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 خالصه
ها بویژه تحليل دیناميکی آنها، به دليل تلفات زیاد تحليل پایداری شيروانی

ل مهم مهندسی ژئوتکنيک و ئها از مساجانی و مالی ناشی از لغزش شيروانی

های تحليل دیناميکی اتيکی از کاربردی ترین روشتحليل شبه است زلزله است.

همچنين بخش زیادی از جمعيت جهان در نواحی خشک و نيمه خشک  هاست.شيروانی

در این نواحی تراز آب زیرزمينی در عمق زیادی از کنند که مين زندگی میزکره 

باالی  تراز آب باعث تغيير حجم خاک غير اشباع  سطح زمين قرار دارد. تغيير

. با شودمیها سازه رویمنجر به خساراتی  به دنبال آنو شده سطح آب زیرزمينی 

های خاکی غير اشباع ی شيروانیپایداردر نظر گرفتن این دو مسئله تحليل 

برای درک بيشتر این مسئله، به عنوان مطالعه موردی روی  اهميت زیادی دارد.

 شواهدیکه در آن  عجبشيرشهرستان در شيروانی خاکی جناح راست سد قلعه چای 

هایی انجام ه، بررسیگردید مشاهده بزرگ قدیمی لغزشزمين یک بازفعالی بر مبنی

با حالت اشباع نيز مقایسه شده  غير اشباع و پایداری این شيروانیگرفته 

  .است
 

تحلیل لرزه ای، تحلیل شبه استاتیکی، پایداری شیروانی، خاک کلمات کلیدي: 

  باعاشباع، خاک غیر اش

 
 

  مقدمه .1
 

های سططحی و زههایی به ساآسيبو  یجان تلفاتهر ساله باعث  هاناپایداری شيروانی

 های خطاکیخسارات زیاد ناشی از لغزش شيروانیر گرفتن شود. با در نظمی زیرزمينی

یکطی از مسطائل مهطم در  هطاشطيروانی دینطاميکی تحليل پایداری ناشی از زلزله،

، روش 1های مختلفی مانند روش شطبه اسطتاتيکیروش .زلزله استمهندسی ژئوتکنيک و 

ای وجود هو روش دیناميکی برای تحليل لرز 0سيد-،روش مکدیسی۱بلوک لغزشی نيومارک

دارند که روش شبه استاتيکی به علت سادگی و وابستگی کمتر به پارامترهای خاک و 

-ربردی تطرین ایطن روشهای مختلف لغطزش دارد، از پرکطاسرعتی که در بررسی حالت
  .[0-1]هاست

هطای تحليل پایداری شيروانی بر اساس مفروضات مکانيک خاک کالسيک  برای خاک

-زیر و باالی سطح آب زیرزمينی به ترتيب شرایط اشباع کامل و کامالَ خشک فطر  مطی

 ارقر اشباع نيمه شرایط در مناطق بسياري در سطحی هايالیه اغلب که است حالی در اینشود. 
 صطورت بطه فصلی هايبارندگی دليل به سال فصول برخی در نيز خشک کامالا  هايالیه حتی. دارد
 ریزدانه خاکهاي از که يیهاشيروانی مورد در ویژه به شرایط این آیند.می در اشباع نيمه

 عطالوه سطحی، هايالیه در اشباع درجه افزایش با زیرا بود. خواهد بحرانی است، شده تشکيل
 بطه. یابدمی کاهش ايمالحظه قابل ميزان به نيز خاك برشی مقاومت مؤثر، هايتنش کاهش بر

 در اي پيوسته هم به منافذ ايحفره هواي است، واحد به نزدیک اشباع درجه که مواردي در جز
تحليل بدون  گردد.میمتمرکز  هادانه تماس نقاط اطراف در ايحفره آب و شودمی تشکيل خاك

                                                 
1
 Pseudo static 

2
 Newmark 

3
 Makdisi-Seed 
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به دليل کاهش ضریب اطمينان گرفتن شرایط خاک غير اشباع ساده است اما در نظر 

عالوه بطر آن، سطازه هطای خطاکی  تواند باعث افزایش هزینه در اجرای آن باشد.می

بر اثر بعد از اتمام ساخت طراحی شده با فر  شرایط خاک کامالَ خشک ممکن است 

 .[4,5]با کاهش ضریب اطمينان مواجه شود مرطوب شدگی

 تئوری .۱

 تحليل پایداری همزمان به محاسبه نياز غير اشباع خاک شيروانی پایداری تحليل

تراوش از  روش المان در این تحقيق برای تحليل دارد.  آب زیرزمينیو جریان 

 اری از روش تعادل حدی استفاده شد.و برای تحليل پایدمحدود 
 

 تحليل تراوش                   .۱-1       

 

اشباع از قانون دارسی  غير اشباع و خاک دو هر آب درون  جریان حليل تراوشدر ت

 کند.می که به صورت زیر است، تبعيت 

 
گرادیان هد سيال  i=هدایت پذیری هيدروليکی؛  k=؛ سطح واحد  بردبی  q=که در آن 

 است.

سی  شرایط قانون دار فر   شده با  ستنتاج  شباع ا ستخاک ا قات ا ما تحقي ، ا

د و راهارجوفردلون
1

ی جریطان آب در خطاک برا از این قانون تواننشان داد که می 

که در حالت دو بعدی برای معادله دیفرانسيل حاکم  .کرداستفاده  غير اشباع نيز

 [:5,6]، به صورت زیر استشده استفادههای اشباع و غير اشباع تحليل تراوش خاک

 θ=دبی،  x ،=Qو  yدروليکی در جهت ضریب هدایت هي kx, ky=هد کل،  H=که در آن   

 زمان است. tمقدار آب حجمی و 

 :[5,6]آیدا معادله به صورت زیر در میتحت شرایط حالت ایست

          
 :زیر الزم استدو تابع  به دست آوردن برای حل مسائل جریان غير اشباع،

 تابع هدایت پذیری هيدروليکی .1

 تابع مشخصه آب خاک .۱
آب منفططذی منفططی بططه شططکل تططابع هططدایت پططذیری  مقططدار حططداکشر فشططار

ظرفيطت . بسطتگی دارد، به نرخ نفوذ آب ترو به صورت جزئیهيدروليکی)نفوذپذیری( 

صه آب تابع مشخ سيله  فذی بو شار آب من يرات ف حت تغي هداری آب ت برای نگ خاک -خاک 

 . [7]شودنشان داده می

 منحنطی بطه عنطوان  (Ψm) ۱بطافتی مکطش مقابل در( Ww)وزنی آبدار مقدار نمو

ن تطابع اینشان داده شده است.  1شکل در شود کهشناخته می ،(SWCC) 0آب خاک مشخصه

 .[۳]برای هر نوع خاک غير اشباع با مشخصات خاص، منحصر به فرد است

                                                 
1
 D. G. Fredlund, Harianto Rahardjo “Soil Mechanics for Unsaturated Soils” ,1993, A Wiley interscience publication 

2
 Matric suction 

3 Soil-water characteristic curve 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22D.+G.+Fredlund%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harianto+Rahardjo%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22A+Wiley+interscience+publication%22&source=gbs_metadata_r&cad=10


 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱ان ماه آب 1مهر و  03

 

 0

 
( 2002کلی منحنی مشخصه آب خاک )فردلوند، ساختار -1شکل                             

[9] 

نيتژنسون 
1
خطاک -ای برای توصيف منحنی مشخصطه آببسته حل فرم عادله روش( م1۳93)

(SWCC.برای خاک غير اشباع پيشنهاد داد )  این معادله شامل سه پارامتر تعطدیل

 است که در فرمول زیر نشان داده شده است: 

 

 mو  n, a، از سطوی دیگطر Seمکش بافتی ناشی از  ψدرجه اشباع موثر،  Seکه در آن 

های  هوای برپارامتر ناظر  قدار مت شانگر م يب ن به ترت که  ستند  مودار ه ازش ن

برای زمانی که مقدار متناظر هوای ورودی بيش از حد  خروجی نرخ آب مقدار،۱ورودی

بوسيله روش هطای تجربطی توان می     مقدار آب پسماند هستند که  کنترلی و باشد

 .[8]معلوم تخمين زد SWCCیا از تحليل برگشتی برای یک 
 

 

  پایداریتحليل  .۱-۱      
                  

نان در  ضریب اطمي صورت  به  که  ست  طر ا یابی خ برای ارز شيروانی  یداری  يل پا تحل

تری ه مقابل گسيختگی نشان داده می شود. در خاک غير اشباع، مقاومت برشی اضاف

فردلوند  آید.مکش خاک بوجود می دليلبه 
3

ای ( معادله زیر را بر1۳99و همکاران )

تاث موثر و  تنش  سب  بر ح شی  مت بر يين مقاو شنهاد تع بافتی پي کش  ير دادن م

 [.7,9]دادند

τ = c' + (σ-ua) tan ϕ' + (ua -uw) tan ϕ
b                    

                                                                                           (5)  
                   

فشار هطوای  = uaتنش نرمال؛  =σچسبندگی موثر؛  =´c؛ مقاومت برشی کل =τه در آن، ک

مکطش بطافتی = (ua -uw)                     موثر؛داخلی زاویه اصطکاک  =ϕ'منفذی ؛ 

اندازه گيری شده ؛ و 
b

ϕ =  است. مکش بافتی زاویه اصطکاک متناظر با 

ستفاده ا با ا نان  ضریب اطمي له  ستخراج معاد برای ا شی   مت بر له مقاو ز معاد

ي شباع ن ير ا ضریب  زخاک غ شد،  ضا  گر ار عادل لن که ت مانی  ست. ز پذیر ا کان  ام

 به صورت زیر بدست می آید: ایبرای سطوح لغزش دایرهاطمينان 

 
 wشعاع سطح لغزش، Rزاویه شيب نسبت به کف قطعه،  Bنيروی نرمال،  Nکه در آن

 وزن قطعه است.

                                                 
1
 Van Genuchten 

2 Air entry value 
3
 Fredlund 
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یاد لف ز های مخت جود دارد.روش  شيروانی و یداری  يل پا برای تحل روش  ی 

پرایز است. ایطن روش هطر دو تعطادل –استفاده شده در این تحقيق روش مورگنسترن 

 .[7,9]کندلنگر و تعادل نيروی افقی برای توده لغزش را ارضا می
 

 تحليل لرزه ای .۱-0      
 

اي است كه یداري لرزهروش شبه استاتيکی یكي از ساده ترین روشهاي تحليل براي پا

-تحليطل. اي استفاده مي شودبراي هر دو تحليل تنش موثر و تنش كل پایداري لرزه

سيله  له را بو شات زلز ثرات ارتعا خود، ا شکل  مولترین  ستاتيکی، در مع شبه ا های 

( موثر بر مرکز تطوده لغزشطی Fhو  Fvشتابهای شبه استاتيکی که نيروهای اینرسی )

 .(۱)شکلکنندنظور مینمایند، مایجاد می

 به صورت زیر محاسبه ميشود: Fhنيروي جانبي شبه استاتيكي  

Fh=m.a=W.a/g=W. amax/g = Kh.W                                                                                                  (7) 
شطتاب پيط   =amax،يوزن كطل تطوده لغزشط= Wجطرم كطل مصطالح لغزشطي،=m كه در آن،

نيروي شبه استاتيكي افقي وارده به مركطز تطوده  =Fhو  اي= ضریب لرزهamax/g،زمين

به علت تاثير کم روی معموالَ از نيروی قائم شبه استاتيکی  در تحليل است.لغزشي 

ميشطود كطه  در تحليطل دو بعطدي، معمطوال فطر   شود.صرفنظر می پایداری شيروانی

 .[13]ردشيرواني طول واحد دا

 Khای نتایج تحليل شبه استاتيکی به ميزان زیطادی بطه مقطدار ضطریب لطرزه

بستگی دارد. انتخاب یک ضریب مناسب شبه استاتيکی مهمترین و مشکلترین موضوع در 

باشد. روابط و دسطتورالعمل هطای مختلطف زیطادی تحليل پایداری شبه استاتيکی می

 1کشورهای مختلف بيان شده است. جدول برای انتخاب ضریب افقی شبه استاتيکی در 

مقادیر ضریب مقادیر ضریب لرزه ای افقی را نشان ميدهد که برای طراحی پيشنهاد 

 .[11]شده است

 

نیروهای قائم و افقی ناشی از  -2شکل                                           

 [01]زلزله برای محاسبات روش شبه استاتیکی

شود، هيچ قاعده خاصی بطرای انتخطاب ضطریب مشاهده می 1ولهمانطور که در جد

مختلطف نشطان  هطادسطتورالعملطراحی وجود ندارد. با این حال،  درای مناسب لرزه

و تطوده لغزشطی  شطده شتاب پيش بينی ميزانای باید بر اساس ميدهد که ضریب لرزه

   .[11]متناسب با بخشی از شتاب پيک مورد نظر باشدمقدار آن باشد و 
 .[00]ضریب لرزه ای افقی پیشنهادی -1جدول
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 چایلغزش جناح راست سد قلعهمشخصات زمين .0
 

باشد. محور سد بر متر می 4۱3 طولبه و سد قلعه چای، سدی خاکی با هسته رسی 

دست روستاي ینگجه و به  كيلومتري پایين 5/۱چاي در  شاخه اصلي رودخانه قلعه

استان آذربایجان  مال شرقي شهرستان عجب شير، دركيلومتري ش ۱3فاصله مستقيم 

شير، تأمين  چاي عجب  یكي از اهداف اصلي اجراي طرح سد قلعه. شرقي قرار دارد

هكتار از اراضي پایين دست )توسعه و  13،333نياز مصارف زراعي براي حدود 

 بعد از پایين رفتن سطح آب مخزن پس از یک 109۳در سال . [1۱]بهبود( بوده است

لغزش نسبتاا بزرگ در جناج راست مخزن سد مشاهده دروه آبگيری، شواهد یک زمين

لغزش، این پدیده از های کشاورزی در محدوده توده زمينبه دليل وجود زمينگردید. 

چای از سمت جنوب دارای  قلعه لغزش زمين ای برخوردار است.اهيمت و شرایط ویژه

باشد. حجم تقریبی متر می 533ولی بالغ بر متر عر  و از سمت غرب دارای ط 053

  [.11]شودمی       زده ميليون متر مکعب تخمين 5تا  ۱لغزش نزدیک به زمين

ها برای تحليل قرار دارد، در امتداد حرکت لغزشکه  0-0مقطع تحقيقدر این 

طع این مقجغرافيایی محل و است. موقعيت  و مورد استفاده قرار گرفتهشده انتخاب 

 .نشان داده شده است 0در شکل ها بندی آننيز الیه و

 
-3آن و  نیز الیه بندی مقطع  لغزش جناح راستچای و زمینموقعیت جفرافیایی سد قلعه -3شکل

3 [13] 
 
 

 سازی و فرضياتمدل. 0
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بطرای بدسطت آوردن پارامترهطای  هطاآزمایش این زمين لغزش با توجه به فقدان در

از تحليل برگشتی با در نظر گرفتن مقدار هد [ 1۱آقای دولت و همکاران]مقاومتی، 

 کرده انطد، استفاده و فر  حالت اشباع گيری شده در محلهای اندازهکل و جابجایی

 .شودنشان داده می ۱که نتایج آن در جدول 

دست بپارامترهاي  -2جدول                                                         

  [12]آمده از تحلیل برگشتی
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با توجه به تحقيقات فردلوند پارامترهای مقاومتی ریزدانه ها در خاک غير 

با توجه به نتایج آزمایش های مختلف مقدار   اشباع متفاوت از خاک اشباع است. 
bϕ مقدار مساوی یا کوچکتر همواره 'ϕ کلمطب در -باشد. رسم پوش گسطيختگی مطوهرمی

دهد که مقاومت برشی خاک با افزایش مکش بافتی افزایش خاکهای غير اشباع نشان می

tan ϕشيب این خط برابر مقدار  یامی
b 

با رابطه زیر بيطان معادله این خط . باشدمی

 :[11]شودمی

C = c' + (ua -uw) tan ϕb                    
                                                                                                              (9)  

برای  [ 14به توجه به تحقيقات و آزمایش های مختلف فردلوند] در این تحقيق

 مقدارسطح لغزش 
bϕ  برابر'ϕ  وC=15 kPa .در نظر گرفته شد 

 اشباع در نسبت به خاکشباع ا ريغب در خاک بين جریان آتفاوت های اساسی 

(ضریب نفوذپذیری ثابت نيست، بلکه تابعی از درجه اشباع یا 1 دو مورد زیر است:

تواند با (مقدار آب حجمی خاک غير اشباع می۱است و  مکش بافتی در خاک غير اشباع

دم به دليل ع                                            زمان تغيير کند.

توابع هدایت پذیری  برای بدست آوردنخاک غير اشباع محل  و آزمایشنمونه گيری 

حجمیآب هيدروليکی و مقدار 
1

[ 5]ون ژنتستن از روش تخمين ، در این تحقيق 

این  بر اساس. توابع فوق الذکر است،های بدست آوردن که یکی از روش استفاده شد

-خاکانواع برای و ضریب نفوذپذیری  ليستی از نمونه توابع مقدار آب حجمی ،روش

در دست داشتن سطح آب چاهک با توجه به ارائه شده است.  Geo studioدر  های محتلف

گيری شده بود، که از روی پيزومترهای نصب شده در گمانه اندازه0-0در مقطع 030

برای بدست آوردن تابع نفوذپذیری و درجه با استفاده از این نمونه توابع، 

و نتایج هد کل بدست آمده  شده بررسیتوابع مختلف زیادی  ی مورد نظرهاالیه اشباع

های ترین نتيجه برای الیهمقایسه و نزدیکاز پيزومترها گيری شده با مقدار اندازه

پارامترهای  .(1در شکل 1)مدل انتخاب شد از روش تحليل برگشتی لغزشی

برای توده لغزشی  نفوذپذیری(مقدار آب حجمی و تابع منحنی تابع هيدروليکی)

 نشان داده شده است. 6و 5هایدر شکلای و سطح لغزش رسی ماسه

                                                 
1
 Volumetric water content 
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نه 4شکل                           تراز گما یرات  طع  303. تغی به  3-3در مق سبت  ن

 های خاک غیر اشباع مختلفزمان برای مدل

 

 
استفاده شده در تحلیل:  خاک-منحنی مشخصه آب -5شکل                              

 الف( توده لغزشی ماسه ای، ب( سطح لغزش رسی

 
ب( سطح لغزش  ،یماسه ا ی: الف( توده لغزشمصالح شیروانی هدایت پذیری یمنحن -6شکل

 یرس

 
شيروانی با نرم افزار مدلسازی و شبه استاتيکی تحليل پایداری استاتيکی 

SLOPE/W  بوسيله تقسطيم تطوده  پرایز -سترنو مورگن اسپنسر های با روشبه ترتيب

تحليل تراوش ایجاد خروجی های باالی سطح لغزش به قطعات قائم و با استفاده از 

 یافقط بیضر یبرابرای انجام تحليل شبه استاتيکی  انجام پذیرفت. SEEP/Wشده از 

و ضرایب پيشنهادی خاص در انتخاب آن  آیين نامه نبودبا توجه به  یکيشبه استات

سط مح جدولتو بين ( 1ققين) حدوده  ست 3.۱0تا  3.1م ستفاده ا ین که  شده ا لب ا اغ

 شود.محدوده برای انتخاب ضریب شبه استاتيکی استفاده می
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 نتایج و بحث .0
 

اشباع  طیجناح راست مخزن با در نظر فتن شرا یروانيتراوش ش-یداریوپل پاک ليتحل

گيري شده و  تلف اندازهضرایب اطمينان در ترازهاي مخ و اشباع  انجام شد ريو غ

نمودار آن در برابر زمان رسم شده است. براي نمایش بهتر نتایج، تغييرات سطح 

نشان  ۳و9هاي  آب مخزن نيز در نمودارها نشان داده شده است. نتایج تحليل شكل

ست.  شده ا یداری داده  يل پا ستاتيکیتحل لف  شبه ا قادیر مخت برای م يز  شيروانی ن

نشان داده شده اسطت کطه بطا افطزایش  ۳( در شکل  khتيکی )ضرایب افقی شبه استا

 یابد.ضریب شبه استاتيکی پایداری شيروانی کاهش می

 
ضریب اطمینان استاتیکی و دینامیکی خاک اشباع و غیر اشباع در  - 8شکل            

 3-3برابر زمان و تغییرات تراز آب مخزن در مقطع

 

 
ن شبه استاتیکی خاک اشباع و غیر اشباع برای ضریب ضرایب اطمینا -9شکل            

 3-3افقی شبه استاتیکی مختلف در مقطع 

-برای حالطت شيرواني استاتيکی اطمينان ضریب كه ميشود مشاهده فوق نمودارهاي از

تحليطل . در حالطت باشطدمطي (1بطه بحرانی)نزدی  شرایط درهای اشباع و غير اشباع 

 افطزایش با اطمينان ضریب حالت دو هر درقرار دارد.  نيز در حالت ناپایدار ایلرزه

. اسطت مطرتبط آب سططح تغييطرات سرعت با مستقيم طور به كاهش این و یابدمي كاهش آب سطح

 بطه نسطبت بيشتري كاهش یابد،مي افزایش آبگيري سرعت كه زماني شيروانيضریب اطمينان 

 .دارد كمتر آبگيري هايسرعت
 مطی افطزایش محاسطباتی اطمينطان ضریب لت غير اشباع،درحا اشباع درجه کاهش با

 در مکطش وجطود زیطرا دانسطت ماتریسی مکش تأثير از ناشی ميتوان را امر این علت یابد.
 کطاهش بطا بنطابراین. شود می خاك برشی مقاومت و استحکام افزایش سبب خاك، یک ساختار

 مقاومطت بهبطود سبب پدیده این و یافته افزایش خاك در موجود ماتریسی مکش اشباع، درجه
 .[14]يشودم شيروانی پایداري اطمينان ضریب افزایش نتيجه در و خاك برشی

 

 

 نتيجه گيری .4

 

بطا در نظطر  چطایقلعطه استاتيکی و دیناميکی شيروانیدر این مطالعه پایداری    

شده بررسی  گرفتن حالت اشباع و غير اشباع و با توجه به تغييرات تراز آب مخزن

بود. نتایج حاصل شده  تغييرات تراز مخزن در مدت حدود سه سال شبيه سازی که است

   از این مطالعه به شرح زیر می باشد:



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱ان ماه آب 1مهر و  03

 

 ۳

 آب سطح باالرفتن هنگام در توده پایداري ميزاندر هر دو حالت اشباع و غيراشباع  -

 مسطتقيم ارتبطاط مخطزن آب سطح تغييرات سرعت با پایداري كاهش یابد.مي كاهش مخزن
 در متوسط طور به. گرددمي پایداري بيشتر كاهش آبگيري موجب سرعت رفتن باال و هداشت

 .یابدمي كاهش درصد 30 تا13بين توده پایداري مخزن آبگيري زمان

دهطد کطه ایطن شطيروانی از لحطا  تحليل پایداری استاتيکی شيروانی نشان می  -

. قرار دارد (1 و کمتر از 1)نزدیک به  پایداری استاتيکی در شرایط بحرانی

در حالت شطبه اسطتاتيکی که  شودمشاهده میتحليل شبه استاتيکی نيز با انجام 

 یابد.درصد نسبت به حالت استاتيکی کاهش می 53پایداری شيروانی حدود 

فزایش  - عث ا خاک، با ساختار  کش در  جود م به و جه  با تو شباع  ير ا لت غ در حا

و  ه باعث افزایش ضریب اطميناناستحکام و بهبود مقاومت برشی خاک و در نتيج

برابر حالت اشباع(  1.۱تا  1.15)حدودنسبت به حالت اشباع پایداری شيروانی 
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