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 خالصه

كه  نمود. نيومارك فرض نمود تشریح را زلزله اثر یک شيرواني خاكي تحت هايمکانتغيير استعداد ارزیابي روش اصلي خطوط 1۹65در سال  نيومارك بار نخستين

 یک نيروي اثر تحت كهباشدمي یک بلوك صلب مشابه، كندحركت مي ينیپا سمت به شکست روي سطح بر زلزله از ناشي نيروي اثر تحت كه خاكي تودهرفتار 

در  شوند.مي ناميده تغييرمکان ماندگاربر اساس  تحليلباشد كه به عنوان هاي رایج ميتحليلنيومارك پایه گروهي از  . تئوريلغزدمي شيبدار یک سطح روي خارجي بر

 پرداخته شده است. هاي خاكيمحاسبه تغييرمکان شيروانياین پژوهش به بررسي و مقایسه برخي از روابط مختلف ارائه شده براي 
 

 تغییرمکان ماندگار، بلوک لغزش نیومارکشیروانی خاکی، کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1
 

 افقي، زلزله اعمال یک نيروي با روش این در ،ه استشدمي استفاده استاتيک شبه روش از زلزله برابر در هاشيرواني بيشتر تحليل براي 1۹60دهه از قبل تا

زلزله و تغيير جهت شتاب . بدليل گذرابودن نيروهاي اعمال شده توسط گردیده استمي مقایسه آن مجاز مقدار باو  شده محاسبه پایداري اطمينان ضریب

 كمتر ازباید  مکانگردد كه این تغييربر روي شيب مي مکاناعمال تاریخچه شتاب زلزله منجر به ایجاد تغيير ،هاي لغزندهروي توده در كسري از ثانيه بر

هاي دقيقتر يک جاي خود را به روشهاي قدیمي تحليل شبه استاتدر سطوح مختلف طراحي باشد. پذیرش این امر باعث شد كه روشآن ميزان مجاز 

 مقابل لغزش در اطمينان ضریب واقع ها پذیرفته شود. درد و بعنوان معيار طراحي پایداري دیناميکي شيبنهاي لغزنده بدهدائمي توده مکانارزیابي تغيير

 حاصل پسماند هايبه تغييرمکان توجه با بایستيشيب مي  عملکرد و دهدنمي نشان زلزله برابر در را خاكيشيب  عملکرد صحيح بطور خاكي هايشيب

 عرضي و طولي هايترك ایجاد سد و آزاد ارتفاع كاهش به منجر است ممکن بزرگ هايتغييرمکان. براي مثال در سدها گيرد قرار بررسي مورد زلزله از

است. در  مورد این در هاایده اولين از لغزشي نيومارك یکي بلوك. تئوري گردد داخلي فرسایش پدیده بروز و دستپائين و باالدست شيب یا و تاج در

 [.1] دهدارائه مي را اي با استفاده از تاریخچه واقعي شتاب زلزلهتري از بارهاي لرزهمقایسه با روش شبه استاتيک، روش نيومارك مدل واقع بينانه

 ناميده مکان ماندگاربر اساس تغيير تحليلباشد كه به عنوان هاي رایج ميتحليلنيومارك پایه گروهي از  همانطور كه در گذشته نيز بيان گردید، تئوري

بيني تغييرمکان محاسبه و پيشدر این پژوهش به بررسي و مقایسه برخي از روابط مختلفي كه بر اساس تئوري بلوك لغزش نيومارك براي  شوند.مي

 ، پرداخته شده است.ارائه شده استهاي خاكي شيرواني

 

 

 تئوری بلوک لغزشی نیومارک .2
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نمود. نيومارك فرض  تشریح را زلزله اثر یک شيرواني خاكي تحت هايتغييرشکل استعداد ارزیابي روش اصلي خطوط (1۹65نيومارك ) بار نخستين

 اثر تحت كهاست  یک بلوك صلب مشابه كند،ميحركت  پائين سمت به شکست روي سطح بر زلزله از ناشي نيروي اثر تحتكه  خاكي تودهكه نمود 

دیناميکي  بارگذاري از رسيدن تنش حاصله با ضروري طور به یک شيب كه داد نشان وي لغزد.يم شيبدار یک سطح روي خارجي، بر یک نيروي

 ايلرزه پایداري كه برداردر د را مهم ضمني یک مفهوم گيرينتيجه شود. اینگسيخته نمي بطوركامل آن، مقاومت مصالح حد به زلزله از ناشي حركات

 پایداري تحليل براي روش اساس این بر نمود. بررسي خوبي به استاتيکي شبه روش تحليل در متداول اطمينان ضریب با تواننمي را هنگام زلزله در شيب

 نظرگرفته در یک بلوك صلب بعنوان آن باالي خاك كه است سطحي سطح همان مشخص نمود. این را گسيختگي سطح باید خاكریز یا یک شيرواني

 وجود بلوك صلب روش استفاده از شرط بنابراین شود.مي استفاده آن از پایداري اطمينان ضریب تعيين و خاكریز استاتيکي تحليل پایداري در و شودمي

 این نظرگرفت. در را خميري – صلب رفتاريفرض  شيب، مصالح براي روش خود باشد. نيومارك درمي شيرواني در مشخص گسيختگي یک صفحه

 بودن فرض صلب با دهد.رخ نمي تغييرمکاني د،ننرس مصالح برشي مقاومت حد به نظر مورد سطح در برشي نيروهاياگر كه  است مفهوم فرض بدین

 1 شکل در .بود خواهد خوبي تقریب بزرگ داراي هايتغييرمکان درنظر گرفتن فرض با این كه شودمي صرفنظر كشسان هاينتغييرمکا از جسم،

 از تا كندمي سعي سطح دو این بين موجود برشي به علت مقاومت شيب روي بر قرارگرفته بلوك صلب باشد، باال سمت به شتاب زلزله هنگامي كه

 سمت پائين به شيب به نسبت و كند حركت آن با توانددیگر بلوك نمي شود بيشتر حدي از زلزله شتاب اگر اما نماید، شيب تبعيت جهت در حركت

 پائين سمت به تغيير یافته و شتاب پس از چند لحظه جهت باشد،مي برگشتي و بصورت رفت و تناوبي زلزله از ناشي شتاب كه آنجا از كند.مي حركت

توان بيان نمود كه یا مي نماید. حركت شيب باالي سمت به یا و بلوك متوقف شود ممکن است اعمالي، شتاب ميزان به بسته هم حالت این در شود.مي

 بر احتمالي لغزان یک توده روي ايلرزه نيروهاي كه شود،آغاز مي تغييرمکان هنگامي ایجاد و شيب گسيختگي كه شودفرض مي لغزنده بلوك روش در

 معکوس گردد. آن حركت جهت یا بایستد، حركت از زمين گرددكهمتوقف مي هنگامي تغييرمکان و غلبه كنند تسليم حد مقاومت

 
 نیومارک  لغزنده بلوک صلب .1شکل

 

 لغزان توده تجمعي تغييرمکان توانمي تناوب ناپایداري دوره در هاتغييرمکان كردن جمع و افتدمي اتفاق تسليم آن در كه شتابي محاسبه با بنابراین

گيري از تاریخچه در دوره تناوب ناپایداري، تاریخچه سرعت نسبي و با انتگرالگيري از تاریخچه شتاب یا به عبارت دیگر با انتگرال .نمود محاسبه را

 باال، سمت به شتاب یک بار و پائين سمت به شتاب یک بار یعني حالت دو در كه شتابي حد (. به۲ )شکل شودسرعت نسبي، تغييرمکان محاسبه مي

شود كه به ازاي آن ضریب اطمينان پایداري شود و یا شتاب تسليم به شتابي گفته ميمي گفته تسليم شتاب گردد،مي جدا شيب از شتاب آن بلوك در

در این پژوهش به بررسي و مقایسه برخي از روابط  [.۲] باشدمي مصالح مشخصات و شيب هندسي، زاویه شکل از تابعي تسليم گردد. شتابميبرابر یک 

 شود. ارائه شده بر اساس روش بلوك صلب پرداخته مي
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 هاجابجایی و هاسرعت تعیین برای شتاب زمانی تاریخچه از گیریانتگرال .2شکل 

 

 

 Sarma (1975)رابطه  .2.1
 

Sarma  .هاي الزم را با داده وياولين فردي بود كه در روابط خود براي محاسبه تغييرمکان، پارامتر فركانس محتوایي حركت زمين را نيز در نظر گرفت

 .[۲] را براي محاسبه تغييرمکان ارائه داد 3تاریخچه شتاب فراهم ساخت و بر این اساس نمودار شکل گيري از نه انتگرال
 

 

 [2]برای محاسبه جابجایی Sarma. نمودار 3شکل

ماكزیمم  ضریب شتاب PGAشتاب گرانش زمين )متر بر مجذور ثانيه(،  𝗀پریود غالب حركت زمين )ثانيه(،  Tpتغييرمکان )متر(،  𝛿در این نمودار

 Sarmaهاي با انجام آناليزهاي رگرسيون بر روي داده 1۹۹6در سال Bathurst و Caiباشد. ( مي𝗀)ضریب شتاب تسليم شيرواني  Ky( و 𝗀زمين )

 : رابطه زیر را ارائه دادند
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 log10 (
4δ

TP
2  PGA 𝗀

) = 0.85 − 3.91 (
ky

PGA
)      ,   0.1 ≤

ky

PGA
≤ 0.8   (1                                                                     )                                      

 . [3]دهدرا نشان مي Sarmaهاي مرز مياني داده 1نشان داده شده است، رابطه  3همانطور كه در شکل 

 

 

 Menu (1988)و  Ambraseys رابطه .2.2

 

Ambraseys  وMenu ها را فراهم هاي الزم براي انجام تحليلها، دادهگيري از این تاریخچهزمين لرزه و با انتگرال 11تاریخچه شتاب از  50اساس  بر

ت ها یک آناليز رگرسيون چند متغيره را با چندین پارامتر انجام دادند و اظهار داشتند كه مهمترین پارامتر نسبها با استفاده از این دادهنمودند. آن

ky/PGA را ارائه دادند: ۲باشد و سپس رابطه مي 

log10 𝛿 = 0.9 + log10 [(1 −
ky

PGA
)

2.53

(
ky

PGA
)

−1.09

] ∓ 𝑆𝜎log 𝛿    ,     0.1 ≤
ky

PGA
≤ 0.9 (۲       )                                                            

باشد و شده ميبيني( جابجایي پيش10انحراف معيار استاندارد از لگاریتم )مبناي  logs𝜎S ،۲باشد.در رابطه جابجایي بر حسب سانتيمتر مي 𝛿در این رابطه 

S با متوسط  باشدتغييرات عادي مي(0µ =   1و انحراف معيار=  𝜎.) Ambraseys  وMenu براي log s𝜎   را پيشنهاد دادند. آخرین جمله  3/0مقدار

برابر صفر در نظرگرفته شود، مقدار  Sهاي مختلف تجاوز، مورد استفاده قرار داد و اگر مقدار احتمالتوان براي محاسبه جابجایي با را مي ۲در رابطه 

 . [۲]آیدمياني جابجایي بدست مي

 

 

 (1991و همکاران ) Yegianرابطه  .2.3

 

Yegian  و با انجام آناليز رگرسيون  7/7تا  3/5هاي بين زمين لرزه با بزرگي 11تاریخچه شتاب ثبت شده از  86بر اساس  1۹۹1و همکارانش در سال

 را ارائه دادند: 3رابطه 

log10 (
δ

Tp
2 Neq PGA 𝗀

) = 0.22 − 10.12(
ky

PGA
) + 16.38 (

ky

PGA
)

2

− 11.48 (
ky

PGA
)

3

∓ Sσlog δ ,         0.01 ≤
ky

PGA
≤ 0.99 (3)               

را براي  45/0مقدار  و همکارانش Yegian باشند.ميهاي یکنواخت زلزله هاي معادل سيکلتعداد سيکل Neq  جابجایي بر حسب متر و 𝛿، 3در رابطه 

log s𝜎 [4] پيشنهاد دادند . 

 

 

 Jibson  (2007) رابطه .2.4

 

Jibson  بودند، رابطه زیر را  6/7تا  3/5ها بين زمين لرزه كه بزرگي آن 30تاریخچه شتاب ثبت شده از  ۲۲70گيري دوبل از با انتگرال ۲007در سال

 ناشي از زلزله ارائه داد:براي محاسبه تغييرمکان 

log10 δ = −2.71 + log10 [(1 −
ky

PGA
)2.335 (

ky

PGA
)

−1.478

] + 0.424Mw ∓ Sσlog δ (4)                                                                             

 .[5] پيشنهاد داد log s𝜎 را براي 454/0مقدار  Jibson باشد.بزرگي زلزله مي 𝑀𝑤جابجایي بر حسب سانتيمتر و  𝛿در این رابطه 

 

 

 Travasarou(2007) و Bray رابطه .2.5

 

Bray  و Travasarou  6/7تا  5/5هاي بين زمين لرزه مختلف با بزرگي 41تاریخچه شتاب ثبت شده از  688گيري دوبل از با انتگرال ۲007در سال ،

 رابطه زیر را ارائه دادند:
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ln(δ) =  −0.22 − 2.83 ln( ky) − 0.333 (ln(ky))
2

+ 0.566 ln(ky) ln(PGA) + 3.04 ln(PGA) − 0.244 (ln(PGA))2 +

0.278 (Mw − 7) ∓  Sσln δ         (5)                                                                                                                                                                    

σlnرا براي  66/0مقدار  Travasarouو Bray باشد.جابجایي بر حسب سانتيمتر مي 𝛿در این رابطه  δ[6] پيشنهاد دادند. 

 

 

 Saygili (2008)و  Rathje هایرابطه  .2.6
 

Rathje و Saygili  براي محاسبه جابجایي  چندین رابطه را ،۹/7تا  5هایي با بزرگي تاریخچه شتاب ثبت شده از زلزله ۲383بر اساس  ۲008در سال

 ( ارائه شده است.7و  6هاي رابطه )رابطه ۲ها، پارامترهاي موجود در آن روابط بود. در اینجا تنها ارائه دادند. تفاوت اصلي در روابط ارائه شده توسط آن

ln(𝛿) = 5.52 − 4.43 (
ky

PGA
) − 20.39 (

ky

PGA
)

2

+ 42.61 (
ky

PGA
)

3

− 28.74 (
ky

PGA
)

4

+ 0.72 ln(PGA)  , 0.05 ≤
ky

PGA
≤ 0.95 (6)   

σlnرا براي  13/1مقدار  Saygili و Rathjeباشد. جابجایي بر حسب سانتيمتر مي 𝛿 ،6در رابطه  δ  دادند.پيشنهاد 

ln(𝛿) = −1.56 − 4.58 (
ky

PGA
) − 20.84 (

ky

PGA
)

2

+ 44.75 (
ky

PGA
)

3

− 30.5 (
ky

PGA
)

4

 − 0.64 ln(PGA) + 1.55 ln(PGV) ∓

 Sσln δ  , 0.05 ≤
ky

PGA
≤ 0.95 (7)                                                                                                                                                                                          

  

σln مقدار7باشد.در رابطه ر بر ثانيه ميسرعت ماكزیمم زمين بر حسب مت PGVجابجایي بر حسب سانتيمتر و  𝛿،7در رابطه  δ توان با استفاده از را مي

 :[۲] محاسبه نمود 8رابطه 

σln δ = 0.41 + 0.52 (
ky

PGA
) (8)                                                                                                                                                                                             

  

 

 مقایسه روابط مختلف   .3
 

هاي ها و سدهاي خاكي كه ناشي از زلزلهمورد تغييرمکان بوجود آمده در شيرواني 1۹ اطالعات مربوط بهبراي مقایسه روابط مختلف ارائه شده، از 

 1ارائه شده است. همانطور كه در جدول  1اند، استفاده گردیده است.این اطالعات كه از مراجع مختلف گردآوري شده است، در جدول مختلف بوده

شيرواني یا سد، بزرگي زلزله، پریود حركت زمين، شتاب ماكزیمم و سرعت ماكزیمم زمين، شتاب تسليم سد یا  نام شود این اطالعات شاملمشاهده مي

 باشد.شده در اثر زلزله ميگيري اندازه شيرواني ومقدار تغييرمکان

 ۲است. همانطور كه در جدول  ارائه گردیده ۲با توجه به اطالعات گردآوري شده مقادیر جابجایي با روابط مختلف محاسبه شده و در جدول 

باشند و در اكثر موارد مقادیر محاسبه شده كمتر از شده داراي اختالف مي گيرياندازهشود مقادیر محاسبه شده توسط روابط با مقادیر واقعي مشاهده مي

در نظر گرفته  تئوري بلوك صلب و همچنين ارائه روابط هنگام ارائه تواند فرضياتي باشد كهمي باشند. یکي از دالیل این امرشده مي گيرياندازهمقادیر 

 شده است. 

 4و شکل  ۲شده ارائه شده است. همانطور كه از جدول  گيرياندازهنمودارهاي مقادیر محاسبه شده توسط هر رابطه و مقادیر واقعي  4در شکل 

گيري شده دارند و مقادیر محاسبه شده خوبي با مقادیر واقعي اندازهنزدیکي  Travasarou و  Brayشود، مقادیر محاسبه شده توسط رابطهمشاهده مي

 گيري شده دارند.بيشترین اختالف را با مقادیر اندازه Jibsonتوسط رابطه 

 

 

 

 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 6

 های رخ داده شدهها و زلزله. مشخصات سدها و شیروانی1جدول

Ref 
𝛿 

(cm) 
yK 

(𝗀) 

PGV 

(m/s) 

PGA 

(𝗀) 

Tp 

(s) 
Mw 

 
Dam /Embankment 

Data set 

number 

7 1.4 0.27 32.9 0.41 0.32 6.2 Anderson 1 

8 1.6 0.15 22.17 0.26 0.25 5.6 Cogswell 2 

9 4.9 0.13 30.9 0.20 0.7 8.1 El Infiernillo 3 

10 1.0 0.18 21.5 0.25 0.25 6.4 El Khattabi 4 

11 11.3 0.15 34.0 0.43 0.32 7.0 EJ Chesbro 5 

11 25.9 0.13 35.2 0.45 0.32 7.0 Lexington 6 

12 14.4 0.19 42.73 0.60 0.27 6.6 Lower Van Norman 7 

13 8.8 0.15 34.0 0.43 0.32 6.9 LA dam 8 

14 2.0 0.29 36.2 0.50 0.25 6.0 Mahgoan 9 

14 1.0 0.27 33.9 0.45 0.27 6.0 Matiyari 10 

11 1.5 0.14 25.27 0.28 0.32 7.0 Mill Creek 11 

11 1.1 0.25 34.0 0.43 0.32 7.0 Newell 12 

15 3.0 0.11 34.0 0.43 0.32 6.7 North Dike 13 

13 20.0 0.14 55.8 0.35 0.40 7.6 Piedmont 14 

16 2.0 0.36 41.16 0.55 0.32 6.8 Shin-Yamam 15 

17 15.0 0.15 21.15 0.21 0.32 6.6 Surgu 16 

18 30.0 0.07 21.73 0.22 0.32 6.9 Torishima Dike 17 

19 15.0 0.11 26.25 0.32 0.27 6.7 Upper San Fernando 18 

16 50.0 0.10 41.16 0.55 0.32 6.8 Yamam regulatory 19 

 

 

 )بر حسب سانتیمتر( گیری شده و مقادیر محاسبه شده توسط روابط مختلف. مقادیر واقعی اندازه2جدول

Rathje& 

Saygili (7) 

Rathje& 

Saygili (6) 
Jibson Sarma 

Ambraseys& 

Menu 
Yegian 

Bray 

&Travasarou 

Real 

value 

Data set 

number 

0.88 0.5 0.12 0.31 0.82 0.49 1.56 1.4 1 

1.22 0.77 0.13 0.26 1.64 0.23 1.59 1.6 2 

0.57 0.86 0.86 0.80 0.89 5.92 2.24 4.9 3 

0.34 0.22 0.08 0.06 0.45 0.13 1.16 1 4 

9.66 5.84 3.15 6.07 8.45 6.77 8.3 11.3 5 

16.29 9.75 5.12 11.15 12.97 11.01 12.26 25.9 6 

15.93 8.68 2.75 8.15 10.61 6.32 10.11 14.4 7 

9.66 5.84 2.86 6.07 8.45 6.43 8.07 8.8 8 

1.9 1.06 0.20 0.49 1.60 0.55 2.13 2 9 

1.53 0.88 0.17 0.43 1.36 0.50 1.90 1 10 

2.27 1.56 1.00 0.95 2.92 1.85 3.34 1.5 11 

1.70 1.05 0.52 0.68 1.58 1.78 2.68 1.1 12 

20.80 12.59 5.08 14.52 16.62 11.20 13.95 3 13 

5.59 3.97 3.8 4.78 5.92 9.73 6.90 20 14 

1.13 0.67 0.2 0.44 0.85 1.12 2.03 2 15 

0.32 0.25 0.10 0.09 0.48 0.23 1.19 15 16 

7.64 5.7 3.64 4.14 10.50 4.07 7.68 30 17 

8.14 4.89 2.44 3.37 8.76 2.97 7.12 15 18 

46.28 27.07 11.58 37.17 30.65 32.25 28.49 50 19 
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 گیری شده با مقادیر محاسبه شده توسط روابط مختلف. مقایسه مقادیر اندازه4شکل

 

 

 گیرینتیجه .4

 

گيرند، ارائه شده است. سپس با هاي خاكي مورد استفاده قرار ميبيني تغييرمکان شيروانيرابطه مختلف كه براي محاسبه و پيش 7ابتدا در این پژوهش 

ه باشند، به مقایستوجه به اطالعات گردآوري شده از مراجع مختلف كه بيانگر ميزان جابجایي اتفاق افتاده در شيرواني یا سد خاكي در اثر زلزله مي

دهند كه مقادیر محاسبه شده توسط روابط با مقادیر واقعي گيري شده و محاسبه شده توسط روابط، پرداخته شده است. نتایج نشان ميمقادیر اندازه

د. یکي از دالیل این باشنشده مي گيرياندازهباشند و در اكثر موارد مقادیر محاسبه شده كمتر از مقادیر شده داراي اختالف نسبتا زیادي مي گيرياندازه

در نظر گرفته شده است.  به هنگام ارائه تئوري بلوك صلب و همچنين ارائه روابط توسط محققين مختلف اي باشد كهتواند فرضيات ساده كنندهمي مرا

گيري شده دارند و مقادیر اندازهنزدیکي خوبي با مقادیر واقعي  Travasarou و  Brayدهند كه مقادیر محاسبه شده توسط رابطهها نشان ميبررسي

 گيري شده دارند.بيشترین اختالف را با مقادیر اندازه Jibsonمحاسبه شده توسط رابطه 
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