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خالصه
در اثر تغييرمکان تفاضلي زمين در طرفين گسل در هنگام زلزله  ،سطح زمين دچار گسيختگي شده (گسلش
سطحي) و چنانچه سازه اي در مجاورت و یا روي سطح مذکور قرار داشته باشد ،مي تواند دچار خسارت اساسي
گردد .در تحقيق حاضر به بررسي این مساله پرداخته مي شود که آیا با اعمال تمهيدات مناسب در پي سازه
امکان کاهش آسيب پذیري ساختمانها در برابر خطر گسلش سطحي ممکن است؟ در این خصوص با طراحي
یک الیه ژئوتکنيکي و اعمال تمهيدات مناسب در محيط بالفصل پي (قرارگيري ژئوگرید) کاهش گسلش
سطحي مورد بررسي قرار مي گيرد به گونه اي که پي سازه متحمل کمترین جابجایي هاي تفاضلي گردد.
نتایج حاصله نشان داد که عملکرد ژئوگرید در مقابله با خطر گسلش معکوس در حدود جابجایي هاي تفاضلي
باال از اثرات قابل توجه برخوردار است .با این همه نتایج حاصله از آزمون هاي انجام شده در خصوص
تمهيدات ژئوتکنيکي با حضور سازه نشان مي دهد که فرایند اندرکنش گسلش و پي با اعمال تمهيدات
ژئوتکنيکي در حالت حضور سازه پيچيده تر از حالت بدون حضور سازه است از اینرو بهره گيري از
راهکارهایي نظير ژئوگرید مي بایست با تامل بيشتري مورد توجه قرار گيرد.
کلمات کليدي :گسلش  ،مدلسازي فيزیکي ،ژئوگرید

.1

مقدمه

در اثر تغييرمکان تفاضلي زمين در طرفين گسل (گسلش) در هنگام زلزله  ،سطح زمين دچار گسيختگي شده (گسلش سطحي) و چنانچه سازه اي در
مجاورت و يا روي سطح مذکور قرار داشته باشد ،مي تواند دچار خسارت اساسي گردد .تجربه زمينلرزههاي شديد بويژه زمين لرزه هاي 7111ميالدي
ترکيه و تايوان نشان داده است که با عنايت به صدمات جبران ناپذير وارده بر سازهها و تأسيسات مهم در اثر گسلش سطحي زمين ،توجه به خطر گسلش
سطحي و اتخاذ تمهيدات مناسب در برخورد با آن بسيار حائز اهميت است .انجام چنين بررسي هايي در گام نخست با دشواري مدلسازي انتشار گسلش
در آبرفت مواجه است چرا که پرداختن به نحوه انتشار گسلش در واقعيت از طريق حفر ترانشه با عمق چند ده متر و بررسي شرايط نحوه انتشار گسلش
در اليه هاي آبرفتي نزديک سطح زمين با مشکالت بسيار مواجه است .از اينرو در چند دهه اخير شبيه سازي گسلش در دو رويکرد تجربي مشتمل بر
مطالعات آزمايشگاهي ومدلسازي هاي فيزيکي و رويکرد تحليلي – عددي مشتمل بر بکارگيري روشهاي تحليلي در بررسي مساله و استفاده از روشهاي
عددي پيشرفته مدنظر قرار گرفته است .از آنجايي که رويکرد تحليلي – عددي در نهايت مواجه با مساله صحت سنجي نتايج حاصله است که در اين
ارتباط نيازمند مطالعات ميداني و ارزيابي شواهد ميداني گسلشهاي مهم در زلزله هاي گذشته و همچنين نتايج مدلسازي هاي فيزيکي در آزمايشگاه است
7استاديار دانشگاه مازندران
2استاد پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
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که امکان کنترل شرايط مدلسازي در آنها ميسر است مي باشد ،از همين رو مدلسازي فيزيکي بصورت ويژه رويه مورد توجه در مطالعات و پژوهشهاي
موجود در دنيا است.
بخش عمده مطالعات تجربي اوليه تا پيش از دهه  18ميالدي در ارتباط با پژوهش حاضر معطوف به مطالعات زمين شناسان و در ارتباط با شناخت
ساختار هاي گسلي بوده است که با استفاده از مدلسازي هاي تجربي جعبه ماسه انجام شده است که به فعاليت هاي آنها در مرجع ) Bray (1990اشاره
شده است .اخيراً مهندسين ژئوتکنيک آزمايشات تحت مقياس  1gو مدلهاي سانتريفيوژ را همراه با استفاده از روشهاي عددي در اين ارتباط مورد توجه
قرار دادهاند که از اين دسته مي توان به کارهاي انجام شده توسط محققان زير اشاره نمود:
)، Tani et al. (1996)، Lazarte (1996) ، Stone (1992) ، Bray (1990) ، Cole and Lade (1984) ، Roth et al. (1982
)Bransby et al. (2008)، . Moosavi et al. (2010) ، Lee and Hamada (2005) ، Konagai (2003
سمت و سوي تحقيقات مد نظر در پژوهش مقاله حاضر تنها معطوف به سازه و پي آن و بستر آبرفتي زير آن است و تنها چند متر تا چند ده متر
بسترسطحي بنا به نياز مدلسازي مساله با فرض آگاهي از چگونگي اعمال گسلش شيب لغز به مرزهاي مدل مدنظر قرار مي گيرد .از اينرو به بررسي اين
مساله پرداخته مي شود که آيا با اعمال تمهيدات مناسب در در محيط بالفصل پي -اليه  2آنچنانکه در شکل شماره  7نشان داده شده است -امکان
کاهش آسيب پذيري ساختمانها در برابر خطر گسلش سطحي ممکن است؟ به گونه اي که پي سازه متحمل کمترين جابجايي هاي تفاضلي گردد؟

شکل  -1طراحي یک الیه ژئوتکنيکي با اعمال تمهيدات مناسب در محيط بالفصل پي به منظور مقابله با خطر گسلش سطحي
( -1سازه و پي آن بصورت یک بلوک صلب  -2الیه ژئوتکنيکي جهت کاهش خطر گسلش  -3آبرفت بر روي سنگ بستر)

در اين خصوص با طراحي يک اليه ژئوتکنيکي و اعمال تمهيدات مناسب در آن (قرارگيري ژئوگريد) کاهش گسلش سطحي مورد بررسي قرار مي
گيرد به گونه اي که پي سازه متحمل کمترين جابجايي هاي تفاضلي گردد .در اين راستا به نتايج آزمون هاي انجام شده با مدل فيزيکي که عموما
معطوف به بررسي کاهش گسلش در سطح بر اثر حضور ژئوگريد همانند شکل 2در شرايط عدم حضور و همچنين حضور سازه پرداخته مي شود.

Geogrid Layer

شکل  -2کاهش گسلش در سطح بر اثر حضور ژئوگرید( تبدیل یک جابجایي تفاضلي مشخص در سطح – شکل سمت راست -به یک گرادیان
تغيير شکل مالیم تر-شکل سمت چپ).

البته بديهي است که ممکن است امکان تغييرات گراديان سطح زمين با استفاده از حضور ژئوگريد و افزايش عرض ناحيه برشي در درون خاک همانند
شکل  3ممکن نگرديده و عرض پي از عرض ناحيه برشي همچنان بيشتر باشد که در اين شرايط همان تغييرات گراديان جابجايي و وسيع تر شدن ناحيه
برشي هم مي تواند اهداف حضور ژئوگريد در کاهش خطرات گسلش را با توجه به شکل  4که ميزان چرخش پي کمتر مي گردد را تامين نمايد .در
اين راستا به دو دسته نتايج آزمون هاي انجام شده با مدل فيزيکي در ژاپن و ايران در ادامه پرداخته مي شود.
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narrow shear zone
الف -جابجایي تفاضلي مشخص و ناحيه برشي باریک

wide shear zone
ب -تغيير گرادیان جابجایي سطح زمين و وسيع تر شدن ناحيه برشي با استفاده از ژئوگرید

شکل -3وضعيت پي در شرایط متفاوت رسيدن گسلش سطحي به زیر آن

شکل -4توزیع تغيير شکل تفاضلي سطح زمين در ناحيه اي وسيع تر در سطح و کاهش گرادیان تغيير شکل سطح با استفاده از ژئوگرید

.2

مدلسازی الیه ژئوتکنیکی بدون حضور سازه

به منظور انجام آزمون هاي مدلسازي فيزيکي مد نظر اين تحقيق از مدل فيزيکي موجود در دانشگاه واسداي ژاپن که مدلي در شرايط شتاب ثقل و
محفظه اي با ديواره اي شفاف به طول دو متر و عرض نيم متر و ارتفاع يک متر بوده است و امکان اعمال گسلش قائم را فراهم مي نمود با انجام تغييراتي
استفاده گرديد( شکل  .) 5به منظور پايش تغيير شکل هاي سطح مدل به طراحي يک سيستم ابزار بندي سطح مدل با انکودر هاي ( DP-1000حس
گر هاي جابجايي) که امکان اندازه گيري با دقت يک دهم ميلي متر را داشته است اقدام شده است .همانگونه که در شکل  6نشان داده شده است عالوه
بر انکودرهاي  7تا  77که به اندازه گيري تغيير شکل هاي سطح زمين مي پردازند با بهره گيري از انکودرهاي  72و  73در دو سوي مدل هنگامي که
يک اليه ژئوگريد در خاک قرار مي گيرد امکان اندازه گيري لغزش ژئوگريد نيز فراهم مي گردد .در سيستم مذکور با توجه به اتصال کليه انکودر ها به
يک سيستم جمع آوري داده ها که در نهايت به يک کامپيوتر قابل حمل متصل بوده است امکان پردازش داده ها به صورت همزمان با اعمال گسلش در
پايه فراهم گرديده است.
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مراحل آماده سازي مدل و آزمون مدلسازي فيزيکي به قرار زير بوده است:
الف -ريزش ماسه درون مدل در اليه هايي به ضخامت  5سانتي متري با استفاده از دستگاه ريزش ماسه با دانسيته نسبي 55درصد
ب -ريختن اليه رنگي نشانگر در ميان اليه هاي  5سانتي متري
پ -قرار گيري ژئوگريد در ماسه پس از رسيدن ضخامت خاک به  75سانتي متر
ج -ادامه ريزش ماسه مطابق الف و ب
د -پس از رسيدن ضخامت ماسه به ضخامت مد نظر ،قراردهي سيستم پايش و کاليبراسيون آن
ن -قرارگيري دوربين ديجيتال در مقابل مدل و تنظيم آن
و -اعمال جابجايي در قسمت متحرک مدل با استفاده از جک هيدروليکي
ه -برداشت تصاوير از نحوه انتشار گسلش در مدل
ي -ثبت تغيير شکل هاي سطح زمين با استفاده از کامپيوتر
شايان توجه است که ماسه مورد استفاده اين تحقيق در آزمون هاي مدلسازي فيزيکي ژاپن ،ماسه سيليسي شماره هفت بوده که پيش از اين عمدتا در
کارهاي مدلسازي فيزيکي دانشگاه واسدا مورد استفاده قرار گرفته بود و مشخصات آن در مرجع (  ) Lee and Hamada,2005آمده است.

سيستم پایش
دیواره متحرک

شکل -5مدل موجود در ژاپن و تجهيزات ساخته شده براي آن

در جدول  7و جدول  2مشخصات آزمون هاي اصلي انجام شده در اين مرحله و همچنين ژئوگريد هاي مصرفي با در نظر گيري مقياس مناسب آمده
است.
جدول -1آزمون هاي اصلي معطوف به کاهش گسلش سطحي با استفاده از ژئوگرید

Height of Model
40
40
40
40

Situation
Free Field
With Geogrid N3
With Geogrid N9
With Geogrid N598

Test Identifier
1
2
3
4

جدول -2معرفي ژئوگرید هاي مصرفي در مدل فيزیکي تحت شرایط شتاب ثقل

Apperture
)size(mm
1.9*2.8
3*3
4.8*4.8

)Tensile strength(KN/m

Rigidity

0.65
3.4
6.9

soft
moderate
hard
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شکل -6طرح شماتيک سيستم پایش تغيير شکل هاي سطح مدل

مقايسه تغيير مکان قائم سطح مدل هاي با ضخامت  48سانتي متر در چهار آزمون مزبور(اشکال  )1-1نشان داد که اگر چه تغيير مکان سطح مدل در
شرايط بدون حضور ژئوگريد و در مدل هاي با حضور ژئوگريد هاي متنوع در ابتداي اعمال جابجايي پايه مشابه يکديگر است اما با افزايش جابجايي
پايه مقادير تغيير مکان هاي قائم سطح در مدل هاي مزبور متفاوت مي گردد .آنچنانکه در شکل  1ديده مي شود بعد از آنکه مقدار جابجايي پايه به
مقدار  48ميلي متر مي رسد اين تفاوت به صورت واضح خود را نشان مي دهد به گونه اي که نمودار تغيير مکان قائم سطح در مدل بدون ژئوگريد و در
مدل با ژئوگريد سخت در دو سوي نمودارهاي ديگر قرار گرفته و نمودار تغيير مکان قائم سطح مدل هاي با ژئوگريد نرم و متوسط در ميانه نمودار هاي
مزبور قرار مي گيرد.

12
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شکل -7تغيير مکان سطحي در جابجایي پایه برابر با  01ميلي متر
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شکل -8تغيير مکان سطحي در جابجایي پایه برابر با  01ميلي متر

.3

مدلسازی کل ارتفاع آبرفت با وجود الیه ژئوتکنیکی با حضور سازه

در خصوص تحقيق حاضر اقدام به طراحي و ساخت دستگاه مدلسازي فيزيکي انتشار گسلش در آبرفت براي نخستين بار در ايران گرديد .دستگاه
ساخته شده آنچنان که در شکل  1نشان داده شده است برخوردار از يک محفظه بطول دو متر و عرض  58سانتي متر و ارتفاع  18سانتي مي باشد.
ديواره هاي طولي مدل با استفاده از ورق پلکسي گالس به ضخامت  5سانتي متر ساخته شده است تا امکان رويت نحوه انتشار گسلش از طريق آن فراهم
باشد و همچنين اطمينان از صلبيت آن و فراهم شدن شرايط کرنش صفحه اي حاصل آيد .قسمت متحرک محفظه با تغيير بازوهاي زيرين آن قابليت
حرکت و شبيه سازي گسل تحت زواياي مختلف را داشته و توسط يک جک هيدروليکي نيروي الزم براي جابجايي آن فراهم مي شود .با نصب دستگاه
ريزش ماسه براي مدل نيز امکان ريزش ماسه از ارتفاع مشخص و دبي مشخص در درون مدل براي تامين دانسيته هاي مختلف فراهم شده است(شکل
.)78

شکل  -9محفظه آزمون دستگاه با دیواره هاي شفاف
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شکل -11ریزش ماسه درون محفظه با استفاده از دستگاه ریزش ماسه

به منظور شبيه سازي آبرفت در آزمون هاي مدلسازي فيزيکي اين تحقيق از نوعي ماسه سيليسي با نام تجاري ماسه 767فيروزکوه که مشابه ماسه هاي
استاندارد مورد استفاده در دنيا نظير  Toyoura Sandو  Sengenyama Sandاستفاده شده است .اين ماسه داراي رنگ زرد متمايل به طاليي
است و شبه تيز گوشه ( ) Subangularمي باشد و از دانه بندي يکنواختي برخوردار است .براساس مشاهدات آزمايشگاهي(با استفاده ازميکروسکوپ
الکترونيکي)اين ماسه داراي  75درصد تيزي کامل 45،درصد تيزي متوسط 78،تا  75درصد گردي کامل و  25تا  38درصد گردي متوسط مي باشد
و از  emax ، emin ، Gsبه ترتيب برابر با  8613 ،8652 ،2664و از سايز متوسط ( )D50در حدود  863ميلي متر برخوردار است .در اين دسته از آزمون
ها با مبنا قرار گيري آزموني که گسلش به زير پي رسيده است -آزمون  14Nبا ضخامت خاک 28سانتي متر -تالش گرديد تا اثر وجود اليه
ژئوتکنيکي در مقابله با گسلش سطحي مورد ارزيابي قرار گيرد .بصورت مشابه با آزمون هاي مدلسازي فيزيکي ژاپن بهره گيري از ژئوگريد به عنوان
المان تسليح کننده خاک در نزديکي سطح زمين مورد توجه قرار گرفت .اين دسته از آزمون ها با بهره گيري از ژئوگريد CE121توليدي شرکت مش
ايران با مقاومت کششي  1/61کيلو نيوتن بر متر با روزنه هايي بيضي شکل به اقطار  6 × 1ميليمتر انجام شد .عمق قرار گيري ژئوگريد در آزمون 23N
در  5سانتي متري زير پي و با طول آزاد  75سانتي متر در دو سوي پي مي باشد( بدين ترتيب طول ژئوگريد مورد استفاده  45سانتي متر مي شود ) .نتايج
حاصل از نحوه انتشار گسلش در طي دو آزمون  14Nو  23Nدر شکل 77آمده است.

شکل -00تمهيدات مهندسي پي در مقابله با خطر گسلش سطحي با حضور پي به عرض  05سانتي متر با سربار 1/5کيلو پاسکال ؛  -aبدون
تمهيد در جابجایي پایه 50/0ميلي متر(آزمون  -b ، )14Nبا تمهيد(استفاده از ژئوگرید) در جابجایي پایه  50ميلي متر (آزمون )23N
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 آمده است مشاهده مي گردد که عملکرد72 که در شکل23N  و14N با مقايسه مقادير چرخش پي در طي اعمال جابجايي پايه در طي دو آزمون
.مورد انتظار در خصوص کاهش مخاطرات گسلش سطحي در شرايط حضور سازه با وجود اليه ژئوتکنيکي مشاهده نمي گردد
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 در طي اعمال جابجایي پایه23N ، 14N  مقایسه چر خش(به درجه) پي هاي-01 شکل

نتیجه گیری

.4

با توجه به نتايج ارائه شده از آزمون هاي مدلسازي فيزيکي در اين بخش به نظر مي رسد که ژئوگريد با توجه به دو مشخصه اساسي آن مبتني برسختي
 درجه به سمت سطح امکان کاهش18 خمشي پايين و مقاومت کششي باال با اندرکنش مناسب با خاک در هنگام گسترش گسلش معکوس با زاويه
 نتايج حاصل از عملکرد متفاوت ژئوگريد در مقابله با خطر گسلش بدين قرار که تغيير مکان سطح مدل.تغيير شکل هاي سطح زمين را فراهم مي سازد
در شرايط بدون حضور ژئوگريد و در مدل هاي با حضور ژئوگريد هاي متنوع در ابتداي اعمال جابجايي پايه مشابه يکديگر بوده ولي با افزايش
جابجايي پايه تفاوت در مقادير تغيير مکان هاي قائم سطح در مدل ها مشاهده شده است بدين سو نتايج تحقيق را رهنمون مي گردد که اساسا عملکرد
نتايج حاصله از.مناسب ژئوگريد را در مقابله با خطر گسلش معکوس مي بايست در حدود جابجايي هاي تفاضلي باال منبعث از گسلش انتظار نمود
آزمون هاي انجام شده در خصوص تمهيدات ژئوتکنيکي با حضور سازه نشان مي دهد که فرايند اندرکنش گسلش و پي در حالت حضور سازه پيچيده
.از اينرو در کاربرد ژئوگريد مي بايست مالحظات دقيقي را لحاظ نمود.تر از حالت بدون حضور سازه است
مراجع
.5
1. Bray, Jonathan D. (1990) “The Effects of Tectonic Movements on Stresses and Deformations in Earth
Embankments,” Dissertation Doctor of Philosophy, University of California, Berkeley, 414.
2. Bransby, M.F., Davies, M.C.R., El Nahas, A., Nagaoka, S., 2008,Centrifuge modeling of reverse faultfoundation interaction. Bulletin of Earthquake Engineering, 6(4), 607-628
3. Cole, D. A., Jr. and Lade, P.V. [1984] “Influence Zones in Alluvium Over Dip-Slip Faults,” Journal of
Geotechnical Engineering, ASCE, 110(5), 599-615.
4. Konagai, Kazuo, 2003, An Assumed Scenario for Seismic Fault Zoning– Activities of JSCE/EqTAP
Taskforce,”Proc., Seismic Fault-induced Failures, Konagai et al. eds., IIS, University of Tokyo
5. Lazarte, C.A. [1996], “The responses of earth structures to surface fault rupture,” PhD Thesis, University
of California at Berkeley
6. Lee, Jea Woo; Hamada, Masanori; [2005], "An Experimental Study on Earthquake Fault Rupture
Propagation through a Sandy Soil Deposit", Structural Engineering / Earthquake Engineering Vol. 22,
No. 1 pp.1s-13s
7. Moosavi, S.M., Jafari, M.K. , Kamalian, M. , Shafiee, A. 2010. Experimental Investigation of Reverse
Fault Rupture – Rigid Shallow Foundation Interaction, International Journal of Civil Engineering. 8:2,
85-98
8. Roth,W.H.,Klasi,G.,Papastamatiou,O.,Cundall,P.A.(1982)."Numerical Modelling of
Fault Rupture
Propagation in Soils," Proceedings of the 4th Int. Conf. on Numerical Methods in
Geomechanics,Edmonton,Canada,May 31- June 4,pp.487-502
9. Stone, K. J. L. and Wood, D. M. [ 1992] : Effects of dilatancy and particle size observed in model tests on
sand, Soils and Foundations, JSSMFE, Vol. 32, No 4., pp. 43-57.



www.SID.ir

Archive of SID

 بابل، دانشکده مهندسي عمران،هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران
7313 ارديبهشت ماه71  و71

10. Tani,K., Ueta K. and N.Onizuka,[ 1996], Discussion on "Earthquake fault rupture propagation through
soil" by J.D.Bray, R.B.Seed, L.S.Cluff and H.B.Seed, J. of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol.122,
No.1, pp.80-82.



www.SID.ir

