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 چکیده

های اشباع باا تاراکپ ياایین، در هنگاام اعمااه بارهاای دیناامیکی یاا          خاک

استاتیکی تمایل به کاهش حجپ دارند، در صورتی که این کااهش حجاپ باه    

قدری سریع باشد که آب منفذی معاده آن فرصت زهکشی يیدا نکند، اضافه 

ه ای در زمان اعماه نیروهای برشی ایجاد شده و عامل وقوع يدیاد  فشار حفره

معیار اصالی در بارآورد يتانلایل روانگرایای بار      شود.  روانگرایی در خاک می

ت زهکشی نشده حالات يایادار و تانش برشای محارک      مبنای مقایله مقاوم

ها ابتدا برمبنای یک زلزله طرح مشخص و با توجاه باه    باشد. در این روش می

 ای سنگ بلتر و اثر شرایط خااک موجاود روی زلزلاه، تانش     مشخصات لرزه

در این تحقیاق   شود. برشی متوسط القایی توسط زلزله در هر عمق تعیین می

، ابتادا  احتمااه شاروع روانگرایای در یاک خااک روانگارا       بررسای  به منظاور 

آخارین  مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی انجام شاده، سا ب باا اساتفاده از     

 بارآورد خطار روانگرایای   ( 4002روابط اصالح شده توسط ادریب و بالنجر  )

 ( مقایله شده است.3891انجام شده و در ادامه با معیار سید و ادریب )

 ادریب و بالنجر معیار روانگرایی، معیار سید و ادریب، برآورد :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

های زمین قرار گیرد  ای شل و اشباع تحت تاثیر لرزش های ماسه وقتی نهشته

در صاورت عادم   میل به متراکپ شدن و کاهش حجاپ خواهناد داشات کاه     

شاود.   زهکشی این تمایل به کاهش حجپ، منجر به افزایش فشار منفذی مای 

دهد، در این يدیاده بار    های سلت و اشباع رخ می روانگرایی معموال در ماسه

های ناشی از زلزله و یا بر اثر بارگذاری اساتاتیکی ساریع، فشاار آب     اثر لرزش

شود. بر اثر افازایش   هانی میای موجود در خاک اشباع دچار افزایش ناگ حفره

دهد، تنش ماوثر باین    ای که در شرایط زهکشی نشده رخ می فشار آب حفره

ش ماساه از  یابد. این يدیده همراه با آثااری از قبیال جوشا    ها کاهش می دانه

ای بااال و تمایال آن بارای     سطح زمین است کاه باه دلیال فشاار آب حفاره     

هاای ماساه از زماین و     داناه  دهد. خارج شدن زهکشی از سطح زمین رخ می

های قابل مالحظه در خااک   کاهش تنش موثر بین آنها موجب رخداد نشلت

و هاای روی آنهاا، فار    ها موجاب خرابای و ویرانای ساازه     شود. این نشلت می

هاای حیااتی و    های آنها، قطع شدن شاریان  ها به علت حرکت يایه ریختن يل

هاای نیگاتاا،    یی کاه در زلزلاه  هاا  های گذرنده از محل خواهد شد. خرابی لوله

هاای اخیار ترکیاه و ژايان رخ داده اسات،       آالسکا، آستانه ایران و یا در زلزله

  .]3-1[ای از آثار روانگرایی هلتند نمونه

ها را در یاک سااختگاه باه و جاود      تواند انواع مختلفی از خرابی روانگرایی می

ی يتانلاایل آورد. ارزیااابی کاماال مخاااطرات روانگرایاای نیازمنااد بررساا     

هایی،  های ناشی از آن است. در هنگام مواجه شدن با چنین ملاله تغییرشکل

يتانلیل مخاطرات روانگرایی را با توجه باه اساتعداد خااک سااختگاه جهات      

روانگرایاای و همينااین در صااورت ملااتعد بااودن خاااک، احتماااه رخ دادن 

روانگرایای،   گیارد، در اداماه در صاورت وقاوع     روانگرایی مورد بررسی قرار می

   .]1-5[گیرد ها مورد بررسی قرار می های مقابله با آسیب ها و روش آسیب

هایی مختلفی وجود دارد که بار حلاب دقات و     برای مطالعه روانگرایی روش

   :شوند تقلیپ بندی میبه شرح ذیل مقیاس مطالعه در سه رده 

منطقاه از  بنادی یاک    ارزیابی عمومی روانگرایی: این روش بارای يهناه   -الف

رود و بار اسااس داده هاای     لحاظ حرکت زمین و يایاداری شایب بکاار مای    

 .باشد تاریخی می

ارزیابی تفصیلی روانگرایی: بخاطر کامل نباودن ارزیاابی کاه از روش اوه     -ب

هاای دیگاری کاه در ایان      گیرد. داده آید ارزیابی تفصیلی انجام می بدست می

ایی مطالعااات صااحرایی و هااای هااو شااود، تفلاایر عکااب روش اسااتفاده ماای

  .تحقیقات محلی است

ارزیابی دقیق روانگرایی: ارزیابی دقیق عالوه بار اطالعاات قبلای نیااز باه       -ج

های زیرسطحی برای ارزیاابی يدیادر روانگرایای     مطالعات ژئوتکنیکی و کاوش

تخماین  باا  طبق این روش است. در ایان روش بارآورد يتانلایل روانگرایای     

تخماین  شروع و در اداماه   ر محل در مقابل روانگراییمقاومت خاک موجود د

ماکزیمپ یا معاده تنش برشی سیکلی که احتماه وقوع در خاک در اثر زلزله 

تواناد بار اسااس     مقاومت در برابر روانگرایی مای . ]4-6[شود انجام می را دارد

هاای دسات نخاورده مانناد آزماایش       آزمایشگاهی بر روی نمونه های آزمایش

محوری سیکلی، میاز ویباره و بارش سااده نوساانی و آزمایشاهای       برش سه 

( و CPT(، آزماون نفاوذ مخارو  )   SPTصحرایی مثل آزمون نفوذ استاندارد )

هاای صاحرایی اماروزه     سرعت موج برشی انجام گیرد کاه عموماا از آزماایش   

-30[گیری دست نخورده را ندارند مونهشود چون مشکل ن بیشتر استفاده می

7[ .  

بررسی دو رهیافت احتماه شروع روانگرایی در یک  تحقیق به منظور  در این

ساااختی الزم  زمااین شناساای و لاارزه نخلاات اطالعااات زمااین، خاااک روانگاارا

گااردآوری شااده اساات. در مراحاال بعااد بااا اسااتفاده از حفاااری، مشخصااات 

ساید و ادریاب    ژئوتکنیکی خاک کلب شده و س ب باا اساتفاده از رواباط   

انگارا بارای منطقاه ماورد     ( عمق خاک رو4002بالنجر )ادریب و  ( و3891)

 .محاسبه شده استمطالعه تعیین و در هر عمق ضریب اطمینان 

 

 شناسی منطقه مورد مطالعه جغرافیا و زمین

 باشاد  واقع مای دورود در استان لرستان منطقه مورد بررسی در نزدیکی شهر 

در جنوب و جنوب شارقی دشات سایالخور و در دامناه      . این شهر(3)شکل 

کوه( و رنگینه )يریز( واقاع شاده کاه مرکاز      های بوهر یا کله قندی )تخت کوه

کیلاومتر مرباع اسات     3146آن شهر دورود است. ملاحت شهرستان دورود 

شود. این شهرستان از شاماه باه    درصد از خاک لرستان را شامل می 7/2که 

رستان سربند، از شرق به شهرستان ازنا، از جنوب باه  شهرستان بروجرد و شه

شاهر دورود  آباد محدود است.  شهرستان الیگودرز و از غرب به شهرستان خرم

شناسی زاگرس مرتفاع قارار گرفتاه اسات. ناوار چاین خاورده         در زون زمین

زاگرس به تدریج در سامت شاماه شارق باه یاک منطقاه روراناده منتهای         

 آیاد.  رد شده و گلل خاورده يدیاد مای   به شدت خشود و در نتیجه زونی  می

محل این زون به صورت نوار باریک و کپ عرضی بین زون سنندج سیرجان و 
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هاای زاگارس را نیاز     تارین کاوه   زاگرس چین خورده قرار دارد و چون مرتفع

شود، به نام زاگرس مرتفع خوانده شده است، ولای باه دلیال خارد      شامل می

نام زون خرد شده زون رورانده و منطقه تراسات  شدگی و روراندگی شدید به 

 .]33[شود نیز نامیده می

 

 
 نقشه جغرافیایی منطقه مورد مطالعه: 3شکل 

 

مرکاز تحقیقاات ساازمان     4900ناماه   بندی شده آیاین  با توجه به نقشه يهنه

لرزه در منطقه مورد مطالعاه   ملکن و شهر سازی )ویرایش سوم(، خطر زمین

رد و شتاب بیشینه طراحای در  گی نلبی بلیار زیاد قرار میدر محدوده خطر 

   .]34[باشد شتاب ثقل زمین می 15/0این مناطق برابر با 

هلتند که عمدتا ( 4)شکل ها  مهمترین عامل زمین ساختی در منطقه گلل

توان باه   ترین آنها می جنوب شرقی هلتند و از مهپ -دارای روند شماه غربی

 اره کرد.راندگی اصلی زاگرس اش

 

 

 
 ها در منطقه مورد مطالعه نقشه يراکندگی زلزله: 4شکل 

 

 3150راندگی اصلی زاگرس از شماه بندرعباس تا ناحیا  مریاوان، در طاوه    

شاود و   کیلومتر امتداد دارد. در ناحی  مریوان این گلل وارد خاک عراق مای 

شاود.   رسد و از سردشت وارد خاک ترکیه مای  بار دیگر به ناحی  سردشت می

این ملیر گللی در اواخار يرکاامبرین و در اثار کاوهزایی کاتانگاایی شاکل       

گیری حوض  زاگرس و در تغییرات ساختاری و  گرفته و از آن به بعد در شکل

اگارس اثار   ای طرفین خود مؤثر و کنتره کننده بوده اسات. گلال ز   رخلاره

خیزی ایران دارد و در حاه حاضر، به ویژه بخاش شاماه    گیری در لرزه چشپ

های منطباق بار ایان زون شکلاتگی، فعالیات جاوان        باختری آن و یا گلل

   .]31[خیزی تاریخی و ثبت شده دارنااد داشته و لرزه
 

 االرضی منطقه مورد مطالعه وضعیت تحت

گیاری يیوساته( و هماراه باا      موناه در این مطالعه ماشینی دورانای )ن  حفاری

اسات. باا توجاه باه گماناه      متار انجاام شاده     45گیری بوده و تا عمق  نمونه

حفرشده در این يروژه، تا عمق یک متری خاک هاوازده قارار دارد و در زیار    

 رس باا خاصایت خمیاری کاپ    سایلت و  متاری   45این الیه هوازده تا عمق 

بنادی خااک    منحنی دانه 1نمودار شکل شد.  همراه با گراوه دیده می وماسه

 دهد. مورد مطالعه را نشان می

 
 مورد مطالعه  بندی خاک گمانه منحنی دانه: 1شکل 

 

( طباق اساتاندارد   SPTهمزمان باا حفار گماناه، آزماایش نفاوذ اساتاندارد )      

ASTM-D1586    نیز انجام شده است. بدین ترتیب که در هر دو متار، حفااری

آزمایش نفوذ استاندارد به کف گماناه منتقال شاده و    متوقف شده و دستگاه 

 (.2است )شکل  طبق استاندارد انجام شدهآزمایش 

 25هااای آزمااایش نفااوذ اسااتاندارد ساانگین آمریکااایی باارای  تعااداد ضااربه

شاود.  گیری میمتر در خاک اندازه سانتی 35متر نفوذ در خاک، هر بار  سانتی

بودن خااک نادیاده    خورده علت دستمتر اوه به سانتی 35های تعداد ضربه

نشاان   Nسانتی متر دوم و ساوم باه ناام     10هایشود و جمع ضربهگرفته می

ای ایان   های داناه  شود و معیار سنجش مقاومت خاک است. در خاک داده می

عدد بر اساس سربار موجود تصحیح شده و بنام عدد نفاوذ اساتاندارد اصاالح    

گردد که یا باه ازای ده ضاربه    توقف میشود. آزمایش زمانی م شده عنوان می

بایش از  متار باه   ساانتی  35متوالی، هیچ نفوذی نداشته باشد یا به ازای نفوذ 

ضربه بالغ گاردد. باه    300ضربه نیاز باشد و یا مجموع ضربات به بیش از  50

منظور استفاده عملی از نتایج این آزماایش الزم اسات ضارایب اصاالحی بار      

اصالح فشاار ساربار   و ( N60دو ضریب نلبت انرژی ) اعماه شود. Nروی عدد 

(N160 )1[دباشاز جمله اصالحات بلیار مهپ می[.  
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 مورد مطالعهدر گمانه  نفوذ استاندارد و عدد اصالح شده عدد: 2شکل 

 

 ارزیابی احتمال شروع روانگرایی

يتانلیل شروع روانگرایی هر نهشته خااکی توساط ترکیبای ازعاواملی نظیار      

معیاار   .شاود های زلزله کنتره میهای خاک، عوامل محیطی و ویژگی ویژگی

گرایی برمبنای مقایله مقاومت زهکشای نشاده   ناصلی در برآورد يتانلیل روا

هاا   در ایان روش  باشاد.  می( CSR)و تنش برشی محرک  (CRR) حالت يایدار

ای سانگ   ابتدا برمبنای یک زلزله طرح مشخص و با توجه به مشخصات لارزه 

القایی توسط بلتر و اثر شرایط خاک موجود روی زلزله، تنش برشی متوسط 

)زلزله 
ave) ر تانش تنااوبی الزم   شود. سا ب مقادا   در هر عمق تعیین می

. در يایاان، ایان   شاود می یریگ اندازه اعماق مختلفگرایی در نجهت ایجاد روا

دو مقدار با هپ مقایله شاده و منااطق دارای يتانلایل روانگرایای مشاخص      

در این مبحث دو معیار مرور شاده و نتاایج آن ماورد مقایلاه قارار      شود.  می

ساط  و معیار بعدی تو (3891)گرفته است. معیار اوه توسط سید و همکاران 

   .]32-37[ باشد ( می4002ادریب و بالنجر )

 

 (9193روش سید و ادریس ) 

روش ارایه شده توسط سید و همکاران بر مبنای بزرگترین شاتاب تحمیلای    

توسط زلزله )
maxa( و بزرگی زلزله )M   و درصد ریز دانه موجاود در خااک )

سایر ماوارد   و (N160تصحیح شده ) SPTمربو  به  N( و 200#گذری از الک (

بر مبناای  به تنش مؤثر قائپ  القایی توسط زلزله تنش تناوبی نلبتباشد.  می

   .]39-38و4[آید بدست می (3)( از رابطه 3891) روش سید و ادریب

d
r

g

a
ave

CSR
h

)()
max

(65.0

 

 







 

av: تنش برشی تناوبی متوسط 

g: شتاب ثقل زمین 

maxa: شتاب حداکثر در سطح زمین 

dr: ضریب کاهش تنش 

تابع عمق بوده وبه طور متوسط مقادار آن در ساطح    drضریب کاهش تنش 

 می باشد. 95/0ی حدود متر 30و در عمق  3زمین برابر 

 

وارده و مقادار  انارژی  در مراحل بعد نتایج آزمایش نفوذ استاندارد بار اسااس   

نلابت مقاومات    5شاکل   تصحیح گردید. س ب با اساتفاده از نماودار   سربار

 .( تعیین شده استCRRسیکلی )

 
با استفاده از عدد اصالح شده آزمایش نفوذ  تعیین نلبت مقاومت سیکلی: 5شکل 

 ]4به نقل از [ (3896 و دی آلبا )سیداستاندارد 

 

باا   مای باشاد.   5/7ای باا بزرگای    زلزلهالزم به ذکر است که این نمودار برای 

ریشتر فرض  5/7توجه به این که بزرگی زلزله محتمل در محل يروژه برابر با 

شده، نلبت مقاومت سیکلی به تنش برشی متوسط تحمیلی توسط زلزله باا  

بدین ترتیب برای بارآورد يتانلایل روانگرایای     .نیاز به اصالح ندارد Mبزرگی 

شاده و باا    هبسا حامدر هر منطقه، ابتدا نلبت تنش تنااوبی ناشای از زلزلاه    

در يایاان   شود. مقدار نلبت تنش تناوبی موردنیاز برای روانگرایی مقایله می

مقاومات   نلابت  ضریب اطمینان برای هر عمق در برابر روانگرایی از تقلایپ 

 نلابت در نهایت نمودار . ]4[شودمحاسبه می تنش تناوبی به نلبت سیکلی

  (.6شکل گردد )رسپ می تنش تناوبی به نلبت مقاومت سیکلی
 

 
 (3891معیار سید ) نلبت تنش تناوبینلبت مقاومت سیکلی به : 6شکل 

 

 

 (7004روش ادریس و بالنجر )

بزرگتارین  بار مبناای   ( نیاز  4002) ادریب و بالنجر اصالح شده اخیروش ر 

شتاب تحمیلی توسط زلزله )
maxa( و بزرگی زلزله )M    و درصاد ریاز داناه )

تصاحیح شاده    SPTمرباو  باه    N( و 200#گذری از الاک  (موجود در خاک 

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100

D
e

p
th

 (
m

)

SPT, N, N60, N160BH-1

SPT
SPT, N
SPT, N60
SPT, N160

`̀̀̀̀̀

0

3

6

9

12

15

18

21

24

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4

D
e

p
th

 (
m

)

CSR, CRR, FS 

CSR

CRR

Fs

`̀̀̀
`̀ `̀̀

`̀̀̀
`̀ `̀̀

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ، قزوین9314فروردین  72، دومین کنفرانس ملی زلزله
 

4 

 

(N160می )  .بار  به تنش مؤثر قائپ القایی توسط زلزله  نلبت تنش تناوبیباشد

 .]3و30[آید بدست می (4)( از رابطه 4002و بالنجر ) روش ادریبمبنای 

 

(4)                           





KMSF

d
r

vo

a
vo

M
CSR

1
)

 

max 
( 65.0

5.7
)(






 

 
maxa : بر حلب شتاب ثقل  شتاب حداکثر در سطح زمین 

vo :تنش کل قائپ 

vo  :تنش موثر قایپ 

dr: ضریب کاهش تنش  

تصاحیح شاده اسات     (4002) و بالنجر روابط ادریبدر ضریب کاهش تنش 

متار   12برای اعماق کمتار از   2 هآید. رابطبدست می (6)تا  (1)که از روابط 

باشاد  مای  Mمتر این ضریب تنها وابلته باه   12باشد. در اعماق بیشتر از  می

 .]3[شود محاسبه می (5)که از رابطه 

                                                   )()()( MzzdrLn                                                              

)133.5

73.11

sin(126.1012.1)( 
z

z    

                          )142.5

28.11

sin(118.0106.0)( 
z

z 

z :)عمق )متر 

M :بزرگای گشتاوری زلزله 
 

)22.0exp(12.0 Mdr 

شود. باا توجاه باه     محاسبه می (7)( که از رابطه MSFمقیاس بزرگای زلزله )

ریشاتر فارض شاده،     5/7این که بزرگی زلزله محتمل در محل يروژه برابر با 

 برابر یک در نظر گرفته شده است. MSFمقدار ضریب 

8.1058.0)

4

exp(9.6 



M

MSF

( که مقدار آن اخیرا تصحیح شده است، از رابطه K) يارامتر تصحیح سربار

 شود.محاسبه می (8)و  (9)

1)(1 




aP

v
LnCK




 

60)1(55.29.18

1

N

C



 

aP :فشار اتملفر 

N160 :مقدار تصحیح شده عدد آزمایش نفوذ استاندارد 

بلاتگی   NCزیرا مقادار باشد، به آزمون و خطا نیاز می NCبرای محاسبه 

 .(34تا  30)رابطه  وابلته است NCباز به  N160دارد که خود  N160  به

 

(30                                                  )60)(60)1( NNCN 

7.1)

0

( 





v

aP

NC

60)1(0768.0784.0 N

و باا توجاه باه     CRRدر مقابال   N160به وسیله نمودار  نلبت مقاومت سیکلی

رواباط  . در (7)شاکل   شود( محاسبه می#400دانه )عبوری از الک مقدار ریز

توان باه وسایله   نلبت مقاومت سیکلی نیز می (4002) و بالنجر ادریباخیر 

( با دقت بیشتری محاسبه کرد. بارای ایان کاار الزم    32و  31روابطی )رابطه 

اصاالح   (35)رابطاه  است که مقاومت نفاوذ اساتاندارد بارای ماساه تمیاز از      

 .]39-38و3[شود

60)1(60)1(60)1( NNcsN 











2
)

7.15
(

7.9
63.1exp60)1(

FCFC

N





































 8.2

4

4.25

60)1(
3

6.23

60)1(
2

126

60)1(

1.14

60)1(
exp

csNcsNcsNcsN
CRR

 

FC : 400درصد ریزدانه عبوری از الک# 

 

 
با استفاده از عدد اصالح شده آزمایش نفوذ  تعیین نلبت مقاومت سیکلی: 7شکل 

  ]3[ (4002ادریب و بالنجر )استاندارد 

 

و نلبت مقاومات سایکلی    نلبت تنش تناوبیدر نهایت نمودار عمق در برابر 

(CRR & CSR) (9شکل گردد )نمودار رسپ می. 

 

 
 (4002)و بالنجرمعیار ادریب  تنش تناوبیمقاومت سیکلی به نلبت نلبت : 9شکل 
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يب از محاسبه احتماه شروع روانگرایای توساط دو معیاار ساید و ادریاب       

رساپ   ، دو معیاار ماذکور در یاک نماودار    (4002ادریب و بالنجر)( و 3891)

 (.8شده و نتایج با هپ مقایله شده است )نمودار شکل 

 

 
( 3891) و ادریب معیار سید نلبت تنش تناوبی به نلبت مقاومت سیکلی: 8شکل 

 (4002)و بالنجرو ادریب 

 

    گیری نتیجه

دهناد کاه بررسای روانگرایای در منااطق باا ساطح آب         تجربیات نشاان مای  

هاای انجاام شاده،     سای با توجاه باه برر  باشد.  زیرزمینی باال امری ضروری می

شود که بارای منطقاه ماورد بررسای وقاوع روانگرایای محتمال         مالحظه می

هاای اخیار روانگرایای،     ( با استفاده از تجربه4002ادریب و بالنجر )باشد.  می

روابط موجود روانگرایی را اصالح نمودند. نتایج نشان داد که روابط جدیاد در  

ینی با قاطعیت بیشتری عمال نماوده و احتمااه    مناطق زیر سطح آب زیرزم

کند. بنابراین نتایج نشاان دهناده آن اسات کاه      شروع روانگرایی را بیشتر می

استفاده از روابط قادیمی محافظاه کااری بیشاتری را در محاسابات اعمااه       

 نمایند. می

 فهرست عالئم 

 Z                                                                  (         m) عمق

m/s) بیشینه شتاب زمین
2
)  a max 

 N160 مقدار تصحیح شده عدد آزمایش نفوذ استاندارد

 ضریب کاهش تنش
dr  

 فشار اتملفر
aP  

  عالئم یونانی

 تنش کل قائپ
voa  

 پئتنش موثر قا
vo   
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