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دانشجوي كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهر،گروه  1

 ر، ایرانزمين شناسي مهندسي،اه
  

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز،گروه مهندسي عمران، 
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 خالصه
 در ویژه به ها سازه در متعاقبا و خاك در روانگرایی اثر بر که خطراتی به توجه با

 روانگرایی تحليل انجام دهد می رخ هستند شل اشباع اي دانه هاي خاك داراي که مناطقی
 ارزیابي جهتد استاندار نفوذ مقاومت روش تحقيق، در این .است اهميت با بسيار

تيجه ن .است گرفته قرار استفاده موردشهرستان اهر  هايروانگرایي خاك پتانسيل

، نشان مي دهد كه های پيزومتریبه همراه چاه حلقه گمانه 27حاصل از تحليل در 

کم رده  عدد شاخص روانگرایی به دست آمده برای منطقه مورد مطالعه در محدوده

(50  LP) گيرد. این بدین معنی است که منطقه مستعد روانگرایی قرار می

زیرزميني از دیدگاه زمين شناسی  آب سطح بودن پایين تاعمد مسئله این دليل نيست.

 .باشد مي االرض تحت دهنده تشکيل هاي الیه جنس و

(، شاخص پتانسيل SPTكلمات كليدي: آزمون مقاومت نفوذ استاندارد )              

  روانگرایي، اهر.
 

 

  مقدمه .1

 
 توجه، همواره آنها با رتبطم بسيار جانی و مالی تلفات به توجه ژئوتکنيکی با مخاطرات

 در .است نموده مشغول خود به را خاك مکانيک و زمين علوم دانشمندان و محققين از بسياري
 متراکم غير ماسه اي هايخاک در عموما که است اي پدیده روانگرایی مخاطرات، این ميان

 است ممکن منفذي بآ فشار افزایش .دهدمی رخ زلزله مانند دیناميکی بار یک خالل در و اشباع

 را خود پدیده این . [1] بيانجامد خاك برشی مقاومت کامل رفتن بين از حتی و تقليل به

 تراوش و ماسه جوشش آب، و گل فوران بازشدگي، و ترك ایجاد توجه، قابل هاينشست صورت به
 .دهدمي نشان زمين سطح در موجود فرج و خلل از آب

 آن، زمان مدت و زلزله بزرگاي به ميتوان یيروانگرا وقوع بر مؤثر عوامل از 
 توده بر اعمالي برشي تنش دامنه و خاك خميري نشانه و ریزدانه درصد نسبي، تراكم تخلخل،

تواند به شکل شناسایی مناطق مستعد روانگرایی می .نمود اشاره زلزله زمان در خاك

ی از وقوع بندی انجام گرفته و تا حدود زیادی از ميزان خسارات ناش پهنه

 نفوذ مقاومت روش تحقيق، در این .[2]زمينلرزه بکاهد روانگرایی در زمان رخداد

 گرفته قرار استفاده موردشهر اهر هايروانگرایي خاك پتانسيل ارزیابي جهتد استاندار

شهر اهر در استان آذربایجان شرقی  واقع شده است واز دیدگاه زمين شناسی  .است

 که درروی رسوبات آبرفتی  کواترنری پوشيده شده است منطقه مورد مطالعه بر 

 .( قابل مشاهده مي باشد1نقشه زمين شناسي شكل)
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 .[3]نقشه زمين شناسی منطقه -1 شکل

 

 روش تحقيق .2

 
 شده حفاري گمانهحلقه   50 ژئوتكنيكي اطالعات روانگرایي، پتانسيل ارزیابي منظور به

 در .است گرفته قرار استفاده مورد اند شده يحفار ماشيني روش به شهر اهرکه در
 و شني) خاك جنس به توجه با ها  گمانه ی از تعداد مطالعه موردمنطقه  بعدی بررسيهاي

 در .شد گذاشته كنار نتایج نبودن اطمينان قابل جهت بهی تعداد بدليل ( و تعدادیرسي

 مورد (الي و ماسه) خاك نوع و زیرزميني آب عمق به توجه با گمانهحلقه  27 نهایت

 ارزیابيهاي در اساسي عوامل از یكي ایستابي سطح عمق .اند گرفته قرار ارزیابي

 و فيزیكي ویژگيهاي و نوع ایستابي، سطح بر عالوه .شودمي محسوب روانگرایي پتانسيل
برای همچنين  .باشدمي آنها روانگرایي قابليت ميزان در مؤثر عوامل از خاكها مكانيكي

عدد از چاه های 22گمانه های مورد بررسی به همراه بيشتر برای  مطالعات

نقشه تغييرات سطح آب زیر زمينی تهيه  GIS به کمک نرم افزار  [3]پيزومتری

عيت گمانه های یاد شده در قمو. نمایش داده شده است بخش نتایجکه در گردید

 بندي الیه نظير یيروانگرا خطر برآورد جهت نياز مورد پارامترهاي (آمده است.2ل)کش

در ادامه ضریب  .است گرفته قرار درنظر  زمين سطح شتاب و زیرزميني آب عمق خاک،

اطمينان در مقابل روانگرایي در اعماق مختلف محاسبه گردیده و با استفاده از 

روانگرایي تعيين شده و خطر  شاخص پتانسيل [4] روش ایواساكي و همكاران

 ر گرفته است.گرایي مورد ارزیابي قراروان
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 های گمانهنقشه موقعيت چاه  -2شکل                         

 

 

 

 ارزیابی پتانسيل روانگرایی با استفاده از روش مقاومت نفوذ استاندارد   .3

(SPT) 

 پتانسيل ارزیابي جهت " شده روش ساده" عنوان تحت روشي از استفاده اخير دهه سه در  

 ۱۹۷۱ سال در ادریس و سيد توسط   که روش این  .است بوده اولخاکها بسيارمتد روانگرایي

بوقوع پيوسته  هاي زلزله به مربوط اطالعات به با توجه زمان به مرور .[5]شد ریزي پایه

براساس حداکثر شتاب  0.3gmaxa=مقدار  در این تحقيق         . اصالح گردیده است

قوع پيوسته در منطقه و مطابق باشد که بر پایه زلزله های به وحرکت زمين می

همچنين بزرگای زلزله برای منطقه در نظر گرفته شده است.    2800آئين نامه 

درسه  فلسفه كلي تعيين پتانسيل روانگرایي خاكهادر نظر گرفته شده است 5/7برابر

  :بخش قابل بيان است

 

 

 

  (CSR)توده خاک  تناوبيبرشی  تنش نسبت تعيين.   3-1

 و سيدباشد. ان کننده اعمال بارگذاری لرزه ای در توده خاکی میاین نسبت بي

 هاي برشي ایجادشده درهرنقطه ازنهشته هاي خاكي درهنگام زلزله،ادریس تنش

آنان برای . [5]قائم امواج برشي درنهشته دانسته اند به دليل انتشار راعمدتا

 .ددنرا ارائه نمو (2( و)1)رابطه  (CSR) تعيين نسبت تنش تناوبی
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 (1) 

 

(2) 

 

 

maxa  :  همانPGA  یا بيشينه شتاب افقی زلزله برروی سطح زمين

 ( 0.3gmaxa=ساختگاهی )در تحقيق حاضر 

CSR :  7.5نسبت تنش سيکلی ناشی از زلزله ای به بزرگی 

 g:     شتاب ثقل زمين 

 σ : تنش کل سربار در عمق مورد نظر 

 در عمق مورد نظرتنش موثرسربار  :  

 MSF : در  5/7فاكتورمقياس بزرگاي زلزله ) در تحقيق حاضر، بزرگاي زلزله برابر

 نظر گرفته شده است كه ميزان فاكتور مقياس برابر یك در نظر گرفته شده است(  

 rd: ( 3بر اساس نمودار شکل ) .باشد می عمق از تابعی که ضریب کاهش تنش که مقدار آن

          آید. دست می ه زیر ب

 

 
 

 [6](  rdنمودار ارزیابی مقدار ضریب کاهش تنش )  -3شکل 

 

 

 (CRR) خاك توده تناوبي برشي مقاومت نسبت محاسبه   .  3-2

 

این نسبت ميزان تنشهاي برشي مورد نياز براي وقوع روانگرایي درخاكها را نشان 

 برشي مقاومت نسبت مقدار بتدااای  ماسه خاكهاي روانگرایي پتانسيل ارزیابي دردهد. می

اصالحی که توسط  ضرایب اعمال از پس SPT آزمایش نتایج براساس (CRR)خاک  توده تناوبي

محاسبه عدد مقاومت نفوذ استاندارد اصالح . آیدارائه شده بدست میسيد و همکاران 

ه ب و ليائو و ویتمن اسکمپتون توسطارائه شده  (4( و )3)توسط روابط  60(N1)شده 

 .]7[آیددست می
 تصحيح اعداد نفوذ استاندارد :

(3)  
1 60( ) m N E B R SN N C C C C C

 
 

 

 

mNتعدادضربات ،  Nکه در رابطه فوق  
 يریعدد نفوذ استاندارد اندازه گ 

NC ، شده
EC، فشار موثر سرباره يحفاکتور تصح  

فاکتور تصحيح برای نسبت  
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BC،  در نظر گرفته شده است  0.75که  انرژی چکش
 ه،فاکتور تصحيح برای قطر گمان 

RC،در نظر گرفته شده است 1که 
در 0.75که فاکتور تصحيح برای طول ميله حفاری  

SCو   نظر گرفته شده است
در نظر  1که  فاکتور تصحيح برای نوع نمونه گير 

 ( به دست می آید.4مقدار ضریب اصالح فشار سربار از رابطه) گرفته شده است.

 

(4)       2       Pa = 100kpa 

 
 

مطالعات آزمایشگاهي ارزیابي پتانسيل روانگرایي نشان داده است كه با 

افزایش عمق و نتيجتا افزایش ميزان تنش مؤثر همه جانبه، مقدار مقاومت تناوبي 

، هاینس و  [6]1983یابد بر پایه تحقيقات مختلفی که توسط سيد در سال افزایش مي

، پيشنهاد گردیده ]9[انجام شده 1990و سيد و هاردر در سال  ]8[1999اولسن در سال 

کيلوپاسگال برحسب تراکم نسبی 100برای تنش های موثر بزرگتر از  CRRکه مقدار 

 خاک مطابق روابط زیر اصالح گردد:

 

 

 (CRR)خاك توده تناوبي برشي مقاومت نسبت .    اصالح3-3

 

 مورد روش اساس بر گرفته صورت ایيروانگر پتانسيل ارزیابي در كه است ذكر شایان

 مطالعه، مورد عمق در (CRR)خاك توده تناوبي برشي مقاومت مقدار مقاله، این در استفاده

 از استفاده با .كند تجاوز  kPa100 ، زا مؤثر قائم تنش مقدار عمق آن در آنكه شرط به

 :است شده اصالح (5)رابطه

 

(5)  
 

CRRj = kσ.CRR 

 
  و مطالعه مورد عمق در توده خاك تناوبي برشي مقاومت مقدار (CRR) ،رابطه این در

(CRRj) پارامتر .است خاك توده شده تناوبي اصالح برشي مقاومت  kσ، تابع  كه است ضریبي

-خاك براي .آورد بدست را مقدار آن (5)رابطه از ميتوان و است خاك بودن متراكم یا سست

 بسيار هايخاك برايو   =f  0.7متوسط تراكم اب هايخاك براي ،  =f  0.8   سست هاي

 باشد.می  =f  0.6متراكم

 

 (Fs)طمينان ا.   محاسبه مقدار ضریب 3-4

 از استفاده با بررسي مورد روش هر در روانگرایي مقابل در اطمينان ضریب مقدار

 :شود مي محاسبه (6)رابطه

(6)  Fs =   

   

         
 در آن احتمال وقوع روانگرایی هست و اگر مقدار  باشد،Fs ≤1اگر براساس رابطه فوق

Fs >1در آن صورت روانگرایی به وقوع نخواهد پيوستباشد ،. 

 

 

 

                       (PL) محاسبه شاخص پتانسيل روانگرایی  .4

ارائه  های متعددی را برای ارزیابی ميزان خرابی در سطح،محققين مختلف روش

-می 1982کی از متداول ترین آنها روش ایواساکی و همکاران در سال نمودند که ی
باشد . ایواساکی و همکاران شدت وقوع روانگرایی در یک محل را با پارامتری 
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( به شرح زیر بيان نموده اند. در صورتی که PLبنام شاخص پتانسيل روانگرایی)

 گردد.ی( محاسبه م7شاخص پتانسيل روانی طبق رابطه )باشد Fs ≤1اگر

 

(7)  

 

 

 
 مقابل در ضریب اطمينان FS و روانگرایي پتانسيل شاخص  PLفوق رابطه در

)بين  PLميزان خطر پذیری هر منطقه براساس مقادیر   باشد مي  zعمق در روانگرایي

 <FL 1در صورتی که  .( قابل تعيين است1مطابق جدول)و تغيير می کند( 100صفر تا

تابعی از عمق الیه مورد مطالعه  یک ضریب وزنی وW(Z)  خواهد بود و F(Z)=0، باشد

 باشد. بوده و بر حسب متر می

 

 (PL)تعيين ميرزان خطر روانگرایی براساس شاخص روانی   -1جدول 

 

 
 

 

 نتایج حاصل از تحليل داده ها   .5

حلقه گمانه مشاهده گردیده است كه  27براساس ارزیابي داده ها در  -1

متر مي باشد كه در نقشه  5تا  5/0نها بين آني در تغييرات سطح آب زیرزمي

 ( قابل مشاهده مي باشد.4شكل)

      dzz/FdzzWzFP SL  

20

0

20

0
50101
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 نقشه تغييرات سطح آبهای زیر زمينی  -4شکل                         

 

تر( نتایج بدست آمده برای پارام2همچنين، در جدول ) -2
LP  به روش پيشنهادی

ساس نتایج به دست آمده مشاهده ( ارائه شده است. برا1982ایواساکی و همکاران)

 خطر وقوع روانگرایی در حد کم می باشدها گردد که در اکثر گمانه می

 
 

وسط تها بر اساس روش ارائه شده شاخص پتانسيل روانگرایی در گمانه -2جدول 

 (1982ایواساکی)

 

Bh. No. BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH8 

PL 
 0 1.03 8.9 0 3.62 0 0.7 1 (ایواساكي)

شدت 

 روانگرایي
 كم كم

خيلي 

 كم
 كم

خيلي 

 كم
 كم شدید

خيلي 

 كم

 

BH9 BH10 BH11 BH12 BH13 BH14 BH15 BH16 BH17 

1.15 0 0 3.88 5.82 16.85 6.23 10.05 10.38 

 كم
خيلي 

 كم
خيلي 

 شدید كم كم
خيلي 

 شدید شدید شدید شدید

 

BH18 BH19 BH20 BH21 BH22 BH23 BH24 BH25 BH26 BH27 

0 1.38 0 0 0 1.74 2.48 10.1 2.76 5.5 

خيلي 

 كم كم
خيلي 

 كم
خيلي 

 كم
خيلي 

 شدید كم شدید كم كم كم
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  نتيجه گيری   .6

 در ویژه به ها سازه در متعاقبا و خاك در روانگرایی اثر بر که خطراتی به توجه با
 تحليل انجام دهد می رخ هستند شل اشباع اي دانه هاي خاك داراي که مناطقی

   SPTاز روش  محدودیتهاي استفاده جمله از .است اهميت با بسيار روانگرایی

 حائز جهت آن از امر این .نمود اشاره شني هاي نهشته در آن از محدودیت به ميتوان
 و هستند همراه دانه درشت رسوبات با ايماسه هايخاك طبيعت، در معموال كه است اهميت

از مقایسه ميان . شودمي آزمایش این نتایج يغيرعاد افزایش باعث رسوبات این

با تنشهاي برشي مورد نياز براي ( CSR)شده توسط زلزله  تنشهاي برشي ایجاد

توان نتيجه گرفت كه احتمال وقوع روانگرایي در مي ،(CRR)ایجاد روانگرایي 

 نياز هاي موردشده بيش ازتنش هاي ایجادهایي از نهشته كه درآنها تنشقسمت

حلقه  27در دهد نتایج نشان می .وجود دارد ایجاد روانگرایي است، براي

از روش ایواساکی و عدد شاخص روانگرایی به دست آمده گمانه، 

50کم )رده  برای منطقه مورد مطالعه در محدوده (،1982همکاران)  LP) 

 دليل نيست.گيرد. این بدین معنی است که منطقه مستعد روانگرایی قرار می

( از دیدگاه زمين متر 5تا  5/0زیرزميني) آب سطح بودن پایين عمدتا مسئله این

درقسمت هایی که  مورد  باشد مي االرض تحت دهنده تشکيل هاي الیه جنس و شناسی 

 .تری داردروانگرایی باال بود نياز به انجام تحقيقات و مطالعات دقيق
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