 

14 7-8 ML 72 20 28 4 42 31 0.8 

15 

A6 

0-1 ML 53 17 28 5 28 46 0.6 

16 1-2 CL-ML 83 26 27 5 38 45 0.75 

17 2-3 ML 92 23 30 6 42 40 0.82 

 

 شرط سه کهدر صورتی( 2-7بخش )معیار این با توجه به . با معیار چینی بررسی شده استبستر سد بینالود  خاک پتانسیل روانگرایی

با توجه به نتایج آزمایشات انجام . شودمی گرفته نظر در روانگرایی مستعد خاک باشد، برقرار خاکی برای همزمان طور به ذکر شده

میلیمتر برای غالب  557/5درصد ذرات کوچکتر از درصد بوده و  57ها کمتر از ی نمونهحد روانی خاک برای کلیه( 2جدول )گرفته 

هایی که طبق معیار نمونهتر به منظور بررسی دقیق. باشندها مستعد روانگرایی نمیغالب نمونهبنابراین  .باشدمی% 27ها  بیش از نمونه

 . بررسی شده است 5ها در بخشباشند، امکان وقوع روانگرایی برای آنچینی مستعد روانگرایی می

 بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی پی سد بینالود -7
 پتانسیل ارزیابی برای اصلی یشیوه دو .شود ارزیابی خاک مستعد روانگرایی پتانسیلباید  خاک، روانگرایی استعداد تعیین از پس

 از استفاده با و ساختگاه پاسخ غیرخطی تحلیل یک در پیچیده را انفعال و فعل این که است آن اول روش هدف .دارد وجود روانگرایی
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 عامل) ایلرزه بارگذاری میان تجربی هایهمبستگی مبنای بر دوم روش. نماید مدل صریح صورت به مناسب ساختاری مدل یک

 به هاآن از که روانگرایی پتانسیل های ارزیابیروش از نوع این در .است( عامل ظرفیت)روانگرایی  برابر در خاک مقاومت و (تحریک

 وقوع انتظار شود، مقاوم عامل از تریا بزرگ برابر تحریک عامل که هنگامی شود،می یاد آزمایشگاهی-تجربی هایروش عنوان

از . است ترارزان و ترساده آنها از که استفاده چرا دارند، تریگسترده کاربرد عددی هایمدل به نسبت هاروش این .رودمی روانگرایی

امکان وقوع روانگرایی پی . است تناوبی تنش روش روانگرایی، پتانسیل ارزیابی برای استفاده مورد روش ترینگستردهها روش نمیان ای

 .بررسی شده است روش سد بینالود با استفاده از این

 همپایه کردن با .شوندمی بیان تناوبی برشی تنش قالب در( مقاومت) ظرفیت و (بارگذاری)تحریک  عامل دو هر روش تنش تناوبی در 

 می تعریف زیر صورت به تناوبی تنش نسبت نظر، مورد عمق در اولیه قائم موثر تنش نسبت به بارگذاری از ناشی تناوبی برشی تنش

 Seed and Idriss, 1971):)شود 
    

τ   

    
 

 
 ی فوقدر رابطه

 :CSReq معادل یکنواخت تناوبی تنش نسبت ،:amax زمین سطح در افقی شتاب یبیشینه 

σvo :اولیه قائم موثر تنش      :، اولیه قائم کل تنش 

rd :عمق در شتاب کاهش ضریب ، :g ثقل شتاب 

به صورت شماتیک نشان داده شده  5عمق در شکل  در تناوبی برشی تنش یبیشینه تعیین برای شده ساده دستور العمل شماتیک شکل

 (Seed and Idriss,1971).  است
 

 
 (Seed and Idriss,1971)عمق  در تناوبی برشی تنش یبیشینه تعیین برای شده ساده دستور العمل شماتیک نمایش  -3شکل 
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محققان . شودمی تعریف خاک روانگرایی شروع از قبل شده همپایه تناوبی تنش یبیشینه صورت به نیز(CRR) تناوبی مقاومت نسبت

 .  اندتناوبی پیشنهاد کرده مقاومت های متعددی جهت تعیین نسبتمختلف روش

(1977، (Seed های داده اساس بر مسطح زمین در ماسه تناوبی مقاومت نسبت برآورد برای را روشیSPT شماره شکل )نمود  تدوین

4). 
  

 
 )روانگرایی  موردی یتاریخچه هایداده با ریشتر همراه 5/7بزرگای  با یزلزله برای  SPT تمیز یماسه یپایه منحنی  -4 شکل

(Seed et al. 1985 
 

 بیان روانگرایی برابر در اطمینان ضریب قالب در و تعیینی صورت به را خاک روانگرایی پتانسیل توانمی تعاریف، این به با توجه 

 :نمود

    
   

   
 

 

ایت نتایج . بستر سد بررسی شده استهای برای گمانهNovoliq ز نرم افزار ابا استفاده بستر سد بینالود بررسی امکان وقوع روانگرایی 

  .در زیر آمده است A5 و A2  هایگمانه برایبررسی 
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 7در شکل  A5 برای گمانه( Rd)عمق  در شتاب کاهش ، تغییرات تنش موثر در عمق و  ضریبSPT (N )ها، تغییرات عدد جنس الیه

 .نشان داده شده است

 A5در گمانه ( rd)عمق  در شتاب کاهش ، تغییرات تنش موثر در عمق و ضریبSPT (N)ها، تغییرات عدد جنس الیه -5شکل 

 

آمده  6در شکل  A5برای گمانه  ((CRR)تنش مقاوم سیکلی/(CSR)تنش محرک سیکلی)ضریب اطمینان در مقابل روانگراییمقادیر 

 .آمده است 5بوده و مقادیر آن در برابر عمق در جدول  2ها بیش از ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی برای تمامی الیه .است
 

 A5ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی در برابر عمق برای گمانه   -3جدول 

Depth (m) Safety Factor 

0.01   

0.5   

1.5 5.87 

2.5 4.78 

3.5 4.32 

4.5 4.1 

5.5 3.99 

6.5 3.94 

7.5 3.91 

 

و ضریب اطمینان در  6در شکل SPT (N )ها و تغییرات عدد جنس الیه. نیز بررسی شده است  A2 یاحتمال وقوع روانگرایی در گمانه

 .نشان داده شده است A2برای گمانه   4برابر وقوع روانگرایی در جدول 
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 A2در گمانه SPT (N )ها و تغییرات عدد جنس الیه -6شکل 

 
عمق  ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی در برابر  -4جدول 

 A2برای گمانه 

Depth (m) 
Safety 

Factor 

0.01   

0.5   

1.5 5.87 

2.5 4.78 

3.5 4.32 

4.5 4 

5.5 2.68 

6.5 2.6 

                                                                                                                                                                       

 نتیجه گیری -8
ها مستعد روانگرایی نمونه تعداد کمی از به این معیار  با توجه. بستر سد بینالود با معیار چینی بررسی شده است خاک پتانسیل روانگرایی

 . باشندمی

به . بررسی شده است تناوبی تنش با استفاده از روشهستند، مستعد روانگرایی هایی که با معیار چینی برای نمونهامکان وقوع روانگرایی 

 .شده است محاسبه محور سدهای گمانه روانگرایی درضریب اطمینان در برابر Novoliq با استفاده از نرم افزار  این منظور 

 6/2متر  برابر با  5تا  6در عمق  وA2 ی بوده و حداقل آن در گمانه 2ها بیش از ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی برای تمامی الیه

 .بوده است

-های ماسهتواند قرارگیری الیهعلت اصلی این امر می .باشندمستعد وقوع روانگرایی نمیبستر سد بینالود  مصالح ،با توجه به مطالب فوق

 .در اعماق زیاد باشد الی دار ای
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