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بیشینه شتاب زمین لرزه احتمالی و اثر آن بر
شیروانی روستای کمرود بهروش شبه دینامیک
(شمال استان سمنان)

تاریخ :دریافت 34/6/15

پذیرش 34/55/6

چکيده
روستاي کمرود روي شیب مستعد لغزش قرار دارد ،لغزش و جابهجایی این شیب
میتواند باعث ایجاد خسارت عمده مالی و جانی شود ،بر این اساس تحلیل پایداري
شیروانیهاي شمال و شرق این روستا ضرورت دارد .این بررسیها با هدف تعیین عوامل و
پارامترهاي مؤثر در ناپایداري این شیروانی در حالت دینامیک صورت گرفته است .نیروي
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احمد ادیب*؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،گروه مهندسی
نفت ،تهران ،ایران
مرتضی اشرفیان؛ مرکز تحقیقات زمینشناسی و محیط زیست زمین کاو

اعمال شده شتاب زمینلرزه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر لغزش در این ناحیه است .در
این مقاله با رهیافت تعیینی ،مقدار بیشینه شتاب احتمالی زمین لرزه با دورۀ بازگشت  15سال

شده است .همچنین با تعیین مشخصات هندسی شیروانی و پارامترهاي فیزیکی و مقاومتی توده
مستعد لغزش با استفاده از مدلسازي با نرمافزار  FLAC 2D5.00در مدل ساختاري
االستوپالستیک ،بههمراه معیار گسیختگی موهر-کولمب به بررسی رفتار تنش-واتنش خاک در
برابر شتاب افقی زمین لرزه به روش شبه دینامیک پرداخته شده است .در این ارتباط یک
موقعیت مبنا در باالي شیرونی تعیین و میزان تغییر مکان افقی آن تا رسیدن به بیشینه شتاب
احتمالی زلزله ثبت شده است .نتایج نشان میدهد که جابهجایی افقی و بهدنبال آن رانش زمین،
در شتابی کمتر از شتاب بیشینه به دست آمده با رهیافت تعیینی در این ناحیه رخ میدهد.
واژهای کليدی :زمینلغزش ،کمرود ،بیشینه شتاب ،پایداري شیروانی ،شبه دینامیک.
* نویسنده مسئول
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در سایت برآورد و تأثیر آن در ناپایداري شیروانیهاي شمال و غرب روستاي کمرود مشخص
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مقدمه
شمال ایران مرکزي و البرز بهدلیل شرایط خاص زمینشناسی ،توپوگرافی و آب و هوایی از
جمله مناطق مستعد زمینلغزش بهشمار میروند و ساالنه خسارات چشمگیري بر اثر ناپایداري
شیروانیها در این مناطق گزارش شده است .عوامل متعددي مانند تغییر شرایط زمینشناسی،
راهها ،بارندگی و ...در تحریک و فعالیت مجدد حرکات دامنهاي در این مناطق تأثیر میگذارند.
زمینلغزش وقتی خطرناک میشود که از سوي فرآیندهاي طبیعی یا انسانی از بیرون تحریک
شود .از جمله فاکتورهاي محرک را میتوان بارندگی شدید و ناگهانی ،تکانهاي ناشی از
زلزله ،تغییر سطح آب زیرزمینی و جریانهاي فرسایشی سریع نام برد که باعث تغیییر مقاومت
برشی مواد تشکیل دهنده دامنه و ناپایداري آن میشوند] .[5
زمین لرزه مهمترین عامل تحریک زمینلغزش است ،این دسته از زمینلغزشها ،در قرن
اخیر در سراسر دنیا هزاران کشته و میلیاردها دالر خسارت داشتهاند .در بسیاري از زلزلههاي
رخداده در مناطق کوهستانی خسارات حاصل از زمینلغزشها برابر و یا حتی بیش از
خسارات مستقیم ناشی از زلزله بوده است .زمینلغزشهاي ناشی از زلزله عالوه بر تخریب
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جنس سنگ ،خصوصیات ریختشناسی ،کاربري اراضی ،گسترش مناطق مسکونی ،احداث

سازهها ،میتواند به شریانهاي حیاتی مانند خطوط انتقال آب ،برق ،نفت و گاز آسیب جدي
برسانند .انسداد جاده بهوسیله زمینلغزش در زمان زلزله موجب قطع عملیات امدادرسانی به
رخداد زمینلغزش میتوان با شناخت مناطق حساس به لغزش ،براي توسعه مناطق مسکونی در
حد امکان از این مناطق اجتناب کرد و یا در صورت اجبار به سکنی گزینی و یا توسعه در این
مناطق با شناخت دقیق شرایط محیطی تمهیدات و نکات فنی الزم را مد نظر قرار داد.
کیفر ]3[ )5394( 5زمینلغزشها را به  3دسته .I :ریزشها و لغزشهاي گسسته .II ،.زمین
لغزشهاي پیوسته .III ،.جریانهاي خاکی سریع و گسترشهاي جانبی گروهبندي کرده است.
زمینلغزشهاي دستۀ  Iو  IIدر خاک و سنگ ،و زمین لغزشهاي دسته  IIIفقط در خاک رخ
میدهند .از پـژوهشهاي انجام شده مـرتبط با زمینلغزش ،مـیتوان به پـژوهشهاي ژیپسون 1و
1. Keefer
2. Jibson

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.1.5

زلزله زدگان شده و میزان خسارات را افزایش میدهد ] .[1براي کاهش خسارات ناشی از
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همکاران ( ،]4[ )1555کیفر ( ،]1[ )1555ارومیهاي و مهدویفر ( ،]6[ )1555دلگادیو 5و همکاران
( ،]7[ )1553الن 1و همکاران ( ،]9[ )1554گالد 3و همکاران ( ،]3[ )1551ژیپسون ()1557
[ ،]55میلس 4و کیفر ( ،]55[ )1557پاردهان 1و لی ،]51[ )1553( 6روسی 7و همکاران ()1555
[ ،]53مهدویفر ( ،]54[ )5391رجبی ( ]51[ )5393و فاطمیعقدا و همکاران (]1[ )5333
روستاي کمرود در شمال استان سمنان روي شیبی که مستعد لغزش است قرار دارد .تحلیل
پایداري این شیب با هدف پایداري شیروانی و ایجاد سکونتگاه ایمن براي اهالی روستا
اهمیت ویژهاي دارد ،زیرا لغزش آن میتواند باعث ایجاد خسارتهاي عمده مالی و جانی
شود .این تحقیق با هدف تعیین تأثیر عوامل و پارامترهاي مؤثر در ناپایداري این شیروانی و
ارائه راه حل پایدارسازي آن صورت گرفته است .بر اساس پژوهشهاي انجام شده از
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر لغزش در این ناحیه ،نیروي اعمال شدۀ شتاب زمین لرزه است.
محققان براي پایداري لرزهاي شیروانیها ،روشهاي متفاوتی ارائه کردهاند که روش شبه
دینامیکی یکی از کاربرديترین آنها است .در این روش ،پارامتر مهم در محاسبات ،شتاب
افقی زلزله است که با تغییرات آن میزان نیروي وارد بر شیروانی تغییر مییابد .در بارگذاري
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اشاره کرد.

شبه استاتیکی در سطح طراحی  MCEحداقل ضریب اطمینان لغزش قابل قبول معادل 5/51
پذیرفته میشود و با معیار سید 9همخوانی دارد [ .]56در این تحقیق حداقل ضریب اطمینان
و زیرسطحی ،پارامترهاي فیزیکی و مقاومتی تودۀ مستعد لغزش تعیین و با استفاده از مدل
سازي با نرمافزار  FLAC2D 5.00در مدل ساختاري االستوپالستیک بر اساس معیار
گسیختگی موهر-کولمب ،رفتار تنش -واتنش خاک مشخص میشود.
1. Del Gaudio
2. Lan et al
3. Glade
4.Miles
5. Pradhan
6. Lee
7. Rossi
8. Seed
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مطابق توصیههاي استاندار براي دوایر لغزشی عمیق  5/1در نظر گرفته و با بررسیهاي سطحی
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مواد و روشها
زمين ریختشناسی ناحيه
روستاي کمرود در منطقۀ خطیرکوه در شمال استان سمنان در موقعیت عرض جغرافیایی
´ 31◦ 14و طول جغرافیایی ´ 13◦ 55در دهستان چاشم قرار دارد .محدودۀ خطیرکوه در البرز
شهرستان فیروزکوه محدود است (شکل  .)5این ناحیه داراي شرایط اقلیمی خزري ،خاص
کرانههاي دریاي خزر و مناطق کوهستانی مشرف به دریا است و آب و هواي معتدل تا سرد
کوهستانی دارد.

بخشی از ساختگاي روستاي کمرود از نظر زمینشناسی جزء پادگانههاي آبرفتی جدید،
مخروطافکنه و آبرفتهاي بستر رودخانه است .منشأ این رسوبات سنگهاي آهکی و آهک
ماسهاي تا ماسهسنگی سازند باروت ،سازنده ارتفاعات خطیرکوه است [ .]57محدودۀ اطراف
روستا ،بهدلیل نوع لیتولوژي (بهخصوص ماسه سنگهاي متورق نازک الیه و کنگلومراهاي
عهد حاضر) و تکتونیزه بودن سنگها در اثر فعالیت گسلها ،مستعد فرسایش است و میزان
رسوبزایی زیادي دارند .رخداد زمینلغزش قدیمی بزرگ ،مقدار زیادي مواد لغزشی را در
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شکل  .1موقعيت روستای کمرود در شمال شهرستان سمنان و جنوب شهرستان سوادکوه
در نقشه روستا با  مشخص شده است.
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مرکزي از شمال و شرق به شهرستان سوادکوه ،از جنوب به شهرستان سمنان ،و از غرب به
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محدودۀ اطراف روستا پراکنده و شواهد برجاي مانده از تودۀ لغزیده در قسمت شمالی روستاي
کمرود دیده میشود .تودۀ لغزیده شامل قطعات سنگی ،آهکی ،کنگلومرایی ،ماسه سنگی و رس
است .اندازۀ قطعات سنگی از حد چند سانتیمتر تا چند متر بوده است و در قسمت جنوبی
روستا تودۀ لغزیده داراي قطعات سنگی بزرگتري است .ضخامت رسوبات واریزهاي از
حرکت هستد .دره پیرامونی روستا پرشیب است و نشاندهندۀ فرسایش شدید در ناحیه است
(شکلهاي  1و  .]59[ )3جابهجاییهاي افقی و عمودي در طول رودخانههاي شرقی و غربی
روستا ،حاکی از ارتباط پیدایش دره با گسلش و تکتونیک فعال ناحیه است .تغییر مکانهاي
عمودي در عرض رودخانه ،آبشارهایی به ارتفاع بیش از ده متر ایجاد کرده است.
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شکل .2نقشۀ توپوگرافی با منحنی تراز دو متر (خط ’ ) A-Aموقعيت مقطع تهيه شده برای تحليل
زمينلغزش را نشان میدهد
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جنوب به شمال روستا افزایش مییابد و هماکنون تحت شرایط تحریک کننده لغزش ،مستعد
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در سه رخنمون سنگی  A2 ،A1و A3دو دسته درزه مشاهده میشود که یک دسته در
امتداد شمالشرقی-جنوبغربی ) (j1و دستۀ دیگر در امتداد شمالغربی جنوبشرقی )(j2
هستند ،این دو امتداد روند رودخانههاي شرقی و غربی کمرود را نشان میدهند .همچنین
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شکل  .5وضعيت پستی و بلندیها و درههای احاطهکننده روستای کمرود (دید بهسوی جنوب غرب)

جهات بیشینۀ تنش در این منطقه باتوجه به این سه دیاگرام شمال غربی -جنوبشرقی مشخص
شد (شکلهاي  4و  .)1شکلگیري درههاي عمیق همراستا با جهت شکستگیها در این ناحیه

لرزه خيری
در ایران و بسیاري از نقاط دیگر جهان ،فاجعه آمیزترین و دلخراشترین زمین لغزشها با
زلزلههاي شدید ،تحریک و آغاز میشوند .تأثیر زلزله بر ناپایداري شیبها عالوه بر اعمال
نیروهاي اینرسی اضافی در توده داراي توان بالقوه لغزش باعث تغییرات ویژگی مقاومتی مصالح
(عمدتاً کاهش) حین بارگذاري زلزله و افزایش فشارهاي منفذي میشود .همچنین فعالیتهاي
زمینساختی و گسل خوردگیهاي ناشی از زلزله در دراز مدت در یک منطقه ،شرایط را براي
ایجاد شکستگی ،کاهش مقاومت و افزایش مقدار آب که خود موجب ایجاد ناپایداري شیبها
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را میتوان به عملکرد توأم فرسایش و پویایی ساختارها در دورۀ کواترنر نسبت داد.
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میشود فراهم میسازد .وقوع زلزلهاي شدید نه تنها زمینلغزشهاي زیادي را بهطور همزمان
تحریک میکند بلکه تا سالها بعد نیز اثر خود را بهصورت افزایش تعداد زمینلغزشها در
منطقه برجاي میگذارد [.]53
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شکل .5عکس ماهوارهای از منطقه که در آن سه رخنمون سنگی برداشت شده مشخص شده است
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شکل  .3نمودار گل سرخی مربوط به درزههای سه رخنمون سنگی

در تحلیل خطر زمین لرزه سعی میشود برآوردي از بیشینه شتاب وارد بر شیروانی تعیین
شود .این مهم با دو روش ،تحلیل خطر زمینلرزه با رهیافت تعیینی 5یا روش  DSHAو تعیین
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1. Deterministic Seismic Hazard Analysis
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خطر زمینلرزه با رهیافت احتمال اندیشه 5یا روش  PSHAانجام میشود ،هدف هر دو روش
بهدست آوردن پارامترهاي اساسی جنبش زمین مانند بیشینۀ شتاب زمین 1یا همان  PGAاست.
در این تحقیق سعی شده است بر اساس روابط مختلف که طبق ویژگیهاي لرزه زمینساختی
البرز ارائه شده با رهیافت تعیینی بیشینه شتاب زمین لرزه در ناحیه محاسبه شود [.]17[-]15
در پژوهشهاي در شعاع  555کیلومتري روستا دو چشمۀ خطی مشخص و بهعنوان مبناي
طول  91کیلومتر به رنگ بنفش مشخص شده است (شکل .)6
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تحلیل استفاده شد .چشمه خطی شمارۀ یک با طول  95کیلومتر سبزرنگ و چشمه شمارۀ دو با

شکل .6چشمههای لرزهای در محدودهای به شعاع  133کيلومتر بههمراه گسلها و زمينلرزهها

گسلی در فواصل  43/67 ،35/96 ،57/3 ،3/41 ،1/35 ،3/4و  16/93کیلومتر از سایت قرار
دارند و بزرگترین زلزله محتمل از جابهجایی مجدد این قطعات ،بزرگاي ) 6 (Mwرا دارد.
چشمه لرزهاي شمارۀ  1نیز از شاخههاي گسل البرز است و در فاصلۀ دورتري نسبت به
سایت قرار دارد .قطعات گسلی در فواصل  31 ،31 ،43 ،14 ،61 ،34و  41کیلومتري روستا
قرار داشته و در اثر فعالیت مجدد سبب حداکثر زمین لرزهاي با بزرگاي ) 1/1)Mwمیشوند.
در شکلهاي  7و  9نمودار گوتنبرگ-ریشتر رابطۀ بین بزرگی و فراوانی زلزله و تفاوت
سرشت لرزهاي در این دو چشمه لرزهاي را نشان میدهد.
1. Probabilistic Seismic Hazard Analysis
2. Peak Ground Acceleration

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.1.5

چشمه لرزهاي شمارۀ  5ادامه گسل آستانه است و به شش قطعه تقسیم میشود .این قطعات

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3537
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پارامتر جنبش نيرومند زمين
بیشینه بزرگی چشمههاي خطی بر اساس روابط تجربی بین طول گسل و بزرگی زلزله،
دورۀ بازگشت زلزلهها و یا بزرگترین زلزله گزارش شده در دورۀ آماري طوالنی بهدست میآید،
در این تحقیق بیشینۀ زلزله براي چشمه شمارۀ یک  6و براي چشمه شمارۀ دو 6/9 ،ریشتر
تعیین شده است .مقادیر بزرگا را میتوان با تابع توزیع احتمال زمین لرزه مرتبط دانست .این
تابع متأثر از کوچکترین زمینلرزه ،بزرگترین زمینلرزه و ضریب لرزهخیزي هر چشمه است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.1.5

شکل  .3نمودار گوتنبرگ ـ ریشتر ،چشمۀ شمارۀ دو

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .3نمودار گوتنبرگ ـ ریشتر ،چشمه شمارۀ یک

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3537
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شکلهاي  3و  55نمودار تابع چگالی احتمال براي چشمههاي لرزهاي در بردارنده سایت
کمرود را نشان میدهد.

پارامتر جنبش نیرومند زمین در سایت کمرود با استفاده از رابطۀ کاهندگی (زارع)1554 ،
[ ]19در بازههاي مورد نظر محاسبه و در جدول  5و شکلهاي  51و  55نشان داده میشود.
()5

)( Zare, 2004

Log(SA)=a1.M+a2.M^2+b*Log(R)+ci.Si+s.P

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.1.5

شکل .13نمودار تابع چگالی احتمال چشمه شمارۀ دو

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل .3نمودار تابع چگالی احتمال چشمه شمارۀ یک

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3537
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جدول  .1پارامترهای جنبش نيرومند زمين در سایت کمرود با استفاده از رابطۀ کاهندگی زارع 2335
s

c4

c3

c2

c1

b

a2

a1

PGA

5/1353

-5/9354

-5/6363

-5/9433

-5/631

-5/7194

-5/5551

5/1933

AL.V

5/1415

-5/7143

-5/1597

-5/6441

-5/7595

-5/4331

5/5553

5/1339

AL.H

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.1.5

شکل .12نمودار خطر نهایی بر حسب  PGAو احتمال رخداد ساليانه زمين لرزه در چشمۀ شمارۀ
دو در حالت افقی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل .11نمودار خطر نهایی بر حسب  PGAو احتمال رخداد ساليانه زمينلرزه در چشمۀ شمارۀ
یک در حالت افقی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3537
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با ادغام جدولهاي مربوط به شتابهاي مختلف در هر دو چشمه لرزهاي ،منحنی خطر
لرزهاي براي گستره سایت کمرود تحت تأثیر هر دو چشمه بهدست میآید (جدول  1و
شکل .)53با توجه به شکل  53براي یک دورۀ بازگشت  15ساله مقدار  PGAسایت در
حالت افقی برابر با  5/133gاست.
جدول  .2ترکيب حداکثر شتابهای بهدست آمده در  2چشمه در حالت افقی

Combined
5/335345173

S2
5/534795116

S1
5/1174151

5/51

5/563447935

5/517743713

5/531316355

5/5

5/593463741

5/559573731

5/579743133

5/51

5/515113559

5/551656337

5/546351136

5/1

5/535551595

5/555335713

5/51977953

5/11

5/559751171

5/555363615

5/555957955

5/3

5/551554371

5/555511956

5/555733171

5/31

5/557331757

6/93113E-51

5/557937553

5/4

5/551366395

3/11491E-51

5/551315633

5/41

5/551653111

9/59334E-56

5/551135633

5/555919446

4/36535E-56

5/555911371

5/6

5/5553441655

1/33173E-56

5/555341356

5/61

ویژگیهای ژئوتکنيکی سایت
براي تعیین خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح در سایت عالوه بر برداشت نمونه از رخنمونها،
چهار گمانه حفر و ویژگی و تنوع جنس الیهها در این گمانهها برسی میشود (جدول  3و
شکل  .)54بر این اساس در بخش جنوبغربی سایت ،از سطح زمین تا عمق  1متري ،گراول
درشتدانه و بهسمت شرق ،ماسه و رس به گراول افزوده میشوند .در بخش شمالی سایت ،در
عمق کم ،ابتدا فقط ماسه بههمراه گراول دیده میشود و پس از آن رس نیز افزوده میشود .در

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.1.5

5/55375413

5/13135E-51

5/553695311

5/1
5/11

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

)P (PGA > acc

)P (PGA > acc

)P (PGA > acc

Acc

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3537
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بخش میانی سایت در عمق حدود  55متري ،گراول تمیز با ضخامت حدود  5متر در بین الیههاي
گراول به همراه ماسه و رس ،دیده شده است.
Hazard Curve attenuation expression
1.000

Combined Annual Probability of exceedence

0.010

0.001
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

)PGA (g

شکل .15نمودار تلفيق خطر نهایی بر حسب  PGAافقی و احتمال رخ داد ساليانه زمين لرزه در
گسترۀ سایت متأثر از چشمههای لرزهای

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.1.5

شکل  .15نمودارهای نردهای در راستای جنوبغرب ـ شمال و شرقجنوبشرق ـ شمال با
بزرگنمایی عمودی 5

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

0.100

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3537
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جدول  .5ویژگیهای فيزیکی و مقاومتی مصالح درگير در لغزش سایت کمرود
Depth (m).

Id

TP1

Tp3

7/15

63/6
---

5

SW

---

---

3/1

SW

5/64

5/13

5/36

1/3

SW

---

---

---

---

1/9

SP-SC

---

---

---

---

---

5/1

SP

5/19

5/13

5/36

3/17

---

1

SP

5/61

5/14

5/37

1/15

39/9

3

GW

---

---

---

---

---

4

SP

1/55

5/34

1/11

9/51

39/9

1

SW

---

---

---

---

---

1

SP

5/13

5/45

5/93

51/41

41

3/3

GP

5/46

5/13

5/95

51/36

---

4/1

GP

5/65

5/41

5/93

53/16

13/6

6

SW-SC

5/75

5/15

5/31

51/67

56

9

GP

5/76

5/16

5/39

51/33

11/4

55

SP

5/61

5/33

5/97

56/15

13/1

55

SC

---

---

---

---

---

1/1

SP

5/17

5/43

5/35

3/96

15/4

3/3

SW

5/63

5/14

5/37

55/11

19

4

GW

---

---

--

---

---

نتایج و بحث
اثر شتاب افقی زمين لرزه و تحليل شبه دیناميک ناپایداری دامنهها
براي تحلیل پایداري و جابهجایی زمین سه روش نیمهتجربی ،تحلیلی و عددي وجود دارد
[ .]13در این تحقیق از روش شبه دینامیک استفاده و در آن ضریب دینامیکی بهوسیله بردار
بین شتاب گرانش زمین و شتاب افقی زمین لرزۀ مورد نظر محاسبه و در مدل اعمال شد.
مدلسازي رفتار تنش_ واتنش خاک ،با نرمافزار  FLAC 2D 5.00در مدل ساختاري االستو

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.1.5

TP4

---

---

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

TP2

USCS

t (gr/cm3).

d (gr/cm3).

)sat (gr/cm3

W%

SPT
(N).

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3537
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پالستیک ،بههمراه معیار گسیختگی موهر-کولمب [ .]33[-]35انجام و اثر افزایش شتاب ثقل
زمین تا حداکثر شتاب احتمالی بر شیروانی بهصورت جابهجایی افقی موقعیت مبنا محاسبه و
ثبت شده است .در مدلسازي ،ابعاد و هندسه مدل فرضی بهگونهاي انتخاب شد که مرزها در
نتایج تحلیلی مدل تأثیرگذار نباشند .مشخصات و پارامترهاي ژئوتکنیکی مدل تیپ بر اساس
مدل سطح فراتیک براساس فشار آب و دانسیتۀ اشباع تعریف شده است [( ]59جدول،4
شکل .)51همچنین اثرات کمّی پارامتر شتاب احتمالی زمینلرزه احتمالی در زمینلغزش کمرود
با تحلیل حساسیت با توجه به ارتباط جابهجایی افقی زمین و رخداد زمین لغزش انجام شد و
تأثیر آن تأئید شد.

35

Elastic Modulus (MPa).

5795

density (Kg/m3).

5/4

Poisson Ratio

1551

Satured Density (Kg/m3).

5

Dilation

1957

cohesion Pa

5

Tension

19

friction Angle

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.1.5

شکل  .13مقطع تيپ هندسه شيروانی کمرود ،سنگ کف بهرنگ صورتی ،مصالح خاکی قرمزرنگ،
سطح فراتيک با خط سبز و تنش وارد بر پاشنه شيروانی با پيکان سبز نشان داده شده است.
جدول  .5خصوصيات خاک مقطع تيپ.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

میانگینی از دامنۀ تغییرات پارامترها و در نهایت با قضاوت مهندسی تعیین شده است .در این

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3537
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در شکل  56با توجه به مقادیر جنبش نیرومند زمین ،میزان جابهجایی در اثر نیروي وارد شده
بر اثر افزایش شتاب در شرایط شبه دینامیک مدل شده و تغییرات جابهجایی افقی موقعیت مبنا
نسبت به افزایش شتاب ،تا رسیدن به حداکثر شتاب ( )1/97m/s1را نشان میدهد.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .16نمودار اثر شتاب ثقل افقی زمين بر جابهجایی افقی زمين در شيروانی کمرود.

تأثيرگذازی پارامترها بر ناپایداری دامنهها
خاک ،پنج پارامتر زاویۀ اصطکاک ،چسبندگی ،دانسیتۀ طبیعی ،دانسیتۀ اشباع ،مدول االستیسیته
تعیین و براي مشخص کردن اثر کمی هر پارامتر ،شاخص حساسیت ( )SIو شاخص اثر ()EI
سنجیده شد (شکلهاي 57و.)59
شاخص اثر ( )EIنمایانگر تغییر جابه جایی و در نهایت پایداري تحت تأثیر هر پارامتر
میباشد .شاخص اثر براي وزن مخصوص  ، 3/51مدول االستیسیته  ، 1/57زاویه اصطکاک
 5/31و براي چسبندگی و دانسیته اشباع زیر سطح فراتیک به ترتیب  5/15و  5/51درصد
میباشد .این نتایج نشان می دهد که افزایش وزن مخصوص مواد رانشی منجر به افزایش

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.1.5

در این تحقیق براي ارزیابی حساسیت رانش زمین نسبت به پارامترهاي فیزیکی و مقاومتی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3537
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اعمال نیروي رانش زمین میگردد و افزایش وزن مخصوص توده ،قابل اعتناترین وجه وقوع
رانش زمین در این ناحیه است.

نمودار شکل  59نشاندهندۀ همبستگی بین نسبت تغییرات جابهجایی افقی و پارامترهاي
تأثیرگذار در وقوع لغزش است .در این نمودار ،شیب هر منحنی بیانگر شاخص حساسیت

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .13نمودار شاخص اثر برای پارامترهای مقاومتی و فيزیکی

( )EIاست .در محدودۀ این پارامترها ،میزان جابهجایی افقی و رانش زمین بسیار حساس به
زاویۀ اصطکاک ،متعاقب آن وزن مخصوص ،مدول االستیسیته ،چسبندگی و وزن مخصوص
سپس کاهش مییابد و شاخص حساسیت آن تا پایان کاهش مییابد .چهار پارامتر دیگر ،شیب
تقریباً یکسانی را طی میکنند و شاخص حساسیت و دامنۀ تغییرات هر پارامتر یکنواخت
است .براي مشخص کردن حساسیت رانش زمین نسبت به پارامتر شتاب زمینلرزه ،شاخص
حساسیت ( )SIو شاخص اثر ( )EIبراي این پارامتر تعیین و شاخص اثر شتاب افقی  75درصد
بهدست آمد ،این مقدار نشاندهندۀ تأثیرپذیري زیاد ناپایداري شیروانی نسبت به شتاب افقی
زمینلرزه است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.1.5

ناحیۀ اشباع است .شیب منحنی زاویۀ اصطکاک با افزایش  %65پارامتر ( 31درجه) ثابت و

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3537
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نتيجهگيری
منطقه کمرود از لحاظ فرآیندهاي ریخت زمینساختی فعال است و تشکیل شیروانی مرتفع
و ناپایدار ،مربوط به فرایندهاي تکتونیکی کواترنر و رخداد کوهرفت عظیم ناشی از زمین

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .13نمودار شاخص حساسيت برای پارامتر های مقاومتی و فيزیکی

لرزههاي منطقه است .براي تحلیل پایداري شیروانی بهروش شبه دینامیک ،بار دینامیکی PGA
در حالت افقی معادل  5/133gبه مدل اعمال و مدل بهصورت استاتیکی تحلیل شد .بهدلیل
دینامیکی ،محافظه کارانهتر است .با توجه به تحلیل صورت گرفته میزان جابهجایی افقی موقعیت
مبنا در برابر بیشینه شتاب  5/133gحدود سه متر برآورد شده است .این مقدار جابهجایی
شکست قطعی شیروانی را سبب میشود ،بنابراین تنشی که شتاب افقی زمین لرزه به شیروانی
وارد میسازد ،داراي شاخص اثر و شاخص حساسیت زیادي است که نشاندهندۀ ناپایداري
شدید شیروانی در مقابل زمینلرزه است .سطح تراز آب زیرزمینی پس از شتاب زمین لرزه
داراي بیشترین شاخص حساسیت و همچنین بیشترین شاخص اثر است .در نتیجه اقدامات
تثبیت شیروانی براي کاهش سطح آن مؤثر واقع میشود .شاخص حساسیت زاویۀ اصطکاک
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بیشتر از وزن مخصوص و مدول االستیسیته هستند ،ولی شاخص اثر وزن مخصوص بیشتر
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از مدول االستیسیته و زاویۀ اصطکاک است .بین پارامترهایی که مشخصات فیزیکی مدل را
تعیین میکنند ،وزن مخصوص خاک شاخص اثر بیشتري دارد که بیانگر این است که وزن
شیروانی بیشترین تأثیر را بر ناپایداري دامنه دارد .با توجه به این که وزن دامنه پارامتر
تأثیرگذار بر ناپایداري شیروانی است ،اقدامات تثبیت شیروانی باید براي کاهش و مهار وزن
کاهش ارتفاع وجود ندارد.
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