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 خالصه

شناخت پدیده هاي ژئو تكنيك لرزه اي با توجه به اثرات قابل مالحظه 

آنها بر ساختگاهها و تاسيسات ساختماني از اهميت ویژه اي برخوردار 

است. روانگرایي یا از دست رفتن مقاومت ساختگاه در اثر جنبش هاي 

علت این  د. از مهمترین این پدیده ها مي باش نيرومند زمين یكي

گسيختگي از بين رفتن مقاومت برشي خاك به واسطه افزایش فشار آب 

منفذي مي باشد. به طور عمده در خاك هاي ماسه اي اشباع فشار آب 

شود.  منفذي بزرگ و یا روانگرایي در طي تكان لرزه اي شدید ایجاد مي

 يمنجر به كاهش قابل مالحظه مقاومت و سختي خاك م زیادفشار آب منفذي 

هاي بزرگ كه  هي منجر به خرابي به وضوح با زلزلشود. اهميت روانگرای

ا تهاي نيگاتا، آالسكا، لوما پری در طي سا لهاي گذشته از قبيل زلزله

و پس از آن تحقيقات زیادی در  نامبو رخ داد، مشاهده ميشود -و هيگوكن

ستاي در راتحقيق دراین  .مورد بررسی پدیده روانگرایی صورت گرفته است

به روشهاي خطرزلزله  ابتدا نتایج تحليل هايبررسي پدیده روانگرایي 

سپس است.  شده ارایه درشهركرمانشاه (PSHA)و احتماالتي (DSHA)قطعي

لحاظ پارامترهای مقاومت برشی، سطح آب  وضعيت الیه های مختلف خاک  از

در قسمتي از پروژه و غيره ( SPTزیرزمينی، اعدادنفوذ استاندارد)

موردبررسی نوریل كرمانشاه كه در حاشيه رودخانه قره سو قرار دارد م

قرارگرفته اند. درنهایت با مقایسه تنش برشی القایی از طرف زلزله 

مبنای طراحی  با تنش برشی قابل تحمل توسط الیه های خاک، الیه هایی از 

  خاک که دچارروانگرایی می شوند مشخص می گردد.

، تحليل پایداري لرزه ايسخ زمين، روانگرایي، تحليل پا کلمات کليدي:

  خطرزلزله

 

 

 مقدمه .1

 هاي شریان و ها ساختمان به شدیدي خسارات زلزله هنگام به كه هایي پدیده ازمهمترین یكي
 باشد. مي روانگرایي پدیده كند، مي وارد جوان اي ماسه هاي آبرفت روي بر موجود حياتي

 سال در آالسكا و نيگاتا زلزله وقوع از پس انگرایيرو مسئله روي بر اي گسترده تحقيقات

 ازاین یكينمودند.  ارائه را روانگرایي خطر برآورد تجربي هاي روش كه گردید، آغاز 1964
 توسط كه باشد مي استاندارد نفوذ آزمایش پایه بر روانگرایي پتانسيل ارزیابي ها، روش

Seed & Idriss وتحت عنوان فرایند ساد 1971در سال(ه شده پایهbasic simplified process) 

 از را روانگرا منطقه كه شود مي استفاده حدي شرایط از معموال روش این در .گردید ارایه

 & Seed(1979)  Seedاین روش به صورت متناوب توسط   [1]نماید مي جدا روانگرا غير

Idriss(1982),  وSeed et al.(1985) سور پروف 1985اصالح گردید. درسالRobert V.Whitman  

( تشکيل داد National Research Council, NRCکارگاه علمی را توسط انجمن تحقيقات ملی )

گردید که به عنوان مرجعی برای محاسبه روانگرایی  یگزارشتهيه و نتيجه آن 

فرایند ساده شده محاسبه  Youd & Idriss 1997پس از آن درسال  .(NRC, 1985شد)
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در گزارش  .[2]براساس تجربيات ومطالعات جدید به روز رسانی کردندروانگرایی را

آنها روانگرایی به عنوان پدیده ای ناشی از افزایش فشار آب حفره ای حاصل 

( Granular( درخاکهای دانه ای )Softeningودرنتيجه آن نرم شدگی ) لرزش اززلزله ویا

س از روانگرایی رخ می دهند پدیده های مهمی که پدرگزارش آنها، تعریف شده است. 

همانند: مقاومت برشی باقيمانده، تغيير شکل خاک و گسيختگی زمين مد نظر نبوده 

 است.

فرایند ساده شده محاسبه روانگرایی براساس ارزیابی های تجربی از           

مشاهدات صحرایی ونتایج آزمایشات آزمایشگاهی و محلی صورت می پذیرد. شواهد 

( ، ترک Sand boilه روانگرایی شامل مشاهدات سطحی ازجوشش ماسه )صحرایی پدید

( می باشد. اغلب Lateral Spreads( ویا گسترش جانبی )Ground fissuresزمين ) های خوردگی

اطالعات این روش براساس زمينهای مسطح ویاتقریبا مسطح که دارای الیه های 

عمقهای  وباتهای دوره هالوسين برفتهای رودخانه ای ویا آبرفمتشکل از آزیرسطحی 

برای روش ساده شده محاسبه  . این محدودیتتهيه شده اند دنمتر می باش 15کمتراز 

 روانگرایی ونسخه به روز شده آن نيز وجود دارد.

روانگرایی به عنوان تبدیل مصالح از حالت جامد به حالت روان گونه            

(Liquefiedدرنتيجه افزایش فشارآب ح ) فره ای وکاهش تنش موثر تعریف می

. افزایش فشارآب منفذی به همراه تمایل مصالح دانه ای به [3] (Marcuson, 1978شود)

متراکم شدن درحين تغيير شکل برشی سيکلی می باشد. این تغيير حالت اغلب در 

مصالح دانه ای سست یا باتراکم متوسط باشرایط زه کشی ضعيف همانند ماسه های 

ا ماسه وشنهایی که توسط یک الیه رسوبی نفوذناپذیر پوشانده شده اند رخ سيلتی ی

می دهد. درمصالح سست، نرم شدگی به همراه کاهش مقاومت برشی صورت می پذیرد که 

( flow failureمی تواند منجربه تغيير شکلهای برشی بزرگ ویاحتی گسيختگی جریانی )

درزیر فونداسيونها ود که شواهد آن شدرهنگام اعمال تنشهای برشی متوسط یابزرگ 

مصالح . روانگرایی دروپس ازوقوع زلزله قابل مشاهده استویازمينهای شيب دار 

( وافزایش  transient softeningباتراکم متوسط تا متراکم، منجربه نرم شدگی انتقالی )

کرنشهای برشی سيکلی بزرگ زمين می گردد.شرایطی که در آن جابه جایی سيکلی 

(Cyclic mobility( یاروانگرایی سيکلی )Cyclic liquefaction می تواند منجر به توسعه )

وافزایش روانگرایی در  مصالح دانه ای باتراکم متوسط گردد. روانگرایی در 

( ground oscilationزمينهای مسطح یاتقریبا مسطح، می تواند منجر به اعوجاج زمين)

( flow deformationدرنتيجه تغييرشکلهای جریانی ) (lateral spreadیاجابه جایی افقی )

متراکم  ،خاکهای سست درحين روانگرایی (گردد.Cyclic mobilityویاجابه جایی سيکلی)

در این همچنين ( می شوند که درنتيجه آن نشست رخ می دهد. Recompactوبازمتراکم)

 د.فذی اضافی رخ ده( ممکن است جهت اضمحالل فشارآب منsand boilجوشش ماسه )پدیده، 
مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی مختلف برای در نظر گرفتن آثار زلزله وارتعاش و 

  .[4]تصورت گرفته اس سازه ها حين زلزله طراحی متناسب با عملکرد
توانههد زمانيكههه سههاختگاهي پتانسههيل روانگرایههي داشههته باشههد مي           

د بهه طهور دقيهق مهورد ارزیهابي ها حسهاس خطهر آفهرین باشهد و بایهبراي سازه

قرار گيهرد. در ایهن ميهان سيسهتم قطهار شههري بهه عنهوان سهازه اي حسهاس از 

  این قاعده مستثنا نيست.
 

 

 بحراني ترین قسمت مورد مطالعه .2

شده و تها شهمال شههر و منطقهه طها   مسير مونوریل از قسمت جنوبي شههر شهروع 

، منطقهه ميهاني 3بي قسهمت یابهد. در ایهن مقالهه منطقهه جنهوبستان  ادامه مي

نشههان داده شههده  1شههودكه در شههكلناميههده مي 1شههمالی قسههمت و منطقههه  2قسههمت 

 است.

بهها توجههه بههه مطالعههات ژئههوتكنيكي كههه در شهههر كرمانشههاه انجههام         

متهر و در قسهمت  10حهدودا  1گرفته مشخص شده است كهه ضهخامت آبرفهت در قسهمت 

متههر اسههت كههه بهها ادامههه  35در حهدود  3متههر ودر قسههمت  19بهه طههور متوسههط  2

 شود.مسير به سمت شمال از عمق آبرفت كاسته مي

عمههق   3و رسههيدن بههه قسههمت  2در طههول مسههير بهها عبههور از قسههمت          

متههر ميرسههد. عمههق زیههاد آبرفههت در ایههن منطقههه باعهه  افههزایش  35آبرفههت بههه 

در كنههار شههود. از سههنب بسههتر بههه سههطح زمههين ميانتقههال یافتههه شههتاب زلزلههه 

این مسئله در این منطقه با توجهه بهه نزدیكهي بهه رودخانهه قهره سهو سهطح آب 

باشد. عمهق زیهاد آبرفهت در كنهار سهطح بهاالي آب زیهر زمينهي  زیرزميني باال مي

باشههند. كههه وجههود یههك الیههه از جملههه عوامههل تههاثير گههزار در روانگرایههي مي
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ن موضههوع را شههدت توانههد ایههآبرفتههي بهها چسههبندگي پههایين در ایههن منطقههه مي

 بخشد. 

جهت بررسهي ایهن وضهوع الزم اسهت ابتهدا مطالعهات دقيهق در خصهو              

تخمين بزرگهاي زلزلهه بها توجهه بهه گسهلهاي موجهود در منطقهه صهورت گيهرد و 

سپس با مشخص شدن شهتاب ناشهي از زلزلهه بهه بررسهي احتمهال وقهوع روانگرایهي 

مت زیهاد آبرفهت و سهطح بهاالي آب در اطراف رودخانه قرسهو  بها توجهه بهه ضهخا

 زیر زميني پرداخته شود. 

 

 
 

 موقعیت کلی پروژه و سه قطعه مونوریل-1شکل

 

 مطالعات لرزه خيزی .3

کههوه طهها  بسههتان  یشهههر کرمانشههاه ازشههمال بههه کههوه فرخشههاد، ازشههمال غربهه

 ایههمترازسههطح در1200شههودودرارتفاع  یمهه یکههوه منتههه ديوازجنههوب بههه سههف

از محهل   200kmلهرزه شناسهی بهرای ایهن پهروژه بهه شهعاع مطالعهات  قراردارد.

صههورت پذیرفتههه اسههت. محههل پههروژه درقسههمت زاگههرس قرارگرفتههه اسههت  پههروژه

-ولههرزه خيههزی زاگههرس نتيجههه فعاليههت دودسههته گسههل اصههلی درگسههتره رسههوبی

زاگرس می باشد. دسهته اول شهامل رانهدگی ههای طهولی کهه بهه مهوازات  ساختاری

دسهته  جنهوب شهرقی مهی باشهند.-د ودارای امتهدادغربیروندکلی زاگرس مهی باشهن

دوم: شههامل گسههلهای راسههتالغز عرضههی فعههال هسههتند کههه رونههدکلی چههين خههورده 

 زاگرس راقطع می کنند.

بههه  دارنههد و 7ی کمتههراز الههرزه هههای زاگههرس عمومهها بزرگهه زمههين          

چهه اگر [6]ایهن گسهتره ازایهن مقهدارتجاوز مهی کننهد لرزه ههایی در ندرت زمين

 مهی رسهدكيلهومتر  60حهدود زاگهرس تها لهرزه هها در ژرفای برخی ازایهن زمهين

 درایهن گسهتره کهم ژرفها مهی باشهند و هلهرزه ههای روی داد ولی عمومها زمهين

  .[6]متمرکزند كيلومتر 30حدود  عمق در بيشتر آنها

 

 

 كرمانشاهکيلومتری  200چشمه های لرزه زای مطرح در گستره  .4

می تواندوجودداشته سه نوع چشمه نقطه ای، خطی وپهنه ای به طورکلی دریک منطقه 

 کيلومتری پروژه را نشان می دهد.200،گسلهای موجود درشعاع 1جدول  .باشد

 

 برآورد خطر زمين لرزه  .5

در آیين نامه ها برای طراحی ساختمان ها طيف های مختلفی ارئه شده اند. اما از 

ميم گيری می کنند این طيف خيلی کلی آنجا که آیين نامه ها برای مناطق وسيعی تص

می باشد.برای سازه هایی که دارای اهميت خاصی هستند همچون بيمارستان ها ، هتل 

 2قسمت

 3قسمت

 1قسمت
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ها و... باید تحليل خطر ویژه ساختگاه انجام شود. این کار به منظور به دست 

طيف یکنواخت خطرمتناسب با همان منطقه ی  UHS (Uniform Hazard Spectra)آوردن طيف 

ساخت و زلزله غالب یک منطقه انجام می شود.روشهاي تعيين خطر زلزله در سالهاي 

اوليه مهندسي ژئوتكنيك لرزه اي كاربرد وسيعي داشته مربوط به تخمين وقوع 

زلزله اي با اندازه خا  و در محلي خا  است. ليكن عدم قطعيت هاي مختلفي در 

طعيتها شامل عدم قطعيت در تعيين شتاب حداكثر زمين وجود دارد. این عدم ق

اندازه، موقعيت و سرعت تكرار زلزله ها و همچنين در تغييرات مشخصات حركت زمين 

برای انجام تحليل خطر دو روش   .[8]با بزرگي و موقعيت زلزله می باشند

وجود دارد در ادامه این روش ها در  (Probabilistic) و احتماالتي  (Deterministic)قطعي

 گاي زلزله ارایه شده است.تعيين بزر

 کیلومتری پروژه200گسلها موجود درشعاع  -1جدول 

 عنوان گسل ردیف عنوان گسل ردیف

 گسل دامله 18 (MRFگسل جوان زاگرس) 1

 گسل دربند 19 گسل زمينلرزه ای درود 2

 گسل آمرود 20 گسل نهاوند 3

 گسل کامياران 21 گسل زمينلرزه ای زاگرس 4

 گسل شادمان 22 گسل صحنه 5

 گسل سرکان 23 گسل مروارید 6

 گسل گنبد چای 24 (HZFگسل زاگرس مرتفع)گسل سفيد() 7

 نهرميان-گسل مالیر 25 گسل بروجرد 8

 طا  بستان-گسل بيستون 26 گسل خرم آباد 9

 گسل هرسين 27 خطواره مریوان 10

 گسل نورآباد 28 گسل نوژه 11

 گسل کنشت 29 گسل برنجان 12

 گسل فيروزآباد 30 ل کرندگس 13

 گسل پارو، مرگ و قراسو 31 گسل بيجار 14

 چنگوله-گسل چشمی 32 گسل دامغ 15

 گسل باالرود 33 گسل زرینه 16

   گسل گله رش 17

 

 (DSHA) روش قطعيبرآورد خطر زمين لرزه به الف( 

ين چشمه ههاي لهرزه خيهزي و محاسهبه حهداكثر پتانسهيل يدر این روش پس از تع  

با توجه به مشخصات زمين  ه وزایي هرچشمه كه توسط روابط مختلف به دست آمدزلزله

در محهل پهروژه   (PGA )شناسي منطقه یك رابطه كاهندگي براي تعيين شتاب ماكزیمم

 شود.انتخاب مي

در روابط كاهندگي پارامترهاي جنبش نيرومند زمين برحسب فاصله تا محل          

شود و اساس كار بر این است حادث از چشمه لرزه زا تعریف ميپروژه وبزرگي زلزله 

شود و لهذا كه با افزایش فاصله انرژي موج مستهلك شده و از دامنه موج كاسته مي

با افزایش فاصله از مقهدار شهتاب كاسهته  (Attenuation Laws)در روابط كاهندگي شتاب

 شود.مي

براي ارزیابي سازه هایي بكار   DSHA(Deterministic Seismic Hazard Analysis) روش        

ترین رود كه شكست آنها عواقب فاجعه آميزي دارد، چارچوب روشني براي بررسي وخيم

در مهورد  مهورد نيهاز در ایهن روش اطالعهات دههد.حالت ارتعاشات زمين ارائه مي

ره دوميزان لهرزش مهورد انتظهار در و عيت وقوع آنقاحتمال وقوع زلزله مرجع، مو

  نمي دهد. ارایه را خا زماني 

 

 (PSHA)برآورد خطر زمين لرزه به روش احتماالتيب( 

ده از مفاهيم احتماالت باع  شده است عدم قطعيت در ادر سالهاي گذشته استف

ه ها و همچنين در تغيير مشخصات حركت زمين لاندازه، موقعيت و سرعت تكرار زلز

ر ارزیابي خطرات زلزله مورد توجه قرار با بزرگي و موقعيت زلزله بطور صریح د

دهد كه در آن این عدم چارچوبي ارائه مي (PSHAتحليل احتمالي خطر زلزله) گيرد.

تواند شناسایي شده و بطور كمي در آمده و در یك روند منظم به ها ميقطعيت

در این روش پس  ترسيم گردد.زلزله اي تركيب شوند تا تصویر كاملتري از خطرگونه

ز تعيين پارامترهاي گستره مورد بررسي، با استفاده از روش ارائه شده توسط ا

كه مبتني بر توزیع پواسوني است، نسبت به تعيين احتمال  (Cornell-1968)آقاي كرنل 

 شود.وقوع زلزله با بزرگي مشخص براي هر چشمه لرزه زا  اقدام مي
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 مطالعات خاك منطقه مورد بررسي .6

ژه مهورد مطالعهه و مشخصهات فنهي آن توسهط حفهاري و انجهام زمين پهرو خاك جنس

گزارشات مختلهف ه است. با بررسي آزمایشگاهي شناسائي گردید وآزمایشهاي صحرائي 

، 3درشهکل مشخصات الیه های خاک وتراز آب زیرزمينی تعيهين مهی گهردد. ،ژیوتکنيک

و  خصهاتبهه همهراه خالصهه مش نزدیك رودخانه قهره سهومورد بررسي پروفيل گمانه 

 پارامترهای الیه های خاک ارایه گردیده است.
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 [5]زدیك رودخانه قره سوپروفیل گمانه ن-2شکل

 

مشخص است وجود الیه هاي با مقاومت پایين و  2همانطور كه در شكل            

چسبندگي پایين و سطح باالي آب زیر زميني استعداد روانگرایي را در قسمت مورد 

 .گيرددهد كه در ادامه این موضوع به دقت مورد بررسي قرار ميمطالعه افزایش مي

 

 

ادیر ارزیابی شده از میزان حداکثرشتاب زمینلرزه های محتمل بادوره مق -2جدول 

 [6]بازگشتهای مختلف



 یرانا کينژئوتکاولين كنفرانس ملي مهندسی 

 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبيلی

  ۱۳۹۲مهر ماه 

 
PSHA DSHA 

PGHA PGVA PGHA PGVA 

2475 years 475years 2475 years 475years 

5/0 7/0 48/0 37/0 33/0 24/0 

 

 بررسی پدیده روانگرایی .7

از  ، یکیلوگيري از آنو راه حلهاي ج روانگرایی علل به وجود آمدن پدیده

است. علت این امر فشار آب  لرزه ای مهمترین مسائل روز زلزله شناسي و ژئوتكنيك

حفره اي اضافي است كه از فشار هيدرواستاتيك در آن  نقطه زیادتر است و ضمنًا 

 درون دانه هاي خاك نميباشد.ه نفوذ پذیري كم خاك پاسخگوي سرعت عمل حركت آب ب

منجيهل  -و زلزلهه رودبهارو Alaskaژاپهن، زلزلهه  Niigataمعروف  زلزله          

بعضي از ساختمانها تا  Niigataباشند. در زلزله نمونه هایي از وقوع این پدیده مي

درجه در اثر وقوع این پدیده چرخيده و كج شده اند و خساراتهاي مشهخص  30ميزان 

ي در اثر این پدیده موجهب و مشابه در ساختمانها ، خاكریزها وشيرواني هاي طبيع

 توجه بيشتر متخصصين ومحققين به پدیده سيالن خاكها شد.

براي ارزیابي این پدیده روشهاي متعددي ارائه شده است .اساس كلي این روشها بر 

و مقایسهه مبناي محاسبه تنشهاي برشي سيكلي ناشي از زلزله )عامل ایجاد خرابي( 

 استوار ميباشد.ال این پدیده، آن با مقاومت برشي ذاتي خاك در قب

به منظور بازنگري و بررسي نهایي احتمال وقوع پدیده روانگرایهي و نتيجهه   

گيري نهایي، محاسبات مربوط به روانگرایي با استفاده از روشهاي مختلف بر اساس 

سال بر اساس روشهاي  475كه براي دوره بازگشت   g 0.37 شتاب پایة افقي طرح معادل 

ریشتر ، صورت گرفته  7.5تي براي گسترة طرح مورد نظر و زلزله اي با بزرگياحتماال

 .است

 

  (1984)و همكاران  Seedروش  الف( 

هاي مربوطه اصالح شده و سپس با توجه از روي منحني  SPTدر این روش ابتدا ضربات 

و بهر اسهاس بزرگهي زلزلهه محتمهل از روي  (FC)به ميزان درصد مواد ریهز دانهه 

دارهاي مربوطه نسبت مقاومت برشي تناوبي نمو

v

R





  بدست مي آید و سپس مقهدار

R  را با مقدار مقاومت برشي تناوبي بدست آمده






 avL درایهن  .مقایسه مي شهود

ارایهه  5و 4هاي  نتایج این تحليلها درشهکل روش از شرایط حدی استفاده می شود.

مطابق پروفيل ارایه شده ومقایسه تنشهای القایی ناشی از زلزلهه و  گردیده است.

 و همكهاران  Seedتنشهای برشی قابل تحمل توسط خاک، مشاهده می گردد که  در روش 

سهههطح  از عمقي كه 

دارد  آب  وجهههود 

اشباع  و خههههههاك 

توجههه  شههود بهها مي

بههه كههاهش 

برشههي  مقاومهههههت 

دچههار  خههاك، خههاك 

روانگرایههي 

 ميگردد.
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   NCEER (1996)روش كميته ب( 

 در این روش جهت ارزیابي پدیده روانگرایي اثرات دانه بندي ) درصد ریز دانه 

CF اثر تراكم نسبي ، )rD  از طریق اصالح تعداد ضرباتSPT  با فشار محدود كننده

فوقاني و اثر بزرگي و مدت زمين لرزه بصورت نمودارهاي اصالحي ارائه گردیده 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه شهده  5كه نتایج آن در شكل   NCEER    كميته همچنين بر اساس روش         

  باشهد.متري مستعد روانگرایهي مي 18متري تا  11شود كه خاك از عمق است مشخص مي

 ,ML, SCمالحظه می گردد که الیه های روان شده شهامل خاکههای  3بادرنظرگرفتن شکل 

SM, SC  با اعداد  درزیر سطح ایستابی وSPT   (5/7پایين )مقهدار متوسهط برابهر  

مخههاطرات  محاسههبات فههو  اهميههت در نظرگههرفتن شههرایط لههرزه ای و مههی باشههند.

سازی سازه ها بهه منظهورحفک کهارایی آنهها  جهت مقاوممحتمل)پدیده روانگرایی( 

اجرایی الزم همچون  رانشان می دهد. ازاینرو در نظرگرفتن تمهيداتدرهنگام زلزله 

 به منظور کنترل پدیهده روانگرایهی بهرای به کارگيری روشهای مختلف بهسازی خاک

در برخی محدوده های آن که دارای پتانسيل پروژه های حساس همچون پروژه مونوریل 

براي ارزیابي ایهن پدیهده روشههاي متعهددي  .روانگرایی می باشد ضروری می باشد

شي ارائه شده است .اساس كل ي این روشها بر مبناي محاسبه تنشهاي برشي سيكلي نا

و همكاران  Seed بررسي قابلیت روانگرایي پروفیل خاك مورد مطالعه به روش -4شكل 

(1984) 

 

 (1996)كمیته بررسي قابلیت روانگرایي پروفیل خاك مورد مطالعه به روش -5شكل 

NCEER  
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و مقایسه آن با مقاومت برشي ذاتي خهاك در قبهال از زلزله )عامل ایجاد خرابي( 

 باشد. استوار مياین پدیده، 

 

 

 نتيجه گيری .8

کيلومتری در محدوده شهرکرمانشاه صورت پذیرفته  200تحليل خطرزلزله درفاصله تا 

براساس این  را ارایه کرده است. PGVAو  PGHAقادیر مربوط به ، م5است. جدول 

تحليلها شتاب حداکثرمبنای طراحی انتخاب گردیده است. سپس لوگ گمانه متناسب با 

بحرانی ترین شرایط ازلحاظ نزدیک بودن به رودخانه قره سو با سطح آب زیرزمينی 

 ی صورت پذیرفته است.باال انتخاب گردیده و محاسبات مربوط به پدیده روانگرای

، وضعيت تنشهای اعمالی از طرف زلزله و تنشهای برشی قابل تحمل برای 5و 4شکل

خاک را ارایه می دهد. محاسبات صورت گرفته نشان دهنده این واقعيت هستند که 

متری وجود دارد. لذا تمهيدات اجرایی  22تا  15احتمال روانگراشدن خاک درعمق 

 ودن سازه ها دراین محدوده باید اتخاذ شود.الزم به منظور مقاوم نم
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