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اي اشـباع غیـر متـراکم     هـاي دانـه   ي روانگرایی در خاك اي وقوع پدیده یکی از مسائل ژئوتکنیک لرزه :چکیده

ي تنـاوبی،   هاي مختلف آزمایشگاهی مانند بـرش سـاده   توان به روش ها را می مقاومت روانگرایی خاك باشد. می
 هـاي مقاومـت نفـوذ اسـتاندارد     هاي صحرایی همچون آزمون روش تناوبی و برش پیچشی تناوبی وسه محوري 

)SPT) مقاومت نفوذ مخروط ،(CPT( گیـري سـرعت مـوج برشـی     )، اندازهVS     تعیـین نمـود. در ایـن تحقیـق (
عت مـوج  ي سـر  و انـدازه  SPTي نتایج حاصل از دو روش ارزیابی پتانسیل روانگرایی بـر اسـاس نتـایج     مقایسه
) بـراي هـر دو   LPIبا استفاده از روابط تجربی بین آنها انجام گرفته است. شاخص خطر وقوع روانگرایی ( برشی

ي مـورد مطالعـه، جنـوب غربـی شهرسـتان اهـر در منـاطق دایـاالر و          روش مذکور محاسبه گردیـد. محـدوده  
ـ     11گونجیک بوده و تعداد  تواننـد مسـتعد    وع خـاك کـه مـی   حلقه گمانه با توجه بـه عمـق آب زیرزمینـی و ن

دهـد کـه نتـایج ارزیـابی پتانسـیل       روانگرایی باشند مورد مطالعه قرار گرفته اسـت. نتـایج مطالعـه نشـان مـی     
هـا تطـابق مناسـبی     هاي سیمانی و غیـر سـیمانی خـاك    روانگرایی با استفاده از دو روش مذکور با فرض حالت

در  VSبـر اسـاس آزمـون     LPIمورد مطالعه بر اساس مقـادیر  ي  نداشته و شدت پتانسیل روانگرایی در محدوده
  داراي مقدار بیشتري است. SPTمقایسه با روش 

  

 .3، آزمون سرعت موج برشی2، آزمون مقاومت نفوذ استانداردشهرستان اهر، 1روانگرایی کلیدي: واژگان
  

  مقدمه -1
اي که باعث وقـوع   هاي مهم ژئوتکنیک لرزه یکی از اتفاق

ي روانگرایـی   شود پدیـده  خسارات شدید در هنگام زلزله می
هـاي   اي در الیـه  است. به علت افزایش میزان فشار آب حفره

اي شل و رس (در حالت خاص) در اثر ارتعاشـات   خاکی دانه
سـته  ناشی از وقوع زلزله و تمایل به کاهش حجم منجر به کا

شـود کـه در ایـن حالـت      جانبه در خاك می شدن تنش همه
شدت کاهش یافته و به مقـدار صـفر    مقاومت برشی خاك به

گویند. این پدیده  شود. به این شرایط روانگرایی می نزدیک می
هاي گسترده، جوشش ماسه، فوران گل و آب  صورت نشست به

و تراوش آب از خلل و فرج موجـود در سـطح زمـین نشـان     
 هـاي  تواند بر وقوع روانگرایی در الیه دهد. عوامل مختلفی می می

زمان آن،  توان به بزرگاي زلزله و مدت باشد که می خاکی مؤثر 
تخلخل، تراکم نسبی، درصد ریزدانـه و شـاخص خمیـري و    

ي خاك اشـاره کـرد. در    ي تنش برشی اعمالی به توده دامنه
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شـگاهی  هاي مختلـف صـحرایی و آزمای   هاي اخیر روش سال
توان  جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی ارائه شده است که می

)، SPTهـاي مقاومـت نفـوذ اسـتاندارد (     به استفاده از آزمون
گیري سـرعت   ) و اندازهCPTآزمایش مقاومت نفوذ مخروط (

ي نتـایج   ) اشاره نمود. در این تحقیق مقایسهVS( موج برشی
 ي وسـیله  وانگرایی بهحاصل از دو روش یعنی، ارزیابی پتانسیل ر

)SPT1[ ) بر اساس طرح ارائه شده توسط ادریس و بوالنجر [
 اي و الي دار و ارزیابی پتانسیل روانگرایـی  هاي ماسه براي خاك

) بـر اسـاس طـرح    VSبا استفاده از روش سرعت موج برشی (
بـر   ]،2[ 2004ارائه شده توسط اندروس و همکاران در سال 

آنها انجام گرفتـه اسـت. سـپس بـا     اساس روابط تجربی بین 
] شدت خطر وقوع 4-3استفاده از روش ایواساکی و همکاران [

  روانگرایی براي هر دو روش مذکور محاسبه گردید.
  

  بندي خاك شرایط عمومی و الیه -2
ي دو روش ارزیـابی   منظـور مقایسـه   در تحقیق حاضر، به

نـه  ي گما حلقـه  11ها اطالعـات   پتانسیل روانگرایی در خاك
ها به روش  این گمانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

هاي حفر شده در  اند. موقعیت سد و گمانه ماشینی حفر شده
) نشان داده شده است. عمق سطح ایستابی یکـی از  1شکل (

 محسـوب  روانگرایـی  هاي پتانسیل عوامل اساسی در ارزیابی

 هـا از  گمانـه  در آب زیرزمینـی  سـطح  ارزیـابی  براي شود. می

گمانـه و اطالعـات    حفر موقع در زیرزمینی آب سطح گزارش
 نظـر  مـد  هـا  گمانه ایستابی سطح اولیه ارزیابی پیزومتري در

 هـاي  ویژگـی  و نوع سطح ایستابی، بر عالوه .است گرفته قرار

 قابلیـت  میـزان  در مؤثر عوامل از ها مکانیکی خاك و فیزیکی

 چسـبندگی  دلیـل  به رسی هاي باشد. خاك می آنها روانگرایی

هستند که در  برخوردار کمی بسیار روانگرایی از قابلیت ذاتی
  اند. ارزیابی کنار گذاشته شده

بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روي اطالعات موجود 
ي مـورد مطالعـه مشـاهده شـد کـه       ها در محدوده در گمانه

هاي خاکی زیـر سـطحی از چهـار     مشخصات ژئوتکنیکی الیه
که در اولـین الیـه کـه از     طوري بخش تشکیل شده است؛ به

بیشتر از جنس شن همراه با ماسه  شودسطح زمین شروع می
اي بوده و تغییرات و سیلت و رس به رنگ خاکستري و قهوه

باشـد.  ي اول از متوسط تا خیلی متراکم متغیر می تراکم الیه
  

  
.]5[ مناطق گونجیک و دایاالر –جنوب غرب شهرستان اهر در  همورد مطالع ي موقعیت محدوده ):1شکل (

 مطالعهمحدوده مورد 



  ـــــــــــــــهاي مقاومت ... ـــــــــــي جنوب غربی شهرستان اهر بر اساس روشهاي خاکی حاشیهي ارزیابی پتانسیل روانگرایی در الیهمقایسهــ  ـــــــــــــــــــــ

   25  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1395 اول، بهار، شماره نوزدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله

ي اول قرار گرفتـه   ي دوم که بالفاصله بعد از الیه در الیه
جنس مصالح بیشتر ماسه همراه با رس و الي و شن به رنگ 

باشد. تغییرات تراکم نیز از متوسـط  می اي و خاکستريقهوه
ي سـوم، نـوع    تا خیلی متراکم ارزیابی شـده اسـت. در الیـه   

دار همراه با ماسه به رنگ خاکستري  مصالح رسی و رس الي
دانـه از جـنس شـن یـا      ي چهارم، درشـت  باشد و در الیهمی

ــه ــان  ماس ــیلت و رس و می ــا س ــراه ب ــه هم ــنس الی اي از ج
باشد و این الیه از اي و خاکستري میبه رنگ قهوه سنگ قلوه

هـاي خیلـی متـراکم قـرار دارد. بـا      نظر تراکم در گروه خاك
هـاي   در مقابل عمـق در گمانـه   SPTتوجه به تغییرات اعداد 

هـاي   توان دریافـت کـه میـزان تـراکم الیـه      مورد مطالعه می
خاکی بین کم تا زیاد اسـت و تغییـرات آب زیرزمینـی بـین     

  یک تا چهار متر مشاهده شده است.
  

  ها جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی تحلیل گمانه -3
ایسـتی  ب روانگرایی پتانسیل برآورد و ها گمانه تحلیل براي
گیرد. به دلیـل   صورت زمین سطح حداکثر شتاب از برآوردي

حـداکثر میـزان    1391هاي اهر و ورزقان در سال  وقوع زلزله
فـرض شـده    5/7ي  براي بزرگـاي زلزلـه   g 35/0شتاب برابر 

هـا بـا اسـتفاده از روش سـرعت مـوج       است. در تحلیل گمانه
برشـی  )، مقادیر سرعت موج برشی و سرعت موج VS( برشی

) با توجه به جنس و نـوع مصـالح از روابـط    VS1اصالح شده (
تجربی بین آزمون مقاومت نفـوذ اسـتاندارد و سـرعت مـوج     

  .)1 (جدول برشی موجود محاسبه گردیده است
  

روابط تجربی بین سرعت موج برشی و عدد آزمون مقاومت ): 1( جدول
  .نفوذ استاندارد مورد استفاده در تحقیق حاضر

 VS = 61N0.5  ]6سید و ادریس [  )1(رابطه 

 VS = 97N0.314  ]7[ ایماي و تونوچی  )2رابطه (

 VS = 76N0.33  ]8[ ایماي و یوشیمورا  )3رابطه (

 VS = 121N0.27  ]9[ یوکوتا و همکاران  )4رابطه (

 VS = 22N0.85  ]10[ جعفري و همکاران  )5رابطه (

استفاده از ها با  ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاك -3-1
  )SPTآزمون مقاومت نفوذ استاندارد (

 ي هـا در محـدوده   در ارزیابی پتانسـیل روانگرایـی خـاك   
مــورد مطالعــه بــا اســتفاده از نتــایج آزمــون مقاومــت نفــوذ 

در  استاندارد از روش ساده شده که توسط ادریس و بـوالنجر 
 کـه  يطـور  بـه ] ارائه شده استفاده شده است. 1[ 2006سال 
میزان شـدت   ي کننده یانبکه  4مقدار نسبت تنش تناوبیابتدا 

باشـد بـا اسـتفاده از     مـی  5/7اي در بزرگـاي   بارگذاري لـرزه 
  :شود زیر برآورد می ي رابطه
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 شتاب ثقـل  gحداکثر شتاب سطحی،  maxaي فوق،  در رابطه

تنش مؤثر در  ′Vσ تنش کل در عمق مورد مطالعه، Vσزمین، 
ضریب کاهش تنش با استفاده از شـکل   drعمق مورد مطالعه، 

) فاکتور Magnitude Scale Factor( MSF ) برآورد شده و2(
بر اساس تحقیقات آندروس باشد که  مقیاس بزرگاي زلزله می

ــا اســتفاده از رابطــه (11[ 1997و اســتوکی در ســال  ) 2] ب
  شود: محاسبه می
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= WMMSF  

  .استبزرگاي زلزله  MWفوق،  ي که در رابطه
  

  
 .]12[ي تعیین ضریب کاهش تنش  نحوه ):2شکل (

  

  5مقدار پارامتر نسبت مقاومت تنـاوبی خـاك   منظور تعیین به
ي مقاومت خاك در برابر وقوع روانگرایی است  کننده که بیان
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طبق روش ساده شده و اصالح شده سید و همکاران در سال 
]، از نتایج 1[ 2006] و ادریس و بوالنجر در سال 13[ 1985

منظـور   شود. بدین آزمون مقاومت نفوذ استاندارد استفاده می
آزمون مقاومت نفوذ استاندارد بر اساس  ابتدا نتایج حاصل از

 ي زیر با کاربرد پارامترهاي ارائه شده توسط اسکمپتون رابطه

  .شود ) اصالح می2] در جدول (14[ 1986در سال 

)3         (     SRBENSPT CCCCCNN ×××××=601)(  
آزمون مقاومت نفوذ استاندارد،  عددSPTNکه در این رابطه، 

NC    ،ضریب اصالح براي فشـار سـربارEC    ضـریب اصـالح
 BC، گیـر نمونـه قاشـق  ضـریب اصـالح    SC، انرژي چکـش 
ي  طـول میلـه  ضریب اصـالح   RC، ر گمانهقطضریب اصالح 

ي آزمون مقاومت نفـوذ   شده عدد اصالح N)(601 گیر و نمونه
  باشد. استاندارد می

  
 .]14[ضریب اصالحی عدد آزمون مقاومت نفوذ استاندارد  ):2( جدول

  ضریب 
 تصحیح

 ضرایب مشخصات تجهیزات عبارت

1-5/0  
7/1-2/1  
3/1-8/0 

CE 

  چکش دونات
 Safety چکش

 خودکارچکش دونات از نوع 
 نسبت انرژي

1  
05/1  
15/1 

CB 

  115تا  65
115-150  
150-200 

 گمانه قطر

75/0  
85/0  
95/0  

21  
1< 

CR 

  متر 3-4
  متر 4-6
  متر 6-10

  متر 10-30
 متر 30بیش از 

 طول میله

1  
3/1-1/1 CS 

گیري استاندارد  نمونه
 گیري بدون پوشش نمونه

روش 
 گیري نمونه

  

پیشنهاد ارائـه شـده توسـط ادریـس و      بر اساسسپس، 
بـا کـاربرد   ) CNسـربار ( تـنش  ، ضـریب اصـالح   ]1بوالنجر [

  :شودزیر تعیین  ي رابطه

)4                       (
601)(0768.0784.0
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kPaPaي فوق،  که در رابطه ′Vσفشار اتمسفر بوده و =100

ي  شده عدد اصالح N)(601تنش مؤثر در عمق مورد مطالعه و 
باشد. پس از اصـالح عـدد    آزمون مقاومت نفوذ استاندارد می

ي  آزمون مقاومت نفوذ استاندارد، مقدار معادل آن براي ماسه
CSNتمیـز   تعیـین و بـا اسـتفاده از آن مقـدار نســبت      )(601

  شود: هاي زیر برآورد می با کاربرد رابطهمقاومت تناوبی 
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درصد خاك ریزدانه در عمق مورد  FCفوق،  ي در رابطه
  . باشد میخاکی  ي مطالعه در الیه

  

  
نمودار تعیین نسبت مقاومت تناوبی بر اساس نتایج آزمـون   ):3( شکل

  .]1[مقاومت نفوذ استاندارد اصالح شده 

  

ها با استفاده از  ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاك -3-2
  )VSگیري سرعت موج برشی ( اندازه

الي) با استفاده  و (ماسه روانگرایی مستعد هاي خاك ارزیابی
، CPT) در مقایسـه بـا روش   VS( از مقدار سرعت موج برشی

رو مطالعـات صـورت    ازایـن  شـود.  مـی  محسوب جدیدي روش
گرفته در این زمینه محدود است و در ایـران بـه تحقیقـات    
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] و شـفیعی و  17-15انجام شده توسط عسکري و همکاران [
 CPTجاي عدد  ] اشاره کرد. در این روش به19-18همکاران [

از میزان سرعت موج برشی براي ارزیابی پتانسیل روانگرایـی  
ضر، از روش و نتایج مطالعات شود. در تحقیق حا استفاده می

استفاده شـده   ]20صورت گرفته توسط اندروس و همکاران [
 روش این از استفاده براي نیاز مورد و اصالحات مراحلاست. 

 برشی موج سرعت مقدار است. شده آورده ادامه در کامل طور به

ــه ــیله ب ــایش ي وس ــاي صــحرایی آزم ــوفیزیکی ه ــاري، ژئ  انکس
آیـد.   دست مـی  به سطحی طیفی امواج تحلیل و چاهی درون
گیـري   انـدازه  برشـی  سرعت موج مقدار مذکور، روش مطابق
) 6رابطـه (  استفاده از با باید مطالعه مورد هاي عمق در شده

  د:شو  اصالح عمق همان در قائم مؤثر تنش به نسبت
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 ي سرعت موج برشی در عمق الیـه  SVفوق،  ي که در رابطه
سرعت موج برشـی اصـالح شـده،     1SVخاکی مورد مطالعه، 

aP  کیلو پاسکال)، 100فشار اتمسفر (برابر Vσ′  تنش مؤثر
فشـار خـاك در حـال     ضـریب  ′0Kدر عمق مورد مطالعـه و  

فرض شده اسـت. در   3/0باشد که در مطالعه برابر  سکون می
) تـا  1از روابط ( با استفاده 1SVو  SVتحقیق حاضر، مقادیر 

) CRR( . میـزان مقاومـت برشـی تنـاوبی    +) تعیین شـده  3(
) 4( ) و نمودارهاي شکل7خاك با استفاده از رابطه ( ي توده

  .شود میمحاسبه 
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* فوق، ي در رابطه
1SV  حداکثر سرعت موج برشی براي وقوع

باشد که بر اساس تغییرات میزان درصد ریزدانه  روانگرایی می
  شود: صورت زیر تعیین می به
*5215%                    الف) - 8(

1 ≤= FC           VS  
*5.0215)5(55%   )ب - 8(

1 <<−−= FC           FCVS  
*35200%                   )پ - 8(

1 ≥= FC           VS  

  

  
 نسـبت  و) VS1( اصـالحی ارتباط بین سـرعت مـوج برشـی     ):4( شکل

ها با درصد مختلـف ریزدانـه و بـراي    براي خاك) CRR( تناوبیمقاومت 
 .]20[ 5/7بزرگاي زلزله 

 
MSF   فاکتور مقیاس بزرگاي زلزله بوده که با اسـتفاده از

  شود: ) محاسبه می9رابطه (

)9(                                          
56.2

5.7

−







= WMMSF  

فرض  MW = 5/7آنکه میزان  دلیل بهمذکور  ي در مطالعه
. شـود  مـی  1شده است بنابراین فاکتور مقیـاس بزرگـا برابـر    

سـیمانی   تـأثیر  ضـرایب ترتیـب   به 2aK و 1aKپارامترهاي 
 مقاومـت  ) و نسـبت VS( برشـی خاك بر سـرعت مـوج    بودن

) 3( و جدول )5( شکلمطابق  به ترتیب که باشند میتناوبی 
    .شوند میتعیین 

با توجه بـه   1aK بیبرآورد ضر ي نحوه) 5( مطابق شکل
ف یون ضـع یهاي بـا سمنتاسـ   براي خاك SPT شیج آزماینتا

 ارائه شده اسـت. باشند زدانه یدرصد ر 35و  10 ،5که داراي 
از  1aKمقـدار   شـود،  که در ایـن شـکل مالحظـه مـی     چنان

ري شـده از  یـ گم مقدار سرعت موج برشی اندازهیحاصل تقس
بـه دسـت   محل ري شده در یگاندازهنمودار به مقدار سرعت 

  د.یآ می
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 ) و عدد نفـوذ اسـتاندارد  VS1( اصالحی استفاده از سرعت موج برشی با) Ka1 ( خاك سیمانی بودننمودار پیشنهادي جهت برآورد ضریب  ):5( شکل

SPT-(N1)60 ]20[.  
  

 .]20[ شناسی ) با استفاده از سن زمینKa2( پارامتر تعیین ):3( جدول

Ka2  سال)( زمان  
1  10000≺  
1/1  10000  
3/1  100000  
5/1  1000000  

  

و سـن   سـیمانی بـودن  داراي در مناطقی که خاك آنهـا  
ش یباعـث افـزا  ، سمنتاسـیون  سـال باشـد   10000شتر از یب

ــوج برشــی (  ــدار ســرعت م ــدازهSVمق ــگ) ان ــده در ی ري ش
بـا   سرعت موج برشیبنابراین  و شود اي می هاي لرزه شایزمآ

بـین   1aKضـریب  . شـود  میاصالح  1aK بیضر استفاده از
 ابی،یـ هی است اگر خاك مورد ارزیبدمتغیر است  8/0تا  6/0

، سـال باشـد   10000آن کمتـر از  سـن   و غیر سیمانی بودن
ت یکـه وضـع  حالتی  . درشود ک مییبرابر  Ka2ب یمقدار ضر

اسـتاندارد  ا اطالعات مقاومت نفـوذ  یخاك نامشخص باشد و 
فـرض   6/0 برابر 2aK مقدار، در خاك قابل دسترسی نباشد

حاضر با توجـه بـه اینکـه نمودارهـاي      ي . در مطالعهشود می
 هـاي مـورد مطالعـه تطـابق نداشـته اسـت       با داده )5( شکل

در  7/0در شرایط سمنتاسیون براي خاك برابر  1aKپارامتر 
  نظر گرفته شده است.   

  ي خاك  اصالح نسبت مقاومت تناوبی توده -3-3
شایان ذکر است که در ارزیابی پتانسیل روانگرایی صورت 

تفاده در این مقاله، مقـدار  گرفته بر اساس دو روش مورد اس
) در عمـق مـورد مطالعـه،    CRRخاك ( ي برشی تناوبی توده

کیلو پاسکال تجاوز  100شرط آنکه مقدار تنش مؤثر قائم از  به
  ]:21شده است [زیر اصالح  ي کند با استفاده از رابطه

)10(                                  σ= CRRKCRRJ  
توده  نسبت مقاومت برشی تناوبی JCRRفوق،  ي در رابطه

تـوده   نسبت مقاومت برشـی تنـاوبی   CRRخاك اصالح شده، 
ضریبی است که تابع سسـتی  σKخاك در عمق مورد مطالعه و 

مقـدار   زیـر  ي و متراکم بودن خاك است که با استفاده از رابطه
  :آید می ه دستبآن 

)11(                                 
1

100

−

σ 






 σ′
=

f
VK  

بسته به میزان تـراکم خـاك    f مقدارفوق،  ي در رابطه
بـراي  کـه   طـوري  ، بـه شـود  گرفتـه مـی  نظر  درزیر  صورت به

ط متوسـ هـاي بـا تـراکم     براي خاك، f=8/0ل هاي ش خاك
7/0=f  6/0م زیـاد  هـاي بـا تـراک    براي خـاك و=f   .اسـت

توان براي  ) نیز می6( شکلاز نمودار ارائه شده در همچنین، 
  د.نمواستفاده  σK تعیین
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  .]21[ قائمبرحسب تنش مؤثر  σK نمودار تعیین ):6( شکل

 
  ضریب اطمینان   -3-4

مقدار ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی بـراي هـر دو   
ــه (   ــتفاده از رابط ــا اس ــی ب ــورد بررس ــبه 12روش م ) محاس

  شود: می
)12(                                     

CSR
CRRF J

S =  

احتمال وقوع  ي دهنده نشانضریب اطمینان کمتر از یک 
  .باشد میروانگرایی در عمق مورد مطالعه 

  
    )LPI(شاخص پتانسیل روانگرایی  -3-5

 ي جهت برآورد شـدت روانگرایـی احتمـالی در محـدوده    
) ارائه 13مورد مطالعه در هر دو روش مورد بررسی از رابطه (

  استفاده شده است:] 4-3[ شده توسط ایواساکی و همکاران

)13(                      ∫ ××= 20
0 )()( dzZWZFLPI  

)14(                 
1for 0)(

 and;1for1)(
>=

≤−=

S

SS

F   ZF
   F    FZF  

)15(                               ZZW 5.010)( −=  
ــوق،  در رابطــه ــی،  LPIي ف  SFشــاخص پتانســیل روانگرای

 Zضریب اطمینان در مقابل روانگرایی در عمق مورد مطالعه، 
 100بـین صـفر تـا     LPIباشد. مقـدار   عمق مورد مطالعه می
) پتانسـیل روانگرایـی را بـر اسـاس     4متغیر بوده و جـدول ( 

بنـدي   شاخص پتانسیل روانگرایـی بـه چهـار قسـمت طبقـه     
  کند. می

 .]4- 3[تعیین میزان خطر روانگرایی  ):4جدول (

0 = LPI 
خطرپذیري روانگرایی خیلـی پـایین اسـت. تحقیقـات،     

 .یستهاي جزئی نیاز ن گیري مطالعات و اندازه

5 < LPI <0  
خطرپذیري روانگرایی پایین است. تحقیقـات بیشـتري   

هاي روانگرایـی مـورد نیـاز     گیري مورد نیاز است. اندازه
 است.

15<<LPI5   مـورد  خطرپذیري روانگرایی باالست. تحقیقات بیشتري
 روانگرایی مورد نیاز است. هاي یريگ نیاز است. اندازه

15> LPI 
ــات و   ــی باالســت. تحقیق ــی خیل ــذیري روانگرای خطرپ

 زیادي مورد نیاز است. هاي یريگ اندازه

  
    ها دادهارزیابی نتایج حاصل از تحلیل  -4

 ي الیـه  85ارزیـابی  نتـایج حاصـل از   در تحقیق حاضـر،  
ــري در   ــه ضــخامت دو مت ــاکی ب ــه 11خ ــه در  ي حلق گمان

مورد مطالعه بر اساس دو روش آزمـون مقاومـت    ي محدوده
و غیـر   سـیمانی فرض با  و سرعت موج برشی استاندارد نفوذ

  باشد: شرح زیر قابل بیان میخاك به  بودن سیمانی
ي روش ارائه  هاي صورت گرفته بر پایه با توجه به تحلیل -1

الیـه   85]، از مجمـوع  1شده توسط ادریس و بـوالنجر [ 
الیـه خـاکی بـا توجـه بـه       67خاکی مورد مطالعه تعداد 

مستعد روانگرایی انتخاب شده  SPTجنس و عدد آزمون 
 دهـد کـه   آمده از ارزیابی آنها نشـان مـی   دست و نتایج به

الیه خاکی غیـر   37الیه خاکی روانگرا و تعداد  30تعداد 
شـدت  توان بیان کـرد کـه     باشد. بنابراین می روانگرا می

پـایین   SPTبر مبنـاي روش  ها  پتانسیل روانگرایی خاك
 41و روانگـرا   یخـاک هـاي   الیـه  درصد 35 تقریبا بوده و

ــد  ــهدرص ــاکی داراي   الی ــاي خ ــیله ــی  پتانس روانگرای
اعداد آزمون مقاومت نفوذ اسـتاندارد  باشند. تغییرات  نمی

) و میـزان  7ي مورد مطالعـه مطـابق شـکل (    در محدوده
) 8هاي خاکی نیز مطابق شـکل (  ضریب اطمینان در الیه

اي از نتــایج  باشــد. همچنــین نمونــه قابــل مشــاهده مــی
ي صورت گرفته بـر روي یکـی از    آمده از مطالعه دست به

ورد مطالعه مطابق ي م شده در محدوده هاي حفاري گمانه
  ) ارائه شده است.9( شکل
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که بـر   هاي خاکی میزان تغییرات سرعت موج برشی در الیه -2
هـاي   هاي مختلـف الیـه   ي تجربی در عمق اساس پنج رابطه

حلقــه گمانــه  11ي مــورد مطالعــه در  خــاکی در محــدوده

باشـد.   مشـاهده مـی   قابل )10اند مطابق شکل ( تعیین شده
توان دریافـت کـه تغییـرات سـرعت مـوج       بر این اساس می

  متر بر ثانیه متغیر است. 300تا  200برشی بیشتر بین 
  

  
تغییرات اعداد آزمون مقاومت نفوذ استاندارد در مقابل عمق  ):7( شکل

   .مورد مطالعه ي در محدوده
  

  
تغییرات میـزان ضـریب اطمینـان در مقابـل روانگرایـی در       ):8( شکل

روش آزمـون مقاومـت نفـوذ اسـتاندارد بـر       خاکی با استفاده از هاي الیه
  .]1[ر جمبناي روش ادریس و بوالن

  

  
اصالح شده میزان ضـریب اطمینـان در    SPTتغییرات عدد  ):9( شکل

هـاي خـاکی بـا     مقابل روانگرایی، شاخص خطـر روانگرایـی در الیـه   
روش آزمون مقاومـت نفـوذ اسـتاندارد بـر مبنـاي روش       استفاده از

  .هاي مورد مطالعه ] در یکی از گمانه1[ادریس و بوالنجر 

  

  
  

  
  

  
  

  
تغییرات میـزان سـرعت مـوج برشـی در مقابـل عمـق در        ):10( شکل
  .تجربی ي پنج رابطه بر اساسمورد مطالعه  ي در محدوده ها گمانه
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  )10( شکلادامه 

  

هاي گذشته به آن اشـاره شـد میـزان     همچنان که در بخش -3
ها بر اساس نتـایج آزمـون سـرعت     پتانسیل روانگرایی خاك

  با ]2[ق روش آندروس و همکاران ـ) طبVSرشی (ـوج بـم
  

الیه  85کاربرد پنج رابطه تجربی ذکر شده از مجموع تعداد 
با فـرض سـیمانی و غیـر     خاکی با توجه به جنس و نوع آنها

آمده بـه   دست سیمانی بودن خاك انجام شده است. نتایج به
) قابل مشـاهده اسـت. بـر ایـن     12) و (11هاي ( شرح شکل

هـا،   که با فرض سـیمانی بـودن خـاك   توان دریافت  پایه می
هاي خاکی افزایش یافتـه و   پتانسیل وقوع روانگرایی در الیه

بیشترین میزان را در مقایسـه بـا روابـط دیگـر      )2(ي  رابطه
ي کلـی بـین نتـایج     ارائه نموده است. همچنین در مقایسـه 

هـا، میـزان    توان دریافت که با فرض سیمانی بودن خاك می
ها در مقایسه با فرض غیر سـیمانی   خاك پتانسیل روانگرایی

  بیش داراي میزان بیشتري است.    و ها کم بودن خاك

              
  

              
  

  
ي مورد مطالعه بر اساس سـرعت مـوج برشـی (فـرض سـیمانی       هاي خاکی در محدوده نمودار تغییرات ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی در الیه ):11( شکل

  .بودن خاك)
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(فـرض  سرعت مـوج برشـی    بر اساس مورد مطالعه ي خاکی در محدوده هاي الیهنمودار تغییرات ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی در  ):12( شکل

  .سیمانی بودن خاك)غیر
  

) بــا اســتفاده از LPIمقــادیر شــاخص خطــر روانگرایــی ( -4
هـاي   ] براي گمانـه 4-3هاي ایواساکی و همکاران [ روش

حاصـل از ارزیـابی   ي مورد مطالعه بـراي نتـایج    محدوده
هاي آزمـون مقاومـت    پتانسیل روانگرایی بر مبناي روش

 ي سرعت موج برشـی  و اندازه] SPT( ]1نفوذ استاندارد (
 )الف -13هاي ( محاسبه شده و نتایج مطابق شکل ]20[
هـاي سـیمانی و غیـر     ترتیب بـراي فـرض   ب) به -13( و

انـد. بـا    ها بـا یکـدیگر مقایسـه شـده     سیمانی بودن خاك
تــوان  الــف) مــی -13( هــا در شــکل ي دیــاگرام مشــاهده

دریافت که مقادیر شـاخص خطـر روانگرایـی حاصـل از     

هـا تطـابق    هاي مذکور با فرض سیمانی بودن خاك روش
مناسبی نداشته و شدت خطر روانگرایی بر اساس سرعت 

ــا2مــوج برشــی (رابطــه  مقاومــت نفــوذ  ) در مقایســه ب
ست. همچنین، با فـرض  استاندارد داراي مقدار بیشتري ا
شـود کـه نتـایج داراي     غیر سیمانی بودن مشـاهده مـی  

تطابق مناسبی نیستند و شدت خطر روانگرایی بر اساس 
مقاومت نفـوذ   ) در مقایسه با3سرعت موج برشی (رابطه 

تـوان   بنابراین مـی  استاندارد داراي مقدار بیشتري است؛
کی در هـاي خـا   بیان کرد که پتانسیل روانگرایی در الیـه 

ـ  محدوده رعت ـاده از روش سـ ـا استفـ ـي مورد مطالعه ب
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ي تجربـی) میـزان    رابطـه  (با توجه بـه پـنج   وج برشیـم
بیشتري در مقایسه با روش مقاومـت نفـوذ اسـتاندارد را    

  نماید.  ارائه می
هـاي   تر تطابق نتـایج حاصـل از روش   منظور بررسی دقیق به -5

یابی پتانسیل روانگرایی مقاومت نفوذ استاندارد و سـرعت  ارز

حلقـه   11ي تجربـی در   ي پـنج رابطـه   موج برشی بـر پایـه  
ي مورد مطالعه،  مقادیر شاخص پتانسـیل روانگرایـی    گمانه

)LPIهـاي   هاي سیمانی و غیر سیمانی بودن الیـه  ) با فرض
خاکی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند که نتایج مطـابق  

باشــند.   ) قابــل مشــاهده مــی  15) و (14هــاي ( شــکل
  

  
 نفـوذ اسـتاندارد  هـاي آزمـون مقاومـت     ي مورد مطالعه بر اسـاس روش  اي مقادیر شاخص خطر روانگرایی در محدوده نمودارهاي مقایسه ):13( شکل

)SPT) و سرعت موج برشی (VSبا فرض غیر سیمانی بودن خاك )ب ،با فرض سیمانی بودن خاك )) الف.  
  

             
  

                       
) SPT( هاي آزمون مقاومت نفوذ استاندارد ي مورد مطالعه بر اساس روش اي مقادیر شاخص خطر روانگرایی در محدوده نمودارهاي مقایسه ):14( شکل

  .) به تفکیک روابط تجربی با فرض سیمانی بودن خاكVSو سرعت موج برشی (
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) SPT( هاي آزمون مقاومت نفوذ استاندارد ي مورد مطالعه بر اساس روش اي مقادیر شاخص خطر روانگرایی در محدوده نمودارهاي مقایسه ):15( شکل

  .) به تفکیک روابط تجربی با فرض غیر سیمانی بودن خاكVSو سرعت موج برشی (
  

فـرض سـیمانی بـودن     توان دریافت که بـا  بر این اساس می
ي روش  ها شدت خطر روانگرایی برآورد شده بـر پایـه   خاك

) 3و  2سرعت موج برشی (با توجه به روابط تجربی شـماره  
هاي حاصـل از   بینی داراي مقدار بیشتري در مقایسه با پیش

روش آزمون مقاومت نفوذ استاندارد دارد. همچنین با فرض 
شدت خطر روانگرایـی  ها نیز میزان  غیر سیمانی بودن خاك

) در 5غیـر از رابطـه    بر اساس روش سرعت موج برشی (بـه 
مقایسه با مقاومت نفـوذ اسـتاندارد داراي میـزان بیشـتري     

تـوان بیـان کـرد کـه بـین       است. بنابراین در حالت کلی می
  ها تطابق مناسبی وجود ندارد. نتایج روش

هـاي خـاکی کـه در روش ارزیـابی پتانسـیل       تعداد الیـه  -6
روانگرایی با استفاده از سرعت موج برشی بر مبناي پـنج  

هـاي سـیمانی و    رابطه مورد ارزیابی قرار گرفته با فـرض 
غیر سیمانی بودن خـاك روانگـرا و غیـر روانگـرا تعیـین      

هـاي   هاي تجربی به شرح جدول اند به تفکیک رابطه شده
  توان  یـن پایه مـباشند. بر ای ابل مشاهده میـ) ق6) و (5(

  
  

نتایج برآورد روانگرایی در اعماق مختلف با استفاده از روش  :)5جدول (
)VSبر اساس روابط موجود با فرض سیمانی بودن خاك (.  

  هاي  تعداد الیه مجموع
  خاکی غیر روانگرا شده 

  حلقه گمانه 11در 

هاي  تعداد الیه مجموع
  خاکی روانگرا شده 

  حلقه گمانه 11در 
 روابط

 )1رابطه (  30  37
 )2رابطه (  50  17
 )3رابطه (  46  21
 )4رابطه (  45  22
 )5رابطه (  20  47

  
نتایج برآورد روانگرایی در اعماق مختلف با استفاده از روش  :)6جدول (

)VSبر اساس روابط موجود با فرض غیر سیمانی بودن خاك (.  
  هاي تعداد الیه مجموع

  خاکی غیر روانگرا شده 
  حلقه گمانه 11در 

هاي  تعداد الیه مجموع
  خاکی روانگرا شده 

  حلقه گمانه 11در 
 روابط

 )1رابطه (  24  43
 )2رابطه (  34  33
 )3رابطه (  47  20
 )4رابطه (  36  31
 )5رابطه (  16  51



  ـــــــــــــــهاي مقاومت ... ـــــــــــي جنوب غربی شهرستان اهر بر اساس روشهاي خاکی حاشیهي ارزیابی پتانسیل روانگرایی در الیهمقایسهــ  ـــــــــــــــــــــ

   35  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1395 اول، بهار، شماره نوزدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله

ي  دریافت که در حالت سیمانی فـرض نمـودن خـاك رابطـه    
ي  و در حالت فرض غیر سیمانی بودن خاك رابطـه  2تجربی 
هاي خاکی بیشتري را از لحاظ پتانسـیل   تعداد الیه 3تجربی 

  اند.  هاي خاکی ارائه نموده روانگرایی در الیه
  

  گیري نهایی بندي و نتیجه جمع -5
اشاره شد هدف اصلی هاي گذشته  همچنان که در بخش

نتایج حاصل از دو روش یعنـی،   ي مقایسه در تحقیق حاضر،
بر اساس طرح ارائه  SPT ي وسیله ارزیابی پتانسیل روانگرایی به

و ارزیابی پتانسیل روانگرایی  ]1شده توسط ادریس و بوالنجر [
طـرح   ي ) بـر پایـه  VSبا استفاده از روش سرعت موج برشی (

] بـا  2[ 2004ارائه شده توسط اندروس و همکاران در سـال  
استفاده از روابط تجربی بین آنها انجـام گرفتـه و سـپس بـا     

] شدت خطر وقوع 4-3استفاده از روش ایواساکی و همکاران [
 ي روانگرایی براي هر دو روش مذکور محاسبه شد. محـدوده 

اطق دایاالر دست سد ستارخان اهر در من مورد مطالعه، پایین
حلقه لوگ گمانه بـا   11و گونجیک بوده و در مجموع تعداد 

توانند مستعد  توجه به عمق آب زیرزمینی و نوع خاك که می
  روانگرایی باشند مورد مطالعه قرار گرفته است.

آمـده از دو روش   دسـت  ي نتایج به در حالت کلی مقایسه
 ي هي مورد مطالعه بـر اسـاس پـنج رابطـ     مذکور در محدوده
دهد که این دو روش همخوانی ندارنـد کـه    تجربی نشان می

  تواند موارد زیر باشد: هاي آن می علت
از  SPTجهـت اصـالح عـدد    همچنان کـه آشـکار اسـت،     -1

شود. با توجه به نوع دستگاه  میاستفاده  سري ضرایب یک
حفاري و راندمان انرژي مصرفی و دقـت انجـام آزمـایش    

وجـود آیـد کـه بـر نتـایج       به هایی تواند عدم قطعیت می
از موارد تأثیرگذار ضریب آمده تأثیر بگذارد. یکی  دست به

شـود   بنابراین پیشنهاد می باشد؛ اصالح انرژي دستگاه می
حداقل براي یک یا دو  که ضریب مربوط به نسبت انرژي

هایی که در یک سـاختگاه در ایـران حفـر     گمانه از گمانه
گیري شود تا میزان  اندازهگرهاي مربوطه  شود، با حس می

  دقیق آن برآورد شود.

با توجه به اینکه درصد کمتري تطابق در مورد روانگـرا و   -2
شود در  غیر روانگرا بودن خاك بین دو روش مشاهده می

روش ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از سرعت موج 
برشی، میزان حداکثر سـرعت مـوج برشـی بـراي وقـوع      

∗هاي خاکی ( ر الیهروانگرایی د
1SV براي وقوع روانگرایی (

شود و از  که بر اساس مقدار درصد ریزدانه خاك تعیین می
اسـتفاده  ) CRR(آن در محاسبه مقاومت برشـی تنـاوبی   

شود ممکن است شرایط مرزي موجـود در رابطـه بـا     می
خصوصیات ژئوتکنیکی موجود در محدوده مورد مطالعـه  

  نداشته باشد. مطابقت
 )CRR( در تعیـین مقاومــت برشــی تنـاوبی تــوده خــاك   -3

 سـیمانی  غیریا  سیمانینوع خاك ( بر اساس )C( پارامتر
. امکان اینکه مقدار ایـن پـارامتر   شود میمحاسبه  بودن)

توصـیه شـده بـراي    ] 11اندروس و اسـتوکی [ که توسط 
  مورد مطالعه مناسب نباشد وجود دارد. ي محدوده

 VSو  SPTآمده حاصل از دو روش  دست با توجه به نتایج به -4
ها بـر اسـاس کـاربرد     در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاك

شود  ي مورد مطالعه مشاهده می روابط تجربی در محدوده
که روابط موجود بین اعداد آزمون مقاومت نفوذ استاندارد 

)SPT و سرعت موج برشـی ( )VS    مناسـب نیسـت. زیـرا (
ي  روابط حاضر تابع جنس خاك، نوع آزمایش و دقت نحوه

ي نتـایج   منظـور تهیـه   باشد. بنابراین به انجام آزمایش می
مناسب در مطالعات صـحرایی ارزیـابی پتانسـیل     مفید و

چـاهی انجـام    صورت درون روانگرایی بهتر است آزمون به
آوري شـوند تـا    جمـع  VSو  SPTزمـان نتـایج    گیرد تا هم

  نترل نتایج با هم مقایسه گردند.منظور ک به
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