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چکیده

Abstract

ارزيابی مقاومت روانگرايی خاکها از مراحل مهم در طراحی لرزه ای سازه ها و ابنیه ژئووكننینی در نوواحی لورزه
خیزی محسوب می شود .در طراحی سدهای خاکی و سنگريزه ای ،آبرفت پی بايد از نظر آببنودی و پايوداری و
روانگرايی برای حالتهای مختلف بارگذاری ايمن باشد .در مناطقی که بارگذاری های زلزله ای چشومگیر باشوند
ممنن است اقدامات اكخاذ شده برای محدود کردن كغییر شنلها موجب افزايش ضريب اطمینان گرددو احتموا
روانگرايی در خال زلزله طراحی،کاهش يابند .با كوجه به كنوع وضعیت ژئوكننینی ساختگاهها ،مصوال مصورفی
و بدنه سدهای مختلف که در اثر پديده رونگرايی دچار شنست يا خسارت گرديد اند  ،ننات و درسوهايی را موی
كوان جمع بندی و ارائه نمود بطورينه در طراحی و اجرای ساير پروژه ها کوه موی كواننود وضوعیتهای مشوابهی
داشته باشند ،راهگشا و مفید واقع گردند.
واژگان كلیدي :روانگرايی ،پی های آبرفتی ،سدهای خاکی ،زلزله ، ،سط لغزش بحرانی ،ارزيابی لرزه
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مقدمه
ارزيابی مقاومت روانگرايی خاکها از مراحل مهم در طراحی لرزه ای سازه ها و ابنیه ژئوكننینی در نواحی لرزه خیزی محسوب
می شود .ارزيابی مقاومت روانگرايی غالباً با استفاده از روشهای ساده شده صورت می پذيرد .اين روش ابتدا كوسط سید و
ادريسی مورد استفاده قرار گرفت وايشان با كعیین مقاومت روانگرايی بر اساس كعداد ضربات آزمايش نفوذ استاندارد و مقايسه
آن با پارامتر ( CRSبار گذاری لرزه ای اعما شده بر كوده خاك) ،پتانسیل روانگرايی را كعیین نمودند
كغییر شنلها و خرابیهای بزرگ ايجاد شده در پی آبرفتی خاکريزهای خاکی د ر اثر زلزله ما را بسمت بنارگیری روشهای عالج
بخشی سوق می دهد که اصوالً روشهای عالج بخشی بر مبنای كراکم ،زهنشی .سفت سازی و محدود کنندگی هستند
( Marcusonو همناران Adalier ،6991 ،PHRI ،6991 ،و همنارانش .)6991 ،
روانگرايی شنست زهنشی نشده خاکريزی است که حاوی شنهای اشباع شده سست باشد .بارهای ساختمانی ،زلزله ها،
كغییرات جذر و مد ،و ساير بارگذاری های زهنشی نشده ممنن است انگیزه آغاز روانگرايی باشند .برای سنجش احتما
روانگرايی ،الزم است معین شود که بارهای برشی پیش ران ،در محل خاکريز ،از مقاومتهای برشی حالت پايدار مربوطه
کوچنترند يا بزرگتر.
اگر مشخص شود که خاکريزی در حالت نیمه پايدار است ،امنان روانگرايی آن وجود دارد .خاکريزهای شنی را نبايد در چنین
حالتی رها کرد .در مورد خاکهای رسی ،گاهی هم منطقی است که خاکريز را بحالت نیه پايدار رها کرد .بايد مطمئن شد که
کرنشهايی که در اثر بارگذاری آكی ايجاد می شوند ،آنقدر بزرگ نباشند که مقاومت برشی را به میزانی کمتر از كنش برشی
رانشی کاهش دهند.
بررسی كعدادی از سدهای خاکی و سنگريزه ای که در مراحل طراحی و ساخت قرار دارند نشان می دهد که نگرش غالب
طراحی برای برداشتن آبرفت پی و قرار دادن آن روی سنگ كاکید دارد .از طرفی اگر پی آبرفتی دارای ضخامت زياد باشد
برداشت آن نیازمند زمان و هزينه مالی و مشنالت اجرايی زياد است .در مواردی ممنن است که بتوان با شیوه های مناسب به
كقويت پی در مقابل پتانسیل روانگرايی اقدام کرد .در اين مقاله به بررسی نحوه برخورد با پی آبرفتی سدهای خاکی در جهان و
ايران می پردازيم و مسائل و مشنالت اجرای سدهای خاکی و سنگريزه ای در روی پی آبرفتی در ايران و نیز اقدامات عالج
بخشی در سدهای ساخته شده را به اختصار كشري می کنیم.
شروع روانگرايي
در خال روانگرايی ،كنش های برشی رانشی در محل ،باعث كغییر شنلهای بزرگ يك جهتة يك جرم خاك میشوند (شنست
پايدار) .كنش برشی رانشی در اثر بارهای استاكیك بوده و بعلت هیچگونه بار موقتی نظیر انفجار يا زلزله نمی باشد .مقاومت
حالت پايدار زهنشی نشده كابعی است صرفاً از خاك و نسبت خالء در محل آن .مقاومت مذکور به ساختار خاك يا كنش موثر
موجود در محل مربوط نیست.مقاومت مذکور به سرشت يا مقدار بارگذاری موقتی که ممنن است باعث روانگرايی شود،مربوط
نیست .به فشارمنفذی ياکرنشهايی که در خال بارگذاری كناوبی زهنشی نشده ممنن است روی هم انباشته شوند هم مربوط
نیست .با كوجه به دلیل آخر ،برای ارزيابی آسیب پذيری نسبت به روانگرايی نیازی به كستهای بار كناوبی نیست.
فقط در صوركی که جرم خاك نسبت به روانگرايی آسیب پذير باشد ،آنگاه مقدار ومدت بارگذاری كناوبی ،حقیقتاً نقشی كعیین
کننده داشته و مشخص خواهند کرد که در واقع ،روانگرايی شروع خواهد شد يا خیر.می كوان انتظار داشت که مقدار و مدت
دست خوردگی مورد نیاز برای روانگرايی يك جرم با قابلیت روانگرا شدن به سه عامل اصلی بستگی دارد:
 -6ضريب اطمینان در مقابل روانگرايی .وقتی که کم باشد (خیلی کمتر از يك) ،دست خوردگی های کوچك می
كوانند باعث روانگرايی شوند.
-2کرنش مورد نیاز برای رسیدن به مقاومت زهنشی نشده پیك در نسبت خالء در محل.
 -3میزان فروکاستی (كقلیل) مقاومت زهنشی نشده پیك با ادامه کرنش
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اين عوامل به شنل منحنی كنش کرنش در محل بستگی دارند .بدين كركیب ،نوع خاك ،سازه اولیه خاك ،و كنش های
برشی رانشی ،همگی ،روی شدت و مدت دست خوردگی مورد نیاز برای آغاز روانگرايی اثر می گذارند.
اگر روی نمونه هايی که نسبت به روانگرايی آسیب پذير نیستند .كستهای بار كناوبی زهنشی نشده بعمل آيد ،کرنشهای اندازه
گیری شده به كغییر شنلهايی مربوط می شوند که ممنن است در محل رخ دهد .اما ،در خال كستهای بار كناوبی روی شن،
اشتباهات كستی بقدری زيادند که از روی كغییر شنلهای آزمايشگاهی ،استنتاج در مورد كغییر شنلهای کارگاهی خیلی دشوار
بوده و از دقت خیلی کمی برخوردار است .احتماالً ،دقت چنین استنتاجی بمراكب کمتر از ،مثالً ،دقت كخمینهای سنتی در
مورد نشست ساختمانهاي ی است که بر روی خاکهای رسی بنا شده اند علیرغم اين اشباهات كستی ،اگر کسی بخواهدکرنشهای
مربوط به بارگذاری زلزله ای را كخمین بزند يا بايد در محل اندازه گیری کند يا از كست بار كناوبی آزمايشگاهی استفاده کند.
پي هاي آبرفتي
در طراح ی سدهای خاکی و سنگريزه ای ،آبرفت پی بايد از نظر آببندی و پايداری و روانگرايی برای حالتهای مختلف بارگذاری
ايمن باشد.
اگر پی آبرفتی مناسب نباشد بسته به شرايط الزم ممنن است:
 -6محل پروژه كغییر کند.
 -2آبرفت نامناسب با مصال مناسب جايگزين شود.
 -3طراحی با شرايط نامناسب آبرفت همساز گردد.
 -4خصوصیات مهندسی آبرفت موجود اصالح گردد.
بنظر می رسد علی القاعده محلهای ايده آ برای ساخت سدها كا حدودی قبالً شناسايی شده و در مواردی ساخت آنها نیز
خاكمه يافته است .در طرحهای نیمه كمام نیز كغییر منان پروژه ها غیر اقتصادی و كقريباً غیر ممنن است و فقط بند  6می
كواند در مورد پروژه هايی که در مراحل اولیه مطالعه هستند کاربرد داشته باشد.
برداشت آبرفت و جايگزينی آن با مصال مناسب هنگامی عملی است که ضخامت آن کم بوده و در نزديك سط زمین قرار
داشته باشد و در مقايسه با ساير گزينه ها در شرايط بهتری قرار گیرد .با افزايش ضخامت آبرفت ،برداشت آن رفته رفته در
مقايسه با ساير گزينه ها غیر اقتصادی می شود .هماهنگ کردن طرحی با شرايط ژئوكننیك آبرفت و يا اصالح خصوصیات
مهندسی پی آبرفتی كا حد قابل پذيرش رايج كرين شیوه برخورد به پی ضخیم آبرفتی است.
مسايل و مشکالت اجراي سدهاي خاكي و سنگريزه اي روي پي آبرفتي
بر اساس بررسیهای انجام شده كوسط دکتر سیاوش لیتنوهی درمورد شرايط ژئوكننینی پی آبرفتی سدهای در دست مطالعه و
ساخت در ايران می كوان ديد که در  33سد كنها در مورد  4سد آبرفت برداشته نمی شود .در سدهای سیوند و زابل ضخامت
آبرفت بیش از  653متر است و علت برنداشتن ضخامت بیش از حد و غیر قابل كصور بودن برداشت آن بوده است .بدين كركیب
از  33سد مورد بررسی فقط در  2سد ساخت بدنه روی پی آبرفتی پذيرفته شده است .اين بدان معنا است که در برخوردهای با
پی آبرفتی با ضخامت بیش از  63متر در بیش از  93درصد از موارد ،شیوه ونگرش طراحان مايل به برداشت آبرفت بوده است.
كجربه رايج جهانی خالف شیوه برخورد طراحان در ايران است .چرا در ايران طراحان كمايل به برداشت آبرفت دارند؟ بنظر می
رسد بخشی از داليل به شرح زير است:
کمبود اطالعات ژئوكننیك و محدود بودن مطالعات ژئوكننیك،غیر دقیق بودن نتايج آزمايشهای صحرايی و آزمايشگاهی، عدم وجود كجربه های طوالنی طراحی سد در ايران كوسط طراحان ايرانی و نا آشنا بودن طراحان با روشهای اصالحخاك
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اطالعات اولیه ژئوكننینی فقط در مورد  1سد از  33سد ضعیف بودن آبرفت را نشان می دهد .در اين  1مورد شايد بتوان با
روشهای اصالح آبرفت و با هزينه ای به مراكب کمتر و زمان کوكاهتر آبرفت را نگه داشت .اگر مطالعات در کشورمان را
كعداد 221سد در حا طرح و اجراء در موقعی که آقای لیتنوهی به بررسی اين موضوع پرداخته ،كعمیم دهیم و فرض کنیم که
 63درصد از اين سدها بتنی باشند و ضمناً  45%از سدهای خاکی و سنگريزه ای آبرفتی کمتر از  63متر ضخامت داشته باشد
برابر  633سد خواهد شد .حجم آبرفت برداشته شده حدود  13میلیون متر منعب قابل كخمین است .اگر هزينه های برداشتن
آبرفت با کلیه كمهیدات از قبیل اجرای دو ديواره و يا پرده آب بند در باال دست و پائین دست ,آبنشی در دوره اجرا ,هزينه
جايگرين کردن آبرفت با مصال مهندسی جمعاً از قرار متر منعبی  43333ريا در نظر گرفته شود ،هزينه های سرجمع چنین
نگرشی به  333میلیارد كومان بالغ خواهد شد .زمان اجرای طرحهای آب بندی ،خاکبرداری ،ريختن و کوبیدن مصال در هر
پروژه حداقل به طور متوسط  2كا  3سا زمان پروژه را به كاخیر می اندازد .كاخیر در زمان بهره برداری پرو.ژه ها اضافه هزينه
ای معاد  69%سالیانه (نرخ اوراق مشارکت) بر پروژه ها كحمیل خواهد کرد .با احتساب اين هزينه ها ،برداشتن غیر ضروری
آبرفت ،هزينه های نجومی بر پروژه های سد سازی كحمیل می کند.
روشهاي مورد استفاده در عالج بخشي پي آبرفتي سدها
برای عالج بخشی يك سد خاکی جهت جلوگیری از ناپايداری در برابر زلزله بايد كغییراكی در خواص مهندسی سد ،فنداسیون،
اصالح هندسه فعلی سد و يا همه موارد ذکر شده را با هم انجام داد.


برمها و باكرسها :برمهای باال دست و پايین دست و باكرسها با افزايش كنش موثر باالسری بر روی مصال نفوذ پذير
پتانسیل روانگرايی را کاهش می دهند .افزايش فشار باالسری به عنوان میزان کمی سبب كحنیم می شود لذا نسبت
كخلخل كغییر می کند .برمها و باكرسها طو سط خرابی را افزايش می دهند و با محدود کردن و نگهداری بخشهای
باقیمانده ،ايجاد نیروی مقاوم می کنند .عموماً كاثیر برم در عمق به ضخامتی برابر ضخامت برم محدود می شود.
ضريب ايمنی در هنگام بهره برداريهای روزانه با ايجاد برمها و باكرسها کاهش نمی يابد .اما اثرات مثبت بنارگیری آنها
کامالً قابل كايید است .اگر خاك شنی زبر يا سنگ موجود باشد می كوان بدون پايین آوردن آب درياچه روی شیب
باال دست برمها و باكرسها را اجراء کرد.



برداشت و جايگزينی مجدد:دراين روش مصال مشنلدار برداشت شده و با مصال غیر روانگرا جايگزين می شوند.
مزيت برداشت و جايگزين مجدد در اين است که همان شنلی که طراحی شده روی زمین مساعد بناء می شود .اما
اغلب گران و دارای مشنالت اجرايی فراوان است .ضمناً کارها در اين روش بايد درجاهای بدون وجود آب انجام شود
و در بسیاری از حالتهای عملی كراز آب بايد كا حد ممنن پايین آورده شود .اين روش زمانی سودمند است که مصال
مشنل دار در سط زمین قرار داشته باشند .در کل اين روش برای برداشت مصال مستعد روانگرايی و عالج بخشی
كرکهای سطحی بعد از وقوع زلزله کاربرد دارد.
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كراکم دهی درجا:زمانی که به داليلی روش برداشت و جايگزينی مجدد رد شود سفت سازی در جای مصال مساله دار
برای افزايش پتانسیل روانگرايی و يا کاهش نسبت كخلخل مصال راه حل مناسبی است .اين كننیك شامل روشهای
كراکم دينامینی اركعاشی ،كراکم كزريقی و كننینهای جابجايی می باشد .روش كراکم در جا زمانی دارای حداکثر بازده
است که مصال بهبود يابنده در نزدينی سط زمین بوده و نیز دارای درصد محدود از ريز دانه باشند .در حا حاضر
اين روش در زير سدهای موجود بنار نمی رود مگر در حالتی که بیشتر خاکريز روی بخشی از پی که بايد متراکم
شود موقتاً برداشته شود.متراکم کردن فنداسیو ن يننواخت نخواهد بود و فصل مشترك سدو پی به طور نامنظم دچار
كغییراكی نامنظمی می شود که اين امر سبب ايجاد كرك شده و خطر پايپینگ فراوان می شود .ضمناً در ناحیه بهبود
يافته ،كايید میزان بهبود يافتگی و درصد كغییرات فضايی ايجاد شده مورد نیاز است.
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مقاومت دهی در جا :در بعضی از موارد برای اطمینان از پايداری خاك مجبور به استفاده از روشهای كراکم درجا و
مقاومت دهی درجا با مصال مرکب دارای مقاومت کافی هستیم .مثالهايی از اين قبیل شمع کوبی خاك ،ايجاد
ستونهای سنگی و روش مخلوط کردن عمقی خاك هستند .بعضی از اين روشها ممنن است سبب افزايش كحنیم يا
افزايش مقاومت خاك اطراف سازه شوند .اما معموالً چنین افزايشهايی در مقاومت ،در آنالیز پايداری منظور نمی شود.
معموالً روش مقاومت دهی درجا زمانی دارای حداکثر بازده است که مصال مستعد روانگرايی محدود به اليه نسبتاً
نازکی باشد .اما می كوان ازاين روش در نهشته های ضخیم بشنل مخلوط کردن عمقی خاك استفاده کرد .در هنگام
استفاده از اين روش در زير سازه های موجود بايد كدابیر ويژه ای انديشید .از روش كزريق معمولی در پی برای
مقاومت دهی به خاك به دو دلیل استفاده نمی شود :ينی امنان شنست هیدرولینی در خاکريز و ديگر ايننه معلوم
نیست مصال كزريقی به چه سمتی نفوذ کرده و نیز در چه نواحی احتیاج به كقويت داريم.
افزايش اركفاع آزاد :افزايش اركفاع آزاد زمانی بنار می رود که كحلیلهای لرزه ای نشان دهند که سد كقريباً پايدار است
اما امنان ايجاد كغییر شنل در سد وجود داشته باشد .اين روش به طور موثری امنان سرريز کردن در اثر نشست يا
اسالمپ كاج را کاهش می دهد.

 زهنشی :روشی برای كقلیل فشار آب حفره ای ايجاد شده در اثر زلزله است .روش شامل نوارهای زهنشی ،ستونهای
سنگی و كرانشه های شنی است .مراقبتهای ويژه ای بايد در هنگام جايگذاری ستونهای سنگی و كرانشه های شنی
کرد كا شنسته شدن سنگها حداقل باشد و ديگر ايننه نفوذپذيری آنها باال باقی بماند .برای زايل شدن فشار آب حفره
ای و رسیدن آن به يك مقدار حداقل بايد فاصله ستونهای سنگی خیلی کم باشد و ضمناً از ايجاد گراديان
هیدرولینی باال که می كواند مقدا ر زيادی از مصال ريز دانه را به داخل زهنشهای شنی وارد کند جلوگیری شود.
اساساً ستونهای سنگی را بايد دايما با آب شستشو داد كا عملنردشان را حفظ کنند .بديهی است که زياد بودن
زهنشها به عنوان عالج بخشی ،طو خط جريان را کاهش می دهد ،بنابراين كحت شرايط استاكینی درياچه می
كواندسبب افزايش گراديان كراوش شود .از اين رو حتی اگر زهنشها همانند فیلترها متناسب با مصال مجاور طرح
شوند ايمنی استاكینی سد به مقدار قابل كوجهی کاهش می يابدو آب بیشتری از میان سد عبور خواهد کرد.
بر اساس مطالعات  ،هیچ سد عالج بخشی شده ،كحت كنانهای زلزله قويتر از آنچه که برای آن طرح شده قرار نگرفته است .لذا
اثبات عملنرد واقعی در صحرا در دسترس نمی باشد .از طرفی برای قضاوت خوب الزم است که معین کنیم که آيا احتما
افزايش خرابی در هنگام بهره برداری كحت شرايط نرما استاكینی مشابه احتما افزايش خرابی كحت  Pipingيا شنست
هیدرولینی است يا نه .و ديگر ايننه ثابت شود که آيا متراکم کردن و زهنشی مورد نظر انجام گرفته است يا نه .که هیچ يك از
موارد يا بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است .برای پذيرش كراکم يافتگی اغلب با انتخاب يك مقطع آزماشی که آزمايش
نفوذ استاندارد قبل و بعد از انجام عملیات انجام می شود و يا از آزمايشهای نفوذ مخروط) (CPTو يا اندازه گیری سرعت موج
برش برای پذيرش کافی بودن كالش كراکمی استفاده می شود .اگر كننیك بنار رفته در مقطع آزمايشی جواب خوب بدهد ،می
كوان از همان شاخصهای قبل و بعد از آزمايش برای پذيرش ناحیه بهبود يافته استفاده کرد.
بررسی ها نشان می دهد که كعدادی از سدها برای زلزله محتمل مشنالكی در خاکريز و پی دارند و كقريباً همه آنهايی که
مشنل خاکريز دارند باروش خاکريزی هیدرولینی ساخته شدهاند .كنها در يك حالت .سد ” “Austrainخاکريز و فصل
مشترك خاکريز – كنیه گاه در هنگام زلزله كرك خورد و اين نقص بر مبنای يك نیاز فوری با حفاری وجايگزينی مجدد عالج
بخشی شد .در ديگر حالتها مشنل با كحلیلهای کامپیوكری مورد بررسی قرار گرفت كا ايننه معلوم شود چه پديده ای در هنگام
زلزله رخ می دهد .روشهای عالج بخشی عباركند از:
 -6برداشت مصال سست و ضعیف وجايگزينی (بیشترين حالت)،
 -2برمها و باكرسها باال دست يا پايین دست و يا بالننت (کمتر از حالت ،)6
-3کاهش دائمی كراز درياچه و يا افزايش اركفاع آزاد (کمتر از حالت  )2و
 -4خارج کردن سد از بهربرداری و جايگزينی آن با نوع جديد (کمترين حالت).
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الزم به ذکر است در بیشتر موارد مربوط به اقدامات كثبیت در صوركی که اطالعات کافی در دسترس نباشد از روش کاهش كراز
درياچه استفاده می شود.
محدوديت هاي دانش فعلي
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خواص خاك:كمامی مشنالت در رابطه باكعیین خواص خاك برای آنالیز های استاكینی و دينامینی يك سد زمانی
پديدار می شودکه در مقابل زلزله ،عالج بخشی شود ،کالً خواص خاك عالج بخشی شده يا مصال كرکیبی کامالً
شناخته شده نیست .در حا حاضر ما نمی كوانیم بدرستی مقاومت پسماند نهشته های روانگرا شده را پیش بینی
کنیم و از طرفی اين مقدار درمحاسبات كغییر شنل بعد از روانگرايی سد يك مقدار مهم است .از روشهای
آزمايشگاهی برای كعیین مقاومت پسماند حالت پايدار مصال روانگرا شده استفاده شده است  Castroو همناران،
 )6916 ،Poulos ،6915برای ايننه اين روش قابل استفاده باشد دقت زياد در روش انجام آزمايش (دقت در
محدوده  )3/36و قابل اعتماد بودن روش بنار رفته دركعیین نسبت كخلخل در جا الزم است .كحقیق در اين زمینه
می كواند دلگرم کننده باشد.



روشهای عددی :هیچ سد عالج بخشی شده كحت كنانهای زلزله های قويتر از آنچه که برای آن طرح شده ،قرار نگرفته
است .در نتیجه روشهای عالج بخشی ما از آزمايش صحرايی نشده اند .بنابراين اثبات کننده واقعی ،موجود نیست ما
می كوانیم بعضی از روشهای اصالحی را با روشهای عددی ،با بنارگیری مصال ساده و آزماش سنتريفیوژ مورد بررسی
و كايید قرار دهیم .با اين حا نیاز به مطالعه كاريخی ،شامل زمین لرزه های شديدكرو سدهای از قبل اصالح شده
الزم است .عنس العمل دينامینی و استاكینی متقابل بین مصال اصالح کننده و مصال اطراف بدرستی شناخته
شده نیست .برای فهم رفتار نقاط سخت اصالح شده در پی سد با سد در هنگام زلزله كحقیقاكی الزم است .چندين
برنامه کامپیوكری برای پیش گويی كغییر شنلهای بزرگ وجود دارد .که عباركند از Finn) PLAXIS , PLAS,
 DYNARD, DSAGE, DYNAFLOW , TARA-3و همناران،Yogendrakumer, Finnn ،6911 ،
 Morwaki ،6915 ،Roth ،6911 ،Cundall 6916 ،Prevost ،6919و همنارانش 6911 ،و) که هر يك از اين
برنامه ها دارای قابلیت و مشنالت خاصی هستند .مهمتر ايننه مقادير حقیقی وضعیت كغییر شنلهای پیشگويی شده
در اين برنامه ها قابل اعتماد نیستند .زمانی که از روشهای اصالحی برای محدود کردن كغییر شنلها استفاده می
شود ،با محاسبات كعاد استاكینی ،می كوان وضعیت كغییر شنلها بعد از لزله را با آنالیز پايدرای معمو بررسی کرد.
در حا حاضر از اين روش در اين زمینه زياد استفاده می شود .برای اثبات درستی اين عمل داليل محنم الزم است
با استفاده از روشهای صحرايی چون ،SPT،آزمايش چنش  Beakerو  CPTمی كوان مقاديری را به عنوان پارامتر
کمنی برای چنین مدلهايی كخمین زد .مفهوم عالج بخشی بر اساس ايجاد اركفاع آزادهای بزرگ (يعنی  (65mيا از
روش پايین آوردن كراز مخزن و يا از روش اضافه کردن خاکريز (بمنظور داشتن يك سط خاکريز باقی مانده برای
حفظ كراز مخزن در جابجايی های بزرگ) ،نیاز به دقت بیشتری در پیشگويی كغییر شنلهای بزرگ و خرابی های
داخلی سد بیشتر از آنچه که فعالً انجام می شود،دارد.



كننولوژی ساخت  :بعضی وقتها روشهای اخیر برای متراکم کردن درجا ،نامناسب هستند به عنوان مثا  ،عملیات
اركعاش شناوری برای ماسه های يننواخت مناسب است اما همین روش در وضعیتی که درصد ريز دانه زياد باشد،
مناسب نیست .کوبش دينامینی ،محدودبه مصال نزديك سط است نگاهی به جدو ( )3-3نشان می دهدکه از
روش كزريق معمولی استفاده نشده است .که اين کامالً مربوط به ضعف مهندسی ،در پیش بینی ايننه مصال كزريقی
کجا می روند و مقاومت ماده مرکب حاصله،و رفتار دينامینی آن چگونه است می باشد .روش كزريق با فشار و كراکم
دهی با كزريق هر کدام فقط يك بار بنار رفته اند .كحقیق در زمینه روشهای اجرايی و اثبات عملنرد روشهای عالج
بخشی کار خوبی است.
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خرابیهای داخلی :وقتی که سدی كحت كنانهای زلزله و ياجابجايی گسلی در پی خود و درنتیجه دچار كغییر شنلهای
بزرگ می شود،كصور ما از خرابی داخلی سد کامالً اشتباه است زيرا ما اثرات چنین خرابیها و كرك خوردگی های
داخلی را بر روی اقدامات كدافعی انجام شده در مقابل  Pipingما اثرات چنین خرابیها و كرك خوردگی های داخلی
را بر روی اقدامات كدافعی انجام شده در مقابل که د ر داخل سد مطرح بوده و در داخل آن ايجاد می شود ،را نمی
دانیم كحقیقی در اين زمینه وجود ندارد .در حا حاضر برای انجام عملیات عالج بخشی نیاز به اين داريم که مشخص
کنیم کدام يك از اقدامات كدافعی و چه میزان از آن ممنن است كعیین کننده باشد (مثالً چه عرض از نواحی انتقالی،
عرض مناسب است؟).

روشهاي كاهش پتانسیل روانگرايي

برای افزايش ضريب اطمینان در مقابل روانگرايی ،بايد   dکاهش يافته يا  Susافزايش پیدا کند .با کاهش شیب خاکريز،
افزودن يك سنو در پاشنه يا کاهش فشار آب داخلی می كوان كنش برشی رانشی را کاهش داد .در صورت امنان ،می كوان آب
را از منطقه بحرانی خارج کرد كا اشباع نشود .بدين كركیب ،بارگذاری زلزله ای ،بجای مقاومت زهنشی نشده .به مقاومت برشی
زهنشی شده  Sdsاجازه عمل خواهد داد.
افزايش مقاومت حالت پايدار زهنشی نشده امنان پذير است .راههای نیل به اين هدف عباركند از :متراکم کردن اليه بحرانی،
كعويض و جايگزينی آن با مصالحی متراکم شده .افزودن ستونهای زهنشی که باعث می شود در خال زلزله كخلیه کافی صورت
گرفته و مقاومتی نزديك به مقاومت زهنشی شده بوجود آيد ،يا افزودن سازههای كقويتی همچون شمع ،صندوقه ،فراز بند
سلولی ،ديوارهای ساخته شده از گل حفاری.
در مورد سدهای خاکی،بهره برداری از سد يا حوضچه عملیاكی کم اركفاع موجب کنتر اثرات پتانسیل روانگرايی می شود .اگر
قرار است روانگرايی رخ دهد ،اركفاع آب بقدری کم باشد که صدمه ای که به پايین دست وارد می کند در حد قابل كحملی
باشد.
ايجاد محصوريت برای خاك پی مستعد روانگرايی با ايجاد نقاط سخت عالج بخشی شده ،که به طور عمودی در اليه محنم
زمین زيرين ،در يك طرف و يا در هر دو طرف (باال دست و پايین دست خاکريز).
كنش اضافی ناشی از برم و يا با كرس باعث اضافه شدن محدوديت در زير پنجه خاکريز سد خاکی شده و باعث افزايش پايداری
خاکريز می شود.
همانطور که قبالً بیان شد ،برای انتخاب روشهای عالج بخشی بايد بررسیهای زير صورت گیرد:
( )6قابلیت کاربری داشتن روش عالج بخشی برای سدهای خاکريزه ای موجود
( )2اقتصادو بازده ساخت
( )3قابل اعتماد بودن و دارا ی كاثیر مورد انتظار به منظور پیچیده ننردن انجام آزمايش از هیج مايعی در پشت
وجههای خاکريز استفاده نشده است .لذا مد آزمايش انجام شده برای خاکريز راه و يا راه آهن کاربرد دارد.
دو روش اساسی برای کاهش اثرات روانگرايی وجود دار:
( )6کاهش پتانسیل روانگرايی
( )2کاهش كغییر شنلهای ناشی از روانگرايی و در نتیجه آسیب ديدگی های ناشی از روانگرايی.
نتیجهگیري
روانگرايی اولیه در زمین آزاد رخ می دهد و به دنبا آن خرابی خاکريز در اثر جريان جانبی زمین بستر رخ می دهد .هر چه
ضخامت اليه مستعد روانگرايی بیشتر باشد روانگرايی آسانتر رخ میدهد،
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ثابت شد ه است که سپرهای جدا کننده صفحه ای يك عالج بخش خوب در برابر روانگرايی هستند .بطور آزمايشی ثابت شده
است که سپرهای جداکننده صفحه ای و عمق رانده شده آنها در داخل اليه متراکم ،اثر زيادی در میزان نشست و در برابر
مقاومت را ندارد،نامشخص است که آيا زهنش شنی نصب شده در پنجه خاکريز می كواند بعنوان يك عالج بخش درست ,در
برابر روانگرايی عمل کند و يا نه.
شمع های کوبیده شد ه ماسه ای ابزار موثری در کاهش آسیب ديدگیهای ناشی از روانگرايی هستند ،که می كواند برای عملنرد
بهتر در مقابل روانگرايی به جای نصب در زير خاکريز ،در پنجه خاکريز نصب شوند.
اگر مشخص شود که خاکريزی در حالت نیمه پايدار است ،امنان روانگرايی آن وجود دارد .خاکريزهای شنی را نبايد در چنین
حالتی رها کرد .در مورد خاکهای رسی ،گاهی هم منطقی است که خاکريز را بحالت نیه پايدار رها کرد .بايد مطمئن شد که
کرنشهايی که در اثر بارگذاری آكی ايجاد می شوند ،آنقدر بزرگ نباشند که مقاومت برشی را به میزانی کمتر از كنش برشی
رانشی کاهش دهند.
ضمناً ،شنست كصاعدی را هم بايد مدنظر داشته و به حساب آورد.ولی ،اگر مقاومت برشی بزير كنش برشی رانشی افت کند،
بايد كغییر شنلهای احتمالی را از نظر ،قابل كحمل بودن مورد بررسی قرار داد.
خاکريزهايی هم که مشخص شده در مقابل روانگرايی آسیب پذير نیستند ،ممنن است ،در خال زلزله ای با شدت زياد ،بیش
از حد كغییر شنل پیدا کنند .هر چه شدت زلزله ای طراحی بیشتر باشد،ضريب اطمینان در مقابل روانگرايی کمتر خواهد بود.
ايضاً ،هر چه که سازه نسبت به كغییر شنلهايی که ممنن است باعث رفتار نامطلوب شوند ،حساس كر باشد ،اهمیت كخمین و
ارزيابی چنین كغییر شنلهايی بیشتر می شود.
برای ارزيابی پتانسیل روانگرايی و احتما سبب شدن آن ،و نیز برای كخمین كغییر شنلهای معمو بارگذاری زلزله ای،
روشهای بسط داده شده است .در زمینه های زير نیاز به كحقیق بیشتری هست که بر عهده دارندگان حرفه ژئوكننیك و رشته
های وابسته می باشد:
 -6ارزيابی سوابق موارد گذشته ،جهت مقايسه اندازه گیری های مقاومت حالت پايدار زهنشی نشده با مقاومتهای
بسی شده در خال شنستهای روانگرايی.
 -2دستور العملهای محاسبه مقاومتهای بسیج شده در خال شنستهای روانگرايی.
 -3روشهای اندازه گیری مقاومت حالت پايدار زهنشی نشده ،كحت شرايط طراحی و روشهای كعیین منحصر بفرد
بودن خط حالت پايدار.
 -4ارزيابی سوابق موارد گذشته كغییر شنلها كحت لرزشهای زلزله ای و مقايسه آنها با كغییر شنلهای محاسبه شده.
 -5دستور العملهای انتخاب پارامترهای الزم برای كخمین كغییر شنل ،بطور اخص،ضريب برشی ،نسبتهای میرايی،
كنش های برشی زلزله ای معاد ،مقاومت روان شدن .و نرخ نرم شدن در اثر كنانهای مستمر.
 -1راب طه بین کرنشهای اندازه گیری شده در كستهای بار كناوبی انجام شده روی شن ها و کرنشهايی که در محل
بعلت بارگذاری زلزله ای ايجاد می شوند ،همچنین ،ارزيابی اشتباهات كست در كستهای بار كناوبی
مهندسان اخیر به فنر اصالح سدهای خاکی برای جلوگیری از خرابی ناشی از اثرات پتانسیل كنانها ،افتاده اند و بسیاری از اين
روشهای اصالحی در دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته اند .روشهای اصالح ممنن است در برابر زلزله و كجربیات سودمند
بدست آمده هنوز در حا كنمیل شدن هستند .در وضعیت فعلی دانش ما در نهايت چهار مشنل وجود دارد که عباركند از:
خواص خاك ،روشهای عددی  ،كننولوژی ساخت و خرابیهای داخلی خودسد.
با كوجه به بار مالی زيادی برداشت آبرفت و کوكاه كر شدن زمان اجراء بازنگری در طراحی آبرفتهای عمیق پی سدهای خاکی و
سنگريزه ای ضروری است منانیزم اجرايی اين بازنگری در چارچوب مهندسی ارزش پیشنهاد می گردد .در مهندسی ارزش ابتدا
الزم است مطالعات ژئوكننینی گذشته به نقد کشیده شود و مقادير پارامترهای ژئوكننینی برای طراحی مجدد ارزيابی شوند .در
صورت مشاهده كناقص در اطالعات ،انجام مطالعات محدوده ژئوكننینی در آبرفت كوصیه می شود .در صورت نامناسب بودن
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آبرفت طبیعی اس تفاده از روشهای اصالح خاك آبرفتی بايد در طرح پی مد نظر قرار گیرد و از لحاظ مالی با گزينه برداشت
آبرفت مقايسه شود.
 منابع انتهاي مقاله:دکتر محمود وفائیان"،)6312(،سدهای خاکی"،جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفحان.
کمیته ملی سدهای بزرگ ايران" ،مهندسی پیشرفته در طراحی ,ساخت و بازسازی سدها" ،جلد او .
سید مجدالدين میر حسینی  ،بابك عارف پور" ، )6311( ،مهندسی ژئوكننیك لرزه ای"،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی
زلزله.
نشريه ژئوكننیك و مقاومت مصال ، )6316(،شماره .93
پژوهشنامه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،نشريه های شماره .41-13-96-6
فصلنامه مهندسی ژئوكننیك(، )6316شماره .26
نشريه سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،شماره .299
مهندسین مشاور مهاب قدس ،گزارش دستورالعمل كرمیم سد مهاباد.
صورت جلسه کنگره چهاردهم ،کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ، )6913( ،جلد چهارم.
نشريه انجمن ژئوكننیك بريتانیا،شماره .21
ايستگاه كحقیقاكی راههای آبی مهندسین نیروی زمینی آمرينا، )6914( ،منطقی کردن روش ضريب زلزله ای.
Tokimatsu, kohjl , and uchida , Akiko, (1990) , “correlation between liyue faction resistance and sher wave
velocity” , soils and foundation vol .
]himizu, (1973) , “characteristics of the reclamation ground in Tokyo harbour”.
Matsuoku, ( 1985) , “ lique faction resistance of overconsolidated sand and simple liquefaction prevention
method ” .

www.SID.ir

