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 خالصه

با توجه به اینکه تقاضای جامعه نسبت به مصرف آب تازه و قابل شرب روز به 

یابد، به همان ترتيب بهره برداری از منابع طبيعی که یکی از روز افزایش می

باشد، اهميت حياتی پيدا کرده است. چاهها یکی از آنها آبهای زیرزمينی می

ترین مشکل چاهها، باشد. مهمترین و عمدهجهت حصول آب می مهمترین منابع طبيعی

از  شود.آسيب چاهها در اثر زلزله است که باعث تخریب یا انسداد آنها می

کند. لذا اینروتوجه به مکانيسم آسيب و خرابی جداره چاه نقش اساسی پيدا می

يق یکسری در این تحق .باشدهدف تعيين ميزان اثرپذیری جداره چاه در زلزله می

ای جداره چاه انجام شده و تاثير آزمایش مدل ميز لرزه جهت تحليل رفتار لرزه

و سطح آب زیرزمينی بررسی شده  ، تراکمعوامل مختلفی از جمله بروز روانگرایی

است. خاک مورد استفاده در این آزمایشها ماسه فيروزکوه است. بر روی جداره 

سنج و سنسور فشار و درون توده خاک از شتاب( strain gageسنج)چاه از تغيير شکل

نتایج آزمایشها شامل شتاب اطالعات اوليه و ای استفاده گردیده است. آب حفره

، خمش در جداره چاه در ترازهای مختلف و ميزان نشست خاک به صورت ورودی

 نمودار، گراف و شکل ارائه گردیده است.
 زلزله، میز لرزه، روانگراییچاه آب، لوله جداره چاه، : کلمات کلیدي

 

 

 مقدمه .1
 

باشند، که با توجه به اقليم خشک و های حياتی مهم میهای آب از جمله شریانچاه

نيمه خشک کشور ایران جز یکی از منابع مهم تامين آب شرب و کشاورزی به شمار 

شود تا روند. هزینه بسيار زیاد جایابی مکان مناسب و حفر چاه باعث میمی

هایی ها جز سازهاسيت نسبت به طراحی و اجرای این سازه باال رود. همچنين چاهحس

 [1]برداری طوالنی مدت دارند.هستند که زمان بهره
های زیادی جهت جلوگيری، مقابله و مدیریت امروزه اکثر کشورها هزینه

و  های طبيعی شامل کمبود آب، آلودگی زیست محيطیهای مختلف از جمله بحرانبحران

های اخير به چالش ای که متوليان تأمين آب را خصوصًا در سالکنند. مساله... می

های آب)به ویژه گذاری چاههای بسيار زیاد جهت حفاری و لولهکشانده، صرف هزینه

ها باشد. بررسیدهی میها پس از زلزله و توقف آبهای عميق( و آسيب دیدن آنچاه

وابط طراحی مربوط به انتخاب جداره چاه و همچنين دهد که عدم رعایت ضنشان می

تواند از عدم توجه به شرایط ساختگاه برای در نظر گرفتن مخاطرات احتمالی می

برداری علل اصلی آسيب به جداره چاه و در نتيجه خارج شدن آن  از شرایط بهره

 بعد از وقوع زلزله محسوب شود.
های عميق شهرهای مختلف کشور ز چاهاگر نگاهی به آمار درصد تامين آب شرب ا

گيرد. تامين آب شرب شود که ميزان قابل توجهی را در بر میبياندازیم مالحظه می

باشد. حال های موجود بعد از زلزله میبعد از وقوع زلزله یکی مهمترین دغدغه

-ها به عنوان یکی از منابع تامين آب بعد از وقوع زلزله از شرایط بهرهاگر چاه
-داری خارج شوند)حتی برای زمانی کوتاه( مشکالت قابل توجهی به وقوع میبر

های پيوندد. هر چند در گزارشات زلزله زیاد به ميزان آسيب و خرابی چاه

و هایی از خرابی شود، اما در معدود گزارشات شامل این موضوع نمونهپرداخته نمی

 شود.آسيب به جداره چاه دیده می

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک1
 استادیار2
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 چاه آبنحوه طراحی  .2

 
های ها و استانداردهایی برای طراحی چاه موجود هستند که دستورالعملنامهآئين

اند. با توجه به پارامترهای مختلف، مختلفی را در طراحی جداره چاه وضع کرده

برای قطر، جنس، ضخامت جداره چاه و ... ملزوماتی تعيين شده است. ليکن در خصوص 

عملکرد این سازه ژئوتکنيکی در مقابل زلزله و به ویژه در نواحی با احتمال 

روانگرایی تحقيقاتی صورت نگرفته است. در طراحی چاه با توجه به ميزان حجم آب 

با توجه به نوع حفاری،  شود ومینياز، نوع پمپ و قطر جداره چاه تعيين مورد 

حداقل ضخامت  1شود. در جدول جنس و ضخامت جداره تعيين می ،عمق چاه و قطر جداره

 [2]جداره چاه از نوع فوالدی برای قطرهای مختلف ارائه شده است.

 
 برای جداره فوالدی  توصیه شده حداقل ضخامت -1جدول

ه انداز

 (cmاسمی)
قطر 

 (cmخارجی)
قطر 

 (cm)داخلی
ضخامت 

 (cmدیواره)

25.40 27.31 25.89 0.71 

30.48 32.39 30.71 0.84 

35.56 35.56 33.66 0.95 

40.64 40.64 38.74 0.95 

45.72 45.72 43.82 0.95 

50.80 50.80 48.90 0.95 
 

 

 های مدل و مصالح استفاده شدهآزمایش .3

 

و به صورت مدل فيزیکی در آزمایشگاه ژئوتکنيک  g1این تحقيق بر روی ميز لرزه 

ها به منظور تحقيق بر روی ای دانشگاه اروميه انجام پذیرفته است. این تستلرزه

تهيه گردیده ای جداره چاه تاثير سطح آب زیرزمينی و تراکم خاک در عملکرد لرزه

 استفاده شده است. Gohl[3]ائه شده توسط  در این تحقيق از روابط تشابه ار است.

مدل آزمایشگاهی دهد. ها  را نشان میساختار مدل و نحوه ابزاربندی 1شکل 

،  cm 200طول ابعاد  هاز جنس پلگسی گلس ب محفظه مدلدر داخل  22/1با مقياس

-. در پایين محفظه به وسيله صفحهآماده گردیده است cm 50و عرض  cm 70ارتفاع 

فضایی ایجاد شده تا پس از پر شدن آن، فرآیند  200مشبک پوشيده شده از الک های 

اشباع خاک بصورت نفوذ تدریجی و یکنواخت آب از پایين صورت بپذیرد. یک صفحه 

پالستيکی سخت و صلب دقيقًا در وسط محفظه ميز لرزه جاگذاری و از ابتدا و انتها 

عمل ميز به دو قسمت کامالً با این بندی شده است. و اطراف به خوبی ثابت و آب

دو مدل با شرایط حرکت ورودی یکسان تقسيم شده مجزا و کامالً مشابه جهت مدلسازی 

 شده است تا با حرکت ورودی یکسان،دو عدد چاه در این دو قسمت تعبيه  [4]است.

 متفاوت  در رفتار جداره چاه بررسی شود. و تراکم  سطح آب تاثير

 
 مدل و نحوه سنسورگذاری شمای کلی -1شکل
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ها استفاده گردیده است که از این تعداد شتاب سنج در این آزمایش 5تعداد 

نصب  گيری شتاب ورودی و چهار عدد در توده خاکعدد بر روی جعبه برای اندازه 1

عدد( چسبانده  4( بر روی دو چاه)هر کدام Strain Gageسنج)عدد کرنش 8گردیده است. 

نی خمش بيشتر نزدیک انتهای چاه، بيها با توجه به پيشسنجکرنش شده است که این

به  LVDTپایين لوله تمرکز بيشتری دارند. دو عدد تغيير مکان سنج  تدر قسم

شود استفاده شده است. گيری نشست به صورتی که در شکل مشاهده میمنظور اندازه

نسبت اضافه فشار آب  گيریای برای اندازهچنين دو عدد سنسور فشار آب حفرههم

 به کار گرفته شده است. uRای حفره

در تست اول در مدل سمت چپ سطح ها نشان داده شده است. مدل تست 2در شکل  

از سطح قرار دارد. در تست  cm45و در مدل سمت راست نيز سطح آب در   cm30آب در 

ت راست مر سدوم سطح آب در دو طرف یکسان است و تراکم خاک در سمت چپ صفر و د

 است.  30%

  

 
 هامدل تست -2شکل 

 

 مصالح مورد استفاده .1.3

 

آورده  2باشد که مشخصات آن در جدول فيروزکوه می 161خاک مورد استفاده ماسه 

 شده است.

 مشخصات ماسه فیروزکوه -2جدول

 sG maxe mine k(cm/s) cC uC D50(mm) %cF نوع ماسه

161 

 فيروزکوه

2.658 0.876 0.548 0.0125 0.97 2.58 0.3 1 

 

و  530تنش تسليم  با pvcلوله مورد استفاده برای مدل کردن جداره چاه از نوع 

و  2.46قطر خارجی  ابعاد باو کيلوگرم بر سانتيمتر مربع  28000مدول االستيسيته 

  باشد.سانتيمتر می 0.125ضخامت 

 روش انجام آزمایش .2.3
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ها سازی نمونهاز دو قسمت از روش مرطوب برای آمادهبرای ساخت مدل در هر یک 

% آب مخلوط شده و به صورت 5استفاده شده است. در این روش ابتدا ماسه با 

شود تا پروفيل خاک یکنواختی بدست آید. سپس هر یکنواخت در سطح جعبه ریخته می

در ضمن الیه به مقدار مشخصی متراکم شده تا  وزن واحد حجم کل مشخص بدست آید. 

جهت مشاهده تغيير شکلهای مدل در هر دو قسمت شبکه مربعی از ماسه رنگی در 

ساخت نمونه گاز دی اکسيد کربن از خاک عبور  از دیواره مدل اجرا شده است. پس

شود تا با هوای محبوس در خلل و فرج خاک جایگزین شده تا در ادامه روند داده می

انتها از پایين مدل جریان پایدار آب با اشباع سازی خاک را تسریع بخشد. در 

به صورت موج  هاعمالی در تستاشود تا نمونه اشباع شود. لرزش دبيکم برقرار می

 باشد. هرتز و به صورت دستی می 2.1هارمونيک با فرکانس 
 

 های مدلتحلیل نتایج آزمایش .4

 تاریخچه زمانی شتاب .1.4

 

 دهد.نشان میتست  دو شتاب ورودی برایها را سنجتاریخچه زمانی شتاب 3شکل 

 

 

 

 2و  1تاریخچه زمانی شتاب ورودی در تست  -3شکل 

 

 (LVDTها)سنجنتایج تغيير مکان .2.4

 

های باشد. این پيامد به خصوص در خاکلرزه نشست میپيامدهای زمين یکی از آثار و

شود. بارزتر است. وقوع روانگرایی در خاک سبب افزایش مقادیر نشست می عاشبا

دهد. نشان می 2و  1های به ترتيب تاریخچه زمانی نشست را برای تست 5و  4های شکل

دهد. نشست قسمت با تراکم بيشتر حدود به خوبی تاثير تراکم را نشان می  5شکل 

 نشست قسمت دیگر است.  35%
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  1ها در تست تاریخچه زمانی تغییرمکان سنج -4شکل 

 

 

 2ها در تست تاریخچه زمانی تغییرمکان سنج -5شکل 

  

 ایتاریخچه زمانی سنسورهای اضافه فشار آب حفره .3.4

 

ای ای یکی از فاکتورهای اصلی بررسی رفتار لرزهتوليد و زایل شدن فشار آب حفره

خاک، کاهش مقاومت و سختی از نتایج افزایش باشد. روانگرایی های اشباع میخاک

ای تاریخچه زمانی نسبت اضافه فشار آب حفره  6باشد. شکل ای میفشار آب حفره

(uR هر دو قسمت با تراکم صفر و )دهد.% را برای تست دوم نشان می30 
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 2ای در تست نسبت اضافه فشار آب حفره -6شکل 

 

% 30ای برای قسمت با تراکم اضافه فشارآب حفرهشود نسبت همانطور که مالحظه می

کمتر از قسمت  با تراکم صفر است و در این قسمت روانگرایی رخ نداده همچنين 

 ای نيز افزایش یافته است.زمان ایجاد و به اوج رسيدن اضافه فشار آب حفره

 

 ها به حرکت ورودی:پاسخ چاه .4.4

 هاکرنش در چاه .  1.4.4

 
. از روی این نمودار باشدها به صورت زیر میدر طول چاه در تستنمودار کرنش 

نمودار  8و  7های آید. در شکلکرنش، نمودارهای خمش بر روی چاه به دست می

شود. در تست اول مشاهده می 2و  1های ها در تستتغييرات کرنش در طول چاه

 30در وسط ) های مدل سمت راست که سطح آب تقریباً نمودارهای کرنش در چاه

 45سانتيمتری از سطح( قرار دارد و مدل سمت چپ که سطح آب تقریبًا در یک سوم)

سانتيمتری از سطح( قرار دارد، نشانگر  تاثير بسيار زیاد تغيير سطح آب در 

بينيم که حداکثر کرنش در نحوه تغيير شکل چاه هستند. با مشاهده حداکثر کرنش می

شود با وجود اینکه محل از سویی دیگر مشاهده می افتد.محل تراز آب اتفاق می

حداکثر کرنش متفاوت است ولی مقدار حداکثر کرنش رخ داده در هر دو مدل تقریبًا 

یکسان است. مقادیر کرنش در چاه قابل توجه بوده و نشانگر احتمال بروز مشکل در 

 صورت وقوع روانگرایی است.

 

 
 1تغییرات کرنش نسبت به زمان در طول چاه در تست  -7شکل
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در تست دوم که سطح آب در دو طرف یکسان و تراکم خاک متفاوت است نمودارهای 

کرنش از یک سو نشانگر همان نتایج تست اول در  تاثير سطح آب در نحوه تغيير 

دیگر افتد.  از سویی شکل چاه هستند و حداکثر کرنش در محل تراز آب اتفاق می

مقادیر حداکثر کرنش ایجاد شده  rDشود با متراکم شدن خاک و افزایش مشاهده می

سنج تعبيه شده در طول یابد. این کاهش در تمام چهار کرنشدر طول لوله کاهش می

لوله کاماًل مشهود است.  همچنين با وجود این کاهش کرنش در اثر تراکم باز هم 

تر رفتار چاه نشان از اهميت زیاد بررسی گستردهمقدار کرنش در سطح باالیی است و 

 های مستعد روانگرایی دارد.در زمين

 
 2تغییرات کرنش نسبت به زمان در طول چاه در تست  -8 شکل

 

 هاخمش در چاه . 2.4.4

 

برای بررسی بهتر رفتار و نيروهای وارد بر چاه، از روی نمودار تغييرات کرنش 

حداکثر  14تا  9 هایطول چاه به دست آورد. در شکل توان تغييرات لنگر را درمی

 ها در دو تست نشان داده شده است.خمش در طول چاه

   
حداکثر خمش منفی در  -9شکل 

 1ها در تست چاه

حداکثر خمش مثبت در  -10شکل 

 1ها در تست چاه

حداکثر قدر مطلق خمش - 11شکل 

 1ها در تست در چاه
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 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

   
حداکثر خمش منفی در  -12شکل 

 2ها در تست چاه

حداکثر خمش مثبت در  -13شکل 

 2ها در تست چاه

حداکثر قدر مطلق خمش -14شکل 

 2ها در تست در چاه

 

 گیرينتیجه .5

 

انجام شده است، همچنين تاکنون  1gها بر روی ميز لرزه به دليل اینکه آزمایش

ویژه در ساختگاه با احتمال روانگرایی ها به ای چاهتحقيقی در مورد عملکرد لرزه

توان به صورت کمی نتایج را با ای به عمل آید، نمیصورت نگرفته تا مقایسه

دهد در صورت وقوع روانگرایی احتمال واقعيت مقایسه کرد. البته نتایج نشان می

ها صدمه آمدن به جداره چاه بسيار زیاد است. با مشاهده نتایج حاصل از آزمایش

ده شده است که تغييرات کرنش و در نتيجه خمش وارده به جداره چاه به مقدار مشاه

که بسيار زیادی به سطح آب زیرزمينی و تراکم خاک ساختگاه بستگی دارد به طوری 

با تغييير سطح آب محل وقوع خمش حداکثر در طول چاه تغيير پيدا کرده و در این 

دهد. همچنين با افزایش مينی رخ میآزمایش خاص خمش حداکثر در محل سطح آب زیرز

ميزان تراکم خاک احتمال بروز روانگرایی کاهش یافته و در نتيجه ميزان خمش 

% درصدی  30وارده به جداره کمتر خواهد شد به طوری که در تحقيق حاضر با تغيير 

 % درصد کاهش یافته است.40در دانسيته نسبی خاک ميزان خمش به طور متوسط حدود 
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