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◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :چكيده 
  

ھای مقاوم در برابر زلزله از قبيل شتاب افقی بيشينه زمين، سرعت،  پارامترھای مھم برای طراحی سازه
ھای دقيق  حرکت و ميزان جابجایی زمين، فرکانس امواج زلزله و مدت نوسانات باید از طریق بررسی

ھا قرار  که مبنی بررسی آنچه. ساختی و مکانيک خاک مورد ارزیابی قرار گيرد شناسی، زمين زمين
با استفاده از داده ھای شرکت مھندسين . ميباشدن شتاب حرکت افقی زمين گيرد تعيين بيشتری می

بيشتر . بررسی گردیدتنکابن نقطه شھر  ١٣مشاور کپاساحل، ژئوفراز پارسيان و گيل، الیه بندی خاک در 
خاکھای بررسی شده در این  .شتنددا زر قرارگمانه ھای حفاری شده در بخش مرکزی و ساحل دریای خ

حالت ساختگاھی استفاده شد و تحليلھا بصورت  ١٨در این مطالعه از . نقاط بيشتر درشت دانه بودند
نتایج حاصل از این تحقيق حاکی از آن است  .گرفتمعادل خطی با تغييرات در مدل برشی و ميرایی انجام 

  .پذیرد امت الیه ھا و موقعيت آنھا تأثير میکه اثر بزرگی زلزله ایجاد شده به شدت از ضخ
  

 شتاب، خاک، ساختمان آموزش و پرورش :كليد واژه ھا
  
  

Abstract: 
 

Investigation of earthquake effect on education building in 
Tonkabon region 

 
Importance parameter for resistant building design to earthquake type of horizontal 
acceleration ground, velocity, displacement, earthquake wave frequency and oscillation duration 
had been rated to geological investigation, soil mechanic and tectonic. In order to maximum 
horizontal acceleration is the most important. Data of Kopasahel, Geofaraz Parsian and Gil 
Engineering Company had been use in the 13 point of soil tonkabon region.  The most of logs 
were in the central region and near Caspian Sea. The soil had been investigated, that were 
coarse grained. This study has been used 18 type of building and analysis set with shear 
module and attenuation. Result of this study has been shown that earthquake happened 
impressionable of layer thickness and location. 
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◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  

آموز و کادر آموزشی در ساعاتی از روز در  نفر دانش ٢٢٢٦٦باب مدرسه وجود دارد و حدود  ١٨١بن در تنکا
این مدارس حضور دارند و عالوه بر این، مدارس ویژگيھای دیگری نيز دارند که در زیر به چند مورد از آنھا 

  :شود اشاره می
  .محيط عمومی و نسبتاً بزرگی ھستند-١



  .مواجه ھستند آموزی با تراکم دانش-٢
برخالف بعضی از مکانھای عمومی مثل ورزشگاھھا و مساجد اتاقھای مستقل دارند و قابل تبدیل به -٣

  .درمانگاه و غيره ھستند
  .دارای سرویسھای بھداشتی و وسایلی نظير آب سردکن و یخچال و غيره ھستند-٤
توانند مدارس را با سرعت  د در نتيجه میدارای کادر مدیریتی ثابت، با قدرت و توان باالی مدیریتی ھستن-٥

  .آوری و توزیع کمکھا و سایر موارد کنند به مراکز مدیریت بحران یا جمع
ھا و سازمانھا که بلند و چندطبقه ھستند، مدارس ساختمانھای کوتاه و وسيعی  بر خالف بيشتر اداره-٦

  .شود لوگيری میدارند و نيازی به باالبر ندارند و در نتيجه از ازدحام جمعيت ج
  .در سطح شھر پراکنده ھستند-٧
  .شوند و بھترین مکان برای اسکان آوارگان ھستند مکانھایی ھستند که در شرایط بحرانی تعطيل می-٨

شـھر . به ھمين دليل در این مطالعه به بررسی اثر زمينلرزه بر روی مدارس شھرستان تنکابن پرداخته شد
ه مازندران واقع است، در حـوزه آبریـزی کـه از آبرفـت جـوان پـر شـده بنـا تنکابن که در مجاورت جنوب دریاچ

ھای البرز و از شمال به دریاچه مازندران محـدود  ھای کوه این حوزه از جنوب و غرب به بلندی. گردیده است
ھای آتشفشانی ژوراسيک  اند، از رسوبات و سنگ کوھھای البرز که در جنوب این حوزه قرار گرفته. شود می
خـــوردگی پيـــدا کـــرده و  ایـــن رســـوبات در دوره مزوزوئيـــک چين. اند ترشـــياری فوقـــانی تشـــکيل شـــده و

ھای  ھـای بعـدی، پـس از نفـوذ سـنگ شـود کـه در دوره تصـور می. اند ھای آلپی را به وجود آورده ساختمان
 بـه وجـود آتشفشانی گسلھایی ایجاد شده و حرکاتی رو به باال انجام گرفته و ساختمان آلپـی را کـه قـبال

  .تر ساخته است آمده بود، پيچيده
از مھمترین واحدھای سنگی ارتفاعات جنوبی تنکابن کـه سـنگ مـادر بخـش عظيمـی از رسـوبات آبرفتـی 

ھای  ھای داسيتی سـبزرنگ، آنـدزیت ھایی از نوع توف باشد که شامل سنگ تنکابن است، سازند کرج می
ھای سبز حجـم بـاالیی را تشـکيل  ت که بين آنھا توفھای آھکی مارنی و گچ اس تيره رنگ وشيل و سنگ

شناختی رسوبات آبرفتی تنکابن بيانگر آن اسـت کـه ایـن رسـوبات گسـترده،  ھای رسوب ویژگی .دھند می
ھای  ھای فصـلی ھسـتند کـه از زمـان پليوسـن پسـين تـاکنون از دامنـه حاصل فعاليـت رودخانـه و سـيالب
شناسی و سن  شناسی و ریخت شناسی و سنگ اختصاصات چينه .اند شمالی ارتفاعات البرز منشا گرفته

رسـوبات . ای تقسـيم نمـود ھای جداگانـه گردد که بتوان این رسوبات را به بخش رسوبات آبرفتی سبب می
و ) منطقـه سـاحلی(ھای دریـایی  توان به دو قسمت نھشـته آبرفتی گستره تنکابن و پيرامون را بيشتر می

  ).١٣٨٣آقانباتی، ( تقسيم نمود) منطقه دلتایی(شده ن ھای دلتایی تفکيک آبرفت
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
  

نشان داده ) ١(و گسلھای طرح در شکل موقعيت مورد مطالعه به ھمراه زمينلرزه ھای به وقوع پيوسته 
. نشان داده شده است) ٢(فاصله موقعيت مشخص شده با کليه گسلھای اطراف در شکل  .شده است

 ١٣کيلومتر و به فاصله  ٤٠با طول  ٦گسل در منطقه شناسایی گردید که گسل شماره  ٣٦براین اساس 
  .را در ساختگاه ایجاد ميکند 0.5gکيلومتری از ساختگاه، بيشترین شتاب 



   
  )ستاره(نقشه گسلھا و زمينلرزه ھای به وقوع پيوسته در محدوده تنکابن : ١شکل 

  

  
  ا ساختگاهگسلھای منطقه به ھمراه فاصله ت: ٢شکل 

  
ھای منطقه  ای خزر و حدفاصل کوه و در راستای رودخانه رسوبات کواترنری گستره تنکابن دشت کرانه

ای تا شرایط ساحلی و  گسترش قابل توجھی دارند از دیدگاه محيط رسوبی، طيفی از شرایط کامال قاره
ھای آبرفتی  ضخامت نھشته.ھای حدواسط دلتایی در آنھا قابل تشخيص است حتی دریایی ھمراه با محيط

گيری شده است و این  متر اندازه ٣٣٠آباد تا  برپایه اطالعات ژئوفيزیک موجود که در منطقه خرم آباد و ولی
. شود رسوبات به پليستوسن نسبت داده شده است بخش زیادی از دشت ساحلی منطقه را شامل می

 ١٣ .بررسی قرار گرفته است را نشان ميدھدموقعيت مدارسی که اطالعات ژئوتکنيک آنھا مورد ) ٣(شکل 
 ١ھای خاک در محل اقدام به حفر  جھت شناسایی الیه.گرفتمدرسه در شھر تنکابن مورد بررسی قرار 

ر ھنگام حفاری به منظور د. گردیده است m١٢گمانه شناسایی توسط دستگاه حفاری دورانی تا عمق 
ھای  نخورده از الیه خورده و دست برداری دست تعيين پارامترھای فيزیکی و مکانيکی خاک اقدام به نمونه

ھای دست نخورده  نمونه. در اعماق مختلف گردیده است) SPT(مختلف و انجام آزمایش نفوذ استاندارد 



ھای فيزیکی و  ویژگیاندود گردیده و به منظور حفظ  گيری مخصوص یوفر اخذ و بالفاصله موم بوسيله نمونه
به . ھای مذکور شرایط استاندارد رعایت و لحاظ گردیده است مکانيکی خاک در انتقال و نگھداری از نمونه

 ١٥واقع  در مازندران، تنکابن، بلوار شھيد شيرودی، ساختمان  ٨عنوان نمونه به بررسی پروژه شماره 
  .طبقه ميپردازیم

  

 
  موقعيت مکانی گمانه ھا و گسل ھای منطقه مورد مطالعه: ٣ شکل

  :عمليات صحرایی
، بنا به درخواست، ...شناسی منطقه، تعداد طبقات و  با توجه به سطح اشغال فونداسيون، شرایط زمين

متر به روش دورانی ماشينی جھت انجام مطالعات زیرسطحی  ٥٠و  ٢٥و  ٢٥سه گمانه به ترتيب در عمق 
   .مورد مطالعه حفاری گردیده است در زمين

  
  :ھای شناسایی شده تشریح الیه

گردد که خاک ساختگاه از یک الیه اصلی تشکيل شده  ھای صحرایی مالحظه می با توجه به نتایج آزمایش
  .باشد نيم متر ابتدایی ساختگاه خاک دستی می. است

  
  ):L1(الیه اول 

دار  مایه ماسه دھد از رس کم تشکيل می m٢٥عمق حدود  این الیه که خاک ساختگاه را از سطح طمين تا
  .دار گاھی ھمراه با الی، تشکيل شده است و ماسه رس

  .گردد بندی می طبقه) SC ( ,)ML ( ,)CL ( ,)SM(غالباً در رده ) U.S.C.S(این الیه به لحاظ سيستم متحد 
  

  :ھای خاک خصوصيات فيزیکی الیه
بندی ذرات، حدود روانی و خميری و  ستفاده از نتایج آزمایشھای دانهخصوصيات فيزیکی خاک ساختگاه با ا

الزم به ذکر است که در فراسنجيھایی که مقدار آنھا به صورت بازه . اند درصد رطوبت طبيعی تعيين شده
ھای آزمایشگاھی  ارائه خواھد گردید، مقادیر حداقل و حداکثر ميانگين فراسنج با توجه به تعداد داده

ھا  الیه.اطمينان در ميزان متوسط فراسنج محاسبه گردیده و ارائه شده است% ٩٥مورد نظر و با فراسنج 
ھای سه تا پنج در  یک و دو با علت وجود زیر زمين از محاسبات حذف شده و فقط خصوصيات مربوط به الیه

  .گردد ذیل ارائه می
  

  ):L1(خصوصيات فيزیکی الیه 
  )ML ( ,)CL ( ,)SM ( ,)SC(دار گاھی ھمراه با الی  ماسه رس دار و رس کم مایه ماسه: جنس الیه

  
  ٤٠>    )sand(درصد ماسه     >٨٠
٢٠٠(    >٦٠Pass# (٠>٢٠٠   گذشته از الک نمره  
٢٨<    )W% (٢٠>  درصد رطوبت طبيعی  
  ٥/١٥>    )d(وزن مخصوصی خشک     >٥/١٦

  



  :تعيين عمق سطح آب زیرزمينی
مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است تعيين سطح آب یکی از مواردی که در حين عمليات حفاری 

نتيجه نھایی آن ارائه  ١گيری شده و در جدول  زیرزمينی بوده که در حين عمليات حفاری روزانه اندازه
  .گردیده است

  
  گزارش سطح آب زیرزمينی در گمانه اکتشافی: ١جدول

  ھا نام گمانه  )متر(تراز آب زیرزمينی 
    
١٫٠ - ١٫٢٠  BH1  
١٫٠ - ١٫٣٠  BH2 
١٫٥ - ١٫٨  BH3 

  
در این شکل  .را نشان ميدھد بخش مرکزی تنکابن واقع شده است در ٨پروژه شماره  ٤در شکل 

 ,FL, SC, SM، گمانه دوم   FL, SM, CL, ML, SCمشاھده می شود که نوع خاکھای موجود در گمانه اول 
ML, CL  و گمانه سومFL, SM, SC, CL, SW-SM, می باشند.  

نقطه مشخص شده انجام گردید و نقشه سطح آب زیرزمينی برای منطقه  ١٣يه مطالعات فوق برای کل
ھمانطور که شکل نشان ميدھد بيشترین . نشان داده شده است ٥مورد مطالعه رسم گردید که در شکل 

  .تغييرات در نزدیکی ساحل ميباشد
ثانيه  ١/٠ساله و پریود  ٤٧٥ی دوره بازگشت با توجه به داده ھای لرزه ای منطقه، نقشه خطر لرزه ای برا

ھمانطور که شکل نشان ميدھد منطقه مورد . نشان داده شده است ٦محاسبه گردید که در شکل 
  .مطالعه در خطر باال ميباشد که نياز به بازنگری و مقاوم سازی بعضی از مدارس ميباشد

  

  
  خاک و طبقه بندی  ٨موقعيت جغرافيایی پروژه شماره :  ٤شکل 



  

  
  نقشه کنتور آب زیر زمينی منطقه مورد مطالعه: ٥شکل

  
  

  
 ثانيه در منطقه تنکابن T=0.1ساله و پریود  ٥٠٠نقشه خطر زمينلرزه برای دوره بازگشت :  ٦شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  



  : نتایج
  

ر قرا g٣/٠نامه، ساختگاھھای موجود در منطقه با خطر نسبی باال با شتاب مبنای طرح  بر اساس آئين
نوع  ٢٨٠٠نامه  آیين ٥-٣-٢ھمچنين با توجه به نوع خاک استخراج شده از گمانه و با توجه به بند . دارند

در این بررسی با رسم نقشه ھم شتاب و با درنظر گرفتن . باشد می IIIزمين تمام پروژه ھا از نوع 
قرار گيری در منطقه به علت  ١٠پریودھای زمانی مختلف و شتابھای مربوط به آن، ساختگاه شماره  
این سازه به جھت نزدیک بودن به . آبرفتی و پرخطر، بيشترین آسيب را در اثر وقوع زمينلرزه خواھد دید

 ٥٠رودخانه چشمه کيله و بحث نفوذ آبھای زیرزمينی و با در نظر گرفتن اینکه طول عمر مفيد سازه حدود 
بنابراین . است، احتمال تخریب آن وجود دارد ساخته شده ١٣٥٢سال می باشد و سازه مورد نظر در سال 

  .باید برای مقاوم سازی سازه مورد نظر اقدامات الزم انجام پذیرد
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

نزدیکترین گسل به ساختگاه .  است km 40محاسبات  نشان می دھد که بزرگترین گسل منطقه به طول 
دورترین گسل به . را در ساختگاه ایجاد ميکند  0.31gتاب که  ش  km 9و با فاصله  3kmمورد نظر به طول 
  .را در ساختگاه ایجاد ميکند 0.1کيلومتری می باشد که شتاب km 48و فاصله  12kmساختگاه به طول 

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
عه از شرکتھای مھندسين مشاور کپا ساحل،ژئوفراز پارسيان و گيل که نویسندگان را در انجام این مطال

  .ھمراھی کردند تشکر و قدردانی ميگردد
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
  

 .، زمين شناسی ایران، سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور١٣٨٣،.آقانباتی، ع
نقشه گسلھای فعال ایران، پژوھشگاه بين المللـی زلزلـه شناسـی و ): ١٣٨٢(و ھمکاران. حسامی آذر،خ
 .مھندسی زلزله

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 
  

به دليل برداشت و مصرف زیاد منابع نفت و گاز، مخازن زیادی وجود دارند که به دليل افت فشار و امروزه 
باشد، به ھا، امکانات کنونی قادر به استحصال بھينه از این منابع نمیيره آنکاسته شدن از حجم ذخ

از . ھای مختلفی جھت استخراج و استحصال حداکثر ذخيره به کار برده شده استھمين جھت روش
-ھا که تا حد زیادی عملکرد رضایت بخشی داشته است روش شکست ھيدروليکی میجمله این روش

ترھای مختلفی بر روی پيشروی شکست ھيدروليکی در داخل مخازن کاربرد دارند که عوامل و پارام. باشد
ھا ھای مکانيکی این ناپيوستگیھای قرار گرفته در مسير ترک، ویژگیتوان به ناپيوستگیاز آن جمله می
با استفاده از روش آزمایشگاھی شکست . ای داشتھای حاکم بر منطقه اشارهو شرایط تنش

توان آن را به عنوان توان مقاومت سنگ را در برابر سيال تزریق شده به دست آورد که میمیھيدروليکی 
با استفاده از این فاکتور و تنش ھای محيطی، روش صحرایی  .مقاومت کششی سنگ در نظر گرفت

 با نتایج به دست آمده از .با کمترین ھزینه و خطری انجام دادتوان میآزمایش شکست ھيدروليکی را 
مقاومت حاصل از نتایج صحرایی مشخص شد که  آزمایشات انجام شده بر روی مخازن نفتی سریالنکا

  . دھدھمبستگی بسيارخوبی را نشان می ٨٨/٢مقاومت آزمایشگاھی نتایج با  ٩٥/٢
 
  

 شکست ھيدروليکی، مقاومت کششی سنگ، تنش محيطی :كليد واژه ھا
  

Abstract: 
Evaluation and calculation of stresses and tensile strength using 
hydraulic fracturing method 
Recently, there are several reservoirs due to over extracting and consumption the sources of oil 
and gas which our equipments would not be able to optimum extracting from these reservoirs 
due to decreasing of pressure and reducing of their supply volume. Thus, variant methods are 
used for exploiting and extracting of maximum supply. Hydraulic fracturing technique is one of 
these methods which has remarkable function. Different agents and parameters influence on 
advancing hydraulic fracturing within reservoirs which discontinuities located in crack path, 
mechanical parameter in discontinuity and predominant condition stress in the region are some 
of these parameters. By using experimental method of hydraulic fracturing rock, strength 
against injected fluid can be achieved that can be considered as rock tensile strength. By using 
of this factor and far-field stress, field method of hydraulic fracturing tests can be carried out 
with minimum cost and danger. The results of experiments conducted on reservoirs of Sri Lanka 
became clear that strength obtained from field results is 2.95 has best regression with strength 
obtained from laboratory results that is 2.88. 

  
  
Keywords :hydraulic fracturing, rock tensile strength, far-field stress 
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  :مقدمه 
پس از اثبات کارایی روش شکست ھيدروليکی به صورت صنعتی توسط شرکت ھاليبرتون، این روش برای 

متداول شد و از آن زمان، تحقيقات و مطالعات زیادی جھت بھبود عمليات و کنترل  ١٩٤٧اولين بار در سال 
پایين بودن . ش توسعه یافته استبه صورت بزرگ مقياس این رو ١٩٧٠از سال . آن روش انجام شده است

نفوذپذیری سنگ مخزن محدودیتی طبيعی است که در جریان سيال وجود دارد به این معنی که سيال 
ھای مختلفی برای انگيزش چاه روش. تواند به سرعت در داخل مخازن به سمت چاه حرکت کندنمی

)Well stimulation (ھاریق اسيد و انواع حاللھا شامل تزترین آنوجود دارد که متداول)روش شيميایی( ،
انفجار در ته چاه، روش شکافت حرارتی و شکست ھيدروليکی ھستند که برای افزایش تراوایی در 

شکست ھيدروليکی از فرایندھای مھم و پرکاربردی است که . گردندتراوا استفاده میسازندھای کم
- نابع ھيدروکربنی و دفن مواد خطرناک مورد استفاده قرار میبرداری از مامروزه در اکثر نقاط دنيا برای بھره

شکست ھيدروليکی عبارت است از تحت فشار قرار دادن یک قسمت محصور گمانه توسط یک . گيرد
. سيستم دوتایی از پکرھا، بوسيله تزریق سيال تا اینکه شکستگی در دیواره گمانه شروع و گسترش یابد

ھا سنگ مخزن متراکم بوده و دھند که در آنمخازن مورد استفاده قرار می این روش را معموال برای تداوم
). Zoback et al, 1977(منافذ سنگ تنگ یا مسدود شده باشند و در مقابل جریان نفت مقاومت کنند

گردد، قبل از انجام این فرایند باید مطالعات کافی صورت پذیرد بواسطه ھزینه زیادی که صرف انجام آن می
  . ز شکست خوردن احتمالی در مرحله اجرا جلوگيری به عمل آیدتا ا

ھـای آب از کاربردھای مھم روش شکست ھيدروليکی، عالوه بـر اسـتفاده در مخـازن نفـت، بـرای چشـمه
ھـا در ھای برجا، فعال سازی مجدد گسلگيری تنشھا، اندازهگرم، بدست آوردن فشار بحرانی آب در تونل

ترین پارامترھای کـه روی از مھم. ھا اشاره کردبند سداوایی در زمان تزریق پرده آبمعدن کاری و افزایش تر
  .باشدھا میگذارند تنش برجای محيط و مقاومت کششی سنگشکست ھيدروليکی تاثير می

 

  
  منحنی تيپيک آزمایش شکست ھيدروليکی -١شکل 
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 روش انجام آزمایش
شـود حفـر گشـته و پـس از ه به عنوان مخزن نفت در نظر گرفته مـیدر روش صحرایی قسمتی از گمانه ک

ھای الزم روی سازند مورد نظر، با محصـور کـردن قسـمت مـورد نظـر توسـط دو پکـر در بـاال و انجام بررسی
پایين، سيالی با ویسکوزیته کم به صورت پيش تزریق و به جھت ایجاد ترک و گسترش آن به داخل چـاه بـا 

پـس از تزریــق ایـن ســيال، سـيال اصــلی کـه ویســکوزیته آن بـه مراتــب بيشــتر از . دشــوفشـار تزریــق مـی
سيال اصلی باعـث . شودویسکوزیته سيال پيش تزریق به ھمراه عناصر نگھدارنده به داخل چاه تزریق می

عالوه بـر ایـن، عناصـر نگھدارنـده موجـود در آن از بسـته شـدن تـرک . شود افزایش ترک و گسترش آن می
پـس از تزریـق تمـامی سـياالت و اتمـام پمپـاژ، مـواد شـکننده موجـود در سـيال، باعـث . کنندمی جلوگيری

شود و به این وسيله کانالی با قابليت ھـدایت ھيـدروليکی بـاال جھـت جریـان نفـت کاھش ویسکوزیته می
در اســتفاده از روش شکســت ھيــدروليکی بــه طریــق ). Mack and Warpinski, 2000(بــاقی مــی مانــد 

ای کـه به درون گمانـه) ١ ml/s معموال کمتر از(ایشگاھی، مقاومت سنگ از تزریق یک سيال با نرخ ثابتآزم
دستگاه  دستگاه مورد استفاده برای آزمایش،. آیددر مرکز نمونه مورد آزمایش ایجاد شده است بدست می

باشد که با قرار دادن نمونـه تحـت فشـار محصـور کننـده و افـزودن نسـبت بيشـتری تـنش سه محوری می



شوند سـپس ھمزمـان تزریـق سـيال بـا نـرخ ثابـت ھا بر روی نمونه ثابت نگه داشته می، تنش)١σ(محوری
بعد . یابددامه میا) Breakdown pressure(گردد و این روند تا رسيدن به حداکثر فشار شکست شروع می

این مراحـل را . گيردگردد که به موجب آن قسمت پایين رونده گراف شکل میاز آن تزریق سيال متوقف می
-تکرار ھمين مراحل منجر به شکل گيری سيکل دوم مـی. گيرندبه عنوان یک سيکل از آزمایش در نظر می

ارامتر مقاومتی سنگ که آن را بـه عنـوان ھای ترسيم شده برای دو سيکل آزمایش پاز اختالف گراف. شود
دسـتگاه سـه محـوری مـورد اسـتفاده در ایـن . آیـدگيرند به دست میمقاومت کششی سنگ در نظر می

  .باشدمی) True tri axial(یا دستگاه سه محوری واقعی ) Hock cell(روش ھوک سل 
  
 

  
 True(ری واقعی دستگاه سه محو)ب، )Hock cell(دستگاه ھوک سل )الف  -٢شکل 

triaxial ( نحوه نصب پکرھا در روش شکست ھيدروليکی)جو 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

 پارامترھای مھم در شکست ھيدروليکی

فشار شکست عبارت است از حداکثر فشار مورد نياز برای غلبه ): Breakdown pressure(فشار شکست 
و ترک در سنگ که این  ھای وارده روی سنگ و مقاومت سنگ جھت ایجاد شکستگیبر مجموع تنش

  . آیدفشار توسط تزریق سيال به داخل سوراخ ایجاد شده در نمونه بدست می

مقدار فشاری است که بر اثر قطع و افت فشار سيال در نمونه بر ): Shut-in pressure(فشار بسته شدن 
  . آیدھای حاکم بر نمونه بدست میاثر القای فشارھای محيطی و تنش

با تزریق مجدد سيال در  :)Reopening fracture pressure(ی بازشدگی دوباره شکستگی فشار الزم برا
آید که داخل سوراخ ایجاد شده در گمانه و ایجاد ترک جدید در دیواره سوراخ یا گمانه حفر شده بدست می

  .معموال مقدار آن از حداکثر فشار بدست آمده در سيکل اول کمتر است
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  

الف

ب

 ج



 معادالت مورد استفاده

و ) حاکم بر چاه(توان دو فاکتور شرایط تنش برجای محيط با استفاده از آزمایش شکست ھيدروليکی می
با انجام آزمایش شکست ھيدروليکی و ترسيم نمودارھای بدست آمده . مقاومت کششی را بدست آورد

از پارامترھای فشار شکست، فشار  نشان داده شد و ھمچنين با استفاده ١که نمونه تيپيک آن در شکل 
ھای اصلی توان شرایط تنشالزم برای بازشدگی دوباره شکستگی، فشار بسته شدن و معادالت زیر می

از اختالف پيک دو سيکل . و مقاومت کششی به دست آورد) Far-Field(ھای ميدانی حاکم بر محيط، تنش
و فشار الزم برای بازشدگی دوباره شکستگی،  اول بر روی نمودار حاصل یعنی از اختالف فشار شکست

فشار ایجاد شده توسط تزریق سيال باید به حدی برسد که . باشدگيری میمقاومت کششی قابل اندازه
ھای حاکم توانایی غلبه بر مقاومت سنگ مورد نظر که معموال آن را به عنوان عالوه بر غلبه روی تنش

  .شته باشدگيرند دامقاومت کششی سنگ در نظر می

و  σy و دو تنش موثر افقی  σzو با فرض اینکه تنش قائم موثر  ١بر اساس نمودار نشان داده شده در شکل 
σx  باشند به طوری که≥ σy  σx  بر اساس تئوری االستيسيته، پارامترھای آزمایش شکست ھيدروليکی

  ):Jing, 2011(عبارتند از 

                                            )١(  

)٢                                                   (  

، فشار )Po(و با در نظر گرفتن فشار سيال منفذی  Cheung and Haimson(1989)با در نظر گرفتن نظر 
ابط زیر بدست توان بر اساس رورا می) Pr(و فشار الزم برای بازشدگی دوباره شکستگی)  Pc(شکست 

  :آورد

)٣            (  

 :اگر در سيکل اول مقاومت کششی را نادیده بگيریم

 )٤                    (  
ھای برجای محيط را توان تنشدر روش صحرایی شکست ھيدروليکی، عالوه بر مقاومت کششی می

ست آوردن این فاکتورھا با استفاده از پارامترھای به ھمين منظور معادالت زیر جھت بد. بدست آورد
و تنش افقی حداکثر ) σv(با در نظر تنش قائم . شکست ھيدروليکی معرفی گشته و کاربرد زیادی دارند

)σH ( و حداقل)σh(توان تنش قائم محيط را به طور مستقيم از فشار بسته شدن زمانی که شکاف، می -
 ).Haimson et al, 2003(دست آورد باشند بهھای ایجاد شده افقی می

                                    )۵(          
باشد تنش قائم محيط را از ) sub-vrtical(اگر شکاف ھای ایجاد شده به صورت عمودی و نيمه عمودی 

مستقيم از فشار  تنش افقی حداقل نيز به طور. آیدحاصل ضرب وزن واحد حجم روباره در عمق بدست می
  .آیدبدست می) (بسته شدن

)٦  (                                  
 )٧                                         (  

ای مدور در ھای اطراف گمانهبرای تنش Kirschبر اساس معادله ) σH(محاسبه حداکثر تنش افقی اصلی 
   ).Haimson, 1978(آید میواد االستيک خطی به صورت زیر بدست م

)٨   (          
  فشار سيال منفذی =فشار شکست    =    مقاومت کششی شکست ھيدروليکی= 

                                  )   ٩(        :   فشار الزم برای باز کردن مجدد شکاف برابر است با 
  .گرددپس از شکست گمانه و صفر شدن مقاومت کششی، حداکثر تنش افقی از رابطه زیر محاسبه می

 )١٠    (                 
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  



 ھا و مقاومت کششیگيری تنشاندازه
ھای مقاوم در برابر ایجاد شکاف و شکست سنگ ھای محيطی، فاکتورمقاومت کششی به اضافه تنش

مقاومت کششی سنگ که یکی از فاکتورھای مقاومت در برابر فشار سيال تزریقی و . باشندمخزن می
و )  Pc(توان با ترسيم نمودارھای بر اساس فشار شکست باشد، را میمی) چاه(گسيختگی دیواره گمانه 

ھا، ری حال حاضر شکست ھيدروليکی برای اندازه گيری تنشبر اساس تئو. ، بدست آورد)σ3(تنش افقی 
افتد که تنش موثر حداقل روی دیواره یک چاه به مقاومت کششی سنگ فشار شکست زمانی اتفاق می

). Guo et al, 1993(  حداقل تنش موثر روی دیوار چاه به طور تقریبی برابر است با  . برسد
سریالنکا بر روی مخازنی با جنس مرمر و گنيس انجام گردیده است ذکر شده و نتایج آزمایشاتی که در 

   .مقاومت کششی از ھر دو روش آزمایشگاھی و صحرایی بدست آمده است
 

  نتایج آزمایشگاھی شکست ھيدروليکی - ١جدول 

     نتایج صحرایی آزمایش شکست ھيدروليکی - ٣شکل      
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  نتایج و بحث
مگاپاسکال بدست آمده است و با توجـه  ٨٨/٢) Thf(کششی برجای ھيدروليکی  مقاومت ١مطابق جدول 

مگاپاسـکال محاسـبه گردیـده کـه اخـتالف ایـن دو بـر  ٥٨/١٢مقاومـت کششـی آزمایشـگاھی  ٣به شکل 
ارتبـاط ) Thf= Thf(r/R)1/2(این رابطه . باشدقابل شرح می Rummel (1987)اساس رابطه مکانيک شکست 

گمانه صحرایی و سوراخ ایجاد شده در نمونه آزمایشگاھی و مقاومت کششی را برقرار بين شعاع متفاوت 
مقـدار مقاومـت  mm١/٢و شـعاع سـوراخ نمونـه  ٣٨ mmبا توجه به این که شعاع گمانه صحرایی . کندمی

 ميانگين به دسـت آمـده از نتـایج آزمایشـگاھی شکسـت ھيـدروليکیآید که با بدست می ٩٥/٢کششی 
  .گی بسيار خوبی داردھمبست ٨٨/٢
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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: چكيده  
ــاد بــه دليــل  ــودن دشــت بــه مرکــز اســتان لرســتان از مھمتــرین دشــت  اســتراتژيكميــت اھدشــت خــرم آب و نزدیــک ب
ــا توســعه کشــاورزی در دھــه ھــای اخيــر ســبب برداشــت  رشــد ســریع. ھــای کشــور مــی باشــد جمعيــت  ھمــراه ب

تغذیــه عــدم  اســتفاده بــی رویــه از منــابع آب زیرزمينــی و. بــی رویــه و فشــار بــر منــابع آبــی ایــن دشــت گردیــده اســت
ــوانمناســب آب ــت خ ــث اف ــراز دشــت باع ــال ســطح آب  ت ــون ١٣٧۵از س ــا کن ــده اســت ت ــزایش روز  .ش ــل اف ــه دلي ب

ــر مجــاز جھــت توســعه طــرح ھــای  ــراز افــزایش ســير نزولــی شــاھد کشــاورزی، افــزون حفــر چــاه ھــای مجــاز و غي ت
  . سطح آبخوان در دشت بوده ایم

ه ھای برداشتی که روزانه ميزان تخليه با جمع بندی شواھد موجود در دشت درخصوص بروز پدیده فرونشست و چا
تھيه نقشه سطح آب زير زميني ، تغييرات آن در سالھاي مختلف و جھت جريان  در كنار ،دنرا دارچشمگيری از سفره 

در نقاطی که افت سطح آبخوان وزن بيشتری را به خود اختصاص داده شواھد و ده شده ھامش زميني،ب زير آحركت 
و قسمت شمالی  در مرکز، شمال غرب و غرب .نيز مشاھده گرديده استپدیده فرونشست نشانه ھای بيشتری از 

افت سطح آب زیرزمينی ترک ھا و شکاف ھایی را در سطح زمين و ساختمان ھا  )تامين اجتمائی بيمارستان(دشت 
م ميان كوھي بودن عالرغ ،تمامي اين شواھد پتانسيل باال وقوع فرونشست زمين در اين ناحيه را .ایجاد کرده است

  .دناين دشت نشان مي دھ
  

 بادآنشست زمين، افت سطح آب، دشت خرم : کليد واژه ھا
  
 

water table level and evidence of the Land subsidence in 
Khorramabad Plain 

 
Hojat o. Mirzavand 

Abstract: 
 
The khoram -Abad plain for its location and close distance to capital of province is one of the important 
plain of country. Growth in population and agriculture activities put a lot of pressure on groundwater 
system in the area. Over exploitation of groundwater sources and lack of any proper artificial recharge 
program, have caused draw down of water table in the area since 1996 till present. Increasing in number 
of wells, which have been established in recent years, caused even more falling of the groundwater level in 
the area. 
With review of evidences from plain about subsidence occurrences (mainly cracks and separation) and data 
collection from observation wells, beside determining the extent and position of groundwater system and 
its flow direction, some evidence of subsidence have been found specially in parts with the most decrease 
in water table level. 
These places include Center, North West parts and some section in Northern part of Plain (near Tamin- 
Ejtemei Hospital). The occurrence of fissure and cracks in buildings, also have been observed in these 
parts. All these may be evidences of a regional subsidence in this inter mountain plain.     
 
  Keywords: Land subsidence, water table level, khoram-Abad plain 
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  :مقدمه
ــا  و متــراکم برداشــت بــی رویــه آب از ســفره ھــای آب زیرزمينــی افــت ســطح آب یکــی از مشــکالت مھــم در ارتبــاط ب
ــای و رســوبات اســت ــه ھ ــث نشســت ســطح . شــدن الی ــده باع ــن پدی ــانی ای ــورت ناگھ ــه ص ــين ب ــای (زم در ســفره ھ

قوه مــی توانــد باعــث لامــر بــه صــورت بــا ایــن. مــی گــردد) در ســفره ھــای رســی(و یــا بطــور تــدریجی  )ماســه ای
ــه چــاه  ــه و رشــد لول ــب ابني ــين، تخری ــد ایجــاد درزه و شــکاف در ســطح زم ــا،تغيير مشــکالتی مانن ــه ھ شــيب رودخان

  .)١٣٨۴لشکر( ھا و جاده ھا، ریزش جداره چاه ھا تغيير شيب زمين و افزایش سيل خيزی منطقه گردد
ــر ــوالنی ت ــان ط ــه در زم ــد بلک ــروج ســيال رخ نمــی دھ ــا خ ــله ب ــوال بالفاص ــده نشســت معم ــاق  ،پدی  از برداشــت اتف

ــد  ــر ا). Scott, 1979(مــی افت ــرای ھــر ده مت ــين مقــدار نشســت زمــين ب ــا  ١فــت ســطح آب ب ــر  ۵٠ت ســانتيمتر متغي
ــه ــرات ب ــوع اســترس  اســت کــه دامنــه ایــن تغيي ــه ھــا، طــول زمــان بارگــذاری، درجــه و ن ــذیری الی ــراکم پ ضــخامت و ت

  ).Lofgren, 1969(بستگی دارد 
ند معموال در حاشيه دشت شکاف ھای طولی در ندر دشت ھایی که به علت افت سطح آب زمين نشست می ک

این سراشيبی . یدآمی   شيبی ھای تند که در مجاور ارتفاعات محدود کننده حوضه آبریز قرار دارند به وجودامتداد سرا
وسيله رسوبات پوشيده شده اند در حال حاضر به  که باشندمخفی قديمي سطوح گسلی  ميتوانندھای تند 

)Schaumann & Poland, 1969( در این شکاف ھای کششی  .اشندو يا در نتيجه تغييرات توپوگرافي سنگ بستر ب
 ,Hermen( مي توانند گسترش يابندافزایش خطی پدیده نشست از حاشيه ارتفاعات به سمت مرکز دشت  رابطه با

  .  ) ١٣٨۴،شمشكي و انتظام ( )1978
ــده اســت  ــه گردی ــان ارائ ــاران از سراســر جھ ــم ب ــاط خشــک و ک ــين خصوصــا از نق ــددی از نشســت زم گزارشــات متع

)Hua et al., 1993, Bell & de Brugn, 1999,  Larson et al., 2001, Stiros, 2001.(  بـه عنـوان مثـال شـھر
ــــانوس ــــس ب ــــتلمن  -ل در ) San Joaquin Valley(در دره ســــن ژوآکــــوین )  Los Banos Kettleman City(ک

ــرار دارد ــد. کاليفرنيــای آمریکــا ق ــرین منــاطق کشــاورزی جھــان بحســاب مــی آی ســت زمــين نش. ایــن منطقــه از مھمت
بطوریکــه حتــی در یــک . در اثــر افــت ســطح آب زیرزمينــی خســارات زیــادی را بــه ایــن منطقــه وارد نمــوده اســت

پـــس از انتقـــال آب ســـطحی از ). Poland,1981(گـــزارش گردیـــده  ١٩۶٩متـــر تـــا ســـال  ٨/٨نقطـــه مقـــدار نشســـت 
امــر ســبب گردیــد تــا حــدود ایــن . حوضــه ھــای مجــاور بــه ایــن منطقــه تقاضــا بــرای آب ھــای زیرزمينــی کــاھش یافــت

ــا  ۵٠ ــين کاســته شــود ٧٠ت ــزان نشســت زم ــد از مي ــای . درص ــای ســال ھ ــا در خشکســالی ھ ــا  ١٩٧۶ام و  ١٩٧٧ت
بـــدليل برداشـــت زیـــاد دوبـــاره از آب ھـــای زیرزمينـــی منطقـــه ميـــزان نشســـت در ایـــن ســـال ھـــا  ١٩٩۴تـــا  ١٩٩٠

  ).Larson et al., 2001(رسيد  ١٩۶٠افزایش یافت و به ميزان قبل از پایان دھه 
ــين  ــای ب ــت ســطح آب در ســال ھ ــر نشســت ناشــی از اف ــانی خط ــاس جھ ــا  ١٩۵٠در مقي ــان رشــد  ١٩٧٠ت ــه زم ک

نشســت در توکيــو و اوزاکــا در ).  Waltham, 1989(شــھر نشــينی و صــنعتی شــدن  اســت بــه اوج خــود رســيد 
  ).١٣۶۵حمانيان ر(سانتيمتر در سال گزارش شده است  ۵٠سانتيمتر در سال و در نياگاتا  ٢٠گذشته 

نشســت زمــين در برخــی از اســتان ھــای ایــران خصوصــا در ســال ھــای اخيــر ھمــراه بــا افــت ســطح آب ھــای 
ــده اســت  ــزارش گردی ــا گ ــوان ھ ــدادی از آبخ ــی در تع ــان، (زیرزمين ــژاد، ١٣۶۵رحماني ــاس ن ــدا ١٣٧٧؛ عب ــاطمی عق ؛ ف

؛ لشــــکرپور و ١٣٨١ر و ھمکــــاران ؛ لشــــکر پــــو١٣٨١؛ عــــالمی، ١٣٨١؛ رھنمــــا راد و فيــــروزان، ١٣٨٠و ھمکــــاران، 
ــه نشســت در برخــی دشــت ھــای اســتان کرمــان ). ١٣٨٢ھمکــاران  ــوان ب ــه ھــای نشســت مــی ت ــرین نمون از مھمت

ــود ــی رفســنجان . اشــاره نم ــت ســطح آب زیرزمين ــر اف ــر ده مت ــه ازای ھ ــر ب ــای اخي ــال در ســال ھ ــوان مث ــه عن  ۴٢ب
ــانتيمتر و در منطقــه ســيرجان  ــد ٢٧س ــانتيمتر نشســت گــزارش ش ــات آبھــای زیرزمينــی (ه اســت س گــروه مطالع

در اثـــر بھـــره بـــرداری ھـــای بـــی رویـــه و غيـــر مجـــاز ازمنـــابع آب  ).١٣٨١شـــرکت ســـھامی آب منطقـــه ای کرمـــان 
زیرزمينــی دشــت مشــھد ســطح آب زیرزمينــی بتــدریج پــایين رفتــه و بــا کســری مخــزن مواجــه شــده اســت؛ بطــوری 

  .دشت ھای ممنوعه اعالم نموده است ءرا جزبعد وزارت نيرو این محدوده به  ١٣٧۴که از سال 
ــتان لرســتان  ــای اس ــرین دشــت ھ ــی از مھمت ــاد یک ــرم آب ــه دشــت خ ــایی اســت ک ــی از دشــت ھ ــره یک ــر بھ در اث

ــه و  ــی روی ــرداری ھــای ب ــاه ھــای ب ــر چ ــازحف ــر مج ــا ،غي ــه ســطح آب ھ ــایين رفت ــدریج پ ــی بت ــه موجــب ی زیرزمين ک
ــدد منفــی  ــا ع ــيالن آبخــوان ب ــشــودمواجــه شــده ب ــه ب ــده ؛ ک ــه رخــداد پدی ــا مقول ــت ســطح آبخــوان ب ــن اف ــرو ای ه پي
 ٧۵/٣٨آبــــاد برداشــــت از مخــــازن آبرفتــــي برابــــر بــــا  در دشــــت خرم. اســــتفرونشســــت زمــــين مواجــــه شــــده 

در ســـال  مترمکعـــب ميليون ٢٠/۶آبـــاد برابـــر بـــا  در ارتفاعـــات حـــوزه دشـــت خرمآھکـــی مترمکعـــب و ســـازند  ميليون
  ).١شکل ( )تان لرستانسازمان آب منطقه ای اس( بوده است٩٠

  
  
  
  

  نمودار درصد برداشت از آبخوان آبرفتی و کارستی  -١شکل 
  )سازمان آب منطقه ای ١٣٩٠سال (در دشت خرم آباد، 
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  :موقعيت منطقه

مســـاحت حـــدود با طـــولی وھیميـــانک یـــک دشـــت امتـــداد دشـــتھای زون زاگـــرسدشـــت خـــرم آبـــاد بـــه تبعيـــت از
Km2١۴۴ ــی باشــد ــ. م ــاددشــت خ ــایی  ٣٩در زون  رم آب ــع شــده  Y: 3701991و    X: 250442مختصــات جغرافي واق

 -خـــرم آبـــادو  چگنـــی - آبـــاد خرم، دختر پـــل –آبـــاد  خرم ،بروجـــرد -آبـــاد خرماز طريـــق جـــاده آســـفالته دشـــت . اســـت
  .)٢شکل ( به مراكز شھرستان ھاي مجاور ارتباط دارد نورآباد

  

 
 عاتي در استان لرستانمحدوده موقعيت محدوده مطال -٢شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :زمين شناسی منطقه ای

ــه بخشــی از واحــد ســاختمانی زاگــرس می  ــورد مطالع ــرین واحــد ســنگی موجــود در  دشــت م ــدیمی ت ــه ق باشــد ک
ــه دوران کرتاســه می ــوط ب ــاباشــ ایــن قســمت مرب ــاد ب . آبرفــت ھــای کــواترنر پوشــيده شــده اســت د؛ دشــت خــرم آب

ايــن ســازند کــوھزايى را تحمــل . داراى بافــت سســت و فرســايش پــذير ھســتندرســوبات آبرفتــى کــواترنر ايــران 
ــابر ــرده، بن ــى و سســت ھســتندانک ــاى آن افق ــه ھ ــه . ين الي ــه رســوباتي اســت ك ــن ناحي ــارم اي رســوبات دوران چھ

  . اكثراً در اثر فرسايش ارتفاعات ديده مي شود
  :)١٣٨٢شرکت بانی آب باھه، ( ودمنشاء رسوبات دوران چھارم دشت خرم آباد به صورت ذیل تقسيم می ش

 است  صورت مخروط افكنه به و دآبرفت منطقه مي باش الیه ؛ ضخيمترين)Qt1(آبرفتھاي قديمي  -١
ـــه اي  -٢ ـــد و دامن ـــات آھـــك،  ؛ در منطقـــه)Qt2(آبرفتھـــاي جدي ـــوه ســـنگ،  قطع ـــوطي از قل ـــه صـــورت مخل ب

 .ھا زياد نبودهضخامت اين آبرفت  کهماسه، رس و مواد راديوالريتي و عناصر تبخيري 
 شوند  مشاھده ميجنوب شرق  و ؛ در جنوب)QSC(واريزه ھاي دامنه اي و مخروط افكنه  -٣
ـــه اي  -۴ ـــاي رودخان ـــاد، آبســـتان، )al(تراســـھا و آبرفتھ ـــرم آب ـــه ھـــاي خ ـــراف رودخان ؛ رســـوبات بســـتر و اط

 ).١٣۴٧موسسه آ ب شناسی ایران، . (كاكاشرف، راتشكيل مي دھد

ــيش از  درصــد جــنس تشــکيالت  ٧٠مطالعــه و بررســی تشــکيالت زمــين شناســی منطقــه حــاکی از آن اســت کــه ب
ــود تشــکيالت رســی ــه آھکــی مــی باشــد و وج ــوبی دشــت  -منطق ــرز جن ــرو آن م ــه قلم ــه کشــکان ک ــارنی ریزدان م

مــورد مطالعــه اســت، یکــی از دالیــل بــرای بررســی پدیــده فرونشســت در ایــن منطقــه را تشــکيل مــی دھــد و 
  .آبرفت منطقه نيز حاصل از ھمين تشکيالت ھایی است که در منطقه رخنمون دارند

  
◊◊◊◊◊◊◊  

 
  :مطالعات تحت العرض آبرفت دشت

  نشـــان متـــر  ٢۵٠را ضـــخامت آبرفـــت شـــده حـــداکثر كـــه بـــه روش ژئوالكتريـــك انجـــام دشـــت مطالعـــات ژئـــوفيزيكي 
بــا تطبيــق الگ ھــای بــه دســت آمــده از . اعــالم شــده اســتمتــر ١٠٠ ضــخامت آبرفــت ميــانگينمــی دھــد کــه بطــور 

ــت  ــوالکتریکی آبرف ــای ژئ ــده و داده ھ ــر ش ــای حف ــاه ھ ــد چ ــي دھ ــاد نشــان م ــرم آب ــای تشــکيل دشــت خ ــه ھ الی
ــاد  ــده آبرفــت دشــت خــرم آب ــدی آبرفــت دشــت ؛ ماســه و ســيلت و رس تشــكيل شــده اســت -از شــن دھن ــه بن الی
  ).٣شکل (تشکيل شده است ) رسيلت و رس ادخال دا(خرم آباد ببشتر از رسوبات ریزدانه 

  



  

 

 

 ۴٨) ٢(چاه شماره  ٣٨چاه شماره  ٢٠چاه شماره 
  مقاطع استرگرافی چاه ھای حفر شده در آبرفت آبخوان دشت خرم آباد -٣شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :آبخوان دشت سطح افت و ھيدروليكي وضعيت

ــان آب زیرزمينــی از شــيب ســنگ کــف آبخــوان  ــان ســطحی ھــم وجری ــان ثقلــیج( جھــت جری ــدت )ری . بعيــت مــی کن
ــاد از حاشــيه ھــای  ــان آب زیرزمينــی در دشــت خــرم آب ــرھمين اســاس جھــت جری ــهب ــه  دشــت ب ســمت خروجــی ک

 ). ۴ شکل(دشت می باشد غرب مرز جنوب در 
  

 

 اردیبھشت ماه آبان ماه
  نقشه جھت جریان دوماه تر و خشک در دشت خرم آباد - ۴شکل 

  
ــدوده  ــدار در مح ــه آب ــخامت الی ــرات از ض ــه تغيي ــوده و دامن ــر ب ــاد متغيي ــرم آب ــر در  ٢۵٠دشــت خ ــتمت ــز دش ــا  مرک ت

ــد حاشــيه ھــای دشــتدر  اعمــاق کــم ــر مــی کن ، حلقــه  مــی باشــد ۵٠٠تعــداد چــاه ھــای موجــود در دشــت . تغيي
  ).١٣٩٠شرکت آب منطقه ای لرستان (. استآبخوان توسط چاه ھای برداشتی آب تخليه  که بيانگر



  
  ) پيزومتر(اي  و مشاھده چاھھاي اكتشافي  -١

ــداد  ١٣٧۴در ســال  ــر در دشــت خرم ١۶تع ــاد حفــاري شــد حلقــه پيزومت ــدازه. آب ــه عــدم ان ــا توجــه ب گيري ســطح آب  ب
و نھایتــا در  حلقــه ١٠بــه  ١٣٨٨-٨٩ھــا کــاھش و در ســال  ھــا، تعــداد ايــن چــاه و يــا خشــک شــدن برخــي از ايــن چاه

  . رسيد حلقه ٧به  ١٣٩٢سال 
ترســيم  ٨٩-٩٠تــا  ٧۴ -٧۵در طــي دوره آمــاري ومترھــا کــه داراي اطالعــات شــبکه تيســن براســاس موقعيــت پيز

  .است گرديد و ميزان اختالف افت ھر پيزومتر در طول این چند سال ترسيم شده
ــانی  ــازه زم ــت ) ٧۵ - ٩٠از ســال (ســاله  ١۵در ب ــیاف ــد  ســطح آب زیرزمين ــاد رون ــرم آب ، داشــته افزایشــیدشــت خ

ــور ــانگين بط ــت ســاال مي ــر  ۵٢/٠نه اف ــد ســال محاســبه شــده؛ و مت ــن چن ــتدر طــی ای ــداکثر اف ــداقل و ح  ســطح  ح
ــف دشــتایســتابی  ــاط مختل ــين  در نق ــا  ۶ب ــت داشــته اســت ٢٠ت ــر اف ــت  ۴شــکل در  .مت ــزان اف ــابق مي ــودار تط نم

  .باشد می به ميزان بارندگی ساالنه ثبت شده در دشت خرم آباد نسبت پيزومتر ھرسطح ایستابی ساالنه 
بــر اســاس . توســط ضــريب قابليــت انتقــال بــا اســتفاده از نقشــه قابليــت انتقــال آبخــوان محاســبه شــدمقــدار م

و مقـــاطع  ٩٢/٢، شـــمال شـــرق ۵٨/۵محاســـبات انجـــام شـــده در مقـــدار حجـــم ورودي از مقطـــع جنـــوب شـــرقي 
  .ميليون متر مکعب برآورد شده است ۵٠/٣کوچک جنوبي 

ــر ــاتی دشــت خ ــدوده مطالع ــره در مح ــدار ضــریب ذخي ــين  مق ــاد ب ــا  ٠٫۴١م آب مھندســی (درصــد در نوســان اســت   ۴ت
ـــانگين ھندســـی ضـــریب ذخيـــره  ؛)١٣٩٠مشاورســـنگاب زاگـــرس؛  ـــا اســـتفاده از محاســـبات مي  زون ھـــای مختلـــفکـــه ب

  .)۵ شکل( درصد می باشد  ١٫٠٢موجود در دشت ضریب ذخيره آبخوان دشت خرم آباد بطور متوسط  
  

 

 )١٣٩٠ – ٧۵(ت ساالنه ھر پيزومتر نسبت به ميزان بارندگی ساالنه نمودار  تطابق ميزان اف - 5شکل 
  

 
  نقشه خطوط ھم قابليت انتقال در محدوده مطالعاتي - ۵شکل 

  
  سطح آب زیرزمينی افت -٢

ــا بــه عبــارتی افــت ســطح آبخــوان ــوان تغييــرات عمــق ســطح آب زیرزمينــی ی ــر  را مــي ت  وجــودبــه عنــوان شــاھدی ب
ــاد دانســتخــرم پتانســيل نشســت در دشــت  ــرا. آب ــاد  ت افــتطيــف تغيي ــا  درآبخــوان دشــت خــرم آب غــرب دشــت ب

  .کمترین ميزان افت به سمت شرق دشت با بيشترین ميزان افت افزایش می یابد
در بيشــتر نقــاط دشــت دیــده مــی شــود بيشــترین افــت ســطح آبخــوان تغييــرات  ١٣٧۵ – ٩٠ســالھای  در حــد فاصــل

دشـــت و کمتـــرین افـــت در قســـمت غربـــی دشـــت رخ داده محـــدوده افـــت در قســـمت شـــرقی و شـــمال شـــرقی 
بـــر اســـاس اطالعـــات نوســـانات ســـطح آب، نمـــودار تغييـــرات تـــراز آب ســـفره و نقشـــه تـــراز آب ). ۵شـــکل (اســـت 

ــد ــي ترســيم گردي ــي. زيرزمين ــوان آبرفت ــن قســمت آبخ ــدروگراف ترســيمي، در اي ــابق ھي ــراز مط ــاھش  ت ســطح آب ك
  .)۶شکل ( صورت گرفته است سانتيمتر در سال ۵٢يافته و افتي معادل 

 



  

  
  ١٣٩٠ – ٧۵نقشه افت سطح آبخوان دشت خرم آباد حد واسط سال ھای  -۶شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

 
  :نشست زمين در دشت خرم آباد

ــروز پدیــده  فرونشســت  ــا ب ــر اثــر افــت شــدید ســطح آب زیرزمينــی ب ایــن دشــت از جملــه دشــت ھــایی اســت کــه ب
ــا اشــکال مختلفــی خــود ــه ب ــين مواجــه شــده ک ــا  زم ــه آنھ ــل ب ــه شــرح ذی ــه ب را در ســطح دشــت نشــان ميدھــد ک

  :اشاره می شود
 طولی دشت با ھمپوشانی باال متر در راستای ۶٠٠بروز شکافھای سطحی در زمين بطول بيش از  - 
ــنعتی و  -  ــای ص ــھرک ھ ــل ش ــی ازقبي ــای عمران ــازه ھ ــا و س ــاختمان ھ ــوار ی س ــکاف در دی ــرک و ش ــروز ت ب

 جاده ھا 
 ن لوله در چاه ھای برداشتیتخریب، رشد لوله و کورشد - 
   ٧کج شدگی در تيرھای حمال انتقال کابل برق ھم مرکز در نقطه ی ثقلی به شکل   - 
 رشد لوله جدار در چاه ھای موجود در دشت  - 

  
  نشان داده شده است ٧ که در تصاویر شکل

  
  

 

  چاه برداشتی کور شده ) الف
 )ماسور مرکز دشت(

اعی شمال مرکزی چاه بيمارستان تامين اجتم) ب
 دشت

تيرھای حمال کابل برق و تعيين ) پ
 جھت کج شدگی 

 



    

 

  

 

شمال غربی دشت (شکاف ھای کششی ) ج
 )پتروشيمی

ترک ھـای بـه وجـود آمـده در دیـواره سـاختمان ) ح
مرکــز دشــت ( ھــای اطــراف چــاه ھــای برداشــتی 

 )روستای ماسور

شکاف ھای کششی موجود در مزعـه گنـدم ) د
چاه ھای پارسيلون، ماسور دید به ( تمرکز دش
 ) شرق

ــرق،   -٧شــکل  ــاه، کــج شــدگی تيرھــای ب ــه چ ــت رشــد لول ــر اف ــر اث ــا وســطح دشــت ب ــرک و شــکاف ھــای ایجــاد شــده در ســاختمان ھ ت
  سطح آبخوان

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيری
ــردا ــه عکــس العمــل طبيعــی آن در مقابــل بھــره ب ــوط ب ــرک خــوردگی زمــين مرب ری بــيش یکــی از دالیــل نشســت و ت

ــزایش تــنش مــوثر آبخــوان ــابع آبھــای زیرزمينــی و اف ــدازه از من ــر کــاھش فشــار منفــذی آبخــوان اســت در از ان ــن . اث ای
ــر ــه بھ ــات و شــرایط منطق ــه مشخص ــددی از جمل ــل متع ــه عوام ــده ب ــده اســت ه پدی ــامال پيچي ــاھی ک ــه گ ــرداری ک ب

  .وابسته می باشد
ــاد در نيمــه شــرقی دشــت بيشــينه  ــزان در محــدوده دشــت خــرم آب ــه مي ــا  ٢١افــت ب ــر و در نيمــه غربــی دشــت ب مت

  . سال آمار برداری سبب نشست زمين در این محدوده گردیده است ١۵متر  در طول  ٧کمينه 
ــوان  ــدیریت برداشــت از آبخ ــی و نشســت ناشــی از آن در دشــت، م ــای زیرزمين ــت ســطح آبھ ــوگيری از اف ــرای جل ب

از دیگــر راھکارھــای جلــوگيری از . ناســب ضــروری اســتاز الزامــات مھــم اســت و اســتفاده از الگوھــای کشــت م
ــع  ــه تب ــراز آبخــوان و ب ــزایش رخــداد افــت ســطح ت ــزوالت اف ــا ن ــه مصــنوعی آبخــوان ب نشســت زمــين اســتفاده از تغذی

  .را مي توان نام برد  که به صورت روان آب از دشت خارج می شوند را جوی
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  :چكيده 

ریخت شناسی ساختگاه سد نشانگر پویایی و لرزه زمين ساخت فعال منطقه را حکایت می کند که     
وقوع . این موضوع استوجود ساختار ھای خطی و قطع شدگی و راندگی واحدھای جوان منطقه موید 

زمين لغزش ھای متعدد در منطقه و دامنه ھای مشرف به مخزن سد و ترک ھای کششی موجود، دال بر 
) جناح چپ سد(زمين لغزش در دامنه شمالی ارتفاعات چھل نور. فعال بودن این زمين لغزش ھا می باشد

کيلومتر  ٥پنجه وجبھه خود حدود مجموعه ای مرکب از زمين لغزش ھای متعدد و بزرگ است که  در محل 
قله ھای (، و پرتگاه اصلی آن از رودخانه گرمه چای شمالی را در بر گرفته و تحت تاثير قرار داده است

جناح راست سد .  متر افتادگی در دامنه شمال غربی این کوه ھا را نشان می دھد ٢٠٠حدود ) چھل نور
- سونگون آباد(ه کوھھای چھل نور و دامنه کوھھای بزقوشدر خود تاریخچه ای از زمين لغزش از سوی دامن

سوین تکيه گاه و جناح راست، سد در حال  -پنجه زمين لغزش سونقورآبادرا ثبت کرده است، و ) سوین
و در این دیواره راست دره رودخانه شواھدی از روی ھم قرار گيری پنجه  احداث گرمه چای خواھد بود،

بر ھمزدن تعادل نيروھای عمل کننده در منطقه به افزایش .شود ھای دو زمين لغزش مشاھده می
سد . سرعت و نرخ حرکتی اینھا خواھد افزود و می تواند عواقب بسيار خطرناکی برای منطقه توليد کنند

گرمی چای در این محل در حال ساخت می باشد و با توجه به حجم و گنجایش سد در صورت آبگيری می 
قدیمی منطقه که در تکيه گاه چپ و راست سد و مشرف به مخزن را فعال نمایند تواند زمين لغزش ھای 

که می بایست تجزیه و تحليل کافی و داده ھای مناسب و الزم از ابعاد زمين لغزش ھای منطقه و زون 
 ھای گسيخته و ضخامت مواد سنگی و خاکی انباشته در پاشنه را بررسی نمود

    )رمی چای ،گسل گرمی چای ، زمين لغزشتکيه گاه ، سدگ( :كليد واژه ھا
  

Abstract: 
The Morphology of Garmy Chay Dam site point out to dynamicity and active tectonic of the 
area, also the liniments and disturbed ,thrust geological unites are the proofs to this conclusion. 
Occurrence of many landslides in the area, adjacent to dam site, with the tension cracks 
evidence show the instability nature of the slopes in this part. Compound landslide at the NW 
slope of the Chehelnoor mountain (left abutment of the Garmi chay dam site ) Consist of 
several, large deep-seated landslides which extended from Chehelnoor peak downward across 
the germi chay river. A length of 5 Km of the Germichay river channel deformed by the toe of 
the landslide. The downward displacement of the main crown scarp, at the NW face of the 
mount Chehelnoor, is of about 200 meter. the large and deep- seated Germichay landslide may 
extended more than hade red meters in depth including altered crystalline bedrock. The 
opposite side of the river valley which contains right abutment of the dam construction site, 
recorded a complex history of superimposition of multiple landslides. Toe of the younger 
songurabad – sevin landslide superoosed on the frontal thrusts of the relatively elder 
Chehelnoor landslide. With taking notice that, Garmy chay Dam construction work is on 
progress and in near future water will store in Dam site, consequently we may witness further 
instability in left and right sides, and adjacent area of Dam. In this regard a detailed study on 
factors that can have effect on instability of slopes in dam area, such as study of rupture zone, 
thickness and nature of soil and weathered rock zones should be done to avoid casualty 
Keyword: Abutment, GermyChay Dam, GermyChay Fault, Landslide.  
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  :مقدمه 

  
شناخت مخاطرات ناشی از ناپایدار ی شيب ھا و حرکات توده ای زمين و اجتناب از مخاطرات آن      

فرایند وقوع زمين لغزشھا بسيار پيچيده بوده و . ھمواره مدنظر محققان و مھندسان علوم زمين بوده است
ھر . ی وقوع زمين لغزشھا نيز مشکل استعوامل مختلفی در رخداد آنھا نقش دارند، از این رو پيش بين

نوع زمين لغزش از قبل موجود که ممکن است بر پی یا تکيه گاه سد تاثير بگذارد، باید مورد بررسی دقيق 
رسوبات آن از ساختگاه " اگر زمين لغزشی در پی یا تکيه گاه سدی شناسایی شود، معموال. قرار گيرد

ز پی و تکيه گاه سد، برداشت می شود، یا در صورت عدم سد بر طرف شده و یا طی رویه برداری ا
ادر بعضی موارد به دليل مقبوليت اقتصادی و . پایداری از ساخت سد در آن محل جلوگيری به عمل می آید

در این . یا عدم مطالعه دقيق سدھا بر زمين لغزش ھای شناخته شده و یا بقایای آنھا ساخته می شوند
و ابزار ھای پيشگيرانه و چاره ساز برای اطمينان از پایداری آنھا استفاده می شود،  گونه موارد از معيار ھا

این مقاله به شناسایی ناپایداری ھای جناحين ساختگاه .  تا خسارات به سطحی قابل قبول کاھش یابد
سی قرار سد گرمی چای ميانه پرداخته و تاثير آنھا را بر یکدیگر در جھت بھبود پایداری دامنه مورد برر

  .ميدھد
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :روش تحقيق

  
ھا و  شناسي، گمانه ھاي زمين ھاي توپوگرافي، نقشه در اين فصل مواد پژوھش شامل نقشه    
ھاي مختلف در مورد نفوذپذيري مواد  ھاي بدست آمده از انجام آزمايش ھاي بدست آمده از آنھا و داده مغزه

گزارشھاي ...دي، ھيدرومتري وتعيين حدود اتربرگ وبن آبرفتي و سنگھا درصحرا، آزمايشھاي دانه
ھا و ھمچنين  شناسي مھندسي و ژئوتكنيك و نرم افزارھاي تخصصي استفاده شده براي تجزيه داده زمين

شناسي منطقة سد گرمي چاي  روشھاي پژوھش شامل روشھاي بررسي ويژگيھاي جغرافيائي و زمين
اري، روشھاي نمونه برداري از مصالح آبرفتي و سنگي، ھاي حف ميانه، روشھاي حفاري و بررسي مغزه

مورد بحث قرار ... گيري مشخصات ھندسي و روشھاي انجام آزمايشات نفوذپذيري و روشھاي اندازه
  . گيرد مي

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  : نتایج

  
: جغرافيا و ژئومورفولوژی  

خاوري شھر ميانه قرار كيلومتري شمال  ٥٣محل سد گرمي چاي در استان اذربايجان شرقي و در فاصله 
جنوبی که از شرقی ترین  –گرمه چای رودخانه ای است با راستای تقریبآ شمالی ) ١شکل.(گرفته است

دامنه ھای جنوبی رشته کوه بزقوش و ارتفاعات چھل نور سرچشمه گرفته و پس از طی حدود سی 
روستا . . ل اوزن می پيونددکيلومتر به سوی جنوب در محل روستای مامان درشرق ميانه به رودخانه قز

ھای ساری قميش، قشالق، امير آباد، چيرکينلی، دیوانلق، خلفه باغی، چتاب و گوندوغدی از مھمترین 
ارتفاع نابرابر دیواره . آبادی ھای مسير رودخانه ھستند که در دره رود خانه و کنار کانال آن ساخته شده اند

ودخانه شکل نامتقارنی از نيمرخ دره را به نمایش گذاشته ھای طرفين دره رودخانه نسبت به خط مسير ر
واین اختالف ارتفاع ). ٣و٢شکل(است طوری که ھمواره دیواره شرقی دره مرتفع تر از دیواره غربی است، 

متر  ٢٤٥٠قله ھای چھل نور با ارتفاع (متر ميرسد  ٨٥٠از جنوب به شمال بيشتر شده تا به بيش از 
ناتقارنی پروفيل توپوگرافی دره و ). متر ١٦٠٠ساری قميش با ارتفاع کمتر ازنسبت به زمين ھای غرب 

شکل خطی آن سيما ھای نو زمين ساختی و مرفوتکتونيکی این منطقه ھستند و زمين ساخت فعال در 
تفاوت رنگ و ارتفاع دیواره  )٢شکل(در .این منطقه مھمترین نقش را در بوجود آوردن لندفرم ھا ایفا می کند

دو طرف دره رودخانه که انعکاسی از تفاوت سنگھای تشکيل دھنده دیواره ھا است و خود ناشی  ھای
ازھمبری گسله واحد ھای سنگی با سن ھای متفاوت و باال آمدگی آنھا بر روی گسلھای معکوسمی 

نه برشی عرضی با مقياس قائم اغراق آميز ازتوپوگرافی  دره رودخا) ٣شکل(و. می باشدرا نشان می دھد
         .در ناحيه چتاب، که نشانگر اختالف ارتفاع بارز در دیواره ھای دره رودخانه است را نشان می دھد

  



 
 .موقعيت جغرافيائي محدوده طرح، محل احداث سد با عالمت مثلث نشان داده شده است ):١(شکل

 

 
)   نگاه به شمال(اي از رودخانه گرمه چای تصویر  ماھواره ):٣(شکل            برشی عرضی با مقياس قائم اغراق اميز ): ٢(شکل  

                                                                                                ازتوپوگرافی 

د که در شمال روستای چتاب  تا خليفه باغی تراس ھای آبرفتی و رسوبات مخروط افکنه ای را ميتوان دی
به سبب تکتونيک فعال دچار آپليفت و برپایی شده اند و امروزه عوامل فرسایشی با انجام زھکشی رویه 

و در دامنه ھای جنوبی بزقوش و کوھھای چھل نور اثر ) ٥و٤شکل. (آنھا را مخطط و کاناليزه کرده اند
ی ھای تند و ناپایدار سبب سریع زمين و ایجاد سراشيب) uplift( تکتونيک فعال شدیدتر بوده و برپائی 

) تا ابعاد چند  کيلومتر( فرسایش شدید زمين ھای باال آمده و ایجاد زمين لغزش در مقياس ھای مختلف 
درجنوب شرق روستای سوطی ) gravitational sliding(نيز سطوح لغزش ثقلی ) ٦شکل(در . شده است

 .، نشان داده شده است)شمال شرق ساختگاه سد(

      
. تصاویری از زمين لغزش ھای فعال در مقياسھای مختلف در دامنه ھای ناپایدار بزقوش و چھل نور): ٥(و)٤(شکل  

E

W 
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N

 رشته کوه بزقوش چھل نور

High lands 
Low lands 

نئوژن طبقات  واحد ھای پا لئوژن

Actively unstable slopes 



  
  )ساختگاه شمال شرق(سطوح لغزش ثقلی درجنوب شرق روستای سوطی):  ۶(شکل  

  
:زمين شناسی منطقه   

بيشترین پھنه ناحيه مورد ) پالئوژن، نئوژن و کواترنری(واحد ھای سنگی دوران سوم زمين شناسی   
، که دردامنه )ائوسين و اليگوسين(سنگھای اتش فشانی پالئوژن . بررسی را به خود اختصاص داده اند

تا پيوستگاه گرمه چای با قزل اوزن دیده ) چھل نور(ھای بزقوش وارتفاعات شرق گرمه چا ی  از شمال 
ھستند که در ) ریوليتی، داسيتی تا اندزیتی(اسط ميشوند، دربردارنده گدازه ھای با ترکيب اسيد تا حدو

البالی آنھا الیه ھای آذرآواری، توف ھای اسيدی، برش و کنگلومرای ولکانوکلستيک به فراوانی دیده 
این سنگھا توپوگرافی خشن و صخره سازی را به نمایش گذاشته اند و به سبب چين ) ٧شکل. (ميشود

  )٨شکل. (رریخت شده اندخوردگی وجابجایی روی گسلھا، بشدت دگ

  
  باشدچای در حال احداث میمنطقه که ساختگاه سد بين دو گسل بناروان و گرمی١:١٠٠٠٠٠نقشه زمين شناسی ): ٧(شکل 

  
) شامل ميکا شيست و آندالوزیت شيست( افزون بر واحدھای سنگی یادشده، یک واحد سنگی دگرگونی

رگونی یادشده در کوھھای بزقوش در شمال روستای سنگ ھای دگ. ھمراه با سنگ مرمردیده ميشوند
 .سياه منصور بطور ناھمساز در توسط سنگھای کربناته و تخریبی به سن کرتاسه پسين پوشيده ميشوند

آنچه از رخنمون ھای این واحد سنگی دگرگونی در دامنه ھای کوه چھل نور دیده ميشوند، به سبب زمين 
) ٩شکل. (م، قطعه قطعه شده نابرجا  را به نمایش گذاشته استلغزش یک مجموعه آشفته درھم، نامنظ

توده نفوذی با ترکيب گرانيت تا گرانودیوریت در شمالی ترین بخش بستر رودخانه رخنمون دارد که 
سنگھای دگرگونی فوق الذکر را قطع کرده است کانيھای تشکيل دھنده توده گرانيتی یاد شده در برخی 

تگی نشان ميدھند این آنيزوتروپی بافتی خود انعکاسی از جایگيری توده در رخنمون ھا نوعی جھت یاف
   .است  syn-tectonicشرایط تکتونيکی فعال و بگفته دیگر 

محل محور 



            
قطعات سنگھای دگرگونی نابرجا): ٩(شکل                         مجموعه آتش فشانی  به سن اليگوسن    ):  ٨(شکل    
 

:دردامنه شمالی قله ھای چھل نور زمين لغزش مرکب  
زمين لغزش در دامنه شمالی ارتفاعات چھل نور مجموعه ای مرکب از زمين لغزش ھای متعدد و بزرگ 

کيلومتر از رودخانه گرمه چای شمالی را در بر گرفته و تحت  ٥است که  در محل پنجه وجبھه خود حدود 
له نی باغی درغرب و آبادی ھای ملک و یار قشالغی چندین روستا ازجم) ١٠شکل. (تاثير قرار داده است

  دراین دامنه پرشيب و . سنگ ھای نابرجا و کولوویوم این زمين لغزش بزرگ بنا شده اند در شرق بر روی
نامتعادل که بر اثر عملکرد گسلھای معکوس ایجاد شده، باحتمال زیاد این زمين لغزش ھمزمان با رخداد 

دیواره . با یکی از زمين   لرزه ھای تاریخی این منطقه ، بوقوع پيوسته است زمين لرزه ای بزرگ، منطبق
متر را سبب شده است و نھایتآ با  ٢٠٠پرتگاه اصلی آن در خط الرآس کوه چھل نور افتادگی بطور ميانگين 

 زمين لغزش ھای نسبتآ کوچکتر بعدی، شيب دامنه تقليل یافته و وضعيت نسبتآ پایدار تری را نسبت به
  . زمان قبل از لغزش کسب کرده است

 

 
.نمای کلی زمين لغزش بزرگ در دامنه قله ھای چھل نور، نگاه به جنوب شرق)  ١٠(شکل                                      

 ملک نی باغی

سونگور آباد

تاج زمين  پرتگاه اصلی 
ل پرتگاه ھای



                                             
سنگھای گرانيتی بدست آمده از ) ص کيفيت تودهاز جمله بد تا متوسط بودن شاخ(ویژگيھای ژئوتکنيکی   

مغزه گمانه ھا ی حفاری شده در رودخانه گرمه چای در محل ساختگاه سد، خرد شدگی گسترده و 
مرتبط با زمين لغزش در رخنمون کف رودخانه  بویژه در محل جناح چپ سد و مھمتر اینکه جھت شيب 

، دالیلی است که ميتوان به SEدرجه  ٣٠حدود ، ) به سوی تاج زمين لغزش(معکوس سطوح گسيختگی 
 deep seated failure)( استناد آنھا گفت که این زمين لغزش بزرگ بر روی سطوح گسيختگی عميق 

  )١٢و  ١١(شکل . رخداده است

 
وه ھایی از مواد سنگی سطوح متعدد گسيختگی  در محل جناح چپ سد ، این مجموعه بر اثر زمينلغزش متعدد وتجمع گ): ١١(شکل

نگاه به جنوب شرق  . نابرجا در محل پنجه این زمينلغزش ایجاد شده است  

       

 
سطوح گسيختگی رخنمون در جناحين سد که جھت شيب مخالف دامنه دارند، قسمت باالرونده سطح لغزش عميق در ): ١٢(شکل

 محل پنجه آن ھستند 

 
ترانشه ھای ایجاد شده در . رخنمون ھای سنگی منطقه اثرات خردشدگی شدیدی را نشان می دھند 

حاشيه سد ھمچنين رخنمون ھای طبيعی سنگ ھای منطقه حکایت از باال بودن ميزان گسيختگی 
محور سد بر روی گرانيت خردشده . سنگھا ،فراوانی درزه ھای منطقه و برشی شدن را نشان می دھند 

گھای دگرگونی قرار گرفته است که این سنگھا عالوه بر متحمل شدن فازھای تکتونيکی و عملکرد و سن
گسل ھای عمل کننده منطقه متاثر از زمين لغزش نيز شده است که بر پيچيدگی و تشدید پدیده 
خردشدگی سنگھا را افزون ساخته است که مطالعات زئوتکنيکی منطقه برصحت این ادعا می افزاید و 

 ٣٠در اعماق مختلف کمتر از   RQDمقدار .نبه ھای نگرانی را از احداث این سد مضاعف تر می سازد ج
را صفر نشان  RQDمتر مقدار  ٨٠درصد می باشد در تكيه گاه چپ سد گمانه ھاي حفاري شده تا عمق 

ي دھند مي دھد که حکایت از پایين بودن شاخص کيفيت سنگ در منطقه و ميزان خرد شدگي را نشان م
با توجه به حفاری ھای مختلف صورت گرفته در منطقه که در محور سد و ھمچنين در تکيه گاه راست و .

چپ سد صورت گرفته است الگ ھای بدست آمده خردشدگی شدید این سنگ ھا را نشان می دھند و 
نشانگر این  متری بعمل آمده است ٨٠با توجه به اینکه حداکثر حفاری صورت گرفته در منطقه تا عمق 

واقعيت است عمق گسيختگی و زونھای برشی زمين لغزش قدیمی منطقه در اعماق بيشتری قرار دارد 

Rising segment of slip surfaces 

Rising 
segment of 
slip surface 



که می بایست تا رسيدن به سنگ بکر و سالم منطقه حفاری کرد تا راھکارھای الزم جھت مھار زمين 
ا تجمع و سطوح ناپيوستگی ھای متعدد ب. لغزش ھای قدیمی منطقه را برآن اساس طراحی کرد 

  انباشتگی مواد گسيخته شده در اثر زمين لغزش در پنجه سد که دقيقا در محل محور سد مشاھده می 
شود نشانگر این واقعيت است که زمين لغزش قدیمی منطقه بسيار کارساز بوده است که توانسته است 

گمانه ھای  RQDتمام لوگ ھای بدست آمده و .تا عمق قابل توجھی ، سنگھای منطقه را خرد کنند
سنگ ھا بسيار ضعيف می باشند و گوز گسلی و زون ھای برشی  RQDمنطقه مورد بازدید قرار گرفت که 

جناح چپ سد درحال احداث گرمه چای، به پنجه . متعددی در این لوگ ھا قابل مشاھده می باشند 
ر این تکيه گاه سطوح د. اتکا خواھد داشت ( Toe of rupture surfaces)سطوح گسيختگی این زمينلغزش

مشاھدات روی زمين . گسيختگی متعددی دیده ميشوند که جھت شيب آنھا به سوی جنوب شرق است
است لذا خرد )  failure deep seated(و بررسی الگينگ گمانه ھا نشانگر عميق بودن دایره گسيختگی 

آمدن آن درروی سطح  شدگی گرانيت رخنمون در کف رودخانه در ارتباط با گسيختگی، حمل و باال
جناح راست سد درخود تاریخچه ای اززمين ) ١٥شکل .( زمين لغزش است) قاعده ای(گسيختگی اصلی

را ثبت کرده است و ) سوین- سونقورآباد(لغزش ازسوی دامنه کوھھای چھل نور و دامنه کوھھای بزقوش
پنجه ھای دو زمينلغزش ) superimpose (دراین دیواره راست دره رودخانه شواھدی ازروی ھم قرارگيری

  .  مشاھده ميشود
:زمين لغزش در دامنه ھای جنوب شرقی رشته کوه بزقوش   

فاکتورھای ھوازدگی سنگھا، تغييرات آب وھوایی و اپليفت تکتونيکی و عملکرد انسان که ھمگی از  
سبب کاھش  طی زمان طوالنی)  ١٣شکل(ھستند،) preparatory factors(عوامل آماده کننده زمينلغزش

ھمانند زمين لرزه، )   triggering factors(مقاومت برشی سنگ ھا شده و توسط عوامل شروع کننده 
دامنه ھای جنوب . باران شدید و ذوب سریع برفھا  ناپایداری  و گسيختگی در دامنه را سبب ميشوند

 actively unstableدارندشرقی بزقوش به سبب برپایی تکتونيکی و ليتولوژی مستعد لغزش، فعال و ناپای
slopes)  .( ،امروزه زمينلغزشھای این منطقه، ھم توسط زمين لرزه ھا و ھم به سبب نزوالت جوی زیاد

زمين لغزشھا تقریبآ تمامی آبادی ھای و زمينھای . فعاالنه در حال تغيير لندفرمھای این منطقه ھستند
  ).٦و ٥ ،٤شکلھای (کشاورزی این منطقه را تحت تآثير خود قرار داده اند 

. سوین تکيه گاه و  جناح راست سد در حال احداث گرمه چای خواھد بود -پنجه زمين لغزش سونقورآباد
وش با دشت این زمينلغزش نيز یک زمين لغزش مرکب است که پرتگاه اصلی آن تقریبآ در مرز کوه ھای بزق

آباد و سوین بر روی سطوح  زمين ھای ناپایدار جنوب شرق سونقور ،ھای جنوبی آن واقع است
  .)١٤شکل (گسيختگی جوان تری به سوی جنوب شرق و دره گرمه چای فرولغزیده اند

 
حالتھای پایداری یک دامنه و عوامل ناپایدار کننده): ١٣(شکل  

١٩٨٩ ،، crozier) 

 
شمالغرب ساختگاه سد گرمه چای - سوین در غرب  -زمين لغزش سونقورآباد) : ١٤( شکل  



 
دیده ميشود ) ١٥شکل(غزشی اصلی که در دیواره دره گرمه چای و در محل جناح راست سدسطح ل

و بر روی این )  شيب خالف دامنه( شيب دارد  WNWدرجه به سوی ٢٠سطح گسيختگی است که حدود 
سطح لغزش، مواد آذرآواری نئوژن و کنگلومرای پليوکواترنری با  واسطه زبانه ای از نھشته ھای مربوط به 

در این دیواره در زیر سطح لغزش . انتقال یافته است ) شدیدآ خرد شده ( ریان گلی روی قطعات گرانيت ج
یاد شده درون گرانيت ھای خرد شده، سطوح لغزشی دیده ميشوند که قدیمی ترند زیرا این سطوح 

ی جوان، گسيختگی که باحتمال زیاد مربوط به زمين لغزش دامنه چھل نورھستند توسط سطح لغزش اصل
بر اساس مشاھدات روی زمين، زمين لغزش ھای دامنه بزقوش . و پوشيده شده اند) truncate(قطع

زمين لغزش نسبتآ کھن تر ) toe of rupture surface(امروزه فعال ھستند و قطع شدن پنجه گسيختگی 
دخانه دیده ميشود و سوین مطابق با آنچه که در دیواره راست رو -چھل نور توسط زمين لغزش سونقور آباد

 commonاز دو یال به سوی گرمه چای به عنوان ( با توجه به تقدم وتآخر آنھا و سوی حرکت متضاد آنھا
accumulation zone  (امری دور از انتظار نخواھد بود.  

   

ٍ 
).   نگاه به حنوب غرب(ليتولوژی و سطوح لغزش قابل مشاھده در جناح راست ، ):  ١٥شکل  

Fragmented granite

Neogene volcanoclastics

Plio-quaternary conglomerate 

Toe of young West-dipping rupture surface 

Truncated old Southeast -dipping 
rupture surfaces cut through granite

Mud flow deposits 



 
طبيعی برای زمين لغزش چھل نورمھيا   toe-fillسوین یک  - این ميتوان گفت زمين لغزش سونقور آبادبنا بر

 toe-fill on rising section of slip(کرده است وپنجه آن بر روی قسمت باالرونده گسيختگی لغزشی،
rupture(زمين لغزش چھل نور جایگرفته است ،)و برگشت  و کم وبيش سبب تثبيت زمين لغزش) ١٦شکل

شده )  marginally stable(به  محدوده پایداری حدی) actively unstable(آن از حالت ناپایداری فعال
      ).١٣شکل(است

 
بارگذای در محل پنجه زمين لغزش روی): ١٦شکل   

.قسمت باال رونده سطح گسيختگی لغزشی  

 
ی دردامنه چھل نور می افزاید تعدد و توالی اما آنچه که به اعتبار این تحليل در رابطه با پایداری نسب   

چھل نور ميباشد ومھمتر از ھمه سطوح ) compound(سطوح گسيختگی دراین زمين لغزش مرکب
نسبت به ) overriding   (گسيختگی مشاھده شده در تکيه گاه چپ سد است که در  موقعيت روراندگی 

طبيعی فقط بر روی سطوح لغزش  toe fillانجا که  و از) ١٧و ١٢،١١شکل(طبيعی  قراردارند   toe fillاین
جایگرفته است، لذا در حالت ناپایداری و درصورت فعال شدن دوباره  دامنه چھل )  under ridding(زیرین

طبيعی رورانده   toe-fillجبران شده و  بر روی  این   overridingنور، حرکت دامنه ترجيحآ از طریق سطوح 
  .خواھد شد

 
                         
                                   Toe fill  نشانگر یک حالت خاص ،سطوح لغزش باالیی توسط): ١٧(شکل  

.پنجه را تحدید می کند تثبيت نشده اندو پيشروی سطوح زیرین  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

ھم خوردن تعادل نيروھای عمل تغييرات ميدان نيرو در ساختگاه سد و شيب ھا می تواند منجر به بر 
آب گيری سد ، زمين لرزه و خاکبرداری و خاکریزی می توان سبب فعال سازی . کننده در منطقه بشود 

با توجه به تجمع مواد خرد شده در پنجه زمين لغزش ھای . زمين لغزش ھای قدیمی منطقه شوند 
ر دشت سيالبی و حاشيه مخزن سد ، قدیمی منطقه ، واریزه ھای سنگی ، رسوبات آبرفتی و کوھرفت د

منجر به نفوذ آب به داخل این مواد خواھد شد ، که باعث افزایش فشار ھيدروستاتيک در دامنه تپه خواھد 
با توجه موفولوزی ساختگاه سد و وقوع زمين . فشار سيال در پایداری شيب زمين بسيار مھم است . شد 

ر ھم زدن تعادل نيروھای عمل کننده در منطقه و ساختگاه لغزش ھای قدیمی در این منطقه ، ھر گونه ب
براین ميتوان گفت بنا. سد موجب تحریک و فعال سازی زمين لغزش مجدد و جدید در منطقه خواھد شد 



طبيعی برای زمين لغزش چھل نورمھيا کرده است وپنجه آن   toe-fillسوین یک  - زمين لغزش سونقور آباد
زمين لغزش چھل نور جایگرفته است و کم وبيش سبب  يختگی لغزشی،بر روی قسمت باالرونده گس

     .شده است به  محدوده پایداری حدی تثبيت زمين لغزش و برگشت آن از حالت ناپایداری فعال
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :پيشنھادات 

  
- دامنه ھای غير ضروری پایدر انتخاب موقعيت مصالح دپو و مواد زائد دقت کافی صورت گرفته و از تخليه -1

  .ضمناً خاکریزی بدنه سد به صورت افقی و از ترازھای پایين انجام شود. ھا اجتناب شود
شود، پس از پایداری تر و تعيين موقعيت دقيق صفحه لغزش پيشنھاد میجھت انجام محاسبات دقيق -٢

ادی نقاط حلقه گمانه ماشينی به روش خشک در روی توده حفاری شده و تعيين تعد ٣کامل توده حداقل 
  .    ھا مد نظر قرار گيردثابت در این قبيل دامنه

در حال حاضر تا زمانی که شرایط پروژه اجازه دھد از دستکاری و خاکبرداری توده خودداری شود تا توده  -٣
شود وزن توده توسط در غير این صورت توصيه می. لغزش یافته در شرایط طبيعی به پایداری حداکثر برسد

  . ت در قسمتھای جناحين آن پخش و سطح توده یکنواخت شودماشين آال
باشند بایستی به خاطر وجود ميکاشيستھا که خاصيت لغزندگی داشته و دارای صفحات ضعيف می -٤

  . ھا بررسی شودبرداری جھت دار در گمانهاز طریق نمونه Sموقعيت صفحات 
  .و عمل تزريق در داخل توده و اتصال به سنگ كفتر از آن  ھاي مناسب داخل توده و پائين ايجاد زھكش -٥
ھا این بررسی. ھای ناپایدار کنترل شودضمناً با بھره گيری از روشھای مختلف رفتارسنجی، دامنه -٦

ھای جدید نشت آب، ثبت ھا، تعيين محلشامل مطالعه دقيق وضعيت دامنه، اندازه گيری آبدھی چشمه
ھا و ھمچنين استفاده از و تراز یابی نقاط مشخص برروی دامنه ای، نقشه برداریآثار حرکات دامنه

  . ابزارھای نشست سنجی، پيزومترھا، تنش سنجھا باشد
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
 
 ) شمال شرق ميانه(، زمين شناسی ناحيه گرمه چای ١٣٨٨فریدی، م، : 1

 سراب ١:١٠٠٠٠٠نقشه زمين شناسی  سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور، : ٢
 ميانه  ١:٢۵٠٠٠٠سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور،  نقشه زمين شناسی :: ٢
مجموعه گزارشات مطالعات مرحله اول سد گرمي چاي ، جلد دوم ، بخش مھندسين مشاور آشناب، : ۴

 زمين شناسي و ژئوتكنيك 
زمين لغزش ھا در محدودة سد گرمی ارزيابي پتانسيل فعاليت مجدد " ، )١٣٩١(کریمی منفرد، ح،  -۵

    پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، اھر" چاي ميانه
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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   :چكيده
اي از پوشش اراضي و تغييرات و وضعيت کاربري اراضي براي مطالعات ھاي جھاني و منطقهارزيابي

ھاي سنجش از دور در مطالعه تعيين قابليت داده اين. تغييرات زيست محيطي و اقليمي، اھميت دارند
تا  ١٩٨٧ھکتار در دو دوره زماني  ١٨٤٨٠تعيين تغييرات کاربري اراضي منطقه کياسر ساري به مساحت 

مورد  LISS IIIسنجنده IRS اي و تصاوير ماھواره TMلندست سنجنده  اي با استفاده تصاوير ماھواره ٢٠١٢
ھاي الزم نظير تصحيح ھندسي، اتمسفريک و ايجاد پردازش و پردازشا پيشابتد. دھدارزيابي قرار مي

ھاي فعلي منطقه در مرحله اول کاربري. بر روي باندھا انجام شد گيريھاي طيفي و نسبتشاخص
پذيري در مرحله بعد تفکيک. از ھر کاربري نمونه تعليمي تھيه گرديد GPSمشخص گرديد و با استفاده از 

- بندي نظارت شده از الگوريتمبراي انجام طبقه. ھاي واگرايي انجام گرديدعليـــمي با شاخصھاي تنمونه
منظور کشف تغييرات از روش . ھاي حداکثراحتمال و حداقل فاصله و متوازي السطوح استفاده شد

د که روش بندي نشان دانتايج طبقه. بندي با الگوريتم حداکثر احتمال استفاده گرديدمقايسه پس از طبقه
بندي حداقل فاصله نسبت به روش طبقه ٨٧/٠و ضريب کاپا برابر با % ٠٤/٩١حداکثر احتمال با صحت کلي 

 السطوح با صحت کليبندي متوازيروش طبقه ٨٣/٠و ضريب کاپا % ٨٤/٨٨ از ميانگين با صحت کلي
 ٢٥ان داد که در طي نتايج بدست آمده نش .دباشداراي نتايج بھتري مي ٢٢/٠و ضريب کاپاي % ٤١/٣٠

. درصد به اراضي کشاورزي، مرتع تبديل شده است ١٩/٢٧سال اراضي ديمزار رھا شده منطقه معادل 
در . درصد در دوره زماني فوق از سطح جنگل کاھش يافته است ٥٨/١ھکتار معادل  ١٨٣٩مساحت 

  .باشندضي ميداراي قابليت بااليي در تعيين کاربري ارا GISو  RSمجموع نتايج نشان داد 
 

  بنديبندي، مقايسه پس از طبقهکاربري اراضي، کياسر، طبقه: کلمات کليدي

Estimate land use changes using RS & GIS techniques 
(Case Study: Region Kiasar – Sari) 

Ramzan raei*1,   zaineb jaferin2,Jemshid Ghorbani3 

1- Msc student of rangeland management, Department of rangeland management, sari agricultural sciences and Natural 
Resources University. 

2- Assistance Professor, Department of rangeland management, sari agricultural sciences and Natural Resources University 
3- Assistance Professor, Department of rangeland management, sari agricultural sciences and Natural Resources University   

Abstrac: 
Global and regional assessment of land cover and land use changes are important for environmental and 
climate changes studies. This study have been done to determine the capability of remote sensing in 
assessing the land use changes in Kiasar, Sari in Iran. This was done for an area of 18480 ha and in two 
time periods from 1966 to 2012 using TM satellite images and IRS satellite images of LISS III sensor. 
First, necessary pre-processing and processing such as geometric correction, atmospheric, spectral index 
creation and proportion were done on the bands. In the first step the current land use  in the area was 
determined and then didactic samples were collected from each land use by GPS. Thereafter, the didactic 
segregation was performed by divergence index. To accomplish controlled classification maximum 
likelihood, minimum distance and parallelepiped algorithms have been used. In order to detect changes 
the comparative method was used after classification by maximum likelihood algorithm. The result of 
classification showed that the maximum likelihood method with total accuracy of 91.04% and Kappa 
coefficient 0.87 was better than the minimum distance from mean method with total accuracy of 88.84% 
and Kappa coefficient 0.83, and parallelepiped classification method with total accuracy of 30.41% and 
Kappa coefficient 0.22. The results showed that during the 25 years abandoned dryland land area 



equivalent to 27/19% of the agricultural land, rangeland has become. In general, the result indicated that 
RS and GIS had high potential in determining land use. 

Keywords: land use, Kiasar, classification, Post Classfication comparsion 

  :مقدمه
ھـاي جغرافيـايي بـه رات از طريـق سـنجش از دور و دادهياھميت شناسايي، تعيين محدوده وپايش اين تغي

عنوان يک مولفه کليدي از علم تغيير اراضي، به طور گسترده با مطالعات تغييرات زيست محيطي و جھاني 
در بررسـي  ٢ھاي کـاربردي سـنجش از دورھدف اوليه برنامه). ٢٠٠٧و ھمکاران،  ١تورنر(مشخص شده بود 

نقشه کاربري اراضي و پوشش، و تعيين اينکه در يک بازه زمـاني تغييـرات چقـدر تغيير کاربري اراضي، تھيه 
و ھمکـاران،  ٣ھنسـن(در حال گسترش يا در حال کاھش بوده يا منطقـه مقـاوم بـه تغييـر مشـخص اسـت 

به طورمشخص تغييرات ناشي از تغييرات کاربري شامل توسعه شھري و تبديل اراضي کشاورزي ).  ٢٠٠٨
و  ٤مننـدھر(باشـند مسـکوني و صـنعتي و تبـديل مراتـع بـه اراضـي کشـاورزي صـورت مـيھـاي به کاربري

ــاران،  ــاتي ). ٢٠٠٩ھمک ــف تحقيق ــين مختل ــه محقق ــن رابط ــیدر اي ــر م ــه شــرح زی ــام دادندب باشــد را انج
به منظور کشف و بازيابي تغييرات کاربري و پوشش اراضي شھر اصفھان از تکنيک مقايسـه ) ١٣٨٣(ربيعي

تصاوير با استفاده از . بندي شدندداکثر احتمال طبقهدو تصوير با الگوريتم ح. بندي استفاده کردس از طبقهپ
CROSSTAB ھکتـار از اراضـي کشـاورزي اطـراف  ٢٢٠٠نتايج نشان داد که در ايـن دوره . تطابق داده شدند

تغيير کاربري با بررسي ) ٢٠١١(موريوکي و ھمکاران . شھر اصفھان به مناطق مسکوني تبديل شده است
  +ETMو لندسـت  ١٩٩٩سـال  SPOT XS اراضي در شھرک چيوليو در کنيا بـا اسـتفاده از تصـاوير لندسـت

  .نشان دادند که تغييرات کاربري اراضي و پوشش در اثر افزايش جمعيت اتفاق افتاده است ٢٠٠١سال 
-االي براي اسـتخراج نقشـهقابليت ب دھد که تصاوير سنجش از دور ازبندي پيشينه تحقيق نشان ميجمع

  .ھاي کاربري اراضي و پوشش برخوردارند

  :روش تحقيق
و سپس با روش مقايسـه  پوشش اراضي براي ھر مقطع زماني تھيه/در اين پژوھش نقشه کاربري اراضي

 .بندي با ھم مقايسه شدندپس از طبقه

 ١٩٨٧و سال  ٢٠١٢تھيه نقشه گستره سال 

  ھاداده ي و ھندسيبررسي کيفيت راديومتر
اي بـا اسـتفاده از نقـاط پـارامتري چنـد جملـهين تحقيق تصحيح ھندسي با روش غيردر ا: تصحيح ھندسي

 آوري گرديده بود و در محيط نـرم افـزار سب از سطح منطقه مورد مطالعه جمعکنترل زميني با پراکنش منا
PCI Gomatica تصوير سنجنده . انجام شدLISS III  نقـاط کنتـرل زمينـي (تـرل زمينـي نقطـه کن ٢٨با تعـداد

 ٣٣/٠برابـر بـا  Yدر جھـت  ٣٦/٠برابـر بـا  Xدر جھت  ٤٨/٠برابر با  RMSEبا ) GPSآوري شده از طريق جمع
برابر بـا  Xدر جھت  ٤٣/٠برابر با  RMSEنقطه  و با  ٣٥به وسيله نقاط کنترل زميني با  TMتصاوير سنجنده 

  .سي شدتصحيح ھند ٣٣/٠برابر با  Yدر جھت  ٣٢/٠
از روش تفريـق ارزش عـددي پيکسـل  ENVI 4.5در اين تحقيق با استفاده از نـرم افـزار : تصحيح اتمسفري 

  .تيره تصحيحات اتمسفري انجام شد
ھـاي مختلـف ھاي کـاربري از روشپذيري بھترکالسهدر اين مطالعه براي تفکيک: ايپردازش تصاوير ماھواره

-ديد تفاوت انعکاس طيفي بين پديـدهھمچنين براي آشکارسازي و تشپردازش شامل آناليز مولفه اصلي و 
ھـاي معـروف وپوگرافي بـر روي تابنـدگي طيفـي آنھـا در ايـن منطقـه، بعضـي شـاخصھا و نيز کاھش اثر ت

ھـاي قرمـز و گيري بانـداز طريق عمل نسبت NDVI ،CTVI ،NRVI ،TTVI ،TVI ،Ratio ،RVIگياھي مانند 
بندي مورد تجزيه و تحليـل قـرار ھا جھت طبقهو در فرآيند انتخاب بھترين باند د شدندمادون قرمز نزديک ايجا

  . گرفتند
در اين مطالعه براي تھيه نمونه تعليمي پس از بازيد از منطقه : تھيه نقشه واقعيت زميني و نمونه تعليمي

بنـدي ل صـحت طبقـهراي کنتـرھاي تعليمي تھيه سپس نقشه واقعيـت زمينـي بـنمونه GPSبا استفاده از 
   .تھيه گرديد

                                                 
1-Turner  
2-Remote Sensing  
3-Hansen 
4- Manandhar 



 TMبنـدي بـراي سـنجنده تـرين بانـدھا بـراي طبقـهبراي انتخاب مناسب: ترين ترکيب بانديانتخاب مناسب
ھاي تجزيه مولفه باند LISS IIIو براي سنجنده  ١، ٢، ٣، ۴، ۵، ٧تسلدکپ،  greenness ،Brithness ھايباند

انتخـاب  OIFبنـدي بـا اسـتفاده از شـاخص ھـا بـراي طبقـهن بانـدبه عنوان بھتري ١، ٢، ٣، PCA ،۴)( اصلي
  .شدند

 :ھابندي تصاوير و تھيه نقشه کاربريطبقه
پذيري بـين در بررسي تفکيک. ھا بررسي گرديدپذيري بين باندبندي تصاوير، در ابتدا تفکيکبه منظور طبقه 

 ٢ايـن معيـار صـفر و حـداکثر آن، بـا اسـتفاده از پذيري حداقل تفکيک. ھا، از معيار واگرايي استفاده شدباند
حـداقل فاصـله از  ھـاي حـداکثر احتمـال،ر  بـه روش نظـارت شـده بـا الگـوريتمبنـدي تصـاويطبقه. باشدمي

 .السطوح انجام گرديدميانگين، متوازي

  :نتایج
ھا د که اين اليهنتايج نشان داھاي جاده  و مرز منطقه بر روي تصوير تصحيح ھندسي شده پس از قرار اليه

ر راديـومتري و از نظـ. که نشـان از دقـت بسـيار بـاالي تصـحيح ھندسـي دارد. کامال بر تصوير منطبق است
  .باشندداراي کيفيت خوبي مي

  بندي هروش مقايسه پس از طبق
از توانند ت ميپذيري مناسبي وجود دارد و اين طبقاھا کاربري تفکيکتايج حاصل نشان داد که بين کالسهن

  .ارائه شده است ١يکديگر شناسايي شوند که نتايج در جدول 
  TMو  LISS IIIھاي کاربري در تصوير پذيري بين کالسهميزان تفکيک-١جدول

  پذيريحداکثر تفکيک  پذيريحداقل تفکيک  پذيريمتوسط تفکيک  پذيريميزان تفکيک
  ٠٠٠٠٠٠/٢  ٩٩٦٦٦٧/١  ٩٩٧٢٥٦/١  LISS IIIسنجنده 
  ٠٠٠٠٠٠/٢  ١/٩٣١۶٧۴  ١/٩٨۶٩١۶  TM سنجنده 

 ھامقايسه نقشه
نتايج نشان داد که نقشه . بندي ھا با نقشه واقعيت زميني تھيه شده مقايسه شدندنتايج حاصل از طبقه

با الگوريتم حداکثر احتمال با صحت کلـي و ضـريب کاپـاي، بـه  IRSبندي نظارت شده تصاوير حاصل از طبقه
توليـد  ٩۵/٠درصـد،  ۶٨/٩۶با صحت کلي و ضـريب کاپـا بـه ترتيـب  TMاوير و تص ٨٧/٠درصد،  ٠۴/٩١ ترتيب
با الگوريتم حـداقل فاصـله از  IRSبندي نظارت شده تصاوير نتايج نشان داد که نقشه حاصل از طبقه. شدند

با صـحت کلـي و ضـريب  TMو تصاوير  ٨٣/٠درصد،  ٨٤/٨٨ ميانگين با صحت کلي و ضريب کاپاي، به ترتيب
  ).٣و  ٢جدول (توليد شدند  ٧٩/٠درصد،  ٩٨/٨٤کاپا به ترتيب 

  LISS IIIھا سنجنده بندي کنندهنتايج حاصل از ارزيابي صحت نتايج طبقه - ٢جدول 

ضـــــــريب  (%) صحت کلي  LISS IIIسنجنده 
  کاپا

 (%) صحت کاربر (%) صحت توليدکننده

  ٢٦/٩٦  ٦٤/٧٩  ٨٧/٠  ٠٤/٩١  روش حداکثر احتمال
  ٩٤/٨٤  ١٦/٩٧  ٨٣/٠  ٨٤/٨٨ از ميانگين حداقل فاصلهروش 

  ٩٧/٦٨  ٩٥/٣٩  ٢٢/٠  ٤١/٣٠  السطوحروش متوازي

 

 TMھا سنجنده بندي کنندهنتايج حاصل از ارزيابي صحت نتايج طبقه-٣جدول 

 صـــحت کلـــي  TMسنجنده 
(%)  

 صـــحت کـــاربر  (%) صحت توليدکننده  ضريب کاپا
(%)  

  ٠٤/٩٦  ٦٦/٩١  ٩٥/٠  ٦٨/٩٦  روش حداکثر احتمال
  ٩٧/٧٤  ٥١/٩٨  ٧٩/٠  ٩٨/٨٤  از ميانگين حداقل فاصلهروش 

  ٦٦/٧٥  ٠٩/٥٧  ٢٥/٠  ٠٨/٣٠  السطوحروش متوازي



نتايج نشان داد که اراضي ديمزار رھا شده در دوره زماني کاھش داشته و سطح اراضي کشاورزي افزايش يافته 
  ).٤جدول (است 

  ٢٠١٢و  ١٩٨٧ھاي بندي شده سالپوشش نقشه طبقه/اراضيمساحت انواع کاربري  - ٤جدول 
  ٢٠١٢  ١٩٨٧  کالس کاربري

  درصد  کيلومتر مربع  درصد  کيلومتر مربع  
  ٩٥/٩  ٣٩/١٨  ٥٣/١١  ٣١/٢١  جنگل

  ٣١/١٨  ٨٣/٣٣  ٥/٤٥  ١/٨٤  اراضي ديمزار رھا شده
  ٣٥/٤٦  ٦٦/٨٥  ٩٥/١٩  ١٧/٣٣  اراضي کشاورزي

  ٥٨/١٤  ٩٤/٢٦  ٢٧/١٦  ٠٦/٣٠  مناطق فاقد پوشش گياھي
  ٨١/١٠  ٩٨/١٩  ٧٤/٨  ١٦/١٦  مرتع

  -  ٨/١٨٤  -  ٨/١٨٤  جمع کل
 

 
 
 
 

  
  )ب(  )الف(  

  با الگوريتم حداکثر احتمال ٢٠١٢سال  IRSبندي نظارت شده تصوير نقشه طبقه- ٢شکل)الف
  حداکثر احتمالبا الگوريتم  ١٩٨٧سال  TMبندي نظارت شده تصوير نقشه طبقه-٣شکل) ب

  آمار پايش تغيير
ھـاي طي سال) افزايش(بندي مشاھده گرديد که بيشترين تغييرات مثبت با توجه به نتايج مقايسه پس از طبقه

درصد بوده و بيشـترين تغييـرات  ٤/٢٦کيلومترمربع يا + ٤٩/٥٢در اراضي کشاورزي به ميزان  ٢٠١٢تا سال  ١٩٨٧
ھمچنين بـا . درصد بوده است ١٩/٢٧کيلومترمربع يا  -٢٧/٥٠شده به ميزان  بر اراضي ديمزار رھا) کاھش(منفي 

 -٩٢/٢به ميزان  ١٩٨٧نسبت به سال  ٢٠١٢گردد که سطح جنگل سال توجه به نتايج بدست آمده مشاھده مي
  ).٥جدول (درصد کاھش داشته است  ٥٨/١و يا 

  
 
 
 
 
  



تـا  ١٩٨٧ھـاي اراضـي بـر پوشـش طـي سـال ھاي کاربرينتايج آمار بررسي تغييرات در کالس -٥جدول 
٢٠١٢  

  تفاوت نقشه  ٢٠١٢  ١٩٨٧  کالس کاربري
  درصد  کيلومترمربع  درصد  کيلومترمربع

  -٩٢/٢  ٩٥/٩  ٣٩/١٨  ٥٣/١١  ٣١/٢١  جنگل
  -٢٧/٥٠  ٣١/١٨  ٨٣/٣٣  ٥/٤٥  ١/٨٤  اراضي ديمزار رھا شده

  +٤٩/٥٢  ٣٥/٤٦  ٦٦/٨٥  ٩٥/١٩  ١٧/٣٣  اراضي کشاورزي
  -١٢/٣  ٥٨/١٤  ٩٤/٢٦  ٢٧/١٦  ٠٦/٣٠  شش گياھيمناطق فاقد پو

  +٨٢/٣  ٨١/١٠  ٩٨/١٩  ٧٤/٨  ١٦/١٦  مرتع

 

  ھانقشه تغييرات کاربري
جـدول . تھيـه شـد) CROSSTAB( نقشه تغييرات کاربري اراضي در منطقه مورد مطالعه با استفاده از نتايج تقابل

نقشه حاصل از قطـع  ٤شکل . ھا و نوع تغييرات و مساحت تغييرات تھيه گرديدنتايج آمار بررسي تغييرات کاربري
تـا  ١٩٨٧ھـاي در طـي سـال. نمايش داده شده است ٢٠١٢و  ١٩٨٧ھايي دي شده سالبندادن دو نقشه طبقه

بيشترين تغييرات در منطقه تغيير کاربري اراضي ديمزار رھا شده به اراضي کشاورزي و مناطق ) سال ٢٥( ٢٠١٢
  ).٧ و جدول ٦جدول . (فاقد پوشش گياھي، تغيير مناطق فاقد پوشش  و مرتع به اراضي کشاورزي بوده است

ھاي پوشش اراضي در طي سال/ھاي کاربري اراضينتايج آمار بررسي تغييرات در مساحت کالس - ٦جدول 
  )سال ٢٥(به کيلومتر مربع  ٢٠١٢تا  ١٩٨٧

ـــزار  جنگل  کالس کاربري ـــي ديم  اراض
  رھا شده

اراضـــــــــــي 
  کشاورزي

منــــاطق فاقــــد 
  پوشش گياھي

ـــــــــل   مرتع ک
 مساحت

  ٣٩/١٨  ١١/٠  ٢۶/٠  ٣٨/٠  ٣٠/٧ ٣۴/١٠  جنگل
  ٨٣/٣٣  ٣۵/٠  ۶٧/٠  ٩١/٠  ٨۴/٢٨  ٠۶/٣  اراضي ديمزار رھا شده

  ۶۶/٨۵  ٧٧/١٢  ٢۵/١٩  ۴٩/٢۴  ٨٠/٢۶  ٣۵/٢  اراضي کشاورزي
ـــد پوشـــش  ـــاطق فاق من

  گياھي
٨٩/۴  ٠٧/٣  ٣٣/١٢  ۵٧/۵  ٩  ٠٩/١۴/٢۶  

  ٩٨/١٩  ٨۴/١  ٣٢/۴  ٣٢/۴  ٨۴/٨  ۶٧/٠  مرتع
  

پوشش اراضي در /ھاي کاربري اراضينتايج آمار بررسي تغييرات در مساحت کالس - ٧جدول 
  )برحسب درصد( ٢٠١٢تا  ١٩٨٧ھاي طي سال

اراضي   جنگل  کالس کاربري
ديمزار رھا 

  شده

اراضي 
  کشاورزي

مناطق فاقد 
پوشش 
  گياھي

کل   مرتع
  کالس

تغييرات 
  کالس

  ٧٨/٤٣  ١٠٠  ٦/٠  ٤١/١  ٠٧/٢  ٧/٣٩  ٢٢/٥٦  جنگل
  ٧٥/١٤  ١٠٠  ٠٣/١  ٩٨/١  ٦٩/٢  ٢٥/٨٥  ٠٥/٩  اراضي ديمزار رھا شده

  ٤١/٧١  ١٠٠  ٩١/١٤  ٤٧/٢٢  ٥٩/٢٨  ٢٩/٣١  ٧٤/٢  اراضي کشاورزي
  ٣٣/٧٩  ١٠٠  ٠٤/٤  ٦٧/٢٠  ٣٩/١١  ٧٥/٤٥  ١٥/١٨  مناطق فاقد پوشش گياھي

  ٨/٩٠  ١٠٠  ٢٠/٩  ٦١/٢١  ٦١/٢١  ٢٤/٤٤  ٣٤/٣  مرتع
 

  .باشدمي ٢٠١٢ھاي سال و سطر مربوط به کاربري ١٩٨٧ھاي سال بريستون مربوط به کار )٧(در جدول 
  ٨١/٥٣٦٨٠٧: مربع کای

  ١٦: درجه آزادی
  ٥٤١٨/٠: ضریب کاپا

 



  
  ٢٠١٢و  ١٩٨٧ھاي بندي سالھاي طبقهنقشه حاصل از قطع دادن نقشه -٤شکل                                

  
  :نتيجه گيري

عنـوان يـک  پـارامتر مھـم مـديريت ات کاربري ھاي اراضي در مناطق مختلف به آگاھي از نوع  و ميزان تغيير
کـه در . جانبه ياري نمايـدرا در مديريت بھينه و توسعه ھمه ھاي مختلف اجراييريزان بخشتواند برنامهمي

از  سـاري-مازنـدرانھاي مختلف در منطقـه کياسـر نوع و ميزان تغييرات کاربري اين مطالعه به منظور تعيين
-ھـاي پـيشازالزمـه. اسـتفاده شـد TMو لندسـت سـنجنده  LISS III سنجنده  P6-IRSاي تصاوير ماھواره

فري و راديـومتري دقيـق ھـا و پـايش تغييـرات، تصـحيح ھندسـي، اتمسـپردازش تصويرجھت تعيين کـاربري
کـه . ت خواھد آمدباشد که اگر بطور صحيح تصحيح نشوند، نتايج نادرستي از آن بدسمانه ميزتصاوير چند

بنـدي نتـايج طبقـه. . تـوان اشـاره نمـود، مـي)٢٠٠٩( ٣و آکين ٢، بربروگلو)٢٠٠٤( و ھمکارن ١به تحقيقات لو
ھـای نسبت بـه روش ٨٧/٠و ضريب کاپا برابر با % ٠٤/٩١نشان داد که روش حداکثر احتمال با صحت کلي 
) ١٣٨٦(ن زمينه بـه مطالعـات شـتايي و عبـديدر اي. باشددیگر مورداستفاده شده، داراي نتايج بھتري مي

السـطوح را بـا ھـم حداقل فاصله از ميانگين، متـوازي ھاي حداکثر احتمال،توان اشاره نمود که الگوريتممي
نتايج بدست آمده نشان داد که بيشـترين . مقايسه نشان دادند که روش حداکثر احتمال نتيجه بھتري دارد

 ١٩/٢٧، )سـال ٢٥(باشـد کـه در دوره زمـاني مـورد مطالعـه ر رھا شده مـيربوط به اراضي ديمزاتغييرات م
  . گرديد) اراضي کشاورزي، و مرتع (درصد کاھش داشته  و تبديل به ديگر کاربري منطقه 

  :منابع فارسي
کشف و بازيابي تغييرات کاربري و پوشش اراضي شھر اصفھان ببه کمک سنجش از دور . ١٣٨٣. ربيعي، ح

، ٤شماره ٩عات جغرافيايي، مقاله کارشناسي ارشد، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره و سيستم اطال
  .٥٤-٤١ص 

ھسـتاني زاگـرس بـا اسـتفاده از تھيه نقشه کاربري اراضي در مناطق کو. ١٣٨٦. ، و عبدي، ا.شتايي، ش
اورزي و مجلـه علـم کشـ). حوزه سرخاب خرم آباد لرستان: منطقه مورد مطالعه( +ETMھاي سنجنده داده
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  بررسی اثر زمينلرزه برروی ساختمانھای آموزش و پرورش تنکابن

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  فریده سعيدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوفيزیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس

  zohrehriazi@iauc.ac.irزھره سادات ریاضی راد، استادیار گروه ژئوفيزیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس،  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :چكيده 
  

ھای مقاوم در برابر زلزله از قبيل شتاب افقی بيشينه زمين، سرعت،  پارامترھای مھم برای طراحی سازه
ھای دقيق  حرکت و ميزان جابجایی زمين، فرکانس امواج زلزله و مدت نوسانات باید از طریق بررسی

ھا قرار  که مبنی بررسی آنچه. ساختی و مکانيک خاک مورد ارزیابی قرار گيرد شناسی، زمين زمين
با استفاده از داده ھای شرکت مھندسين . ميباشدن شتاب حرکت افقی زمين گيرد تعيين بيشتری می

بيشتر . بررسی گردیدتنکابن نقطه شھر  ١٣مشاور کپاساحل، ژئوفراز پارسيان و گيل، الیه بندی خاک در 
خاکھای بررسی شده در این  .شتنددا زر قرارگمانه ھای حفاری شده در بخش مرکزی و ساحل دریای خ

حالت ساختگاھی استفاده شد و تحليلھا بصورت  ١٨در این مطالعه از . نقاط بيشتر درشت دانه بودند
نتایج حاصل از این تحقيق حاکی از آن است  .گرفتمعادل خطی با تغييرات در مدل برشی و ميرایی انجام 

  .پذیرد امت الیه ھا و موقعيت آنھا تأثير میکه اثر بزرگی زلزله ایجاد شده به شدت از ضخ
  

 شتاب، خاک، ساختمان آموزش و پرورش :كليد واژه ھا
  
  

Abstract: 
 

Investigation of earthquake effect on education building in 
Tonkabon region 

 
Importance parameter for resistant building design to earthquake type of horizontal 
acceleration ground, velocity, displacement, earthquake wave frequency and oscillation duration 
had been rated to geological investigation, soil mechanic and tectonic. In order to maximum 
horizontal acceleration is the most important. Data of Kopasahel, Geofaraz Parsian and Gil 
Engineering Company had been use in the 13 point of soil tonkabon region.  The most of logs 
were in the central region and near Caspian Sea. The soil had been investigated, that were 
coarse grained. This study has been used 18 type of building and analysis set with shear 
module and attenuation. Result of this study has been shown that earthquake happened 
impressionable of layer thickness and location. 

 
Keywords: acceleration, soil, education building  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  

آموز و کادر آموزشی در ساعاتی از روز در  نفر دانش ٢٢٢٦٦باب مدرسه وجود دارد و حدود  ١٨١بن در تنکا
این مدارس حضور دارند و عالوه بر این، مدارس ویژگيھای دیگری نيز دارند که در زیر به چند مورد از آنھا 

  :شود اشاره می
  .محيط عمومی و نسبتاً بزرگی ھستند-١



  .مواجه ھستند آموزی با تراکم دانش-٢
برخالف بعضی از مکانھای عمومی مثل ورزشگاھھا و مساجد اتاقھای مستقل دارند و قابل تبدیل به -٣

  .درمانگاه و غيره ھستند
  .دارای سرویسھای بھداشتی و وسایلی نظير آب سردکن و یخچال و غيره ھستند-٤
توانند مدارس را با سرعت  د در نتيجه میدارای کادر مدیریتی ثابت، با قدرت و توان باالی مدیریتی ھستن-٥

  .آوری و توزیع کمکھا و سایر موارد کنند به مراکز مدیریت بحران یا جمع
ھا و سازمانھا که بلند و چندطبقه ھستند، مدارس ساختمانھای کوتاه و وسيعی  بر خالف بيشتر اداره-٦

  .شود لوگيری میدارند و نيازی به باالبر ندارند و در نتيجه از ازدحام جمعيت ج
  .در سطح شھر پراکنده ھستند-٧
  .شوند و بھترین مکان برای اسکان آوارگان ھستند مکانھایی ھستند که در شرایط بحرانی تعطيل می-٨

شـھر . به ھمين دليل در این مطالعه به بررسی اثر زمينلرزه بر روی مدارس شھرستان تنکابن پرداخته شد
ه مازندران واقع است، در حـوزه آبریـزی کـه از آبرفـت جـوان پـر شـده بنـا تنکابن که در مجاورت جنوب دریاچ

ھای البرز و از شمال به دریاچه مازندران محـدود  ھای کوه این حوزه از جنوب و غرب به بلندی. گردیده است
ھای آتشفشانی ژوراسيک  اند، از رسوبات و سنگ کوھھای البرز که در جنوب این حوزه قرار گرفته. شود می
خـــوردگی پيـــدا کـــرده و  ایـــن رســـوبات در دوره مزوزوئيـــک چين. اند ترشـــياری فوقـــانی تشـــکيل شـــده و

ھای  ھـای بعـدی، پـس از نفـوذ سـنگ شـود کـه در دوره تصـور می. اند ھای آلپی را به وجود آورده ساختمان
 بـه وجـود آتشفشانی گسلھایی ایجاد شده و حرکاتی رو به باال انجام گرفته و ساختمان آلپـی را کـه قـبال

  .تر ساخته است آمده بود، پيچيده
از مھمترین واحدھای سنگی ارتفاعات جنوبی تنکابن کـه سـنگ مـادر بخـش عظيمـی از رسـوبات آبرفتـی 

ھای  ھای داسيتی سـبزرنگ، آنـدزیت ھایی از نوع توف باشد که شامل سنگ تنکابن است، سازند کرج می
ھای سبز حجـم بـاالیی را تشـکيل  ت که بين آنھا توفھای آھکی مارنی و گچ اس تيره رنگ وشيل و سنگ

شناختی رسوبات آبرفتی تنکابن بيانگر آن اسـت کـه ایـن رسـوبات گسـترده،  ھای رسوب ویژگی .دھند می
ھای  ھای فصـلی ھسـتند کـه از زمـان پليوسـن پسـين تـاکنون از دامنـه حاصل فعاليـت رودخانـه و سـيالب
شناسی و سن  شناسی و ریخت شناسی و سنگ اختصاصات چينه .اند شمالی ارتفاعات البرز منشا گرفته

رسـوبات . ای تقسـيم نمـود ھای جداگانـه گردد که بتوان این رسوبات را به بخش رسوبات آبرفتی سبب می
و ) منطقـه سـاحلی(ھای دریـایی  توان به دو قسمت نھشـته آبرفتی گستره تنکابن و پيرامون را بيشتر می

  ).١٣٨٣آقانباتی، ( تقسيم نمود) منطقه دلتایی(شده ن ھای دلتایی تفکيک آبرفت
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
  

نشان داده ) ١(و گسلھای طرح در شکل موقعيت مورد مطالعه به ھمراه زمينلرزه ھای به وقوع پيوسته 
. نشان داده شده است) ٢(فاصله موقعيت مشخص شده با کليه گسلھای اطراف در شکل  .شده است

 ١٣کيلومتر و به فاصله  ٤٠با طول  ٦گسل در منطقه شناسایی گردید که گسل شماره  ٣٦براین اساس 
  .را در ساختگاه ایجاد ميکند 0.5gکيلومتری از ساختگاه، بيشترین شتاب 



   
  )ستاره(نقشه گسلھا و زمينلرزه ھای به وقوع پيوسته در محدوده تنکابن : ١شکل 

  

  
  ا ساختگاهگسلھای منطقه به ھمراه فاصله ت: ٢شکل 

  
ھای منطقه  ای خزر و حدفاصل کوه و در راستای رودخانه رسوبات کواترنری گستره تنکابن دشت کرانه

ای تا شرایط ساحلی و  گسترش قابل توجھی دارند از دیدگاه محيط رسوبی، طيفی از شرایط کامال قاره
ھای آبرفتی  ضخامت نھشته.ھای حدواسط دلتایی در آنھا قابل تشخيص است حتی دریایی ھمراه با محيط

گيری شده است و این  متر اندازه ٣٣٠آباد تا  برپایه اطالعات ژئوفيزیک موجود که در منطقه خرم آباد و ولی
. شود رسوبات به پليستوسن نسبت داده شده است بخش زیادی از دشت ساحلی منطقه را شامل می

 ١٣ .بررسی قرار گرفته است را نشان ميدھدموقعيت مدارسی که اطالعات ژئوتکنيک آنھا مورد ) ٣(شکل 
 ١ھای خاک در محل اقدام به حفر  جھت شناسایی الیه.گرفتمدرسه در شھر تنکابن مورد بررسی قرار 

ر ھنگام حفاری به منظور د. گردیده است m١٢گمانه شناسایی توسط دستگاه حفاری دورانی تا عمق 
ھای  نخورده از الیه خورده و دست برداری دست تعيين پارامترھای فيزیکی و مکانيکی خاک اقدام به نمونه

ھای دست نخورده  نمونه. در اعماق مختلف گردیده است) SPT(مختلف و انجام آزمایش نفوذ استاندارد 



ھای فيزیکی و  ویژگیاندود گردیده و به منظور حفظ  گيری مخصوص یوفر اخذ و بالفاصله موم بوسيله نمونه
به . ھای مذکور شرایط استاندارد رعایت و لحاظ گردیده است مکانيکی خاک در انتقال و نگھداری از نمونه

 ١٥واقع  در مازندران، تنکابن، بلوار شھيد شيرودی، ساختمان  ٨عنوان نمونه به بررسی پروژه شماره 
  .طبقه ميپردازیم

  

 
  موقعيت مکانی گمانه ھا و گسل ھای منطقه مورد مطالعه: ٣ شکل

  :عمليات صحرایی
، بنا به درخواست، ...شناسی منطقه، تعداد طبقات و  با توجه به سطح اشغال فونداسيون، شرایط زمين

متر به روش دورانی ماشينی جھت انجام مطالعات زیرسطحی  ٥٠و  ٢٥و  ٢٥سه گمانه به ترتيب در عمق 
   .مورد مطالعه حفاری گردیده است در زمين

  
  :ھای شناسایی شده تشریح الیه

گردد که خاک ساختگاه از یک الیه اصلی تشکيل شده  ھای صحرایی مالحظه می با توجه به نتایج آزمایش
  .باشد نيم متر ابتدایی ساختگاه خاک دستی می. است

  
  ):L1(الیه اول 

دار  مایه ماسه دھد از رس کم تشکيل می m٢٥عمق حدود  این الیه که خاک ساختگاه را از سطح طمين تا
  .دار گاھی ھمراه با الی، تشکيل شده است و ماسه رس

  .گردد بندی می طبقه) SC ( ,)ML ( ,)CL ( ,)SM(غالباً در رده ) U.S.C.S(این الیه به لحاظ سيستم متحد 
  

  :ھای خاک خصوصيات فيزیکی الیه
بندی ذرات، حدود روانی و خميری و  ستفاده از نتایج آزمایشھای دانهخصوصيات فيزیکی خاک ساختگاه با ا

الزم به ذکر است که در فراسنجيھایی که مقدار آنھا به صورت بازه . اند درصد رطوبت طبيعی تعيين شده
ھای آزمایشگاھی  ارائه خواھد گردید، مقادیر حداقل و حداکثر ميانگين فراسنج با توجه به تعداد داده

ھا  الیه.اطمينان در ميزان متوسط فراسنج محاسبه گردیده و ارائه شده است% ٩٥مورد نظر و با فراسنج 
ھای سه تا پنج در  یک و دو با علت وجود زیر زمين از محاسبات حذف شده و فقط خصوصيات مربوط به الیه

  .گردد ذیل ارائه می
  

  ):L1(خصوصيات فيزیکی الیه 
  )ML ( ,)CL ( ,)SM ( ,)SC(دار گاھی ھمراه با الی  ماسه رس دار و رس کم مایه ماسه: جنس الیه

  
  ٤٠>    )sand(درصد ماسه     >٨٠
٢٠٠(    >٦٠Pass# (٠>٢٠٠   گذشته از الک نمره  
٢٨<    )W% (٢٠>  درصد رطوبت طبيعی  
  ٥/١٥>    )d(وزن مخصوصی خشک     >٥/١٦

  



  :تعيين عمق سطح آب زیرزمينی
مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است تعيين سطح آب یکی از مواردی که در حين عمليات حفاری 

نتيجه نھایی آن ارائه  ١گيری شده و در جدول  زیرزمينی بوده که در حين عمليات حفاری روزانه اندازه
  .گردیده است

  
  گزارش سطح آب زیرزمينی در گمانه اکتشافی: ١جدول

  ھا نام گمانه  )متر(تراز آب زیرزمينی 
    
١٫٠ - ١٫٢٠  BH1  
١٫٠ - ١٫٣٠  BH2 
١٫٥ - ١٫٨  BH3 

  
در این شکل  .را نشان ميدھد بخش مرکزی تنکابن واقع شده است در ٨پروژه شماره  ٤در شکل 

 ,FL, SC, SM، گمانه دوم   FL, SM, CL, ML, SCمشاھده می شود که نوع خاکھای موجود در گمانه اول 
ML, CL  و گمانه سومFL, SM, SC, CL, SW-SM, می باشند.  

نقطه مشخص شده انجام گردید و نقشه سطح آب زیرزمينی برای منطقه  ١٣يه مطالعات فوق برای کل
ھمانطور که شکل نشان ميدھد بيشترین . نشان داده شده است ٥مورد مطالعه رسم گردید که در شکل 

  .تغييرات در نزدیکی ساحل ميباشد
ثانيه  ١/٠ساله و پریود  ٤٧٥ی دوره بازگشت با توجه به داده ھای لرزه ای منطقه، نقشه خطر لرزه ای برا

ھمانطور که شکل نشان ميدھد منطقه مورد . نشان داده شده است ٦محاسبه گردید که در شکل 
  .مطالعه در خطر باال ميباشد که نياز به بازنگری و مقاوم سازی بعضی از مدارس ميباشد

  

  
  خاک و طبقه بندی  ٨موقعيت جغرافيایی پروژه شماره :  ٤شکل 



  

  
  نقشه کنتور آب زیر زمينی منطقه مورد مطالعه: ٥شکل

  
  

  
 ثانيه در منطقه تنکابن T=0.1ساله و پریود  ٥٠٠نقشه خطر زمينلرزه برای دوره بازگشت :  ٦شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  



  : نتایج
  

ر قرا g٣/٠نامه، ساختگاھھای موجود در منطقه با خطر نسبی باال با شتاب مبنای طرح  بر اساس آئين
نوع  ٢٨٠٠نامه  آیين ٥-٣-٢ھمچنين با توجه به نوع خاک استخراج شده از گمانه و با توجه به بند . دارند

در این بررسی با رسم نقشه ھم شتاب و با درنظر گرفتن . باشد می IIIزمين تمام پروژه ھا از نوع 
قرار گيری در منطقه به علت  ١٠پریودھای زمانی مختلف و شتابھای مربوط به آن، ساختگاه شماره  
این سازه به جھت نزدیک بودن به . آبرفتی و پرخطر، بيشترین آسيب را در اثر وقوع زمينلرزه خواھد دید

 ٥٠رودخانه چشمه کيله و بحث نفوذ آبھای زیرزمينی و با در نظر گرفتن اینکه طول عمر مفيد سازه حدود 
بنابراین . است، احتمال تخریب آن وجود دارد ساخته شده ١٣٥٢سال می باشد و سازه مورد نظر در سال 

  .باید برای مقاوم سازی سازه مورد نظر اقدامات الزم انجام پذیرد
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

نزدیکترین گسل به ساختگاه .  است km 40محاسبات  نشان می دھد که بزرگترین گسل منطقه به طول 
دورترین گسل به . را در ساختگاه ایجاد ميکند  0.31gتاب که  ش  km 9و با فاصله  3kmمورد نظر به طول 
  .را در ساختگاه ایجاد ميکند 0.1کيلومتری می باشد که شتاب km 48و فاصله  12kmساختگاه به طول 

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
عه از شرکتھای مھندسين مشاور کپا ساحل،ژئوفراز پارسيان و گيل که نویسندگان را در انجام این مطال

  .ھمراھی کردند تشکر و قدردانی ميگردد
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
  

 .، زمين شناسی ایران، سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور١٣٨٣،.آقانباتی، ع
نقشه گسلھای فعال ایران، پژوھشگاه بين المللـی زلزلـه شناسـی و ): ١٣٨٢(و ھمکاران. حسامی آذر،خ
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◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 
  
 شھري مناطق در زمين تأمين زياد ھزينه و زيست محيط حفظ عمومي، نقل و حمل شبكه احداث به نياز

 چنين در . است داده افزايش پرجمعيت شھري مناطق در ونقل حمل براي را تونل از استفاده براي تقاضا
  وارد آن مجاور ھاي سازه به جدي آسيب تواند يم زيرزميني فضاي احداث از ناشي نشست مناطقي

 تا گيرد انجام و انتخاب طوري بايستي اجرا و حفاري ھاي روش زيرزميني، فضاھاي حداثا به توجه با.دورآ
 تواند يم كه ھايي روش از كيی.دگرد تأمين زيرزميني فضاھاي پايداري و محدود شده ايجاد ھاي نشست

 روشي .باشد مي مياني ستون اجراي با عريض فضاھاي احداث روش كرد استفاده مترو ھاي ايستگاه در
 از پيش مياني ستون از استفاده با تونل ي سازه صلبيت افزايش شد، خواھد بررسي مقاله اين در كه
و ھمچنين  نھايي سطحي نشست كنترل در روش اين اھميت مقاله اين در  .است تونل مقطع تمام حفر
  .ساختمان و شيب سطح زمين روی نشست ھای تونل و ساختمان بررسی شده است  وزنر يأثت
  
بار ، Plaxis 3D، نرم افزار تونل در زمين ھای خاکی، نشست تونل، نشست ساختمان :د واژه ھاكلي

  ، روش نگھدارنده ستون در تونلسطحی و سطح شيب دار
  

Abstract: 
 

The Influence of Tunnel Excavation on Tunnel and Buildings  
Settlement and Control Settlement Methods  

 
The need to build public transportation networks , environmental protection and high cost of land in urban 
areas to meet the demand for the use of tunnels for carrying Transport in densely populated urban areas 
has increased . Meeting in such areas due to the construction of underground space can cause serious 
damage to structures Adjacent inflicted . Due to the construction of underground spaces , the drilling 
method must be selected and should be done as sattlement are created Limited stability of underground 
spaces be provided. One method that can be used in subway stations constructed using the wide spaces 
The middle column is performing . The method in this paper will be to increase the structural rigidity of 
the middle column before the digging of the tunnel for all Section of the tunnel . In this paper, the 
importance of this method to the final surface settlement control also The influence of construction 
weights and earth surface gradient on tunnel settlement and construction settlement  have been studied. 

Keywords: Tunnel In Earthly Lands , Tunnel Settlement , Building Settlement , Plaxis 3D 
Software , Surface Load and Sloped Surface , Pillar Supporting Method In Tunnel  

  

◊◊◊◊◊◊◊  



  
  :مقدمه 

  
 .شود تونل اطراف در يعمود و افقي ھايی جابجاي ايجاد به منجر تواند می خاكي زمينھاي در تونل حفر
 سطح در موجود ھاي سازه به رساندن آسيب موجب و رسيده زمين سطح به توانند مي ھا جابجايي اين
 اھميت از شھري ھاي درمحيط بخصوص حفاری، اثر در زمين نشست ميزان تخمين بنابراين شوند، زمين

 سطحی ھای نشست وضعيت از یبين پيش نوع یک واقع در مطالعه این از ھدف .است برخوردار بسياري
   .)١٣٨٩. ،سعدین م١٣٨٩. کاتبی ه(است شھری مناطق در واقع مترو ھای تونل حفر از حاصل
 براي بسياري رفتاري مدلھاي .ھستند رفتار تنوع و متفاوت بسيار خواص داراي خاكي ھاي محيط معموالً 
 و پالستيك االستو ،االستيك مدلھاي توان مي جمله از كه است شده تعريف خاكھا رفتار

 مدلھاي در خاكھا .باشند خطي غير يا خطي توانند مي االستيك مدلھاي .برد نام را االستوويسكوپالستيك
 به شروع باالتر تنشھاي در و كنندی م عمل االستيك صورت به پايين تنشھاي در پالستيك االستو

  .)١٣٨٩. ،سعدین م١٣٨٩. کاتبی ه(شوندی م پالستيك اصطالحا و كنندی م شدن گسيخته
 ضروري سازي تونل حين در زیرسطحی و سطحی تأسيسات و ساختمانھا از حفاظت شھري مناطق در

 کمک به که ھستند روشھایی و ابزار نيازمند تونل ساخت و طراحی مسئول مھندسين منظور بدین .است
 ھا جابجایی این ثيرتأ تحت ساختمانھا آیا که کنند مشخص و زده تخمين را زمين نشست ميزان آنھا

 به بسته  .است زمين شکلھاي تغيير از مناسبی برآورد نيازمند تونل طراحی. خواھند دید یا خير آسيب
و . حوائج م( شود مختلف مقادیر با ھایی نشست باعثمی تواند  سازي تونل ونگھداري، حفاري روش

  .)١٣٩١ھمکاران
 ساخت و سازھای تونل به خصوص در نواحی حليل نشست ھای ظاھری تونل از اھميت باالیی درت 

 ساختمان ھای ۀد ماشۀ خطرات بالقونشست ھای بيش از حد می توان. شھری برخوردار می باشد 
  .) Moldovan,A.2013, Popa,A.2013(مجاور را بچکاند

 ھاي سازه به جدي ھاي آسيب تواند مي تونل حفر از ناشي شده ايجاد ھاي شكل تغيير و ھا نشست
 موثر بسيار سطحي نشست كنترل در ھا EPBوTBMمثل  حفاري ھاي ماشين از استفاده. آورد وارد فاطرا
 ترخيص كاھش باعث كنند، مي ايجاد حفاري ناحيه براي كه موقتي پوشش با ھا ماشين اين .اند بوده
 به بتنس و نداشته اقتصادي توجيه كم طول با ھاي تونل در ھا ماشين اين اما .شود مي نشست و تنش
 طراحي با توان مي را مسايل اين چند ھر دارند، كمتري پذيري انعطاف حفاري خط انحنا و ھندسي شكل

  .باشد تقبل قابل و دردسترس نقاط تمام در كه نيست اي مسئله اين اما كرد، برطرف مناسب
 شده استفاده NATM حفاري مراحل كامل سازي شبيه براي محدود اجزا روش با عددي آناليز مقاله اين در

 اساس بر يك ھر اھميت و شده بررسي مياني ستون روش از با استفاده سطحي نشست كنترل و است
 .)١٣٨٩و ھمکاران . وليزاده کيوی ا( است شده ارائه عددي آناليز نتايج

  

◊◊◊◊◊◊◊  
 

  :روش تحقيق
  

 که است محدود اجزای افزار نرم کاربرد بر مبتنی محاسباتی روش حاضر، مطالعۀ در استفاده مورد روش
 نياز مورد مشخصات بنابراین .است شده گرفته کار به خاکی محيط برای االستيک رفتاری فرض شرایط در
 مقطع اضالع یا تونل قطر ( تونل مقطع ھندسی ابعاد بحث، مورد مختلف ھای وضعيت تحليل در

 مشخصات نيز و تونل محل تا مرزی شرایط فاصلۀ و تونل عمق ،)مختلف ھایت وضعي در مستطيلی
 ممکن چند ھر .است پواسون ضریب و االستيسيته مدول ،حجم واحد وزن یعنی خاک، مکانيکی فيزیکی
 علت، ھمين به و شود نزدیک پالستيک وضعيت به تونل دھانه از بخشی خاصی بسيار شرایط در است
 در ولی بگيرند نظر در مسائل هگون این تحليل در نيز را پالستيک شرایط که مندنده عالق محققان از بعضی
 : است شده فنظر صر زیر دالیل به آن بر مبتنی ھای تحليل و پالستيک شرایط به ورود از مطالعه، این
 که باشد چنان تونل شرایط و خاک مقاومت که صورتی در که دھند می نشان محاسبات و مطالعات اوالً 

 از شدگی پالستيک این آنگاه برسد پالستيک شرایط به و شده خارج االستيک شرایط از خاک وضعيت
 .کند می ریزش تونل دھانه که است این پدیده این مفھوم و شود می شروع تونل دھانه

 و شود جلوگيری خاک ریزش از که )شيلد مثل(ود ش برده کار به تمھيداتی باید قاعدتاً  شرایطی چنين در
 .گردد محدود تونل دھانه در ھال شک تغيير گر،دی عبارت به و گردد ممانعت شدگی پالستيک توسعه از



 محيط فرض از حاصل محاسبات نتایج با اجرایی ھای پروژه در شده انجام گيری اندازه نتایج مقایسه ثانياً 
 معمول موارد تمامی تقریباً  در( فمتعار شرایط در که دھد می نشان مختلف ھای دیدگاه از االستيک
  .دارد مطابقت ستيکاال مدل با خاک رفتار ،)اجرایی

 تنش  توزیع باز در ھا گوشه وجود مخصوصاً  و تونل مقطع شکل تأثير سنگی ھای تونل در اینکه به توجه با
 تونل در شده حفاری مقاطع از بعضی که علت این به نيز و دارد مھمی نقش ھا گوشه در آنھا تمرکز و ھا

 قابل مقطع شکل تأثير اوليه بررسی لذا ،)ا ھ گاهایست مثل ( نيستند ای دایره زاماً ال شھری مناطق ھای
 مسأله زمين سطح بر واقع خارجی بارھای وجود مخصوصاً  و زمين سطح توپوگرافی تأثير .شود می توجيه
که در این مقاله می خواھيم اثر ھر یک را روی نشست  .است مفصل ھای بحث سابقه با و متداول بسيار
  .)١٣٨٢و ھمکاران . حيدری م(نيم ح زمين و دیوارۀ تونل بررسی کسط

 
  

  

  
   محاسباتی مدل محدوده و تونل مقطع ھندسی مشخصات  - ١شکل

  
  

  
  .تونل مقطع در آن وضعيت و محدود اجزای شبکه - ٢شکل 

  



 :است زیر شرح به وارت فھرس صورت به بحث مورد مسأله فيزیکی و ھندسی مشخصات
 ابعاد با مستطيلی مربعی، متر،تونل 8 قطر با معموالً  ھای دایر آنھا،تونل اندازه و ھا تونل مقطع شکل
 کليۀ .افقی و قائم فضایی توجيه و متر 8 قطر به تونلی با مساوی مقطع مساحت با ولی مختلف

 در متر 20 معموالً  تونل عمق و است داخلی پوشش فاقد و شده حفاری تونل فرض براساس محاسبات
شيب  . ٣/٠و ضریب پوآسون  ٣۵ Mpa، مدول االستيسيته Kg/m3١٨٠٠ دانسيته خاک .شد گرفته نظر

  Kpaمعادل زمين سطح بر شده فرض و خارجی بار. سطح زمين از صفر تا سی درجه در مقطع عرضی
  .متر در مقطع عرضی و به فاصله ھای مختلفدر عرض سی  ٢٠٠

 به ھای کميت از .باشد تونل عمق برابر 3 باید حداقل مدل مرزی نقاط فاصله که داد نشان اوليه محاسبات
 خاک رفتارشناسی در استفاده مورد و ھا درطراحی نياز مورد غالباً  که آنچه محاسبات، این از آمده دست
  :از است عبارت است

نسبت نشست سطح زمين   ، λ ( حداکثر نشست سطح زمين )؛ Smax ( نشست سقف تونل ) ؛ ،Sc 
نمونه ای از نمودارھای حاصل از نتایج .  ست در سطح زمينبه نشست در تاج تونل، چگونگی و توزیع نش

يب ش زمين سطح بر واقع خارجی بار وجود تأثير4 شکل در است؛ شده داده نشان 3 شکل در محاسبات
  ).١٣٨٢و ھمکاران . حيدری م( است شده داده نشان بار مختلف ھایت موقعي در دار

  
  .مستطيلی تونل عرض تغيير از حاصل زمين نشست تغييرات نمایانگر محاسبات نتایج از ای نمونه - ٣شکل

 
  .زمين سطح نشست توزیع بر دار شيب زمين و سطحی بار وجود تأثير- ۴شکل                                

  
می تواند نقش  EPB,TBMفاده از ماشين ھای حفار تونل مثل ھمانطور که در مقدمه اشاره شد است

  .داشته باشدن ھایی که در سطح زمين وجود دارد، ای دیوارۀ تونل و ساختمابسزایی در کنترل نشست ھ
انجام دادیم به این نتيجۀ مھم رسيدیم  PLAXIS 3Dاما با توجه به مدلسازی ھایی که به کمک نرم افزار 

که دارای خاک نرم می باشند، نمی توانند نقش مھمی در که عبور ماشين ھای حفاری در زمين ھایی 
  .) Broer,w.2002 , Brinkgreve,R.B.J.2002( شست ھا داشته باشندکنترل ن

  

  
).بار بزرگنمایی شده اند ۵٠تغيير مکانھا (١۵نمای سایه ای از تغيير مکانھای کل در پایان مرحله  - ۵شکل   



 
ميليمتر جابجا شده است، این جابجایی ھا می تواند سبب ایجاد کرنش  ١٠نقطه ای در گوشۀ ساختمان 

رشی در ساختمان شود که در نتيجه باعث پيچش در ساختمان و نھایتاً موجب تخریب سازه خواھد ھای ب
  )Broer,w.2002 , Brinkgreve,R.B.J.2002 (.شد

 

 
 از آخرین ردیف شمع ھا عبور  کند TBM نمای سایه ای کرنش ھای برشی در ساختمان وقتی - ۶شکل

).بار بزرگنمایی شده اند ۵٠ھا  تغيير مکان(  
 

 كاھش زيادي حد تا را سطحي نشست و كند مي كمك مقطع پايداري به كه ديگري ھاي روش از يكي
. استفاده می شود NATMکه به صورت ترکيبی با روش  تونل است در مياني ستون جديد روش دھد مي

 افزايش روش اين در .تاس تونل مقطع تمام حفر از پيش تونل سازه صلبيتاساس این روش افزایش 
  .شود مي نشست آن تبع به و تنش ترخيص كاھش باعث بيتصل
 در ستوني پيشرو، تونل از استفاده با، NATM روش در حفاري جبھه از جلوتر گام چند در روش اين در

 تونل پوشش و جدار بار كه گيرد مي قرار ھايي تير نيز ھا ستون اين و بين شود مي ساخته دھانه وسط
 اين از استفاده كه داشت نظر در بايستي البته .شود مي منتقل ستون به و دگير مي قرار ھا تير اين روي
 امكان آنھا ھندسه كه است ھايي تونل يا و اي جزيره مترو ھاي ايستگاه به محدود ستون و تير رديف

  .)١٣٨٩و ھمکاران . وليزاده کيوی،ا(سازد مي ممكن را سيستم اين از استفاده

 
)خط توپر(و ھندسۀ بيضی مدل شده در نرم افزار) خط چين(ھندسه کامل ایستگاه - ٧شکل   

 

 
مراحل حفاری و اجرای ستون ميانی جھت کنترل نشست سطحی - ٨شکل   

 



 مورد اينجا در كه ستوني .كنيم مي بررسي را مياني ستون نگھدارنده از استفاده اثر مرحله اين در
 در متر 1.2 ستون ابعاد .باشد مي پاسكال گيگا ٣٠آن االستيك مدول و بوده االستيك گيرد مي قرار بررسي
  باشد مي متر 10 ھا ستون مركز به مركز ي فاصله .باشد مي طولي امتداد در متر 1.5 در عرضي امتداد
 اين به توجه با F60-Cمرحله . كند مي فراھم مسافرين شد و آمد براي كافي فضاي استفاده، صورت در كه
 رفت مي انتظار كه طور ھمان.دھد مي نشان را حفاري پاياني ي حلهاست،مر متر 60 حفاري طول كل كه

 افزايش و نشست كاھش در زيادي بسيار تاثير تونل در مياني ستون نگھدارنده سيستم كردن اضافه
  .)١٣٨٩و ھمکاران . وليزاده کيوی،ا(  دارد پايداري

  

  
  

  طولي نشست پروفيل )ب(  و يعرض نشست پروفيل )الف( – مياني ستون از استفاده تاثير -9 شكل
 

◊◊◊◊◊◊◊  
  : نتایج

  
 تکافوی مقاله این صفحات تعداد و است متعدد بسيار ھا گيری نتيجه و محاسبات،نمودارھا تعداد که آنجا از

 ضمن شود، پرداخته می خاص مورد چند به مربوط ارقام ذکر به اینجا ندارد،در را آنھا از مورد چند حتی
ين برنامه بر کاربرد ھم آزمایش وسيلۀ به محاسبات عملکرد صحت تأیيد که است یادآوری به الزم اینکه
  .گرفت قرار تأیيد مورد ...) و بارسلنا رو،يث ھ تونل مثل(واقعی  مورد چند
 مورد اینجا در ه ای شد محاسبه مشخص ھای حالت است مناسب مختلف، عوامل تأثير بررسی منظور به

  :است شده گرفته نظر در زیر شرح به مبنا شرایط سھولت، برای .گيرد قرار مقایسه و بحث
بدون بار و در شرایط خاک با سطح افقی و ) Z0/D=2.5 ( متری  ٢٠متر، در عمق  ٨تونلی به قطر  - الف

  . ρ=1.8 t/m3 و  υ=0.3 ،E=35 MPaخارجی و با مشخصات خاک 
و شدت  متر 30 عرض به ذیرپ انعطاف گسترده سطحی بار وجود انضمام به الف وضعيت شرایط  -ب

200Kpa  )باشد منطبق تونل قائم محور بر آن محور که )طبقه 25 از بيش ای مجموعه معادل.  
  ) b=0 m(تونل محور سمت یک در گسترده بار گرفتن قرار موضع ولی ب، وضعيت شرایط -پ
  .تونل محور از ترم 10 فاصله به سمت یک در گسترده بار گرفتن قرار موضع ولی ، ب وضعيت شرایط -ت
  .تونل محور از متر 20 فاصله به سمت یک در گسترده بار گرفتن قرار موضع ولی ، ب وضعيت شرایط- ث
  .درصد 20 تا شيب با خارجی بار وجود بدون دار شيب سطح - ج
  .خارجی بار وجود با درصد 20 تا شيب با دار شيب سطح - چ

 دایره، مقطع با ھای تونل برای و شده ذکر شرایط برای زمين سطح در را حداکثر نشست مقدار زیر جدول
  .می دھد نشان قائممستطيل  و افقی مستطيل و مربع

 
  چ تا الف شرایط در شده تصور مختلف ھای وضعيت در زمين سطح در حداکثر نشست مقادیر  1 جدول

  



  
◊◊◊◊◊◊◊  

  :نتيجه گيري 
  

زاویه اصطکاک خاک، درجه بيش تحکيم ، TBM،وزن TBM،طول Trailerوزن : پارامترھای مؤثر عبارتند از 
 پارامتر تزریق، فشار کار، سينه فشار سيمان، ھيدراسيون ھاي ویژگی خاك، نفوذپذیري خاك، یافتگی

 مدول ھمگرایی، تزریق، فشار کار، سينه فشار پارامترھاي که تونل عمق و خاك االستيک مدول ھمگرایی،
  .دارند نشست بر را أثيرت بيشترین تونل عمق و خاك االستيک

 شکل و است ناچيز تقریباً  باشد داشته قرار تونل عمق حدود ای فاصله در اگر خارجی، بارھای وجود تأثير
 سطح نشست است ممکن مقطع، سطح ھمان با مستطيلی به و مربعی به ای ه دایر از تونل مقطع
 به نسبت (حداکثر نشست بر توجھی قابل تأثير شيبدار سطح .دھد افزایش بيشتر یا درصد 30 تا را زمين
 که بطوری دھد می تغيير را زمين سطح در نشست گود و منحنی تقارن وضعيت ولی ندارد )افقی سطح

 حال درھمين و گردد می بيشتر افقی سطح به نسبت چند ميليمتر تا شيب الدست با بخش در نشست
 تاریخی آثار یا مھم ھای ساختمان برای که آید می وجود به تورم اندکی شيب، دست پایين بخش در

  .باشد مالحظه قابل است ممکن
 در و است برخوردار اي ويژه اھميت از نشست كنترل در مياني ستون روش از استفاده كه شد مشاھده
 كاھش به كمك خوبي به روش اين بدھد، را روش اين از استفاده امكان ايستگاه ھندسه كه صورتي
 در مياني ستون روش شد، استفاده مقاله اين در كه اي ھندسه در.كند مي يپايدار افزايش و نشست

 ساخت براي قبولي قابل حد به را سطحي نشست ميزان و كرد نشست درصدي 62 كاھش به كمك تونل
 دھانه كردن نصف با مقطع پايداري افزايش نشست كاھش بر عالوه روش اين ديگر مزيت .رساند ايستگاه
  .كند مقطع سازي پايدار ي ھزينه كاھش به كمك تواند يم كه است بازشدگي

 روش اندازه به نه چند ھر سطحي، نشست كاھش به كمك نيز تونل سقف در تزريق از استفاده روش
 اين با كه است پاسكال كيلو 120 حدود در تزريق ناحيه در خاك چسبندگي عمل در .كند مي مياني ستون
  .ھستيم شاھد را درصدي 38 نشست شكاھ تحقيق اين ي ھندسه با ميزان،

  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
در این که قائم شھر  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده فنی و آموزش عالی روزبھان ساری مؤسسۀاز 

  .کمال تقدیر و تشکر را داریمیاری نمودند، را  ما زمينه
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :منابع فارسي 

  
از  استفاده با مترو تونل ھاي حفر از ناشی زمين سطح نشست بررسی" ،١٣٩١و ھمکاران، .م ،حوائج
TBM  ،EPB پژوھشی مھندسی معدن،شماره پانزدھم،  -،نشریه علمی"به روش ھای عددی و آماری

  )٧۶صفحه – ۶٧صفحه (
 نشست مقدار بر تونل مقطع شکل و خارجی بار زمين، سطح شيب تأثير" ، ١٣٨٢ و ھمکاران،. حيدری، م
  ، ششمين                  کنفرانس تونل  ،" خاکی ھای تونل حفر از زمين حاصل

تونل سازي، مجله  از ناشي زمين سطحي نشست بيني پيش و تحليل"،  ١٣٨٩، .م ،، سعدین. ه ،کاتبی
  )٨٥صفحه -٦٧صفحه (،چھارم، "مھندسی حمل و نقل

 با مترو ھاي ايستگاه زميني زير حفر بعدي سه عددي آناليز" ، ١٣٨٩و  ھمکاران ، . ا ،کيوی  وليزاده
  ، کنگره ملی مھندسی عمران،پنجمين " تونل در مياني ستون روش از استفاده

◊◊◊◊◊◊◊  
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◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :چكيده 
  

خيزي بسيار  ھاي مارني و رسي، فعاليت لرزه استان چھارمحال و بختياري به دليل ارتفاع زياد، وجود اليه
لغزش فراھم  راي زمينرا بمناسبی زياد، با توپوگرافي به طور عمده كوھستاني و بارندگي زياد، شرايط 

در پژوھش  .داردقراربروجن  ستاناست كه در جنوب شھر ي دوراھان بخشي از اين استان منطقه .آورد مي
نتایج نشان داد که  GISشناسی و شيب منطقه در محيط  زمين ھاينقشه سازند یپس از تھيهحاضر 

اي  با توجه به اينكه بخش عمده، اما لغزش استزميننسبت به  منطقهترین سازند در سازند رازک مستعد
درجه ھستند به ھمين جھت مناطق كوچكي از منطقه مستعد  ١٠از سازند رازك داراي شيب كمتر از 

  .باشد لغزش ميزمين
  

  شيب شناسی،زمين سازند لغزش،زمين ی دوراھان،منطقه:كليد واژه ھا
 
  

Investigation of the effect of geological formation and slope 
on occurrence of landslide in Dorahan area, Chahrmahal and 

Bakhtiary Province 
Abstract: 
In Chaharmahal and Bakhtiari province conditions for landslides are provided due to high 
elevation and special formation including marly and clay formations, high seismic activity, 
mountainous topography and high precipitation. Dorahan area is part of the province which is 
located in south of Boroujen Division. In the present study, after providing of  geological 
formations and slope area maps in GIS environment, results have showed that Razak formation, 
most susceptible  formation in the region to the landslide. However, since the area of Razak 
formation mostly has the slope less than 10 degrees, so that small areas of the region have 
potential to landslides. 
 
Keywords :Dorahan area, Landslide, Geological formation, slope 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  

ھرگونه حرکت در امتداد شيب با سرعت کم تا زیاد که در آن مواد مختلف از جمله خاک، واریزه و حتی 
، عليمحمدی، پارسایی( گویندلغزش میھای مصنوعی به سمت پایين شيب حرکت نمایند را زميننھشته
بر ، )١٩٨٤(ھانت. به کار رفته است متفاوتی توسط محققين معيارھایلغزش زميندر بيان انواع ). ١٣٩١

اساس نوع حرکت،شکل گسيختگی،چسبندگی مصالح و علت گسيختگی شش نوع حرکت را توصيف 
  ).١٣٩٢لوئيان و ھمکاران، اجل( نمود که شامل ریزش، لغزش، بھمن، جریان، خزش و خاک سره می باشد



ھا صورت گرفته  به وسيله ژئومرفولوژيستاي، مطالعات زيادي   ھاي توده براي شناخت عوامل مؤثردر حركت 
ھا و تأثير عوامل متعدد در آن، ھنوز نتيجه قطعي و كافي در اين  ولي به دليل پيچيدگي اين گونه حركت
نوع سازند، : اي عبارتند از ھاي توده توان گفت عوامل مؤثر در حركت زمينه حاصل نگرديده است ليكن مي

، مقدار امالح موجود در سازند )شيب، جھت، ارتفاع( يط توپوگرافيضخامت سازند، نوع مواد سطحي، شرا
ساخت، بندي سازند، ميزان رطوبت موجود در خاك يا سازند، نيروي ثقل، وضعيت تكتونيكي و زمين ، دانه

  ).١٣٨٦احمدي، (شرايط آب و ھوايي، نوع استفاده از زمين 
  

خيـز اسـت و و ھوایی از کشورھای مھـم لغـزش شناسی،توپوگرافی و آبایران به دليل شرایط خاص زمين
اثـرات مخـرب و جـدی ایـن پدیـده در . شـودلغزش گزارش میساالنه خسارات قابل توجھی بر اثر بروز زمين

تبخيـری حسـاس بـه فرسـایش و -خيز و دارای سـازندھای رسـوبی خيز، سيل مناطق فعال تکتونيکی، لرزه
 خسـارات جملـه از). ١٣٧٥جعفري،  شـريعت(اسـت دیگـر سـازندھای مسـتعد، بـه وضـوح قابـل مشـاھده

 حجـم درزیـر بختيـاري چھارمحـال و روسـتاي آبيكـار شـدن مـدفون بـه تـوانمي ايران در پديده اين انساني
  ).١٣٨٨عليمحمدی،( برد نام را سنگ و خاك از عظيمي

  
اطالعاتی و گوپتا و شآبخيز تلخاب ایالم به ارزیابی کارایی دو روش ارز یدر حوزه، )١٣٩٢( کریمیو  نادری

اطالعاتی کارایی بندی خطر زمين لغزش پرداختند و به این نتيجه رسيدند که روش ارزشجوشی در پھنه
 داشته ھالغزشزمين وقوع در را تأثير بيشترين شناسیزمين عامل مؤثر، گانهنَه عوامل بين از وبھتری دارد 

 .کردند لغزش بندي خطر زمين ن و گيالن اقدام به پھنه، در استان مازندرا)١٣٧٥(حائري و سميعي  .است
ھاي مؤثر در  شناسي، شيب، گسل، راه، رودخانه و ميزان بارندگي را به عنوان عامل آنھا پنج عامل سنگ

لرزه و شدت  آنھا ھمچنين دو عامل زمين. استعداد گسيختگي دامنه در مدل خود مورد استفاده قراردادند
بندي  لغزش، نقشه پھنه عامل محرك در نظر گرفته و در پايان ھفت كالس خطر زمينبارندگي را به عنوان 

 جھت راھكار يارائه و عوامل ، به ارزيابي)١٣٩٠( نمقدم و ھمکاراعنایتی .لغزش را تھيه كردند خطر زمين
 عوامل ا،ھ لغزشزمين پراكندگي نقشه هتھي از پس. سميرم پرداختندپادناي یمنطقه لغزش درزمين تثبيت
 ساليانه، بارش ميزان شيب، ھا،آبراھه از فاصله ليتولوژي، شامل منطقه ھايلغزشزمين وقوع در مؤثر

خطر زمين بندي پھنه ینقشه نھايت در و شناسايي گسل از فاصله و گياھيپوشش جاده، از فاصله
  .را ایجادکردند لغزش

Yalkin  )و مراتبي سلسلهھاي تحليل روش از استفاده با و ييجغرافيا اطالعات سامانه مبناي بر ،)٢٠٠٨ 
 تحليل و روش. کرد تھيه ترکيهArdesen  منطقه براي لغزش زمين حساسيت ھاي نقشه متغيره،دو آماري

 زمينپوشش ھوازدگي، شناسي،سنگ ،شد و عوامل معرفي مدل ترين مناسب عنوان به مراتبيسلسله
و ھمكاران   Ayalew .شدند تعيين بررسي مورد محدوده در مؤثر ھاي عامل ترين مھم عنوان شيب به و
شيب و  شناسي، سنگ ارتفاع، .کردند بررسي را ژاپن در Sadou جزيره ھاي لغزش ، زمين)٢٠٠٥(

 روش تحليل دو از استفاده با شدند و لغزش شناخته زمين رخداد در مؤثر عوامل عنوان به توپوگرافی
نظر را به دست  مورد محدوه در لغزش زمين نقشه حساسيت ي،منطق رگرسيون و مراتبي سلسله
تحليل سلسله روش شده، مشخص حساسيت ھاي و کالس آمده دست به نتايج اساس آوردند، بر
  استفاده از اسلونيا با مركزي منطقه در ،)٢٠٠٦(Komac .. شد انتخاب ترين مدل مناسب عنوان به مراتبي
   AHP چون از فاكتورھايي كار اين براي كرد او شناسايي را لغزشمستعد زمين مناطق چندمتغيره، آمار و 
 از استفاده با وزن فاكتورھا كه رسيد نتيجه اين به گرفت و بھره و ليتولوژي شيب گياھي،پوشش كاربري،

AHP دھندمي دست به نيز يبھتر نتايج.  
  

لغزش است که انتخاب لغزش تعيين عوامل تأثيرگذار، بر زمينیکی از مھمترین اقدامات درمطالعات زمين
ھدف ).١٣٨٨مرادی و ھمکاران،(بندی خطر داردھای پھنهدرست این عوامل رابطه مستقيم با دقت نقشه

  .دوراھان است یدر منطقهلغزش وقوع زمين شناسی و شيب دربررسی تأثير سازند زميناز تحقيق حاضر 
  

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  
  
  



  :روش تحقيق

  

 .ی دوراھان بخشي از استان چھارمحال و بختياري است که در جنوب شھرستان بروجن قرار داردمنطقه
 ٢١′وعرض شمالی  ٣١° ٤٢″ ٨′تا ٣١° ٢٨″ ٥٨′مربع، در حدفاصل  كيلومتر ٢٧٠ منطقه دوراھان با مساحت

از نظر  و متر دارد٢١٧٥ارتفاع متوسط .واقع شده است طول شرقی ٥١° ١٦″ ٢١′ تا  ٥١° ٠٩″
اين . شود شناسي در اين منطقه سازندھاي دوران سوم از ائوسن تا دوره كواترنري مشاھده مي زمين

شناسي زاگرس، بخشي از زاگرس  منطقه بخشي از زون ساختاري زاگرس بوده و در تقسيمات زمين
  .منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است ١در شکل .شود مرتفع محسوب مي

  

. 
  در كشور و استان چھارمحال و بختياري منطقه موردمطالعهموقعيت  - ١شکل

  
لغزش بررسی بندی زمينشناسی و شيب در پھنهدر پژوھش حاضرنقش دو عامل تأثيرگذار؛ سازند زمين

منطقه در نقشه  گرديدتھيه  شناسي كشور زمينشناسی را از سازمان ی زميننقشهابتدا . شده است
شناسی سازندھای زمينی نقشهِ و از روی آن گيرد  قرار مي ١:١٠٠٠٠٠شناسي بروجن به مقياس زمين

با .آورده شده استشناسی زمينی سازند نقشه ٢در شکل . ایجاد شدتھيه و  GISدر محيط نرم افزار 
، DEM نقشه شيب از منطقه تھيه گردید و DEM ینقشهفاعی خطوط منحنی ميزان و نقاط ارتاستفاده از 
  . ی شيب منطقه آورده شده استنقشه ٣در شکل .استخراج گردید  GISدر محيط

  
  .ھای شيب آورده شده استکالس١جدول در .شيب به پنج کالس تقسيم بندی شد

  
  

  ھای شيبکالس -١جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کالس شيب شيب
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  سازندھای زمين شناسی منطقهنقشه - ٢شکل

  

 
  نقشه شيب منطقه موردمطالعه - ٣شکل



  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  : نتایج

  
براي تعيين مناطق  بنديپھنه ھاياكثر روش در ارزيابي مورد ھاياليه ترينمھم ازشناسی سازند زمين

شيل و یا تناوبی از این ھایی مانند مارنسازند.باشد اي مي ھاي توده لغزش و حركتزمينمستعد 
ھمچنين ھرچه نمک. باشندای میھا مستعد حرکات تودهای ولسھای واریزهدو،رسوبات کواترنری،خاک

  ).١٣٩١ عليمحمدی،، پارسایی( تر به فرسایش استسدیم زیادتر باشند سازند حساسھای کلرور
  

شامل سازندھای ؛ اللون، آبرفت، مورد مطالعه  شناسی نشان داد که منطقهزمين ھاي نقشه سازند
فھليان(سروک، سورمه، شھبازان،  کت، داریان،داالن، رازک،آسماری، آغاجاری، اميران، ميال، تاربور، خانه

که از این ميان سازندھاي رازك، .باشد، ميشان، نيریز، کشکان، کژدمی، گدوان، گورپی می)داریانگدوان
در بين سازندھای .  شناسي در منطقه ھستند ترين سازندھاي زمين جاري مھمشھبازان، آسماري و آغا

ز استعداد باالتری براي باشد ا ھاي ليتولوژي آن كه مارني مي موجود در منطقه سازند رازك به علت ويژگي
سازند رازک . لغزش شناخته شدزمينی و مستعدترین سازند به پدیده باشد اي برخوردار مي حركت توده

شکل از مارن سيلتی قرمز تا سبز و خاکستری ھمراه با الیه ھای فرعی آھک سيلتی بوده،دارای مت
ه ، در اين منطقه مورد مطالع)١٣٩١احمدی و فيض نيا،(باشدمیفسيل فراوان و متعلق به ميوسن زیرین 

انيدريت در  باشد حضور مواد داراي قابليت انحالل نظير تركيب آن شامل مارن، ماسه سنگ و انيدريت مي
در . دھد اي بمراتب افزايش مي ھاي توده اين سازند عمدتاً با تركيب مارن حساسيت آن را نسبت به حركت

  .ھکتار را به خود اختصاص داده است ٢٩٫٧٠این منطقه سازند رازک مساحتی حدود
م بودن ھای بسيار کم، به علت کدر شيب. لغزش استشيب یکی از عوامل عمده مؤثر در بروز زمين

 .دھدميزان شيب،خاک از پایداری بيشتری برخوردار بوده و در طول شيب حرکت کمتری از خود نشان می
ھای در شب .باشدلغزش میگياھی در این محدوده نيز دليل کاھش زميناستقرار کامل و کافی پوشش

افزایش یابد اما ميزان لغزش  رود که با افزایش شيب ميزان ناپایداری در خاکاگرچه انتظار می، بسيار زیاد
  ).١٣٩١ عليمحمدی، ،پارسایی( یابدکاھش می

ھا انجام گرفته لغزشھا با تعداد زمينھا، آناليز اوليه ای از ارتباط شيب دامنهلغزشبانک اطالعاتی زمين
 )٨٢٫٧٧(درجه  ٤٥ تا ١٠شيب  یھا در محدودهلغزشانجام داده است بر این اساس بيشترین تعداد زمين

به ) درصد١٦٫٢٩( لغزشدرجه کمترین تعداد زمين ٤٥و بيشتر از  ٥ھای کمتر از رخ داده است و در شيب
  .)١٣٩٢ ھمکاران، ،اجل لوئيان(وقوع پيوسته است

را  مساحت سازند رازکھفتاد درصد از  ،کمتر از ده درجه ھایشيب ،٢طبق نتایج به دست آمده درجدول 
شکل  .باشدنمیلغزش زمينمستعد شيب از لحاظ  این سازند دھدمیه نشان ک اندبه خود اختصاص داده

  .موقعيت سازند رازک در نقشه شيب آورده شده است ٤
  

  مساحت سازند رازک در ھر کالس شيب -٢جدول
  

)ھکتار(رازک  مساحت سازند درصد مساحت  مقدار شيب 

٢٠٫٨٢  ٧٠٫١  
 

١٠<  

٥٫١٠  ١٧٫١٧  
 

١٠- ١٥  

٣٫٤٢  ١١٫٥١  
 

١٥- ٣٠  

٠٫٣٣  ١٫١  
 

٣٠- ٤٥  

٠٫١۶ ٤٥ ٠٫٠٥>  



  
  شيب در نقشه موقعيت سازند رازک - ٤شکل

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

در بـين  .اسـت بنـديپھنـه ھـاياكثـر روش در ارزيـابي مـورد ھـاياليـه تـرينمھـم ازشناسـی سازند زمـين
ز اسـتعداد باشـد ا مي ھاي ليتولوژي آن كه مـارني سازندھای موجود در منطقه سازند رازك به علت ويژگي

. لغـزش شـناخته شـدزمـينو مستعدترین سازند بـه پدیـده  باشد اي برخوردار مي باالتری براي حركت توده
کمتـر از ده درجـه بيشـترین  ھـایشـيبو  .باشـد ، ماسه سنگ و انيدريت ميسازند رازک متشکل از مارن

مسـتعد شـيب  از لحـاظ ایـن سـازند  دھـدمـیکه نشـان  اندمساحت سازند رازک را به خود اختصاص داده
لغزش در اين منطقه ، زمينبنابراين عالوه بر سازند عامل اصلي و تاثير گذار بر پديده  باشد  لغزش نمیزمين

   .باشد در واقع درجه شيب مي
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
  

و کاربردی آن در منابع  مبانی نظری(سازندھای دوره ی کواترنر"، )١٣٩١(، .نيا، سفيض ،.احمدی، ح     
  ی انتشارات دانشگاه تھران،تھرانمؤسسه ،)٦٠٧( سوم،چاپ  ،)"طبيعی

ی انتشارات و مؤسسه ،)۶٨٧( ،پنجمچاپ ، )"جلد اول(ژئومرفولوژی کاربردی " ،)١٣٨۶( ،.احمدی، ح      
  ، تھرانچاپ دانشگاه تھران

شناخت و تحليل کاربردی زمين لغزش ھمراه با "،  )١٣٩٢(، .، فاتحی، ل.، ميرصانعی، ر.لوئيان،راجل      
  ، اصفھانواحد اصفھان جھاد دانشگاھی انتشارات، )٣۶١( ،چاپ اول ،"ھای ایرانلغزشاطلس زمين

 پھنه مدلھاي كارايي ارزيابي " )١٣٨٨( ،.جويباري، ش،شتايي.ع اول، پاشايي، .ص عليمحمدي،      
  )٥٩-٧٨(، ٢١ب، آ حفاظت ، مجله پژوھشھاي"راميان كالته دسي آبخيز حوضه در لغزشزمين خطر بندي



 راھكار يارائه و عوامل ارزيابي"، ١٣٩٠، .، شيرانی، ک.،صفایی، ه.فرد، ا، قاضی.مقدم، ععنایتی      
  )٤١-٥٢(، ١شناسی کاربردی، مينز، فصلنامه "سميرم پادناي منطقه لغزش درزمين تثبيت جھت
- پھنهاطالعاتی و گوپتا و جوشی در ارزیابی کارایی دو روش ارزش"، )١٣٩٠(، .ح ، کریمی،.نادری، ف      

  )١٠٣-٩٥(، ٩٢ھای آبخيزداری،،پژوھش"لغزش در حوزه آبخيز تلخاب ایالمخطر زمينبندی 
شارات جھاد تان ،)٢٢٧(چاپ اول، ، "لغزش در ایرانزمين" ،)١٣٩١(، .، عليمحمدی، ص.پارسایی، ل      

  ھرانت دانشگاھی،
، )٢١٨(، اول، )"ھای طبيعی مبانی و اصول پایداری شيب(لغزش  زمين" ،)١٣٧٥( ،.جعفری، مشریعت      

  سازه،تھران
دار در برابر خطر  بندی مناطق شيب روش جدید پھنه" ،)١٣٧۵(، .، سميعی،ا.حائری، م      
 )١-١۵(، ٢٣، ين، علوم زم"بندی استان مازندران ھای پھنه لغزش با تکيه بر بررسی زمين
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  :چكيده 

  
باشد که در محدوده وسيعی از ایران گسترده  ھای لس از جمله مصالح طبيعی می خاک
ویژه خصوصيات مھندسی  شناخت و تعيين دقيق خصوصيات فيزیکی و شيميایی به. اند شده
وتکنيکی آن برای بسياری مطالعات مثل پی سدھا، بدنه سدھا و استفاده از آن به و ژئ

برای بھبود عملکرد و ھا  لس نيز مانند سایر خاک .عنوان منبع قرضه حائز اھميت است
برای بھبود  نانوآلومينيمدر این تحقيق از . باشد کارایی بيشتر نيازمند اصالح و بھسازی می

نطقه گرگان استفاده شده است و آزمایش مقاومت تک محوری م لسخواص مقاومتی خاک 
 تثبيت شده با این نانوذرات انجام گرفته است و لسھای خاک  محصور نشده بر روی نمونه

مشاھده ھای خاک  افزایش مقاومت تک محوری نمونه، در ضمن یافتن درصد بھينه اختالط
 .شده است

 
  

 ، مقاومت تک محوریلومينيمنانوآ، لستثبيت خاک، خاک  :كليد واژه ھا
 

◊◊◊◊◊◊◊  
 

Abstract: 
 

Investigation of the effect of Nanoaluminum on unconfined 
compressive strength of Loess 
 
Loess is one of the natural materials that has covered many parts of Iran. To identify and 
determine their physical and chemical properties particularly engineering and geotechnical 
properties, is very important for study phase of development project such as dam foundation 
and body and its use as borrow materials. Loess like other collapsible soils needs stabilization 
and improvement for more performance and efficiency. In the current research paper, Nano-
aluminum has been used to improve the strength properties of Gorgan Loess. The unconfined 
uniaxial strength tests have been performed on loess samples stabilized by nanoparticles. While 
finding the optimal percentage, the unconfined uniaxial strength has been increase by using the 
additive. 
 
 
Keywords : Soil improvement, Loess, Nanoaluminum, Unconfined uniaxial strength 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊  
 



 
  : مقدمه

  
این . باشند می ای قاره ھای توده% ٩ معادل سطحی که اند هپوشاند را جھان از وسيعی مناطق ھا لس
در  و باشد می استراليا و اروپا مرکزی، آسيای جنوبی، و شمالی آمریکای ھایی از قسمت شامل مناطق

ھا  خاک این از پوشيده مناطق ... و سعودی ایران، عربستان بلغارستان، چين، آمریکا، کشورھای
 کمی شکننده، بندی، متخلخل، چينه یکنواخت، بدون عموماً  لسی ھای نھشته ].٤[ اند شده شناسایی
 علت به رسوبات این]. ١[باشد  می دانه ریز ماسه تا رس از کمی مقدار با سيلت شامل چسبنده،
 ].٣[کنند  حفظ را خود پایداری زیادی مدت تا و پایدار مانده قائم شيبدار سطوح در توانند می چسبندگی

 تحت خاک و یافته کاھش آنھا تخلخل شدن اشباع با و دارند خالی زیادی فضای و کم يتهدانس ھا خاک این
 خاكھا این نوع که آنجا از. دھد می نشان خود از زیادی نشست کم، تحت بار یا بار، اعمال بدون و خود وزن
 با و تاس شده مشاھده...  و خوزستان فارس، ، کرمان مرکزي، گلستان، ھاي استان در کشورمان، در

 و ھا خاك گونه این مختلف روي ھاي سازه احداث آن دنبال به و شھرھا و توسعۀ افزایش جمعيت به توجه
 ضروري بسيار ھا آن سازي و مقاوم شناخت زمينۀ در بيشتر تحقيقات اھميت آنھا، رطوبت تغيير البته
  ]٢[.است

برای یھيود خواص مقاومتی لس ربرد به عنوان یک نانوذره پرکا آلومينيومدر این تحقيق از نانوذرات 
 اوقات گاھی و سطحی بارھاي ویژه، سطح مساحت بودن بزرگ بسيار دليل به. استفاده شده است

 فيزیکی، رفتار روي اساسی تأثيرات است ممکن آنھا، کوچک مقادیر وجود حتی ذرات، این نانوحفرات
 در اي درون ذره حفرات با نانوذرات شامل که ھایی خاك. بگذارند ھا خاك مھندسی خواص و شيميایی
 شدن خشک با معموالً  که دھند، می نشان را باالتري خميري و روانی حدود معموالً  باشند می نانو مقياس

وجود نانوذرات در خاک معموالً خاصيت تيکسوتروپيک را بيشتر . باشند می ناپذیر برگشت تغييرات این نيز
ھا دانسيته  ھا به دليل وجود نانو حفره ھمچنين اين خاک. دھد يکرده و مقاومت برشی آن را افزايش م

  ].٨[بالک بسيار کمتری دارند
در خاک، آزمایش مقاومت تک محوری  نانوآلومينيمدر این پژوھش به منظور یافتن درصد بھينه اختالط 

 ه استانجام گرفت نانوآلومينيمدرصد وزنی  ٢و  ١، ٥/٠، ٢٥/٠، ١/٠، ٠٥/٠روزه حاوی  ٤ھای  بر روی نمونه
تاثير این نانوذرات بر روی خواص مقاومتی، آزمایش مقاومت تک محوری بر روی بررسی و سپس به منظور 

در این جا  .مخلوط در خاک انجام گرفته است نانوآلومينيمروزه حاوی درصد بھينه  ٢٥و  ١٤، ٧، ٢ھای  نمونه
  .شود رایج برای تثبيت لس اشاره می ھای تحقيقات سایر محققين بر روی لس و روشبعضی از به 

تحقيقاتی در زمينه استفاده از دوغاب رس و تزریق آن به توده لس متراکم ] ٧)[١٩٦٧(گيبس و بارا 
. خبر استفاده از اسيد فسفریک برای تثبيت لس در نيوزلند دادند١٩٨١در سال ] ٥[ایوانز و بل. . انجام دادند

ستفاده از روش جایگزینی الیه ھای متراکم خاکی یا مخلوطی از ا] ٥[اوستاتيف ١٩٨٨متعاقبا در سال 
استفاده از مخلوط ] ٦)[١٩٩٣(بل . متری مورد بررسی قرار داد ١٫٥خاک و سيمان را به جای لس تا عمق 

ھا پيشنھاد کرد  به ویژه در ارتباط با احداث جادهھا  مان، آھک و قير را برای تثبيت لسای سي ھای شير آبه
باعث کاھش پتانسيل رمبندگی %  ٧٠مشاھده کرد که تزریق با آھک حدود ) ٢٠٠٩(نيز عليزاده  در ایران
  .]٥[ ھای لس منطقه سمنان شده است خاک

  
◊◊◊◊◊◊◊  

 
  :روش تحقيق

  
  مصالح مورد استفاده -
  
 سلخاک  -
  

ندی ب نمودار دانه. گرگان تھيه شده استخاک مورد استفاده در این پژوھش از تپه لسی ھزار پيچ 
ھمچنين نتایج . نشان داده شده است ١حاصل از انجام دو آزمایش ھيدرومتری بر روی این خاک در شکل 

از این خاک . آمده است ٢و نتایج آزمایشات فيزیکی در جدول  ١بر روی این خاک در جدول  XRDآزمایش 
  .آید به حساب می CLدر طبقه بندی متحد جزء خاک بندی  لحاظ دانه

  
  
  



  نمودار دانه بندی خاک مورد مطالعه: ١شکل 
  

  XRDنتایج آزمایش  :١جدول 

% Formula Compound Name 

36.7 SiO2 Quartz, syn 

20.4 CaCO3 Calcite, syn 

15.3 (Mg,Fe,Al)6(Si,Cr)4O10(OH)8Clinochlore 

14.5 CaMg(CO3)2 Dolomite 

13.1 KAl2Si3AlO10(OH)2 Illite 
 

 ی خاک مورد مطالعهمشخصات فيزیک :٢جدول 
رطوبت 
دامنه   حد روانی  حد خميری  بھينه

  رنگ ظاھری  رده خاک  Gs  خميری

٣  ٣/١٧۵/٧٤/٢  ٨٢/١١  ١٧/٣٠  ١٨  CL  زرد  

 
  نانوآلومينيم -

 
شيمی اصفھان خریداری شده  نواز شرکت سينا) ٢شکل (مورد استفاده در این پژوھش  نانوآلومينيم

آمده  ٣در جدول  نانوآلومينيممشخصات . ه اصفھان قرار گرفته استاست که مورد تایيد گروه نانو دانشگا
 .است
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  مورد استفاده نانوآلومينيم: ٢شکل 



  
  نانوآلومينيممشخصات فيزیکی : ٣جدول 

  %+٩٩  درجه خلوص

  نانومتر ٢٠  اندازه ذرات

 US Research Nanomaterials, Inc  شرکت سازنده

  مترمربع بر گرم ١٣٨  مساحت سطح ویژه

 
  آب -

دانشگاه اصفھان تھيه باشد که از آزمایشگاه نانو  آب مورد استفاده در این آزمایش از نوع مقطر می
 .گردیده است

 
 
  ھا روش ساخت نمونه -

ھا ابتدا درصد وزنی مورد نظر نانوآلومينيم را با مقدار آب متناظر با درصد رطوبت  برای آماده سازی نمونه
دقيقه در دستگاه اولتراسونيک قرار داده تا نانو  ٣٠خاک مورد مطالعه درون بشر ریخته و به مدت بھينه 

 ریختهسپس محلول به دست آمده را به ھمراه خاک درون ھمزن . آلومينيم به طور ھمگن در آب حل شود
در پایان از . تا در پایان مخلوط ھمگن و عاری از کلوخه به دست آید کردهدقيقه مخلوط  ١۵و به مدت 

سانتيمتر و با درصد  ۶/٧سانتيمتر و ارتفاع  ٨/٣ھای به قطر  ھایی در قالب مخلوط به دست آمده نمونه
ھا برای حفظ رطوبت در مدت زمان مورد نظر درون  سپس نمونه. شود درصد تھيه می ٩٨تراکم باالی 

روز در  ٣- ٢مت تک محوری به مدت شوند و پس از آن برای انجام آزمایش مقاو محفظه عایق قرار داده می
  .د تا رطوبت نمونه خشک گردد و برای آزمایش آماده شودگرد داری می دمای اتاق نگه

 ۴ھای وزنی نانوآلومينيم سه نمونه  در ابتدا به منظور یافتن درصد بھينه اختالط برای ھر یک از درصد
روزه  ۴سی تاثير حفظ رطوبت، سه نمونه پس از یافتن درصد بھينه، به منظور برر. روزه ساخته شده است

در پایان برای بررسی تاثير زمان بر روی . روزه از درصد بھينه نانو آلومينيم تھيه شده است ١با حفظ رطوبت 
روزه تھيه  ٢۵و  ١۴، ٢ت روزه با حفظ رطوب ٢٨روزه و  ٧روزه با حفظ رطوبت  ١٠ھای  افزایش مقاومت، نمونه

  .شده است
◊◊◊◊◊◊◊  

  :نتایج 
  

روزه  ۴ھای  تغييرات مقاومت فشاری محدود نشده بر حسب درصد نانوآلومينيم برای نمونه ٣در شکل 
  .آورده شده است

   

  
 یافتن درصد بھينه نانوآلومينيم: ٣شکل 



  
درصد وزنی  ١/٠تا مقدار شود که با افزودن درصدھای مختلف نانوآلومينيم  در نمودار باال مشاھده می

اما ھمواره خاک . شود مشاھده میروزه خاک  ۴و سپس کاھش مقاومت مقاومت افزایش  خاک خشک،
شود که درصد وزنی  لذا مشاھده می. باشد حاوی نانوآلومينيم مقاومتی بيشتر از خاک خالص دارا می

  .باشد درصد می ١/٠بھينه اختالط نانوآلومينيم با خاک خشک 
فشاری محدود نشده برای خاک حاوی  تاثير حفظ رطوبت بر روی تغييرات مقاومت ۴در شکل 

  .شود روزه مشاھده می ۴ھای  روز حفظ رطوبت در نمونه ١نانوآلومينيم به ازای 
  

  
 تاثير حفظ رطوبت بر مقاومت: ۴شکل  

  
دھد که حفظ رطوبت برای تمام درصدھای نانوآلومينيم باعث افزایش مقاومت  نمودار باال نشان می

تاثير بلند مدت حفظ رطوبت را بر  ۵شکل . باشد درصد می ١/٠ھينه برابر گردد و ھمچنان درصد ب خاک می
 ١٠ھمچنين مقاومت نمونه . دھد روزه نشان می ٢۵و  ١۴، ٢ھای  روزه با حفظ رطوبت ٢٨ھای  روی نمونه

 .شود روزه نيز در شکل دیده می ٧روزه با حفظ رطوبت 
 

  
 تاثير بلند مدت حفظ رطوبت: ۵شکل 



  
روزه با افزایش تعداد روزھای حفظ رطوبت  ٢٨ھای  شود برای نمونه نمودار باال دیده میھمانطور که در 

روز حفظ  ٢۵به طوری که برای نمونه  شود مشاھده مینمونه، افزایش مقاومت تک محوری محدود نشده 
برای بررسی تاثير . درصدی مقاومت نسبت به خاک خالص مشاھده شده است ٩۵رطوبت، افزایش تقریبا 

روزه با حفظ  ۴  روزه را با نمونه ٢روزه با حفظ رطوبت  ٢٨ھای خشک، نمونه  ذشت زمان بر روی نمونهگ
روزه  ٢۴بی تاثير بودن زمان  ھا نشان از روزه مقایسه شده که یکسان بودن مقاومت نمونه ٢رطوبت 

عامل تاثير گذار بر روی  لذا در این پژوھش. باشد داری نمونه در دمای اتاق و خارج از عایق رطوبتی می نگه
 ٧روزه با حفظ رطوبت  ١٠برای اطمينان از نتيجه، نمونه . مقاومت ميزان حفظ رطوبت نمونه معين گردید

روزه با  ٢٨مطابق انتظار مقاومت این نمونه از نمونه  شدروزه تھيه گردید که پس از انجام آزمایش مشخص 
  . روزه بيشتر گردیده است ٢حفظ رطوبت 
روزه که نمایانگر تعداد روزھای  ٢۵و  ١۴، ٧، ٢ھای  ھا را به نمونه گذاری نمونه توان نام ج باال میاز نتای

ھا قابل مشاھده  تاثير گذشت زمان بر روی نمونه ۶در شکل . باشد تغيير داد حفظ رطوبتشان می
  .باشد می

 
  

  
  تاثير گذشت زمان بر مقاومت: ۶شکل

 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
 :نتيجه گيري 

  
ھای انجام شده مشخص گردید که درصد بھينه نانوآلومينيم در مقایسه با خاک  به آزمایشبا توجه  - 

 .باشد درصد وزنی می ١/٠خشک 
ھا در ھمان ابتدا  حضور نانوآلومينيم در خاک بدون حضور رطوبت باعث افزایش اوليه مقاومت نمونه - 

 .شده است که با افزایش تعداد روزھا ثابت مانده است
ھا با گذشت زمان حضور رطوبت و ميزان  عامل اصلی در افزایش مقاومت نمونه در این پژوھش - 

ھا بوده است به طوری که افزایش تعداد روزھا باعث افزایش مقاومت تک  حفظ رطوبت نمونه
 .محوری محدود نشده گردیده است

افزایش درصد  ٩۵روز مقاومت خاک در حدود  ٢۵درصد وزنی نانوآلومينيم و گذشت  ١/٠با افزودن  - 
 .نشان داده است

  
◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 

  
گردد از دیرباز  ھای آن می بھسازی و بھبود خواص مکانيکی خاک که موجب تقویت مشخصه

ھای جدید، مواد و  مورد توجه بشر بوده است که با اصول علمی و استفاده از تکنولوژی
صالح مناسب را در تقویت خاک به کار گرفته، مشخصات مھندسی و خواص مکانيکی از م

 تا ١ بين به طورمعمول اي اندازه با نانومقياس ذرات .بخشد جمله مقاومت آن را بھبود می
 سطح مساحت كوچكشان، بسيار اندازه خاطر به باشد که یکی از این مواد مینانومتر  ١٠٠
 واكنش خاك ذرات ديگر با فعالي بسيار طور به رو ازاين. باشند مي اراد را باالئي بسيار ويژه
در این تحقيق از نانو سيليس برای بھبود خواص مقاومتی خاک . شوند مي حل و دھند مي

رس منطقه گرگان استفاده شده است و آزمایش مقاومت تک محوری محصور نشده بر روی 
در ضمن یافتن درصد  ات انجام گرفته است وھای خاک رس تثبيت شده با این نانوذر نمونه

 .مشاھده گردیده استھای خاک  افزایش مقاومت تک محوری نمونه، بھينه اختالط
 
  

 تثبيت خاک، خاک رس، نانوسيليس، مقاومت تک محوری :كليد واژه ھا
 

◊◊◊◊◊◊◊  
  
 

Abstract: 
 

Investigation of the effect of Nanosilica on unconfined compressive 
strength of clay 
 
Retrofitting and improvement of mechanical soil properties that enhances soil characteristics 
have Longley been considered by geotechnical engineers. Maintaining scientific basics and using 
new technologies has led to utilizing proper materials for soil strengthening to improve it’s 
engineering and mechanical properties including its strength. Nanoscale particles with typical 
diameteres between 1 and 100 nanometers are one of these materials showing very high 
specific surface area due to their extremely small size. Hence, they are very active in reacting 
with other soil particles and may easily solved. In the current research paper, Nanosilica has 
been used to improve the strength properties of Gorgan clay. The unconfined uniaxial strength 
tests have been conducted on the clay samples stabilized by nanoparticles. Together by finding 
the optimal percentage, the increase in unconfined uniaxial strength has been observed. 
 
 
Keywords : Soil improvement, Clay, Nanosilica, Unconfined uniaxial strength 



  
  :مقدمه 

  
 محققين و مھندسين اکثر ماکروسکوپی نگاه و آن ھاي پيچيدگی جمله از مختلف دالیل به ژئوتکنيک در

 بيشتر رشته این در آن معجزه آساي عملکرد و نانوتکنولوژي انگيز شگفت تأثير متأسفانه خاك، به ژئوتکنيک
 گستره و است اي رشته بين نانوفناوري در تحقيقات آنکه به توجه با ھمچنين و است، مانده پنھان

 در شود، می شامل کوانتومی نقطه ليزر فيزیک تا نانوذرات کردن کاتاليز شيمی از را مختلفی موضوعات
 ملزومات باید که چرا ھستند، تخصصشان از فراتر دانشی نيازمند خاص موضوع ھر در محققان نتيجه،
 .باشند سھيم جدید و مھيج رشته این در توانند می چگونه که گيرندب فرا و کنند درك را نانوفناوري گسترده

 برداشته ژئوتکنيک مھندسی در فناوري این کردن شکوفا جھت در ھایی قدم اخير ھاي سال در وجود این با
 با دور چندان نه اي آینده در که رود می آن اميد تحقيقات، این کننده اميدوار نتایج به توجه با و است شده
  .باشيم ژئوتکنيک مھندسی در انقالبی شاھد تر عملی و تر دقيق تحقيقاتی و مضاعف شیتال

در این تحقيق از نانوذرات سيليس به عنوان یک نانوذره پرکاربرد استفاده شده است که در تحقيقات 
ذرات مورد ای از علم نانوتکنولوژی بيش از سایر نانو سایر محققين در سال ھای اخير نيز به عنوان نماینده

 .استفاده قرار گرفته است
 ذرات، این نانوحفرات اوقات گاھی و سطحی بارھاي ویژه، سطح مساحت بودن بزرگ بسيار دليل به
 خواص و شيميایی فيزیکی، رفتار روي اساسی تأثيرات است ممکن آنھا، کوچک مقادیر وجود حتی

 باشند می نانو مقياس در اي درون ذره راتحف با نانوذرات شامل که ھایی خاك. بگذارند ھا خاك مھندسی
 تغييرات این نيز شدن خشک با معموالً  که دھند، می نشان را باالتري خميري و روانی حدود معموالً 
وجود نانوذرات در خاک معموالً خاصيت تيکسوتروپيک را بيشتر کرده و مقاومت . باشند می ناپذیر برگشت

ھا دانسيته بالک بسيار کمتری  ھا به دليل وجود نانو حفره ين خاکھمچنين ا. دھد برشی آن را افزايش مي
  ].٧[دارند

در این پژوھش به منظور یافتن درصد بھينه اختالط نانوسيليس در خاک، آزمایش مقاومت تک محوری 
و  ه استدرصد وزنی نانوسيليس انجام گرفت ٢و  ١، 0/5، 0/25، 0/1، ٠٥/٠روزه حاوی  ٤ھای  بر روی نمونه

ھای  س به منظور تاثير این نانوذرات بر روی خواص مقاومتی، آزمایش مقاومت تک محوری بر روی نمونهسپ
تحقيقات  در ادامه به .روزه حاوی درصد بھينه نانوسيليس مخلوط در خاک انجام گرفته است ٢٥و  ١٤، ٧، ٢

  .تپرداخته شده اسبررسی اثر نانوذرات در خاک توسط سایر محققين  انجام شده در
 بھره ماسه فشاري مقاومت افزایش براي سيليکا نانوذرات از] ٦[ Yonekura and Miwa ١٩٩٢ سال در
 در خاك مقاومت ارتقاء براي را سيليکا نانوذرات از استفاده 1992 سال در] Noll et al ]۵ھمچنين . گرفتند
] ٤[ Gallagher توسط سيليکا راتنانوذ 2005 سال در. دادند قرار بررسی مورد را نفوذپذیري و تحکيم مقابل
 رفتار و شد گرفته به کار آن ویسکوزیته کاھش و خاك ذرات بين ھمبستگی و چسبندگی افزایش براي
 در بخشيد بھبود سيکلی بارگذاري شرایط در و آزمایشگاھی بررسی در مواد نانو از استفاده با را ماسه
 در .یابد می افزایش نانوذرات درصد به بسته اتذر بين و ھمبستگی چسبندگی که شد داده نشان نتيجه
 نوع از خاکش که محلی در عمال نانومواد از استفاده با متحده ایاالت در] ٣[ Patricia et al ٢٠٠٧ سال
 نشست ارزیابی و مصنوعی زلزله اعمال با را نشست درصدي 40 بھبود بود، باال ویسکوزیته با ماسه
نانومتر  100 تا 5 ابعاد محدوده در سيليکا نانوذرات اثر بررسی براي. دکردن را گزارش آن در شده اعمال

Butron et al ]نشان و دادند انجام را فشاري مقاومت آزمایش و محوري سه آزمایش تحکيم، آزمایش] ٢ 
در سال  .شوند می االستوپالستيک متعاقباً  و بوده پذیر شکل اوليه مراحل در ذرات نانو حاوي خاك که دادند

 2004 Zhang ]شود می اتربرگ حدود افزایش باعث خاك در ساختار نانو وجود که داد نشان] ٨.  
 طور به را روانی ، حد(MMN)شده  اصالح مونتموریلونيت نانورس که است کرده گزارش] ١[قاضی 

 ي منهدا افزایش موجب شده اصالح مونتموریلونيت نانورس افزودن لذا است؛ داده افزایش اي مالحظه قابل
 حدود را خاك خميري دامنه رسی خاك به MMNوزنی  درصد 8 افزودن ھمچنين. است شده خاك خميري

 ایشان. باشد مفيد بسيار رسی ھسته با خاکی سدھاي در تواند می که است داده افزایش درصد 68
 که ندداد قرار بررسی مورد را رسی خاك ي محوره تک فشاري مقاومت بر MMNمختلف  مقادیر ھمچنين

 نشده محدود فشاري مقاومت  MMN افزایش با. است پارامتر این معنادار افزایش دھنده نشان نتایج
. است یافته بھبود افزودنی بدون حالت به نسبت درصد 34/2خود  مقدار بيشترین در و یافته افزایش

 تثبيت سيمان با که رس خاك مکعبی ھاي نمونه فشاري مقاومت بر نانوسيليس افزودن ھمچنين اثر
 با مکعبی ھاي نمونه مقاومت در افزایش چشمگير بيانگر نتایج که است گرفته قرار بررسی مورد اند شده
 .باشد می نانوسيليس درصد 2 و1، 0/5 مقادیر
  

◊◊◊◊◊◊◊  



  :روش تحقيق
  
  مصالح مورد استفاده -
 خاک رس -
  

يه شده است که به دليل دست خاک مورد استفاده در این پژوھش از تپه لسی ھزار پيچ گرگان تھ
نمودار دانه بندی حاصل از انجام دو آزمایش . خوردگی به عنوان خاک رس مورد استفاده قرار گرفته است

بر روی این  XRDھمچنين نتایج آزمایش . نشان داده شده است ١ھيدرومتری بر روی این خاک در شکل 
این خاک در طبقه بندی متحد جزء خاک . مده استآ ٢و نتایج آزمایشات فيزیکی در جدول  ١خاک در جدول 

CL آید به حساب می. 
  

 نمودار دانه بندی خاک مورد مطالعه: ١شکل 
  
  

  XRDنتایج آزمایش  :١جدول 

% Formula Compound Name 

36.7 SiO2 Quartz, syn 

20.4 CaCO3 Calcite, syn 

15.3 (Mg,Fe,Al)6(Si,Cr)4O10(OH)8 Clinochlore 

14.5 CaMg(CO3)2 Dolomite 

13.1 KAl2Si3AlO10(OH)2 Illite 
 

  
 مشخصات فيزیکی خاک مورد مطالعه :٢جدول 

رطوبت 
دامنه   حد روانی  حد خميری  بھينه

  رنگ ظاھری  رده خاک  Gs  خميری

٣  ٣/١٧۵/٧٤/٢  ٨٢/١١  ١٧/٣٠  ١٨  CL  زرد  

 
 



 نانوسيليس -
  

شيمی اصفھان خریداری شده  نوکت سينااز شر) ٢شکل (نانو سيليس مورد استفاده در این پژوھش 
آمده  ٣مشخصات نانو سيليس در جدول . است که مورد تایيد گروه نانو دانشگاه اصفھان قرار گرفته است

 .است
  

 

                     
  نانو سيليس مورد استفاده: ٢شکل 

 
 

  مشخصات فيزیکی نانوسيليس: ٣جدول 

  %٩۴/٩٩  درجه خلوص

  نانومتر ١۴- ١١  اندازه ذرات

 US Research Nanomaterials, Inc  شرکت سازنده

 
 آب -
  

دانشگاه اصفھان تھيه باشد که از آزمایشگاه نانو  آب مورد استفاده در این آزمایش از نوع مقطر می
 .گردیده است

 
 ھا روش ساخت نمونه -
  

آب متناظر با درصد  ھا ابتدا درصد وزنی مورد نظر نانوسيليس را با مقدار برای آماده سازی نمونه
دقيقه در دستگاه اولتراسونيک قرار داده تا  ٣٠رطوبت بھينه خاک مورد مطالعه درون بشر ریخته و به مدت 

سپس محلول به دست آمده را به ھمراه خاک درون ھمزن . نانو سيليس به طور ھمگن در آب حل شود
در پایان از . ن و عاری از کلوخه به دست آیدتا در پایان مخلوط ھمگ کردهدقيقه مخلوط  ١۵و به مدت  ریخته

سانتيمتر و با درصد  ۶/٧سانتيمتر و ارتفاع  ٨/٣ھای به قطر  ھایی در قالب مخلوط به دست آمده نمونه
ھا برای حفظ رطوبت در مدت زمان مورد نظر درون  سپس نمونه. شود درصد تھيه می ٩٨تراکم باالی 

روز در  ٣- ٢از آن برای انجام آزمایش مقاومت تک محوری به مدت شوند و پس  محفظه عایق قرار داده می
  .شود تا رطوبت نمونه خشک گردد و برای آزمایش آماده شود داری می دمای اتاق نگه

 ٤ھای وزنی نانوسيليس سه نمونه  در ابتدا به منظور یافتن درصد بھينه اختالط برای ھر یک از درصد
پس از یافتن درصد بھينه، به منظور بررسی تاثير حفظ . شده است روزه ساخته ١روزه و با حفظ رطوبت 

در پایان . روزه از درصد بھينه نانو سيليس تھيه شده است ٢روزه با حفظ رطوبت  ٤رطوبت، سه نمونه 
روزه با  ٢٨روزه و  ٧روزه با حفظ رطوبت  ١٠ھای  برای بررسی تاثير زمان بر روی افزایش مقاومت، نمونه

 .روزه تھيه شده است ٢٥و  ١٤، ٢ت حفظ رطوب
◊◊◊◊◊◊◊  

  



  :نتایج 
  

روزه با  ۴ھای  تغييرات مقاومت فشاری محدود نشده بر حسب درصد نانوسيليس برای نمونه ٣در شکل 
  .روزه آورده شده است ١حفظ رطوبت 

   

  
 یافتن درصد بھينه نانوسيليس: ٣شکل 

  
درصد وزنی  ٢۵/٠مختلف نانوسيليس تا مقدار شود که با افزودن درصدھای  در نمودار باال مشاھده می

اما ھمواره خاک . شود مشاھده میروزه خاک  ۴و سپس کاھش مقاومت مقاومت خاک خشک، افزایش 
شود که درصد وزنی  لذا مشاھده می. باشد حاوی نانوسيليس مقاومتی بيشتر از خاک خالص دارا می

  .اشدب درصد می ٢۵/٠بھينه اختالط نانوسيليس با خاک خشک 
تاثير زمان حفظ رطوبت بر روی تغييرات مقاومت فشاری محدود نشده برای خاک حاوی  ۴در شکل 

 .شود روزه مشاھده می ۴ھای  روز حفظ رطوبت در نمونه ٢و  ١درصد نانوسيليس به ازای  ٠/٢۵
 
 

 
 تاثير حفظ رطوبت بر مقاومت: ۴شکل  

 
 . گردد حفظ رطوبت باعث افزایش مقاومت خاک می دھد که افزایش تعداد روزھای نمودار باال نشان می



روزه  ٢۵و  ١۴، ٢ھای  روزه با حفظ رطوبت ٢٨ھای  تاثير بلند مدت حفظ رطوبت را بر روی نمونه ۵شکل 
 .شود روزه نيز در شکل دیده می ٧روزه با حفظ رطوبت  ١٠ھمچنين مقاومت نمونه . دھد نشان می

 

  
  تاثير بلند مدت حفظ رطوبت: ۵شکل 

 
روزه با افزایش تعداد روزھای حفظ رطوبت  ٢٨ھای  شود برای نمونه ھمانطور که در نمودار باال دیده می

روز حفظ  ٢۵به طوری که برای نمونه  شود مشاھده مینمونه، افزایش مقاومت تک محوری محدود نشده 
تاثير  برای بررسی. درصدی مقاومت نسبت به خاک خالص مشاھده شده است ٩٠رطوبت، افزایش 

ھای قبلی  روزه را با نمونه ٢روزه با حفظ رطوبت  ٢٨توان نمونه  ھای خشک، می گذشت زمان بر روی نمونه
ھا نشان از بی تاثير بودن زمان  روزه مقایسه کرد که یکسان بودن مقاومت نمونه ٢روزه با حفظ رطوبت  ۴
لذا در این پژوھش عامل تاثير . باشد یروزه نگه داری نمونه در دمای اتاق و خارج از عایق رطوبتی م ٢۴

روزه با حفظ  ١٠برای اطمينان از نتيجه، نمونه . گذار بر روی مقاومت ميزان حفظ رطوبت نمونه معين گردید
که پس از انجام آزمایش مشخص گردید مطابق انتظار مقاومت این نمونه از  شده استروزه تھيه  ٧رطوبت 
  . زه بيشتر گردیده استرو ٢روزه با حفظ رطوبت  ٢٨نمونه 

روزه که نمایانگر تعداد روزھای  ٢۵و  ١۴، ٧، ٢ھای  ھا را به نمونه توان نام گذاری نمونه از نتایج باال می
ھا قابل مشاھده  تاثير گذشت زمان بر روی نمونه ۶در شکل . باشد تغيير داد حفظ رطوبتشان می

  .باشد می
  

  
 تاثير گذشت زمان بر مقاومت: ٦شکل



  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
 :نتيجه گيري 

  
ھای انجام شده مشخص گردید که درصد بھينه نانوسيليس در مقایسه با  با توجه به آزمایش - 

 .باشد درصد وزنی می ٢۵/٠خاک خشک 
ھا با گذشت زمان حضور رطوبت و ميزان  در این پژوھش عامل اصلی در افزایش مقاومت نمونه - 

یش تعداد روزھا باعث افزایش مقاومت تک ھا بوده است به طوری که افزا حفظ رطوبت نمونه
 .محوری محدود نشده گردیده است

ھا نداشته  حضور نانوسيليس در خاک بدون حضور رطوبت تاثيری چندانی بر افزایش مقاومت نمونه - 
 .است

درصد افزایش  ٩٠روز مقاومت خاک در حدود  ٢۵درصد وزنی نانوسيليس و گذشت  ٢۵/٠با افزودن  - 
  .نشان داده است

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
 :منابع 

 
ای  بررسی تاثير افزودنی نـانورس بـر خـواص پایـه" ، )١٣٨٩(، .ح.بازیار، م. م.ميرکاظمی،س. قاضی، ح] 1[

 چھارمين کنفرانس بين المللی مھندسی ژئوتکنيک، تھران  " ژئوتکنيکی خاک، -مھندسی
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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و شاخص بار مقاومت تک محوری  تعيين ارتباطبررسی تاثير ناھمسانگردی در 

  ھای شيستی سنگنقطه ای در 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
 Shahram.Maghami@gmail.com، ٠٩٣٠٢١٩٣٨٤٤،  دانشگاه تربيت مدرس،  کارشناسی ارشد،  شھرام مقامی

 Uromeiea@modares.ac.irدانشگاه تربيت مدرس ، ای ، دانشيار ی اروميهعل
  Rezahedi@gmail.com، ی ارشد ، دانشگاه تربيت مدرس ، کارشناس رضا زاھدی

 ، دانشگاه تربيت مدرس صدرهللا قياسوند ، کارشناسی ارشد
  

◊◊◊◊◊◊◊ 
  :چكيده 

ھای محاسبه  مقاومت ترین روشارزیابی مقاومت تک محوری با استفاده از نتایج آزمون بار نقطه ای از رایج
ای بدین منظور باعث صرفه جویی در زمان و ھزینه، عدم نياز به استفاده از آزمون بار نقطه. ھاستسنگ

ارائه  Is و  cروابط مختلفی بين . شودانجام آزمایش در محل انجام پروژه میسازی نمونه و امکان آماده
ناھمسانگرد گارنت شيست، استاروليت شيست  سه نمونه سنگدر این پژوھش که بر روی .شده است 

.  و آندالوزیت شيست صورت گرفته، کارایی این روابط در زوایای مختلف ناھمسانگردی سنگ بررسی شد

تواند در زوایای مختلف ناھمسانگردی بسيار متغير بوده و مقادیر حداقل می  c / Isداد نسبتنتایج نشان 
 Brochارائه شده توسط  UCS = 24 Is(50)اگرچه معيار . مقدار حداکثر تغيير کند ۶.تا  ٠٫٢در بازه ای بين 

and Franklin کند ه واقعيت ارائه میتری نسبت ببرای بارگزاری عمود بر محور ناھمسانی مقادیر نزدیک
ھيچ یک از دیگر روابط ارائه شده قبلی توان گفت ليکن در بقيه زوایا کامال ناکارآمد است ، ھمچنين می

ھای کارایی مناسبی برای بررسی مقاومت تک محوری با استفاده از نتایج بارگزاری نقطه ای در سنگ
شده رابطه ای تجربی برای تخمين مقادیر  در این پژوھش سعی. ناھمسانگرد مورد مطالعه را ندارند

  . در  زوایای مختلف ناھمسانگردی سنگ ارائه شود  c / Isنسبت 
  

  ھای شيستیناھمسانگردی، شاخص بار نقطه ای، مقاومت تک محوری، سنگ:كليد واژه ھا
 
Evaluation the anisotropy impact on relationship between uniaxial 
compressive strength and by point load index in schist rocks. 

  
Abstract: 
The Point load testing is used to determine rock strength indexes in scientific researches and 
geotechnical practices. Point load testing procedure enables economical testing of rock samples 
in either a field or laboratory set up. In order to estimate uniaxial compressive strength some 
relationships are presented. In this investigation on three rock types included Garnet schist, 
Starulite schist, Andalusite Schist, it tried to evaluate the sufficiency of this relationships for 
anisotropic rocks. The results shows that the ratio between σc and IS(50) is very different and 
depend on anisotropic angle. The minimum quantity of this ratio in same sample can place in 
an interval between 0.2 to 0.6 of maximum quantity. Although the Broch and Franklin criteria, 
UCS = 24 IS(50) have rather good estimation for UCS in perpendicular sate of loading against 
anisotropic surface but it has no efficiency for other status of anisotropy. Also it can be said that 
other proposed relationships are not applicable for any types of rocks in any conditions. Finally 

an empirical equation for estimation the proportion of c / Is depend on anisotropy angle in 
tested rocks proposed. 
 
Keywords :Anisotropy, Point load index, Uniaxial Compression Strength, Schist 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 



  :مقدمه 
  

اگرچه . ھا در برابر بارگزاری از مسائل حائز اھميت در پروژه ھای مھندسی استبررسی مقاومت سنگ
ھای ارزیابی مقاومت سنگ آزمون تک محوری است، ولی مشکالت آماده سازی ھترین روشیکی از ب

  نمونه، وابستگی شدید به شيوه بارگزاری و ھمچنين زمان بر و پر ھزینه بودن باعث شده استفاده از 
  

ی نمونه و از مزایای این روش عدم نياز به آماده ساز. ای در بسياری موارد ترجيح داده شودآزمون بار نقطه
تالش ھای زیادی توسط محققان مختلف . امکان انجام در محل پروژه با صرف ھزینه و زمان اندک است

به . محوری صورت گرفته استبرای تعيين رابطه ریاضی بين شاخص بار نقطه ای و مقاومت تراکمی تک 
  .رابطه زیر را ارائه دادند D’Andrea et al (1964) عنوان مثال

  
1) qu = 16.3 + 15.3 Is(50) 

qu = مقاومت تراکمی تک محوری  
Is(50)   =ميلی متر ٥٠ای با قطر شاخص بار نقطه ای برای مغزه.  

  
برابر  ٢٤پيشنھاد دادند که مقدار مقاومت تراکمی تک محوره  Broch and Franklin (1972)ھمچنين 

ذبرش واقع شده و مورد استفاده این معيار به طور گسترده مورد پ. شاخص بار نقطه ای در نظر گرفته شود
  .قرار ميگيرد

2) UCS = 24 Is(50) 

  
Bieniawski (1975) ای به قطر برای مغزهD رابطه زیر را پيشنھاد نمود.  

  
3) UCS = (14 + 0.175 D) Is(50) 

 
  . به صورت زیر ارائه شده است Cargill and Shakoor.,(1990)ط رابطه دیگری توس

4) qu = 13 + 23 Is(50) 

 
Rusnak and Mark.(2000) ھای زغال سنگی در سنگای را محوری و شاخص بار نقطهارتباط مقاومت تک

  .مطرح نمودند ۶ھا طبق رابطه سنگ و در سایر ۵طبق رابطه 
5) qu= 23.62 Is(50) – 2.69 
6) qu= 8.41 Is(50) + 9.51 

 
Fener et al.(2005) اندادهمحوری ارائه دبينی مقاومت تراکمی تکای را برای پيشنيز رابطه ساده . 

  
7) qu= 9.08 Is + 39.32 

 
کششی سنگ در حالتی به دست  کمترین مقاومت. ای شکست ماھيت کششی دارددر بارگذاری نقطه

به ھمين دليل تغييرات شاخص بار  .ناھمسانی سنگ موازی با جھت بارگذاری باشد آید که امتدادمی
مقاومت تراکمی  در حالی که. حالت خطی دارد) نگردیزاویه محور مغزه و جھت ناھمسا( βنقطه ای با 

  . دھددرجه کمترین مقدار را از خود نشان می β=30سنگ روندی غير خطی داشته و در 
ھای ناھمسانگرد با نتایج آزمون بارگزاری محوری غير مستقيم بنابراین ارتباط مقاومت تک محوری سنگ

  . بوده و وابسته به زوایه ناھمسانگردی است
  

ھای خوبی برای تعيين این ارتباط ھای شيستی به دليل وجود ناھمسانگردی قابل توجه نمونهسنگ
، استاروليت شيست و آندالوزیت شيست ھای گارنت شيستدر این پژوھش که بر روی سنگ .ھستند

یابی ای و تک محوری به ارزھای بارگزاری نقطهسعی شده است بر پایه آزمون، ناحيه ھمدان انجام شده
ھای کارایی روابط موجود برای ارزیابی مقاومت تک محوری با استفاده از نتایج بارگزاری نقطه ای در سنگ

  .ناھمسانگرد مورد مطالعه پرداخته شود
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  



  :روش تحقيق
  

ھای مورد مطالعه به گونه ای تھيه شده که امتداد ناھمسانگردی ھایی از سنگدر این پژوھش ابتدا مغزه
و  قطری انجام شدهای در حالت بارگزاری نقطه. درجه بسازد ٩٠و  ٦٠،  ٣٠،  ٠با محور مغزه زوایای  سنگ

با استفاده از آزمون ) UCS(ھمچنين مقاومت نھایی . ثبت شد) Is50( ای استانداردنتایج شاخص بار نقطه
آزمایش در ھر زاویه گرفته  ٣ميانگين شاخص بار نقطه ای . بارگذاری تک محوری مورد ارزیابی قرار گرفت

نسبت بين مقاومت  شده و به منظور ارزیابی تاثير زوایای ناپيوستگی در تحليل نتایج شاخص بار نقطه ای،
  .ميانگين تعيين شدتک محوری ھریک از نمونه ھا و شاخص بار نقطه ای 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  : نتایج
  

ھا با زاویه نسبت مستقيم داشته و به صورت تقریبا خطی ای در تمام نمونهتغييرات شاخص بار نقطه
و  ای در بارگذاری موازی سطوح ضعفھا کمترین مقدار شاخص بار نقطهدر کليه نمونه. یابندافزایش می

  ).١شکل (به دست آمد سطوح ضعفبيشترین شاخص در جھت بارگزاری عمود بر 
  

  

  
 

  ای در حالت خشکبارگزاری نقطه) ١شکل
  

ھای خشک و اشباع با افزایش زاویه نسبت در تمام نمونه ھا اختالف مقادیر شاخص بار نقطه ای در حالت
  .به محور بارگزاری افزایش می یابد

  
ی بـازه. ایا کمتر از حالـت خشـک اسـتشاخص بار نقطه ای در حالت اشباع در کليه نمونه ھا و در کليه زو

درصـِد شـاخص بـار نقطـه ای خشـک  ٣٠تـا  ١٠بين عموما تغييرات این کاھش در نمونه ھای مورد آزمایش 
  .است

  
 .آمده است ٢نتایج بارگزاری تک محوری نمونه ھای مورد آزمایش در شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

  .ناھمسانگردی نتایج آزمون بارگزاری تک محوری در زوایای مختلف) ٢شکل 
  

 . دھدھا نشان میدرجه کمترین مقدار را در تمام نمونه ٣٠بنا بر انتظار مقاومت تک محوره سنگ در زاویه 
ھای آزمون به منظور ارزیابی تاثير زاویه ناھمسانگردی در تخمين مقدار مقاومت تک محوری با داده

ری در زوایای مختلف ناھمسانگردی و نتایج ای، نسبت بين مقادیر مقاومت نھایی تک محوبارگزاری نقطه
  .باشدنشان دھنده این نسبت می ١جدول  .آزمون بار نقطه ای در ھر زاویه محاسبه شد

  
 اشباع خشک 

β Degree 0 30 60 90 0 30 60 90 
  گارنت شيست

 
 

10.69 7.53 17.18 29.63 8.22 5.74 12.74 30.68
13.72 6.46 9.38 استاروليت شيست 22.49 7.15 5.08 10.98 25.14
13.62 19.65 آندالوزیت شيست 26.01 36.70 15.55 11.19 23.53 33.32

 
  در زوایای مختلف ناھمسانگردی ره و نتایج بارگزاری نقطه ایونسبت مقاومت تک مح) ٢جدول 

  
 باعبرای حالت ھای خشک و اش ٣شکل ھای مورد آزمایش در نمودارھای تغييرات نسبت فوق در سنگ

  .آمده است
  

  
  الف

  



  

  
  ب
  

  
  ج

  

  آندالوزیت شيست) استاروليت شيست، ج) گارنت شيست، ب) در الف  c / Isتغييرات نسبت ) ٣شکل 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
 :نتيجه گيري 

  
ھای به دست آمده، در مشخص است، مقادیر نسبت ٣و نمودارھای شکل  ١ھمان گونه که از جدول 

دارد که استفاده از یک رابطه واحد برای تمام این مطلب بيان می .زوایای مختلف بسيار ناھمسان است
  .ھای ناھمسان عملی نيستزوایا در سنگ

   
ھای خشک که رفتار سنگ به رفتار دھد برای حالت عمود بر بارگذاری در سنگاین پژوھش نشان می

نزدیکی  Broch and Franklinتر است، مقادیر پيش بينی شده توسط رابطه ھای ھمسانگرد نزدیکسنگ
اما در سایر زوایا استفاده از این . دھدبيشتری نسبت به مقدار واقعی مقاومت تک محوری نشان می

ھمچنين سایر روابط ارائه شده در تمام زوایا مقادیری دور از واقعيت را ارائه می . رابطه کارساز نخواھد بود
  .دھد

  

آید که به دست می  c / Is کمترین مقدار β=60ر ھایی که به صورت قطری بارگزاری شده اند دسنگ
  .درجه است β=0ھا بيشترین نسبت متعلق به در این سنگ. با بقيه زوایا داردفاحشی اختالف 



  

بر خالف بقيه زوایا، در ھر سه نوع سنگ در حالت  β=0در   c / Isنسبت  ھای مورد آزمایشنمونهدر 
   .اشباع بيش از حالت خشک است

  

که  βو   c / Isبا ميانگين گيری، بھترین نمودار برای نشان دادن رابطه کلی بين  ٣ھای شکل داراز نمو
نمودار به دست آمده که در . ھمبستگی خوبی با ھریک از نمودارھای ارائه شده قبلی دارد ترسيم شد

  .آمده است ٤شکل 
محوری و شاخص بت مقاومت تراکمی تکتوان به رابطه ریاضياتی تغييرات نسبا استفاده از این نمودار می

  ).٨رابطه (در زوایای مختلف ناھمسانگردی پی بردبار نقطه ای 
  

 )٨ c / Is  = 0.004 β 2 - 0.662 β + 31.71  
 

  
  .باشدبا داده ھای مورد بررسی می R2=0.99این رابطه دارای ضریب ھمبستگی باالی 

  

  
  

به نظر . ھای مختلف در ھر زاویه استدر سنگ   c / Isنشان دھنده پراکندگی مقادیر  ٥نمودار شکل 
  دليل این امر . ھا با ميزان مقاومت سنگ در ھر زاویه نسبت مستقيم داشته باشدرسد پراکندگی دادهمی
درجه نقاط ضعف عامل تعيين کننده در مقاومت نھایی  ۶٠و  ٣٠توان این گونه بيان کرد که در زوایای رامی

  .باشددرجه ماھيت سنگ بکر عامل تعيين کننده می ٩٠و  ٠در زوایای سنگ ھستند ولی 

  
  ھای مختلف در ھر زاویهدر سنگ   c / Isپراکندگی مقادیر  )۵شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  



 
  :تقدیر و تشکر

  
ھا در قالب ھایی که نتایج آنآقای صدرهللا قياسوند به دليل زحمات ستودنی اشان در انجام آزمون جناب از

  .کنمنامه ایشان در اختيار نویسندگان قرار گرفت قدردانی میپایان 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  بررسی خصوصيات زمين شناسی مھندسی

   در محدوده طرح نوسازی اراضی عباس آباد تھران 
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◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :چكيده 

  
شناخت خصوصيات زمين شناسی مھندسی در محل اجرایی طرح ھای عمرانی از ضروریات طراحی و 

ھدف از این مطالعه بررسی مطالعات مجزای انجام شده در اراضی عباس . اجرای ھر پروژه عمرانی است
بيان خصوصيات جھت آباد تھران و تھيه نقشه ھای زمين شناسی مھندسی منطقه با دیدگاه ھای گوناگون 

، ارزیابی شاخص ھای اکھای منطقه از نظر جنس و مقاومتزمين شناسی مھندسی ھمانند پراکندگی خ
اط مختلف طرح نوسازی اراضی عباس آباد تھران و ھمچنين بررسی آبھای زیر زمينی و مقاومت برشی در نق

در تحقيق حاضر کليه گزارشات  .فعاليت ھای عمرانی منطقه ميباشد سطحی و تاثير مجموع این عوامل بر
د نتایج آزمایشات مور. امترھای مورد نياز استخراج گردیدمجزای کار شده در منطقه مطالعه شد و  پار

بررسی و تجزیه و تحليل قرار گرفت و اطالعات به کمک نرم افزار اکسل دسته بندی و با استفاده از نرم افزار 
با توجه به نقشه ھای . با دیدگاه ھای متفاوت تھيه گردیدالیه ھای اطالعاتی رقومی آرک جی ای اس  ھای

دید کلی و یکپارچه زمين شناسی تھيه شده و مشاھده پراکندگی داده ھا و بررسی ھای انجام شده یک 
به طور مثال نتيجه ميشود که خاکھای دستی در منطقه از سمت . مھندسی برای منطقه به دست آمد

مطالعه نقشه ھای تھيه شده برای . شمال شرق به سمت جنوب غربی اراضی ، تمرکز زیادتری دارند 
کاھش عدد مقاومت نفوذ استاندارد از  نمایش پراکندگی داده ھای عدد مقاومت نفوذ استاندارد ، روند

شمال شرق به سمت جنوب غربی اراضی را نشان ميدھد که با نقشه ھای تھيه شده برای نمایش 
در نتيجه نقشه ھای ترسيم شده با شرایط واقعی منطقه و . پراکندگی خاکھای دستی منطقه تطابق دارد

انتھا شایان ذکر است که با به کارگيری این روش در و در . گزارشات ژئوتکنيک تھيه شده  قبلی مطابقت دارد
مناطقی که چندین پروژه در یک منطقه شھری در حال اجرا است ميتوان با ھم پوشانی و تلفيق داده ھای 
تک تک پروژه ھا به دید زمين شناسی مھندسی کلی و یکپارچه از محدوده مورد نظر دست یافت و 

یشات زمين شناسی برای آنھا صورت نگرفته را تخمين زد که بدین خصوصيات مناطقی که مطالعات و آزما
  .صورت ميتوان ھزینه ھای مطالعاتی را تا حدودی کاھش داد

  
خصوصيات زمين شناسی مھندسی، اراضی عباس آباد تھران، نرم افزار آرک جی ای اس،  :كليد واژه ھا

  جنس خاک، خاک دستی، مقاومت برشی
  

Abstract: 
The study of engineering geological characteristics of the Abbas abad 
site, Tehran 
 
Engineering geological characteristics in the place of development projects is essential in 
designing and implementing development projects. Abbas Abad Tehran renovation project lands 
and surface and groundwater , as well as review the impact of all these factors on the 
development activities of the region  . In the present research has separate reports and so 
required a whole research for this site therefore index parameters were extracted.The results of 
experiments and data analysis categories and was performed using Excel software and Arc GIS 
software, digital data layers were prepared with different perspectives  . According to the maps 
and the observed scattering data and studies in and integrated view of engineering geology for  
 



 
 

 
the region were obtained. For example, it is concluded that the soils of the North- East region has 
more focus than in the southwest area.   
 
Key words : engineering geological characteristics, Abbas abad site, Arc Gis software, 
soil, shear strength.  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

 :مقدمه 
  

انجام مطالعات زمين شناسی مھندسی قبل از احداث ھر سازه ای جھت شناخت منطقه و جلوگيری از 
ھکتار بعنوان پھنه سبز،  ٥٦٥اراضی عباس آباد با مساحتی بالغ بر  .تخطرات احتمالی، ضروری اس

تفریحی، فرھنگی و گردشگری کالنشھر تھران و با محوریت مصلی تثبيت گردیده که در ميان اتوبان ھای 
، حقانی و آفریقا قرار دارد و در حال حاضر طراحی و ساخت برخی شریانھای درونی اصلی ھمت، مدرس

باز شھری با مدیریت شرکت نوسازی اراضی عباس آباد که زیر نظر شھرداری تھران  ارتباطی و فضاھای
مطالعات زمين شناسی نيز بصورت جداگانه برای ھریک از پروژه ھای واقع در . است، در حال اجرا می باشد

لذا انجام یک مطالعه کلی زمين شناسی مھندسی . این اراضی توسط مشاورین مختلف صورت گرفته است
  .ای کل این اراضی و با دیدی وسيع تر ضروری است که در این تحقيق به آن پرداخته شده استبر

موجـود  ھدف تحقيق حاضر بررسی مطالعات انجام شده در منطقه اراضی عباس آباد تھران، تلفيق اطالعات
ی مانند نرم و ارائه یک گزارش زمين شناسی مھندسی کلی و یکپارچه از اراضی به کمک ابزارھای در منطقه
با توجه به وجود پروژه ھای متنـوع و سـاختمان ھـای گونـاگون در ایـن . می باشدآرک جی ای اس افزارھای 

گوناگون ھمانند مھندسين مشـاور پـارس پيـاب و مانـدرو پروژھـای مختلـف واقـع در اراضـی   اناراضی مشاور
. ورت جداگانه مورد بررسی قـرار داده انـدرا بص...عباس آباد ھمانند پل طبيعت، پل ابریشم، پارک آب و آتش، 

با توجه به نتایج آزمایشات انجام شده توسـط مھندسـين مشـاور نـامبرده و بـر اسـاس حفـاری گمانـه ھـای 
اکتشافی نخست به بررسی نتایج حاصل از آزمایشات مبادرت ورزیده و سپس بواسـطه تلفيـق اطالعـات بـر 

. کلـی و یکپارچـه بـرای کـل منطقـه پرداختـه شـده اسـتاساس یک الگوی عمومی بـه ارائـه نتيجـه گيـری 
مطالعات انجام شده در اراضی عباس آباد توسط شرکت ھای مھندسين مشـاور در منطقـه فقـط بـه صـورت 
اجرایی و بدون دید تحقيقاتی انجام شده است لذا لزوم مطالعات با دید تحقيقاتی با توجه به اھميت منطقه 

شده و تحقيق حاضـر گـامی در جھـت شناسـایی بـيش از پـيش منطقـه و مورد مطالعه در پایتخت احساس 
  .ارائه نظریات و راھکارھای گوناگون با دید علمی زمين شناسی مھندسی ميباشد

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :روش تحقيق

  
گوناگونی صورت گرفته الزم است نحوه خالصه سازی اطالعات با مثال  آن رو که در این منطقه مطالعاتاز 

به منظور کاھش حجم مطالب، جھت نشان دادن نحوه مطالعه، خالصه سازی و دسته . شرح داده شود
بندی مطالعات صورت گرفته قبلی در این منطقه به منظور استفاده در این تحقيق و تھيه نقشه ھای 

و رسيدن به یک دید کلی زمين شناسی مھندسی، دو مورد از پروژه ھایی که در  یکپارچه برای این اراضی
به منظور  .اراضی شاخص ترند و نيز مطالعات ژئوتکنيک جدیدتری برای آنھا صورت گرفته آورده شده است

برای پروژھای واقع در آرک جی ای اس جمع آوری و خالصه سازی اطالعات و وارد کردن آنھا در نرم افزار 
منطقه مورد مطالعه جدول ھایی حاوی مقادیر پارامترھای شاخص زمين شناسی مھندسی ھمچون مقادیر 

اندازه گيری شده در منطقه آماده شد و به ... مقاومت برشی، عدد نفوذ استاندارد، سطح آب زیرزمينی و
مين شناسی و با روش درون یابی نقشه ھای نمایش دھنده خصوصيات ز ار آرک جی ای اسکمک نرم افز

شرکت به عنوان مثال مطالعات انجام شده توسط . مھندسی  در اراضی عباس آباد تھران تھيه گردید
 ٢در محدوده پروژه منظومه شمسی  شامل حفر  ١٣٨٧مھندسين مشاورپارس پياب در زمستان سال 

ھای به دست آمده در نتایج حاصل از آزمایشات بروی نمونه  .متر ميباشد ٢٥حلقه گمانه اکتشافی تا ژرفای 
با توجه به آزمایشات انجام شده خاک . ارائه شده در زیر خالصه شده است ١ شکلو ھمچنين  ٢ و ١ جدول

با ) GW,GP,SW,SC(محل مورد مطالعه از الیه ھای درشت دانه شنی و ماسه ای به ھمراه سيلت و رس 
گستره در رده خاکھای بسيار متراکم خاک .متر تشکيل شده است  ١تا ضخامت ) CL(ميان الیه ھای رسی 

)Very Dense (مشخصات فنی معرف رفتار خاک برای الیه ھای مصالح شنی و ماسه ای محدوده  .قرار دارد 



 
 

 
مورد مطالعه با توجه به نتایج حاصل از کاوشھای صحرایی، آزمایشھای آزمایشگاھی و دیدگاه کارشناسی 

متری  ٥/١٨سطح آب زیرزمينی در تراز  .ژه ارائه شده استر برای این پروتعيين گردیده و به شرح زی
  .مشاھده گردید

  
  

  
 نتایج حاصل از مطالعات خاک پروژه منظومه شمسی – ١جدول 

  

GW-GM  GW  GP  SW  SW-SC  SM  SP-SM  CL 
رده 

بندی 
  خاکھا

  تعداد ٢  ١  ٤  ١  ١  ٢  ٤  ١
  درصد  ١٣  ٦  ٢٠  ٦  ٦  ١٣  ٢٦  ٦

  
 
  

  
  

  از مطالعات خاک پروژه منظومه شمسینمودار نتایج حاصل  -١شکل
  

  
  

 مشخصات فنی معرف رفتار خاک ساختمان منظومه شمسی -٢جدول 
 

  مقادیر توصيه شده  مقادیر اندازه گيری شده  ویژگی
  ٥٠ ٥٠>  SPTتعداد ضربات 

  ٥ ⱷ =٣٣- ٣٩  زاویه اصطکاک داخلی
  ٠٨/٠ c= ١٨/٠- ٠٦/٠  مقاومت چسبندگی
  %١٠ w= ٨/٩- ٨/١١  درصد رطوبت بھينه

  
 

محدوده باغ گل ١٣٨٧مھندسين مشاور پارس پياب در تابستان سال  مورد بعدی مطالعه انجام شده توسط 
بر اساس داده ھای به دست آمده از  .حلقه گمانه اکتشافی ميباشد ٢در اراضی عباس آباد که شامل حفر 

ارائه  ۴و  ٣زیر در جدول  مشاھدات صحرایی برروی نمونه ھای خاک الیه ھای مختلف خاک در عمق به شرح
ھستند و ) ماسه ای_ شنی (نتایج نشان ميدھد که در گستره مورد مطالعه خاک درشت دانه . ميشود

سطح . تشکيل شده اند )متر ۵/٠حداکثر به ضخامت (فقط به صورت بين الیه ای از خاک ھای ریزدانه رسی 
  .اندازه گيری شده است ٣٠/۴ و ٣٠/٩آب در محدوده مورد  مطالعه در گمانه ھای اکتشافی 
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 نتایج مطالعات خاک در باغ گل - ٣جدول 

  

GP-GM  GW-GM  GW  GP  SM  SP-SM  CL 
رده 

بندی 
  خاک

  تعداد  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٢
  درصد  ١٢/۵  ١٢/۵  ١٢/۵  ١٢/۵  ١٢/۵  ١٢/۵  ٢۵

  
 
 

نتایج حاصل از مشخصات فنی معرف رفتار خاک برای الیه ھای مصالح محدوده مورد مطالعه با توجه به 
جدول (و دیدگاه کارشناسی تعيين گردیده و به شرح زیر  کاوشھای صحرایی، آزمایشھای آزمایشگاھی

  .برای این پروژه ارائه شده است)۴
  
  
  

 مشخصات فنی معرف رفتار خاک در پروژه باغ گل - ۴جدول 
  

  مقادیر توصيه شده  مقادیر اندازه گيری شده  ویژگی
  ۵٠  SPT  >۵٠تعداد ضربات 

 ٣٣ ⱷ= ٣٢- ٣۶  زاویه اصطکاک داخلی
  ٠/٠۴ C=٠٠/٠- ٠۶/٠  مقاومت چسبندگی
  % ١٠ W% = ١٠  درصد رطوبت بھينه

 
  

به ھمين صورت برای سایر پروژه ھای کار شده در طرح نوسازی اراضی عباس آباد تھـران جـداول اطالعـاتی 
تھيه گردید، خصوصيات پروژه ھای متفاوت با ھمدیگر مقایسه شد و با استفاده و انتقـال ایـن جـداول در نـرم 

وزن باال برای شرایط مساعد زمين شناسـی از (و با وزن دھی به پارامترھای گوناگون  آرک جی ای اسافزار 
مبـادرت بـه تھيـه نقشـه بـا دیـدگاه ھـای گونـاگون جھـت ) دید مھندسی و وزن پایين برای شرایط نامسـاعد

رسيدن به یک دید یکپارچه و کلی نسبت به خصوصيات زمين شناسی مھندسی اراضی عبـاس آبـاد تھـران 
  . گردید

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :نتایج 

  
نقشه ھای داده ھای موجود بصورت  قومی اطالعاتی نشان دھنده پراکندگیدر این قسمت الیه ھای ر
رک جی ای اس به عنوان نتيجه حاصل از خالصه سازی اطالعات برای تفسير و تھيه شده در نرم افزار آ

در زیر نقشه ھای تھيه شده برای  .ارائه ميشودرسيدن به دید زمين شناسی مھندسی کلی از منطقه 
خاک در جنس ، وضعيت ٣وضعيت آب زیرزمينی اراضی را در شکل ، ٢پراکندگی خاک دستی در شکل 

، ٦تغييرات عدد مقاومت نفوذ استاندارد در شکل ، ٥ ، تغييرات مقاومت برشی در شکل٤اراضی را در شکل 
ی تھيه شده برای این منطقه بسيار بيشتر از شایان ذکر است که تعداد نقشه ھا. ، نشان داده شده است

 .موارد ارائه شده در این مقاله ميباشد
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

  
 اضی عباس آباد تھرانرویر نقشه پراکندگی خاک دستی در اتص - ٢شکل 

 
 
  

  
 تصویر نقشه پراکندگی آب زیرزمينی در اراضی عباس آباد تھران -٣شکل

 
  
  

  
  نظر جنس در اراضی عباس آباد تھرانتصویر نقشه پراکندگی خاک از  -٤شکل

  
  
 
 
 
 
 
 



 
 

  

  
  تصویر نقشه پراکندگی مقاومت برشی در اراضی عباس آباد تھران -٥شکل

  
  
  

  
  تصویر نقشه پراکندگی مقدار عدد مقاومت نفوذ استاندارد در اراضی عباس آباد تھران -٦شکل

  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

  
مشاھده پراکندگی داده ھا و بررسی ھای انجام شده امکان تخمين با توجه به نقشه ھای تھيه شده و 

اندازه پارامترھای گوناگون زمين شناسی مھندسی حتی در نقاطی که گمانه زنی و آزمایش انجام نشده 
نيز وجود دارد و از مشاھده نقشه ھای حاصله نتيجه ميشود که خاکھای دستی در منطقه از سمت شمال 

ی اراضی، تمرکز زیادتری دارند که این موضوع احتماال  بدليل بيشتر بودن فعاليت شرق به سمت جنوب غرب
ھای عمرانی در این محدوده از اراضی و استفاده از خاکھای دستی به منظور ھموارسازی سطح زمين 

بررسی داده ھای حاصل از آزمایش مقاومت نفوذ استاندارد و ھمچنين مطالعه نقشه ھای تھيه . ميباشد
برای نمایش پراکندگی داده ھا، روند کاھش عدد مقاومت نفوذ استاندارد از شمال شرق به سمت شده 

جنوب غربی اراضی را نشان ميدھد که با نقشه ھای تھيه شده برای نمایش پراکندگی خاکھای دستی 
خاصی را تمرکز آبھای زیرزمينی در منطقه نشان ميدھد پراکندگی حضور آب روند نقشه  .منطقه تطابق دارد

مطالعه نقشه ھای تھيه شده نمایش دھنده . دنبال نميکند که این امر با مرفولوژی منطقه ھماھنگ است
پراکندگی جنس خاک در اراضی، نشان ميدھد ميزان دانه بندی از شمال شرق به سمت جنوب غرب ریزتر 

در مناطق شمال شرقی . ميشود که این داده ھا با نقشه پراکندگی خاکھای دستی در منطقه تطابق دارد
دست نخوردگی بيشتر و شرایط طبيعی خاک محفوظ مانده، در صورتی که در مناطق غربی و جنوب غربی 

از نظر . خاک دچار دستخوردگی شده و از نظر خصوصيات مھندسی در موقعيت پایين تری قرار ميگيرد
شرق به سمت جنوب غرب  پارامترھای مقاومت برشی در منطقه روند کاھش مقاومت برشی از شمال

سی شرایط مناسب تری بيشتر شده و در مناطق شمال شرقی از نظر خصوصيات زمين شناسی مھند
نقشه تھيه شده برای شيب و توپوگرافی منطقه، شيب مالیمی از شمال به سمت جنوب . فراھم ميباشد

 به خصوص در نقشه توپوگرافی  منطقه وجود دارد و کاھش شيب در مسير آبراھه ھا و اتوبانھا و بزرگراه ھا
 



 
 

 
از نظر لرزه خيزی به دليل کوچک بودن منطقه نسبت به مقياس ھای زمين . منطقه قابل مشاھده است

 برای بررسی  نرم افزار ھای جی ای اسبکارگيری . شناسی کل منطقه دارای خصوصيات یکسان است
 

مناطقی که اطالعات کم و پراکنده خصوصيات زمين شناسی مھندسی مناطق کم وسعت شھری و برای 
به ھمين دليل تالش زیادی برای نمایش اطالعات بصورت دقيق  ی تواند به خوبی جوابگو باشدميباشد، نم

انجام گرفت و در نتيجه نقشه ھای ترسيم شده با شرایط واقعی منطقه و گزارشات ژئوتکنيک تھيه شده 
به کارگيری این روش در مناطقی که چندین پروژه در یک  و در انتھا شایان ذکر است که با. مطابقت دارد

منطقه شھری در حال اجرا است ميتوان با ھم پوشانی و تلفيق داده ھای تک تک پروژه ھا به دید زمين 
شناسی مھندسی کلی و یکپارچه از محدوده مورد نظر دست یافت و خصوصيات مناطقی که مطالعات 

  .ه را تخمين زدزمين شناسی برای آنھا صورت نگرفت
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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مه گزارش مطالعات ژئوتکنيک طرح پل ابریشم و ساخنمان منظو"،١٣٨٧مھندسين مشاور پارس پياب،آبان 
 ".شمسی از مجموعه گلستان دیدار

 ".گزارش مطالعات ژئوتکنيک فرھنگستانھای جمھوری اسالمی ایران"،١٣٧۴مھندسين مشاور ماندرو،آبان
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  :چكيده 
  

يليون متر مکعب در استان م ٧/٢ای سد آزاد با ظرفيتی بالغ بر يروگاه تلمبه ذخيرهمخزن باالدست ن
متر،  ٢١٠٠این مخزن با طولی پيرامون . باشدکيلومتری سنندج در دست احداث می ٧٥در کردستان 

با توجه به  .استسنگ از جنس متاسندستون حفر شدههمتر در تود ٢٥متر و ارتفاع  ١٠٠عرضی در حدود 
شش دسته (ھای متعدد يب و جھت شيب دیواره در نواحی مختلف مخزن و ھمچنين وجود دسته درزهش
ھمچنين با استفاده از ميانگين . تقسيم گردید B6الی  B1ھای ، مخزن مذکور به شش بلوک به نام)درزه

ت فشاری مقاوم ،ای و چکش اشميتھایی از قبيل آزمایش تک محوره، بار نقطهگيری از نتایج آزمایش
سنگ از قبيل مدول تغيير شکل، سپس پارامترھای توده. سنگ بکر در نواحی مختلف مخزن محاسبه گردید
با سنگ بندی تودهبه و سيله طبقه... صطکاک داخلی ومقاومت فشاری و کششی، چسبندگی، زاویه ا

   .در نواحی شش گانه مخزن بدست آمده است GSIاستفاده از روش 
  

  ، مخزن باالدست نيروگاه سد آزادGSIسنگ، بندی تودهشناسی مھندسی، طبقهزمين: كليد واژه ھا
  
  

Abstract: 
 

Engineering geological characterization and rock mass classification 
upper reservoir pumped storage power of Azad dam 

   
Upper reservoir pumped storage power of Azad dam with a capacity of over 2.7 million cubic 
meters in 75 kilometers from Sanandaj in Kurdistan Province is under construction. The tank 
length about 2100 m, width of 100 m and a height of 25 m in kind of meta sandstone rock 
mass has been drilled. Given the dip and dip direction and in different areas of the tank wall 
and the presence of multiple joint sets  (six joint sets), six blocks to the tank, B1 to B6 were 
divided. It also uses the test results averaged  such as uniaxial tests, the load point and 
Schmidt Hammer Compressive Strength rocks in various parts of the reservoir was calculated. 
By rock mass classification and using GSI method in six areas, rock mass parameter such as 
deformation module, tensile and Compressive strength, cohesion, friction angle and etc, were 
found in reservoir.   

  
Keywords: Engineering Geology, Rock mass classification, GSI, upper reservoir power 
of Azad dam   

  
  



  
  :مقدمه 

  
متر مکعب به منظـور  ونيليم ٣٠٠در حدود  یتيبا ظرف یبا ھسته رس یا زهیسد مخزني آزاد، از نوع سنگر

در اسـتان كردسـتان بـر روي رودخانـه  یآب شـرب وکشـاورز نيتأم  ،یجار یآبھا ميو تنظ ھاالبيکنترل س
در  .اسـت اثدردسـت احـدھاي مھم رودخانه سيروان و در مجـاورت روسـتاي بنيـدر  كوماسي از سرشاخه

ای سد آزاد اسـتفاده  گذشته جھت تأمين منابع قرضه مورد نياز سد از مخزن باالدست نيروگاه تلمبه ذخيره
ای در ادامه با مطرح شدن طرح نيروگاه تلمبه ذخيـره. )١٣٨٨،مھندسی گزارش زمين شناسی(شده است

ھای متعدد به ی از مھندسی ارزش و برسی گزینهگيرو نياز به یک مخزن دیگر، جھت اجرای این امر با یھره
بـه عنـوان مخـزن باالدسـت ) خانقـاه جوجـو(منظور انتخاب مخزن باالدست، در نھایت منبع قرضه ذکرشـده 

مخـزن  یريـقرارگ تيـاز موقع یینمـا. )١٣٩١و ھمکـاران،  شـاھوردیلو(ای انتخاب گردیـدذخيرهنيروگاه تلمبه
  .نشان داده شده است ١شکل  سد آزاد دردست  نیيباالدست و پا

  

  
  موقعيت قرارگيری مخزن باالدست و پایين دست: ١شکل

  
 یھـادار بـا انـدازهاز تـوده سـنگ درزه ییھـابلـوک یبـر رو ییمتعـدد صـحرا شاتیانجام آزما ،یاز نظر تئور 

در  ليـدل نياسـت بـه ھمـ اريبسـ نهیصرف وقت و ھز ازمنديمھم ن نیاما در عمل ا. است ریپذمتفاوت امکان
ھا به دست آمده و که از مغزه یشگاھیآزما جیسنگ از نتاتوده یپارامترھا نيجھت تخم توانیراستا م نیا

 رييـمدول نغ ليتوده سنگ از قب یپارامترھا ني، به منظور تخمGSI ليتوده سنگ از قب یبندطبقه یھاروش
ھـا، یکـی سنگبندی تودهطبقه ).Marinos, et al., 2000(اصطکاک استفاده کرد هیو زاو یشکل، چسبندگ

ھا بوده که به طور گسترده در مھندسی سنگ ودر مرحلـه ھای مرسوم برای شناسایی کيفيت آناز روش
بينـی ای در ھر سنگ و پيششود و ابزاری مناسب برای برآورد پایداری تودهطراحی مقدماتی استفاده می

  .)١٣٩١صفری، ( باشدسنگ میخصوصيات رفتاری توده
  
  
  

  زمين شناسی
  

-یمشـخص مـ یاژهیو اتيپھنه با خصوص نیا. واقع شده است رجانيس -محدوده مورد نظر در زون سنندج
و سنندج در شـمال  هيزاگرس از اروم ینوار دگرگون شده در امتداد و به موازات روراندگ کیبه صورت . شود
خصـات رسـوبگذاري در ايـن پھنـه مش. اسـتشـده دهيکشـ یو اسفندقه در جنوب شرق رجانيتا س یغرب



زون . مانند پھنه ايران مركزي است ولي جھـت و امتـداد كلـي آن از امتـداد كلـي زاگـرس پيـروي مـي كنـد
كـه . سيرجان را مي توان از ناحيه گلپايگان به دو بخـش شـمالي و جنـوبي تقسـيم بنـدي نمـود –سنندج 

سـيرجان جـزو  -به طور كلي پھنه سـنندج. تمنطقه مورد مطالعه در واحد شمالي اين پھنه واقع شده اس
سنگھاي چين خورده و دگرگون شـده ناشـي از كـوھزايي . ناآرام ترين پھنه ھاي ايران شناخته شده است

در اين . لياس به طور دگرشيب پوشيده شده است -سيمرين پيشين، بوسيله ماسه سنگ و شيل رسين
ر آنچه كه در ايران مركزي و البرز شناخته شده است، پھنه، دگرشيبي اصلي دوران مزوزوئيك و ترسير، نظي

سيستم شكستگي ھا و گسل ھـاي آن كـه بـه حركـات كـوھزايي كاتانگـايي و سـيمرين . ديده مي شود
نسبت داده مي شود، مانند ايران مركزي بوده و جھت زاگرس را قطع مي نمايدو دگرگوني شديد سيمرين 

درویـش (سيرجان مشاھده شـده اسـت -ش شمالي پھنه سنندجپسين در اواخر ژوراسيك، به ويژه در بخ
  ). ١٣٨٩زاده، 

  
  
  

  زمين شناسی مھندسی
  

كيلومتري  ٣٢و ٥/٤از نقطه نظر گسلش و شرايط تكتونيكي منطقه، گسلھاي كرگينه و ساتيله به ترتيب از 
لومتري جنـوب كي ٢٣اي آزاد و گسل سرو آباد از  محدوده مخزن نيروگاه تلمبه ذخيره شرقیو شمال  شرق

اي آزاد تحت تاثير فازھاي  محدوده مخزن نيروگاه تلمبه ذخيره. اي آزاد مي گذرند  مخزن نيروگاه تلمبه ذخيره
كوھزايي و عملكرد تكتونيكي منطقه، دچار گسلش ھايي شده است كه شاخه ھايي از آنھـا در محـدوده 

شناسـايي شـده ) مخـزن باالدسـت(هگسل درمحدوده مـورد مطالعـ ١٠مخزن عبور مي نمايند، در مجموع 
برخي از گسلھا در بررسي ھاي صحرايي جزء گسلھاي فرعي شناسايي شـده انـد كـه تـاثيري در . است

 یشناسـ نيگزارش زم(نظر شده است، و از اين رو از توصيف آنھا صرفاجراي سازه مخزن نخواھند داشت
ه ھاي سـنگي در محـل مخـزن  در راستاي بررسي وضعيت شكستگيھاي سطحي تود ).١٣٨٨ ،یمھندس

اطالعات مربوط به سيستم درزه ، سطوح اليـه بنـدي و سـطوح شيسـتوزيته، مشخصـات سـطح صـفحات 
ــا در  ــت آب در درزه ھ ــز كيفي ــده و ني ــواد پركنن ــول، م ــله داري ، ط ــاز شــدگي ، فاص ــدار ب ناپيوســتگي، مق

 .بررســي قــرار گرفتنــد يــل وايســتگاھھاي مختلفــي در ســطح زمــين نيــز قرائــت و ثبــت و ســپس مــورد تحل
تـوده سـنگ  .ناپيوستگي ھاي موجود در توده سنگ معموال عامل اصلي تعيين کننده رفتـار آن مـي باشـند
بـه . باشـند یھاي تشكيل دھنده مخزن نيروگاه داراي شكستگي ھاي متعددي با ويژگي ھاي متفاوت م

در سـطح زمـين و گمانـه  یھـا، برداشـت سيسـتم ناپيوسـتگ یناپيوستگ یھندس یژگیو یمنظور بررس
 ددھـتحليـل داده ھـا نشـان مـي. ده اسـت انجـام شـ یو برداشت خط یبه روش تصادف یاکتشاف  یھا

در ساختگاه مخزن وجود دارد که مختصات ھرکدام از آنھا در  یدسته درزه اصل٦ ،یبند هیعالوه بر سطوح ال
  .آورده شده است ٢شکل

  

Major Planes    
Orientation        

ID                  Dip/Dir
Bedding         80/044 
J1                   79/260
J2                   75/308
J3                   12/208
J4                   35/116
J5                  43/ 057
J6                    48/011

  
  

  ندر محدوده مخزبندی و الیه يك سطوح ناپيوستگي استريوگرافكانتور دياگرام و نمايش تصوير : ٢شکل



  
  بندی مخزن باالدستبلوک

  
در خالل مطالعات ميداني، بخشھاي مختلف توده سنگ در رخنمونھاي موجود بر حسب شرايط قرارگيري 

بلوكھا به براي ھر يك از . آنھا نسبت به ديواره معدن و نوع ليتولوژي تفكيك گرديده و بلوك بندي شده است
ھاي ميداني  بررسي. شده است زيطور سيستماتيك عمليات پيمايش و برداشت درزه صورت گرفته و آنال

دھد كه محدوده پيت معدن را مي توان بر اساس امتداد اصلي و جھت شيب ھر بخش از ديواره نشان مي
  .آورده شده است ٣، که در شکل مختلف تقسيم كرد )B6الی  B1(بلوك ٦معدن ، به 

  

  
  بندی مخزنبلوک: ٣شکل

  
  
  

  ھای آزمایشگاھیآزمایش
  

- به منظور تعيين خصوصيات فيزيكي و مكانيكي سنگ و نيز پارامترھاي ژئومكانيكي توده سنگھا، آزمايش
 نييجھت تع نيو ھمچن. ھاي اكتشافي انجام گرديد ھاي اخذ شده از گمانه ھاي مكانيك سنگ روي نمونه

و  یانقطه ارتک محوره، ب یمقاومت فشار لياز قب ییھا شیسنگ بکر از آزما یپارامتر مقاومت فشار
بدست آمده  ریاز مقاد ،پارامتر نیا قيدق نيبه منظور تخم تیو در نھا. استفاده شده است تياشم چکش
  .آورده شده است ١ پارامتر در جدول نیا ریکه مقاد. شده است یريگنيانگيمختلف م یھاشیاز آزما

  
  
  



  
  
  

  مختلف مخزن یھادر بلوک یمقاومت فشار: ١جدول  
  

بلوک             
 

آزمایش

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ٧٥ ٧٥ ٧٠ ٧٥ ٨٠ ٧٥ تک محوره
ایبار نقطه  ٧٠ ٥٥ ٥٠ ٦٠ ٦٥ ٦٠ 

 ٨٠ ٨٠ ٦٠ ٨٠ ٧٥ ٨٠چکش اشميت
 ٧٥ ٧٠ ٦٠ ٧١ ٧٣ ٧١ ميانگين

  
  
  

  سنگتعيين پارامترھای ژئومکانيکی توده
  

استفاده  Roclab1.0به منظور تعيين پارامترھاي ژئومكانيكي توده سنگ محدوده مورد مطالعه، از نرم افزار 
- رو آخرين معيار ارائه شده ھوك و براون، پارامتی شناس نيشاخص مقاومت زم یشده است که بر مبنا

كست ھوك و براون در مورد بطور كلي كاربرد معيار ش .ژئومكانيكي توده سنگ را محاسبه مي كند ھای
 ھمسانه است كه بتوان آنھا را متجانس وسنگھاي بكر و يا توده ھاي سنگي خيلي درزه داري توصيه شد

به بيان ديگر اين معيار وقتي كاربرد دارد كه خواص توده سنگ در قسمتھاي مختلف و نيز در . گرد فرض كرد
توده سنگھايي معيار ھوك و براون را فقط در مورد در چنين . امتدادھاي متفاوت، كمابيش يكسان باشد

بخشھاي سالم و بكر مي توان استفاده نمود، در عين حال مقاومت ناپيوستگيھاي سنگ را نيز مي 
 دیبازد یرا بر مبنا GSIمقدار  توانیم Roclabدر نرم افزار . )Singh, Rao, 2005(بايست مد نظر قرارداد

با توجه به شرایط  .نمود نييتع ھایوستگيسطوح ناپ طیودن شراانجام گرفته و مشخص نم ییصحرا
از روی کنتورھای موجود ) GSI(ناپيوستگی و وضعيت ساختار توده سنگ، مقدار ميانگين اندیس مقاومت 

اندیس مقاومت زمين شناسی برای توده سنگ ھای بلوک ھای مختلف مخزن در جدول . شودارزیابی می
  .آمده است ٢
  

  مختلف مخزن یتوده سنگ در نواح GSIو  mi: ٢جدول
  

 
 بلوک

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

GSI ٤٤ ٣٥ ٣٠ ٤٠ ٣٥ ٤٠ 

mi ٢١ ١٧ ١٧ ١٧ ١٧ ١٧ 

  
  
  

  :سنگبندی مھندسی تودهطبقه
  

از ديرباز روشھاي تجربي طبقه بندي توده سنگ از ديدگاه مھندسي در مسائل كاربردي مورد توجه قرار 
  :روش ھا عبارتند از  نیا نیرکه شناخته شده ت. گرفته است



  ١٩٨۴آن در سال  و اصالح شده )RMR( ١٩٧٤روش پيشنھادي بنياوسكي در سال  -
  ١٩٧٤روش بارتون و ھمکاران در سال  - 
  )GSI( روش شاخص مقاومت زمين شناسي توده سنگ -

ھا و فضاھاي  تونل(ھاي زيرزميني آوري و تحليل شده اند اغلب ساز هجمع  Q یکه در طبقه بند یموارد
در اين موارد، . در سنگ ھاي كم درزه و يا يكپارچه که در اعماق زياد ھستند را در برمي گيرند) ینيرزمیز

سنگ را تحت تأثير قرار مي  دهشرايط ساختاري كمتر بر توده سنگ تأثير گذار بوده و بيشتر شرايط تنش تو
اق متوسط قرار داشته و سنگھاي سازه ھايي كه بيشتر در اعم RMRدر روش طبقه بندي . دھد

در اين روش تنش در سنگ كمتر مورد . دربرگيرنده بطورميانگين سه دسته درزه ھستند، مدنظر بوده اند
شاخص مقاومت زمين . باشد یتوجه بوده و بيشتر شرايط ساختماني بر رفتار توده سنگ حاكم م

ھاي گيرد و در سازهتوجه قرار مي ز ساير رو شھا موردکه امروزه بيش ا) GSI(شناسي توده سنگ 
  .)Marions, et al., 2000(قابل استفاده است زيسطحي ن

  
  
  
    :با استفاده از معيار ھوک و براون یکيژئومکان یپارامترھا نييتع
  
شکست ارائه شده اسـت و بـه کـاربر اجـازه  اريمع نیو آسان از ا عیبه منظور استفاده سر Roclab افزارنرم
 اتيخصوص نیا رييتغ ريثأتتوان می توده سنگ را بدست آورد و  اتياز خصوص ینيتخم یه راحتدھد تا ب یم

سنگ  یتوده ھا یمقاومت برش یابیارز یلذا برا. مشاھده کرد یکيشکست بصورت گراف یرا بر پوش ھا
سـتفاده ا Roclabکلمب معادل، از نرم افـزار -ھوک و براون و موھر یعوامل مقاومت برش نييساختگاه و تع

ــه عمــل آمــده اســت ــيجھــت تع). Wines, Lilly, 2001(ب ــوده ســنگ از قب یمقــاومت یپارامترھــا ني ــت  لي
بــه  ازيــ، ن یریپـذ رشــکلييو مــدول تغ یو کششـ یمقاومــت فشــار ،یاصــطکاک داخلـ هیــزاو ،یچسـبندگ
 یبـرا mi، پـارامتر ) GSI( یشناسـ نيمقاومـت زمـ سیسنگ بکر، اند یشامل مقاومت فشار ییپارامترھا

ذکر ) ٢و  ١ یجدول ھا(از  ریمقاد نیکه ا).Labuz, et al., 2012( باشدیم) D( یآشفتگ بیسنگ بکر و ضر
تـوده سـنگ،  یمقـاومت یشکسـت ھـوک و بـراون پارامترھـا اريبخش با استفاده از مع نیدر ا .شده است
مختلـف مخـزن  یھـالـوکب یکولمب برا -موھر اريمع یمقاومت یھوک و براون و پارامترھا اريمع یپارامترھا

  .آمده است ٣که نتایج حاصل در جدول. گردد یمحاسبه م
  

شش گانه مخزن، با استفاده از روابط مربوط  یھاتوده سنگ بلوک یکيژئومکان یپارامترھا نييتع :٣جدول
  کولمب –براون و  موھر  -ھوک یختگيگس اريبه مع

  
 

 بلوک
پارامترھای مقاومت 

 برشی
 σt معيار ھوک و براون

 (Mpa) 
E 

 (Gpa) 
σc 

(Mpa) 
C(Mpa) Φ(degree) sr mr 

٥ ٤٢٫١٠ ٠٫١٧٦ ١- e٠٫٠١٤ ٠٫٢٣٤ ٤٫٥٤-  ٤٫٣ ٢٫٣٧ 
٥ ٣٨٫٩٦ ٠٫١٤٧ ٢- e٠٫٠٠٩ ٠٫١٦٤ ١٫٩٧-  ٣٫٥٧ ١٫٨ 
٥ ٤٢٫١٠ ٠٫١٧٦ ٣- e٠٫٠١٤ ٠٫٢٣٤ ٤٫٥٤-  ٤٫٣ ٢٫٣٧ 
٥ ٣٣٫٨٩ ٠٫١١١ ٤- e٠٫٠٠٤ ٠٫١١٥ ٨٫٥٧-  ٠٫١٣٥ ١٫٢٢ 
٥ ٣٨٫٦٥ ٠٫١٤٥ ٥- e٠٫٠٠٨ ٠٫١٦٤ ١٫٩٧-  ٠٫٢٦٢ ١٫٧٦ 
٥ ٤٦٫٧٧ ٠٫٢٢ ٦- e٠٫٠١٧ ٠٫٣٨٥ ١٠-  ٥٫٩٤ ٣٫٠٦ 

  
  
  

  :نتيجه گيری
  

بندی مخزن به نواحی شش گانه، ھدف اصلی این تحقيق، تخمين پارامترھای ژئومکانيکی با توجه به بلوک
 Roclab 1.0افزار  که این امر با استفاده از تحليل توسط نرم. باشدسنگ در نواحی مختلف مخزن میتوده

ترین ناحيه در مخزن ضعيف) B4( ۴با توجه به نتایج بدست آمده از تحليل مذکور، بلوک . انجام گرفته است
ھای ژئومکانيکی آن عبارتند از چسبندگی باشد، که ویژگیای سد آزاد میذخيرهباالدست نيروگاه تلمبه

گيگاپاسکال و مقاومت  ٢٢/١ول االستيسيته مددرجه، ٨٩/٣٣پاسکال، زاویه اصطکاک داخلی کيلو١١١



ھای شوداز نتایج بدست آمده این تحقيق جھت تحليلپيشنھاد می .باشدکيلو پاسکال می ١٣۵فشاری 
  .بعدی از قبيل پایداری مخزن مذکور استفاده گردد

  
  
  

  :منابع فارسي 
  

مؤسســه انتشــارات ، )١٢٠ – ١١٨( ، چــاپ چھــارم، "زمــين شناســی ایــران"، ١٣٨٩، .ع، درویــش زاده      
  تھران، اميرکبير

بھــره گيــری از مھندســی "، ١٣٩١ ،.، فرنــو، م.، قربانخــانی، ح.عبــاس زاده مطلــق، م ،.م، شــاھوردیلو      
  دانشگاه تھران، کنفرانس و نمایشگاه سد و تونل، "ھای طرح سد و نيروگاه آزادارزش در بازنگری زیربخش
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  :چكيده  - ١
  

 ٧٥کيلومتري شرق مشھد و  ١٨٠سد دوستي بر روي رودخانه ھريررود در شمال شرقي ايران در حدود 
 .اي با ھسته سيلتي است سنگريزه سد دوستي از نوع خاکي. واقع شده است کيلومتري جنوب سرخس

 مستلزم سد ساخت و طراحي. باشد ميليون متر مکعب می ١٢٥٠ن متر و حجم آ ٧٨ارتفاع سد از پي 
 منظور این براي .باشد مي سد ساختگاه ھاي سنگ توده ژئوتکنيکي و شناسي زمين شرایط شناخت
 درزه عمليات شامل سد این در صحرایي مطالعات  .است الزامي یشگاھيآزما و صحرایي آزمایشات
 ھاي آزمون انجام منظور به نمونه تھيه و نفوذپذیري آزمایش گيري، مغزه و اکتشافي ھاي گمانه حفر نگاري،

ھای ساختگاه سد بر  مطالعات آزمایشگاھی و صحرایی نشان داد که توده سنگ .باشد آزمایشگاھی می
 .در رده متوسط قرار دارند RQDدر رده ضعيف تا متوسط و از نظر   RMRندی اساس رده ب

  
 RMR ،RQDسنگ ، نفوذپذیری،  سد دوستی، توده:كليد واژه ھا

  
  

Abstract: 
 

An Investigation on Engineering Geology Properties of Doosti Dam 
Site 

 
Doosti dam site is located on the Hariroud River, which forms part of the international boundary 
between Iran and Turkmenistan,  at a distance of about 180 kilometers from east of Mashhad 

and 85 kilometers from west of sarakhs in Razavi Khorasan Province. This under construction 
dam is a type of earth fill dam with silty core. Dam has a height of 78 meter from foundation 

and volume of 1250 million cubic meters. Geological and geotechnical conditions of dam site 
rocks are necessary to designe and foundation of dam. For this purpose, Field and laboratory 

experiments are necessary. Field studies in this dam includes joints journalism operations, drill 
exploration bore holes and getting cores, permeability experiment and prepar sample to do 

laboratory experiments. Laboratory and Field studies indicated that dam site rocks are located 
in weak to medium category according to RMR classification and in medium category according 

to RQD  
  
Keywords: Doosti Dam, Rock Mass, Permeability, RMR, RQD 
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  :مقدمه  - ٢
  

 زمهال. ارندد كشور پايدار توسعه در توجھي قابل نقش ملي، مھم ي ھا یه سرما از يكي عنوان به سدھا
 ميزان و ابعاد به توجه با ديگر طرف از .است ھا آن ايمني تضمين با ھا سرمايه اين حفظ پايداري اين حصول

   پايين در ھاآن ايمني تھديد ھرگونه از ناشي خطرات مديريت اطرافشان، محيط بر ھا سازه اين اثرگذاري
ھای  در مرحله شناسایی محل ساختگاه سد، بررسی. است برخوردار اي ويژه اھميت از ساختگاه دست
تواند از بروز  بررسی دقيق در این مرحله می. ای دارد شناسی مھندسی جایگاه ویژه شناسی و زمين زمين

  .جلوگيری نمایدندسی و ژئوتکنيکی ساختگاه سد دوستی شناسی مھ مشکالت زمين
 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :شناسی ساختگاه سد زمين -٣
  

په داغ واقع ک -شناسی در منتھی اليه شرق زون زمين شناختی ھزارمسجد گستره طرح از دیدگاه زمين
قرار گرفته ولی ) کرتاسه(ھای دوران دوم  بطورکلی ساختگاه سد دوستی در سنگ .شده است

ساختگاه . ھای اوایل دوران سوم و ھمچنين رسوبات عھد حاضر نيز در محدوده سد گسترش دارند گسن
چھار واحد . جنوب شرقی است ̲ سد در یال شمالی طاقدیسی قرار گرفته که محور آن تقریبا شمال غربی

ليت، ليتولوژیکی مشخص در محدوده پی سد قابل تشخيص است که از جنوب به شمال شامل مارن، آرژی
دھد  نشان می) لوژون(ھا آزمایشات نفوذپذیری انجام شده در گمانه. باشد سيلتستون و ماسه سنگ می

که ميزان نفوذپذیری جناح راست کامال متفاوت با بستر رودخانه و جناح چپ بوده و مقدار بيشتری را نشان 
  .)١٣٧٩گزارش سيمای طرح سد مخزنی دوستی، (دھد می

  
  
  
  
  

  
  
  

  عيت جغرافيایی محل احداث سد مخزنی دوستیموق - ١شکل



  
  
 :ھا بررسی سيستم ناپيوستگی -۴
  

ھا در ھنگام احداث گالری تزریق سد  ھای حاصل از برداشت سطحی ناپيوستگی با استفاده از داده
داری، بازشدگی، نوع پرشدگی، زبری و شکل  ھا شامل تداوم، فاصله پارامترھای مھندسی ناپيوستگی

مطابق . دھد ھا را در سد دوستی نشان می ھای ناپيوستگی خالصه ویژگی ١جدول . عه گردیدھا مطال درزه
ھا صاف و اکثرا فاقد پرشدگی ھستند و سيلت و رس بيشترین مواد پرکننده و  جدول سطح اکثر درزه

بازشدگی ھا در حد متوسط تا زیاد بوده و  ھا در رده دوم  قرار دارند و تداوم آن کلسيت و ژیپس پس از آن
  .باشد ميليمتر می ٥/٢ھا کمتر از  آن

  شکل  زبری  پرشدگی )متر ميلی(دھانه )متر(داری فاصله  )متر(دوام  موقعيت

 
گاه  تکيه
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  ای صفحه
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  نرم

 
  ای صفحه

  ھا در ساختگاه سد دوستی ھای ناپيوستگی خالصه ویژگی - ١جدول 
 
  :دوستی سد ساختگاه ھای سنگ توده ارزیابی -۵
  
  ):RMR(ژئومکانيکی بندی طبقه -١-۵
  

سيستم  در این . ردیده استارائه گ) Bieniawski(توسط بنياوسکی١٩٧۶این طبقه بندی در سال 
گيری  ھا در محل قابل اندازه شود که تمامی آن ھای سنگ استفاده می توده ھای مھم از ویژگیبندی  طبقه
  .)١٣٨٧معماریان، ( ھا بدست آورد ھای گمانه ھا را از داده توان آن ھمچنين می.باشد می

ھای حفاری شده  مغزه ھای حاصل از گمانهبا استفاده از نتایج آزمایشات صحرایی و آزمایشگاھی بر روی 
ھای سنگی ساختگاه سد دوستی  ھا در رخنمون گیدر مرحله دوم و اطالعات حاصل از برداشت ناپيوست

  .ارائه شده است ٢نتایجی حاصل گردید که در جدول 
  

  جناح چپ  بستر رودخانه  جناح راست  موقعيت
  
  امتياز

  
۵۴  

  
۴٧  

قسمت   ٣٢/۵
  فوقانی

قسمت   ۵٨
  حتانیت
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  )Fair(متوسط

  
  )Poor(ضعيف

  

قسمت 
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 RMRھای ساختگاه سد دوستی بر اساس طبقه بندی  بندی توده سنگ رده - ٢ جدول



  
  
  ):RQD(کيفيت ویژه سنگ -٢ -۵
  

توسط دیر و ھمکاران در  RQDصار یا به اخت) Rock Quality Designation Index( اندیس درجه کيفی سنگ
ھای سنگی با این پارامتر بررسی  ھا در توده وجود و فراوانی درز و شکاف. پيشنھاد گردید ١٩۶٧سال 
  .)١٣٨٧معماریان، ( گردد می

ھای مرحله اول و دوم سد دوستی نشان  ھای بازیافتی از حفاری ھای انجام شده بر روی مغزه بررسی
  ھای تحتانی کاھش یافته و در اعماق  ھا در محدوده پی سد در قسمت توده سنگدھد که کيفيت ویژه  می

ھای مختلف ساختگاه سد  قسمت RQDبر این اساس مقدار . یابد ھا افزایش می بجز محل عبور گسل
  .ارائه گردیده است ٣دوستی در جدول 

  ھای ساختگاه سد دوستی ده سنگضریب کيفی تو - ٣ جدول
  
  
  :لوژی محل سدژئوھيدرو -۶
  

ھای  ھای محدوده پی سد با توجه به ليتولوژی متفاوتی که دارند دارای ویژگی سنگ وضعيت توده
حفاری ھای انجام شده در مراحل اول و دوم در محدوده پی . باشند ھيدروژئولوژیکی کامال متفاوت نيز می

ھا  ھای تکتونيکی که بطور موضعی سنگ ظر از ویژگین ه ميزان نفوذپذیری صرفسد مؤید این مطلب است ک
، در بست رودخانه )لوژون ٥٣( بطور کلی در دیواره سمت راست متوسط تا زیاد. را تحت تاثير قرار داده است

  .باشد می) لوژون ٢- ١( و در جناح چپ خيلی کم تا نفوذناپذیر) لوژون ٣( کم
  

شکستگی در   نفوذپذیری  ليتولوژی  موقعيت  ردیف
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◊◊◊◊◊◊◊  
  
  

  :نتيجه گيري 
  

 ھا دارای کيفيت عالی بوده و نياز سنگ گاه چپ اکثر توده ات نفوذپذیری انجام شده در تکيهبر مبنای آزمایش
ھا در رده ضعيف تا خيلی ضعيف قرار  گاه راست توده سنگ ھای تکيه به تزریق ندارند، اما در بيشتر قسمت

در بستر  این شاخص. درصد است RQD ،۶٠در جناح راست شاخص .دارند و شدیدا نياز به تزیق دارند
ھای  توده سنگ RMRبندی  بر اساس رده. درصد است ٨۵تا  ۶۶گاه چپ بين  درصد و در تکيه ٧١رودخانه 

  .گيرد جناح راست و بستر رودخانه در رده متوسط و جناح چپ د رده ضعيف تا متوسط قرار می
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  :چكيده 
كيلومتري جنوب شرقي شھر ميناب واقع شده  ٣٤ساختگاه سد مخزني سرني در استان ھرمزگان در 

مطالعه در حاشيه غربي زون ساختاري مكران و در  ايران، منطقه مورداز دیدگاه زمين شناسی . است
ليتولوژي حاكم . مجاورت جنوب شرق زون ساختاري زاگرس و در منطقه مكران ساحلي قرار گرفته است

در محدوده حوزه آبريز سد سرني عمدتأ از شيل، ماسه سنگ، گلسنگ و سيلت استون ھمراه با كمي 
جام این تحقيق بررسی خصوصيات ژئوتکنيکی منابع قرضه ھدف از ان. گچ در متن آنھا تشكيل شده است

در این مقاله، پس از بررسی ھای صحرایی و آزمایشات . مورد استفاده در ساخت سد مورد نظر است
  .آزمایشگاھی، اقدام به تجزیه و تحليل داده ھا شده است

  
 سرنی، مکانيک خاک، ميناب، ژئوتکنيک: كليد واژه ھا

  
  

Abstract: 
Sarney dam is located in the Hormozgan province, 34 kilometers southeast of the MINAB city. 
From the viewpoint of geological, study of area located in the structural zone, the western 
margin of the Makran, adjacent South- East zone of Zagros and Makran coastal. Dominant 
lithology within the dam basin Sarney mainly that made from shale, sandstone, mudstone and 
siltstone with a little chalk. The purpose of this study to evaluate the geotechnical properties of 
materials used in the construction dam. In this paper, the field surveys and laboratory 
experiments that do analysis date. 

  
Keywords : Sarney, soil mechanics, Minab, geotechnical 
 

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  :مقدمه  - ١

مطالعه و بررسی امکان احداث سد بر روی رودخانه سرنی یکی از پروژه ھای آبی است که در راستای 
راونگ، تامين قسمتي از نياز شرب  -تامين آب مورد نياز اراضي دشت كرياننيل به اھدافی ھمچون، 

ساختگاه سد مخزني سرني در ). ١٣٨٥شرکت آب منطقه ای ھرمزگان، (منطقه پيش بينی شده است 
 ٢٧- ٥٢تا  ٢٧-٧كيلومتري جنوب شرقي شھر ميناب در ناحيه ای بين عرض شمالی  ٣٤استان ھرمزگان در 
دسترسي به سد از طريق جاده آسفالته بندرعباس به ميناب و سپس از ). ١شکل (واقع شده است 

كيلومتر كه از دھانه رودخانه تا محور سد مي باشد  ١٩ميناب به دشت كريان و از جاده دسترسي به طول 
این سد بر روی رودخانه سرنی واقع شده، اين رودخانه از دامنه ھاي جنوبي كوه مغ . امكان پذير است

كيلومتري جنوب خاوري ميناب سرچشمه مي گيرد  ٧٥واقع در ) از قلل رشته كوھھاي بشاگرد(ن شكاالدي
  .و در جھت باختر و از ميان تپه ھاي كم ارتفاع جريان مي يابد



  
  موقعيت جغرافيایی ساختگاه سد سرنی - ١شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :منطقه عمومی زمين شناسی - ٢

مطالعه در حاشيه غربي زون ساختاري مكران و در مجاورت  ازديدگاه زمين شناسي ايران، منطقه مورد
ليتولوژي حاكم در . جنوب شرق زون ساختاري زاگرس و در منطقه مكران ساحلي قرار گرفته است

محدوده حوزه آبريز سد سرني عمدتأ از شيل، ماسه سنگ، گلسنگ و سيلت استون ھمراه با كمي گچ 
نيز مھمترین گسلی است که در نزدیکی ساختگاه سد قرار  گسل زندان. در متن آنھا تشكيل شده است

  ).١٣٨٣آقانباتی، (دارد 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  :آزمایشات آزمایشگاھی -٣
  :دانه بندی -١-٣

  .آمده است ٢و  ١متری در جداول  ٤نتایج حاصل از دانه بندی نمونه ھای برداشتی از گمانه ھا در عمق 
  دانه بندی منابع قرضه ریزدانه - ١جدول 

شماره 
  چاله

FN
-1

 FN
-2

 FN
-3

 FN
-4

 FN
-5

 FN
-6

 FN
-7

 TP
FN

-
23 TP
FN

-
24 TP
FN

-
25 TP
FN

-
26 TP
FN

-
27 TP
FN

-
28 

طبقه 
بندی 
CL  CL CL CL CL CL CL CL  خاک

-M
L

 

SC CL CL M
L

 SM 

P.I.% ١٠  ١٠  ١١  ٧  ٩  ١١  ١٦  ٩  ٩  ١٠  ٨  NP NP 

L.L.% ٢٦  ٢٦  ٢٧  ٢١  ٢٥  ٢٧  ٣٠  ٢٧  ٢٥  ٢٦  ٢٤  LL LL 

  دانه بندی منابع قرضه درشت دانه - ٢دول ج
شماره 
  چاله

CN
-1

 CN
-2

 CN
-3

 CN
-4

 CN
-5

 CN
-6

 CN
-7

 CN
-8

 CN
-9

 CN
-1

0
 

طبقه 
بندی 
  خاک

GP GP-
GM 

GP SP-
SM 

GP SP GP-
GM 

GP - GP 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :دانسيته طبيعی -٢-٣

برای دستيابی به خصوصيات فيزیکی الیه ھای خاک آزمایش تعيين وزن مخصوص خشک و تر و درصد 
در عمق مورد نظر  ASTM-D1556رطوبت طبيعی خاک در محل به روش مخروط ماسه مطابق استاندارد 

  .درج گردیده است ٣انجام گرفت که نتایج آن در جدول 



  
  نتایج آزمایش دانسيته - ٣جدول 

شماره 
  چاله

TP
FN

-3

TP
FN

-3

TP
FN

-3
 TP

FN
-6

TP
FN

-6

TP
FN

-6

TP
FN

-8

TP
FN

-8

TP
FN

-8

TP
FN

-1
0

TP
FN

-1
0

TP
FN

-1
0

  ٦٠٠  ٤٠٠  ٢٠٠  ٦٠٠  ٤٠٠  ٢٠٠  ٦٠٠  ٤٠٠  ٢٠٠  ٦٠٠  ٤٠٠  ٢٠٠  Cmعمق 

دانسيته 
تر 

gr/cm3 

٧٣/١  ٧٣/١  ٥٧/١  ٥٩/١  ٥٩/١  ٥٨/١  ٦٢/١  ٦١/١  ٥٧/١  ٦١/١  ٥٩/١  ٦٣/١  

دانسيته 
خشک 
gr/cm3  

٥٥/١  ٥٣/١  ٤٦/١  ٥١/١  ٥٣/١  ٥١/١  ٤٣/١  ٥٨/١  ٤٩/١  ٥٣/١  ٤٧/١  ٥٥/١  

  
  نتایج حاصل از درصد رطوبت - ٤جدول 

ه 
ار
شم
له
چا

  TP
FN

-3
 TP

FN
-3

 TP
FN

-3
  TP

FN
-6

 TP
FN

-6
 TP

FN
-6

 TP
FN

-8
 TP

FN
-8

 TP
FN

-8
 TP

FN
-1

0

TP
FN

-1
0

TP
FN

-1
0

 ٣١/١١  ١٣  ٢٩/٧  ٤/٥  ٦١/٣  ٤٥/٤ ٢٣/١٣  ٠٣/٩  ٣٦/٥  ٢/٥  ٥٢/٨  ١٢/٥  رطوبت
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  :آزمایشات شيميایی -٣-٣

  .شرح داده شده است ٥نتایج آزمایشات شيميایی انجام شده بر روی نمونه ھا در جدول
  

  نتایج آزمایشات شيميایی - ٥جدول 

ره
ما
ش

  
نه
مو
ن

ق  
عم

  
cm PH 

ر 
د

C
 ˚

٢٥ 

SO
42-

 W
T%

 

O
M

 W
T%

 T.
D

.S
 W

T%
 

Ca
2+

 m
.e

q/
lit

 

M
g2+

 m
.e

q/
lit

 

N
a+

 m
.e

q/
lit

 

K+
 m
.e

q/
lit

 

Fn-
13 

٥٩/٠  ٤٨/٣٣٩  ٣٣/٩  ١٥/١١  ٣٨/١  ٢٥/٠  ٦٧/٠  ٩/٨  ٦٠٠  

Fn-
14  

٧٠/٠  ٤٣/٣٧٨  ٤٥/٨  ٨٩/٩  ٤٩/١  ٤٤/٠  ٨٠/٠  ٨/٨  ٦٠٠  

Fn-
15  

٦٤/٠  ٦١/٣٥٠  ٠٧/١١  ٩٩/٧  ٣١/١  ٣١/٠  ٧٣/٠  ١/٩  ٦٠٠  

Fn-
16  

٧٠/٠  ٧٤/٣٦١  ٥١/٦  ٩٣/٨  ٥٩/١  ٥٠/٠  ٨٦/٠  ٩  ٦٠٠  

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  پين ھول -٤-٣

ميلي متري از سوراخي  ٥٠آزمايش پين ھول عبارت از عبور جريان افقي آب مقطرتحت ارتفاع ھيدروليكي
نتایج حاصل در . )١٣٧٠طاحونی، ( به قطر يك ميلي متر كه در داخل نمونه خاك ايجاد شده، شروع ميشود

  .آورده شده است ٦جدول 
  نتایج آزمایش پين ھول - ٦جدول 

طبقه بندی  cm اندازه سوراخ نھایی Cmعمق   شماره نمونه
  واگرایی

TPFN-13  تيره  ٢  ٦٠٠  
TPFN-14 تيره  ٢  ٦٠٠  



TPFN-15  تيره  ٥/١-٢  ٦٠٠  
TPFN-16 تيره  ٢  ٦٠٠  

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :نتيجه گيري 

متغيير  ٢٣/١٣تا  ٦١/٣با توجه به نتایج آزمایشات آزمایشگاھی انجام شده، درصد رطوبت نمونه ھا بين 
و منابع  (CL)است، بر اساس دانه بندی، بيشتر خاک ھای منابع ریزدانه از نوع رس با خاصيت خميری کم 

ه ھا در طبقه بندی نتایج حاصل از آزمایش پين ھول، تمامی نمون. می باشند GPدرشت دانه از نوع 
 ۵٨/١تا  ۴٣/١و  ٧٣/١تا  ۵٧/١دانسيته تر و خشک نمونه ھا به ترتيب بين . واگرایی از نوع تيره می باشند

gr/cm3 ھمچنين ،PH  ۵٩/١تا  ٣١/١بوده و ميزان مواد محلول در نمونه ھا  ١/٩تا  ٨/٨نمونه ھای بين 
  .متغيير است

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :منابع فارسي 

  
، مجموعه استانداردھای ترجمه شده شرکت مادر تخصصی ١٣٨٥فنی مکانيک خاک، آزمایشگاه 

  .صفحه ١٧٥٩آزمایشگاه فنی مکانيک خاک،
  .، زمين شناسی ایران، انتشارات سازمان زمين شناسی کشور١٣٨٣، .آقانباتی، ع

، اصول مھندسی ژئوتکنيک، جلد دوم، چاپ ١٣٧٠، .، ترجمه طاحونی، ش).B(، ب )Das(داس 
  .١٩٠-١٨٧دوازدھم، انتشارات پارس آئين، صفحه 

، استفاده از منابع ١٣٩٢، .ع.، عنایت، م.، حسينی، ش.، انصاری فر، م.، بازوند، ع.رھنماراد، ج
، ھفدھمين ھمایش انجمن زمين شناسی ایران، )شرق خرم آباد(قرضه جھت ساخت سد ایوشان 

  .دانشگاه شھيد بھشتی تھران
  

◊◊◊◊◊◊◊  
 
References:  
 

ASTM, 1992, Standard Test Method for Identification and Classification of Dispersive Clay 
Soils by Pinhole Test, ASTM and Designation: D 4647-92. 

ASTM, 1990, Standard Test Method for Dispersive Classification of Clay Soil by Double 
Hydrometer, ASTM and Designation: D 4221-90. 



 
اردبيل با استفاده از - نهآھن ميابررسی دالیل فرونشست در ترانشه مسير راه

  نگاری شکست مرزیلرزه روش
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :چكيده 
  

اردبيل - آھن ميانهای در قطعه یکم مسير راهترانشه ٣٨٥در این مقاله دالیل رخداد فرونشست در کيلومتر 
-نگاری شکست مرزی میی لرزهروش مورد استفاده برای این منظور روش ژئوفيزیک .بررسی شده است

ھا امواج در برداشت. متر برداشت شده است ٥٠٠باشد که در طول یک پروفيل سطحی به طول تقریبی 
حاصل از سایر  نتایجبا  و مقایسه نتایج آن نگاری ھای لرزهداده با تحليل .اندای فشاری ثبت شدهلرزه
در سرعت  و متوالی سئله دار بوده و تغييرات زیادھای مروشن شد که خاک منطقه در زمره خاک ھاروش

جنس . باشدشناسی میگویای به ھم ریختگی منطقه از نظر زمين ،ایلرزه محاسبه شده برای امواج
خاک منطقه رس، مارن و گچسنگ تعيين شد که قابليت جذب آب باالیی دارند بنابراین در فصول بارندگی 

لذا قبل از احداث  .یابددار افزایش میونشست خاک در مناطق شيببه دليل افزایش وزن خاک احتمال فر
   .انجام اقداماتی در جھت پایدارسازی آن الزامی استھای موجود در مسير آن ھا و تونلآھن و پلراه
  
  

 اردبيل-آھن ميانهمرزی، راه نگاری شکستفرونشست، مطالعات ژئوفيزیکی، لرزه: كليد واژه ھا
  
  

Abstract: 
 

Reasons of landslide in mianeh-ardebil railway investigation with 
application of refraction seismic 

 
In this paper the reasons for landside of part 1 of Mianeh-Ardebil railroad at 385 km was 
investigated. The Geophysical measurement of refraction seismic was used through a shallow 
land profile of 500m through sampling. Through sampling compressive seismic waves was 
monitored. After analysing the data and comparing it with the data gathered from other 
methods, It became obvious that the soil of that particular region was tangled, also frequent 
and numerous changes in the wavelength is the testiment to this fact from Geological point of 
view. The soil was made of Clay, Marn and Gypsum which can absorb huge amount of water 
thus their weight would increase during raining seasons and therefore increasing the chance of 
occurring a landslide in steep places. For the reasons mentioned above it is recommended that 
preliminary work should be done to stabilize the soil before developing any railroad, bridge and 
tunnel. 

 
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  



 
  :مقدمه 

  
ھای شدر طول جنب کشویی ، فرونشست و لغزش یا رانشانواع مختلفی از شکست ازجمله واژگونی

ھا رانش زمين یا زمين لغزشدر این ميان،  .)٢٠٠۵و ھمکاران، Meric (بزرگ ثقلی ممکن است رخ دھد 
و  Barta.(باشدمی آساھای سيلافتد که در ارتباط با بارش باراناغلب در مناطق کوھستانی اتفاق می

برقرار به دليل  ،ھای ژئوفيزیکی در مطالعات ساختگاھیدر گذشته استفاده از روش) ٢٠٠۵ھمکاران، 
ھای مکانيکی سنگ و خاک چندان با ھا و ویژگینبودن ارتباط مستقيم بين پارامترھای حاصل از این روش

از آنجایی که بين پارامترھای ژئوفيزیکی و خواص سنگ  امروزه). ١٩٨٨، Huchitson(استقبال روبرو نبود 
لذا نتایج حاصل از این مطالعات و  .بخصوص در ارتباط با اکتشاف نفت مطالعات خوبی صورت گرفته است

گيرد افزون مورد استفاده قرار میھای ژئوتکنيکی نيز به صورت روزھای ژئوفيزیکی در حوضهروش
)Jongmans ،٢٠٠٨(.   
  
. بينی شده استھای متعددی پيشھا و تونلاردبيل یک پروژه ملی است که در مسير آن پل-ميانهآھن راه

، در اثر نفوذ آب حاصل از بارندگی به جسم ترانشه، رانش ٣٨٥کيلومتر  ترانشه در حين اجرای عمليات حفر
 قابل توجھی از  رخ داده و حجم) در راستای مسير(متر  ٨٠در طول  ،نسبتا بزرگی در دامنه سمت راست

 محدوده رانشی مورد نظر در بخش .مصالح در راستای یک سطح شکست از دامنه شيروانی جدا شد
قطعه یک  ٣٨٤+٧٦٠و کيلومتر  ٣٨٤+٦٨٠ایران، حوالی شھرستان ميانه، حد فاصل کيلومتر  غربیشمال 

اردبيل  - طعه يک راه آھن ميانهگذر ق ،شناسي ايراناز ديدگاه زمين .است اردبيل واقع شده -راه آھن ميانه
ھاي سنگي آن به توده .تي از ايران مرکزي واقع شده استرسوبي آذربايجان و قسم- در پھنه ساختاري

پذيري ھاي رسوبي آواري ھمراه با تبخيري ھاست و به اين علت فرسايشطور کلي از جنس نھشته
ھاي آنھا ھموار و بيشتر به صورت دامنه ريختار کلي ناحيه به صورت تپه ماھور است که. زيادي دارند

  )١٣٨٩مشکين، ( .کوژاند

  

  
  شناسی منطقه مورد مطالعهزمين. ١شکل                                         

 
ه، شده است تا با توجـه بـه اھميـت پـروژاختگاه این پروژه انجام تاکنون مطالعات مختلفی برای بررسی س

-سـنگ RMRابتدا با اسـتفاده از مقـادیر  در این راستا،. مورد بررسی قرار گيرد وضعيت پایداری این ترانشه
در مرحله بعد با اسـتفاده . ھای مذکور تخمين زده شدندھای دو طرف دره، ظرفيت باربری مجاز توده سنگ

ای و واژگـونی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و ای گـوهھـای صـفحهاز روش استریوگرافيک احتمال وقوع لغـزش
   شد ، وضعيت پایداری ترانشه بررسیPLAXISافزار پس با روش عددی اجزای محدود، با استفاده از نرمس



  
بـه اثبـات  تـراما در ادامه مطالعات، با مشاھده حفراتی در منطقه لـزوم مطالعـات دقيـق. )١٣٨۶مشکين، (

تواند اطالعاتی از زیـر که می، به دليل اینھای ژئوفيزیکی گذشته از مزایای پرشمار آنرسيد که گزینه روش
آنجایی کـه ھای ژئوفيزیکی از روشاز ھای حاصل داده .قرار گرفت در اختيار قرار دھد در اولویت سطح زمين

ھـای ژئـوفيزیکی، آزمایشـات و در کنـار روش .باشـندرزش مـیاوند لذا بسـيار بـاشبه روش برجا حاصل می
  .جربی ھم به کار گرفته شدندھای متعدد ژئوتکنيکی اعم از عددی و تبررسی
ھای یـاد روش .باشدمی نگاریو لرزه مطالعه روش ژئوالکتریکی  ھای ژئوفيزیکی مورد استفاده در اینروش

ھای یکـدیگر را کاستیتوانند میھای حاصل از آنھا به دليل اینکه شده اغلب مکمل ھم بوده و ترکيب داده
  . به ھمراه خواھد داشت تری راکنند نتایج به مراتب دقيقجبران 

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
 

نگاری شکست ھای مقاومت ویژه الکتریکی و لرزهھمانطور که گفته شد در منطقه مورد مطالعه، برداشت
-نگاری شکست مرزی به تفصيل مورد بحث و بررسی قرار میکه در این مقاله روش لرزه. مرزی انجام شد

  .گيرد
  

موج توليد شده . ای انتشار امواج مکانيکی در یک محيط االستيک استوار ھستندای بر مبنلرزه ھایروش
. شودنگار تقویت و ثبت میرسد و سپس توسط دستگاه لرزهای به گيرنده امواج میتوسط چشمه لرزه

  ھای  در پروفيل. ھا است نگاری شکست مرزی استفاده از نخستين امواج ورودی به گيرنده اساس لرزه
از چشمه به گيرنده  امواجی که مستقيماٌ (ھا یا امواج مستقيم  اری نخستين امواج ورودی به گيرندهنگ لرزه
امواجی که از چشمه با زاویه (ھستند یا امواج شکست مرزی ) شوند رسند و در مسير شکسته نمی می

موازی مرز الیه درجه شکسته شده و در الیه دوم  ٩٠شوند و پس از طی الیه اول با زاویه  حد تابيده می
ھا در طول  گردد و به گيرنده اول و دوم حرکت کرده و سپس بخشی از انرژی آنھا مجدداً به الیه اول بر می

به این ترتيب با داشتن زمان موج و فاصله بين منبع انتشار و گيرنده موج، سرعت موج  ). رسد پروفيل می
از . شودبندی میگردد و بر اساس سرعت موج تعيين شده پروفيل خاک یا سنگ طبقهی تعيين میالرزه

ھای االستيکی نسبت پواسون، مدول یانگ، مدول مستقيماً با ثابت) Pو  S(ای آنجا که سرعت موج لرزه
در کارھای  Sو  Pبرشيی و مدول بالک در ارتباط است، بنابراین تھيه پروفيل صحرایی دقيق سرعت موج 

  .باشدژئوتکنيکی ضروری می
  

  . نگاری به صورت زیر طراحی و برداشت شده است در محل ترانشه یک پروفيل سراسری لرزه
 ) تقریبا برابر طول ترانشه(متر  ۵٠٠حدود : طول پروفيل  -
 چشمه  ١٨: ای  ھای لرزه تعداد چشمه -
 متر  ٣٠ھا  فاصله چشمه -
 گيرنده   ۵: ای متوالی  لرزهھا در بين دو چشمه  تعداد گيرنده -
 چکش: وسيله توليد موج  -

  
ھای ممکن  ای حداکثر تعداد گيرنده ھای لرزه کوشش شده است تا در ھنگام توليد موج در ھر یک از چشمه

  .به کار گرفته شود
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  : نتایج
  

ھا ثابت پيکره در بسياری از موارد در طبيعت از جمله ترانشه مورد مطالعه، سرعت گسترش امواج در
زمان به دست آمده - رو ھستيم از ھمين رو نمودارھای سرعتنيست و به عبارتی با گرادیان سرعت روبه

 فاصله به دست -در صورت وجود گرادیان سرعت نمودارھای زمان .کنيمتفسير می) SKOPEC(را با روش 
 
  



  
فواصل بودن پروفيل برداشت شده، برای این نمودارھا به دليل طوالنی . خواھد بود) ٢شکل(آمده به صورت 

  .متر رسم شده است ١٠٠متر به  ١٠٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  متری ترانشه ۵/٣٨٧تا  ۵/٢۶٧فاصله برای فاصله  -نمودار زمان. ٢شکل
  
  

  .شوندتھيه شده و تفسير می) ٣شکل(ای ھای لرزهنيمرخ SKOPECبا استفاده از روش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متری ترانشه ٢٠٠تا  ١٠٠ای برای سرعت امواج فشاری در فاصله  لرزهنيمرخ . ٣شکل
  



   
 II ایهلرز  نيمرخ
ری از ابتدای ترانشه تھيه مت ٢٠٠تا  ١٠٠از فاصله حدود که  IIای برای نمونه شبه ننيمرخ لرزه        
  . شودست بررسی میا شده

  
متری یک زون با تراکم  ١٢۵ا فاصله حدود متری ت ٩۵ھای قبلی از فاصله حدود  با توجه به شبه نيمرخ

گيری نسبت به پيرامون آن کاھش  کم وجود دارد که سرعت گسترش امواج در این زون به طور چشم
متر و حتی کمتر  اھم ١٠مقاومت ویژه الکتریکی این زون در مجموع کم است و در سطح به حدود . یابد می

  ھای  یابد که نشان از وجود مارن، شيل و واریزه افزایش می ١۵تا  ١٠و در عمق به بيش از . رسد از آن می
متراکم  ای یک پيکره به احتمال قوی نا این پيکره با توجه به نيمرخ لرزه. حاوی مقدار زیادی ریز دانه است

  امکان نشست زمين در این محدوده وجود . تواند حاوی فضاھای خالی غير پيوسته ھم باشد است و می
شود در این  پيشنھاد می. ھای ترانشه است ترین محدوده ال این محدوده یکی از نامتراکمبه ھر ح. دارد

 .تر ژئوتکنيکی به عمل آید ھای دقيق محدوده بررسی
  

یابد که  و مقاومت ویژه الکتریکی افزایش میP متری سرعت امواج ١٩۵متری تا حدود  ١٢۵از فاصله 
ای  توان گفت که سرعت امواج لرزه می. این محدوده استھای آھکی در  نشان دھنده افزایش ميزان سنگ

  .در این محدوده در حد مطلوبی است و مشکل خاص از نظر تراکم در این محدوده وجود ندارد
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

ھای و از این رو روش. ھای فراوانی استشناسی مھندسی این منطقه دارای پيچيدگیاز نظر زمين
ژئوفيزیکی ھای نگاری که یکی از روشروش لرزه. ھای زمين به کار گرفته شدالعه ویژگیبسياری برای مط

ھای تفسير داده. مورد استفاده برای این منظور بوده است در این مقاله مورد بررسی و تحليل قرار گرفت
- در قسمت ایاز این روش نشان داد که با توجه به پایين بودن سرعت گسترش امواج لرزهبه دست آمده 

سنگ، مارن جنس خاک غالباً گچو خاک منطقه بسيار سست بوده  پروفيل مطالعه شده،ھای وسيعی از 
 ھای اقليمی این منطقه است، با جذب آب لذا در ھنگام بارش باران یا برف، که از ویژگی. باشدو رس می

یا زمين  ای مثل فرونشستدیدهکرده و احتمال پ و افزایش وزن خاک نيروی محرک بر نيروھای مقاوم غلبه
  .یابدلغزش افزایش می

  
 ھای فنی و اقتصادی صورت گرفتهھای مختلفی برای پایدارسازی ترانشه مطرح شد که با بررسیگزینه

ھایی مثل تغيير مسير گزینهآوری بخش ریزشی آن تایيد شده و شيب ترانشه و جمعدادن کاھش 
 .شاتکریت توجيه فنی و اقتصادی نداشت ترانشه، پوشاندن سطح دامنه با مش و

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
  

ھندسين مشاور زمين ، شركت م"اردبيل -گزارش مطالعات ژئوفيزيكي راه آھن ميانه" ،  ١٣٨٩. حرمضي، 
  .موج گستر

اردبيل  - راه آھن ميانه  ١بررسي ژئوفيزيكي و ژئوتكنيكي ترانشه شماره  "، ١٣٩٢رمضی، ح و ھمکاران، 
، کنفرانس بين المللی عمران،معماری و توسعه پایدار شھری، "ھای سست و ناپایداررای شناسایی زونب

  .تبریز
اردبيل و توجيه لزوم به كارگيري روش  -گزارش مطالعات ژئوتكنيكي راه آھن ميانه"، ١٣٨٩. مشكين، س

   .، شركت مھندسين مشاور ترددراه"ھاي ژئوفيزيكي
آھـن ھـای پـل اول قطعـه یکـم راهھای سنگی زیـر کولـهی پایداری شيروانیبررس"، ١٣٨٦ ،.س، مشکين 

  .)٣٠٤ -٢٩٩( دانشگاه صنعتی اميرکبير ،سومين کنفرانس مکانيک سنگ ایران، "اردبيل-ميانه
  



  
◊◊◊◊◊◊◊  
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  دار آھکی فسيلھاي و پتروگرافي عملکرد سنگ یدار دوامبررسی 

  )کنگ، استان ھرمزگانلنگه و درابن ھای شکنمطالعه موردي موج( 
  

  
    ھدی تلخابلوم

ی مھندسی  شناس نيزماستادیار دانشگاه خوارزمی تھران ،دکتری 
٠٩١٢٣١٨٩٤٥٩)Talkhablou@khu.ac.ir(   

  :چكيده 
   ژهیو بهھا و شوند كه در ساختمان انواع سازهلح طبيعي محسوب ميمصالح سنگي از جمله مصا

که براي برآورده کردن  ھستندھاي دريايي از جمله سازه ھا شکنموج. شوندكار برده مي هھا بشكنموج
فاکتورھاي الزم جھت طراحي و  نیتر مھمداري و مقاومت سنگ از دوام. دنشواھداف گوناگون ساخته مي

توسط محققين ھاي دريايي ھاي مورد استفاده در سازهمشخصات سنگ. ھا استسازهساخت اين 
-شکن بر اساس فعاليتارزيابي دوام و زوال سنگ در موج. استاندارد شده استمعيار،  صورت به مختلف

ھا قرار شود و بررسي پتروگرافي سنگ نيز در زمره اين فعاليتھاي صحرايي و آزمايشگاھي انجام مي
ھا شکندارند و در ساخت موج یادیزدر جنوب ايران گسترش  )لوماشل(دار فسيلآھکی ھاي سنگ.  دارد

کنگ واقع در لنگه و  ھای شکنھاي مذکور در اليه حفاظ موجسنگ. شوداز اين نوع سنگ استفاده مي
بر  ھاسنگاین عملکرد  ه استدر اين تحقيق سعي شد. اند مورد استفاده واقع شدهاستان ھرمزگان نيز 

آزمايشگاھي و ھمچنين با استفاده از روش پتروگرافيکي  یھا شیآزماصحرايي و  ھای بررسیاساس 
  آمده از ھمه  دست بهنتايج . مورد ارزيابي قرار گيرد) PN )Petrographic Numberجديدي با عنوان روش 

  .ھستند ضعيفمتوسط تا ھا داراي عملکرد دھد که اين سنگھا نشان ميروش
  
  فارس جيخل،داری دوام،PNروش کنگ،لنگه،لوماشل، زوال،شکن،موج :ھا دواژهيکل
  

Abstract: 
Rocky Construction materials are natural materials which used in variety of structures 

especially in Breakwaters. Breakwater is a marine structure which constructed for more 
purposes. Durability and deterioration of rock are the most important parameters in design and 
construction of this structure. The required specifications of rock in form of Criteria has 
standardized to use in marine structures. Evaluation of durability and deterioration of rocks in 
breakwater is based the field, laboratory works as well as Petrographic examination of rock. 
Loamshell which is type of detrital Limestones, well extended in south of Iran, in Persian Golf 
shoreline. This type of rock has been used as armourstone in Lenge and Kong Breakwaters, 
Hormozgan province. 
In this research we try to evaluate the performance of Loamshell in breakwater, based on field 
observations and laboratory test results and also new Petrographic technique named PN 
(Petrographic Number). All results show that this type of rock has poor performance in Kong 
Breakwater. 
Key words: breakwater, deterioration, PN technique, Loamshell, Lenge,Kong, durability, Persian 

Golf. 

 
  :مقدمه 

- موج ژهیو بهھا و شوند كه در ساختمان انواع سازهمصالح سنگي از جمله مصالح طبيعي محسوب مي 
با اثرات تخريبي  در رابطهشناخت رفتار اين مصالح . شوندكار برده مي هاي بھا و سدھاي سنگريزهشكن

و دوام سنگ . ه استمحل مصرف بر روي آنھا ھمواره توجه مھندسان طراح را به خود معطوف داشت
خصوصياتي است كه  نیتر مھمھاي دريايي از آن در برابر عوامل مخرب و مھاجم حاكم بر محيط مقاومت

  .باشند برخورداربايد از آن  ھا شکن موجمصالح مورد استفاده در 



. دنارقرار د بندرعباسکيلومتري غرب  ٢٨٠کنگ واقع در استان ھرمزگان و در ھای بنادر لنگه و  شکنموج
کار  در تسھيل حفاظت از سواحل اين بندرگاه و فراھم نمودن شرايط و امکانات منظور بهشکن اين موج

  .صيادي در منطقه احداث گرديده است
ھاي است که به دليل داشتن کاني شده استفادهاز نوعي سنگ رسوبي  ھا شکندر ساخت  اين موج

ھاي ھاي مورد مطالعه از نوع سنگسنگ. آيدر ميھاي آھکي به شماکربناتي فراوان از جمله سنگ
واژه لوماشل يک اصطالح فرانسوي . شودھستند که در اصطالح به آنھا لوماشل گفته ميپرفسيل آھکي 

و  شده ساختهبه معني پوسته ) Shell" (شل" به معني ماسه و) Loam" (لوم" است که از ترکيب دوکلمه
) يا خرد نشده خردشده(که ذرات آن از پوسته جانداران دريايي  دهش دادهھايي نسبت در اينجا به سنگ

محدوده اندازه ذرات اين سنگ از ريزترين ذرات . و با چشم غيرمسلح قابل مشاھده باشد شده ليتشک
ھاي آھکي که برخالف ساير سنگھاي آھکي اين نوع سنگ. باشد میتر درشت) متر یليم ٠۶/٠(ماسه 
اين سنگ از بقاياي  دھنده ليتشکذرات تخريبي . تخريبي است منشأاراي شيميايي دارند، د منشأ

که اغلب داراي ترکيب کلسيت و يا آراگونيت ھستند که با  شده ليتشکپوسته جانداران دريايي  خردشده
به ترتيب تصاويري از اين نوع )  ب- ١(و ) الف-١(شکل. اندسيمان آھکي از نوع دريايي به ھم متصل گرديده

ھا در جنوب ايران و در اين سنگ. دھندر نمونه دستي و در مقاطع نازک ميکروسکوپي را نشان ميسنگ د
  .گسترش دارند فارس جيخلتمام نوار ساحلي 

 شده استفادهھاي استاندارد و جديد، عملکرد مصالح در تحقيق حاضر سعي شده که با استفاده از روش
  .جنوب ايران ھستند، مورد ارزيابي قرار گيرد ھاي منطقهکه از لوماشل ھا شکنموجاین در 
   

  
  .در مقطع ميکروسکوپي -در نمونه دستي، ب - لوماشل، الف تصوير سنگ - ١شکل 

  
  :روش تحقيق

  
ھاي مورد استفاده شکن به طور مستقيم به دوام ساختاري درازمدت سنگعملکرد اليه حفاظ يک موج

ھاي صحرايي و داده ھای بررسیتوان با انجام مدت سنگ را ميدوام دراز.]٥[در اين اليه بستگي دارد
    .]٦[آزمايشگاھي بررسي کرد و تجربي

فيزيكي و مكانيكي خود، در مدتي كه در  ھای ویژگیاز توانايي سنگ در حفظ  عبارت استدوام سنگ 
يطي است ذاتي سنگ و محيط و شرا ھای ویژگیشود و تابعي از يك سازه مھندسي از آن استفاده مي

  .]٣نقل از[گيرد میكه در آن قرار 
. شوند اغلب فيزيکي ھستندھا ميشکنکه منجر به زوال سنگ در اليه حفاظ موج سازوکارھایی
حال حل  اين با.  گذارند اما داراي اھميت کمتري ھستندشيميايي نيز اثر خود را باقي مي سازوکارھای
ھاي اپک از ھاي محلول در آب و تجزيه شدن کانيونيت، اثر نمکھاي ناپايدار کربناتي مانند آراگشدن کاني

فرايندھاي فيزيکي . ]٨[شونددسته فرايندھاي مخرب شيميايي ھستند که باعث زوال تدريجي سنگ مي
اند شامل ھاي دريايي شناخته شدهشکن و ساير سازهکه به عنوان عوامل اصلي زوال سنگ در موج

. ]٩[شوند ھا ميشدگي سطح سنگ و ايجاد شکستگي در بلوک تهپوس پوستهسايش و گردشدگي، 
ھاي دريايي و در اثر عوامل فيزيكي فوق يا در اثر عوامل شيميايي زوال مصالح سنگي در اليه حفاظ سازه

شوند و چنانچه ھا ميباعث کاھش وزن بلوک سازوکارھااين . ]٢نقل از [و يا تركيبي از آنھا ظاھر مي شود
در شرايط طوفاني  ژهیو به مسئلهشود و اين ھايي با وزن زير استاندارد توليد ميکنند و بلوک توسعه پيدا

  . کندشدن دريا، تخريب سازه را تشديد مي
ھاي دريايي مؤثر ھستند که يکي زوال در سازه سازوکارھایعوامل مختلفي در به وجود آمدن و تشديد 

- که دوام سنگ را تحت تأثير قرار ميخصوصيات ذاتي سنگ  .آنھا خصوصيات ذاتي سنگ است ترین مھماز 

 ب الف



ھاي ھاي سازنده سنگ، بافت و ساخت ، نوع و شدت ھوازدگي سنگ، ميزان كانيشامل نوع كاني دھند
  .]٧[ھاي موجود در سنگ ھستندرسي و شكستگي

اليه معيارھا و طبقه بنديھاي مختلفي براي ارزيابي كيفيت و دوام سنگھاي مورد استفاده در 
وليكن غالب اين معيارھا، سنگھا را به دو رده قابل قبول و غير قابل . حفاظتي موج شكنھا ارائه شده است

قبول جھت كاربرد در اين سازه ھا تقسيم مي كنند و از طرف ديگر با توجه به شرايط حاكم بر سواحل 
تي در زمينه انتخاب سنگ جنوبي و جنوب شرق ايران و نوع مصالح در دسترس، اين امر سبب بروزمشكال

توسط مطالعات صورت گرفته در كشور بررسي جامعي از . مناسب جھت ساخت اين سازه ھا شده است
كيلومتر از بندرعامري در  ١٠٠٠سواحل جنوبي و جنوب شرق ايران بطول تقريبي تلخابلو وھمکاران در 

استفاده از سنگ در ه به صورت معيار انجام شده و نتایج حاصلاستان بوشھر تا پسابندر در شرق چابھار 
 .که در این تحقيق از این معيار استفاده شده است ]١[معرفی و استاندارد شدهھای دریایی  سازه

شود، که براي ھاي پتروگرافي استفاده مياز روش شناسی ی سنگھابراي بررسي ويژگيھمچنين   
ھدف اساسي در اين تحقيق ارزيابي  . ]٩[دیگرد شنھاديپو اولين بار توسط پول و فوکس معرفي 

 ھای بنادر لنگه و شکندر موج شده استفادهھاي لوماشل پتروگرافيکي سنگدوام داری و  ھای ویژگی
ھاي آھکي ارائه شده است، در ادامه جديدترين روش ارزيابي پتروگرافي که براي سنگ. باشد میکنگ 

  .گرددمعرفي مي
  

  )PN )Petrographic Numberروش  -

شناسي مصالح مورد استفاده در امريکا بر روي خواص سنگ متحده االتیادر بين کارھاي اخيري که در 
براي ارزيابي عملکرد ) PN )Petrographic Numberگردد روشي معروف به روش ھاي دريايي انجام ميسازه

وسط دانشگاه فلوريدا به شود که نتايج قابل قبولي در بر داشته و صحت آن نيز تمصالح سنگي انجام مي
براي ارزيابي مصالح ) ١٩٥٥(توسط بايان و برونريج  در کانادا روش مذکور در ابتدا.  ]١٢[تأييد رسيده است 

تغيير  یتا حد) ١٩٩٠(اين روش توسط روگرز و ھمکاران . مورد استفاده در بتن معرفي شد یسنگ خرده
اوين و  .گرفته شده است کار بهجھت استفاده در بتن داده شد و براي ارزيابي عملکرد انواع ليتولوژي 

ھاي قبلي را توسعه داده و آنھا را براي ارزيابي مصالح سنگي بلوکي مورد استفاده روش) ١٩٩٨(ھمکاران 
بودند  بناشدهھاي ماکروسکوپي ھاي قبلي بر اساس دادهتمام روش. ھاي دريايي اصالح کردنددر سازه

اين محقق . ]۴نقل از[و در مقياس ميکروسکوپي انجام دادند کرده اصالحآن را ) ١٩٩٨(اما اوين و ھمکاران 
ھاي دريايي ايالت فلوريدا را براي ارزيابي مصالح سنگ مورد استفاده در سازه شده اصالح PNروش 

بيني عملکرد سنگ در طول عمر دھد که اين روش براي پيشکارھاي اين محقق نشان مي. استفاده کرد
  .]١١[دھد مي دست بهسازه نتايج مطلوبي مفيد 

براي ) ١٩٩٨(اوين و ھمکاران . چنانچه ذکر شد، اساس اين روش بر مطالعه مقاطع نازک استوار است
) ١٩٥٥(توسط بايان و برونريج  شده انيباين روش يک سيستم عددي ارائه دادند که اصول اوليه  یريکارگ به

ھاي آھکي که باعث گوناگوني و تنوع آن ھايي از سنگروي مؤلفه اين سيستم جديد بر. کردرا دنبال مي
اوين و . کندداري سنگ معرفي ميرا عامل تغييرات دوام ھا مؤلفهاند تمرکز داشته و نوع و ميزان اين شده

استفاده ) Point Counting(از روش نقطه شماري  شده اشارهبراي ارائه سيستم عددي ) ١٩٩٨(ھمکاران 
درصدھاي . آوردند دست بهدوبعدي  صورت بهھاي مذکور را در مقطع نازک و صد حجمي مؤلفهکرده و در

 دست به مؤلفهھر  PNمشخصي ضرب شدند تا مقدار  )FWs(ھاي وزنيبراي ھر نمونه در ضريب شده نييتع
بر اساس  اختصاص دادن اين ضرايب. نمونه تعيين گردد PNشوند تا جمع مي باھمھا مؤلفه PNمقادير . آيد

ھاي با اثر بيشتر مقادير ھا بر مقاومت و دوام سنگ است، طوري که به مؤلفهمنفي مؤلفه ريتأثميزان 
 خوب   عنوان بهباشد عملکرد سنگ  تر کوچک ١٢٠چنانچه اين مقدار از .  است شده دادهاختصاص  یتر بزرگ
 ١٣٠و  ١٢٠و براي مقادير بين  عيفضباشد عملکرد سنگ  ١٣٠اگر بيشتر از  که یدرحالشود بيني ميپيش

  .]١٢[استفاده کرد  اطيبااحت راPN گردد و بايد مصالح داراي اين بيني ميپيش عملکرد حدي
  .شوندھستند که به طور خالصه شرح داده مي ی ھا شامل موارداين مؤلفه

زيادي داشته توانند از نظر جنس تنوع ھاي رسوبي ميسنگ دھنده تشکيلذرات : نوع آلوکم  - الف
سالم يا (اين ذرات شامل پوسته جانداران . اند شدهھا تشکيل تھا ذرات اغلب از کربنادر سنگ. باشند

براي ارزيابي مصالح مورد ) ١٩٩٨(اوين و ھمکاران . ھا ھستند، اائيدھا، پلوئيدھا و اينتراکلست)خردشده
فلسفه کار آنھا بر اين . ]١٢[کردند  ميتقس ھا را به دو دسته فسيلي و غير فسيليمطالعه خود اين دانه

بوده و داراي مقاومت مکانيکي کمتري نسبت به  توجه قابلاساس بود که ذرات فسيلي داراي تخلخل 
براي ذرات ديگر در را  FW=1.0ھا و براي فسيلرا   FW= 1.3دھي ضريب ساير ذرات است بنابراين در وزن

  ). ١جدول (نظر گرفتند 
 ترین مھمھاي رسوبي از سيمان موجود در بين ذرات سنگ :ان سيمان بين ذراتنوع و ميز - ب

نوع سيمان در . داري سنگ در محيط دريا تأثير داردآيد که بر مقاومت و دوامآنھا به شمار مي ھای ویژگی



زي سيمان نوع ميکرايت از ذرات ري. ھاي آھکي معموالً  ميکرايت، اسپارايت يا ميکرواسپارايت استسنگ
سطح ويژه بيشتر اين نوع سيمان باعث . ، در نتيجه داراي سطح ويژه بيشتري ھستنداند شده ليتشک
اما سيمان نوع اسپارايت و ميکرواسپارايت . اين ذرات با عوامل بيروني بيشتر شود کنش اندرشود مي

ھمين اساس اوين و  بر. بوده و از انسجام و پيوستگي بيشتري برخوردار ھستند تر بزرگداراي اندازه 
ميکرواسپارايت و ميکرايت در نظر -را به ترتيب براي اسپارايت  FW=1.2و   FW=1.3 يباضر) ١٩٩٨(ھمکاران 

  .]١٢[) ١جدول (گرفتند 
يا در اثر عوامل ثانويه ) تخلخل اوليه( یگذار رسوبتخلخل سنگ در اثر  :سنگ تخلخلنوع و ميزان  - پ

. ھا و اندازه آنھا تأثير فراواني در دوام سنگ در محيط دريا داردنوع تخلخل .آيدمي وجودمانند دياژنز به 
، يا تر بزرگباشند که داراي اندازه ) Moldic(،قالبي)Vuggy(اي،حفره)Interparticle(یا دانه نيبتواند تخلخل مي
- ضريب. است تر کوچکاندازه باشد که داراي ) Intraparticle(اي دانهدرون ،)Intercrystaline(بلوري اينکه بين

آورند و ميزان اي که به وجود مياندازه حفره تناسب بهبه ھر نوع تخلخل  شده دادهھاي وزني اختصاص 
طوري ھستند   يباضر. ارائه شده است) ١(و در جدول  شده نييتعداري دارند تأثيري که در مقاومت و دوام

 .است  شده دادهاختصاص  یتر بزرگي ھاي وزنضريب تر بزرگکه به حفرات با اندازه 
ھا مانند ھايي از جنس ساير کانيھاي آھکي ناخالصيگاھي در سنگ :یکربنات ريغھاي کاني - ت

ھاي رسي دوام سنگ را به شدت تحت تأثير کاني. ھاي اپک وجود داردھاي رسي و کانيکوارتز، کاني
ا در دوام سنگ آزمايش دوام شکفتگي توسط ھدھند، طوري که براي بررسي تأثير اين کانيقرار مي

ھمچنين . است استانداردشده ]١١[ ISRMتوسط  ١٩٧٩ارائه شد و سپس در سال ]١٠[فرانکلين و چاندرا
داري آورند که در دوامدر اثر ھوازدگي تجزيه شوند، نقاط ضعفي به وجود مي که یدرصورتھاي اپک کاني

ھاي رسوبي باعث عملکرد نامناسب سنگ ھا در سنگکاني گونه نیابنابراين وجود . سنگ مؤثر است
اما کوارتز با داشتن مقاومت . شوددر محيط دريا که فرايندھاي ھوازدگي شدت بيشتري دارند، مي ژهیو به

براي  FW=6.0ھاي ضريب وزني) ١٩٩٨(اوين و ھمکاران .  گرددباال باعث بيشتر شدن دوام سنگ مي
  . ]١٢[) ١جدول ( براي کوارتز در نظر گرفتندرا  FW=1.0 ھاي رسي و اپک وکاني

و  یشدگ پوسته پوستهانحالل،  سازوکارھای شده یمعرفشيميايي و فيزيکي  سازوکارھایاز ميان 
 شکنابتدا از موج قيتحقدر اين . ذاتي سنگ دارد ھای ویژگیزيادي با  ارتباطسنگ  یگرد شدگسايش و 

، نوع ھا شکندر اليه حفاظ موج شده استفادهھاي د و نوع سنگعمل آم مورد مطالعه بازديد به ھای
نتايج  .کارھاي تجربي تعيين شد بر اساسزوال سنگ در آنھا و درجه شدت ھر کدام   سازوکارھای

 . ارائه شده است) ٢(آمده در جدول  دست به
ھاي نمونه ھا شکن، جذرومدي و خشک موجروقغمو در نواحي  شده مشخصھاي سنگي از تيپ

ھا به آزمايشگاه، بعد از انتقال اين نمونه. آزمايشگاھي تھيه شد یھا شیآزمابلوکي جھت انجام 
ميانگين . ھا انجام شدروي نمونه برگرافی  مختلف فيزیکی، مکانيکی، شبيه سازی و پترو یھا شیآزما

 سط تلخابلو و ھمکارانمعيار پيشنھادی تودر . درج گرديده است) ۴(و ) ٣(جداول  درآمده  دست بهنتايج 
ھای ذکر  مقادیر مشخصی برای انواع آزمایشھاي دريايي در سازه ھای لوماشلی براي استفاده از سنگ

، از روش شده تھيهھاي براي انجام مطالعات پتروگرافي بر روي نمونه). ۵جدول (تعيين شده استشده 
PN گردیده استارائه ) ۶(تايج آن در جدول استفاده شد که ن) ١٩٩٨(توسط اوين و ھمکاران  شده اصالح.  

  
  .]١٢[به آنھا  شده دادهتغييرات مقاومتي و ضرايب اختصاص  ایجادکنندهمؤلفه  - ١جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 FWs  تغييرات مقاومتي ایجادکنندهمؤلفه 

  ھاي کربناتيدانه
 1.3  ذرات فسيلي

  1.0  ذرات غير فسيلي

  تخلخل
  3.0  ای دانه بيناي و قالبي، حفره

  2.0  ايدانهبلوري و درونبين

  سيمان و ماتريکس
 1.3  ميکرايت

  1.2  اسپارايت و ميکرواسپارايت

  ھاي غير کربناتيدانه
 1.0  کوارتز

  6.0  ھاي اپکھاي رسي و کانيکاني



ھای مورد  شکندر موج شده مشاھدهشيميايي و فيزيکي زوال  سازوکارھایھاي سنگي و تيپ - ٢جدول 
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  فيزيکي و مکانيکي ھای ميانگين مقادير آزمايش - ٣جدول 

مکانيکي ھای آزمايش فيزيکي ھای آزمايش   
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  سازي و پتروگرافيشبيه ھای ميانگين مقادير آزمايش - ٤جدول 
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  ] ١[ھاي درياييدر سازه دار آھکی فسيلھای  براي استفاده از سنگ تلخابلو و ھمکارانمعيار  – ٥جدول 

  

  )شاخص كيفيت(رده
 پارامتر

خصوصيات
بسيار 
 بسيار ضعيف ضعيف متوسط مقاوم مقاوم

  جذب آبدرصد <٢٤ ١٨-٢٤ ١٢-١٨ ٦-١٢ >٦
 فيزيكي

  دانسيته >١٥ ١٥-١٧ ١٧-١٩ ١٩-٢١ <٢١
(KN/m3)

 امتياز ٤ ٨ ١٢ ١٦ ٢٠

شاخص  بار  >١ ١-٥/١ ٥/١-٥/٢ ٥/٢-٤ <٤
 (MPa) اي   نقطه

 مقاومتي
مقاومت تك  >٧ ٧-١٠ ١٠-٢٥ ٢٥-٤٠ <٤٠

 (MPa) محوري

 امتياز ٤ ٨ ١٢ ١٦ ٢٠

اي  ارزش ضربه <٦٠ ٤٥-٦٠ ٣٠-٤٥ ١٥-٣٠ >١٥
(%)

داري  دوام
 مكانيكي

  شاخص دوام  >٦٥ ٦٥-٧٥ ٧٥-٨٥ ٨٥-٩٠ <٩٠
 (%)) سيكل ١٥(

سايش  <٧٥ ٦٠-٧٥ ٤٥-٦٠ ٣٠-٤٥ >٣٠
 (%)آنجلس  لس

 امتياز ٤ ٨ ١٢ ١٦ ٢٠

 سالمت سنگ  <٢٢ ١٨-٢٢ ١٤-١٨ ١٠-١٤ >١٠
 (%)) سيكل ١٠(

داري  دوام
 شيميايي

 امتياز ٤ ٨ ١٢ ١٦ ٢٠

١٤٠<  
  شناسي سنگ  عددپتروگرافي <٢٠٠ ١٨٠- ٢٠٠ ١٦٠- ١٨٠ ١٤٠- ١٦٠ 

 امتياز ٤ ٨ ١٢ ١٦ ٢٠

 مجموع امتيازھا ≥٢٠ ٢٠-٤٠ ٤٠-٦٠ ٦٠-٨٠ ٨٠- ١٠٠



  .ھانمونه PNمحاسبه  - ٦جدول 
  

 نوع عملکرد ميانگين PN کد نمونه نمونه

A 

L S m 2 177.55 

 متوسط 172.51
L D h1 177.45 

K S m 4 175.85 

KK T 6 159.2 

B 

L S m 7 185.215 

 متوسط 172.53
LK S 9 170.3 

K T m 11 164.1 

K S m 10  170.5 

  
  : یريگ جهينت

در اين تحقيق، عملکرد  شده انجامھاي صحرايي و آزمايشگاھي آمده از فعاليت دست بهبر اساس نتايج 
 یدھایبازدنتايج حاصل از . کنگ ارزيابي شدلنگه و  ھای شکندر موج شده استفادهھاي لوماشلي سنگ
ترين دھد که عمدهارائه شد، نشان مي) ٢(ھاي مورد مطالعه که در جدول از عملکرد سنگ ميدانی

ھا و ھاي بلوکو سايش گوشه یشدگ گرد، شامل ھا شکنھاي اين موجزوال، در سنگ سازوکارھای
توان گفت که اين مي) ٢(ھاي جدول با توجه به داده .اي در سطح سنگ استھمچنين انحالل حفره

  . شکن از شدت بيشتري برخوردار استھا در ناحيه جذرومدي موجپديده
) ١٣٨٦(ارائه شده توسط تلخابلو و ھمکارانبا معيار  شده در این تحقيق انجام ھای مقايسه نتايج آزمايش

  . قرار دارند ضعيفمتوسط تا در محدوده ھا دھد که اکثر مقادير حاصل از اين آزمايشنشان مي
انجام مطالعات بيشتر براي ارزيابي عملکرد اين  منظور بهدر اين تحقيق و  شده انجامبراي تکميل کارھاي 

دھد که از انجام اين روش نشان مي شده حاصلنتايج . استفاده شد شده اصالح PNنوع سنگ، از روش 
  . گيرندقرار مي متوسطدر رده بوده و  ١٧٠، بيشتر از PNھمه مقادير 

ھاي لوماشـلي عملکرد سنگ ،شده انجامبنابراين بر اساس مطالعات صحرايي، آزمايشگاھي و پتروگرافي 
-توصيه مي لذا. دنرار دارق تا متوسط در رده ضعيفو لنگه  کنگ  ھای شکندر اليه حفاظ موج شده استفاده

در نـواحی جـذر و مـدی ا حد امکـان از ايـن نـوع سـنگ ھاي جديد در منطقه تشکنشود که در ساخت موج
  .استفاده نشودشکن  موج

  
  :منابع فارسي 

 ھای ویژگی یابیارز). ١٣٨٦.(،شفيعی فر،م.،عیا هياروم،.،نيکودل،م ر.،حافظی مقدس،ن.،متلخابلو .١

سنگی  ھای توده شکن موجاحداث  انتخاب مصالح سنگی برای  معيار پيشنھادو  ھا سنگمھندسي 

 .١٠٨تا  ٨٦،صفحات ٦٦شماره  ،سال ھفدھم،فصلنامه علوم زمين" جنوبي ايراناحل در سو
و ارائه معيارھاي مناسب جھت كاربرد  ھا سنگمھندسي  ھای ویژگیارزيابي ، )١٣٨۶(،.تلخابلو،م .٢

مھندسی، دانشگاه تربيت  یشناس نيزم،رساله دکتری سواحل جنوبي ايران -ھاي درياييدر سازه
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  .ھاي درياييالمللي بنادر و سازه سومين کنفرانس بين
 تخريبي  زيستي یھا سنگمھندسي   شناسي زمين ھای ویژگی، ارزيابي )١٣٨۵(، .حسيني، ر .۴

نامه  وش بھسازي آنھا، پايانو ارائه ر ییایدر یسنگھاي  جھت استفاده در سازه) لوماشل(
 .شناسي مھندسي، دانشگاه تربيت مدرس زمين ارشد یکارشناس
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  :چكيده 
  

که در تمامی رده  طوریی مھم در مکانيک سنگ است؛ بامقاومت فشاری تک محوری یکی از پارامترھ
انجام این آزمایش سخت و گران است و به تجھيزات . ھای مھندسی سنگ به کار گرفته شده است بندی

ھای غير مستقيم تخمين مقاومت فشاری تک محوری در این تحقيق روش. ای احتياج دارد پيشرفته
، درصد pای ، سختی چکش اشميت، سرعت موج  ار نقطهگرانيتوئيد شيرکوه با استفاده از شاخص ب
در انتھا بين مقاومت فشاری  و دیگر پارامترھا در گرانيتوئيد . تخلخل و دانسيته سنگ بررسی شده است

  . صورت عددی ارائه شده استه ھایی ب شيرکوه رابطه
 
  

  ، رگرسيونpعت موج ای، چکش اشميت، سر مقاومت فشاری تک محوره، شاخص بار نقطه: ھا كليد واژه
  
  

Evaluation indirect methods to estimate the uniaxial 
compressive strength (case study granitoid Shirkooh, Yazd) 
 
 
Abstract: 

 
Uniaxial compressive strength is one of the important parameters in rock mechanics, So that is 
used in all engineering classifications. Doing these tests are difficult and expensive and require 
sophisticated equipment. In this study evaluated the indirect methods of estimating the uniaxial 
compressive strength Shirkuh granitoid using point load index, Schmidt hammer hardness,       
P wave velocity, porosity and density of the stone. At the end relationships between 
compressive strength and other parameters of the granitoid Shirkuh are represented 
numerically.   
 
Keywords : Uniaxial compressive strength, point load index, Schmidt hammer, P wave 
velocity, the regression 
 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊  
  
 
 



 
  

  :مقدمه 
به طوری که در . مقاومت فشاری تک محوری یکی از پارامترھای مھم در مکانيک سنگ است

از . آید ھای سنگ یکی از فاکتورھای مھم برای رده بندی سنگ به شمار می تمامی رده بندی
  . آن برای اھداف زمين شناسی مھندسی بسيار مھم است این رو دانستن مقدار

 دقيق سازي آماده مستلزم و بوده مشكل بسيار محوري تك فشاری انجام دقيق آزمايش تعيين مقاومت
 شديدي وابستگي حاصل نتايج آن بر عالوه. است حساس و گران ھاي دستگاه داشتن اختيار در و نمونه
مشكالت  رفع منظور به. دارد غيره و خارجي عوامل انساني، خطاھاي ي،بارگذار ي نحوه ، نمونه ابعاد به

ھاي بار شاي ھمچون آزمايھاي سادهي نشان دادن مقاومت سنگ ، آزمايشفوق و تعيين شاخصي برا
سرعت صوت و روش ھاي تخمين مقاومت تراكمي تك محوري با استفاده از اي، چكش اشميت، نقطه

    و(Işık, Gürkan, 2008)    وسط محققين مختلف پيشنھاد شده استخواص فيزيكي و پتروگرافي ت
(Adrian, Russelland, 2008)  و  (Kamil, Levent, 2010) .    

حال مطالعات  نیبا ا. شوند یمقاومت سنگ استفاده م یبرا یا به صورت گسترده ميمستق ريغ یھا آزمون
 از آن غفلت کرد دیدارد و نبا جینتا یبر رو یادیز ريآب و اندازه مغزه تاث ريکه تاث دھد ینشان م یتجرب

(Cobanoglu, Beran Celik, 2007) .از عوامل در  یاريگزارش کردند که بس سيو ساساباتاکال مبوسیسا
 بیضر دیھا با انواع سنگ یبرا نیگزار ھستند بنابرا ريتاث یا و بار نقطه یمقاومت تک محور نيرابطه ب
  .وددز نظر گرفته ش یمتفاوت

اند  محققين مختلف روابط متفاوتی در رابطه تخمين مقاومت فشاری تک محوره با دیگر پارامترھا بيان کرده
(Palchik , Hatzor,2004)  و(Bieniawski, 1975) ھا  اما باید توجه داشت  که این ضرایب در تمامی سنگ؛

  .دھند جوابگو نيستند و با تغيير نوع سنگ ضرایب ارزش خود را از دست می
مورد  ی گستره. باتوليت گرانيتوئيدي شيركوه با سن ژوراسيك مياني درون بلوك يزد واقع شده است

 ٥٣° ٥٢' یعرض شمال ٣١° ٤٥' تا ٣١° ٢٥' كيلومتري جنوب غرب يزد و در موقعيت  ٤٠مطالعه در فاصله 
 وبيرس -نيبر اساس تقسيم بندي واحدھاي ساختما. واقع شده است یشرق ھای طول ٥٤° ٢٠'تا 

 ھاي سنگ). 1994Alavi,( گيرد ايران باتوليت گرانيتوئيدي شيركوه در خرده قاره ايران مركزي قرار مي
تزريق . مجاورتي در اين محدوده در دو حاشيه شمالي و غربي باتوليت شيركوه گسترش دارند دگرگوني

شمشك و  - دھاي نايبند سازن ريواحد گرانوديوريتي در حاشيه شمالي موجب دگرگوني واحدھاي آوا
 ھا لوكوگرانيت كه غربي حاشيه در. است گرديده دار كرديريت ھاي ھورنفلس و شيست به ھا تبديل آن

تحت ) سازندھاي شمشك و نايبند(رخنمون دارند، ماسه سنگ، شيل، كوارتزيت و ميان اليه ھاي آھكي 
كلريت، مسكوويت و تيره پديد وارتز، ك ھاي يتاثير دگرگوني مجاورتي ضعيفي قرار گرفته و مجموعه كان

 - با توجه به اين كه باتوليت گرانيتوئيدي شيركوه سازندھاي نايبند و شمشك با سن ترياس بااليي. اندآمده
ژوراسيك زيرين را دگرگون نموده و از طرف ديگر سازند سنگستان با واحد ماسه سنگي و با سن كرتاسه 

بي اين باتوليت را مي توان به ژوراسيك مياني نسبت داد سن نس ؛زيرين روي آن نھشته شده است
  ).١٣٨٣ زاده، یمک ،یليخل(
، )p )Vp سرعت موج ،(Hs) ، سختی چکش اشميت (Is50)شاخص بار نقطه ای با استفاده این تحقيق  در

پراخته رانيتوئيد شيرکوه گ (UCS)تخمين مقاومت فشاری تک محوری  به، (n)تخلخل  درصد و )ɣ(دانسيته
ھای آزمایشگاھی بر  ظور آزمونبه این من. شده و رابطه بين این پارامترھا به صورت عددی بيان شده است

ای سنگی انجام شد و روابط تجربی بين مقاومت فشاری تک محوری و دیگر خصوصيات بيان ھ روی نمونه
  .  شده، مود بررسی قرار گرفت

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :روش تحقيق

  
 یدارا یکه از لحاظ سنگ شناس یمناطق رکوه،يش یتيتوده باتول یرو یبر رو نيشيبا توجه به مطالعات پ
تا عالوه بر  رديانجام گ یمطالعه به صورت ھای ستگاهیشد انتخاب ا یشدند و سع ییتفاوت بودند شناسا

ھای سنگی به  از ھر ایستگاه بلوک .الزم را در منطقه داشته باشد پراکندگی ھا، پوشش دادن تمام تفاوت
ھای  سپس آزمون. تھيه شد )ISRM(و نمونه ھا مطابق استاندارد  مایشگاه دانشگاه یزد منتقل شدآز

  .ھا انجام گرفت آزمایشگاھی روی آن
  
  



  
 )UCS(مقاومت فشازی تک محوری  .١

 یپـس از فـرآور. منتقـل شـد زدیـسـنگ دانشـگاه  کيـمکان شگاهیبه آزما یچند بلوک سنگ ستگاهیاز ھر ا
 ١قـرار گرفـت، کـه در جـدول  شیعدد نمونه در حالت خشک و اشباع مورد آزما ١٠ گاهایست ھر در ھا نمونه
شناسـی  به ھمـراه نـام زمـين) UCS( یتک محور یمقاومت فشار ریمقاد نيانگيحداقل، حداکثر و م ریمقاد
 یبـرا ریمقـاد نیشـتريب شـود یمـ دهیـد ١ھمانطور کـه در جـدول . آورده شده است ھا ستگاهیاھای  سنگ
  .باشد یطزرجان م هيمربوط به ناح نکمتری و کوه عقاب هيناح

  
  UCS یتک محور یمقاومت فشار ریمقاد. ١جدول

    )D(دشتک   )O(عقاب کوه ) M(مزرعه خسرو  )T(طزرجان   )A(علی آباد  
Dry  sat  dry  sat  dry  sat  dry  sat  dry  sat   
٠   ٧٥  /٦٨  ٤٢/٧٦  ٩١/١٠٠  ٩٨/٤٤  ٢٦/٦٦  ٣٧  ٨٠   ٨٧/٥١  ٢٠/٤٧  ٢٩/٥٠  ۵۴  Min 

UCS  
(Mpa)

٣١  ٠٩/٧٩  ٢٤/٦٥  ٧٧/٨٩/۵٤٦/٦٤  ٣/٩٣  ٨٩/١٠٢  ٩٤/١٦٦  ٦٩/٦٣  ٨٧/٨٥  ٧  Max  
١٠/٥٩  ٢٣/٨٣  ٧٤/٩٠  ٧٩/١٢١  ١٩/٥٧  ١٤/٨٠  ٩٠/٤٧ ٦٢  /٤٨  ٦٦/٥٨  ٧٤/٦٩  Average 

  نام سنگ  تیوریگرانود  توناليت  گرانيت  تیوریگرانود  گرانودیوریت

   
 ای آزمون بار نقطه .٢
 

 ٢که در جـدول  .کلوخه سنگی در حالت خشک و اشباع صورت گرفت ٣٠بر روی ایستگاه در ھر این آزمون 
  .آن آورده شده است ریمقاد نيانگيحداقل، حداکثر و م ریمقاد

  
  ای مقادیر آزمون بار نقطه. ٢جدول

    )D(دشتک   )O(عقاب کوه  ) M(مزرعه خسرو  )T(طزرجان   )A(علی آباد  
Dry  sat  dry  sat  dry  sat  dry  sat  dry  sat   
٣١/٢  ٦٣/٣  ٣  ٦٨/٤  ١٤/٢  ٣٧/٢  ٣٨/٢  ٧٥/٢  ١٠/٢  ٢٣/٢  Min 

Is50  
(Mpa) 

٧٣/٤  ١١/٥  ٦٧/٦  ٤٢/٦  ١٣/٤  ٤  ١٤/٤  ٤٠/٤  ٩٥/٣  ٥٢/٦  Max  
٢٥/٣  ٤٤/٤  ٧٥/٤  ٩٤/٥  ٩٨/٢  ٢٥/٣  ٣٩/٣  ٤٥/٣  ٧٩/٢  ٨٤/٣  Average  

  
 )Hs( تيآزمون چکش اشم .٣

 
و قائم به سمت  یقائم به سمت باال ، افق تيضعدر سه و تيبھتر است چکش اشم IRSM شنھاديپ طبق
در . انجـام شـد یسـنگ ھـای بلوک یبر رو یآزمون در صحرا بصورت افق نیا .رديمورد استفاده قرار بگ نیيپا

 نیيعـدد پـا ١٠شـد و سـپس  یريـانـدازه گ تياشم یبار در فواصل مناسب سخت ٣٠ھر بلوک  یآزمون رو
  .نشان داده شده است ٣مده در جدول عداد بدست آا نيانگيحذف شد و حداقل، حداکثر و م

  
  ھا سختی اشميت در ایستگاه.٣جدول

    )D(دشتک   )O(عقاب کوه   )M(مزرعه خسرو  )T(طزرجان   )A(علی آباد  
٣  ٣٨۶  ۴٠  ۴۴  ٣۴  Min 
۵٨  ۵۴  ۵٨  ۶۶  ۶٠  Max  
٣۵/۴٧٢  ٨/۴٨٣  ٢/۴۴  ۴۵/۵٠  ۵۴/۴٨  Average   

  
 )Vp( آزمايش سرعت موج .٤

  
 ریمقـاد .در خالت خشک واشـباع انجـام گرفـت ستگاهیاز ھر ا یمغزه سنگ ١٠ یوت بر روآزمون سرعت ص

  .نشان داده شده است ٤حاصله در جدول  یداده ھا نيانگيحداقل، حداگثر و م
  
  )n(تخلخل درصد و  )ɣ( تهيدانس .٥
نمونـه  ٥ هسـتگایھر ا یبرا. شد نييتع) ISRM(طبق استاندارد  ستگاهیھر پنج ادر  یکیزيف اتيخصوصاین  

نشـان داده شـده  ٥اعـداد بدسـت آمـده در جـدول  نيانگيـقرار گرفت که حـداقل، حـداکثر و م شیمورد آزما
  .است

  



                                            
 Km/sآزمايش سرعت موج برحسب . ۴جدول

  )D(دشتک   )O(عقاب کوه   )M(مزرعه خسرو  )T(طزرجان   )A(علی آباد  
  

dry  sat  dry  sat  dry  sat  dry  sat  dry  sat  
٣١/٣  ٩١/٢  ۵١/٢  ۶٨  ٩١/٢  ٣/٣۵/١٩  ٣/۴  ۵۴/۵  ٢  ٧١/٢۶/٣  Min 
٩٠/٣  ۶١/۵  ۵۴/٩  ٣۵/۴  ۶١/۴  ٩۴/۵  ٠۵/۵  ٣۴/۶  ١۶/١٨  ٣/۴  Max  
٢۵/٣  ۴  ١٠  ٣/۴  ۶۴/٧٢  ٣/۴  ۶١/۴  ٩۶/٧  ٩٧/٢  ٣۴/٣  Average   

  
  دانسيته و تخلخل. ٥جدول

    )D(دشتک   )O(عقاب کوه  )M(مزرعه خسرو  )T(طزرجان   )A(علی آباد  
dry  sat  dry  sat  dry  sat  dry  sat  dry  sat   
٦٠٣/٢  ٥٨٠/٢  ٨١٤/٢  ٨١٠/٢  ٧١٩/٢  ٧٠٥/٢  ٧٢٩/٢  ٧١٠/٢  ٦١١/٢  ٥٩٨/٢  Min 

ϒ 
)gr/cm3( 

٦٢٧/٢  ٦١٥/٢  ٨٤٩/٢  ٨٤٤/٢  ٧٩٩/٢  ٧٨٩/٢  ٧٤٤/٢  ٧٢٢/٢  ٦٧٩/٢  ٦٦٤/٢  Max  
٦١٩/٢  ٦٠٧/٢  ٨٣٣/٢  ٨٢٨/٢  ٧٧٩/٢  ٧٦٢/٢  ٧٣٤/٢  ٧١٥/٢  ٦٤٣/٢  ٦٣٠/٢  Average 

٩٣٨/٠  ٣٠٢/٠  ٦٠١/٠  ٥٤٢/١  ٩٧٢/٠  Min 
n%  ٥٦٤/١  ٨٠٤/٠  ٣٨٨/١  ١٥٩/٢  ٧٩٥/١  Max  

٢٠٨/١  ٥٠٨/٠  ٠٠٧/١  ٨٩٩/١  ٢٩٢/١  Average  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  

  : نتایج
با افزایش   .ای نشان داده شده است رابطه بين مقاومت فشاری تک محوره و شاخص بار نقطه ١در شکل 

  . یابد نيز افزایش می Is50مقدار  UCSميزان 
  
  

  
  در حالت خشک) در حالت اشباع ب) الف   Is50با  UCSرابطه بين . ١شکل

 
در حالـت خشـک و اشـباع  سـختی چکـش اشـميتتـک محـوره و  یمقاومت فشـاررابطه بين  ٢در شکل 

  .ابدی یم شیافزا زين Hsمقدار  UCS زانيم شیبا افزا.  نشان داده شده است
  

  
  در حالت خشک) در حالت اشباع ب) الف Hsبا  UCS نيرابطه ب. ٢شکل



  
  

نشان داده شده در حالت خشک و اشباع سرعت موج  تک محوره و یمقاومت فشار نيرابطه ب ٣در شکل 
  .ابدی یم شیافزا زين Vpمقدار  UCS زانيم شیبا افزا.  است

  

  
  در حالت خشک) بدر حالت اشباع ) الف Vpبا  UCS نيرابطه ب. ٣شکل 

  
شـان داده ندر حالـت خشـک و اشـباع تخلخـل درصـد  تک محـوره و یمقاومت فشار نيرابطه ب ۴در شکل 

  .ابدی یم کاھش nمقدار  UCS زانيم شیبا افزا.  شده است
  

  
  در حالت خشک) در حالت اشباع ب) الف nدرصد با  UCS نيرابطه ب. ۴شکل 

  
نشـان داده شـده  دانسيته در حالـت خشـک و اشـباعتک محوره و  یمقاومت فشار نيرابطه ب ۵در شکل 

  .ابدی یکاھش م nمقدار  UCS زانيم شیبا افزا.  است
  

  
  در حالت خشک) در حالت اشباع ب) الف ɣبا  UCS نيرابطه ب. ۵شکل 

  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  



  
  

  :نتيجه گيري 
  

در رده بندی توده سنگ و  مقاومت فشاری تک محوری یکی از پپارامترھای مھم مکانيک سنگ است و
  .کند سنگ بکر نقش مھمی را بازی می

 و دانسيتهp ای  ، سختی چکش اشميت، سرعت موج مقاومت فشاری تک محوره با شاخص بار نقطه
  مقاومت فشاری تک محوره با تمامی خصوصيات بيان .رابطه مستقيم و با درصد تخلخل رابطه معکوس دارد

توان با استفاده از این روابط به یک تقریب واقعی از  رده است و میشده یک رابطه منطقی برقرار ک
روابط رگرسيونی بدست آمده بين این پارامترھا با مقاومت فشاری تک  .مقاومت فشاری تک محوری رسيد

  .ارائه شده است ٦محوری در جدول 
گذارد  سنگ تاثير می وجود یا عدم وجود آب در سنگ عالوه بر اینکه بر ميزان مقاومت فشاری تک محوری

بنابراین در ھنگام استفاده از این غير . بر ارتباط بين آ با دیگر خصوصيات مھندسی نيز تاثير گذار است
  .مستقيم تعيين ميزان مقاومت فشاری تک محوری دانستن ميزان رطوبت سنگ ضروری است

  
   Mpa (Is50،)Km/s (Vp،(%) n،) g/cm3( ɣ(با UCS  (Mpa)رابطه بين. ۶جدول

sat dry    
UCS = 11.332 Is50 + 23.057  UCS = 17.584 Is50 + 11.271  Is50 & UCS  
UCS = 1.1707 Hs + 6.4521  UCS = 2.1884 Hs - 20.314  Hs & UCS  
UCS = -10.51 n + 75.473  UCS = -19.382 n + 108.39  n & UCS  

UCS = 10.303 Vp + 16.766  UCS = 31.176 Vp - 24.913  Vp & UCS  
UCS = 119.65 ɣ - 262.42  UCS = 204.51 ɣ - 468.1  & UCSɣ   

  
   

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
  

كاني شناسي و سنگ شناسي زينوليتھاي كالك سيليكاته ) : "١٣٨٣(، .ع.، مكي زاده م.خليلي، م    
 .٥٩- ٣٩: ١٢، مجله بلور شناسي و كاني شناسي ايران، شماره "درگرانيت شيركوه

  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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 :چكيده 

  
این آبخيز  .ھکتار یکی از زیر حوزه ھای شھرستان چابھار می باشد ٣/٧۵٠۵حوزه آبخيز گرمبيت با مساحت 

کيلومتری شمال شرق شھر ستان چابھار واقع شده  ١١۵از زیر حوزه ھای رود خانه با ھوکالت بوده  و در 
عمده سطح این حوزه را واحدھای رسوبی . حوزه فوق در زون ساختاری مکران قرار گرفته است. است

واحدھای ليتولوژیک موجود در حوزه شامل ماسه سنگ و شيل . ئوژن پو شانده استمربوط به دوره پال
درزه ھا و شکستگی ھای منطقه از دو نوع  .ھمراه با ميان الیه ھای آھک، مارن و سيلتستون است

 ٠درجه داشته و دسته دوم امتداد غالب ١٠٠تا  ٩٠کششی و برشی می باشند که دسته اول امتداد 
از نوع فيزیکی بوده و مربوط به تغييرات درجه " ھوا زدگی حوزه عموما. شان می دھنددرجه را ن ٣٠تا

حرارت می باشند ولی ھوازدگی شيميایی نيز به طور محدود در مورد ميان الیه ھای آھکی حوزه عملکرد 
بررسی به عمل امده بروی علل تغييرات ژئومور فولوژی حوزه نشان می دھد که دو  .موثر داشته است

به دليل قرار داشتن حوزه در مجاورت زون فرورانش . عامل تکتونيک و فرسایش بيشترین  تاثيررا  داشته اند
به " مکران تحت تاثير چين خوردگی و گسل خوردگی قرار گرفته و از طرف دیگرفرسایش شدید که عمدتا

 –حدھای سنگی باعث ھوازدگی وا دليل سست بودن ليتولوژی بوده تا شدید بودن عوامل فرسایش،
  .رسوبی شده و مورفولوژی غالب تپه ماھور را به حوزه داده است

 
  

 فولوژیرگرمبيت ، باھوکالت، مکران، فرسایش، ماسه سنگ و شيل، مو :كليد واژه ھا
  

Geology and geomorphology of the watershed Garmbyt, Chabahar  
  

Fayzmohammad, Balal, Msc in engineering Geology and education actua ry   
Abstract: 
Garmbyt watershed area 3/7505 acres of the area is the city of Chabahar. These catchment 
areas of the Bahookalat river and 115 km North East of ancient city of Chabahar is located. 
These areas are located in the Makran zone structure. Most of these sedimentary units of the 
Paleogene period is planted. The lithologic units of sandstone and shale, with the layers of 
limestone, marl and siltstone. Joints and fractures of both tensile and shear zone are 90 to 100 
degrees along the first and second group from 0 to 30 degrees across most of the show. 
Generally the weather rust type associated with the physical and chemical weathering changes 
in temperature, but also limited the effective functioning of the calcareous layers. Been done on 
the causes of changes geomorphology,  tectonics and erosion areas shows that two factors 
have the greatest affect. Be the Makran subduction zone in the vicinity of folds and faults 
affecting the corrosion. And the extreme erosion mostly because it was too loose to lithology 
severe erosion, due to the weathering of rock units - sedimentation and morphology of the area 
is predominantly hilly. 

  
  
Keywords :( Garmbyt, Bahookalat, Makran erosion sandstone, and shale morphology.) 



 
 

  
  :مقدمه 

  
شناسی و ژئومور فولوژی به عنوان مطالعات پایه نقش اساسی را در پروژه ھای آبخيز  مطالعات زمين

زیرا با استفاده از نقاط ضعف و قوت تشخيص ). ١٣٧۴احمدی(داری، حفاظت خاک و سيل خيزی را دارد 
داده شده در طول مطالعه ضمن ھدایت گروھھای مختلف مطالعات سایر بخش ھا،طراحان و برنامه ریزان 

برای اخذ تصميمات مبتنی بر شناخت صحيح و حقيقی از عوامل موجود در عرصه آبخيز رھنمون می  را
این مطالعات با در نظر گرفتن مجموعه عوامل و شرایط اقليمی،زمين شناسی مھندسی،زمين . سازد

ساخت، سنگ شناسی، زمين ریخت شناسی حاکم بر مناطق مورد مطالعه به ارزیابی و بررسی 
ای طبيعی  و تعيين اولویت بندی ھی یک از زیر حوزه ھا از نقطه نظر مسائل و مشکالت عارض استعدادھ

عوامل زمين .می پردازد... بر آنھا نظيرفرسایش ، شستشوی خاک ،سيل خيزی ، تخریب مراتع و 
شناسی مھندسی نظير جنس سنگ، مقاومت آن در برابر بار گذاری، روند و نوع شکستگی ھا،فاصله 

بازشدگی درزه ھا، موقعيت گسلھای فعال، امکان لرزه خيزی منطقه نقش اساسی را  در تعيين  داری و
عوامل زمين شناسی سبب ایجاد منابع ) . ١٣٧٣سرابی(موقعييت  مکانی  سازه ھای آبخيز داری  دارد

قرضه سنگی و خرده سنگی در حوزه می شوند که شناسایی مو قعييت مکانی  و کيفيت آنھا امری 
  ).١٣٧٧عليزاده (آبخيز داری دارد اسی در تعيين موقعييت مکانی سازه ھااس

  
  

  :روش تحقيق
  

  چينه شناسی محدود ه -١
این رسوبات . بخش اعظم مورد مطالعه تحت پوشش واحدھای فيليشی با سن پالئوژن است 

ن شامل تناوبی از ماسه سنگ  و شيل بوده و ساختمانھای رسویی موجود در آنھا نشانگر جر یا
 .ھای تور بيدایتی در تشکيل انھا بوده است

  
  فيليش ھای تکفيک نشده پالئوژن -١-٢

شامل " عمدتا. این واحد به صورت نواری در بخش ھای جنوبی حوزه مورد مطالعه رخنمون دارد
و نشان دھنده پيشرفت از یک سکانس . سکانسی ریتميک از ماسه سنگ و شيل می باشند

نس قاره ای کم عمق می باشد از نظر ليتولوژی رخساره فيليشی رسوبی فييليشی به یک سکا
این واحد شامل تناوب  الیه ھای ماسه سنگ و مادستون یا شيل می باشد که به سمت باال در 

  .صد ماسه سنگ افزایش می یابد

 

 
  در  جنوب حوزه) فيليش ھای پالئوژن(واحدھای ماسه سنگی و شيلی - ٢شکل شماره 



 
  
  اليگوسن فيليش ھای -٢-٢

این واحد در بخش ميانی حوزه دیده می شوند و سن آن از اليگوسن پایانی تا ميوسن اغازی 
و شامل تناوب منظم از ماسه سنگ و شيل ھمراه با ميان الیه ھای آھکی و اھک و . است

اندکی مارن است و رخساره ماسه سنگ توده ای و شيل خاکستری رنگ در خارج از حوزه و در 
در ميان الیه ھای آھکی این واحد اثرات انحالل و . مالی آنھا دیده می شودبخش ھای ش

 .کارستی شدن دیده می شود
  

  
  تناوب منظم ماسه سنگ و شيل در مرکز حوزه - ٣شکل شماره 

  
     موقعيت و خصوصيات تکتونيکی منطقه -٣

اختاری مکران قرار از نقطه نظر ساختاری و تقسيمات ایالت زمين ساختی،حوزه مورد مطالعه در زون س
غربی دارند و ساختار الگوی فلسی دارد که با گسلھای  -که چينھا روند تقریبی شرقی. گرفته است

معکوس پرشيب مرز بندی می شوند و عامل چين خوردگی فشار ھای ناشی از فرورانش پوسته 
  ).١٣٨٣آقانباتی (اقيانوسی عمان به زیر مکران و از کرتاسه پسين آغاز شده و ھنوز ھم ادامه دارد

  

  گسل ھا -٣-١

نوعی ساختار خطی، ھمراه با جابجایی است که بر تحوالت زمين ساختی و ھمچنين تکوین حوزه ھای 
  .رسوبی ایران در خور توجه داشته اند -ساختاری

  

  گسل فيروز آباد -٣-١-١

سن و غربی داشته و از نوع معکوس ، مرز واحدھای ميو - گسلی طولی که روند عمومی شرقی
اليگوميوسن در بخش ھای شمالی منطقه مورد مطالعه را مشخص نموده است و خارج از حوزه می باشد 
و جھت شيب آن به سمت شمال بوده ودر امتداد آن فرا دیواره شمالی بر روی فرا دیواره جنوبی رانده 

  .ی یابدشرقی تا مرز ایران و پاکستان ادامه م - این گسل با روند تقریبی غربی. شده است



 

  

  گسل قصرقند -٣-٢-١

غربی این گسل در بخش شمالی منطقه و خارج از حوزه بوده که مشخص  -گسل معکوس با روند شرقی
کننده مرز رخساره شيل خاکستری واحد انگھران با سن  اليگوميوسن و واحد مادستون ژیپس دار جاروت 

  .می باشد این گسال در حال حاضر نيز فعال می باشد

       

  درزه ھا -٣-٣
در منطقه مورد مطالعه درزه ھا تنھا در واحد ھای محدودی که برونزدگی سنگی دارند دیده می 

و دو امتداد غالب دارند گروه اول ھم جھت با گسلھای راست لغز منطقه و دارای روند . شوند
شار جنوب غربی  و از نوع برشی و گروه دیگر از نوع کششی و نتيجه ف -تقریبی شمال شرقی

  .جنوبی می باشد –در جھت شمالی 

  
  

  

 درزه ھای ایجاد شده در بخش ماسه سنگی واحد ھای فيليشی دید به سمت شرق -۴شکل شماره 

  

  چين خوردگی ھا -٣-۴

منطقه مورد مطاله چين در قسمت جنوبی که امتداد شيب و الیه بندی واحد ماسه سنگی و شيلی  در
جنوب شرق و شيب الیه ھای شمالی به سمت  - ه سمت جنوببررسی گردید شيب الیه ھای جنوبی ب

  شمال غرب می باشد - شمال

  ھوازدگی

آب و ھوای حوزه مورد مطالعه  گرم و خشک است ميزان بارش اندک و لی به دليل پتانسيل انحاللی  
باالی ميان الیه ھای آھکی تخریب شيميایی نيز موثر می باشد از طرف دیگر به دليل پوشش گياھی 

 خوب تخریب فيزیکی ار طریق ریشه گياھان به صورت فعال وجود دارد و در نتيجه فعاليت مجموعه " سبتان



 

عوامل فوق ھوازدگی در سطح حوزه به صورت وسيع رخ داده و ضخامت زیادی از مواد تخریبی سطح 
   .وسيعی از حوزه را پوشانده است

  

  

  ليشی در مرکز حوزهھوازدگی بخشھای ماسه سنگی واحد في - ۵شکل شماره 

  اشکال فرسایش در حوزه-۴
ندارد و فرسایش دیگر نظير شيميایی و مکانيکی  رسایش ھا فرسایش بادی نقش چندانیاز بين انواع ف

تحت فرآیند عموعمی تر بنام فرسایش آبی که به دو صورت یکی تخریب فيزیکی و دیگری انحالل " عمدتا
  .سيميایی ميان الیه ھای آھکی می باشد

  فرسایش بارانی -۴-١

در حوزه مورد مطالعه بيشتر بارشھا به صورت رگبار است و تمام قسمت ھای را پوشش ضخيمی از مواد 
ولی توپو گرافی مالیم و شيب ھای کم در بخش . تخریبی می پوشاند تاثير این فرسایش قابل توجه است

دا شده از خاک در اثر ضربه ھای به طوری که ذرات جز شدت فرسایش بارانی می کاھد غربی تا حدی ا
 .باران به دليل شيب کم قدرت جابجای چندانی ندارند

  

  فرسایش ورقه ای -۴-٢

فرسایش ورقه  نوع دیگری از فرسایش که بالفاصله پس از برخورد قطرات باران به سطح شروع می شود
این فرسایش ذرات حاصل در . ای می باشد که در اثر حرکت آب بر روی الیه سطحی خاک به وجود می آید

  ) .رفاھی(از برخورد قطرات حمل می شود در این حوزه ھمانند تمام حوزه ھا این فرسایش وجود دارد

  فرسایش شياری -۴-٣

در این حوزه فعاليت فرسایش ار توپوگرافی محل تبيعت ميکند به این ترتيب که در بخش ھایی از حوزه که 
ظم بوده و تپه ھا و دره ھا حالت سينوسی دارند به ھمين دليل تپه ماھوری می باشد شيب ھا بسيار من

  .جریان آب بر روی سطح به صورت یکنواخت و صفحه ای بوده و شيار ھای زیادی را ایجاد نکرده است



  فرسایش بدلند -۴-۴

  .حوزه مورد مطالعه به دليل مارنھا مستعد این فرسایش می شود

  

  

  ای مارنی واحد ھای موجود در حوزه دید به سمت شمالفرسایش بدلند در بخشھ -۶شکل شماره 

  فرسایش سيالبی - ۵-۴

زایی و وسعت حوزه آبگير رودخانه در زمان  بارش ھای شدید، سيالب ھای  به دليل پتانسيل باالی رسوب
بزرگی رخ می دھد که اثرات آن را به صورت داغابھای باقيمانده در آبراھه ھای بزرگ می توان " نسبتا

اثر این نوع فرسایش در قسمت ھای پائين  دست حوزه که نزدیک به نقطه تمر کز حوزه . داد تشخيص
  . (Ford)است و حجم سيالب ھای عبوری زیاد است ، شدید تر می باشد

  فرسایش کنار رودخانه ای -۴-۶

در این فرسایش مناطقی که شدید فرسایش می یابد قسمت خارجی خميدگی ھای رودخانه است که  
ب در ان جا زیاد است که فعاليت آن باعث تشکيل مئاندر ھای مشخص  در آبراھه ھای آوی برشی نير

  . حوزه شده است

  آبرفت ھای بستر رودخانه -۵

از ذرات شن و ماسه می باشد و ذرات درشت تر از آن درست شده و به " آبرفتھای بستر رودخانه عموما
بوده و فاقد ذرات سست و زیان آور است و منابع مھم  دليل مقاومت مکانيکی باال، دانه بندی مناسب

تامين شن و ماسه است از محسنات دیگر این منبع قابل احياء بودن آن که پس از برداشت در طول ھر 
سيالب جایگزین ميشود و جود مصالح ترکدار و ھوازده از نقاط ضعف این منابع می باشد که البته بعد از 

 .ان به عنوان منبع قرضه مناسب جھت بتن و مالت استفاده کرددانه آرایی و شستشو می تو

 

  



  

  

  آبرفتھای  بستر رودخانه فصلی گرک بعنوان منبع قرضه خرده سنگی -٧شکل شماره 

  نتيجه گيری

حوزه مورد  مطالعه در محدوده زون مکران واقع شده که به ھمين دليل دچار چين خوردگی و گسل 
خرد شدگی ھای شدید حاصل از فعاليت تکتونيکی در منطقه باعث . خوردگی شدید وگسترده شده است

. شده است که واحد ھای ليتولوژیک موجود در آن فرسایش پذیر بوده و دچار ھوازدگی گسترده می شوند
تغيرات سطح آب در زمان رسوبگذاری واحدھای اليگوسن باعث تشکيل سکانس متنوعی از رسوبات دانه 

شيلی و سيلتستون در  -وزه شده که نتيجه آن تشکيل تواليھای ماسه سنگیدرشت تا دانه ریز در ح
دارای درز و شکاف می باشند مقاومت کمی دارند و به " واحد ھای ليتولوژیک که عمدتا. حوزه شده است 

  .به سادگی قابل فرسایش می باشند کمک نيروی جریان آب

 منابع
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  سو برای احداث سد زیرزمينیشناسی حوضه آبخيز قرهبررسی زمين
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  ، کارشناس ارشد مھندسی آبخيزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری١کيوان خرمی
  قربان وھاب زاده، استادیار زمين شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری

  ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساریGISو  RSکریم سليمانی، استاد 
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  :چكيده
 به استفاده كه است شده سبب صنعت، توسعه و جمعيت فزاینده رشد سطحی، آب منابع بودن محدود
ھای مختلف، ھای مفيد در تامين آب مورد نياز بخشیکی از راه .شود آورده روي زيرزميني آب منابع از بھينه

خشک و مقابله با بحران خشکسالی، کمک به افزایش ذخائر آب زیرزمينی مناطق خشک و نيمه به ویژه در
سد  .باشدمي زيرزميني زيرزميني، سد ھايآب از استفاده و سازيذخيره ھایشيوه یکی از. است

، توان از طریق بھبود مدیریت منابع آبی موجودھایی است که به کمک آن میزیرزمينی از جمله تکنيک
توان به ھنگام خشکسالی با جمع چنين با استفاده از این تکنيک میوری این منابع را افزایش داد، ھمبھره

آبی پرداخته و ميزان خطرپذیری ھایی که از دسترس خارج می شوند به مقابله با کمآوری و استحصال آب
ھای منطقه حوضه آبخيز گسل شناسی و مطالعهدر این مطالعه به بررسی خصوصيات زمين. را کاھش داد

نقشه  ، نھایتاً سو با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایی برای احداث سد زیرزمينی پرداخته شدهقره
دھنده مناسب بودن محدوده سازندھای خروجی کار نشان. مناطق مناسب سد زیرزمينی ارائه گردید

  .باشدمی سوحوضه آبخيز قره برای احداث سد زیرزمينی در و بسترھای آبرفتی کواترنر
  

شناسی، گسل، سيستم اطالعات جغرافيایی، حوضه آبخيز سد زیرزمينی، خصوصيات زمين :ھاواژه كليد
  سوقره

  
Abstract: 
Limited surface water resources, population growth and development of industry, has led to 
more efficient use of groundwater resources are moved. One of the useful ways to provide 
water required for various sectors, especially in arid and semi-arid and drought crisis, helping to 
increase the groundwater reserves. One of the methods of storage and use of groundwater is 
underground dam. Underground dam is one of the techniques that can help improve the 
management of water resources and increase the efficiency of these resources; we can also 
with use of this technique, collect and extract water during droughts which are outside the 
reach of watershed, overcome the water shortages and reduced risk levels. This study 
investigated the geological features and faults of Gharesou watershed with use of geological 
information system for construction of underground dam, finally presented the map of suitable 
areas of underground dam. Output of this study show that quaternary formations and Alluvial 
beds are suitable zones for underground dam construction in Gharesou watershed. 

 
Keywords: Underground Dam, Geological Features, Fault, GIS, Gharesou Watershed  
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  :مقدمه

با توجه به عدم توزیع یکنواخت بارندگی از نظر زمانی و مکانی در سطح کره زمين و اوضاع جوی و زمين 
ھای زیرزمينی برداری بيشتر از آبخشک، ساکنان این مناطق را به بھرهساختی مناطق خشک و نيمه

 یکی از). ٢٠٠۴، ٢تملر و بست(ری بر آن استوار گشته است ھای بسياری از اجتماعات بشواداشته و پایه
 مورد اخير ھايسال در كه باشدمي زيرزميني زيرزميني، سد ھايآب از استفاده و سازيذخيره ھایشيوه

ھای احداث سدھای زیرزمينی و استفاده از آب .)١٣٨٢ذواالنوار و احمدی، (است  گرفته توجه  قرار
پيرمرادی و (باشد کارھای مناسب جھت تامين و توسعه منابع آبی میله راهسطحی ھدر رونده از جم

ھا، جھت استفاده ھای زیرزمينی را در منافذ الیهسازی آبسد زیرزمينی امکان ذخيره). ١٣٨٩ھمکاران،
ھایی برای ھای اخير تالشدر سال). ٢٠١١و ھمکاران،  ٣ایشيدا(سازد پایدار از این منابع، فراھم می

ھای سازگار با طبيعت در کنترل، تغذیه و مدیریت منابع آب صورت گرفته است که نمونه تفاده از فناوریاس
با توجه به این که کشور ایران بر  ).٢٠٠٣، ٤ونرومپای(باشد آن ایجاد سد زیرزمينی در مناطق مختلف می

در دسترس نيست  روی کمربند خشک زمين قرار دارد، بالطبع منابع آب سطحی و زیرزمينی کافی
ھا و اھداف و به ھمين منظور استفاده بھينه و مدیریت منابع آب موجود از ضرورت) ١٣٨٣جعفری باری،(

ھای علمی مورد در این راستا به کارگيری فنون قدیم و جدید و استفاده از روش. باشدکالن توسعه می
- ل بارندگی دارای فصول خشک و کمھایی که علی رغم دارا بودن فصنياز است، در مناطق خشک و محل

طباطبایی یزدی، (توان نياز آبی مناطق محدود را تامين نمود باران ھستند با استفاده از سد زیرزمينی می
مناطق  بيشتر در سطحی جريانات نتيجه در و بارش مکانی و زمانی تغييرات این كه به توجه با). ١٣٨٥
 تطابق كشاورزي بخش آبي نياز زمان سو باضه آبخيز قرهو حو اردبيل استان و از جمله کشور مختلف
- خسارت وقوع سبب استان مناطق بيشتر در ھاسال از برخی در خشکسالی وقوع طرفی از و نداشته

 اما است، ضروری مرطوب فصول در بارندگی از حاصل آب ذخيره و حفظ لذا شودمی ناپذیر جبران ھای
به  تواندمی زمينی زیر آب ھایسفره در آب ذخيره و ندارد وجود قمناط بيشتر در آب سطحی ذخيره امکان

ھایی سدھای زیرزمينی، سازه .باشد سال خشک فصول در آب تامين عملی کارھایراه عنوان یکی از
 اوندر( شوندزیرزمين می در آبی ذخائر ایجاد سبب و نموده مسدود را زیرزمينی ھايآب جریان که ھستند

قشری است که در زیر سطح زمين ھای زیرآوری کننده جریانسد زیرزمينی، سازه جمع .)٢٠٠۵ ،٥یلماز و
آوری کرده و باران جمع پر سطحی و سطحی را در فصول ھای زیرتوان جریانشوند، بنابراین میاحداث می
معمولی که  در مقایسه با سدھای). ١٣٨٩زاده بزنجانی و ھمکاران، امينی(آبی استفاده کرد در مواقع کم

شوند و آب سطحی را در مخازن باالدست سد در عرض رودخانه یا نھر به منظور ذخيره آب ساخته می
و آب را در زیر سطح زمين ذخيره  کردهجریان زیرزمينی را مسدود  ٦کنند، سد آب زیرزمينیآوری میجمع
رد که به سھولت به وسيله تواند سطح ایستابی را در یک سفره طوری باال ببچنين میھم. نمایدمی

، در پژوھشی پس از بررسی سدھای )١٣٩١(قارزی و ھمکاران  .برداری باشدعمليات پمپاژ قابل بھره
. نشينان پرداختندزیرزمينی و مزایا و معایب آن در مناطق خشک، به مسائل اقتصادی و اجتماعی آبخيز

زایی روستایيان شده و زایش درآمد و اشتغالنتایج این تحقيق نشان داد که احداث سد زیرزمينی سبب اف
 و ٧اورداچی. باشد، برطرف شده استتر از ھمه مشکل عمده مناطق خشک که کمبود آب میمھم

 افزارنرم استفاده از با الجزایر، در زیرزمينی سدھای سازیمدل با رابطه در پژوھشی در ،)٢٠١٢(ھمکاران 
ArcGIS، از استفاده با حاصل نتایج و آورده دستبه را مطالعاتی منطقه ھهآبرا شبکه و ارتفاع رقومی مدل 
 - ساختار مدل از استفاده با سد بدنه پایداری. شد گرفته کاربه دبی آوردن دستبه برای MODFLOW مدل

 توجهقابل افزایش دھندهنشان نتایج. گرفت قرار سنجی اعتبار و تایيد مورد COMSOL فرمپلت تحت سيال،
 فراھم را سد بدنه بھينه طراحی امکان ،COMSOL و بوده تبخير شرایط از دور به سازیذخيره آب حجم
  .است منابع آبی کنترل ضرورت نيازمند منطقه چنين توسعهھم کند،می

                                                 
2.Temler & Best 
3. Satoshi Ishida & et al... 
4. Vanrompay 
5. Onder & Yilmaz 
6. Groundwater Dam 
7. Ouerdachi 



  

  
  ھای مختلف نمایی از سد زیرزمينی و برداشت آب به روش - ١شکل 
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  :روش تحقيق
شھرستان اردبيل، مرکز استان  .باشدھای رودخانه ارس میه حوضهسو جزء مجموعحوضه آبخيز قره

ھای نمين، نير و سرعين بخشی از حوضه سو واقع شده و شھرستاناردبيل در مرکز حوضه آبخيز قره
مختصات محدوده . باشدکيلومتر مربع می ۴۴۶٧مساحت حوضه در حدود . دھندآبخيز را تشکيل می

  :باشدمی جغرافيایی حوضه به صورت زیر
  طول شرقی ۴٨˚۴٢´١١˝تا   ۴٧˚۴۶´٢٨˝: طول جغرافيایی
  عرض شمالی ٣٨˚٢٢´۵٢˝تا     ٣٧˚۴۶´٣٨˝: عرض جغرافيایی

  

  
  سوموقعيت حوضه آبخيز قره - ٢شکل 

  



  
سو و شرایط مناسب احداث سد زیرزمينی، از نقشـه رقـومی شناسی حوضه آبخيز قرهبرای بررسی زمين

 .شناسی کشور و گزارشات موجـود اسـتفاده شـدسازمان زمين ١:١٠٠٠٠٠شناسی، نقشه کاغذی زمين
شناسـی عمـده منطقـه را دوره کـواترنر شود که زمينشناسی اردبيل مشخص میبا بررسی نقشه زمين

ھـای مربـوط بـه فعاليـت آتشفشـان سـبالن، ھـای ولکـانيکی و نھشـتهدھد که شـامل سـنگتشکيل می
قسـمت عمـده منطقـه مـورد مطالعـه را دشـت اردبيـل . ت کـواترنر اسـتآواری سبالن و رسوبارسوبات آذر

-توان نھشتهاز رسوبات دوران چھارم می. ھای آبرفتی جوان پوشيده شده استتشکيل داده که با رسوب
-ھای آھـکھای تراورتنی وابسته به چشمهھای آبرفتی دشت اردبيل و نھشتهھا، تراسھا، مخروط افکنه

شناسـی زمـين .ای آب شيرین و رسوبات آواری دامنه آتشفشان سبالن را نام بـردچهھای دریاساز و آھک
ھـای مناسـب سـدھای زیرزمينـی اسـت و حتـی در مرحلـه ھا برای تعيـين محـلترین شاخصیکی از مھم

شناسی در نظر ھای زمينترین ویژگیشود، از مھمشناخت اوليه به واسطه آن محل مورد نظر انتخاب می
تـرین مشخصـات یـک از مھـم. ھای تکتونيکی، ليتولوژیکی و آبرفتـی اسـته برای این کار ویژگیگرفته شد

سد زیرزمينی وجود یک بستر آبرفتی با ضخامت مناسب بـه عنـوان یـک مخـزن زیرزمينـی بـرای ذخيـره آب 
به عنوان سنگ پی نيـز الزم اسـت  ناپذیر یا با نفوذپذیری کماست، عالوه بر این وجود یک الیه سنگی نفوذ

چنــين ھــای آبرفتــی و ھــمدر ایــن مطالعــه رســوبات دوره کــواترنر، پھنــه ).١٣٨٨زاده و ھمکــاران، عشــقی(
ھـای ایـن واحـدھا در شـيب. کنگلومراھا که به صورت تناوبی با سـایر واحـدھا بودنـد در نظـر گرفتـه شـدند

. ھای نامناسب قرار گرفته بودنـدواحدھا ھم در شيبمناسب احداث سد زیرزمينی قرار داشته و بعضی از 
ھای آبرفتـی نيـز ایجـاد شـد و بـا تبـدیل نقشـه وکتـوری پادگانه شناسی، نقشهبا استفاده از نقشه زمين

شناسـی و ھـای زمـينشناسی به الیه رستری واحدھای مناسب مشـخص شـده و نقشـه محـدودهزمين
ھـای از عوامل دیگر ایجاد نشت و فـرار آب از مخـازن سـد .آمدبندی مکرر به دست آبرفتی مناسب با طبقه

ھـا با توجه به این که بسياری از تنگـه. ھا در محل احداث سد استھا و گسلزیرزمينی، وجود شکستگی
انـد، ھای تکتونيکی و عموما گسلی تشکيل شـدهھای ایجاد شده در نواحی کوھستانی در اثر پدیدهو دره

ھـای برای مشـخص کـردن گسـل .ھا مشخص شوندھا و شکستگیجود این گسلھای والزم است محل
 ١:١٠٠٠٠٠شناسـی منطقه و تھيه نقشه آن، از الیه رقومی گسل محدوده مطالعاتی کـه بـا نقشـه زمـين

متـری تعریـف شـده و  ٣٠٠سپس برای ھریک از خطوط گسل، بافر یا حـریم . کنترل شده بود استفاده شد
) نامناسب( ٠متری قرار داشتند کد  ٣٠٠ر محدوده خطوط گسل که در داخل حریم ھای واقع دبرای پيکسل

نھایتاً نقشه خروجی گسل بـا اسـتفاده . اختصاص داده شد) مناسب( ١و برای خارج از محدوده حریم، کد 
  .به صورت الیه رستری درآمد Raster Calculatorاز 
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  :نتایج
درصـد از  ٢٥/١ھـای کـواترنر تشـکيل شـده کـه حـدود از حوضه از سـازندنتایج نشان داد که بيش از نيمی 

ھای زیرزمينـی ھای آبرفتی فصلی و جوان اختصاص دارد که از لحاظ احداث سدمساحت منطقه به نھشته
ھـای آبرفتـی درصـد نيـز پادگانـه ٩٧/٦ھای آبرفتی جدید و درصد پادگانه ٧/٢٧باشند و حدود در اولویت می
ھای مناسب احداث سـد زیرزمينـی در نھایت نقشه ليتولوژی محل. باشدھا میی سایر واحدقدیم  و مابق
دانـه و ھـای رودخانـه دارای بافـت درشـتھای آبرفتی قدیمی مرتفع موجـود در کرانـهپادگانه .به دست آمد

ينـی بنـا نھـاد ھـا سـد زیرزمتـوان بـر روی آنھـا، نمـیگـاهنفوذ پذیری باال است و به دليل نشت آب از تکيه
ھـای قـدیمی کـه در برخـی نقـاط حوضـه مطالعـاتی ھای آبرفتی قدیم یـا آبرفـتپادگانه). ١٣٨٥سالمی، (

باشد کـه ھا میخوردگی کم و سن آنھای اصلی دشت در چينھا با آبرفتشود، اختالف آنمشاھده می
در ایـن . سيمانی ھسـتندنيمهشود و اغلب به صورت متراکم و ھا و قنواتی دیده میھا چشمهگاھی درآن

ھـا نيـز در الیـه گسـل .مطالعه محدوده آبرفتی اصلی و جوان به عنوان محدوده مناسب در نظر گرفته شـد
  .باشندمناسب سد زیرزمينی می ،یعنی خارج از محدوده حریم گسل ١مناطق مشخص شده با کد 

  



  

  
  

  واحدھای کواترنر منطقه     -٣شکل 
   

                      

  
  ھای آبرفتی منطقهپادگانه -۴شکل   



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بندی مکرر گسل با اعمال حریمالیه طبقه -۵شکل 

  
  

  
  ھای مناسب سد زیرزمينیليتولوژی مکان -۶شکل 



  
  :نتيجه گيري

ھا ولکانيکی، آھکی جنس این نھشته. سنگ و ماسه استای شامل شن، قلوهھای جدید رودخانهآبرفت
ھای زیرزمينی را در خود ذخيره توانند منابع غنی آبسنگی است، نفوذپذیری باالیی داشته و میو ماسه

سو و بستر رودخانه قره. کنند و به عنوان یکی از مناطق مناسب احداث سد زیرزمينی پيشنھاد گردند
اردبيل را پوشانده و ھای آبرفتی جدید که بخش اعظم دشت پادگانه. باشندباليخلوچای از این نوع می

این رسوبات از مواد آواری حاصل از . باشدشامل رسوبات آبرفتی به ھمراه سيلت، رس و کنگلومرا می
- ھای آبراھهھای آبرفتی قدیمی تشکيل شده که توسط سيستمفرسایش رسوبات پالئوژن، نئوژن و تراس

منطقه بوده، آبخوان آبرفتی و اصلی دشت  ھا منبع اصلی ذخائر آب زیرزمينیاین آبرفت. اندای بریده شده
باشد که بخش ھا در نقاط مختلف دشت متفاوت میضخامت این سری از آبرفت. را تشکيل می دھند

از لحاظ احداث سدھای زیرزمينی وجود رواناب . ھا تشکيل شده استھای آب زیرزمينی در آناعظم سفره
به ویژه ، گردد که محدوده سازندھای کواترنريری میگنتيجه و باشدو پتانسيل آب زیرزمينی مھم می

  .باشندسب برای احداث سد زیرزمينی میبسترھای آبرفتی منا
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  :چكيده 
  

زمين لغزه . زمين لغزه یکی از عوامل طبيعی تھدید کننده بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی است      
ده طبيعی است که در شروع و تداوم مرکب غرب روستای حيرت در منطقه کجور ، از جمله این تھدید کنن

آن ، عوامل متعدد طبيعی مانند شيب زمين خصوصيات زمين شناسی و آب و ھوایی  و غير طبيعی نظير 
این رانش موجب آسيب ھای . آبياری غير اصولی باغات باالدست ، گودبرداری و غيره موثر می باشند 

پایداری و توقف حرکت این . ، پل و غيره شده است  جدی بر راه مواصالتی ، خط انتقال نيرو ی فشار قوی
رانش ، با توجه به شرایط موجود ، تقریبا ميسر نبوده و فقط با اقداماتی نظير زھکشی آب زیرزمينی در 

.پاشنه رانش ، آبياری قطره ای باغات باالدست و غيره ، می توان تا حدودی بر سرعت رانش کاست   
زمين لغزش  روستای حيرت،منطقه کجور ،: واژھای کليدی   

  
Abstract: 
The study of Landslide in north–west of Heirat Village in Kojoor Area 

M. A. Gholi Nataj ; M. Sc . Geology (mgholinataj@yahoo.com) 
E. Mokhtarpour ; M. Sc . Geology (e-mokhtarpour@yahoo.com) 

 
    One of the natural threatening factors that threatening economic and sociality development 
is landslide. The composite landslide of the west  Heirat Village in Kojoor Area were natural 
threatening`s factors that it`s starting with different natural factors as example slope  and 
geological conditions and  human causes such as non-irrigated fields upstream, digging and ect. 
this  landslide induced  serious injury on the road, high voltage power transmission lines and 
bridges. The stability and stop this  landslide, order to conditions , almost is not possible and 
we could only decrease in this damages with  such as groundwater drainage heel drift, drip 
irrigation upstream gardens etc. 
 
Keys words: Kojoor Area, Heirat Village, landslide    

  :مقدمه 
  

رشد جمعيت و توسعه مناطق مسکونی و به دنبال آن توسعه امکانات زیربنایی و مورد نياز جوامع     
بشری در مناطق مختلف و به خصوص در مناطق با خطر بالیای طبيعی باال، در معرض قرارگرفتن آنھا در 

ش که حاصل حرکت رو به پایين زمين لغز) . ١٣٦٧احمدی ،(برابر بالیای طبيعی را نيز افزایش داده است 
، از جمله این تھدید ) ١٣٩١و صادقی ، ١٣٨٣معماریان، (توده ھای خاک و سنگ ، بر اثر نيروی جاذبه است

. ھا محيطی می باشد   
زمين لغزش غرب روستای حيرت ، جزء لغزش ھای مرکب بوده و باعث آسيب جدی خط انتقال نيروی      

عوامل طبيعی چون ، وضعيت زمين شناسی ، . ، پل و غيره گردیده است  فشار قوی ، راه ھای مواصالتی
ھمسو بودن شيب الیه بندی و توپوگرافی ، نقش آب ھای سطحی و زیر سطحی و عوامل انسانی مانند 
، آبياری غير اصولی باغات باالدست و برداشت بخشی از پاشنه لغزشی در غالب واریزه کوھی،در وقوع 

  .ه اند این حرکت نقش داشت
  

: موقعيت جغرافيایی  
  

کيلومتری جاده کندوان و در  شمال غرب روستای حيرت واقع  ١١ھکتاری ، در  ١/١٨سایت لغزشی    
شمالی بوده ، کمترین و  ٣٦ ٢٨شرقی و  ٥١ ٢٦موقعيت مکانی این سایت ، .  )١شکل  (شده است  



 
)تصویر چپ(وارض موجود و سایر ع) تصویر راست(راه دسترسی به سایت لغزشی  – ١شکل   

 
 ٢١شيب متوسط آن نيز،. متر از سطح آب ھای آزاد می باشد ٨٣٠و ٦٧٥بيشترین ارتفاع آن به ترتيب ، 

  صورت، در جنوب آن،محدوده ای گودال مانند وجود داشته و به.درصد  به سمت جنوب غرب می باشد
). ٣شکل (چشمه سار وجود دارد  

سال قبل، رانش بزرگی در محل سایت لغزشی  ٦٠الی  ٥٠ومی ، در حدود بر اساس اظھارات افراد ب      
بعد از زمين لرزه . فعلی ، اتفاق افتاده که وجود پرتگاه ھا و گودال ھای آب فعلی می تواند شواه آن باشد 

، حرکات رانشی دوباره فعال شده ،در نھایت ، آخرین حرکات شدید آن ، در نيمه دوم  ١٣٨٣سال 
.رخ داده است ،  ١٣٩٠سال  

 
:عوامل اثر گذار بر رفتار لغزشی   

در شروع و تداوم لغزش، عوامل متعدد طبيعی و انسانی، ھر یک، به نسبت ھای گوناگون،ایفای نقش    
.نموده اند   

 
:عوامل طبيعی –الف   

ش وضعيت زمين شناسی و تکتونيک منطقه،از جمله مھمترین عوامل طبيعی اثرگذار در وقوع این ران   
این . رسوبات به عنوان واحد ھای سنگ شناسی تشکيل دھنده در این سایت می باشند . می باشد

واحدھا شامل مجموعه ای از رسوبات تخریبی قدیمی تکتونيزه شده و نھشته ھای  حاصل جریان گلی 
آھک،  این مجموعه ، بر روی واحد ھای سنگ.است که در ناودیسی با پالنژ جنوب غربی قرار گرفته است 

بازالتی مربوط به فوران کرتاسه _ آھک مارنی و مارنی ، با سن کرتاسه باالیی و سنگ ھای آذرین آندزی
از نکات قابل توجه ، ھمسو بودن پالنژ  ناودیس با جھت شيب ) . ١٣٨٣آقا نباتی ،(قرار گرفته اند 

.)٢شکل  (توپوگرافی و ھمچنين جھت عمومی رانش است   
س ، وجود  درز و گسل ھای متعدد ، بيانگر فعاليت تکتونيکی بوده ، پيامد ھا و اثرات آن ، عالوه بر ناودی     

شرایط تکتونيکی،  نه تنھا موجب تکتونيزه شدن شدید . بر شرایط لغزشی ، دارای جایگاه ویژه ای است 
لرزه ای  سنگ ھا و ھموار شرایط برای نفوذ آب ھای سطحی و زیر سطحی باالدست گردیده ، بلکه توان

 ٥/٣زمين لرزه مساوی و بزرگتر از  ٢٨تا حال ، حدود  ١٣٧٨برای نمونه ، از سال . منطقه را نيز باال می برد 
سایت پژوھشگاه زلزله (کيلومتری نسبت به مرکز سایت لغزشی،رخ داده است٢٥ریشتر در شعاع کمتر از 

) . شناسی کشور   
منشاء آب ، شامل آب ) . ١٣٨٣معماریان ،(جود آب می باشد از دیگر عوامل طبيعی موثر در رانش ، و     

ھای بارشی و زیرزمينی ، آب ھای انتقال یافته به منظور استفاده در باغات و مرغداری و حتی آب 
ماه ،  ٥با توجه به بارش حداکثری از نيمه دوم پایيز تا نيمه اول بھار و ھمچنين وجود . زیرزمينی می باشد   

در . ، فرصت برای نفوذ آب ، مھيا می باشد )ھواشناسی مازندران(ی خشک و یخبندان به صورت ماه ھا
مجموع  ، عمق سطح ایستابی در سایت لغزشی، پایين بوده، به نظر می رسد، بخشی از آبی که به 
صورت چشمه،در انتھای جنوبی آن جریان پيدا می کند ؛  آبی باشد که از باالدست به داخل زمين نفوذ 



و با توجه به شيب الیه ھای زیرین و پالنژ مقاومت برشی اجزاء سازنده سایت لغزشی ، توسط آب ، کرده 
. بيشتر از نقش افزایش تنش برشی آن باشد    
 

 
نقشه زمين شناسی منطقه مورد مطالعه_  ٢شکل    

 
    :عوامل انسانی –ب 
اری غرقابی باغات باالدست و آب مازاد بر نفوذ حجم باالیی از آب ، از طریق  شبکه انتقال سنتی ، آبي    

وجود راه مواصالتی اصلی منطقه کجور ،  روی پاشنه رانشی و با .  مصرف مرغداری صورت می گيرد 
توجه به تردد زیاد ماشين ھای سنگين حمل مصالح ساختمانی ، از معدن شن در نزدیکی دشت نظير، نه 

شوک ضربه ای در نقاط دارای اختالف سطح ، بر پيکر سایت تنھا باعث ایجاد شوک لرزه ای ، بلکه ایجاد 
،  ١٣٩٠ھمچنين ، برداشت پاشنه رانشی ، به عنوان واریزه کوھی در اوایل سال . لغزشی می گردد 

باشد ، ولی در کاھش تنش برشی  ١٣٩٠نمی تواند عامل اصلی شروع مجدد رانش در نيمه دوم سال
. )٣شکل  (ت ده اسپاشنه لغزشی ، چندان بی تاثير ، نبو  

 
توپوگرافی و عوارض طبيعی و غير طبيعی سایت رانشی_ ٣شکل    



 
:خصوصيات زمين شناسی مھندسی سایت لغزشی  

نوع لغزش ، ترکيبی از دورانی و صفحه ای است ؛ در قسمت جنوب و مرکزی ، با عمق  زیاد سنگ     
لی تر ، با عمق کم سنگ بستر مارنی، بستر ، نوع حرکت ، دورانی بوده ، در حالی که در قسمت شما

    مترمی باشد ٧اختالف ارتفاع سطح گسيختگی اصلی ، به طور متوسط . دارای حرکت صفحه ای است
متر به  ٣/١در ادامه پرتگاه اصلی در بخش گسيختگی صفحه ای ، ترک کششی با عرض ) .  ٤شکل ( 

نی سایت لغزشی و ترک ھای ھمچنين ترک ھای شعاعی ، بخش ميا). ٤ شکل(چشم می خورد 
پنجه لغزشی دارای جھات .  شعاعی و عرضی در منتھی اليه پنجه لغزشی نيز قابل رویت ھستند 

غالب جھت حرکت به سمت جنوب غرب بوده ، ولی درمحل فروافتادگی، حرکت . حرکتی متفاوتی است 
) . ٥شکل ( به سمت فروافتادگی نيز وجود دارد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

)تصویر چپ(و ترک کششی در امتداد پرتگاه اصلی) تصویر راست(بخشی از پرتگاه اصلی _ ۴ شکل    
 
 

 
مقطع طولی سایت رانشی_ ۵شکل    

 
 
 
 



:نتایج و پيشنھادات  
در شروع و تداوم این زمين لغزش ترکيبی ، عوامل طبيعی به خصوص شرایط تکنونيکی و ھمسو بودن   –

عوامل انسانی منعددی نقش داشته،عوامل طبيعی تاثير گذاری شيب توپوگرافی با شيب الیه ھا و 
.بيشتری دارند   

.تخریب راه مواصالتی، خطوط انتقال نيرو ، پل و غيره پيامد ھای لغزش بوده و ھمچنان تداوم دارد  –  
 آبياری قطره ای باغات باالدست ، بھسازی شبکه انتقال آب ،کنترل آب مازاد مرغداری و اقدامات متعدد –

دیگر به منظور زھکشی بھتر آب زیرزمينی ، جھت کاھش سرعت حرکت آن موثر بوده ، با مونيتورینگ ، 
. ميزان و جھت حرکات آن را تحت نظر داشته باشند   

به نظر می رسد ، اقدامات پيشنھادی، فقط، به منظور کاھش سرعت حرکت لغزش بوده ، نقش   –
نداشته باشد ، زیرا بسياری از عوامل موثر بر لغزش،تحت چندانی در متوقف کردن حرکت توده لغزشی 

. کنترل ما نمی باشد   
 

  :تقدیر و تشکر
  

در پایان بر خود فرض می دانيم که از آقایان مھندس قاسم حجت ، مھندس روشن و مھندس گنجی که در 
  .بخش خای مختلف این کار یاری کنندگان ما بوده اند ، صميمانه تقدیر و تشکر نمایيم 

  
  :منابع فارسي 

  
، زمين شناسی ایران ، سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی  ١٣٨٣آقا نباتی ، ع ، -  
، ژئومرفولوژی کاربردی ، انتشارات دانشگاه تھران ١٣٦٧احمدی ، ح ،  -  
، چاپ دوم) ع(، زمين شناسی مھندسی ، انتشارات دانشگاه امام حسين  ١٣٩١صادقی ، ح ،  -  
، زمين شناسی مھندسی و ژئوتکنيک ، انتشارات دانشگاه تھران ، چاپ دوم ١٣٧٧ح ،  معماریان ، -  
، زمين شناسی برای مھندسين ، انتشارات دانشگاه تھران ، چاپ ھفتم ١٣٨٣معماریان ، ح ،  -  
اطالعات دریافتی از اداره ھواشناسی استان مازندران -  
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  :چكيده 

ترانشه ي جاده ي درحال احداث خوانسار يکي از راه ھاي مواصالتي بين چند استان کشور است، که 
اين ترانشه عمدتاً از بين . متر مي باشد ٧٠٠نموده و داراي طولشھرستان دامنه را به گلپايگان متصل 

واحد ھاي . واحدھاي زمين شناسي ضعيف و ناپايدار، عبور مي نمايد که با لغزش ھمراه گشته است
زمين شناسي مسير مذکور، نه تنھا عمدتاً از فيليت گرافيت دار و سنگ ھاي شيستي ضعيف تشکيل 

ري نيز داراي پتانسيل ناپايداري بوده و انجام مطالعات زمين شناسي شده اند بلکه از لحاظ ساختا
  .دي مي باشساختماني و زمين شناسي مھندسي قبل و در حين احداث ترانشه بسيار ضرور

  ، زمين شناسی ناپایداری کنار گذر خوانسار، ترانشه، :كليد واژه ھا
  

Abstract: 
 

Evaluatoin of geological factors effective the instability of new 
Khansar by-pass  

The current roadcuts which are being constructed on east side of Khansar is part of a major 
inter province road that connects city of Damaneh to city of Golpayegan. The length of this road 
cut with landslide problem is about 700 meter. Geological units of the road cut are not only 
cinsist of schist and weak rocks such as phylite but  also based on structural characteristics, 
they have instability potential and conducting geological engineering investigations before and 
during construction of roadcuts are very essential.  

  
  

Keywords : road-cut ,Khansar by-pass, instability, geological 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :مقدمه 

  
ثانيه شمالي و  ٢/٢دقيقه و  ١٣درجه و  ٣٣ترانشه ي احداث شده کنارگذر خوانسار در عرض جغرافيايي 

 ٩/٩ثانيه شرقي قرار دارد و فاصله آن تا شھرستان خوانسار  ۶/۵٣قيقه و د ٢٠درجه و  ۵٠طول جغرافيايي 
متر و شامل ديواره شمال  ٧٠٠متر، طول آن  ٣٠عرض ترانشه مورد مطالعه ). ١شکل(کيلومتر مي باشد 

. درجه مي باشد ۵۴متر و زاويه  ١١درجه و ديواره جنوب غربي با ارتفاع  ۴٩متر و زاويه  ٣٨شرقي با ارتفاع 
ين ترانشه سنگي به دليل عدم مطالعات زمين شناسي مھندسي قبلي مورد عمليات حفاري قرار گرفته ا

بنابراين با توجه به پتانسيل باالي لغزش در اين . که اولين لغزش پس از بارندگي ھاي بھاره گزارش گرديد
 ر مراحل بعدی بتواند می باشد تا نياز به شناسايي عوامل اصلي ايجاد لغزشدر مرحله ی اول ترانشه 
  .ارائه دادجھت کاھش و يا جلوگيري از وقوع لغزش ھا ی یراھکارھا



  
  موقعيت جغرافيايي منطقه: ١شکل

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
  

 ١:١٠٠٠٠٠محدوده ي مورد مطالعه، در ارتفاعات شـمال شـرق و شـرق خوانسـار و بـر اسـاس نقشـه ي 
ي سياه رنگ متعلق به زمان ژوراسيک، قـرار گرفتـه اسـت گلپايگان ازسازمان زمين شناسي در اسليت ھا

ترکيـب کـانی با بررسي ھاي مقاطع ميکروسکوپي از نمونه ھـاي سـنگي در محـدوده ترانشـه، ). ٢شکل(
کاني ھاي گرافيت، کوارتز، کاني اپـاک، گـروه ھماتيـت، کـاني سـريزيت و رگـه ھـايي از  ازسنگ شناسی 

عيين سنگ فيليت گرافيت دار با درجه ي دگرگوني ضعيف ت نام و )٣شکل (تشخيص داده شد اپاک پرشده 
به عالوه بر خالف ظاھر آرام منطقـه، وجـود فعاليـت ھـاي تکتـونيکي وگسـل ھـاي اصـلي و فرعـي . گردید

محـدوده مـورد در  RGB= 741 ماھواره ي لندست پنج TMشناخته شده توسط پردازش داده ھاي سنجنده
  .شده استسنگي ، باعث خردشدگي واحدھاي مطالعه

  

  
نقشه زمين شناسي خوانسار به ھمراه گسل ھاي فرعي شناسايي شده در اين مطالعه  : ٢شکل 

  )١٣٧١گلپايگان سازمان زمين شناسي واکتشاف معادن، ١٠٠٠٠٠/١هنقش(
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  دارتصاويري از مقاطع نازک سنگ فيليت گرافيت :٣شکل
a (باآناليزور) برابر ٦٠٠بزرگنمايي   (b (بدون آناليزور) برابر ٦٠٠بزرگنمايي(  

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  : نتایج

  
جنـوب غربـي و شـمال ھـايي بـا رونـد  متر را داراسـت و شـامل جنـاح ٧٠٠ترانشه مورد نظر طولي معادل 

باشـد وايـن ھـم  به موازات امتداد شيستوزيته مـي Az 150  راستاي جاده با). ٤شکل (شرقي مي باشد 
ھـا، وجـود  ھا در ديـواره مل اصلي كاھش پايداري است، البته عواملي ھم چون وجود شكافراستايي، عا

 دكل فشارقوي برق در جناح جنوب غربي و عوامل ديگر نيـز در ايـن ناپايـداري مـؤثر و نيازمنـد بررسـي مـي
   .باشند

انشـه از ھـاي ايـن تر ھا باعث شده كـه ديـواره وضعيت زمين شناسي شامل موقعيت شيستوزيته و درزه
تـر،  ي جنوب غربي علي رغم ارتفـاع كـم نظر پايداري بايكديگر تفاوت داشته باشند، به طوري كه در ديواره

در ديواره . ھا نيز به كاھش پايداري كمك كردند است البته شكستگيشيستوزیته ميزان ناپايداري متأثر از 
ھـاي بيشـتر و  رسد، اما با بررسي ظر ميتر به ن تر ميزان ناپايداري كم-شمال شرقي باوجود ارتفاع بيش

 تـر از ديـواره جنـوب غـرب دارد ھاي ترانشـه، ايـن ديـواره نيـز وضـعيت نامناسـب تعيين فاکتور ايمني ديواره
  .)٦و  ٥شکل (

  
  نمايي از ترانشه مورد مطالعه : ٤ شکل

ba 

ba 



  

           
  دیواره شمال شرق: ٦شکل          دیواره جنوب غرب                                : ٥شکل    
  

    ي جنوب غربي ديوارهعوامل مؤثر در ناپایداری 
ھاي فشـار قـوي بـرق باعـث ناپايـداري در  کاري در طبيعت و احداث ترانشه در مکاني با حضور دکل دست
). ٨شـکل(اسـت  و بدين منظور از ديوار حائل استفاده شده)  ٧شکل (ھاي سنگي اين ديواره گشته  اليه

دقيقـه و  ٢٠درجه و ٥٠ثانيه و طول جغرافيايي  ٤ دقيقه و ١٣ درجه و ٣٣شكافي با عرض جغرافيايي  حضور
  ).٩شکل(ھا است  ثانيه، در نزديكي دكل شاھدي بر ناپايداري و لغزش سنگ ٥٣

چنين وضعيت سنگ شناسـي نيـز بـه  ھا رخ داده است، ھم لغزش در اين ديواره بر اثر شيستوزيته و درزه
، در بخش بااليي اين ديواره جـدايش بـين )١٠شکل(تواند در وقوع لغزش مؤثر باشد  است كه مياي  گونه
 ھـاي كـوارتز در داخـل سـنگ وجود اليه). ١١شکل (ھاي سنگ و خاک به خوبي قابل مشاھده است  اليه

 توانـد عـالوه بـر ويژگـي ذاتـي ، که مي)١٢شکل (باشد ھاي متاثر از گسل مي ھا شاھدي بر حضور درزه
  .گرددنيز ھا  ھا باعث خرد شدگي و ريزش سنگ سست سنگ

  

    
ديوار حائل در حال ساخت به منظور جلوگيري : ٨شکل      ھا در ديواره جنوب غربي لغزش سنگ: ٧شکل

  )ديد به سمت شمال(از لغزش در ديواره جنوب غربي 
  

  



             
وضعيت شيستوزيته : ١٠شکل    )ه سمت شمالديد ب(شكاف ايجاد شده در اثر احداث ترانشه  :٩شکل 

  )باشد درجه مي ٩٠ھا  زاويه بين شيستوزيته و درزه(درجه  ٦٠ھاي با راستاي آزيموت  و درزه

    
ھاي  حضور رگه:١٢شکل   ھاي سنگ و خاک در انتھاي ديواره جنوب غربي ترانشه مرز بين اليه :١١شکل

  ھا نگھا شاھدي بر شكستگي درون س كوارتز در سنگ
  

  ي شمال شرقي ديوارهعوامل مؤثر در ناپایداری 
باشـد  تـر از ديـواره جنـوب غـرب مـي وضعيت شيستوزيته در ديواره شمال شرق براي لغزش، غير مساعد

رسـد، تجمـع آب در نزديكـي  ، به ھمين علت وضعيت پايداري در ايـن ديـواره بھتـر بـه نظـر مـي)١٣شکل (
ر ثيأھاي اين بخش از ترانشـه و تـ در سنگگرافيت  رگه ی، حضور )١٤شکل (ديواره شمال شرقي ترانشه 

شـکل (درجـه درقسـمت بـااليي ترانشـه  ١٦٠ھايي با آزيمـوت  شكاف حضور و )١٥شکل ( آن در ناپايداري
  .اصلی لغزش این دیواره می باشند جز عوامل، )١٦

        
ي شمال  آب در نزديكي ديواره تجمع:١٤شکل     ھا در جناح شمال شرقي شيستوزيته و درزه:١٣شکل

  )ديد به سمت شمال(ھا  شرقي ترانشه به علت نفوذ ناپذيري فيليت



          
ي شمال ه  ھا در ديوار شكاف :١٦شکل    ھاي ديواره ي شمال شرقي وجود گرافيت در سنگ :١۵شکل

  )ديد به سمت شمال(شرقي ترانشه 
  

ھـا قـرار گرفتـه  ي آھکي به صورت دگرشيب بر روي فيليتھا متري ديواره شمال شرقي اليه ٤٠در ارتفاع 
  ).١٧شکل (باشد  درجه مي ٣٥زاويه دگر شيبي . اند
  

  
  متري ديوار شرقي ٤٠ھاي آھکي در ارتفاع  اليه: ١٧شکل 

 
  

ھاي ژئومتري ترانشه مورد مطالعه، مقطع زمين  ھاي صحرايي و تعيين ويژگي در نھايت با بررسي
  ).١٨شکل( لعه ترسيم گرديد شناسي منطقه مورد مطا



  
  مقطع زمين شناسي ترانشه مورد مطالعه:١٨شکل

◊◊◊◊◊◊◊  
  

 :نتيجه گيري 
ھاي زمين شناسي و مقاطع ميکروسکوپي،  چنين بررسي نقشه با انجام بازديدھاي صحرايي و ھم -١

يست و ھاي محدوده ترانشه ش گيرد و جنس سنگ منطقه مورد مطالعه در زون سنندج سيرجان قرار مي
  .دار تعيين گرديد فيليت گرافيت

اي نشان دھنده اين است که منطقه مورد مطالعه از  بررسي مطالعات تکتونيک و تصاوير ماھواره -٢
کيلومنري محدوده ترانشه وجود  ١٠٠باشد و سه سيستم گسلي در شعاع  ديدگاه تکتونيکي فعال مي

اي به سايت گسل ه  ھاي ماھوار زش دادهترين گسل اصلي شناسايي شده توسط پردا نزديك .دارد
می باشد ھمچنين حضور گسل ھای فرعی در منطقه باعث حضور درزه ھا و خردشدگی واحدھای شازند 

  .سنگی گشته است
ھاي صحرايي شامل عوامل دروني و بيروني  عوامل مؤثر در لغزش ترانشه کنارگذر خوانسار با بررسي -٣

ه سنگ، وجود فولياسيون مساعد براي لغزش توده سنگ، وجود دسته مانند، جنس و ليتولوژي ضعيف تود
ھا و شرايط فعال تکتونيکي، تجمع آب حاصل از بارندگي به دليل نفوذناپذيري ذاتي توده سنگ  درزه

  .باشد ھاي رانشي حاصل از وزن دکل فشار قوي برق مي ترانشه، وجود نيروي
ار شامل جنس ضعيف توده سنگ، بافت ريزدانه، ھاي توده سنگ ترانشه کنارگذر خوانس ويژگي -٤

ھوازدگي کم تا متوسط، سختي تسبتاً نرم تا نسبتاً سخت، رنگ تيره، تراوايي پايين و عوارض ساختاري 
  .باشد فولياسيون و درزه مي

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :منابع فارسي 

  
انســار و ارائــه بررســی خصوصــيات زمــين شناسـی مھندســی ترانشــه کنارگــذر خو"، ١٣٩٠، .ز شـاه وردی. ١

  .، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه زمين شناسی، دانشگاه اصفھان"راھکارھای الزم جھت تثبيت آن
شناسي و اکتشاف معادن کشور، ، مقياس  ، سازمان زمين١٣٧١نقشه زمين شناسي گلپايگان، . ٢

١:١٠٠٠٠٠. 
◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 

  
ھای عمرانی و معدنی در سنگ، ارزیابی دقيق مقاومت یکی از الزامات مھم در طراحی و اجرای پروژه

 مقاومتی ھایسنگ بطور فراگيری به منظور تعيين ویژگیسازی تودهمدل امروزه .سنگ استتوده
سنگ نقطه شروع بھتری را برای از طرفی تعریف دقيق ساختار توده. شودبرده می سنگ بکار توده
ای به گونهباید ھا در داخل مدل سنگ جانمایی درزهسازی دقيق تودهبرای مدل. کندسازی فراھم می مدل

سازی ھای شبيهاز بھترین روش. ھای موجود باشدھا تا حد امکان مشابه ناپيوستگیباشد که توزیع درزه
از طرفی امروزه . است) DFN(ھای مجزا سازی تصادفی شبکه ناپيوستگیھا در سه بعد، مدلناپيوستگی
توانایی خود را در  ،ھازمان سنگ سالم و درزهسازی ھمافزارھای تحليل عددی با توانایی مدل توسعه نرم

ھای در ترکيب با روش DFN سازی تصادفیکاربرد مدل. سنگ نشان داده است حل مسائل مرتبط با توده
ھا قطعی، نامحدود، دارای توزیع یکسان ھای تحليل پایداری مرسوم که در آن درزهتعادل حدی بر محدودیت

در این مقاله به بررسی مدل تصادفی . تواند غلبه کند شوند، میو یکنواخت و مستقل از یکدیگر فرض می
   .سنگ پرداخته شده است قاومتی تودهھای مسازی ویژگیترکيبی در جھت بھبود شبيه –
  

  ھای عددیسازی، روشسنگ، مدلمدل تصادفی، مقاومت توده :كليد واژه ھا
  
  

Abstract: 
 

Review of Synthetic Rock Mass Model for Determining the Strength 
Characterization of Rock  

 
One of the important requirements in designing and implementing civil and mining projects is 
the evaluation of the rock strength. Nowadays, modeling is increasingly put forward as a 
method of determining of its strength characterization. An accurate description of the rock mass 
structure does provide a better starting point for modeling of rock mass. Location of joints in 
the modeling volume should be simulated such that its probability distribution will be similar to 
the actual joints in the rock mass. Three-dimensional discrete fracture network (DFN) modeling 
is the most optimal choice for simulating of joint properties. In addition, recent development of 
numerical analysis with a capability of modeling both intact rock and joints has shown its power 
in solving problems related to rock mass. The use of discrete fracture network modeling in the 
combination with limit equilibrium techniques can overcome limitations of traditional wedge 
analysis where fractures are assumed to be of infinite length, uniform distribution and are 
considered independent of each other. In this paper, the synthetic rock mass model for 
improving the simulation of rock mass strength characteristics has been investigated.  

  
Keywords : Stochastic model, Rock mass strength, Modeling, Numerical method  

◊◊◊◊◊◊◊  



  
  :مقدمه 

  
مختلفی بر مقاومت آن  اتء سنگ سالم و ناپيوستگی تشکيل شده که ھر کدام اثرسنگ از دو جزتوده
 کنونتا. ھای سنگی استمقاومت توده سنگ یکی از مھمترین پارامترھای طراحی سازه. گذارندمی
بينی مقاومت توده ھای عددی برای پيشسازیھای گوناگون آزمایشگاھی، معادالت تجربی و مدلروش

سنگ بطور فراگيری به عنوان روشی برای تعيين تودهسازی امروزه مدل. ه شده استداد سنگ توسعه
ھا با استفاده از این روش .شودسنگ بکار برده میسنگ و بھبود درک رفتار تودهھای تودهدقيق ویژگی

مھمترین . ھا مورد بررسی قرار دادھای درزهتوان تغييرات مقاومت حداکثر را نسبت به تغييرات ویژگیمی
ھا است؛ یعنی با جانمایی سنگ تعریف دقيق شبکه ناپيوستگیسازی عددی تودهمرحله در مدل

سنگ ھای موجود در تودهای که توزیع آنھا تقریباً مشابه ناپيوستگیھا در داخل مدل به گونهناپيوستگی
  .   سنگ ارائه نمودباشد تا بتوان مدلی دقيق از توده

سازی شده را در سه بعد ھای شبيهامکان توليد تصادفی درزه) DFN(ستگی مجزا سازی شبکه ناپيومدل
ھای درزه تصادفی توليد یک و یا تعداد بيشتری روابط عددی یا گرافيکی ھدف در توليد شبکه. دھدمی

ھای واقعی برداشت شده در ھای جمعيتی درزهھندسه درزه، در دو یا سه بعد است بطوریکه ویژگی
ھا بطور کافی برای کاربردھای مھندسی گوناگون متاسفانه تاکنون اکثر مدل. را منعکس کند سنگتوده

تواند به اطالعات ميدانی در عمل، تھيه مدل بستگی دارد به اینکه چطور آن مدل می. اندبازبينی نشده
ا وجود از طرفی ب). Grenon, Hadjigeorgiou, 2008(موجود و نيازھای مھندسی پروژه مرتبط شود 

، تا به امروز کاربردھای نسبتاً محدودی از آنھا برای مسایل مھندسی DFNھای ھای واضح روش توانایی
  ).Moffitt, Rogers, 2007(دار گزارش شده است ھای بشدت درزهسنگ در توده سنگ

تی ھای مقاومسازی ویژگیترکيبی در جھت بھبود شبيه –لذا در این مقاله به بررسی مدل تصادفی 
در این راستا ابتدا به پيشينه تکامل این مدل اشاره شده و سپس اجزای . سنگ پرداخته شده است توده

  .مدل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :پيشينه مطالعات
  

. ھا توسط پيتئو و مارتين ارائه شده استاز بھترین مطالعات مستندسازی شده بر روی احتمال رخداد گوه
ای ناپایدار در معادن روباز بکار بردند ھای گوهھای احتماالتی را برای تعيين احتمال رخداد شکستروش آنھا

)Piteau, Martin, 1977.( ھای تصادفی برای کاربرد آنھا در ارائه شبکه درزه، در دھه اخير با توسعه مدل
این موضوع . ه استسنگ حاصل شدبعدی تودهسازی سهگيری در زمينه مدلھای چشمپيشرفت

تر به توان محاسباتی، کاربردھای مختلفی در مھندسی سنگ یافته و امروزه با قابليت دسترسی گسترده
  ).Rogers et al., 2006(بيشتر مورد توجه قرار گرفته است 

 ,Dershowitz, Einstein(سازی تصادفی به جزئيات توسط درشوایتز و انيشتين بحث شده است اصول مدل
سنگ، مشابه توانند برای ارائه ھندسه واقعی تودهھای شبکه درزه میآنھا بيان نمودند که مدل). 1988

ھای بيچر، درشوایتز، ونزیانو و آنھا ھمچنين جزئيات تعاریف مدل. آنچه که در طبيعت وجود دارد، بکار روند
ھای بحث، برخی دیگر از مدلاستاب و ھمکاران در تکميل این م. سازی موزایيکی را ارائه نمودند مفروش

سازی ھندسه شبکه درزه بودند را تصادفی که تا آن زمان توسعه داده شده و قادر به بکارگيری برای مدل
  ).Staub et al., 2002(با جزئيات ارائه نموند 

و ) MIT )Dershowitz, 1984; Veneziano, 1978ھای تصادفی شبکه درزه توسعه داده شده در مدل
ھای ارائه شده در این جزء اولين مدل ١٩٩١مدل ارائه شده توسط مارتل و ھمکاران در سال ھمچنين 

مکانيکی ارائه شده توسط ایوانووا را  –پس از آن مدل ھندسی ). Martel et al., 1991(زمينه ھستند 
ميير و  ).Ivanova et al., 1995(است  MITتر در ھای قدیمیی مدلتوان نام برد که توسعه داده شده می

ی مدل ایوانووا شدهای را ارائه نمودند که در واقع توسعه دادهانشتين مدل تصادفی سه بعدی شبکه درزه
ھای ھندسی ای قادر است با دقت خوبی ویژگیاین مدل با استفاده از فرآیندھای نسبتاً ساده. است

سازی شود، شبيهواقعيت مشاھده می را ھمانند آنچه که در) داری و طول اثر فاصله(اصلی سيستم درزه 
  ).Meyer, Einstein, 2002(کند 

ھا کارایی خود را در حل سازی ھمزمان سنگ سالم و درزهتوسعه ابزار تحليل عددی با توانایی مدل
ھای المان گسسته، و دیگر روش) PFC(کد جریان ذرات . ھا نشان داده استسنگ مسائل مرتبط با توده

سنگ شامل شکنندگی و مقاومت ھای تودهای از ویژگیی را برای برآورد دامنه گستردهھای گوناگونروش



سنگ در دو یا سه بعد با استفاده از مجموع این روش شامل ساخت نمونه ترکيبی از توده. کنندارائه می
ول سطوح تواند با جدایش ذرات در طھایی میداری در چنين مدلدرزه. ھزاران ذره دایروی یا کروی است

  .درزه خاص ایجاد شود
ھای مورد ھای سنگ سالم برای تمام مدلبا ثابت نگه داشتن ویژگی ٢٠٠٣وانگا و ھمکاران در سال 
سنگ، مقياس شکست و مدل شکست با استفاده از داری را بر روی پایداری تودهمطالعه، تاثير ميزان درزه

PFC2D  مطالعه نمودند)Wanga et al., 2003.( تيالک و ھمکاران کاربرد کوالPFC3D  در رفتار بلوک سنگی
ھندسه مدل آنھا نسبتاً ساده و شامل تعداد کمی درزه پایا . دار تحت بارگذاری محوری را توصيف نموددرزه

 ٢٠٠۴پارک و ھمکاران در سال ). Kulatilake et al., 2001(شد در نمونه با مقياس آزمایشگاھی می
درزه ناپایا از شبکه  ١٠٠توسط داخل نمودن بيش از  PFC2Dتری را در ی واقعیھای توده سنگ دوبعد مدل

ھا امکان سازیبا استفاده از این شبيه. مترمربعی ایجاد نمود ٣٠ × ٣٠در بلوک ) DFN(ناپيوستگی مجزا 
  ).Park et al., 2004(شود سنگ ایجاد میگيری مستقيم مقاومت و شکنندگی تودهاندازه

ھای را به حجم) ٢٠٠۴(مدل دو بعدی ارائه شده توسط پارک و ھمکاران  ٢٠٠٧اران در سال پييرس و ھمک
را ) SRM(سنگ ترکيبی ھای تودهسنگ شامل ھزاران درزه گسترش داده و نمونهبعدی بزرگ از تودهسه

سازی مدلتکنيک آنھا دو روش توسعه یافته ). Pierce et al., 2007(ھای مشخص قرار دادند تحت بارگذاری
را در کنار یکدیگر گردآوری ) DFN(سازی شبکه ناپيوستگی مجزا و شبيه PFC3Dدر ) BPM(ذرات متصل 

  .کندمی
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :ترکيبی –مدل تصادفی 
  

، UCS(ھای سنگ سالم ترکيبی شامل ویژگی –سه ورودی اصلی مورد نياز برای ساخت مدل تصادفی 
  .و مدل عددی ھستند) DFN(ی مجزا ، شبکه ناپيوستگ)مدول و نسبت پواسون

داری، فاصله) (DFN(ھای عددی را برای جانمایی شبکه ناپيوستگی مجزا  ترکيبی روش –مدل تصادفی 
نشان داده شده ) ١(ھمانطور که در شکل (برد در داخل ماتریس سنگ سالم بکار می) طول اثر و جھت

ھایی نظير تغييرات سنگ ویژگیه از تودهسازی شدھای ترکيبی شبيهاز آزمایش این نمونه). است
ھا با استفاده از ای برای بدست آوردن این ویژگیشيوه. تواند بدست آیدمقاومت و شکنندگی می

ھای اصلی مدل مورد بررسی قرار  در ادامه ورودی). Sainsbury et al., 2008(ھای تجربی وجود ندارد  روش
  .گيرند می

  
  ترکيبی –ی توليد مدل تصادف): ١(شکل 

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مدل سنگ سالم
  

. مدل سنگ سالم در نرم افزار تحليل عددی فرآیندی قراردادی را برای نمایش سنگ سالم فراھم می کند
تخریب در . مدل از لحاظ مفھومی ساده است و شامل ویژگی ھایی از جمله مقاومت و سختی است

ھای ھا که از تشکيل و انعقاد درزهاتصالھای سنگ سالم به سادگی به صورت شکست داخل نمونه
ای از آزمایشات فشاری تک مجموعه. شودافتد، ارائه میماکروسکوپی در موقع بارگذاری اتفاق می



بدین طریق . شود ھای ھدف انجام میمحوری بر روی نمونه ساخته شده به منظور کسب تطابق با ویژگی
  .  شودحاصل می ، مدول و نسبت پواسون برای موادUCSمقادیر 

ھا را در نظر بگيرد و از طرفی اندازه مدل سنگ سالم باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا حجم نماینده درزه
  .)Pierce et al., 2007( باید به اندازه کافی کوچک باشد تا دارای زمان حل سریعی باشد

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :)DFN(شبکه ناپيوستگی مجزا 
  

DFN دار از ھای درزهسنگھا و طبيعت واقعی تودهبرای تعریف ھندسه شبکه ناپيوستگی که روشی است
ھای آنھا از جمله پایایی، ھای مجزا بر اساس تعاریف آماری ویژگیھایی از ناپيوستگیطریق ساخت سری

گيری در ، پيشرفت چشمDFNسازی تصادفی توسعه مدل. رود داری و نظایر آنھا بکار میجھت، فاصله
روش . )Rogers et al., 2006( شودسنگ و بررسی رفتار آن محسوب میسازی سه بعدی تودهزمينه مدل

DFN ھای سازی جریان آب زیرزمينی از ميان سيستم درزه طبيعی که بطور وسيعی توسط پروژهدر مدل
را در  ھمچنين این روش کاربردھایی. رودشود، بکار میای استفاده میمختلف جداسازی آب ھسته
  .)Dershowitz, 1998( سازی مخازن ھيدروکربونی یافته استصنعت نفت و گاز برای مدل

ھایی به عنوان ابزارھایی مفيد برای بررسی مسایل ژئومکانيکی در ارتباط با طراحی سازه DFNھای مدل
ھای تر ویژگیدقيقدر توانایی ارائه  DFNھای مزیت اصلی مدل. انددار معرفی شدهھای درزهسنگدر توده

ھای مدل. تر استھای پيوسته مقياس بزرگدرزه در تعریف مسایل دارای مقياس محلی نسبت به شيوه
DFN ھای درزه را با تعریف تصادفی و واضح از عناصر کليدی  توانایی ارائه ناھمگنی و عدم قطعيت سيستم

توانایی تشکيل  DFNسازی روش مدل جنبه جالب دیگر. )Moffitt, Rogers, 2007( سيستم دارا ھستند
ھای تشکيل شده در مدل در حقيقت شکل بسياری از بلوک. ھا توسط تعداد نامحدودی درزه استبلوک

ھا  تری از ھندسه بلوکدھد که تعریف واقعیاین موضوع اجازه می. است) شکلبی(کامالً ناشناخته 
  .ھای دیگر بدست آیدنسبت به روش

دار را با استفاده از ارائه روشن سيستم درزه به ھای درزهسنگت ناھمگن توده، طبيعDFNھای مدل
اند، ھایی که به طور مناسب تعریف شدهصورت عناصری گسسته در فضا با خصوصيات ھندسی و ویژگی

بطور تصادفی و کاربرد ...) داری و یعنی اندازه، جھت، فاصله(ھای درزه  با تعریف ویژگی. دھدنمایش می
ھایی معتبر از لحاظ تواند سریمی DFNھای بسيار از شبکه درزه، روش وش مونت کارلو برای توليد نمونهر

  .سنگ واقعی را ارائه دھدآماری از توده
 ,Dershowitz, Einstein( شامل موارد ذیل است DFNورودی ھای اصلی موردنياز برای ساخت مدل 

1988(:  
 شدت درزه - 
 درزه موقعيت مدل توليد - 
 ھت درزهج - 
 اندازه درزه - 
  یابی درزهپایان - 

  :شودبا کاربرد متوالی سه فرآیند تصادفی در فضا توليد می بطور معمول یک دسته درزه ھا در این روش
 شبکه پواسونی ھمگن اما احتماالً ناھمسانگرد از صفحات در فضا: فرآیند اوليه - 
سالم مکمل آن توسط شبکه خطی تقسيم ھر صفحه به ناحيه درزه و ناحيه سنگ : فرآیند ثانویه - 

 ))٢(شکل (گذاری چندضلعی ھمگن و فرآیند غيرھمگن عالمت
که به عنوان ) ھایا بخشی از چندضلعی(ھا انتقال و چرخش تصادفی چندضلعی: فرآیند ثالثيه - 

 ))٣(شکل (اند گذاری شدهشان عالمتدرزه در نزدیکی موقعيت اصلی
ھا در داخل ترین انتخاب برای نمایش درزهمنطقی) DFN(مجزا  سازی شبکه ناپيوستگیھای مدلتکنيک

گيری شده درزه، در توانند با استفاده از اطالعات برجای اندازهآنھا می. ھستند ترکيبی –مدل تصادفی 
به منظور نمایش شبکه درزه، وارد  SRMھای افزاری خارجی توسعه داده شوند و سپس به داخل نمونهنرم

شود، برای کاليبره کردن چگالی درزه در گيری میی درزه که از پيمایش خط برداشت اندازهفراوان .شوند
) ۴(در شکل  DFNعمودی مدل مثالی از مقطع  .رودبا استفاده از فرآیند سعی و خطا بکار می DFNداخل 

  .نشان داده شده است
  
  
  



   
  و سالم دارتقسيم ھر صفحه به ناحيه درزه: فرآیند ثانویه): ٢(شکل 

  

  
  انتقال) الف

  
  چرخش) ب

  فرآیند سوم توليد دسته درزه): ٣(شکل 
  

  
  DFNمقطع دو بعدی مدل ): ۴(شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  



  
  :مدل عددی

  
این . شوندھا بکار برده میسنگسازی ژئومکانيکی تودهنرم افزارھای مختلفی وجود دارند که برای مدل

 3DECو  ltasca's Particle Flow Code 3D (PFC3D) ،FLAC3Dو  Rockfield's Elfenافزارھا شامل نرم
که در باال توصيف شد باید برای تمام این  DFNھای ھای ایجاد شده توسط روشدر واقع توزیع درزه. ھستند

 شوندھا در طول صفحه ایجاد میتوسط جدایش تماس PFC3Dھا معموالً در درزه .کدھا قابل کاربرد باشد
)Rogers et al., 2006( .  

 تواند برای حفظ ضخامت واقعی صفحه درزه، ھمانطور که توسط کوالتيالک و ھمکارانذرات کوچک می
ھا بدليل اینکه آنھا نياز به اما این روش در مورد تعداد بسيار زیاد درزه .بيان شد، بکار برده شوند) ٢٠٠١(

به منظور غلبه بر این مشکل، . کاربرد نيست ، قابل)محدودیت محاسباتی(تعداد ذرات بسيار زیادتر دارند 
 توسعه داده شده است) ٢٠٠٧(روش دیگری تحت نام مدل درزه لغزشی، توسط پييرس و ھمکاران 

)Pierce et al., 2007(.  
رود، اما سازی دیناميکی جامدھای شکننده بکار میبطور کلی برای مدل Elfenسازی ژئومکانيکی کد مدل

نرم افزار امکان وارد شدن ھندسه . )Cai et al., 2004( سنگ نيز افزایش یافته استککاربرد آن در مکاني
ھای جدید ھای بعدی مدل، منتج به رشد درزه و توسعه درزه بارگذاری. دھدشبکه درزه واقعی را می

  .شود می
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري
  

ھای عمرانی و معدنی در سنگ پروژه سنگ از پارامترھای مھم در طراحی و اجرایبرآورد مقاومت توده
ھای تحليل پایداری ھای تعادل حدی بر محدودیتدر ترکيب با روش DFNسازی تصادفی  کاربرد مدل .است

ھا قطعی، نامحدود، دارای توزیع یکسان و یکنواخت و مستقل از یکدیگر فرض مرسوم که در آن درزه
ھای مقاومتی سازی واقعی تر ویژگیمنظور شبيهدر این مقاله به . تواند غلبه کندشوند، می می
ترکيبی که شبکه ناپيوستگی ھای مجزا را در تلفيق با روش ھای  –سنگ، به بررسی مدل تصادفی  توده

 –در این راستا پس از پرداختن به پيشينه تکامل مدل تصادفی . عددی بکار می گيرد، پرداخته شده است
سنگ سالم، شبکه ناپيوستگی ھای مجزا و روش عددی، مورد  ترکيبی، اجزای مختلف مدل شامل مدل

ترین روش ترین و مناسببا لحاظ کليه جوانب، روش ذکر شده به عنوان دقيق. بحث و بررسی قرار گرفت
  .  شودسنگ معرفی میھای مقاومتی توده تعيين ویژگی

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :چكيده 

  
واقع در شمال سد اکباتان جهت اسـتفاده بـه عنـوان     یبر جا یخاک ها تيمطلوب یابیبه ارز قيتحق نیدر ا

مورد مطالعه، آزمـايش   یابي خواص فيزيکي و مکانيکي خاک هابراي ارزي. منابع قرضه پرداخته شده است
. حدود آتربرگ و همچنين ويژگي هاي مقاومتي و تراکم پذيري مصـالح انجـام شـده اسـت     ،یهاي دانه بند

 یاستفاده در هسته سـدها  یخاک مورد مطالعه برا تيمرغوب انگريانجام شده، ب شاتیحاصل از آزما جینتا
 زيـ بـتن و آسـفالت و ن   هيـ که جهـت ته  یدر صورت. باشد یهمگن م یخاک یدهاس زيهمگن و ن ريغ یخاک

  .باشد یم تيجاده ها فاقد مرغوب یرسازیباالست راه آهن و ز
 همدان ،یخاک یمنابع قرضه، سدها سد اکباتان،برجا، یخاک ها :آليد واژه ها

  
  

Abstract: 
 

In this paper evaluating the goodness of residual soils in northern side of Ekbatan dam 
(Hamadan Province) is studied. For evaluating   physical and mechanical properties of 
studied soils, gradation test, atterberg limits, resistance and compaction properties of 
borrow materials is done. The results of the tests show that purity of the tested soil is 
proper for using in the core of earth dams and homogeneous dams, but is not suitable 
in concreting and asphalting, rail road ballast and road sub base. 

  
Keyword: residual soils, Ekbatan dam, borrow materials, earth dams, Hamadan.  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  

 یبـتن و آسـفالت و پـ    هيـ ته ،یاز جملـه سـد سـاز    یعمرانـ  یپروزه ها یمصالح مناسب برا نيله تامأمس
اسـت   یمقرون به صرفه، از جمله مسائل مهمـ  یمنابع قرضه مناسب در دسترس و از لحاظ اقتصاد یجوئ

 زافـزون بـا توجـه بـه گسـترش رو    . شـود  یمـ  یادیـ ز بـدان توجـه   یعمرانـ  یاز کار ها ليقب نیکه امروزه در ا
به  ازيبتن و آسفالت و ن هيو بخصوص در بخش احداث سد، ته رياخ یدر کشور در سال ها یعمران یکارها

شـده تـا بـا توجـه بـه       یمقالـه سـع   نیـ و در دسـترس، در ا  مـت يحـال ارزان ق  نيو در عـ  دیـ منابع قرضـه جد 
خاک ها  نیا تيمطلوب زم،ال شاتیمورد مطالعه، با انجام آزما خاک ها در منطقه نیگسترش قابل مالحظه ا

  . قرار گرفته است یمورد بررس ییاجرا یبه عنوان منابع قرضه مرغوب در کارها
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  



  :موقعيت جغرافيایی منطقه
و شـمال شـرقی سـد اکباتـان واقـع شـده اسـت و در          منطقه مورد مطالعه درجنوب شرقی  شهر همـدان 

 .طول شرقی در غرب کشور قرار دارد   ٤٨˚ ٣٦́   ١٢˝ عرض شمالی و  ٣٤˚ ٣٥́   ٣٤˝ افياییموقعيت جغر
  

 
  عکس هوایی منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق همدان: ١شکل

◊◊◊◊◊◊◊  
  

 زمين شناسی منطقه
  

از نظـر چينـه شناسـی     منطقه و مطالعات صحرایی انجـام شـده، منطقـه   با توجه به نقشه زمين شناسی 
متعلـق بـه دوره   ) ميکاشيسـت، اسـتاروليت شيسـت و آنـدالوزیت شيسـت     (شيسـت   شامل سنگ آهک،
خـاک منطقـه مـورد مطالعـه، از نـوع برجـا، فاقـد الیـه بنـدی و بـه طـور عمـده حاصـل              . ژوراسيک می باشد

  .نقشه زمين شناسی منطقه نشان داده شده است) ٢(در شکل . هوازدگی شيست ها می باشد 
  

 
  نقشه زمين شناسی منطقه مورد مطالعه:  ٢شکل 

◊◊◊◊◊◊◊  
  یشگاهیمطالعات آزما

  



از خاک ها روبرو هستند که  یشناس  با محدوده گسترده  ا نيزم نيمهندس ،یخاک یاحداث سدها یبرا
از چـپ بـه راسـت     تیـ اولو بيـ هسته سـد بـه ترت   یمصالح برا نیترآن ها، مناسب  یها یژگیبا توجه به و
  ]:١٣٨٨طاحونی،[عبارت اند از 

GC,SC,CL,CH,GM,SM. 
خاک منطقه مورد مطالعه، نمونه آماده شـده بـر اسـاس طبقـه      یانجام شده بر رو یها شیاساس آزما بر
 نیمناسـب تـر   یخـاک  یسدهاگروه جهت استفاده در هسته  نیقرار گرفت که ا GCدر گروه  دیفايونی یبند

  .است شدهآورده ) ٣(در شکل  یدرومتريتر و ه یدانه بند شیحاصل از آزما جینتا. باشند یمصالح م
  

 
  نمودار منحنی دانه بندی خاک منطقه مورد مطالعه : ٣شکل

  
  

  

قابليت درجه مناسب بودن براي مصالح مختلف
استفاده 

جهت 
مصالح 
 ساختماني

تراكم
ذيريپ  

مقاومت 
 برشي

نام نفوذپذيري
 خاك

 سدهاي خاكي مقاطع كانال پي ها راه ها

رويه 
 راه

نشست  خاكريز
يا 

نفوذ 
آب 
مهم 
 نيست

نشست 
يا 

نفوذ 
آب 
مهم 
 است

استفاده 
براي 
 آستر

مقاومت
در برابر 
 فرسايش

هس پوسته
 ته

خاكريز
امكان  يكنواخت

يخ 
زدگي 

و 
 ذوب 

يخ 
ي گزد

و 
ذوب 
غير 
 ممكن

خيلي خوب 1 1 - 3 1 2 6 5 5 1
 پايين

خوب تا 
نسبتا 
 خوب 

GC نفوذ ناپذير

جد



◊◊◊◊◊◊◊  
  

  )ASTM-D٤٢٣(آزمایش تعين حدود اتربرگ
بـا   یریانعطـاف پـذ  . شـکل کمتـر اسـت    رييـ در مقابـل تغ  ریمصالح انعطاف پذ یاحتمال ترک خوردگ

را  ١٥-٢٥ نيبـ ) PI( یريـ معمـوال شـاخص خم  . ابـد ی یبهبود مـ  یدر خاک ها تهيسيپالست شیافزا
انعطـاف   تهيسـ يپالست شیاگر چه با افـزا . دانند یم یمصالح رس یبرا تهيسيپالست نیمناسب تر

حالـت تعـادل، درصـد     جـاد یا یبـرا . دهـد  یمـ  شیرا افـزا  یریتـراکم پـذ   یولـ  ابدی یبهبود م یریپذ
شـاخص   زانيـ م ش،یحاصل از آزمـا  جیبراساس نتا. دارد یتراکم نقش مهم نيود در حرطوبت موج

 تهيسـ يپالست نیمناسب تر یشده، دارا انيبدست آمده است که طبق مطالب ب ٢٠برابر  یريخم
و حـد   یحـد روانـ   ریمقاد. باشد یم یخاک یدر هسته سد ها ضهجهت استفاده بعنوان منابع قر

  .درصد بدست آمده است ٢٤/ ٦٩و  ٦٩/٤٤ بيمنطقه به ترت خاک  یبدست آمده برا یريخم
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  )٧٨-ASTM-D٦٩٨(آزمایش تراکم استاندارد 

  
 یمـ  یاز حد هسته باعث ترک خـوردگ  شيباشد، نشست ب ییباال یریتراکم پذ یاگر مصالح هسته دارا  

مصـالح تـراکم    نيهمچنـ . شـود  یمـ  شتريرگاب ب دهیو پد یکيدروليشکست ه ليشود و متعاقب آن پتانس
بـاال   یتراکمـ  تهيدانسـ ]. ١٩٩٧کـوتزنر  [شـود  یتراکم مـ  اتيدر خالل عمل یباعث باال رفتن فشار منفذ ریپذ
را  یریشـود و نفوذپـذ   یدر هسته سد مـ  شیمصالح و مقاومت در برابر فرسا یبهبود مقاومت برش وجبم

 یمـ  شـتر يو ب  ٨٤/١ ٢^〖gr/cm〗 در محـدوده  ممیخشـک مـاکز   تهيدانسـ  نیدهـد مناسـب تـر    یکاهش مـ 
   ]١٣٨٤وفائيان [باشد

متـر   یگـرم بـر سـانت    ٧٢/١خشـک حـداکثر برابـر     تهيمقـدار دانسـ   ش،یآزمـا  نیحاصل از ا جیبراساس نتا    
بـه حـداکثر    یبا درصـد رطوبـت کمتـر    نیبنابرا. باشد یم) یناقوس( A پيحاصل از آن، از ت یمکعب و منحن

باشـد   یمـ  رخـوردار ب) ١(درجه  تيراه از مرغوب هیعنوان رو رسد که جهت استفاده به یخشک م تهيدانس
از نشست نامتقـارن   جهينشست کمتر بوده و در  نت زانيتراکم با رطوبت کم م ليبه دل نيهمچن). ١جدول (

  .باشد یم) ٤(مطابق شکل  شیآزما نینمودار حاصله از ا.شود یم یريجلوگ
  

 
  دارد برای نمونه مورد مطالعهنمودار تراکم استان: ٤شکل 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  )٧٢-ASTM-D٣٠٨٠(آزمایش تعيين پارامترهای مقاومت برشی 
 



خالصـه  . انجـام گرفـت   قـه يمتـر بـر دق   یلـ يم ٢با سرعت  CUبه روش  ميبا دستگاه برش مستق شیآزما    
  .استآورده شده ) ٦(و ) ٥( یو شکل ها) ٢(متفاوت در جدول  میسه مرحله تنش قا یبرا جینتا
  

  kpaتنش قائم  kpaتنش برشی گسيختگی   شماره آزمایش
  ٨١/٩  ٩/١٢  ١مرحله 
  ٢٢/١٩  ٨/٢٢  ٢مرحله 
  ٢٤/٣٩  ٨/٣٤  ٣مرحله 

  نتایج آزمایش برش مستقيم برای نمونه مورد مطالعه: ٢ جدول

  

 
  کرنش نمونه مورد مطالعه  -نمودار تغييرات تنش برشی: ٥شکل 

 
  تنش قائم برای نمونه مورد مطالعه -منحنی تنش برشی: ٦شکل 

◊◊◊◊◊◊◊  
  )٦٨-ASTM-D٢٤٣٤(آزمایش تعيين نفوذپذیری 

ــا  ١× ١٠-٥	توانــد از یمصــالح مــورد اســتفاده در هســته مــ  یمطلــوب بــرا یرینفوذپــذ زانيــم       ١× ١٠-١٠ت
 زانيـ باشـد، م  شـتر يخاک ب تهيسيس و پالستر زانيهرچه م]. ١٩٩٦کوتزنر [باشد ريمتغ هيمتر بر ثان یسانت
باشد  یم ریناپذ وذنشان داد که خاک منطقه نف شیآزما نیحاصله از ا جینتا. ابدی یآن کاهش م یرینفوذپذ



 هيـ متـر بـر ثان   یسـانت  ٣٦/٥× ١٠-٧نمونـه   یبـر رو  شیپـنج مرحلـه آزمـا    یبـرا  یرینفوذ پذ بیضر نيانگيو م
  .ه شده استآورد) ٣(بدست آمدکه در جدول شماره 

  

  
  
  

  )٨٠-ASTM-D٢٤٣٥(آزمایش تحکيم 
  

بـوده و   افتـه ی ميتحک شيپ یدهد که خاک منطقه از نوع خاک ها ینشان م شیآزما نیحاصله از ا جینتا    
 ٧٧/٢×  ١٠-٢،  کيلوپاسـکال  ٣٠٠ بيو شاخص تورم آن به ترت یشاخص فشردگ م،يتحک شيفشار پ ریمقاد

 دخواهـ  یارده نشسـت کمتـر  و یدهـد در برابـر بارهـا    یبه دست آمده است، که نشان مـ  ٧١/١×  ١٠-٣و 
  .آورده شده است) ٧(در شکل  شیآزما نیحاصل از ا جینتا. داشت

  

 
  منحنی تحکيم نمونه مورد مطالعه: ٧شکل 

◊◊◊◊◊◊◊  
  نتيجه گيری

 ریـ توان بـه مـوارد ز   یانجام شده م یها شیآزما جیبه دست آمده از نتا یها یجداول و منحن یبا بررس   
  :افتیدست 

از  یخـاک  یدرصـد بـه دسـت آمـد کـه در صـورت اسـتفاده در هسـته سـدها          ٢٠الح مصـ  یريشاخص خم -
  .باشد یبرخوردار م یمناسب یریانعطاف پذ

هسـته سـد    یبـرا  یبرآورد شدند که منابع قرضه مناسـب  رینفوذ ناپذ ،یریمصالح مورد نظر از لحاظ نفوذپذ -
اساس و  یباشد تا بخش ها رینفوذ ناپذ دیبا هیرو. .باشد یراه ها و آستر مقاطع کانال م هیرو ،یخاک یها

K(cm/s) Δ t (s)h 2(cm) h 1(cm) مرحله 
٨/٤ ×٧-١٠ 7200  165  181 1 
1/5 ×10-7 8000  160  186 2 
8/5 ×10-7 8600  155  186 3 
٦/٤ ×٧-١٠ 7150 165 186 4 
5/6 ×10-7 9100 150 186 5 

جد



بـه طـور    رایـ باشـد ز  شـته دا یمناسـب  یمقاوت برش نيمحافظت و همچن یاساس را از گزند عوامل جو ریز
  .رديگ یقرار م هينقل لیوسا یدر مقابل بارها ميمستق

 یندگچسب( یمصالح از مقاومت برش ميو برش مستق یدانه بند یها شیحاصله از آزما جیبراساس نتا  -
و رگـاب از   یطـ يمح یبرخـوردار بـوده و در برابـر تـنش هـا      یمناسـب  یو دانـه بنـد  ) یاصطکاک داخل هیو زاو

مانـده   داریـ پا هبـه قـائم در منطقـ    کینزد بيخاک ها با ش نیاساس ا نیبر ا. برخوردار است یمقاومت خوب
  .است

ر آن هــا مهــم اســت نفــوذ آب د ایــکــه مســاله نشســت  ییهــا یخــاک در پــ  نیــدرجــه مناســب بــودن ا -
   .باشد یم ارمناسبيبس

   .خواهد شد یرياز نشست نامتقارن جلوگ نیباشد، بنابرا یمنطقه کم م یخاک ها یشاخص فشردگ- 
مـورد اسـتفاده    یخاک ها  رایباشد ز یاساس مناسب نم ریاستفاده در راه ها به منظور ز یخاک برا نی ا-

  .مناسب باشند یزهکش یدارا دیاساس با ریدر ز
راه  ریـ به منظـور باالسـت در ز   ییخاک ها.باشد یاستفاده در باالست راه آهن مناسب نم یخاک برا نیا -

  .داشته باشند ییباال یکه دانه درشت بوده و زهکش رنديگ یآهن مورد استفاده قرار م
◊◊◊◊◊◊◊  
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  زمين شناسی و اکتشافات مرکز لرستان سازمان سميه آزادبخت، دکتری زمين شناسی،

◊◊◊◊◊◊◊  
: چكيده  
 یو مھندس ییاجرا ياتعمل ،یمناسب محل دفن، آماده ساز یابیشامل؛ مکان  یمحل دفن بھداشت ياتعمل مدیریت

 يدرولوژیمحل، ھ یشناس ينو زم یھمچون توپوگراف یبه عوامل یستیبا يابیدرمکان. باشد یدر محل دفن م
نسبت به توسعه  ينزم يتموقع ی،یرزمينسطح آب ز ی،خاک پوشش ياز،ن مورد ينسطح زم يمی،اقل یطمنطقه، شرا
 .توجه داشت.... از محل دفن، و  یسطح یمجاور، فاصله آبھا یھا ينزم یکاربر ی،زباله دفن ياتشھر، خصوص
شھر خرم آباد بر روی مرکز ھسته تاقدیس خرم آباد با جنس آھک سایت دفن زباله ھای شھری  موقعيت کنونی
منطقه و یکی از ورودی ھای عمده آب سطحی و زیرزمينی دشت  در مجاورت رخنمون ھای گسلی ،کارستی سروک

  .خرم آباد انتخاب شده که به لحاظ زیست محيطی تحدیدی جدی محسوب می شود
  

 بادآ، خرم زیست محيطی، دفن زباله: کليد واژه ھا
 

Evaluation criteria municipal landfill site 
)Case study sites Khorramabad( 

Abstract: 
 
the burial place Sanitary landfill operations including; landfill Locating suitable, Preparation, construction 
and engineering. Factors such as topography and geology should Drmkanyaby, location, Regional 
hydrology, climate, Ground-level requirements, Ground cover,  Groundwater level,  Earth's position in 
relation to urban development,  Waste characterization funeral,  Adjacent land use,  Surface water away 
from landfill And ... noted. Current status of municipal solid waste landfill site Khorramabad in The center 
of Khorramabad anticline sex karst limestone Sarvak Outcrops in the vicinity of the fault zone The main 
entrance of surface water Plain groundwater and Khorramabad selected Serious restriction is that 
environmentally. 
Keywords: Landfill, environmental, Khorramabad 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه
  .شود یدفع محسوب م یمواد زائد جامد و مکمل تمام روشھا یریتمرحله از مد یندفن آخر
ــادیز یفاکتورھــا ــرا ی ــ یب ــودن زم ــن، ارز ينمناســب ب ــابیمحــل دف ــ ی ــ یم ــوع زم ــاب ينشــود؛ ن ــ یانتخ ــر طراح و  یب

ــردار يــاتعمل ــزار مــورد ن یبھــره ب ــازو اب ــر مســتق ي ــ يمیاث ــافتنجھــت . گــذارد یم ــدمناســب دفــن با محــل ی ــناز ا ی  ی
  :عبارتند از که داشته یفاکتورھا آگاھ

  
  قابليت دسترسی به محل دفن -8  بھداشت عمومی و سالمتی  - ١

  مسافت رفت و برگشت به جایگاه دفن - ٩  سطح زمين مورد نياز -2

  آب و ھوای منطقه - 10  توپوگرافی -3

  زھشکی محل دفن - 11  ھيدرولوژی جایگاه -4

  مخارج و ھزینه ھا - 12  شناسی جایگاهزمين  -5

  مقبوليت عمومی - ١٣  قابليت دسترسی به مواد پوششی - ۶

  استفاده آتی از زمين - 14  مجاورت با مناطق مسکونی و صنعتی -7

◊◊◊◊◊◊◊  



  :مکانی منطقه يتموقع
ــا ــا یتس ــه ھ ــن زبال ــد یدف ــته تاق ــز ھس ــاد در مرک ــھرخرم آب ــمال شــرق دشــت  یسش ــاد در ش ــرم آب ــاهخ ــا کرگ  ب

ــــات جغراف ـــاییمختـص ـــع در زون  x : ٢۶٣۵٢٧  و y : ٣٧٠٠٧٧٢ ي ـــلهدر ٣٩واق ـــھر Km١٠ فاص ـــاد در مســـش  يرخرم آب
  .)١شکل ( باشد یر کمالوند میرگذو جنوب ز ينپل باباحس یاھواز، شمال روستا -خرم آباد  یکمربندجاده 

  

 
 ادمحل دفن زباله ھای شھری ورودی شمال شرقی دشت خرم آبموقعيت  -١شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :زمين شناسی منطقه ای

ــه در  ــرسزون  منطق ــورده زاگ ــين خ ــرار دارد چ ــن قســمت  ،ق ــود در ای ــد ســنگی موج ــرین واح ــدیمی ت  دارای ســنق
  . آبرفت ھای کواترنر پوشيده شده است باد و دشت مجاور موقعيت مورد مطالعه باش کرتاسه می
ــوژیســاختار ل ــه دارا يتول ــه ک ــورد مطالع ــه م ــ یمنطق ــد ھ ــهچ یاواح ــلکرتاســه از قب یا ين ــا ي ســروک،  یســازند ھ

  :از آنھا نام برد یلذ ياتبا خصوص يتوانشده که م يلتشک يرانو ام یسورگاه، گورپ -یالما
ــا حفــرات کارســت یآھکــ یســازند: ســروک  ســازند ــا نفوذپــذ یب ــادز یریفــرآوان ب ســازند حفــره  ينکــه بعنــوان دومــ ی

  . در منطقه است یادز یگستردگ یشود و دارا یدار منطقه شناخته م
ــالما ســازند ــهال: ســورگاه  – ی ــاال ی ــه دل ییب ــا ا يــکتفک يصعــدم تشــخ يــلســازند ســروک ب ــنب ــ ی ــام شــناخته م  ین
خــود کــه در واحــد ســورگاه قــرار دارد بــه عنــوان  یتحتــان يلیشــ یرنفــوذ ناپــذ یــهوجــود ال يــلســازند بــه دل یــنشــوند، ا

  .  شود یسنگ پوش سازند سروک شناخته م
ــا م یمــارن يلیســازند شــ یــک:  یپگــور ســازند ــانب ــهال ي ــه اســت  ییزود فرســا يتخصوصــ یدارا یرســ یھــا ی و ب

  .در منطقه دارد ییباال یریو درصد نفوذپذ
ــا نفــوذ ناپــذ یــک یواحــد ســنگ یــنا:  يــرانام ســازند خــرم آبــاد بــه ســمت شــمال غــرب، در  یکــم در حــوال یرواحــد ب
  .نام داده اند» خرم آباد یبخش کنگلومرا«به آن است که  ییکنگلومرا يرانام یھا يشفل یينیبخش پا

ــت سُ   ــران داراى باف ــواترنر اي ــى ک ــوبات آبرفت ــتندرس ــذير ھس ــايش پ ــل . ســت و فرس ــوھزايى را تحم ــازند ک ــن س اي
  .)٢شکل ( ين اليه ھاى آن افقى و سست ھستندانکرده، بنابر

  

  
 محل دفن زباله يتموقع محدوده یشناس ينزم يمرخنقشه و ن -٢شکل 

  



ــ تشــکيل شــده بــه عبــارتی خــرم آبــاد بــا جــنس ســازند آھــک حفــره دار ســروک  یسدر مرکــز ھســته تاقــدن محــل ای
منطقــه  یســازندھا یرترینباشــد، جــزء نفوذپــذ یمنطقــه مــ یبــه اصــطالح کارســت یــاســازند حفــره دار  يندومــ
ــه ا .اســت ــا توجــه ب ــه با ینکــهب ــدمنطقــه دفــن زبال ــا حــد امکــان از ســنگ ھــا یدارا ی ــذ ییســنگ بســتر ت  یرنفــوذ ناپ
   ).٣شکل ( باشد

  

  
  منطقه یسنگ یمرتبط واحد ھا یاز حفرات کارست ییشما -٣شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

 
  :تکتونيک منطقه

اســت کــه  یدر حــال یــنمتــر باشــد، ا ۵٠٠از  يشــترب یــدمنطقــه با یبــا گســلھا یشــھر یفاصــله محــل دفــن زبالــه ھــا
ــه ــ در منطق ــرس چ ــل ينزون زاگ ــود گســل اص ــرار دارد و وج ــورده ق ــد یخ ــوب تاق ــاد در جن ــرم آب ــه  یسخ ــاد ک ــرم آب خ

ــه ھــا اســت  ــر یکــیمحــل دفــن زبال ــتدر موقع یاصــل یگســلھا یناز مشــھود ت ــنا ،اســت ي ــال ی ــه  یدر ح اســت ک
ــ ــد يردر مســ یســنگ یاحتمــال گســل پ ــدان یجــاده کمربن ــدارد از د یکــه فاصــله چن ــا منطقــه ن اســت  ینکــات یگــرب

 .)۴شکل ( به آن توجه شود یدکه با

 
   محل دفن زباله شھری دریخت شناسی و گسلی در  نقشه -۴شکل 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :يدرولوژیھ يارھایمع
اســـت و در  یداشـــتن منـــابع آب مناســـب و دائمـــ یھـــر منطقـــه بـــدون شـــک در گـــرو یتوســـعه و عمـــران آبـــادان

 یریتیاصــول مــد یــتمنطقــه، رعا یتوســعه منطقــه دشــت خــرم آبــاد حفاظــت و حراســت از منــابع آبــ یراســتا
الت ضــمع زا یکــیحــوزه دشــت خــرم آبــاد  یمنبــع آلــوده کننــده در ورود یــکاز ملزومــات اســت، بــا وجــود  يــدرولوژیھ

  :شود یبه آن اشاره م یلباشد که در ذ یمنطقه م یرزمينیو ز یکننده منابع آب سطح یدتحد
  

  :یآب سطح) الف



فاصله داشته باشد که  یبارھاجو متر از ٢٠٠و  یاصل یمتر از رودخانه ھا ٣٠٠حداقل  یدبا یشھر یمحل دفن زباله ھا
نشده و محل دفن در  یترعا یفصل یبارمورد مطالعه بطور که در شکل نشان داده شده فاصله حداقل تا جو يتدر موقع

  .)۵شکل ( آبراھه منطقه احداث شده است یخروج یدره  يانم

  
  )متر ١٠٠کمتر از  فاصله( یفصل یباردفن زباله با جو یتفاصله سا -۵شکل 

  
  :یرزمينیآب ز) ب

آب  یستابیدر حداقل عمق سطح ا یدبا یشھر یمحل دفن زباله ھا يينتع یبرا یالملل ينب یبر اساس استاندارد ھا
از  یکیمنطقه  ینکها يلبه دل یستابیسطح آب منطقه عمق سطح ا یمتر باشد؛ با توجه به تراز باال ١٠ یرزمينیز

  ).استان یاقتباس از مطالعات آب منطقه ا( قابل توجه می باشداست آباد  مکننده آبخوان دشت خر یهتغذ یھایورود
  

  : یرزمينیسطح آب ز) ج
و آبخوان ) یآھک( ینقطه اختالف سطح تراز آبخوان کارست یناستان در ا یباتوجه به مطالعات سازمان آب منطقه ا

با آلوده شدن  یکند؛ به عبارت یز مبرو يزن یگریدر د ييراتھرکدام تغ يبدر ترک ييربه ھم است؛ باتغ یکنزد یآبرفت
آلوده خواھد شد که در شکل به  يزن یشود آبخوان آبرفت یآن انجام م یبر رو یکه دفن زباله شھر یآبخوان کارست
  ).۶شکل ( نشان داده شده يکصورت شمات

  

  
  )رنگقرمز  یاحلقه ھ مشخص شده با( یبا آبخوان آبرفت یاز نحوه ارتباط آبخوان کارست يکشمات یشما -۶شکل 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :یو مورفولوژ یتوپو گراف يارھایمع
کمتــر از  يبکــه شــ یباشــد بــه طــور یمکــان انجــام عمــل دفــن زبالــه مــ يــيندر تع يرگــذارو ارتفــاع از عوامــل تاث يبشــ
ــه مناســبتر ١٠ ــت یندرج ــ ،حال ــر ينو ھمچن ــر مناســب ت ــاع کمت ــت تع ینارتف ــان جھ ــينمک ــ ي ــه م ــن زبال ــان دف  یمک

 ). ٧ شکل(. یط در منطقه رعایت نشده استکه این شرا باشد



  
  )درجه ۴۵شيب بيش از (منطقه  يبش يزانم ارتفاع و تغييرات اختالف -٧شکل 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  : یمصنوع یفاکتورھا
  

  یدسترس یراه ھا) الف
ــ یکــیھــر مجموعــه  یبــه خطــوط جــاده بــرا یرســدست راه در خصــوص پــروژه دفــن زبالــه بــه  یاز ملزومــات اســت ول

ــث ــاظ مباح ــکداشــتن  یبھداشــت لح ــ ی ــان اختصاص ــاده و درصــورت امک ــاده دورافت ــر یج ــله  یام واجــب اســت؛ فاص
ــتموقع ــد ي ــا جــاده کمربن ــورد مطالعــه ت ــاد حــدود  یشــرق یم ــرم آب ــومترک ١خ ــانگر ایــن اســت يل ــه عبــارتی بي ، ب

  . )٨شکل ( موضوع است که سایت در فاصله مناسبی تعيين نشده است
  

  
  )کيلومتر١حدود ( جنوب - شمال یبا جاده اصل یشھر یھا فاصله محل دفن زباله  -٨شکل 

  
  : یو مسکون یفاصله از مراکز عموم) الف
انباشته  ینامطبوع زباله ھا یبه لحاظ بو یبھداشت یطبه شرا یدبا یشھر یمحل دفن زباله ھا یفاصله مکان ينهزم در

توسعه  یمنطقه بخصوص در راستا یتو چشم انداز آ یو مسکون یشده دقت الزم را داشت؛ با وجود اماکن صنعت
 اماکن با ینوجود مجاورت ابا منطقه یورزش گیبه توسعه فرھن یتباعنا) يکدھکده المپ( یورزش – یحیمرکز تفر

 انتخابانتقال  یبرا یو مکان مناسب یشيدهالزم اند يرتداب یدبا)  ٢ Km حدوداستاندارد حداز  پایينتر ( محل دفن زباله
  .)٩شکل ( شود

  



  
  )يلومترک ٢ھرکدام در حدود (  منطقه یورزش یو فرھنگ یصنعت ی،مسکون یبا مجتمع ھای فاصله مکان دفن زباله شھر -٩کل ش

  
  

  یخاک شناس) ب
 يلتیس- یتا حد امکان از جنس رس یخاک سطح یدارااین است که  یشھر یمحل دفن زباله ھا ينزم يتخصوص از
کند؛  یم يریبه آبخوان جلوگ یشھر یزباله ھا يرابهز ورود شا يتخصوص ینباشد؛ ا يلتیس-یاز جنس شن یاو 
مجاور  آبرفت  یبه لحاظ خاک شناس و قرار گرفتهسروک  یکارستسازند یرودفن زباله خرم آباد بر یتکه سا یورتصدر
  . )١٠شکل( است یرزمينیزباله ھا به آب ز يرابهنفوذ شست که مستعد باال یرینفوذپذازنوع درشت دانه با یتسا

   

  
  دفن زباله شھر خرم آباد یتسا رسوبات منفصل یکنزد نمای -١٠شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :نتيجه گيری

ـــودشـــواھد  ـــوص موج ـــين شناســـی در خص ـــک،زم ـــدرولوژی ، تکتوني ـــود در ھي ـــنوعی موج ـــل مص ـــه  و عوام منطق
ــانگر  ــاد، بي ــه ھــای شــھری شــھر خــرم آب ــن زبال ــانی دف ــودن عــدم موقعيــت مک ــان د شــرایط اســتاندارد داراب ــن مک ف

و در صــورتی کــه محــل دفــن زبالــه ھــای شــھری تغييــر نکنــد تحدیــد جــدی بــرای آلــودگی ســفره ؛ مــی باشــدزبالــه 
ــی شــود ــی محســوب م ــيش از  .آب زیرزمين ــدی شــدن پ ــد ج ــن تحدی ــی شــود ای ــن پيشــنھاد م ــان دف ــت مک موقعي

ــه ھــای  ــانیزبال ــه مک ــا شــرایط مناســب ب ــه زمــين . انتقــال داده شــود و اســتاندارد ب ــا توجــه ب شناســی منطقــه و ب
ــاد  ــو مرایــی خــرم آب ــران(تشــکيالت کنگل ــو مــرای بختيــاری ) معــادل شــيل امي ــرای  بســتر و کنگل تجمــع و مناســبی ب

  .اجرای پروژه جایگزین لندفيل در منطقه می باشد
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 

) چورزق - تھم(ای در جاده جدید زنجان به طارم  ھای دامنه حاضر خطر ناپایداری در مقاله
مسير جاده یکی از مناطق بسيار مستعد برای . مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است

برداری  ھای پس از بھره ھای متعدد در سال وقوع لغزش  تجربه. ای است وقوع حرکات دامنه
ر این اساس، در مقاله حاضر با استفاده از بازدیدھای صحرایی ب. باشد موید این موضوع می
 ھای ناپایدار در محدوده جاده مورد ای، محدوده ھای ھوائی و ماھواره و بررسی عکس

ی آنھا مورد بحث و بررسی قرار گرفته  شناسایی قرارگرفته و علل اصلی به وجود آورنده
شناسی، شيب توپوگرافی،  مينبر اساس این مطالعات، پنج عامل واحدھای ز. است

عنوان عوامل اصلی و دخيل در  ھا، جھت شيب و فاصله از گسل، به کاربری اراضی، آبراھه
بندی خطر  برای تھيه نقشه پھنه. اند شده ھای محدوده مورد مطالعه تعيين وقوع ناپایداری

تم اطالعات ھای اطالعاتی مربوط به ھر یک از این عوامل در سيس ناپایداری منطقه، الیه
دھی نسبت به تعيين نقش ھر یک از آنھا در ميزان  شده و با روش وزن تھيه  (GIS)جغرافيایی

در ادامه با استفاده از روش روی ھم قرار . ای اقدام شده است ھای دامنه وقوع ناپایداری
ی  شهی نق ، اقدام به تھيهARC GISافزار  در نرم(Layer crossing) ھای اطالعاتی  دادن الیه

دھد که  نقشه مذکور نشان می. مطالعه گردیده است بندی خطر در محدوده مورد پھنه
ی با خطر باال و متوسط قرار گرفته  بخش نسبتاً وسيعی از مسير مورد مطالعه، در محدوده

ھا، نقش  ھمچنين مشخص گردید که عامل سنگ شناسی به ھمراه عملکرد گسل. است
رو ضروری است در زمان  ازاین. کنند در این منطقه ایفا می ھا موثری در ایجاد ناپایداری

برداری، نسبت به اجرای عمليات پایدارسازی مناسب در نواحی با خطر باال اقدامات  بھره
  .ضروری صورت پذیرد

 
  ARC GISطارم، –ای، جاده زنجان  بندی، ناپایداری دامنه پھنه: ھا کليدواژه

 
Abstract: 
The slope instability hazard in new Zanjan to Tarom road has been investigated in this paper. 

The road highly susceptible to landslides and some slope instability have been occurred during 

the years of operation. Therefore, we have studied the main causes of the landslide by field 

survey and using of the main parameters like land slope, topography, land use, waterways and 

faults. The overlaying method in ARC GIS has been used to prepare the landslide hazard 

zonation map in the studied area. The map shows that a relatively large part of the road is in 

high and moderate hazard zones. It is also realized that the lithology and active faults play a 

major role in rock fall at the studied. The stabilization of the susceptible zones before full 

operation of the road is fully recommended.  

Keywords: susceptibility ،slope instability   ، Road Zanjan – Tarom ،ARC GIS 



  
  :مقدمه 

 یھا پروژه ژهیو بهعمده عمرانی،  یھا پروژهمسائل در  نیتر مھماز جمله  یا دامنهناپایداری ھای مطالعه  
را  یریناپذ جبرانخسارات  تواند یمعدم توجه به این مسئله . باشد یمخطی نظير احداث جاده و بزرگراه 

 از طبيعي بالياي مقابل در منفرد یا دامنهناپایداری ھای  از ناشي خسارت اگرچه. نبال داشته باشدبه د
 طبيعي بالياي ساير به نسبت آنھا تناوب و گسترش به دليل ، اماباشد یم ناچيز زلزله و سيل جمله

 اثر در سيل و زلزله زا ناشي خسارات از طرفي بسياري از. اند آورده بار به بلندمدت در را زيادي خسارات
 دھد یم نشان موجود آمارھاي .اند شده کیتحر طبيعي اين عوامل لهيوس به كه بوده زمين یھا توده حركت
 براي .باشد یم زمين یھا توده حركت از ناشي طبيعي، از بالياي حاصل خسارات درصد ٥٢ از بيش كه

 تھيه كه است زمينه اين در مطالعات يكسري به نياز آن، زمان رخداد ینيب شيپ و وقايع اين از جلوگيري
  . است ھا روش از موثرترين يكي لغزش نيزم خطر یبند پھنه یھا نقشه

کيلومتر مرکز استان را به غرب شھرستان طارم متصل  ٦٦به طول ) چورزق -تھم(طارم  -جاده جدید زنجان 
ومتري شمال شھر زنجان واقع كيل ٢٥گستره مورد بررسي در  بندي کشوري، از نظر تقسيم. دینما یم

بر و  شھرھاي بزرگ نزديک به گستره مورد مطالعه، شھرھاي زنجان، گيلوان و آب). ١شكل(شده است 
  ). ١شکل (باشند تازه کند، و شيت مي ترين روستاھا تھم، شيالندر، جزال، نزديك

                
   کشور موقعيت استان زنجان و محدوده مورد مطالعه در: ١شکل     

  
 یشناس نيزم سازمان ١:١٠٠٠٠٠ مقياس با ورقه طارم یشناس نيزم نقشه اطالعات پايه بر

ترين واحد سنگي ورقه طارم شامل  كھن :عبارتند از  منطقه یشناخت سنگ واحدھای یھا یژگیو ،)١٣٧٩(
اي ھ نھشته. شرقي ورقه رخنمون محدودي دارد دونين است كه در بخش شمال باسنھاي آھكي  سنگ

ھاي تخريبي ژوراسيك  ژوراسيك و ھمچنين نھشته - رسوبي با دگرگوني ضعيف و سن احتمالي ترياس 
سري ائوسن با . شرقي ورقه طارم گسترش در خور توجھي دارد نيز در بخش شمال شده دگرگونكمتر 

، از تر بر روي سازندھاي قديمي) گاه دگرشيب(كنگلومرائي به طور ناپيوسته  باقاعدهگسترش وسيع 
اي  ھاي ائوسن در محيط رسوبي كم عمق و گاه قاره نھشته. جمله سازندھاي ژوراسيك نشسته است

ھاي  است كه اغلب توسط توده یفشان آتش، رسوبي و یآذر آورھاي  تشكيل يافته و مشتمل بر سنگ
محوري آنھا اند و راستاي  خورده رسوبات ائوسن چين. اند شده قطع تر  جواناليگوسن و يا  باسننفوذي 
در امتداد رودخانه  .دار است ھا اغلب شيب غربي است و محور چين -شرقي تا شرقي جنوب - غربي شمال
بر روي  بيدگر شناپيوسته و  به طورھاي نئوژن و كواترنري در يك ساختمان ناوديسي و  اوزن نھشته قزل

البرز را در منطقه طارم  یھا وهک رشتهسري ائوسن ) ١٩٦٦(ھيراباما و ھمكاران . اند سري ائوسن نشسته
عضو كردكند بخش زيرين سازند كرج را تشكيل داده و امتداد . اند به دو عضو كردكند و امند تقسيم كرده

ھاي كردكند قرار  عادي بر روي نھشته به طورعضو امند . متر است ٢٤٠٠و ضخامت كلي آن  W٦٠Nھا  اليه
ھاي متنوع  نگ و توف است كه به سمت باال به گدازهسبخش زيرين اين واحد حاوي ماسه.گرفته است

ھا از لحاظ تركيب مشابه واحد زيرين ھستند، با اين  اين گدازه. شود مانند پورفيريت و آندزيت تبديل مي
ھاي اوليوين بافت افيتيك و يا  فنوكريستال. شود تفاوت كه گدازه اليوين بازالتي در اين واحد ديده مي

گدازه آندزيتي ديده  هیال انيمھمراه با  خورده جوشبه سمت ذاكر، توف . دھد مي اينترگرانوالر نشان
از لحاظ ماكروسكوپي زمينه سنگ به رنگ صورتي، متوسط دانه و ھمراه با بلورھاي پراكنده . شود مي

ھاي نازك در مسير جريان كشيده  عدسي صورت بهفلدسپات ھمراه با قطعات سبز آندزيتي است كه 
شرقي منطقه ادامه  اين واحد از روستاي ھمايون به سمت جنوب. دار نيز وجود دارد قطعات زاويه. اند شده
  .دارد

  
  



  
  :روش تحقيق

 گرفته انجام یا دامنهناپایداری ھای  یبند پھنه زمينه در كشور خارج و در داخل متعددي تحقيقات تاكنون
 Saro،١٣٧٧ كھي ميانجي،( متغيره چند و متغيره دو آماري ھاي از روش استفاده شامل عمدتاً  كه است
Lee ، ٢٠٠١ ،Van Westen، وارسون، و مورا یھا روش فوق با آماري یھا روش از تركيبي يا و) ١٩٩٨ 

 فتاحي( نيلسن و تراكم سطح اطالعاتي ارزش متغيرھا، وزن ،)١٣٨١ جاللي،( شده اصالح نيلسن نيلسن،
 ارزش اطالعاتي و متغيره چند ، رگرسيون)١٣٨٢ و ھمكاران، اردكاني فتاحي ،١٣٧٩ اردكاني،

 حق( تحليل مميزي ،)١٣٧٨ سيارپور،( اطالعاتي ارزش شده حائري، اصالح حائري، ،)١٣٧٦سعدالدين،(
 و گسسته یھا داده با لجستيك ،دار وزن مربعات حداقل تراكم سطح، اطالعاتي، ارزش ،)١٣٧٥شناس،
و  شده اصالح حائري كاناگاوا، حائري، اطالعاتي، ارزش )١٣٨٠ فراھاني، اشقلي( فازي منطق و پيوسته
 حائري ،١٣٨١ سفيدگري،( واريانس و ميانگين فيلترھاي خطي، از استفاده با ھا لغزش نيزم پراكنش تحليل

انديش،  نيك( ژئومورفولوژي ،)٢٠٠٢ ،Murat(فازي  منطق ژئومرفولوژيك، ھندسي، ،)١٩٩٥و سميعي، 
١٣٧٨ ،Guzzetti ،باشد یم )٢٠٠٠.  

ھای صورت گرفته مطالعه خاصی برای تعيين مناطق ناپایدار در جاده جدید  بررسی بر اساس حال نیباا 
شرایط کوھستانی و اقليمی این منطقه، امکان با توجه به  که یدرحال. زنجان به طارم صورت نگرفته است

 لغزش نيزمچندين  وفراوان  یھا درزهوجود . محدوده جاده بسيار محتمل است ووجود ناپایداری در دامنه 
. کند یم دوچندانرا  یا دامنهناپایداری ھاي پايداري شيب و مخاطرات  بررسياھميت در محدوده جاده، 

ھاي  و نيز سنگ آھک سنگ، سنگ ماسهبيشتر واحدھاي سنگي محدوده مورد نظر از جنس رس، 
اشی از حفاری در سنگ و خاک و دامنه طبيعی خاکی یا سنگی، دامنه ن رو نیازا. است یفشان آتش
). ٣و  ٢اشکال (، ھمه ممکن است بر اثر عواملی از حالت پایدار خارج شوند زیر خاکجاده یا  یھا دامنه

وسيعي  یا دامنهصحرائي، در چندين نقطه از دامنه جاده با ناپایداری ھای  ھای بررسیھمچنين در 
جود جوان بوده و منطقه داراي پتانسيل لغزش ومناپایداری ھای  دھد یمبرخورد شده است که نشان 

  .باشد یم
 

 

                        
  ریزش و لغزش در حاشيه جاده:٣شکل                     در مسير مورد مطالعه   ناپایداروجود پھنه :٢شکل 

  
 ای، ھای ھوائی و ماھواره در مقاله حاضر با استفاده از بازدیدھای صحرایی و بررسی عکس

ی آنھا مورد  و علل اصلی به وجود آورنده قرارگرفتهشناسایی  در محدوده جاده موردناپایدار ھای  محدوده
شناسی، شيب  بر اساس این مطالعات، پنج عامل واحدھای زمين .بحث و بررسی قرار گرفته است
لی و دخيل در وقوع عوامل اص عنوان بهھا، جھت شيب و فاصله از گسل،  توپوگرافی، کاربری اراضی، آبراھه

منطقه،  ناپایداریخطر  یبند پھنهبرای تھيه نقشه . اند شده نييتعمحدوده مورد مطالعه  ھای ناپایداری
و با  شده هيتھ  (GIS)از این عوامل در سيستم اطالعات جغرافيایی کیھر ھای اطالعاتی مربوط به  الیه

ای اقدام شده  ھای دامنه ن وقوع ناپایداریاز آنھا در ميزا کیھر دھی نسبت به تعيين نقش  روش وزن
 ARCافزار  در نرم(Layer crossing) ھای اطالعاتی  در ادامه با استفاده از روش روی ھم قرار دادن الیه. است

GISمطالعه گردیده است محدوده مورددر بندی خطر  ی پھنه ی نقشه ، اقدام به تھيه. 
 

  : نتایجبحث و تحليل 
  .می شوندتشريح  ادامه در تحقيق اين در العهمط مورد مؤثر عوامل

  



  شيب-
 مواد به مربوط جابجايی ھای از بسياری سازوکار كه است يتبااھم جھت ازآن شيب وضعيت بررسی

باال،  ارتفاعی دامنه به توجه با منطقه اين در .است شيب ميزان حمل، تابع فرايندھای و سطحی
 تھيه برای .ھستند یتوجھ قابلو  شديد فرسايشی سيمای دارای و بوده پرشيب بسيار مرتفع یھا بخش
 خط ھمان كه ھا خطواره به توجه با سپس است، شده رستری استفاده ارتفاعی مدل از شيب، نقشه
 متوسط ميزان .ه استانجام شد ميزان ھای یمنحن روی بر بندی پھنه ،باشند یم القعرھا خط ھا و الراس
  ).٤ شکل( گرديد بندی يمتقس كالس ٦ به نظر شيب از منطقه و شده مشخص منطقه ھر در نيز شيب
  

  
  نقشه شيب منطقه مورد مطالعه: ٤شکل

  جھت شيب -
 ،جنوب غربي، جنوب،غرب غربي، شمال،شمال جھات به را سطوح مختلف، ھاي یبند طبقه در معموالً 

 با بطهرا در شيب جھت يرتأث .کنند یم تقسيم مسطح سطوح و شرقي شمال،شرقي،شرق جنوب
 جھات داراي كه سطوحي به خورشيد نور تابش ميزان شمالي نيمكره در .است آفتاب تابش زمان مدت
 افزايش كه منفي اثرات و بيشتر سطوح اين در تبخير نتيجه در ،باشد یم بيشتر ھستند جنوبي شيب
 و یابد یم فزايشا نسبي پايداري و یابد یم باشد كاھش داشته ھا يبش پايداري در است ممكن آب ميزان

 جھت بين ارتباط منظور به تحقيق اين در .است كمتر شمالي پايداري شيب جھات با سطوح در برعكس
 صفر شيب با مسطح منطقه يا شيب کالس بدون ٩به  شيب جھت نقشه داده رخ ھای ناپایداری و شيب
، جنوب )٥/٦٧- ٥/١١٢(، شرق )٥/٢٢- ٥/٦٧(،  شمال شرقی )٥/٣٧٧- ٣٦٠و  ٠-٥/٢٢(شمال  درجه،

و ) ٥/٢٤٧- ٥/٢٩٢(، غرب )٥/٢٠٢- ٥/٢٤٧(، جنوب غربی )٥/١٥٧- ٥/٢٠٢(، جنوب )٥/١٢٢-٥/١٥٧(شرقی 
 ).٥شکل ( گردید  یبند طبقه) ٥/٢٩٢- ٥/٣٣٧(شمال غربی 

  
 نقشه جھت شيب: ٥شکل

  



  کاربری اراضی  -
 عامل موارد بعضي در كه یطور به باشد یم متفاوت حال يندرع و مھم عملكرد دارای گياھي پوشش
 محافظتی عمل خاک، رطوبت كاھش در آن عملكرد. باشد یم ناپايداری محرک شرايط بعضي در پايداری و

است  ھا دامنه پايداری عامل عنوان به آب نمودن تبخير و برف و باران مستقيم برخورد از ، جلوگيریھا یشهر
 باد نيروی مكانيكی عمل انتقال و کنند یم اعمال خاک به تند ھای شيب در گياھان كه باری ولی افزايش

سبب  كه درختان ريشه یا گوه عمل آن، از حاصل لرزشي حركت و درختان سقوط درختان، توسط به خاک
 اثر بنابراين .ھستند گياھی پوشش مخرب اثرات از گردد یم آب نفوذ تسريع و ھا شکاف شدن عريض
 و نوع گياھان دامنه، شيب خاک، عمق محل، شرايط به بستگي ھا يبش پايداری در گياھی پوشش
 يا شد معلوم زيربط، ادارات به مراجعه با ھمين منظور به .دارد ھوا و آب و ھا سنگ خردشدگی وضعيت
 نقشهدر این تحقيق  ،درھرصورت .مناسبی نيست مقياس در اينكه يا و نگرديده تھيه یا نقشه چنين
طبيعی، جھاد کشاورزی، سازمان  منابع ادارات یھا نقشه از تلفيقی با و كاربری ٥ در شده يهتھ كاربری

  ).٦شکل (ای تھيه گردید ھای ماھواره و عکسسابق  یشھرسازمسکن و 

 
  نقشه کاربری اراضی     :  ٦شکل                               

  
  فاصله از گسل -

 روي ھا گسل و باشد یا امنهدھای  ناپایداری وقوع در محرک عامل عنوان به تواند یم ھا گسل فعاليت
 شناسی ينزم نقشه گسل از از فاصله نقشه توليد برای. موثرند خيلی ھا دامنهو  سطوح ناپايداری

  .طارم و نيز بازدیدھای صحرایی استفاده شده است١:١٠٠٠٠٠
متر، ٦٠٠- ٤٥٠متر، ٤٥٠- ٣٠٠متر، ٣٠٠- ١٥٠متر، ١٥٠-٠کالس  ٥به  نقشه گسل، از فاصله تعيين براي

 بوده بيشتر ناپایداری خطر ميزان باشد كمتر گسل از فاصله چه ھر. است  شده يمتقسمتر ٦٠٠از  تر رگبزو 
 .است كمتر خطر ميزان گسل دور از فواصل در و
  
  شناسی ينزم -

 مقياس در كشور شناسی ينزم سازمان توسط منطقه شناسی ينزم نقشه اينكه به توجه با
 بايد نقشه حتماً ، استفاده قابل و مناسب یبند پھنه نقشه يك تھيه جھت و است ارائه گرديده ١:١٠٠٠٠٠

 جھت نقشه، بررسي و صحرايي بازديد به نياز لذا باشد، ١:٥٠٠٠٠و یا  ١:٢٥٠٠٠ مثالً مناسب، مقياس در
 تدقيق براي صحرايي ھاي بررسي روز، چند طي منظور كه بدين بود شناسی ينزم ١:٢٥٠٠٠ نقشه تھيه
شناختي از محدوده طرح، شامل تر زمينھاي دقيق بررسي .گرفت منطقه صورت شناسی ينزم نقشه
. گيري از واحدھاي سنگي آنھا بوده استساختاري، نمونه ھاي زمين ھاي صحرايي، برداشت بررسي

 ).٧شکل (اي گرديد چينه تر واحدھاي سنگتر و جزئيھا منجر به شناسايي دقيقنتيجه اين برداشت
 



 
  در محدوده مورد مطالعه شده ییشناساو گسل ھای  یشناس نيزمواحدھای  نقشه : ٧شکل 

  نحوه وزن دھی -
 جمله از متعددي یھا روشخطر،  نقشه تھيه و یا دامنهناپایداری  بر مؤثر پارامترھاي وزن دھي براي

 چند روش سطح، آناليز متغيره دو روش اطالعاتي، ارزش متغيره آناليز دو روش مراتبي سلسله روش
 در این پژوھش .است ارائه شده مميزي آناليز يلهوس به متغيره چند روش و خطي رگرسيون متغيره آناليز

 ناپایداری وقوع بر آن پارامتر يرتأث ميزان اساس بر پارامترھا وزن. شد دادهاختصاص  وزني پارامتر ھر به
دھي  وزن از پس .شوند یم جمع يكديگر با خود اساس وزن بر پارامترھا نقشه ھای یهال. باشد یم

  .آمد دست به ٩ شکل صورت به نتايج ARC GIS،  افزار نرم محيط در عمليات انجام و پارامترھا
 دسترس، در اطالعات و ھا داده اساس بر و ،یبند پھنه یھا روش انواع با رابطه در قبلي توضيحات با

 وزن ،ھا یداریناپا طبيعي تراكم ساسبر ا موثر، عوامل از یکھر  به كه است تركيبي روش بھترين روش،
 عاملي و كمتر وزن است، كمتري ناپایداری تراكم داراي حاضر حال در كه عاملي نتيجه در .شود یم داده
 دست به ھاي وزن تركيب با نھايت در داشت، خواھد بيشتر وزن است، بيشتري ناپایداری داراي تراكم كه
 مورد عوامل دادن قرار ھم روي با .گردد یم محاسبه واحد ھر ريناپايدا خطر درجه مختلف، از عوامل آمده

 روي بر دامنه ناپايداري رد يا قبول براي ،شده شناخته عوامل نقشه طبيعي، ھاي واحد بر اساس استفاده
 در موجود موارد از يك ھر به .گردیدخطر  اوليه نقشه تھيه به منجر نھايت در كه شدند داده قرار ھم

 موجود یھا وزن مجموع سپس شده وداده  وزن ناپایداری ايجاد در آنھا نقش بر اساس مل،عوا یھا نقشه
  .برده شده است کار به واحد خطر آن ميزان تخمين براي حاصل و كرده جمع باھم را واحد ھر در

، داریناپای در دخيل عوامل ھاي كالس و ھا یرردهز به دادن امتياز و عوامل از یکھر  به وزن تعيين از بعد
ھم  روي وش اساس ر بر نھايي اليه تھيه به اقدام ، ARC GIS افزار نرم در مربوطه اطالعاتي ھای یهال تھيه و

  ).٨شکل (گرديد عوامل به شده داده امتياز و وزن گرفتن نظر در و ھا یهال دادن قرار
         

  
  طالعهم مورد منطقه یا دامنهناپایداری  خطر ميزان یبند پھنه نقشه: ٨شکل 

 



  خطر تقسيم یھا محدوده مساحت:  ١جدول 
   منطقه  یبند پھنه تقسيمات

  خطر یب
  منطقه

  خطر كم 
 با منطقه

 متوسط خطر
 با منطقه
  زياد خطر

  ٣١٢  ٧٩٣  ٦٠٢  ٧٠  مساحت به ھکتار
  ٥/١٧ ٦/٤٤  ٨/٣٣ ٩/٣  مساحت به درصد

  
 منطقه در درصد  ٦/٤٤خطر،  كم منطقه پھنه در محدوده درصد از ٨/٣٣ گرفته انجام بندی يمدر تقس -١
  .است شده واقع زیاد خطر محدوده درصد در ٥/١٧و  متوسط با خطر
  .دھند یم پوشش را باال خطر محدوده اراضي مراتع متوسط تا خوب بيشترين كاربري تقسيمات در -٢
 و   شناسی ينزم واحدھاي در ترتيب به متوسط و باال خطر با مناطق پوشش بيشترين -٣

  .واقع شده است  شناسی ينزم واحد در خطر یبو مناطق 
شرقی و  ھای شمال درجه و در جھت ٤٠تا  ٣٠بين  ھای يبش در باال خطر محدوده بيشترين -٤
  .روی داده است یغرب شمال

  
  : یريگ جهينت

، به کند یمصل متغرب شھرستان طارم طارم در استان زنجان مرکز استان را به  -جاده جدید زنجان 
 یھا درزهوجود . ،امکان وجود ناپایداری در دامنه و محدوده جاده وجود داردبودن منطقه دليل کوھستانی

ھاي پايداري شيب و  بررسياھميت ، مورد مطالعهدر محدوده  لغزش ينزمفراوان در دامنه جاده و چندين 
نظر از جنس رس،  بيشتر واحدھاي سنگي محدوده مورد. کند یم دوچندانرا  یا دامنهناپایداری مخاطرات 

طبيعی خاکی یا سنگی، ھای دامنه  رو ینازا. است یفشان آتشو نيز سنگ ھاي  آھک سنگ، سنگ ماسه
ر مطالعات صحرائي، در چندين نقطه از دھمچنين  .ممکن است بر اثر عواملی از حالت پایدار خارج شوند

ھای  موجود  ناپایداری دھد یموسيعي برخورد شده است که نشان  یا دامنهھای  دامنه جاده با ناپایداری
  .باشد یم ناپایداریجوان بوده و منطقه داراي پتانسيل 

مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته و   مذکوردر محدوده جاده  یا دامنهناپایداری این پژوھش خطر در 
ھای ميدانی و مطالعات  با توجه به بررسی. استخطر برای این منطقه ارائه شده  یبند پھنهنقشه 

  :شود یمنتایج این تحقيق به شرح زیر ارائه  ینتر مھمصحرایی، 
در محدوده مطالعاتی  یا دامنه ھای یداریناپاعوامل ایجاد  ینتر مھمميدانی  ھای یبررس بر اساس -١

شرایط پوشش  و از گسل،شيب دامنه،جھت شيب، فاصله شناسی واحدھای زمينعبارت از عامل 
  .اند قرارگرفتهمورد استفاده  یبند پھنهاین عوامل برای تھيه نقشه . گياھی،بوده است

که  دھد یمدر منطقه نشان  رخ داده یا دامنهھای  ھای ميدانی و مطالعه ناپایداری بررسی -٢
 ھای یداریناپادر ایجاد  یتوجھ قابلاصلی، نقش  یھا گسلفرعی منشعب از  یھا گسل یژهو به ھا گسل
  . دارند یا دامنه
مختلف ناحيه مورد مطالعه، روش  یھا بخشدھی به عوامل و محاسبه ميزان خطر در  برای وزن -٣
مقایسه  این روش به دليل ھمپوشانی و. مورد استفاده قرار گرفته است Arc GIS افزار نرمدھی توسط  وزن

در محدوده  ناپایداریخطر  یبند پھنهی باالیی برای ، از دقت نسبای ناپایداری دامنهھمزمان عوامل موثر در 
  .است مورد مطالعه برخوردار

مطالعه  و انطباق صحرایی و ميدانی،  موردمحدوده خطر در  یبند پھنهنقشه نھایی  بر اساس -٤
با . باشد یم خطر یبو متوسط  و کم و  یادخطر زبا  یھا پھنهکالس تھيه شده است و شامل  ٤نقشه در 

درصد در  ٦/٤٤مورد مطالعه در منطقه با خطر باال و  محدودهدرصد از  ٥/١٧ه نقشه مزبور حدود  ب توجه
 .گيرد یمقرار  خطر یبدرصد در منطقه  ٩/٣درصد در محدوده با خطر کم و ٨/٣٣محدوده با خطر متوسط و 

ر محدوده مورد د یا دامنه ھای یداریناپادر ایجاد  ھا گسلو نقش  شناسی ينزمبا توجه به شرایط  -٥
در منطقه به عمل  نشده شناخته یھا گسلیک مطالعه اختصاصی برای تعيين  شود یممطالعه، پيشنھاد 

 ھایی يبشکامل از این جاده، مالحظات پایدارسازی  یبردار بھرهکه پيش از  گردد یمھمچنين پيشنھاد .آید
 .ر قرار گيرد، مد نظاند شده یمعرفنواحی پرخطر  عنوان بهکه در این مطالعه  

  
  :منابع فارسي 

از  استفاده با رودبار منطقه در طبيعي یھا دامنهناپايداري  خطر ارزيابي ،)١٣٨٠. (فراھاني، ع، اشقلي .١
  .ص ١٤٢ تھران، معلم تيترب دانشگاه مھندسي، یشناس نيزم ارشد كارشناسي نامه انیپا فازي، تئوري

 طالقان، آبخيز حوزه در لغزش نيزم خطر یبند پھنه ھاي روش از تعدادي ارزيابي ،)١٣٨١. (ن، جاللي، .٢
  .و آبخيزداري خاك حفاظت پژوھشكده تحقيقاتي، طرح گزارش نھايي



 سوم،گزارش جلد ،مازندران استان در زمين جامع رانش بررسي طرح ،)١٣٧٥(ھمكاران و م .س، حائري، .٣
 .نھائي مرحله

 نامه انیپا .طالقان منطقه در رسوب توليد با آن اطو ارتب لغزش نيزم خطر یبند پھنه )١٣٧٤. (شناس، ا، حق .٤
  .ص ١٨٣ مدرس،  تربيت دانشگاه ارشد، كارشناسي

 در یا دامنهمواد  یا توده حركات بر پارامترھاي ھيدروژئومورفولوژيك اثرات ، بررسي)١٣٧٣. (ا، سعدالدين، .٥
  .ص ١٢٣ تربيت مدرس، دانشگاه ارشد كارشناسي نامه انیپاسمنان،  كوه خطير - چاشم آبخيز حوزه
 از استفاده با لغزش نيزم وقوع خطر احتمال یبند پھنه ھاي روش ارزيابي ،)١٣٧٧. (ر، سفيدگري، .٦

 دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه انیپا منطقه طالقان، در جغرافيايي اطالعات سيستم و ازدور سنجش
  .ص ٢٠٤ تربيت مدرس،

 نامه انیپا .اردبيل استان خلخال، جنوب در لغزش نيزم خطر پتانسيل یبند پھنه ،)١٣٧٨. (سيارپور، م، .٧
  .ص ٩٣ تھران، دانشگاه ارشد، كارشناسي

  .ص ٢١٨ سازه، انتشارات .طبيعي ھاي پايداري شيب و اصول ، مباني)١٣٧٥. (جعفری، م، شريعت .٨
 خطر یبند پھنه ھاي مدل ییکار آ ، ارزيابي )١٣٨٢(، .ن جاللي و. ج غيوميان، ،.ع .م اردكاني فتاحي .٩

  .٢٤ -٤٢، ص ١شماره . جلد اول. مھندسی یشناس نيزم مجله لتيان، سد آبخيز حوزه در لغزش نيزم
 ازدور سنجش از استفاده با لغزش نيزم وقوع آماري احتمال متغيره چند ، تحليل)١٣٧٧. (ي، ميانجي، كھي .١٠

تربيت مدرس  شگاهدان ارشد، كارشناسي نامه انیپا منطقه طالقان در جغرافيايي اطالعات سيستم و
 .ص٢٠٤

 كارون حوضه در یا توده حركات در وقوع مياقل درويھ عوامل نقش ، بررسي)١٣٧٨. (انديش، ن، نيك .١١
 .اصفھان دانشگاه دكترا، نامه انیپا مياني،
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  :چكيده 
  
 خواص بودن ضعيف و ايران و جھان از وسيعي ھاي بخش در رسی ھاي خاك گستردگي به توجه با

 در . است ناپذير اجتناب و ضروري امري ھا خاك گونه اين مھندسي خواص بھبود و تثبيت آنھا، ژئوتکنيکي
 بدين. سی قرار گرفترآھک بر روی نمونه ھای رسی مورد بر افزودني مختلف مقادير تأثير پژوھش اين

درصد به خاک رسی و انجام آزمایش ١٢،١٠،٨،۶،۴،٢شامل  آھک مختلف سطح شش افزودن با منظور
نتایج و بررسی  .تکرار مورد بررسی قرار گرفت  ٢و در  روزه ٢ھای حدود آتربرگ بر روی آنھا در دو مرحله 

 شاخص كاھش مذکور و حدود تغييراتی در باعث آھك که با یز دانه رسیر خاك ھبودھا نشان دھنده ب
) خميري  . خاك در محدوده ای از درصدھای افزوده شده آھک می باشد(

  
   آھک، آزمایش حدود آتربرگ، رس، تثبيت خاک :كليد واژه ھا

 
  
  

Abstract: 
 

Comparison of the effects of lime on clay characteristics using 
experimenting Atterberg Limits 
 
Due to the expansion of clay in large parts of Iran and the world and having poor geotechnical 
properties; therefore, consolidating and improving the engineering properties of these soils is 
necessary and inevitable. In this study the effect of different amounts of lime was analyzed on 
clay samples. Thus, by adding six different levels of lime consists of 2,4,6,8,10,12 percent to 
clay and experimenting Atterberg Limits on them in two two-days stages and two repetitions 
was analyzed and studied . Results and analysis shows the improvement in the fine-grained clay 
soils with lime, resulting in changes in the given limit and reducing plasticity index (Pi) of the 
soil is in the range of added percentages. 

  
Keywords :lime, experimenting Atterberg,clay, Soil Stabilization 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  

تثبيت خاک به ميزان قابل توجھي خصوصيات خاک را به منظور ايجاد مقاومت و پايداري طوالني مدت 
در حالت کلي خاکھاي ریز دانه . نمايدخصوصا در مورد اثرات مخرب آب و يخبندان و تحمل بار بری اصالح مي



,  قادير زيادي مواد آلي و يا سولفاتيخاکھاي داراي م. رسی گزينه خوبي براي راھسازی نمی باشند
که آھک با آب واکنش از آنجائي.باشنداحتماال نيازمند آھک بيشتر و يا روشھاي اجرايي خاصي مي

. توان بطور موثري براي خشک کردن خاکھاي اشباع از آن استفاده نموددھد؛ لذا ميشيميايي انجام مي
خشک کردن خاکھاي اشباع در . گرددبيشتر خاک مي گرماي آزاد شده از اين واکنش باعث خشک شدن

عالوه بر اين اصالح خصوصيات خاک .ترين کاربردھاي آھک در اصالح خاک استسايت پروژه يکي از رايج
تواند باعث بھبود کارآيي و افزايش مقاومت کوتاه مدت خاک گردد؛ که اين امر موجب تسھيل عمليات مي

اي اساس، به منظور خصوصيات خاکھاي ريزدانه يا مصالح سنگدانه اصالح. شودھا مياجرايي پروژه
ھايي  ھاي موردنياز عمليات اجرايي، مثالمدت و يا ساير محوطه ھاي دسترسي و حمل کوتاه ساخت راه

ي  ھا پروژه احداث در کشور اي توسعه ھاي برنامه به نظر .)١٣٨٨زنگنه،قاضی فرد،(از اين کاربرد ھستند
 خاك چنين زھكشي و وجود آبياري و ھاي شبكه و آب انتقال خطوط سازي،سد سازی، راه دمانن زيربنايي
 مرحله اجرائي در ھاي ھزينه کاھش منظور به آنھا خصوصيات تقويت و کشور، تثبيت مختلف نقاط در ھایي
 اي بر مناسب راھکار عنوان به و بوده امري ضروري ساخت از پس داري نگه ھاي ھزينه و ساخت
 فيزيکي، روش ھر براي است که کلي اصطالح يک خاک تثبيت .باشد مي احتمالي از مشکالت يريجلوگ

 از .شود مي اطالق رود، مي كار به خاک خواص بھبود جھت که از آنھا ترکيبي يا و بيولوژيکي شيميايي،
 افزودن ، يزھكش کنترل تسليح، تراکم، اقداماتي نظير؛ به توان مي خاک تثبيت و اصالح ھاي روش جمله
 خاک خواص بھبود .اشاره نمود شيميايي و فيزيکي روش نوع ھر از ترکيبي يا شيميايي، طبيعي مواد

ايش  افز نشست، کنترل نظير؛ خاک از خاصي مشخصه منظور تقويت به نياز برحسب است ممکن
 ساليان طول در که اين به نظر .گيرد محيطي صورت ي نيروھا برابر در مقاومت بھبود يا و ي فشار مقاومت
 نظير نيز مشکالت متعددي عمراني، ھاي پروژه احداث گسترش با اخير ھاي در سال ويژه به و گذشته
 و ھا كانال بتني ھاي سازه تخريب آنھا تبع به جاده و بستر و ھا كانال بتني پوشش بستر نشست
 قرار توجه مورد پيش از بيش ضعيف و سست ھاي خاك تثبيت ، است آمده وجود ھا به جاده آسفالت
زمان  از خاک اصالح روش اين که باشد مي آھک از خاک استفاده تثبيت ھاي راه از يکي . است گرفته

 شده انجام آھک از استفاده با تثبيت خاک اي بر زيادي تحقيقات تاکنون . است بوده متداول ھاي قديم
 دانه مکانيکي نظير و فيزيکي ھاي مشخصه در تغيير موجب خاک به مختلف آھک مقادير افزودن. است
 رسي خاک يک که طوري به .مي گردد خاک ھاي تحکيمي ويژگي و فشاري مقاومت اتربرگ، حدود بندي،
 شود تثبيت آھک درصد ٧افزودن با رضايت بخشي طور به تواند مي آلي ماده درصد ١۴ با حدود نرم

)Zhang, Xing, 2002(.)کم شدنباعث  ح خاک ھای رسی با آھکاصال نشان داد که)١٣٧٥، طباطبایی 
آنھا  )حد روانی و کاھش دامنه خميری(و ھمچنين کاھش خصوصيات خميریقابليت تورم این نوع خاکھا 

 ۵، ٣، ٢، ١ و آھک درصد ٨ و ۶ ،۴، ٢ سيلتي رس خاک فشاري مقاومت )١٣٨٩، داودي و کبير(.می شود
 و آھک مقدار با افزايش دادند نشان و مطالعه توام و مجزا صورت به را سديم کلريد  مقادير درصد حاوي

 عبدي( .مي يابد افزايش سيلتي رس خاک نشده مقاومت محصور ، ھا نمونه آوري عمل زمان
 با مقايسه در آھک و اصفھان ذوب آھن فوالدسازي سرباره توام استفاده کردند بيان )١٣٨٨،چرخياري،

 ھا نمونه مقاومت فشاري در اي مالحظه قابل افزايش ھا، نبت سرباره يا آھک و با شده تثبيت ھاي نمونه
 داده نشان شونده متورم خاک روي بادي خاکستر و ترکيبي آھک و جداگانه اثرات مطالعه چنين ھم . دارد

 Lin et(دارد خاک مشخصات ژئوتکنيکي بر داري معني تأثير بادي خاکستر و آھک افزودن است که
al.,2007(  .دبدين ترتيب مالحظه مي گردد تقويت خواص خاک به روش افزودن مواد تثبيت کننده مي توان 

در اين پژوھش . به عنوان راھکار ي مناسب در مواجھه با خاك ھاي مسأله دار مورد استفاده قرار گيرد
عه و مورد مطالبه تبع آن تثبيت خاک رس  وخاک رسی خصوصيات فيزیکی چگونگي تأثير آھک بر روی 

  .تحقيق قرار گرفته است

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :روش تحقيق

  
گمانه ھای سد مخزنی ھراز روش کلي در اين تحقيق انجام آزمايش حدود آتربرگ بر روي نمونه ھای خاک 

با توجه به اين که ھدف اصلي پژوھش بررسي اثر مقاديرمختلف آھک بر مشخصات خاک  .با آھک است
 منظور به. گرفتند مورد آزمايش قرار د درصدھاي مختلفي از آھک لوط بومناسب مخ رس و تعيين ترکيب
 عبور آھك و خاك رس ، از ،(ASTMD4318-05,2007 )طبق استاندارد مطمئن تر نتايج و ھمگني  مناسب

منظور ابتدا، ، آھک با  بدين.ندشد مخلوط بطورکامل مصالح و شده استفاده ٤٠ شماره الك از شده داده
حدود  و آزمایش را با ھم مخلوط کرده ٤٠عبوری از الک نمرهو خاک رسی  ١٢،١٠،٨،۶،۴،٢درصدھای 



شاخص روانی و در نھایت  شدبر روی نمونه ھا انجام  ) (ASTMD4318-05,2007طبق استاندارد آتربرگ
ادامه نتایج حدود و محاسبات و ،که در نموده آھک ھای ذکر شده تعيين رابرای ھر نمونه خاک با درصد 

 آورده نفر بصورت جداگانه انجام شده ، تکرار آزمایش که توسط دوميانگين نتایج بصورت  دارھا رسم نمو
 .شده است

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  : نتایج

  
نمونه خاک رس  ٦ و طبيعيرس  خاك روي بر  ASTM D4318-05) (رداستاندا با آتربرگ حدود تعيين آزمايش
 یک شکل در دانه بندی خاک بصورت منحنیھا  شد،که نتایج این آزمایش انجام آھك با شده مخلوط

  :آمده است) ٣و٢(در جداول  نتایج حدود آتربرگنيز در جدول یک و  خاک مورد مطالعهمشخصات ،
  

  مشخصات خاک مورد مطالعه) ١(جدول                                                         
  PL  LL  PI  رده بندی خاک

GC  ١٤  ٤٢  ٢٨  

                                             
  

  
  منحنی دانه بندی خاک مورد مطالعه)٢(شکل                                                     

  
  



  
  
  
  

  درصد آھک ۶نتایج آزمایش حدود آتربرگ بر روی نمونه ھای اصالح شده با ) ٢(جدول 
  

  
  
  

  آھکونه ھای اصالح شده با نتایج آزمایش حدود آتربرگ بر روی نم) ٣(جدول 
  

رس با 
 آھک% ١٢

رس با 
 آھک% ١٠

رس با 
  آھک% ٨

رس با 
  آھک% ۶

رس با 
  آھک% ۴

رس با 
  آھک% ٢

رس بدون 
  آھک

  نمونه
  حدودآتربرگ  

٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٠  ٤٠  ٤٠  LL  
٢٨  ٣١  ٣٢  ٣٣  ٣٢  ٣٢  ٣٢  PL  
١٤  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٨  ٨  PI  
  

درصد آھک ثابت  ٦رواني ابتدا تا  حد آھك ، ود با افزودنھمانطور که از نتایج نمودارھا و جداول دیده می ش
یافته و  افزايش درصدآھک، ٦تا  نمونه ھا عدد کاھش روند ثابت یافته ولی حد خميري ٢بوده وسپس با 



 روند درصد آھک روند کاھشی نشان می دھد ولی٦سپس ثابت می شود، بنابراین شاخص خميری نيزتا 
با افزودن آھک به خاک، یونھای کلسيم آھک جایگزین یون بنابراین .دمي باش اندك خميري شاخص کاھش

خميری خاک  خصوصياتمنجر به اصالح ھای با ظرفيت کمتر موجود در خاک می شوند ، این تبادل یونی 
باالی محيط خاک تثبيت شده با آھک، قابليت حل شدن و واکنش پذیری سيليکات و  PHمی گردد، 

رس را افزایش می دھد و با انجام واکنش پوزالنی بين یونھای کلسيم و آلومينات موجود در ذرات 
این ژل ھای . سيليکاتھای کلسيم و آلوميناتھای کلسيم تشکيل می شود  سيليکاتھا عناصر پایداری نظير

افزایش مقاومت و دوام خاک تثبيت شده  توليد شده ، ھمانند چسب طبيعی عمل نموده و باعثدراته ھي
  .ودبا آھک می ش

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :نتيجه گيري 

  
 خميري شاخص مستمر کاھش و خميري و رواني حد باعث تغييرات  آھك با خاك ریز دانه رسی بھسازي

 و مي يابند تجمع يكديگر كنار در خاك ذرات آھك، افزودن با .مي شود خاك در محدوده ای از افزودن آھک
 گرفتن ھمين شكل دليل به .مي كند تغيير )فيزیکی خاک خصوصياتبندي و  دانه نوعي به( خاك بافت
  .مي يابد افزايش آن مقاومت نتيجه در يافته، كاھش خاك خميري شاخص رس، ذرات دانه اي رفتار

  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
در انجام این تحقيق یاری تمام عزیزان آزمایشگاه فنی و مکانيک خاک استان تھران که مارا از 

  .قدردانی را داریمرساندند،کمال تشکر و 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
  

 و فشاري مقاومت بر تاثيرآن و آھك با رسي ريزدانه خاكھاي بھسازي" ،)١٣٨٨ (،.فرد،ا و قاضي زنگنه،ع،
   )٣- ٢( اسفند، ٣تا ١ ،تھران ايران، شناسي زمين انجمن سيزدھمين ھمايش "راھسازي در خميري خواص

  .،انتشارات دانشگاه تھران،تھران)٣١-٣٠(،چاپ دوم،"اه و فرودگاهروسازی ر"،)١٣٧٥(،.م.طباطبائی،ا
 خاك مقاومت افزايش جھت فوالد سازي سرباره از استفاده بررسي "،) ١٣٨٨ (،.چرخياري،ف ،و م عبدي،
  .)٩- ٨(شيراز، دانشگاه ارديبھشت،٢٣تا  ٢١عمران،  مھندسي المللي بين ه کنگر ھشتمين ،"ريزدانه ھاي
 CL-MLخاک محوري تک فشاري مقاومت روي آھک درصد تأثير بررسي "،) ١٣٨٩ (،.ه .ودي، مدا و .ا کبير،
 ، کرج زھكشي، و آبياري شبكه ھاي ژئوتکنيکي مسائل ملي سمينار دومين ،"سديم کلريد حاوي

  .)١٣۵الی١٢۵(
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   ستونيب یساختگاه سد مخزن یمھندس یشناس نيزم ویژگيھای بررسی 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
 ٠٩٣٦٤٤١١١٥٦ دانشگاه دامغان ، کارشناسی ارشد زمين شناسی مھندسی ، ناھيد محمدی ،
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  کارشناسی ارشد زمين شناسی مھندسی ، دانشگاه دامغان ، سامان زند کریمی

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :چكيده 
  

باختر شھرستان ھرسين  یكيلومتر ١٥در فاصله  سد مخزني بيستون، ساختگاه انتخاب شده براي احداث
و ژئوتكنيك  یشناسي مھندس انجام مطالعات زمينھدف از. استياب واقع شدهدر مجاورت رودخانه گاماس

و خصوصيات ژئوتكنيكي از قبيل آبگذري، باربري،  یپارامترھاي ژئومكانيك یشناسائ ستون،يسد مخزني ب
ساختگاه سد  هبطور كلي محدود .باشدپي سد مي هدھند مصالح تشكيل... پذيري و  كلآوري، تغيير ش تاب

تشكيل  آبرفتھاي جديد عھد حاضرو  راديوالريتھاي كرمانشاه چه آن به لحاظ ليتولوژيكي از دو بخشو دريا
در مصالح آبرفتي پي سد در  N شده، متوسط عدد نفوذ نرماليزه شدهمطابق نتايج ارائه  .شده است

 Nعدد نفوذ  ، خاكي با متوسط)٢(جدول  مطابق .گردد ارزيابي مي ۵٠متری به پائين بزرگتر از  ۵عمق 
درصد  ٨٠تا  ۶٠و تراكم نسبي چنين خاكي در محدودة  شودمیبندي  طبقه Denseدر كالس خاك  ۵٠برابر 

 .گردد درجه ارزيابي مي ۴٠اصطكاك داخلي مصالح آبرفتي پي سد بطور متوسط  زاويه. ارزيابي شده است
داراي خصوصيات مقاومتي و ، اين رسوبات ژئومكانيكي رسوبات آبرفتي پي سد اتوجه به خصوصياتب

شرايط آبگذري رسوبات سنگي و خاكي . باشند باربري مناسب جھت احداث سد مخزني بيستون مي
به  ه و نيازبند نبود دھد كه رسوبات كف محور به لحاظ آبگذري آب نشان مي ستونيموجود در زير محور سد ب

 .بندي دارند تمھيدات آب
  

آب بندی  ،پارامتر ھای ژئومکانيکی، پی سد، سد مخزنی بيستون، زمين شناسی مھندسی :كليد واژه ھا
  پی
  
  

Abstract: 
 

Engineering geological characterization of bisetoon dam site 
   
  The site chosen for the construction of the Bisetoon dam, at a distance of 15 km west of the 
Harsin city near the Gamasiyab river is located. The purpose of Engineering Geology and 
Geotechnics studies of Bisetoon dam is a , identification geomechanical parameters and 
geotechnical properties such as permeability, bearing, resiliency, deformability and ... 
constituent materials dam. The overall area of the dam site and its reservoir lithology  
is composed of two parts of Kermanshah radiolarites and Alluvial present Covenant. According 
to the results presented, the average number N of values normalized penetration at below a 
depth of 5 meters in the dam alluvial materials  will be assessed larger than 50. According to 
table 2, Average number of soil penetration N is 50, are classified in class Dense soil.Relative 
density of the soil is evaluated in the range of 60 to 80 percent. Angle of internal friction of 
alluvial materials of the Dam foundation will be assessed at an average of 40 degrees. 
According to the geomechanical properties of alluvial sediments of the Dam foundation , 
sediment characteristics and bearing strength are suitable for the construction of the bisetoon  



 
 
 
 
dam. Permeability of the rock and soil deposits on the bottom axis of the dam shows that the 
hydraulic conductivity is not waterproof sealing measures are required.      

  
  
Keywords : Engineering Geology, Dam foundation , bistoon dam, Geomechanical 
parameters, Sealing foundation  

◊◊ ◊◊◊◊◊  
  
  

  :مقدمه 
  

رتبط بـا آن، در غـرب کشـور، در اسـتان انتقـال مـ یو سامانه ھا )مخزن خارج از بستر(ستونيب یسد مخزن
ساختگاه انتخـاب شـده بـراي احـداث سـد مخزنـي . کرمانشاه و در شرق شھر کرمانشاه واقع شده است

طول خاوري در ناحيه جنـوب بـاختري ايـران ، در  ٤٧˚,٣٦١‘عرض شمالي و  ٣٤˚,٢٦٥‘بيستون به مختصات 
ھـدف  .اسـتودخانـه گاماسـياب واقـع شـدهكيلومتري بـاختر شھرسـتان ھرسـين در مجـاورت ر ١٥فاصله 

شناســائي پارامترھــاي  ســتون،يشناســي مھندســي و ژئوتكنيــك ســد مخزنــي ب ازانجــام مطالعــات زمــين
مصـالح ... پـذيري و  كلآوري، تغييـر شـ ژئومكانيكي و خصوصـيات ژئـوتكنيكي از قبيـل آبگـذري، بـاربري، تـاب

  .باشدپي سد مي هدھند تشكيل
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  محدوده طرح در کشور و استان تيموقع - ١ شکل
  



  
  
  
  

 یجـاده فرعـ ريو از مسـ سـتونيب-جاده آسفالته کرمانشاه قیاز طر یسد مخزن تيبه موقع یراه دسترس
جـاده فـوق  بـه یبه محل بنـد انحرافـ یراه دسترس. ردیپذیو کاوره لوان صورت م یسفل یکوران یروستا

طـول  راسـرو در س یتـا سـد مخزنـ یحد فاصـل بنـد انحرافـ. باشد یکاوره لوان م یاالشاره بعد از روستا
  .به سرتا سر طرح را فراھم خواھد نمود یابيامکان دست یاحداث سیسامانه انتقال جاده سرو

  
  

  
  

  العهبه منطقه مورد مط یدسترس ینقشه راه ھا - ٢شکل 
  
  
  

  :روش تحقيق
  
  

  محور و درياچه هليتولوژي محدود
يكي از دو بخش زير آن به لحاظ ليتولوژ هو درياچ ستونيب یساختگاه سد مخزني جانب هبطور كلي محدود

  :تشكيل شده است
كرمانشاه یراديوالريتھا - الف   
)سيلت عمدتا رسوبات ھمراه رس و(آبرفتھاي جديد عھد حاضر  - ب  

خاكستري، زرد تا سبز زيتوني، شيلھاي قرمز و سبز رنگ،  -ر از راديوالريت، چرتھاي قرمزبطور كلي منظو
بازي شامل سرپانتين  سنگي ھمراه با سنگھاي آذرين بازي و فوق آھكھاي سيليسي و مارنھاي ماسه

در زون  راديوالريتھاي موجود. باالئي ارزيابي شده است هھا از ترياس باالئي تا كرتاس سن اين اليه. است
.اي ھستند تر بوده و فاقد تعريف سنگ چينه بندي منظم تراستي زاگرس داراي اليه   

سطحي اين  یهرو. اين رخساره گسترش دارد ستونيدر تپه ماھورھاي محدودة ساختگاه و مخزن سد ب
. ھاي پرشيب برونزد دارد سيليسي به صورت تيغه -سازند به شدت فرسايش يافته و فقط بخشھاي آھكي

شده بطوريكه تشخيص شيب و  دآمدھاي تكتونيكي به شدت خر توده سنگ اين رخساره در اثر پي
  پوششي از رسوبات و آبرفتھاي جوان با ضخامت متغير روي اين . بندي در آنھا بسيار دشوار است اليه



  
  
  

از چرت،  تونسيطرح ب هراديوالريتھاي كرمانشاه در محدودشناسي  به لحاظ سنگ. اند رسوبات را پوشانده
اين . اي تشكيل شده است با مارن بين اليه هاي ھمرا آھكھاي پالژيك سيليسي به رنگ قرمز و قھوه

  .گردند بند محسوب مي راديوالريتھا مناظر تپه ماھوري ايجاد كرده و از نظر ھيدروژئولوژيكي آب
. اند ديوالريتھا پوشاندهطرح بر روي را هه وسيعي از سطح زمين را در محدودآبرفتھاي عھد حاضر گستر
گيري شده كه بر روي رخساره  متر متغير اندازه ١٥الي  ٣از اکتشافی  ھاي  عمق اين رسوبات در گمانه

  .اند سنگي راديوالريت كرمانشاه نھشته شده
  

  ستونيمورفولوژي جايگاه محور سد مخزني ب
درجه ادامه يافته  ٢٠متوسط  هويمتر از سطح دريا با زا ١٤٠٠ود راست شيب زمين تا رقوم حدجناح در 

از سطح دريا  رمت ١٤٠٠درجه تا رقوم  ١٨تا  ٥چپ رخنمون سنگي با شيب متوسط جناح در . است
 یواقع در ارتفاعات منتھ یشيب متوسط تندتر شده و به آھکھا ١٤٠٠در رقوم باالتر از . شود یمشاھده م

در دره  یھندة مورفولوژي آرام و بستر ماھورد نشان پروفيل محور محدوده طرح و یتوپوگراف. گردد یم
  .است ستونيب یساختگاه سد مخزن

  
  ستونيويژگيھاي ژئوتكنيكي مصالح پي سد مخزني ب

متـر و انجـام آزمـايش نفوذپـذيري لـوژن و لـوفران و  ٥٣٠ماشـيني بـا طـول كلـي حـدود  هحلقه گمان ٩حفر 
ھاي خاك و سنگ جھـت انجـام آزمايشـات آزمايشـگاھي، مجموعـه  ، اخذ نمونهCPTو  SPTآزمايشات نفوذ 

مجمـوع اطالعـات  اسبراسـ. باشـند مي ستونياقدامات صورت گرفته در مطالعات ژئوتكنيكي سد مخزني ب
حاصل از حفاريھا و آزمايشات آزمايشگاھي و صحرائي صورت گرفته، مشخصات ژئوتكنيكي مصالح پي سد 

  .گردد ارائه مي
  
  ستونيب یمحور سد مخزن یتیوالریيژگيھاي ژئومكانيكي توده سنگ رادو

ھـا بـا  يكي از راھھاي تعيين پارامترھاي ژئومكانيكي توده سنگ، تلفيق خصوصيات سنگ بكر و ناپيوسـتگي
در ادامه پارامترھاي مقاومت برشي، توده سنگ ساختگاه . بندي تجربي توده سنگ است استفاده از طبقه

  .قرار گرفته است مورد ارزيابي
  )٢( و )١(در روابط 3  با قرار دادن مقادير مختلف 

  
  
 )١(  
  
  
  
  
)٢(  
   

  :كه در آنھا 
:c مقاومت فشار تك محوري سنگ بكر  
:   مقاومت برشي  
:1 تنش اصلي حداكثر  
:3 تنش اصلي حداقل  

:m,s براون مربوط به توده سنگ  -ثابتھاي معيار ھوك  
بـرعکس بـا . كولمب مربوط به توده سـنگ حاصـل خواھـد شـد -مربوط به پوش موھر (,) زوج مؤلفه ھاي
باتوجه به توضيحات ارائه شده مشخصات برشي توده سنگ  ساختگاه سد مخزنـي  sو   mتخمين مقادیر 

  . به شرح زير قابل ارزیابی است D=0.5بيستون به عنوان يك پي سنگي با ضريب بھم خوردگي 
 

C=1 Mpa  
=17 deg  
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براسـاس معيـار  (3,1)و  (n,)پوش گسيختگي تـوده سـنگ سـاختگاه را در دو حالـت ) ۴(و ) ٣(اشكال 
  . دھند براون نشان مي -ھوك

  
  

ساختگاه سد مخزنی کولمب توده سنگ –پوش معيار گسيختگی موھر  - ٣شکل 



بيستون

  
  

  ستونيب یه سنگ ساختگاه سد مخزنکولمب تود–موھر  یختگيگس اريپوش مع  - ۴شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  خصوصيات ژئومكانيكي مصالح آبرفتي پي

خصوصيات ژئومكانيكي و آبگذري اين رسوبات در مطالعات ژئوتكنيك سد مخزنـي بيسـتون مـورد توجـه قـرار 
ت، آزمـايش نفـوذ به منظور بررسي خصوصيات مقاومتي، تراكم و دانسيتة نسبي ايـن رسـوبا. گرفته است
انجـام گرفتـه  BH1-2و  BH1-4ھـاي  در اعماق مـوردنظر از گمانـه CPTو نفوذ نوك مخروطي  SPTاستاندارد 

  .ارائه شده است) ١(نتايج اين آزمايشات در جدول . است
  
  
  

  سد یدر رسوبات پ CPTو  SPTنفوذ  شیآزما جینتا - ١جدول 
  

N60 SPT & CPT Depth (m)Test pit 
No. Run3 Run2 Run1 

14 5 9 8 2-3 

BH-1-2 
8 5 3 2 3-3 

>50 37 33 39 5-8 
>50 35 27 22 10-12 
>50 35 29 11 12-14 

28 17 11 7 1-3 
BH-1-4 >50 40 42 13 3-5 

>50 67 56 25 5-7 
  
  
 ۵ن در عمق در مصالح آبرفتي پي سد بيستو Nمطابق نتايج ارائه شده، متوسط عدد نفوذ نرماليزه شدة  

، خـاكي بـا )٢(ھـاي ارائـه شـده در جـدول  براسـاس توصـيه. گـردد ارزيابي مـي ۵٠متری به پائين بزرگتر از 
بنـدي شـده و تـراكم نسـبي چنـين خـاكي در  طبقـه Denseدر كـالس خـاك  ۵٠برابـر  Nمتوسط عدد نفوذ 

اصـطكاك  ده اسـت زاويـهارائـه شـ) ٢(مطابق آنچـه در جـدول . درصد ارزيابي شده است ٨٠تا  ۶٠محدودة 
درجـه ارزيـابي  ۴٠ھـاي صـورت گرفتـه بطـور متوسـط  داخلي مصالح آبرفتي پي سد بيسـتون طبـق توصـيه

  . گردد مي
  

  Nرابطه تراکم با زاویه اصطکاک داخلی خاک ھا با مقاومت نفوذ  - ٢جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

ســوبات داراي خصوصــيات باتوجــه بــه خصوصــيات ژئومكــانيكي رســوبات آبرفتــي پــي ســد بيســتون، ايــن ر
باشند لذا زدودن كل ايـن رسـوبات از زيـر  مقاومتي و باربري مناسب جھت احداث سد مخزني بيستون مي

بعبـارت دیگـر در . خاك نباتي سطحي از زير بدنـه زدوده خواھـد شـد باشد و فقط اليه بدنة سد منتفي مي
  . زیر بدنه سد زدوده می شوندمتر مصالح از  ۵متر و در کف محور تا عمق  ٣ھا تا عمق  جناح

  
  بندي آبگذري محور و تمھيدات آب

ذخيره و كنترل حجم قابل تـوجھي از آبھـاي سـطحي اسـت كـه  ستونيبديھي است ھدف از احداث سد ب
  بدين منظور مسدود نمودن راه تراوش آب از محور و . جھت مصارف صنعت مورد استفاده قرار خواھد گرفت

 بـهباتوجـه  سـتونيدر طرح سـد مخزنـي ب. گردد يات طرح سدسازي محسوب ميسد نيز جزو ضرور هدرياچ
محـور  هشناسـي، محـدود راوش از مصالح زمينتوپوگرافي كلي محدودة طرح تنھا مسير فرار آب به صورت ت

  شرايط آبگذري و پتانسيل تراوش رسوبات سنگي و خاكي موجود در زير محور سد . است ستونيسد ب
و كنكـاش  بررسـياكتشافي و انجام آزمايشات نفوذپذيري لوژن و لـوفران مـورد  ه ھایگمانبا حفر  ستونيب

  دھد كه رسوبات كف محور  نتايج آزمايشات آبگذري انجام گرفته در محور سد، نشان مي. قرار گرفته است
بـدليل  تـوده سـنگ سـاختگاه ربندي دارنـد، از طـرف ديگـ به تمھيدات آب بند نبوده و نياز لحاظ آبگذري آببه 

بـوده و نيازمنـد تمھيـدات متـري نفوذپـذير  ۵٠انـدك تـا اعمـاق داري  ھاي فراوان با فاصـله حضور ناپيوستگي
  . بندي است آب
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :نتيجه گيري 

  
 ۵در مصالح آبرفتي پي سد بيستون در عمق  Nمطابق نتايج ارائه شده، متوسط عدد نفوذ نرماليزه شدة 

، خاكي با )٢(ھاي ارائه شده در جدول  براساس توصيه .گردد ارزيابي مي ۵٠متری به پائين بزرگتر از 
بندي شده و تراكم نسبي چنين خاكي در  طبقه Denseدر كالس خاك  ۵٠برابر  Nمتوسط عدد نفوذ 

اصطكاك داخلي مصالح آبرفتي پي سد بيستون طبق  زاويه. درصد ارزيابي شده است ٨٠ا ت ۶٠محدودة 
باتوجه به خصوصيات ژئومكانيكي رسوبات . گردد درجه ارزيابي مي ۴٠ه بطور متوسط آزمایشات انجام شد

آبرفتي پي سد بيستون، اين رسوبات داراي خصوصيات مقاومتي و باربري مناسب جھت احداث سد 
شرايط آبگذري و پتانسيل تراوش رسوبات سنگي و خاكي موجود در زير محور  .باشند مخزني بيستون مي

و  بررسياكتشافي و انجام آزمايشات نفوذپذيري لوژن و لوفران مورد  ه ھایا حفر گمانب ستونيسد ب
دھد كه رسوبات  نتايج آزمايشات آبگذري انجام گرفته در محور سد، نشان مي. كنكاش قرار گرفته است

گ ساختگاه توده سن ربندي دارند، از طرف ديگ به تمھيدات آب بند نبوده و نياز لحاظ آبگذري آبكف محور به 
متري نفوذپذير بوده و نيازمند تمھيدات  ۵٠داري اندك تا اعماق  ھاي فراوان با فاصله بدليل حضور ناپيوستگي

  . بندي است آب
 
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
به خاطر در اختيار گذاشتن  گزارشات و  ،آبدان فرازاي  کرمانشاه و مھندسين مشاور ب منطقهآاز شرکت 

  .گرددمي و تشکر تقدير اطالعات الزم
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
  
  



  
  
  
شناسـي  شناسـي و اكتشـافات معـدني كشـور، شـرح نقشـه زمـين سازمان زمين -ادنمعوزارت صنايع و -

   ١: ٢٥٠٠٠٠چھارگوش كرمانشاه، مقياس 
  
سـد  یدرولوژيـو ھ مھندسـی یشناسـ نيگـزارش زمـ" ،١٣٩١کرمانشاه،  یاآب منطقه یشرکت سھام-

  .مشاور آبدان فراز نيمھندس "ستونيب یمخزن
  
" سـتونيب یمخزنـ عمومی سـد یشناس نيگزارش زم"، ١٣٩١کرمانشاه،  یاآب منطقه یشرکت سھام-

  .مشاور آبدان فراز نيمھندس
  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 

  
غرب روستاي  متري لويک ٢بيني شده كه در حدود  سد ھرزندات، سدي خاكي با ھسته رسي قائم پيش

قرار  جانیدر محدوده گسترش زون آذربا یشناس نياختار زممنطقه مورد مطالعه به لحاظ س. زال قرار دارد
 ای دار ليفس یھا آھک یمتشکل از سنگھاي کربناته حاو ،یگرفته است، که شامل سه واحد سنگ

متشکل از  ،یواحد سنگ کیو  ییباال با سن ائوسن کيروکالستيپ یھا سنگ اس،یبا سن پرموتر تيدولوم
مقاله به  نیدر ا. شود یم دهیجناح چپ د یو انتھا نیریش زکه در بخ تيسنگھاي آذرين ازجنس داس

محور سد  یھا سنگ و توده یرسوبات آبرفت یکيژئومکان یھا از جمله پارامتر یکيژئوتکن اتيخصوص یبررس
کل ساختگاه در  یبرا RQD زانيم. میا و بستر رودخانه، پرداخته نيجناح یھا با استفاده از اطالعات گمانه

با  یدر حد سنگ) deere( رید یبند ميعدد بر اساس تقس نیا. گردد یم یابیدرصد ارز ٦٦تا  ٥٦حدود 
سنگ باال  تيفيبستر، ک یمرکز یھا به طرف بخش نياز جناح یدر حالت کل. باشد یمتوسط م تيفيک

در . باشد یبرخوردار م یتر نیيپا تيفيساختگاه از ک یھا قسمت ریرفته است و جناح چپ نسبت به سا
و در  نييتع نيبستر و جناح یبرا یطرح مناسب آب بند یکيژئومکان یالعه بر اساس شاخصھامط نیا

 .مد نظر قرار گرفت قیپرده تزر یاجرا زين ییبخشھا
  
  

  رید یبند ميسد، ھرزندات، تقس ک،ينامیژئود ک،يژئوتکن :كليد واژه ھا
  
  

Abstract: 
 

 Study of Geotechnical and geomechanical characteristics of 
Harzandat dam site 

 
Harzandat dam is an earth dam, designed with clay core is located about 2 km west of village 
Zal. According to the structural geology, the study area located in the development zone of 
Azerbaijan, which consists of three rock units , consisting of fossiliferous limestone or dolomite 
carbonate rocks contain permo triassic age , pyroclastic rocks upper eocene age and a igneous 
rock unit composed of dacite ,outcrop on the bottom and left embankment and bottom . This 
paper examines the geotechnical characteristics of the geomechanical parameters of alluvial 
sediments and rock mass of dam axis, using data from embankments and riverbeds boreholes. 
RQD for the entire site evaluate about 56 to 66 percent. This rate is average quality of the 
stone based on the Deere Classification. In general, the rock quality has gone up from 
embankments to central part of bed and the left embankment than the other parts of site, has 



a low quality. In this study, we considered proper plan for Sealing of bed and embankments of 
dam and injection curtain based on geomechanical indicators. 

  
  
Keywords : Geotechnic, geomechanic, dam, Harzandat, Deere classification 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  

وستاي غرب ر متري لويک ٢سد ھرزندات، سدي خاكي با ھسته رسي قائم پيش بيني شده كه در حدود 
فاصله  لومتريک ٤٠کيلومتر و از شھرستان مرند در حدود  ١١٠حدود  زیاين ساختگاه از تبر. زال قرار دارد

. باشد مي اليعرض شم ٣٨˚،٤٢′،٥٦″طول شرقي و   ٤٥˚،٣٥′،١٨″مختصات تقريبي جغرافيايي آن . دارد
ھاي  مكعب پس از بررسي مليون متر ٣٩متر و حجم مخزن  ١١٥٠متر، طول محور  ٥٥اين سد به ارتفاع 

باالدست  در  ،یا منطقه یھا شیمايپ کشور و  سازمان جغرافيايي ١:٥٠٠٠٠ھاي  محلي بر اساس نقشه
آب رودخانه ارس جھت  یساز رهيسد، انتقال و ذخ نیھدف از احداث ا. دشت ھرزندات طراحي شده است

 ٣٢زندات از رودخانه ارس حدود مخزن سد ھر. باشد یدشت ھرزندات مرند م رکشتیز یھا نيزم یاريآب
. پمپاژ استفاده خواھد شد ستميمخزن، از خطوط لوله و س نیفاصله داشته و جھت انتقال آب به ا لومتريک

 نيقابل کشت دشت ھرزندات تأم یاز اراض تارھک ٨٠٠٠حدود  یاريآب یبرا ازيسد، آب مورد ن نیبا احداث ا
  .دسترسي به منطقه مورد مطالعه را نشان مي دھدموقعيت طرح و راه ھاي ) ١( شكل .  شود یم
  

  
  یشرق جانیبه منطقه مورد مطالعه در استان آذربا یدسترس یھا طرح و راه تيموقع): ١شکل

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :روش تحقيق

  
 نييتع ھاي سنگي و ھم چنين اخذ نمونه جھت شناسي توده  به منظور بررسي وضعيت ساختاري و زمين

حلقه گمانه اكتشافي با طول كلي  ٢٣انجام آزمايشات نفوذپذيري، تعداد  زيو ن یکيژئومکان یپارامترھا
گاه  هيمتر در تک ٥٤٠ یگمانه با طول کل ٨تعداد،  نیمتر در ساختگاه سد ھرزندات حفر شد، که از ا ١٥٢٦

 یھا هیال یکيخواص ژئومکان یابیر ارزگاه چپ به منظو هيمتر در تک ٥٧٠ یبا طول کل گریگمانه د ٨راست و 
متر در داخل  ٤١٦ یبا طول کل گریگمانه د ٧اند،  محور سد حفر شده نيجناح ییو شناسا گاه هيتک یسنگ

 نیدر ا یحفار هیزاو. است دهیاجرا گرد کفسنگ  یبستر، به منظور شناخت آبرفت بستر و مواد پوشش
تا  ٢٠ھا از  قائم بوده و عمق گمانه هيدر بق ZH10, ZH16, ZH20از سه گمانه،  ريبه غ یاکتشاف یھا گمانه



 ١٤٦تا  ٩٣ نياکثراً ب یشده در بخش آبرفت یحفار یھا قطر گمانه نيھمچن. باشند یم ريمتر متغ ١١٣
  .انجام گرفته است متريليم ٩٣و  ٧٦با قطر  یحفار شتريب ینگبوده و در بخش س ريمتغ متر یليم
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  : نتایج
  

  شناسي ساختگاه سدزمين 
مشخصات زمين شناسي محل طرح سد نقش مھمي را در طراحي و احداث آن نسبت به ساير فاكتور 

ھمچنين عوامل زمين شناسي در تعين مصالح مورد نياز براي احداث سد نقش . ھاي طبيعي ايفا مي كند
 محدوده در شناسی زمين ساختار لحاظ به مطالعه مورد منطقه). Ichikava,١٩٩٩(به سزايي دارند 

 واحد سه شناسی، شامل از نظر سنگ چينه). ١٣٧٩آقانباتی،(است  گرفته قرار آذربایجان زون گسترش
باالیی که ارتفاعات جناح راست ساختگاه را  ائوسن سن با پيروکالستيک ھای سنگ از متشکل سنگی،
پرموتریاس و مورفولوژی  سن اب دولوميت یا دار فسيل ھای آھک حاوی کربناته سنگھاي اند و پوشانيده

 با سنگھاي اند که با پيشروی به انتھای مخزن در این جناح خشن، جناح چپ ساختگاه را تشکيل داده
متر بخش بستری  ٢١تا  ٩مصالح آبرفتی نيز با ضخامتی حدود  و کنيم، برخورد می داسيت ازجنس آذرين

  .اند ساختگاه را پوشانيده
) ١٩٧٦(ساختي ايران که توسط نوروزی  بندي واحدھاي زمين ظر تقسيممنطقه طرح سد ھرزندات از ن

این ناحيه با سطح خطر پذیری . گيرد انجام گرفته است در استان لرزه ساخت ماکو ـ زنجان  قرار می
ھای بنيادی و  گسل. ھای با حداکثر شتاب افقی بزرگ معرفی شده است متوسط برای رویداد زمين لرزه

سل ارس، گسل دشت مغان، گسل کفن، گسل شرق اردوباد، گسل اردوباد، گسل گ: مؤثر طرح شامل
صوفيان گسل   -گسل شرفخانه باشی، گسل بداولی، گسل بدالن، گسل جنوب ميشو، گسل تسوج، علّي

باشد که آخرین مورد یعنی گسل شمال تبریز بيشترین  سلماس و دریک و در نھایت گسل شمال تبریز می
ھاي وارد بر منطقه  به علت عملكرد تنش. تواند داشته باشد را برای طرح ھرزندات میترین تأثير  و حساس

ھايي در منطقه تشكيل شده كه بيانگر عملكرد دو نوع سيستم تنش در  يكسري تاقديس و ناوديس
   :منطقه است

باشد و محورھاي تاقديس و  تنش غالب منطقه كه داراي امتداد شمال شرق ـ جنوب غرب مي) الف
  .حاصل عملكرد آنھاست) ١(اوديس مشخص شده در نقشه ن
ھاي ائوسن در بخش جنوب  تنشي كه داراي راستاي شمال غرب ـ جنوب شرق بوده و فقط در سنگ) ب

  . شود منطقه ديده مي
بواسطه جوان بودن . عناصر ساختاري موجود در منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است) ١(در نقشه 

ھاي فني ـ مھندسي دقيقاً مورد توجه و اثرات  ريزي ابنيه اين خطوط گسلي بايد در برنامه و فعال بودن اكثر
  .آن در طراحي منظور گردد

   
  عناصر ساختاري منطقه مورد مطالعه): ١(نقشه 



  
  یمھندس یشناس نيزم

دسـت  و به یاکتشـاف یھا مانـهو حفر گ ھا یوستگيشامل برداشت ناپ یمھندس یشناس نيمطالعات زم
  . باشد یسنگ و خاک م یھا آوردن نمونه

  ھاي اكتشافي  ھا در گمانه بررسي درزه
درزه  ١٦٣٦حـدود . باشـند یکننـده رفتـار آن مـ نيـيتع یموجود در سنگ معموالً عامل اصل یھا یوستگيپ نا

راست، چـپ و بسـتر رودخانـه  ھاي حفاري شده در تكيه گاه ھاي بدست آمده از گمانه موجود بر روي مغزه
مـورد بررسـي و  بـريھا زاويه درزه با محور مغزه، پـر شـدگي و زبـري يـا عـدم ز به لحاظ شكل سطوح درزه

  .است دهیارائه گرد) ١(مطالعه قرار گرفته و خالصه نتايج در جدول 

  
  شده در ساختگاه سد یحفار یانه ھامغزه گم یبر رو یرسطحیز یمشخصات درزه نگار): ١(جدول 
  )R.Q.D(توده سنگ  تيفيک تيوضع یحاصل از بررس جینتا

که، در حالت  دھد یھاي اکتشافي نشان م ھاي مربوط به وضعيت شاخص کيفي سنگ در گمانه بررسي
عدد بر اساس  نیا. گردد یم یابیدرصد ارز ٦٦تا  ٥٦کل ساختگاه در حدود  یسنگ برا تيفيک زانيم یکل

و بستر  نيجناح تياما اگر وضع. باشد یو سالمت متوسط م تيفيبا ک یدر حد سنگ Deer یبند ميتقس
 یخوب اريبس تيسه قسمت بستر سد از وضع نیا نياز ب گردد، یمشخص م ميکن سهیسد را با ھم مقا

 نيھمچن اشندب یدر ساختگاه م یفيرتبه دار ک بيبرخوردار بوده و بعد از آن جناح راست و جناح چپ به ترت
و در نظر گرفتن  دهش یحفار یھا از گمانه کیھر  یبدست آمده برا RQDاعداد  نيانگيم سهیبا مقا
 یمرکز یھا به بخش ھا گاه هيتک هيال یگرفت که ھر چه از منتھ جهينت توان یگمانه، م یمکان تيموقع

 نیکه ا یبطور.  ميھست یسنگ باال رفته و شاھد اعداد لوژان باالتر تيفيک میشو یم کیبستر نزد
اما در  باشد یدرصد مZH1 ،28در گمانه  RQD نيانگيبه عنوان مثال م. است تر انیدر جناح چپ نما تيوضع

و  یو ھوازدگ یکيعوامل تکتون ريامر را بتوان تأث نیا یاصل ليدل دیشا. رسد یدرصد م ٩٨به  ZH3گمانه 
توجه نمود  دیبا. ساختگاه دانست رندهيدر برگ یھا سنگ تهيسياالست زانيارتباط آن با جنس، مقاومت و م

 ییبسزا ريتأث ینمونه استخراج تيفيبر مقدار ک یحفار ستميس تيفيک زيدقت و تجربه حفار و ن زانيکه م
توده   RQD تيوضع) ١(نمودار . دھد یتحت الشعاع قرار م زيسنگ را ن تيفيک زانيداشته و به تبع آن م
  .دھند یساختگاه نشان م مختلف یھا سنگ را در قسمت

  

 جناح چپ بستر  جناح راست موقعيت 

 ۵٧/٣ ۵۶ ۵/۶۶/٣ % RQDميانگين 

  توده سنگ در ساختگاه سد ھرزندات یفيشاخص ک جینتا): ٢(جدول 



  
  مختلف ساختگاه سد ھرزندات یھا توده سنگ در قسمت  RQD تيوضع): ١(نمودار 

  ساختگاه یھا توده سنگ) RQD( یفيبا شاخص ک یرینفوذپذ تيوضع نيارتباط ب یبررس
ھر گمانه  یبرا تيھم ش یتوده سنگ نمودارھا یفيبا شاخص ک یرینفوذپذ تيارتباط وضع ليتحل یبرا

با توجه به . قرار گرفت ليو تحل هیدر مقاطع مختلف مورد تجز RQDاعداد لوژان و  راتيينموده و تغ ميترس
 دهید یدر اعماق مختلف رفتار متفاوت RQDاعداد لوژان و  نيمذکور در جناح راست ساختگاه ب ینمودارھا

 دهید RQDاعداد لوژان و  نيب یگمانه، رابطه معکوس هيمتر اول ٢٠که در حدود  یبه طور شود یم
 شیافزا توان یپس م. ابدی یسنگ عدد لوژان کاھش م یفيمقدار شاخص ک شیبا افزا یعنی. شود یم
 ريتحت تأث تواند یربط داد که م قاعما نیموجود در ا یھا را به وجود شکاف یرینفوذپذ شاتیورند در آزماخ

متر  ٢٠ ریاما در اعماق ز. سنگ باشد یکیتولوژيل اتيو خصوص کيتکتون ،یچون ھوازدگ یعوامل مختلف
 تيوضع نیاما ا میو شوروبر RQD یدرصد باال کیبا  رود یپس انتظار م شود یغالب م رینفوذناپذ تيوضع
 نیدر ا نیبنابرا.ابدی یو متوسط به باال ادامه م توسطم نيانگيرنج م کیبا  RQDو درصد  شود ینم دهید

ھمان  ایساختگاه  یانيدر قسمت م تيوضع نیا. وجود ندارد یریو نفوذپذ RQD نيب یقسمت ارتباط منطق
 یا چپ، رابطه گاه هيتک یشده در انتھا یحفار یھا اما در گمانه. حکم فرماست زيبخش بستر سد ن

با  تيوضع نیکه ا یگمانه برقرار است به طور ییتا اعماق انتھا RQDو  یرینفوذپذ زانيم نيمعکوس ب
تفاوت در  ادیبه احتمال ز. جناح راست و بستر مطابقت دارد یکرده و با روند کل رييشدن به بستر تغ کینزد

ساختگاه  یھا قسمت رینوع رفتار متفاوت با سا نیا یاصل ليدلقسمت از ساختگاه  نیا یجنس سازندھا
   .باشد یم
  یرینفوذپذ تيوضع یبند هيو ناح یشناس نيزم یھا پارامتر راتييتغ
 بررسی مطالعه، مورد پارامترھای از یکی ھرزندات، سد ساختگاه در نفوذپذیری وضعيت تعيين منظور به

 الگ از استفاده با منظور این برای. است بوده ساختگاه ایھ سنگ جنس با نفوذپذیری ميزان بين ارتباط
 محوری، بخش برای شده تھيه ژئوتکنيکی مقاطع ھمچنين و سد محور محدوده در شده حفاری ھای گمانه
  :از عبارتند که گردید تقسيم مختلف زون چھار به ليتولوژیکی نظر از ساختگاه بخش این
 با خاکستری به مایل سبز و خاکستری به مایل ای قھوه نگر با  آھکی سنگ گل شامل؛) ١شماره زون
 مورد پھنای ترین عمده که ليتولوژیکی زون این. باشد می آھکی سنگ ماسه از ای پراکنده ھای الیه ميان

 اواسط تا و بوده مشھود ساختگاه راست جناح در شده حفاری نقطه اولين از گيرد، می بر در را مطالعه
 در چپ جناح اواسط از اکتشافی حفاری مطالعات به توجه با ليتولوژی این. ابدی می تداوم چپ جناح

  .است گردیده منقطع گسل، یک توسط زیاد احتمال به و داده جنس تغيير ساختگاه محوری قسمت
 این نتایج تحليل و گرفته انجام لوژان آزمایش ١۴١ حدود در سد محور محدوده ھای سنگ از جنس این در

 دیدگاه از بنابراین است بوده لوژان ٣ زیر نفوذپذیری ميزان مقاطع، درصد ٩۵ در که کند می  انبي آزمایشات
 در پذیری نفوذ زون، این آزمایشات نتایج از مانده باقی درصد ۵. دارند قرار نفوذناپذیر رده در ھولسبی آقای
 واضح. شوند می کف گسن متری١٠ حداکثر یا و متری ۵ عمق به مربوط که دارند متوسط تا ضعيف حد

 عمق ليتولوژی کم فشار به توجه با محدوده این در شکاف و درز وفور آن تبع به و ھوازدگی وجود با است
 پتانسيل نظر از ليتولوژی نوع این. باشد می نفوذپذیری وضعيت چنين وقوع در اصلی عامل آزمون، مورد

 نوع ترین مناسب جزو که باشد می بند خودآب رفتاری خصوصيت دارای و بوده ضعيف ھيدرودیناميکی
  .است سازی سد ھای پروژه اجرای برای ليتولوژی

 ساختگاه راست بخش در ای تپه بصورت که باشد می توفيتی سنگ ماسه و توف شامل) ٢ شماره زون
 با. است مشھود سد محور بخش در راست گاه تکيه ھای نزدیکی در آن امتداد از آثاری و دارد قرار

 اغلب در نفوذپذیری وضعيت که گردد می مشخص گرفته، انجام ليتولوژی این در که نفوذپذیری ھای بررسی



 متفاوت حدودی تا گمانه اوليه متر ٣٠ در وضعيت این. است آمده بدست واحد، ٣ زیر لوژان عدد مقاطع
 به سوم و مدو مقاطع در و است ۴٨) متر ٧ـ٢( آزمایش مقطع اولين در لوژان عدد که بطوری. باشد می

 بدست ھا آزمون تمام در لوژان١ عدد تر، پایين به متر ٣٠ حدود از عمق در پيشروی با و بوده ١١ و ۶ ترتيب
 این در که شستگی آب رفتار و ليتولوژی این اوليه متر ٣٠ در شکاف و درز بودن باال به توجه با. آید می
 سيستم از آزمایش حين در آب فرار به را خورند دنبو باال دليل توان می حدودی تا شود، می دیده ھا آزمون
  .داد ربط ليتولوژی این به مربوط ھای درزه
 از متری ٧٠ حدود عمق در نفوذی بصورت که است داسيت آذرین سنگ شامل زون این) ٣ شماره زون

 ميزان ھای بررسی. شود می دیده ساختگاه محوری بخش از چپ گاه تکيه اواسط در و زمين سطح
 تا ضعيف نفوذپذیری با ھای سنگ رده در و بوده متغيير لوژان ١٣ تا ١ بين ھا سنگ این در پذیرینفوذ

 تقليل واحد ١ به لوژان عدد مقدار عمق در پيشروی با نيز زون این در. باشند می تقسيم قابل متوسط
  .یابد می
 و گيرد می بر در ریاسپرموت سن با را نسن از ھایی قسمت و روته سازندھای زون این) ۴ شماره زون

 را چپ گاه تکيه انتھایی ھای قسمت که باشد می ضعيف سنگ ماسه و التریت شيل، آھک، سنگ شامل
 و باشند می مخزن از خارج سمت به که بندی الیه وضعيت به توجه با. شود می شامل محوری بخش در
 نفوذی توده وجود نيز و ئوسنا سن با ھای سنگ گل مجاورت در پرموتریاس سن با ھای الیه گيری قرار
 در نفوذپذیری ھای بررسی. کند می تضمين محدوده این در را گسل یک وجود بخش، این زیر در آذرین
 ١٠٠ باالی لوژان عدد با نامناسب وضعيت یک است گرفته انجام ليتولوژی این در که لوژان آزمون مقاطع
 و زون، این مقاطع اکثر در CR و RQD ميزان بودن یينپا به توجه با. دھد می نشان مقاطع اکثر در را واحد
  .دارد ساختگاه از بخش این در بندی آب به مبرم نياز نفوذپذیری، ميزان بودن باال

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :نتيجه گيري 

  
 گرفته قرار آذربایجان زون گسترش محدوده در شناسی زمين ساختار لحاظ به مطالعه مورد منطقه -١

 با دولوميت یا دار فسيل ھای آھک حاوی کربناته سنگھاي از متشکل سنگی، دواح سه شامل که است،
 سنگھاي از متشکل سنگی، واحد یک و باالیی ائوسن سن با پيروکالستيک ھای سنگ پرموتریاس، سن
 عھد ھاي نھشته از واحد يک و شود، می دیده چپ جناح انتھای و زیرین بخش در که داسيت ازجنس آذرين
  .باشد می حاضر

 بر عدد این. گردد می ارزیابی درصد ۶۶ تا ۵۶ حدود در ساختگاه کل برای )RQD(سنگ  کيفيت ميزان -٢
 از چه در حالت کلی ھر .باشد می متوسط سالمت و کيفيت با سنگی حد در Deere بندی تقسيم اساس
 بطوری.  است هرفت باال سنگ کيفيت شویم می نزدیک بستر مرکزی ھای بخش به ھا گاه تکيه اليه منتھی

ھای ساختگاه از کيفيت  و جناح چپ نسبت به سایر قسمت .است تر نمایان چپ جناح در وضعيت این که
  .باشد تری برخوردار می پایين
نگاری،  و ھمچنين نتایج درزه) RQD(ھای لوژان، بررسی ميزان کيفيت سنگ  با توجه به نتایج آزمایش -٣

  :گردد یر پيشنھاد میبندی پی ساختگاه به شرح ز سيستم آب
با توجه به ضخامت مصالح آبرفتی و عریض بودن بستر دره و عدم صرفه اقتصادی برای خاکبرداری این 

بند با  بندی در جناح راست و بخش بستری ایجاد دیوار آب ترین سيستم آب حجم عظيم خاکی، مناسب
ھای سطحی از سنگ کف  قسمتوتنھا در . باشد مصالح بتن پالستيکی تا عمق اتصال به سنگ کف می

نتایج بدست آمده از . بندی به روش پرده تزریق انجام گيرد که نفوذپذیری زیاد دارند به طور موضعی آب
بنابراین . باشد آزمایش لوژان در مقاطعی از پی سنگی جناح چپ نشان دھنده آبگذری باال در آن نقاط می

شایان ذکر است . گسترده در این مناطق ضروری است بندی پی سنگی ایجاد پرده تزریق به طور برای آب
که بعد از انجام عمليات تزریق، انجام آزمایشات لوژان جھت تشخيص ميزان بھبود وضعيت زمين الزامی 

  .باشد می
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
آب به دليل در اختيار گذاشتن اطالعات و  و شركت فراز یشرق جانیاز شركت آب منطقه اي آذربا

  .الزم كمال تشكر را داريم ھايیھمكار



  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :منابع فارسي 

  
ــاتی،  -١ ــه" ،١٣٧٩ ،.ع آقانب ــده ســاختاری-رســوبی ھای پھن ــران عم ــارت( ای  ســازمان ،")پســتال ک

   کشور معدنی اکتشافات و شناسی زمين
  رکشو یو اکتشافات معدن یشناس نيسازمان زم ،"رانیا یشناس نيزم"، ١٣٨٣ ،.ع ،یآقانبات   -٢
 کيـجلـد اول مکان ،"کيـژئوتکن یاصـول مھندسـ"، ١٣٨٨، .ش ،یطـاحون: داس، ترجمـه. براجا، ام  -٣

  نيخاک، انتشارات پارس آئ
  انتشارات دانشگاه تھران ،"کيو ژئوتکن یمھندس یشناس نيزم"، ١٣٧۴ ،.ح ان،یمعمار  -۴
 دوم، جلـد رزندات،ھ شبکه و سد اول مرحله مطالعات گزارش" ،١٣٩٠ ،.آب فراز مشاور مھندسين  -۵

  ".سطحی شناسی زمين
ــاطق مناســب و چگــونگي " ،.مشــاور كــاواب نيمھندســ  -۶ ــين من ــه اول تعي گــزارش مطالعــات مرحل

  "متر مكعب حقابه بين سد مخزني ارس و سد انحرافي ميل و مغان ١٠برداري از  بھره
  تشارات ارکان دانشان: اصفھان ،"یخاک یدر مورد سدھا ییاطالعات اجرا"، ١٣٨٨ ،.م ان،يوفائ  -٧
  
  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 
. در این پژوھش به بررسی خواص زمين شناسی مھندسی توف ھای منطقه پرداخته شد

ھدف از این تحقيق تجزیه و تحليل ارتباط بين خصوصيات مکانيکی با مشخصات فيزیکی در 
برای انجام این ھدف آزمایشات وزن مخصوص، درصد  .سنگھای توفيتی جنوب تفتان است

 - ای، چکش اشميت، مقاومت فشارشی تک محوره، و آزمایش دوام رطوبت، بار نقطه
رابطه مناسبی بين خصوصيات که نتایج انجام شده نشان می دھد . وارفتگی، انجام شد

فبزیکی و مکانيکی این توف ھا وجود دارد و توف ھای قسمت جنوبی تفتان از نظر وزن 
تفاده در ساختمان سازی مخصوص پایين، درصد جذب آب در تھيه ی بتن سبک مورد اس

در قسمت جنوب شرقی به علت آندزیتی بودن سنگ توف دارای . مناسب می باشند 
مقاومت وسختی بيشتری بوده که برای طرح ھای عمرانی از قبيل آب بند، دیوار حایل و 

از آنجائي كه تحقيقات متعددي در خصوص توليد بتن سبك  .فوندانسيون مناسب ميباشد
در اين تحقيق سعي مي شود با توجه به نيازھاي بومي و منطقه اي  انجام شده است

استان سيستان و بلوچستان و مصالح موجود در منطقه راھكارھائي جھت توليد و ارائه بتن 
   .سبك با استفاده از توف سنگھاي تفتان پيشنھاد می گردد

  ، مقاومت فشاریتفتانتوف،اندزیت،  بتن، سبک سازی،  :كليد واژه ھا
  
  

Abstract 
In this study, engineering geological properties of the area were tuff. The purpose of this study 
was to analyze the relationship between mechanical properties and physical characteristics of 
the tuff rocks south of Taftan. 
To accomplish this objective tests, bulk density, moisture content, point load, Schmidt hammer, 
uniaxial compression strength and durability tests done. The results of the study show a good 
correlation between the properties of tuffs and the southern part of Taftan of low specific 
gravity, water absorption in the preparation of concrete used in the building are appropriate.  
In the southeastern part of the andesite tuff rock hard strength was greater for water 
development projects such as dams, retaining walls and foundations is suitable.  
This study is due to local and regional needs and interests of Sistan and Baluchestan Province in 
the region and provide solutions to produce lightweight concrete with tuff rock Taftan is 
recommended.  

  
Key words: tuff, andesite, concrete, lightweight construction, Taftan, compressive strength  

  



  :مقدمه 
امروزه به عنوان یک ماده معدنی در  .سنگی مھم در ایران بشمار می روند توف ھا یکی از واحدھای

ايران در  .ساخت دیوارھا، پلھا، نگھداری تونلھا، کانالھای آب و سایر کارھای عمرانی استفاده می گردد
توف ھا وجود دارد، كه با استفاده از اين سنگ ھا مي توان مصرف مصالح ساختماني  ذخاير فراوانی از

تو ف ھا بخاطر نقششان در دوام بتن حائز اھميت ھستند  .مصنوعي را به ميزان قابل توجھي كاھش داد
ا استفاده از این مواد در صنعت ساختمان از خيلي سالھا پيش متداول است ،اھميت استفاده از تو ف ھ. 

در صنعت سيمان به يک ارزيابي کامل اثر تو ف  بر روي بتن نياز دارد ، استفاده از این مواد دوام بتن را 
در این پژوھش به بررسی خواص زمين شناسی مھندسی توف ھای منطقه پرداخته . افزايش داده است

سی سنگ ھای توفيتی بررکه بر روی آن تاثير توفيت ھا بر روي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي و ھمچنين 
استانداردھای مورد نياز در مصالح  با توجه به كاربرد ھای معدنی و صنعتی آنھا درزمين شناسی و عمران و

    .پرداخته شداست  ساختمانی
  

  :زمين شناسی منطقه وموقعيت جغرافيایی
طول ھای  و ثانيه ۵۶٫٣دقيقه و  ٣۵درجه و  ٢٨شمالی منطقه مورد مطالعه در عرض ھای جغرافيایی̍

از نظر تقسيمات كشوري منطقه مورد  .قرار دارد ثانيه ۵۵٫١دقيقه و  ٠٧درجه و  ۶١جغرافيائی شرقی
کيلومتری  ٥٠کيلومتری شھر زاھدان و  ١٢٠در فاصله تقریبیمطالعه در استان سيستان و بلوچستان 

  .شھرستان خاش قرار دارد
  

  
  

  موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه): ١(تصویر
  

  :روش تحقيق
باشد که این مطالعات بر  ای، ميدانی و آزمایشگاھی  می بررسی این تحقيق مبتنی بر مطالعات کتابخانه

 سپس بازدیدھای. ھا و مقاالت ارائه شده در زمينه موضوع تحقيق انجام گرفته است ھا، گزارش پایه نقشه
اطالعات برای آغاز تحقيق صورت گرفت، ھا برای کامل شدن  مورد نظر و بازبينی نقشه  ميدانی از محل

و برای بررسی ھای آوری شده، نمونه برداری از توف ھای مورد نظر انجام گرفت  براساس اطالعات جمع
سپس نمونه ھا برای  بررسی ویژگی ھای مھندسی و آزمایشات . ميکروسکوپی مقاطع نازک تھيه گردید

  .مایشات مورد نظر انجام شدمکانيکی  آماده، و در آزمایشگاه مکانيک سنگ آز
  

  :بررسی ژئوتکنيکی سنگ توفيت ھای خاش

وارفتگی، درصد  –تک محوره،  دوام ایی، آزمایش ھای مقاومت فشارشی بار نقطه نتایج بدست آمده از
ویژگی ھای و بعد به تحليل و بررسی . وزن مخصوص،  درصد وزنی رطوبت، مورد بررسی قرار می گيرد

  . سنگ می پردازیمفيزیکی و مکانيکی 



  
  
  

  نتایج آزمایش تعيين سختی اشميت) : ١(جدول 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شده در قسمت جنوبی و جنوب شرقی برداشت ھاي و جذب آب نمونه واحد حجم وزن ) :٢(جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  قیدر قسمت جنوبی و جنوب شر شده برداشت ھاي نمونهدر  وارفتگي_ دوام  آزمايش نتايج) : ٣(جدول 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

)ISRM(نتایج آزمایش چکش اشميت 

 : نام پروژه
 قسمت جنوبی تفتان

 :نوع و شکل نمونه
 سنگ توده ای

 مقاومت متوسط شماره نمونه
Kg/cm2 

١210 

٢215 

٣210 

٤205 

٥210 

٦195 

٧200 

٨200 

٩195 

١٠190 

:ميانگين مقاومت بدست آمده از آزمایش چکش اشميت در ده نقطه
Kg/cm2٢٠٠ 

 )ISRM(نتایج آزمایش چکش اشميت 

 : نام پروژه
 شرقی تفتان  قسمت جنوب

  :نوع و شکل نمونه
 سنگ توده ای

  مقاومت متوسط  شماره نمونه
Kg/cm2 

١٤١٠ 

٢٤٠٠ 

٣٤١٠ 

٤٤٠٥ 

٥٤٠٠ 

٦٣٩٠ 

٧٣٩٥ 

٨٤٠٠ 

٩٣٩٥ 

١٠٤٠٥ 

: ميانگين مقاومت بدست آمده از آزمایش چکش اشميت در ده نقطه 
Kg/cm٤٠٠  

  
نمونه ھای 

قسمت 
 جنوبی

(  )  
  

وزن واحد 
  حجم

 

(  )  
  

د جذب درص
  آب
 

  
١ 

  
٨/٠ 

  
٢٥  

  
٢ 

  
٨/٠ 

  
٢٥  

  
نمونه 
ھای 

قسمت 
جنوب 
 شرقی

(  )  
  

وزن واحد 
  حجم

 

(  )  
  

  درصد جذب آب
 

  
١ 

  
٣/١ 

  
٢/٢  

  
٢ 

  
٣/١ 

  
٢/٢  

نمونه ھای 
قسمت 

 جنوب 

  

 

1 ٢٧ 

2 ٢٧ 

3 ٢٨ 

4 ٢٧ 

نمونه ھای 
قسمت 

 جنوب شرقی

  

 

1 80 

2 80 

3 81 

4 80 



  
  
  
  

  
  

  مقاومت فشاری تک محوره در قسمت جنوبیتعيين ) : ٢(تصویر 
  
  
  
  
  
  

  
  

  شرقی مقاومت فشاری تک محوره در قسمت جنوبتعيين ) : ٣(تصویر 
  
  ):٢٠٠مقاومت(تھيه و ساخت بتن آزمایشگاھی شاھد 

مصالح سنگی با نسبت ھای اختالط، در تھيه بتن مورد استفاده قرار گرفته ، با توجه به مشخصات بتن
بر ھمين اساس مخلوط ھای آزمایش با توجه به مقادیر وزنی مواد متشکله بتن که با توجه به  .است

و به منظور آزمایشات الزم، نمونه گيری از مخلوط بتن تازه به تعداد  محاسبات طرح به دست آمده اند، تھيه
  .کافی انجام گردید

  



)٢٠٠مقاومت (نسبت اختالط وزنی مواد خشک جھت تھيه یک متر مکعب بتن متراکم   

  آب
 شن بادامی

 
 شن نخودی

 
 ماسه

 
 سيمان

 
Litr 

 
Kg 

 
Kg 

 
Kg 

 
Kg 

 
٢١٠ 

 
۴١٩ 

 
۴١٩ 

 
١٠٢۵ 

 
٣٠۵ 

  
  

  : توفی شنی مصالح نمونه ھای بتن با تھيه و ساخت
.با توجه به مشخصات بتن، مصالح سنگی با نسبت ھای اختالط، در تھيه بتن مورد استفاده قرار گرفته است بر ھمين اساس  
ر مخلوط ھای آزمایش با توجه به مقادیر وزنی مواد متشکله بتن که با توجه به محاسبات طرح به دست آمده اند، تھيه و به منظو

.آزمایشات الزم، نمونه گيری از مخلوط بتن تازه به تعداد کافی انجام گردید  

 نسبت اختالط وزنی مواد خشک جھت تھيه یک متر مکعب بتن متراکم

  آب
 شن بادامی

 
 شن نخودی

 
 ماسه

 
 سيمان

 
Litr 

 
Kg 

 
Kg 

 
Kg 

 
Kg 

 
٢٨۴ 

 
٢٩٧ 

 
٢٩٧ 

 
١١٠٣ 

 
٣٢٣ 

  
  
  :يج انت

0
50

100
150
200
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300
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1 2 3
٢٠٠بتن شاھد مقاومت 220 220 220

٢٠٠بتن سبک مقاومت 200 200 200
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بتن شاھد  
٢٠٠مقاومت

بتن سبک  
٢٠٠مقاومت

  
  ٢٠٠روزه مقاومت٢٨ھای بتننمودار مقایسه ای  -)۴(تصویر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

1 2 3
٢٠٠بتن شاخص مقاومت 2.41 2.41 2.41

٢٠٠بتن سبک مقاومت 2.11 2.11 2.12

ن 
 بت
ص
صو

مخ
ن 
وز

g
r/
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3

بتن شاخص 
٢٠٠مقاومت

بتن سبک 
٢٠٠مقاومت

  

  
  ٢٠٠روزه مقاومت٢٨نمودار مقایسه ای وزن مخصوص بتن ھای -)۵(تصویر

  
  :نتيجه گيري 

  
باتوجه به بررسی ھا انجام شده در قسمت جنوبی توف ھای آن از نوع داسيتی، و قسمت  - ١

 .بازالتی ميباشد-ی توف آندزیتیجنوب شرق
ميانگين مقاومت فشارشی بدست آمده از آزمایش چکش اشميت از توف ھای قسمت جنوبی  - ٢

Kg/cm2 و توف ھای قسمت جنوب شرقی  ٢٠٠ Kg/cm2۴این بدین معنی است که . است ٠٠
 .توف ھای قسمت جنوب شرقی مقاومت فشارشی بيشتری دارند

وزن مخصوص ٨/٠ kg/cm3ده از توف ھای قسمت جنوبی وزن مخصوص نمونه ھای برداشت ش - ٣
 .می باشد ٣/١ kg/cm3نمونه ھای برداشت شده از توف ھای قسمت جنوب شرقی

و درصد وزنی % ٢۵درصد وزنی رطوبت سنگ در نمونه ھای برداشت شده قسمت جنوبی برابر - ۴
 .است% ٢/٢رطوبت سنگ در نمونه ھای برداشت شده قسمت جنوب شرقی برابر 

است و در % ٢٨وارفتگی در نمونه ھای برداشت شده قسمت جنوبی برابر -گين آزمایش دوامميان - ۵
 .است% ٨٠قسمت جنوب شرقی برابر 

وميانگين مقاومت فشارشی تک  Mpa ۵٣ ) حالت خشک(ميانگين مقاومت فشارشی تک محوره  - ۶
 درقسمت جنوبی وھمچنين ميانگين مقاومت فشارشی تک ٣٩ Mpa ) حالت اشباع(محوره 
برابر ) حالت اشباع(وميانگين مقاومت فشارشی تک محوره  Mpa٨٠ برابر با )حالت خشک(محوره 

 در قسمت جنوب شرقی بدست آمد  Mpa ۵٧با
که برای  با توجه به نتایج آزمایشگاھی توف ھای قسمت جنوب شرقی تفتان پيشنھاد می گردد - ٧

 .یل و فونداسيون استفاده شود، طرح ھای عمرانی از قبيل سد، آب بند، سيل بند، دیوار حا
با توجه به نتایج آزمایشگاھی بتن ھای ساخته شده از توف در قسمت جنوبی در این پژوھش  - ٨

 .درصدی در وزن مخصوص بدست آمد ١٢٫۵کاھش 
 با توجه از نتایج حاصله ، استفاده از توف باعث کاھش ھزینه ھا در طراحی اجزاء ساختمان - ٩

 .کاھش قطرميلگرد ميگردد شامل کاھش ابعاد تير ،ستون و
در ایران ذخایر فراوانی از توف وجود دارد، که با استفاده از این سنگھا می توان مصرف مصالح  -١٠

  .مصنوعی را به ميزان قابل توجھی کاھش داد
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  :چكيده 

  
ذاردر وقوع زمين لغزش و تھيه نقشه ھای پھنه بندی خطر زمين لغزش با درجات شناسایی عوامل مختلف و تاثير گ

متفاوت آن از جمله اقدامات اوليه و موثر در دستيابی به راھکارھای مناسب،جھت کاھش زیان ھای ناشی از حرکت 
ص کردن مناطق این مقاله با ھدف شناسایی عوامل موثر در ایجاد پدیده زمين لغزش ،مشخ.ھای دامنه ای می باشد

ابتدا . دارای پتانسيل و پھنه بندی زمين لغزش در شھر کالردشت به روش سلسله مراتبی صورت گرفته است
مھمترین عوامل موثر در وقوع زمين لغزش در منطقه انتخاب  و در مرحله بعد با بکارگيری روش تحليل سلسله 

ر یک از عوامل که مبين ميزان تاثير آنھا است عوامل مورد بررسی به صورت زوجی مقایسه و وزن ھAHPمراتبی
نتایجنشان . اقدام به تھيه نقشه پھنه بندی خطر زمين لغزش با حساسيتھای مختلف تھيه گردید"محاسبه و در نھایتا

کيلومتر مربع در پھنه خطر خيلی ٩٧/٢۴درصد از منطقه به مساحت١/٢٣می دھد که در محدوده مورد مطالعه حدود
درصد از منطقه را ٢٠/۵۴اک وقوع زمين لغزش قرار دارد وسعت پھنه ھای کم خطر و بی خطر حدودخطرناک و خطرن

درصد که مساحت ٧/٢٢و پھنه خطر متوسط . کيلومتر مربع از منطقه را در بر می گيرد ٩۶/۵٨شامل می شود که 
اطق بی خطر و کم خطر می بيشترین مساحت منطقه ،متعلق به من. کيلومتر مربع از منطقه را دربر ميگيرد ٢۴/٧۴

  .محدوده با خطر کم و بی خطر در قسمتھای غربی منطقه مشاھده می شود"باشدو عمدتا
  

  ، کالردشتAHPزمين لغزش،مدل سازی،پھنه بندی،مدل تحليل سلسله مراتبی :كليد واژه ھا
  
  

Abstract: 
 
Identifying the impact of various factors Gzardr landslides and landslide hazard 
zonation maps with varying degrees including early and effective measures to 
achieve appropriate, to reduce the losses caused by the motion of the domain 
is. This paper aims to identify factors in the creation of landslide phenomena, 
identifying areas of potential landslide zonation in GPS and a hierarchical 
method is being performed. The most important factors influencing landslides in 
the selected area and then applying the AHP AHP factors of the paired 
comparisons and the weight of each factor that indicates the magnitude of the 
effect is calculated at the end, "action mapping Zoning landslide was prepared 
with different sensitivities. The results show that the study area is about 1/23 
percent of the area 97/24 square kilometers in area, the risk is too risky and 
dangerous landslides are vast expanse of low-risk and safe about 20/54% of 
the area consists of 96 / 58 square kilometer area encompassing. . Moderate 
risk zone, and 7/22 of the area 74/24 square km area involves. Most area 



belonging to a safe and low-risk areas Bashdv mainly "low-risk and safe areas 
in the western parts of the region can be seen 
 

  
Keywords: Landslide, Modeling, Zoning, Analytical Hierarchy Process Model AHP, Kalardasht 

  
  :مقدمه 

  
ر کشوری با شرایط متنوع زمين شناسی ،توپوگرافی،آب ناپایداری دامنه ھا یا شيب ھای طبيعی د

ایران از جمله کشورھایی است که به صورت . وھوایی و کاربری زمين ،چون ایران اھميت ویژه ای دارد 
ميزان خسارات ناشی از وقع حرکت ھای دامنه ای در ایران تا . عام با مشکل زمين لغزش روبرو است 

زمين لغزش ھا )١٣٨٠محمودی و ميرکرم،.(د ریال برآورد شده استميليار١٨۶۶،حدود١٣٨٧اوایل سال
درمقياس جھانی ،فرآیندھای اصلی تشکيل دھنده سطح زمين در نواحی کوھستانی و شيبدار ھستند و 

اجتماعی ،از مھمترین مخاطرات ژئومورفولوژیکی به شمار می –از نظر زیان ھای اقتصادی 
زمين لغزش واژه ای  ١٩٣٣ارائه شده در فرھنگ واژگان آکسفورد  بر اساس تعریف )١٣٧۵سعدالدین،.(روند

این .ذکر شده است  Landslipاست با ریشه آمریکایی که مناسب ترین معادل برای آن در زبان انگليسی 
پدیده نوعی حرکت دامنه است که مواد در امتداد یک سطح گسيختگی با یک زون گسيختگی مشخص 

به فرآیندھای )١٣٩١مرادی و ھمکاران،. ( پایين حرکت می کنند روی دامنه لغزیده و به سمت
ژئومورفولوژیکی که به حرکت رو به پایين مواد سازنده دامنه ھا اعم از سنگ ،خاک،یا مخلوطی از این مواد 

 (Goudie,2004).منجر شود زمين لغزش اطالق می کنند
در این مناطق،زمين لغزش .یران استزمين لغزش یکی از شایع ترین خطرات طبيعی در مناطق شمالی ا

بعلت ھای مختلف مثل ارتعاش،شيب زیاد،باران ھای شدیدو فرسایش سریع در نتيجه جنگل زدایی و 
با توجه به مسایل یاد شده،برای انتخاب مکانھای مناسب برای ساخت وساز .ساخت وساز رخ می دھد

ز خطرات احتمالی ناشی از زمين لغزش ،نياز به بررسی شرایط زمين و پایداری دامنه ھا است تا ا
برای کاھش خطر زمين لغزش تا حد قابل قبول،نياز به فن آوری ھای پيشرفته،تبادل . جلوگيری شود

اطالعات و تحليل کامل عوارض زمين است تا با یک روش کامل و مناسب بھمراه یک سياست درست و 
ت آمده به عنوان ابزار اصلی در برنامه ریزی و نقشه ھای به دس. بموقع در راستای کاھش خطر اقدام کرد

طراحی برای بھره وری از زمين به ویژه در مناطق کوھستانی مرطوب مانند مناطق شمالی ایران و به ویژه 
با پھنه بندی خطر وقوع زمين لغزش ھا می توان )١٣٩٠فرھی وھمکاران،.(در طرحھای عمرانی است

ی لغزش را شناسایی کرد و با ارائه راه حل و کاربرد شيوه ھای مناطق حساس و دارای پتانسيل خطر باال
کنترل و مدیریت مناسب ،تا حدودی از وقوع زمين لغزش ھا جلوگيری کرد و یا از خسارات ناشی از وقوع 

در این راستا با توجه به ھدف و شرایط محيط،مدل ھای )اصل پيشگيری بھتر از درمان است.(آن ھا کاست
  )١٣٨٣کورکی نژاد،. (وتی ارائه شده اندپھنه بندی متفا

در چنين نقشه ای . تھيه نقشه منطقه بندی خطر زمين لغزش ،ابزار مھمی برای طراحان شھری است
سطح زمين شھری بر اساس اھميت عوامل موثر بر پایداری به درجه ھای مختلف خطر تقسيم می سود 

ی ارزیابی خطر در سطح زمين است و در ایران تھيه نقشه پھنه بندی خطر زمين لغزش ،روش سریع برا. 
در  نقشه ھای پھنه بندی حساسيت زمين لغزش دو )١٣٩١مقيمی وھمکاران،.(کمتر انجام شده است

در روشھای کيفی عوامل موثر در وقوع زمين لغزش بصورت موضوعی و . نگرش کيفی وکمی وجود دارد
در نگرشھای کمی روابط . ات کارشناسی بستگی داردتوصيفی مورد توجه قرار گرفته و نتایج آنھا به نظر

ارزیابی کمی ونيمه کمی برای .بين عوامل کنترل کننده زمين لغزشھا به صورت عددی بيان می شود
متولی .(فاقد زمين لغزش ھستند اما شرایط مشابه در آنھا وجو دارد"مناطقی صورت می گيرد که فعال

  )،١٣٨٨وھمکاران،
یل مرتبط با زمين لغزش ھا و پدیده ھای حرکات توده ای در سطح کشور و منطقه با توجه به اھميت مسا

کالردشت،ھدف اصلی این پژوھش تدوین یک مدل کمی برای پيش بينی خطر بالقوه لغزش در منطقه 
مورد مطالعه است تا بتوان بر اساس آن استعداد بالقوه خطر زمين لغزش را برمبنای درجات مختلفی چون 

خطر،باخطر متوسط،خطرناک و خيلی خطرناک پھنه بندی نمود ،پھنه بندی مذکور می تواند  بی خطر،کم
شھر .بنيانی برای سایر برنامه ریزی ھا ، نحوه استفاده از اراضی و تھيه طرحھای توسعه شھری باشد

درجه و ادقيقه عرض شمالی  ٣٦دقيقه طول شرقی و  ١٠درجه و ٥١کالردشت در مختصات جغرافيایی 
متر در جنوب  ١٦٩٠تا ) منطقه الھو(متر در شرق و شمال شرقی  ١١٠٠ارتفاع شھر از .ع شده استواق

شھر کالردشت در قسمتھای ميانی استان مازندارن و در یک .متغير است) منطقه رودبارک(غربی آن 
وه تخت رشته ک(دشت ميانکوھی به ھمين نام در دھانه رودخانه سردآبرود و پای قلل مرتفع البرز غربی 



کيلو متر  ١٤( کيلومتر مربع ١٠٨وسعت شھر کالردشت در حدود .واقع شده است) سليمان و قله علم کوه
مھندسين مشاور کریاس .(می باشد)کيلومتر مربع حریم شھر  ٩٤مربع محدوده قانونی شھر و 

بر اساس .ردشھر کالردشت در تيپ حرارتی سردسيری و اقليم سرد و  نيمه مرطوب قرار می گي)١٣٨٨بنا،
درجه  ٩٥/٩متری حدود  ١٥٠٠برآوردھای انجام شده،ميانگين دمای ساالنه این منطقه در ارتفاع 

ساختمان زمين شناسی شھر بعنوان بخش . سلسيوس است که نشان دھنده اقليم سردسيری است
ن ناحيه در ای.مورد مطالعه قرار می گيرد–که در دامنه ھای شمالی آن قرار گرفته است - البرز غربی

ساختمان ناھمواری ھا و ھمچنين جنس و ماھيت سنگ ھا متاثر از توده نفوذی علم کوه و قلل مرتفع 
  )١٣٩١مھندسين مشاور کریاس بنا،(تخت سليمان است 
  :روش تحقيق

  
در این پژوھش از نقشه ھای مبنایی وپایه ودیگر اطالعات مختلف مربوط به شھر کالردشت شامل نقشه 

منطقه مورد مطالعه ،نقشه زمين شناسی ١:٥٠٠٠٠مقياس ھای توپوگرافی
ھم بارش،ھم دما و رطوبت (منطقه،نقشه ھای اقليمی شھر١:١٠٠٠٠٠مقياس

سنگ (عامل موثر  ١١سپس با توجه به نقشه ھای فوق .استفاده شده است١:١٠٠٠٠٠:مقياس)
اراضی،فاصله از شناسی،فاصله از گسل،شيب،جھت شيب،ارتفاع،فاصله از راھھای ارتباطی،کاربری 

به عنوان عوامل ومعيار موثر بر وقوع زمين لغزش در منطقه شناخته شده )رودخانه،بارش،دما ورطوبت
است سپس بر اساس روش تحليل سلسله مراتبی عوامل مذکور با توجه به اھميتی که در وقوع زمين 

ست پس از امتياز دھی به لغزش دارندباھم مقایسه گردیده و به ھریک وزن مناسبی اختصاص داده شده ا
ھرکدام از کالس ھای مربوطه به ھر یک از عوامل،ضرایبی به دست می آید که بر اساس آنھا مدل نھایی 

مدل مورد استفاده برای پھنه بندی مخاطره زمين لغزش در این تحقيق ھمانطوری که . را ارائه می نماید
روش بر اساس قضاوت کارشناسی است این روش یک . است١ اشاره شده است، مدل سلسله مراتبی

که نسبت به سایر روش ھا دارای دقت باالتری بوده و عوامل زمين شناسی ،پوشش زمين و شيب به 
تحليل سلسله مراتبی )١٣٨٠محمدخان،.(عنوان مھمترین عوامل در رخداد زمين لغزش ھا می باشند

ا بر روی ميعارھای با قابليت کمی شدن و اندازه گيری ر٢،ھمانند تئوری تصميم گيری وتحليل ناسازگاریی
روش تحليل سلسله مراتبی یک روش تصميم گيری چند معياره (Vargas,1990)غير عينی انجام می دھد

است که استفاده کننده را برای رسيدن به یک مقياس ترجيحی از مجموعه ای از متغيرھا توانا می 
ن سازی تحليلھا و تحليل حساسيت به زمين لغزش این روش کاربرد زیادی در انتخاب سایت ،آسا.سازد
. ،باید یک ماتریس مقایسه زوجی تشکيل شودAHPبرای وزن معيارھا در روش  (Ayalew et al,2005).دارد

با ماتریس مقایسه زوجی،تاثير ھر معيار در رخداد زمين لغزش نسبت به دیگر معيارھا به وسيله ارز یابی 
یر نسبی ميان یک تا نه برای عناصر تشکيل دھنده ماتریس مشخص می شود دوتایی و با استفاده از مقاد

در بررسی حاضر برای ورود و ذخيره سازی اطالعات ،تحليل ھا و پھنه بندی )،١٣٩٠فرھی وھمکاران،.(
  . استفاده شده استGISخطر وقوع حرکت ھای توده ای از سيستم اطالعات جغرافيایی 

  
  : نتایج

  
  

ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی می باشد که در AHPفرآیند در مرحله اول ، در 
  )١جدول شماره(آن اھداف ،معيارھا و زیرمعيارھا ،گزینه ھا و ارتباط بين آن ھا نشان داده می شود

                                                 
1 AHP 
2.Con flictResohition 



  

 

شھر ( زمين لغزش درمحدوده مورد مطالعه پھنه بندی درخت سلسله مراتبی تھيه نقشه :١شمارهجدول 
  )کالردشت

ھميت شایان ذکر است که به منظور مقایسه دو به دو عوامل مؤثر در بروز حرکات توده ای وتعيين ميزان ا
ھر یک از عوامل در روش تحليل سلسله مراتبی ،الزم است اقدام به تنظيم جدول ماتریسی ) رتبه بندی (

بر اساس عوامل مؤثر در حرکات توده ای  پرداخت ،به طوری که با تشکيل این جدول ،مقدار عددی ھر یک 
با ناپایداری دامنه ھا مستقل اھميت ھر عامل در ارتباط .استخراج و تعيين می شود ۴و٣از عوامل از جدول

باید به این موضوع توجه شود که در مقایسه (varnes D.J,1984)از دیگر عوامل مورد تحليل قرار می گيرد
می باشد ،اما اگر رتبه  ١زوجی مقدار کمی رتبه یا اولویت ھر عامل نسبت به ھمان عامل برابر با عدد 

خواھد بود  ١٫٢صورت مقدار کمی رتبه عامل دوم بر عامل اول باشد ،در این  ٢عامل اول بر عامل دوم مثال 
،افزون (Xilin in et al,2001).تبدیل شده اند ٩الی١به مقادیر کمی بين)١٩٨٠(این قضاوتھا توسط ساعتی 

بر این پس از تعيين رتبه کمر ھر عامل وتشکيل جدول ماتریسی مربوط ، متوسط رتبه ھر عامل را از طریق 
ن حسابی تعيين و مشخص نمود ، به این ترتيب در پژوھش حاضر نيز از روش ميانگين محاسبه ميانگي

به این ترتيب که در جدول ماتریس مربوط به . حسابی جھت محاسبه وزن ھر عامل استفاده گردیده است 
مقایسه زوجی عوامل مؤثر در وقوع حرکات توده ای ،اعداد ھر ستون با یکدیگر جمع شده و سپس مقدار 

صل از ماتریس به جمع کل ستونھای ھمان عدد تقسيم ودر نھایت متوسط اعداد در ھر ردیف جدول حا
  )٦و٥جداول شماره(.ماتریس محاسبه شده است 

 زیر معيار معيار عامل

زمين 
 شناسی

سنگ 
 شناسی

ھای شيل،ماسه سنگ،سيلت سنگ،رس سنگ،کوارتزیت،رگھاوعدسی -١
 (Js)زغال
 (Q)نھشته ھای تفکيک نشده دوران چھارم-٢
  (Ji)سنگ آھک بطور محلی دولوميتی دربخش باالیی -٣
 (Pr)سنگ آھک فوزوليتا دار،سنگ آھک دولوميتی-٤
 (Qc)پوشيده به وسيله گياھان آبرفت ،کولوین و غيره-٥
 (Rc2)سنگ آھک نازک الیه براثر کرم،شيل آھکی-٦
 (Pn)نی وماسه ایسنگ آھک،شيلھای مار-٧
رسوبات پرکننده دره ھا مشتمل بر مارن،ماسه سنگ،کنگلومرای  -٨

  (Qpicm)گچی
 (Qm)کوارتزمونزونيت اکاپل-٩
 (Pd)شيل،ماسه سنگ،سنگ آھک،سيلت سنگ،کوارتزیت- ١٠

<٨٠٠،٨٠٠- ٦٠٠،٦٠٠-٤٠٠،٤٠٠-٢٠٠،>٢٠٠  گسل

 توپوگرافی

%١٠٠تا%٥٠،%٥٠تا%٤٠،%٤٠تا%٣٠،%٣٠تا%٢٠،%٢٠تا%١٠،%١٠تا٠  شيب

 ارتفاع
٢١٠٠،٢١٠٠- ١٩٠٠،١٩٠٠-١٦٠٠،١٦٠٠-١٣٠٠،١٣٠٠-١٠٠،> ١٠٠٠-

٣٠٠٠،٣٠٠٠-٢٧٠٠،٢٧٠٠-٢٤٠٠،٢٤٠٠>
جھت 
شمال،جنوب،شرق،غرب  دامنه

<٨٠٠،٨٠٠- ٦٠٠،٦٠٠-٤٠٠،٤٠٠-٢٠٠،>٢٠٠  رودخانه ھيدرولوژی

کاربری 
 اراضی

پوشش 
 گياھی

-٤اراضی جنگل تنک-٣اراضی جنگل نيمه انبوه- ٢اراضی جنگل انبوه-١ 
مسکونی-٨دیمی-مخلوط زراعت آبی-٧زراعت آبی-٦زراعت دیم-٥مرتع

راھھای 
<٨٠٠،٨٠٠- ٦٠٠،٦٠٠-٤٠٠،٤٠٠-٢٠٠،>٢٠٠  ارتباطی

 اقليم
 بارش

ميلی ٨٠٠،بيشتراز٨٠٠- ٧٠٠، ٧٠٠- ٦٠٠، ٦٠٠-٥٠٠ميلی ليتر،٥٠٠کمتراز
ليتر

هدرج٥/٧الی ٥،  ١٠الی٥/٧، ٥/١٢الی١٠درجه،١٥الی٥/١٢ دما
خيلی مرطوب سرد زیاد،خيلی مرطوب سرد متوسط،خيلی مرطوب سردکم رطوبت



 AHPمقدار عددی برای محاسبه وزن بر اساس قضاوت ھای شفاھی درمدل:  ٢جدول شماره 
  
  وزن یا ارزش  وضعيت مقایسه ھا

  ١  یکسان
  ٢  تریکسان تا نسبتا بيش
  ٣  نسبتا بيشتر تا ضعيف
  ۴  نسبتا بيشتر تا بيشتر

  ۵  بيشتر تا قوی
  ۶  بيشتر تا خيلی قوی

  ٧  خيلی بيشتر تا خيلی قوی
  ٨  خيلی بشتر تا خيلی ،خيلی بيشتر

  ٩  صد در صد مرجع
  ١٣٨۶شادفر وھمکاران : منبع 

  
موثردر وقوع زمين لغزش  گانه٥ماتریس و مقدار عددی مربوط به ھر یک از عوامل )٣(جدول شماره

 درمحدوده مورد مطالعه
  زمين شناسی توپوگرافی ھيدرولوژی کاربری اراضی اقليم

 
 زمين شناسی ١ ٢ ٣ ٤ ٥

 
١ ١ ٢ ٣ ٤ 

٢ 
 توپوگرافی

 
١ ١ ٣ ٤ 

٢ 
١ 
٣ 

 ھيدرولوژی
 

١ ١ ٢ 
٣ 

١ 
٣ 

١ 
٤ 

 کاربری اراضی
 

١ ١ 
٢ 

١ 
٤ 

١ 
٤ 

١ 
٥ 

 اقليم
 

٥/١١ ١٦  ٥٨/٦  ٠٨/٤  ٢٨/٢  مجموع 
 

١٣٩یحيی محسن سلطانی:تھيه و ترسيم  
  

 گانه٥ماتریس ومقادیر ميانگين حسابی محاسبه شده ضریب وزن به ھر یک از عوامل )٤(جدول شماره
 موثر در وقوع زمين لغزش در محدوده مورد مطالعه

کاربری  اقليم متوسط
 اراضی

زمين  توپوگرافی ھيدرولوژی
 شناسی

 
 

٤٠٦/٠  ٣١٢/٠  ٣٤٧/٠  ٤٤٥/٠  ٤٩٠/٠  ٤٣٨/٠ زمين  
 شناسی

 
٢٥٤/٠  ٢٥٠/٠  ٢٦٠/٠  ٣٠٣/٠  ٢٤٥/٠  ٢١٩/٠  توپوگرافی 

 
١٨٥/٠  ٢٥٠/٠  ٢٦٠/٠  ١٥١/٠  ١٢٢/٠  ١٤٤/٠  ھيدرولوژی 

 
٠٩٠/٠  ١٢٥/٠  ٠٨٦/٠  ٠٥٠/٠  ٠٨٠/٠  ١٠٩/٠ کاربری  

 اراضی
 

٠٥٨/٠  ٠٦٢/٠  ٠٤٣/٠  ٠٣٧/٠  ٠٦١/٠  ٠٨٧/٠  اقليم 
 

١٣٩٢یحيی محسن سلطانی:تھيه و ترسيم  
  
  



  
گانه موثر در وقوع زمين لغزش  در ١١ماتریس ومقدار عددی  مربوط به ھر یک از عوامل )٥(جدول شماره

  محدوده مورد مطالعه

 
 

سنگ 
 شناسی

فاصله 
پوشش  شيب ازرودخانه

 گياھی

فاصله 
از راه 
 ارتباطی

فاصله 
جھت  بارش ازگسل

 دما رطوبت ارتفاع دامنه

سنگ 
 شناسی

 
٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ١ 

صله فا
 ازرودخانه

١ 
٩ ٨ ٧ ٦ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ١ ٢ 

 شيب
 

١ 
٢ 

١ 
٨ ٧ ٦ ٥ ٣ ٣ ٢ ٢ ١ ٢ 

پوشش 
 گياھی

 

١ 
٣ 

١ 
٣ 

١ 
٨ ٥ ٥ ٣ ٣ ٣ ٢ ١ ٢ 

فاصله از 
راه 

 ارتباطی

١ 
٣ 

١ 
٣ 

١ 
٢ 

١ 
٧ ٦ ٤ ٤ ٢ ٢ ١ ٢ 

فاصله 
 ازگسل

 

١ 
٤ 

١ 
٤ 

١ 
٣ 

١ 
٣ 

١ 
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٢ 

 بارش
 

١ 
٥ 

1 
٤ 

١ 
٣ 

١ 
٣ 

١ 
٢ 

١ 
٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٢ 

 
جھت 
 دامنه

١ 
٦ 

١ 
٦ 

١ 
٥ 

١ 
٣ 

١ 
٤ 

١ 
٣ 

١ 
٤ ٣ ٢ ١ ٢ 

 
 ارتفاع

١ 
٧ 

١ 
٧ 

١ 
٦ 

١ 
٥ 

١ 
٤ 

١ 
٤ 

١ 
٣ 

١ 
٣ ٢ ١ ٢ 

 
 رطوبت

١ 
٨ 

١ 
٨ 

١ 
٧ 

١ 
٥ 

١ 
٦ 

١ 
٥ 

١ 
٤ 

١ 
٣ 

١ 
٣ ١ ٢ 

 
 دما

١ 
٩ 

١ 
٩ 

١ 
٨ 

١ 
٨ 

١ 
٧ 

١ 
٦ 

١ 
٥ 

١ 
٤ 

١ 
٣ 

١ 
١ ٣ 

٦٤/٣ جمع کل  ١٩/٥  ٢٨/٧  ٠١/١١  ٨٠/١٢  ٤٤/١٨  ٢٨/٢١  ٠٨/٣١  ٨٣/٣٩  ٣٣/٤٩  ٦٣ 

 
١٣٩٢یحيی محسن سلطانی:تھيه و ترسيم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



وزن ھریک از عوامل  موثر در رخداد زمين لغزش در  محدوده  ماتریس و مقادیر ميانگين حسابی محاسبه شده ضریب)٦(جدول شماره
  مورد مطالعه

 
 

سنگ 
شناس
 ی

فاصله 
ازرودخان
 ه

 شيب
پوش
ش 
 گياھی

فاصله 
از راه 
ارتباط
 ی

فاصله 
ازگس
 ل

جھت  بارش
رطوب ارتفاع دامنه

متوس دما ت
 ط

سنگ 
شناس
 ی
 

٢٧٤/٠  ٣٨٥/٠  ٢٧٤/
٢٧٢/٠ ٠  ٢٣٤/٠  ٢١٦/٠  ٢٣٤/

٠ 
١٩٣/
٠ 

١٧٥/
٠ 

١٦٢/
٠ 

١٤٢/
٢٣٢/٠ ٠  

فاصله 
ازرودخان
 ه

١٣٧/٠  ١٩٢/٠  ٢٧٤/
٢٧٢/٠ ٠  ٢٣٤/٠  ٢١٦/٠  ١٨٧/

٠ 
١٩٣/
٠ 

١٧٥/
٠ 

١٦٢/
٠ 

١٤٢/
١٩٨/٠ ٠  

 شيب
 ١٣٧/٠  ٠٩٦/٠  ١٣٧/

١٨١/٠ ٠  ١٥٦/٠  ١٦٢/٠  ١٤٠/
٠ 

١٦٠/
٠ 

١٥٠/
٠ 

١٤١/
٠ 

١٢٦/
١٤٤/٠ ٠  

پوشش 
 گياھی

 
٠٩٠/٠  ٠٦٣/٠  ٠٦٨/

٠٩٠/٠ ٠  ١٥٦/٠  ١٦٢/٠  ١٤٠/
٠ 

٠٩٦/
٠ 

١٢٥/
٠ 

١٠١/
٠ 

١٢٦/
١١٠/٠ ٠  

فاصله از 
راه 

 ارتباطی
٠٩٠/٠  ٠٦٣/٠  ٠٦٨/

٠٤٥/٠ ٠  ٠٧٨/٠  ١٠٨/٠  ٠٩٣/
٠ 

١٢٨/
٠ 

١٠٠/
٠ 

١٢١/
٠ 

١١١/
٠٩١/٠ ٠  

فاصله 
 ازگسل

 
٠٦٨/٠  ٠٤٨/٠  ٠٤٥/

٠٢٩/٠ ٠  ٠٣٩/٠  ٠٥٤/٠  ٠٩٣/
٠ 

٠٩٦/
٠ 

١٠٠/
٠ 

١٠١/
٠ 

٠٩٥/
٠٦٩/٠ ٠  

 بارش
 ٠٥٤/٠  ٠٤٨/٠  ٠٤٥/

٠٢٩/٠ ٠  ٠٣٩/٠  ٠٢٧/٠  ٠٤٦/
٠ 

٠٦٤/
٠ 

٠٧٥/
٠ 

٠٨١/
٠ 

٠٧٩/
٠٥٣/٠ ٠  

جھت 
 دامنه

 
٠٤٣/٠  ٠٣٠/٠  ٠٢٧/

٠٢٩/٠ ٠  ٠١٩/٠  ٠١٧/٠  ٠٢٣/
٠ 

٠٣٢/
٠ 

٠٥٠/
٠ 

٠٦٠/
٠ 

٠٦٣/
٠٣٥/٠ ٠  

تفاعار  
 ٠٣٨/٠  ٠٢٦/٠  ٠٢١/

٠٤٥/٠ ٠  ٠١٩/٠  ٠١٣/٠  ٠١٥/
٠ 

٠١٦/
٠ 

٠٢٥/
٠ 

٠٤٠/
٠ 

٠٤٧/
٠٢٧/٠ ٠  

 رطوبت
 ٠٣٤/٠  ٠٢٤/٠  ٠١٩/

٠٤٥/٠ ٠  ٠١٢/٠  ٠١٠/٠  ٠١١/
٠ 

٠١٠/
٠ 

٠١٢/
٠ 

٠٢٠/
٠ 

٠٤٧/
٠٢٢/٠ ٠  

 
٠٣٠/٠ دما  ٠٢١/٠  ٠١٧/

٠١١/٠ ٠  ٠١٠/٠  ٠٠٨/٠  ٠٠٩/
٠ 

٠٠٨/
٠ 

٠٠٨/
٠ 

٠٠٦/
٠ 

٠١٥/
٠١٣/٠ ٠  

١٣٩٢حسن سلطانییحيی م:تھيه و ترسيم  
از جمع وزن عمومی زیر معيارھای ھریک از عوامل ضریب وزن عمومی ان عامل به دست می آید که در 

گانه موثر در وقوع زمين لغزش به دست می آید که ١١ضرایب وزن عمومی فاکتورھای ٧جدول شماره
و ٩۶/٢٨ضریببيشترین ضریب وزن عمومی مربوط به معيار سنگ شناسی از عامل زمين ساختی با 

 .است ١١/٠کمترین ضریب وزن عمومی مربوط به معيار دما از عامل اقليم با ضریب وزن
 
 
 
 

گانه به کار رفته درتھيه نقشه پھنه بندی زمين لغزش با مدل  ١١ضرایب وزن عمومی فاکتورھای :٧جدول
 )١٣٩٢یحيی محسن سلطانی: تھيه و ترسيم ( AHP تحليل سلسله مراتبی 

ریب وزن عمومیض معيار عامل  

 زمين ساختی
٩٦/٢٨ سنگ شناسی  

٩٢/٤ گسل  

 توپوگرافی

٠٦/١٠ شيب  

٠٩٦/٢ ارتفاع  

٢٥/١ جھت دامنه  

٨٤/٥ فاصله از رودخانه ھيدرولوژی  

١٦/١ پوشش گياھی کاربری اراضی  



فاصله از راه 
٣٣/١ ارتباطی  

 اقليم
٥٩٣/٠ بارش  

١١/٠ دما  
٢١٣/٠ رطوبت  

وارد ودر نقشه ھای موضوعی تھيه شده  وزن GISحاسبه شده را در محيط نرم افزار وزن نرمال شده م
نقشه پھنه بندی .دھی می کنيم و نقشه پھنه بندی زمين لغزش در محدوده مورد مطالعه تھيه می گردد

خطروقوع زمين لغزش به روش تحليل سلسله مراتبی به پنج  منطقه خيلی  خطرناک،خطرناک،با خطر 
 )٢نقشه شماره.(م خطرو بی خطر تقسيم شده است متوسط ، ک

  

 نقشه پھنه بندی زمين لغزش در شھر کالرشت با روش سلسله مراتبی:٢نقشه شماره

  
  

مساحت مناطق خطر وقوع زمين لغزش براساس روش سلسله مراتبی در منطقه مورد : ٨جدول شماره
  مطالعه

  درصد  )کيلومترمربع(مساحت  ميزان خطر  ردیف
  ٩/٢٧  ٣٢/٣٠  بی خطر  ١
  ٣/٢۶  ۶۴/٢٨  کم خطر  ٢
  ٧/٢٢  ٧۴/٢۴  با خطر متوسط  ٣
  ٣/١١  ٣٢/١٢  خطرناک  ۴
  ٨/١١  ۶۵/١٢  خيلی خطرناک  ۵

  ١٠٠  ۶٨/١٠٨      مجموع
 1392يحيي محسن سلطاني :تهيه وترسيم

  
  :نتيجه گيري 

  
نتخاب شد و با توجه به عوامل موثر ایجاد حرکت ھای توده ای این منطقه روش تحليل سلسله مراتبی ا

روش کار به ھمان صورتی انجام گرفت که در طی چند سال گذشته به طور پراکنده در برخی از نواحی 
سنگ شناسی،فاصله از گسل،شيب،جھت شيب،ارتفاع،فاصله از با یازده فاکتور.ایران کار شده است



بر اساس . ی صورت گرفتراھھای ارتباطی،کاربری اراضی،فاصله از رودخانه،بارش،دما ورطوبت کار پھنه بند
درصد از منطقه به ١/٢٣در حدودAHPنقشه پھنه بندی خطر زمين لغزش بر اساس مدل

کيلومتر مربع در پھنه خطر خيلی خطرناک و خطرناک وقوع زمين لغزش قرار دارد وسعت ٩٧/٢۴مساحت
مربع از  کيلومتر٩۶/۵٨درصد از منطقه را شامل می شود که ٢٠/۵۴پھنه ھای کم خطر و بی خطر حدود

کيلومتر مربع از منطقه را  ٧۴/٢۴درصد که مساحت ٧/٢٢و پھنه خطر متوسط . منطقه را در بر می گيرد 
نتایج نشان می دھد که بيشترین مساحت منطقه ،متعلق به مناطق بی خطر و کم خطر می .دربر ميگيرد

از مزایای .ی شودمحدوده با خطر کم و بی خطر در قسمتھای غربی منطقه مشاھده م"باشدو عمدتا
این است که در آن عوامل موثر در وقوع زمين لغزش ھا در ابتدا به طرز منطقی تری وزن دھی AHPروش 

شده و عوامل مختلف به ترتيب اھميت شان اولویت بندی می شوند و از طرفی امتياز دھی کالس ھای 
ار کرد تا به نتایج بھتر دست یافت و مختلف ھر عامل ساده تر بوده و مراحل کار را چندین بار می توان تکر

درنھایت مدلی که به دست می آید در آن دخالت عوامل زیادی در نطر گرفته شده است که از این طریق 
انجام ساده تر آن با AHPاز مزایای دیگر روش. نيز دقت بيشتری در کار پھنه بندی وجود خواھد داشت 

  ھایی در واحدھای ھمگن به طرز ساده تری انجام ميگيردمی باشد که اعمال مدل نGISاستفاده از روش 
  :منابع فارسي 

بررسی اثرھای پارامترھای ھيدروژئومرفولوژیک بر حرکت ھای توده ای مواد دامنه " ،)١٣٧٥(،.سعدالدین،ا-
 ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربيت مدرس،تھران" سمنان- ای در حوضه آبخيز چاشم وخطيرکوه

تحليل سلسله مراتبی و مدل "،)١٣٩٠(،. ، شریعت جعفری،م . ، سيار، ا . بھلولی،ب.،. ر.فرھی،ح -
  ٨١،فصل نامه علوم زمين، سال بيست ویکم ،شماره"آماری دو متغيره در مخزن سد البرز

 ٢،فصل نامه زمين شناسی،دوره دھم،شماره "پھنه بندی خطر زمين لغزش" ،)١٣٨٣(،. کورکی نژاد،م  -
تعيين حساسيت وقوع زمين لغزش با "،)١٣٨٣(،. م.، حسين زاده، م. ، اسماعيلی، ر .متولی،ص -

،فصل نامه جغرافيای طبيعی،سال )"استان مازندران(استفاده از رگرسيون لجستيک در حوضه آبریز واز
 ٥دوم،شماره

دی حوضه مطالعه مور:ارایه مدل منطقه ای پھنه بندی خطر حرکات توده ای ،"،)١٣٨٠(، . محمدخان،ش -
 ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تھران"طالقان

مدل سازی آماری و پھنه بندی خطر زمين لغزش با استفاده "،)١٣٨٠"(،. ، ميرکرم، ع. محمودی،ف -
حوضه آبخيز سرخون،استان چھارمحال : و داده ھای سنجش از دور ،مطالعه موردیGISاز

  الت ھمایش ژئوماتيک سازمان نقشه برداری کشور،مجموعه مقا"بختياری
حرکات دامنه ای با تاکيد بر روشھای کمی "،)١٣٩١(،. ر.، پورقاسمی ، ح. ، محمدی ،م . ر. مرادی،ح -

  ،انتشارات سمت،تھران"تحليل وقوع زمين لغزش
با استفاده  پھنه بندی خطر وقوع زمين لغزش"،)١٣٩١(،.،صفر راد ،س وط .ش . باقری س .، . مقيمی،ا -

،فصل نامه پژوھش ھای جغرافيای "تاقدیس نسار زاگرس شمال غربی:از مدل آنتروپی ،مطالعه موردی 
  ٧٩طبيعی،شماره

شھر کالردشت، خالصه گزارش وضع )جامع(طرح توسعه وعمران"،)١٣٩١(مھندسين مشاور کریاس بنا ،-
  "موجود و تجزیه وتحليل

  "زارش توجيھی تھيه طرح ویژه منطقه کالردشتگ" ،)١٣٨٨(مھندسين مشاور کریاس بنا ،-
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  در بخشی از منطقه  GISپھنه بندی خطر زمين لغزش با استفاده از نرم افزار 

  AHPبی بی حکيمه به روش 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسو –خاک و پی  –کارشناسی ارشد عمران ،سيامک آریایی - ١  
،احد یاسوجدانشگاه آزاد اسالمی و –خاک و پی  –کارشناسی ارشد عمران ،فرزاد بابکان پور- ٢  

.دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج –گروه مھندسی عمران ،احسان عزیزی - ٣  
 younesmasoudi@yahoo.comیونس مسعودی کوشک، کارشناس ارشد زمين شناسی مھندسی، -٤

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :چكيده 
  

و فاصله در پژوھش حاضر از عوامل شيب، جھت شيب، ليتولوژي، کاربري ارضي، باران، فاصله از رودخانه 
پس از تجزيه و تحليل . استفاده شده استمنطقه بی بی حکيمه از جاده براي پھنه بندي خطر لغزش 

تأثير ھر کدام از اليه ھاي اطالعاتي در وقوع لغزش مشخص گرديد و پھنه  ArcGISداده ھا توسط نرم افزار 
جود از زمين لغزش ھا نشان دادند نتايج حاصل از مقايسه اين پھنه بندي و پراکندگي مو. بندي انجام گرفت

  .که روش سلسله مراتبي، روش مناسبي براي پھنه بندي خطر لغزش منطقه بی بی حکيمه مي باشد
  

 .بی بی حکيمه ، پھنه بندي خطر لغزش، روش سلسله مراتبي :كليد واژه ھا
  
  

Abstract: 
 
Landslide  hazard  zonation using GIS software, in part of the  
Bibi Hakime area. 

 
we used aspect, slope , lithology, land use, rainfall, distance from the river and  In this  study 

 analyzing the After away from the road for landslide hazard zonation of Bibi Hakimeh region.
data by ArcGIS software, the effect of each of  data layers in landslide  was defined and 
mapping was performed. Comparing the results of the classification and distribution of the 
landslide showed that the hierarchical approach, suitable for landslide hazard for  Bibi hakimeh 
area. 

  
Keywords: Bibi Hakimeh, Landslide hazard zonation, Hierarchical 

  :مقدمه 

حرکات توده ای و به ویژه زمين لغزش یکی از مھم ترین بالیای طبيعی است که وجود عواملی مانند 
مستعد بودن ناھمواری ھا از نظر منشاء ساختمانی و دیناميک ، قطع درختان و بھره برداری ھای بی رویه 

ت نکردن اصول فنی و نگھداری جاده ھای جنگلی و روستایی، نبود اعمال مدیریت از جنگل ھا ، رعای
). ١٣٨٦شادفر و ھمکاران،(صحيح و بھره برداری غير اصولی از منابع موجود باعث تشدید آن شده است 

حرکات توده ای ھر ساله در بسياری از مناطق دنيا باعث کشته و مجروح شدن افراد زیادی می شود که 
  ).١٣٨٦محمدی، (مر ضرورت توجه به این پدیده خطرناک را نمایان می کند این ا

روش ھای مختلفی برای مطالعه حرکات توده ای وزمين لغزش در دنيا و کشورمان استفاده شده اند ولی 
با توجه به متفاوت بودن عوامل موثر بر وقوع زمين لغزش و نبود امکان اندازه گيری تمامی عامل ھا، ھنوز 

یکی از مھم . ی که به طور قطع بتوان آن را برای تمامی مناطق استفاده کرد، معرفی نشده استروش
ترین اقدامات در مطالعات زمين لغزش ، تعيين عوامل تاثيرگذار بر زمين لغزش است که انتخاب درست این 

در مطالعات  به خاطر قطعيت نداشتن. عامل ھا رابطه مستقيم با دقت نقشه ھای پھنه بندی خطر دارد



زمين لغزش ، استفاده از نظر کارشناسان مختلف در بسياری از مناطق دنيا مورد استفاده قرار گرفته و در 
 ١٣٨٦، پورقاسمی، ١٣٨٤احمدی وھمکاران،(برخی از این تحقيقات نتایج قانع کننده ای حاصل شده است 

  ). ٢٠٠٦، کوماک، ٢٠٠٥، آیلو و یاماگيشی، ١٣٨٦، محمدی، ١٣٨٠، کرم،
ھدف از تحقيق حاضر، استفاده از نظر کارشناسی در اولویت بندی عامل ھای موثر بر زمين لغزش و در 

با استفاده از فرایند تحليل سلسله مراتبی در بخشی  GISنھایت تھيه نقشه خطر زمين لغزش در محيط 

  .از منطقه بی بی حکيمه است
  

 مواد و روش ھا 
  معرفي منطقه مورد مطالعه  

ی انجام این تحقيق بخشی از دھستان بی بی حکيمه که در بخش مرکزی، در جنوب شھرستان برا
و عرض جغرافيایی   ٣٠° ١٦الی  ٢٩° ٥٦گچساران  از استان کھگيلویه و بویراحمد که در طول جغرافيایی 

   .واقع است انتخاب شده که آن را مورد بررسی قرار می دھيم  ٥٠° ٥٥الی  ٥٠° ٣٠

  
  
  سازي اليه ھا آماده   

درمرحله بعد اقدام به . روش جمع آوري اطالعات در اين تحقيق مبتني بر مطالعات ميداني مي باشد 
شيب، جھت (شناسايي و مطالعه عوامل تاثير گذار در وقوع زمين لغزش در منطقه مورد مطالعه مانند 

شد، سپس ) فاصله از رودخانه شيب، باران، كاربري اراضي، ليتولوژي، فاصله از گسل، فاصله از جاده،
پس از تحليل تمامي اليه ھاي اطالعاتي زيرحوضة مذكور بوسيله نرم . نقشه عوامل مذكور تھيه گرديد

و طي مراحلي كه در زير عنوان خواھد شد، مشخص شد  )GIS(افزارھاي سيستم اطالعات جغرافيايي 
از آنجايي که روش ھاي کمي و . ته استكه كدام يك از عوامل در وقوع زمين لغزش تاثير بيشتري داش

نيمه كمي در پھنه بندي خطر زمين لغزش نتايج مطمئن تري را به نسبت ساير روش ھا ارائه مي دھند، 
استفاده از اين روشھا از اعتبار علمي بيشتري نسبت به ساير روش ھا دارا مي باشند، در نتيجه در طي 

عه زيادي پيدا کرده است، لذا در اين تحقيق به منظور پھنه سالھاي اخير، توسط محققين علوم زمين توس
  .بندي خطر وقوع لغزش از روش سلسله مراتبي كه يك روش نيمه كمي مي باشد استفاده شده است

  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نقشه سه بعدی منطقه - ٢شکل 

  
  

  نقشه جھت شيب - ٣شکل 
  

  
 

  نقشه شيب و مسير ھای ارتباطی - ٤شکل 
  

  و مسير ھار رودخانه اینقشه شيب  - ٥شکل 
  



  

  
  

  عمليات پھنه بندي بر اساس روش سلسله مراتبي
روش تحليل سلسله مراتبی است که از جامع روش تحليل در این تحقيق، به لحاظ وجود چندین معيار، 

از مزایای اصلی این . ترین روش ھای تصميم گيری به ویژه در مواردی است که تعداد معيارھا زیاد است
در روش . روش آن است که امکان مقایسه ی معيارھای کّمی و کيفی را در کنار یکدیگر فراھم می سازد

خود در سطح باالتر به صورت زوجی مقایسه و وزن آنھا  مذکور، عناصر ھر سطح با عنصر مربوط به
سپس با تلفيق وز نھای مذکور که ھمان وزن ھای نسبی ھستند، وزن نھایی گزینه . محاسبه می شود

از دیگر نکات قابل توجه آن است ] ١٣٨٧قدسی پور،.[می ناميم، مشخص می شود» وزن مطلق«که آن را 
 ١يارھای کمی اعم از گسسته و پيوسته، با ترجيحاتی که در جدول که در تصميم گيری در این روش ، مع

در نھایت، ھمان گونه که . آمده اند، ھمگی در کنار معيارھای کيفی به صورت بسيار ساده بيان می شوند
یک سيستم تصميم گيری باید قابليت فرموله کردن مسئله را داشته باشد، این روش : فورمن معتقد است
وت اعم از کمی و کيفی، گسسته یا پيوسته را در نظر می گيرد، امکان تلفيق آنھا را گزینه ھای متفا

  .نھایتاً آنھا را فرموله می سازدفراھم می آورد و 

  نقشه زمين شناسی - ٦شکل 
  

 
  نقشه شيب منطقه بی بی حکيمه - ٧شکل 

  

  
  کاربرد اراضی منطقهنقشه  - ٨شکل 

  
 

  نقشه ميزان بارش - ٩شکل 
  



  

  
 پوشش گياھی منطقه بيبی حکيمهنقشه  -١٠شکل 

 
مدرسه،  برای مثال، در انتخاب یک منزل از بين چند منزل، با داشتن معيارھایی ھم چون قيمت، فاصله از

دسترسی به اتوبان، راحتی، نمای ساختمان و غيره، ھر معيار جداگانه برای تمامی منازل به صورت 
قابل ذکر است در مقایسه .زوجی مقایسه و سپس با ترکيب وزن آنھا، منزل مورد نظر مشخص می شود

با یکدیگر مقایسه  Bو  Aبدین صورت که اگر دو عنصر .ی معيارھا، از قضاوت شفاھی استفاده می کنيم
، ترجيح ھر عنصر  ١ضمناً در جدول . خواھد بود ١یکی از حاالت در جدول  Bبر عنصر  Aشوند، ترجيح عنصر 
باشد، ترجيح عنصر  ٢برابر  Bبر عنصر  Aاست بدیھی است، چنانچه ترجيح عنصر ) یک(بر خودش برابر واحد

B  بر عنصرA  می باشد ٢/١برابر.  
  

  ي مختلف اولويت و تبديل آنھا به ارزش ھا كميفاكتورھا) ١( جدول 
  ارزش عددی  اولویت فاکتور در مقایسه با دیگر فاکتورھا

  ٩  اولویت حداکثر
  ٧  اولویت خيلی زیاد

  ٥  اولویت زیاد
  ٣  اولویت متوسط
  ١  اولویت ضعيف

  ٢-٤-٦- ٨  اولویت ھای بينابين

 
  :بحث و نتيجه گيری  

  :از روش سلسله مراتبي محاسبه وزن معيارھا با استفاده
بيانگر ميزان اھميت ھر عامل نسبت به ساير عوامل است كه مجموع ارزش اين عوامل )  w(وزن ھر معيار
در اين روش ابتدا با استفاده از قضاوت كارشناسي كه مبتني بر قضاوت . درصد باشد ١٠٠مي بايست 

مجاور منطقه مورد مطالعه و مناطقي با  كارشناسي پژوھشگر و نتايج ساير تحقيقات در حوضه ھاي آبريز
شرايط محيطي مشابه ھمان طور که گفته شد اقدام به رتبه بندي عوامل به ترتيب از اولويت ضعيف تا 

  ). ١جدول (تبديل گرديد  ١-٩اولويت حداكثر شد، سپس اين رتبه ھا به مقادير كمي بين 
طالعه، مراحل زير را به صورت منظم بايد انجام داد پس از تشكيل جدول باال، براي پھنه بندي منطقه مورد م

  ]١٣. محمدخان، [
براي مقايسه دو به دو : مقايسه دو به دوي فاكتورھا و اولويت بندي آنھا بر اساس وزن آنھا )１

فاكتورھا و تعيين اولويت، ابتدا فاکتورھا با ھم مقايسه شدند و ارزش ھاي مربوط به ھر ستون از ماتريس 
  ).٢جدول شماره (ه دو با ھم جمع شدند مقايسه، دو ب

از ماتريس حاصله تحت عنوان ماتريس (ھر عنصر ماتريس بر مقدار کل ستون آن تقسيم گرديدند )   ٢
  ).استاندارد شده نام برده مي شود



اين ميانگين ھا تخميني از وزن . ميانگين عناصر مطرح در ھر رديف از ماتريس استاندارد محاسبه شد)  ٣
با استفاده از اين روش، وزن ھا به منزله ميانگيني . بي معيارھاي مورد مقايسه بدست مي دھندھاي نس

 ).٣جدول شماره ((از تمامي راه  ھاي ممکن از مقايسه معيارھا تلقي مي شوند
  

  لغزش زمين وقوع در موثر عوامل وزن) ٣(جدول

 
  
  
  :حاسبه وزن مربوط به زير کالسھاي ھر معيار م 

  ١-٩محاسبه شده و پس ازاستاندارد شدن اعدادي بين  PIبر اساس )R(ميزان اھميت ھر زير کالس 
  ).yin & yan,1988(خواھند بود

   PI=LN(A/B)                                                                                                           ١     
  
A    :مساحت زمين لغزشھا در ھر کالس تقسيم بر مساحت ھمان کالس.  
B    :مساحت زمين لغزشھا در منطقه تقسيم بر مساحت منطقه .  
  
   :پھنه بندي خطر زمين لغزش  

، ھر يک از اليه ھا از حالت برداري به در مرحله بعد. در جدول اطالعاتي اليه ھا وارد شدند Rابتدا مقادير 
( نقشه پھنه بندي خطر زمين لغزش منطقه مورد مطالعه  Rحالت رستر تبديل شده و بر اساس مقادير 

  .بدست آمد) بی بی حکيمه 
  

  :نتيجه گيری
حرکات دامنه اي اعم از لغزش، خزش، سوليفلوکسيون و ريزش تحت تاثير عواملي از قبيل شيب، باران، 

ضعف و قوت ھر کدام از اين عوامل . لوژي، فاصله از گسل، جاده و رودخانه و عامل انساني قرار داردليتو
با مقايسه نقشه . نسبت به ھم مي تواند در تعيين نوع اين حرکات نقش تعيين کننده اي داشته باشد

ه گونه اي رقم پراكنش حركات دامنه اي و نقشه پھنه بندي خطر لغزش به نظرميرسد كه شرايط طبيعي ب
خورده است كه باعث وقوع حركات دامنه اي از نوع لغزش شده است كه داليل زير مي تواند شاھدي بر 

  .اين مدعا باشد
  

  ميانگين
  
 

  کاربری
  
  

فاصله از 
 رودخانه

فاصله از 
 جاده

جھت 
 شيب

پوشش  بارش
 گياھی

 ليتولوژی شيب

 

 ليتولوژی 0.273224 0.228571 0.315956 0.315956 0.206897 0.285714 0.176471 0.296296 0.262386

 شيب 0.136612 0.114286 0.078989 0.078989 0.137931 0.142857 0.235294 0.148148 0.134138

0.162086 0.148148 0.117647 0.142857 0.206897 0.157978 0.157978 0.228571 0.136612 

پوشش 
 گياھی

 بارش 0.136612 0.228571 0.157978 0.157978 0.206897 0.142857 0.117647 0.148148 0.162086

0.072961 0.074074 0.117647 0.071429 0.068966 0.052133 0.052133 0.057143 0.090164 

جھت 
 شيب

0.06959 0.074074 0.058824 0.071429 0.068966 0.078989 0.078989 0.057143 0.068306 

فاصله از 
 جاده

0.059811 0.037037 0.058824 0.071429 0.034483 0.078989 0.078989 0.028571 0.090164 

فاصله از 
 رودخانه

 کاربری 0.068306 0.057143 0.078989 0.078989 0.068966 0.071429 0.117647 0.074074 0.076943

 جمع 1 1 1 1 1 1 1 1 1



  
 پھنه بندی خطر زمين لغزش در منطقۀ بيبی حکيمهنقشه  -١١شکل 

  
شيب ھاي كمتر  درصد به باال رخ داده است، به نظر ميرسد در ٥٠بيشتر حركات دامنھاي در شيب ھاي   

درصد به دليل  ٥٠از اين مقدار به دليل كاھش تاثير نيروي جاذبه بر دامنه ھا و در شيب ھاي بيشتر از 
  .تضعيف فرآيند خاكزايي به تبع آن عدم وجود مواد مستعد براي وقوع لغزش، احتمال آن كاھش مييابد

اند در خاك نفوذ كرده و باعث افزايش  وزن براي وقوع لغزش بايست ميزان باران به اندازه اي باشد كه بتو 
تنھا در مناطقي نزول كرده )ميليمتر ٤٥٠بيشتر از (توده خاك در روي دامنه ھا شود، كه اين ميزان بارش

  .است كه با مناطق وقوع لغزش ھمپوشاني دارد
د که با سازندھای شيل می باش -از نظر ليتولوژي پھنه ھايي مستعد وقوع لغزش مانند پھنه ھاي لسي

  .مناطق وقوع لغزش ھا ھمپوشاني دارند
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در  GISبه آمك تحليل مکاني  یپهنه بندي خطر زمين لغزش شهرستان ممسن
  ي نيلسون چارچوب مدل اصالح شده
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  ٣، حميدرضا شمسي زاده٣، محمدحسن تيز مغز٢، حسن مقيم١زهرا هيبتي

  مسئول بخش ژئومتيکس مرکز زمين شناسي و اکتشافات معدني جنوب کشور -١
  واحد ارسنجان -دانشگاه آزاد اسالمي - آبخيزداريدانشجوي آارشناسي ارشد  -٢

  ، اداره ارزيابي و اطالعات جغرافيايي، اداره آل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارسGISآارشناس - ٣
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :چكيده 

  
در اين تحقيق، محدوده ي شهرستان ممسني در استان فارس، با استفاده از روش اصالح شده نيلسون 

بر اساس . مورد مطالعه از ديدگاه پهنه بندي خطر زمين لغزش قرار گرفته استGISآوري  و به آمك فن 
نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش تهيه شده و نتايج به دست آمده از اين تحقيق، شهرستان ممسني از 

از آل گستره ي اين  ٠٣/٣٢٦٦طبقه تقسيم مي شود آه حدود  ٧نظر درجه خطر زمين لغزش به 
باشد و حدود  مي" نسبتًا ناپايدار تا خيلي ناپايدار" داراي پتانسيل خطر زمين لغزش با درجه شهرستان 

پايدار تا "از آل گستره ي مورد مورد تحقيق، از ديدگاه پتانسيل خطر زمين لغزش داراي درجه ٣/٢٤٦٦
  .است" نسبتًا پايدار
 .GISنيلسون ، ممسني، تحليل مکاني،روش  زمين لغزش،  :آليد واژه ها

  
  

Abstract: 
 

Landslide hazard of Mamasani Township by GIS spatial analysis in 
modified Nilsson Model framework 

 
 
In this study, Mamasani city within the Fars province has been studied from the point of view of 
landslide hazard zonation by using the modified method of Nilsson and using GIS technology. 
Landslide hazard zonation map was prepared based on the results obtained from this study. The degree of 
landslide hezard in Mamasani township is divided into seven categories and about ٣٢٦٦.٠٣ of the 
total range of the city has the potential of landslide "relatively unstable to very unstable" and 
about ٢٤٦٦.٣ of it has the potential of  landslide "relatively stable to stable" . 

  
Keywords :Land slide, Nilsson  Method, Mamasani, Spatial analysis, GIS. 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  

زمـين لغـزش هـا    . پديده زمين لغزش به عنوان يكي از بالياي طبيعي همواره مورد توجه انسان بوده اسـت 
جزء بزرگترين عوامل مخربي مي باشند آه ساالنه ميليون ها نفر در سراسر جهـان تحـت تـاثير خسـارات و     

ال وقوع آن، مي تواند بيشتر فعاليـت  وجود لغزش يا احتم. تلفات مالي و جاني ناشي از آنها قرار مي گيرند
هاي عمراني و اجرايي از جمله فعاليت هاي جاده سازي، شهر سـازي، سـازه هـاي آبـي، عمليـات هـاي       

در آشـور  . آبخيزداري و منابع طبيعي، آانال هاي آب، دآل هاي انتقال برق و غيره را تحـت تـاثير قـرار دهـد    
اليت اجرايي و عمراني، شرايط و وضعيت منطقه در رابطه بـا  هاي پيشرفته، معموال بيش از آغاز هرگونه فع

زمين لغزش و پتانسيل وقوع آن مورد توجه قرار مي گيرد تا بدين وسيله از خسارات هـاي احتمـالي در ايـن    
از ديدگاه آبخيزداري و منابع طبيعي، پديده زمين لغزش در حوزه هـاي آبخيـز از   . زمينه جلوگيري به عمل آيد



اما متاسفانه اين اثر بخشي منفي بوده و در جهت تخريب زمين هـاي  . باشد وني تاثيرگذار ميجهات گوناگ
آشاورزي، توليد رسوب، تخريب مراتـع و جنگـل هـا و تخريـب و از بـين بـردن تاسيسـات ايجـاد شـده، مـي           

  ي وعالوه بر اين، هرگونه اجرا يا عدم اجراي انواع عمليات هاي سازه اي، زيست سازه ا]. ١١[باشد
سازه اي در دامنه ي وظايف آبخيزداري و منابع طبيعي رابطه مسـتقيمي بـا وجـود يـا عـدم وجـود احتمـال         

از اين رو، بررسـي عوامـل   . وقوع زمين لغزش و يا به عبارت ديگر، پتانسيل خطر زمين لغزش در منطقه دارد
مـي توانـد آمـك شـاياني در      موثر در وقوع زمين لغزش هاي يك منطقه و پهنه بندي خطر هاي حاصل از آن

به طور آلي پهنه بندي خطر زمين لغـزش عبـارت اسـت از    . آاهش خسارت هاي حاصل از اين پديده باشد
بـراي  ]. ١١[تعيين و تفكيك واحدها يا پهنه ها نسبتًا همگن با درجه خطر متفاوت از نظر وقـوع زمـين لغـزش   

ه از آن جمله مي تـوان بـه روش اصـالح شـده     پهنه بندي زمين لغزش ها، روش هاي مختلفي وجود دارد آ
روش هاي پهنه بندي خطر زمين لغزش . نيلسون، شاخص آماري، روش پاديني و تيليني و غيره اشاره آرد

روش هاي تجربي آه در اين تحقيق . با توجه به ماهيت آنها به دو دسته تجربي و آماري تقسيم مي گردند
لذا عوامل به آار برده شده در آنها . خاصي به آار برده شده استمد نظر مي باشد، در شرايط جغرافيايي 

  .متناسب با شرايط خاص آن منطقه طراحي شده يا بر روي بعضي فاآتورها تاآيد بيشتري شده است
ــه اســت           ــورت پذيرفت ــادي ص ــاي زي ــت ه ــزش فعالي ــين لغ ــر زم ــدي خط ــه بن ــه نقشــه پهن ــه تهي . در زمين

اي را براي حوزه آبخيز طالقان و با در نظر گرفتن عوامـل مختلـف و   خطر حرآت هاي توده ) ١٣٨٠(محمدخان
در حـوزه  ) ١٣٨١(سـفيدگري ]. ١٠[پهنه بندي آرده است (AHP) با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي

انتظـــاري و ]. ٥[روش گونــاگون انجــام داده   ٨آبخيــز دماونــد بــه پهنـــه بنــدي خطــر زمــين لغـــزش را بــه        
ندي خطر زمين لغزش در حوزه آبخيز سد بااليي سياه بيشه و همچنين ساختگاه پهنه ب) ١٣٨٤(همكارانش

تهيــه  GIS هــاي شـمالي اشــترآوه البـرز در محــيط   چــالوس و در دامنـه  -سـد واقــع در مسـير جــاده تهـران   
در حوضه ي چالكرود اقدام بـه پهنـه بنـدي خطـر زمـين لغـزش بـه        ) ١٣٨٤(شادفر و همكارانش]. ٢[اند آرده

 LNRF(Landslide Normal Risk ، تــراآم ســطح و(Valuing Information)ش اطالعــاتيروش هــاي ارز
Factor) سـولقان، ميـزان آـارايي     –در حوزه آبخيز آن ) ١٣٨٤(همچنين حبيبي و همكارانش ]. ٧[نموده اند

شـادفر  ]. ٤[روش هاي پهنه بندي خطر لغزش اصالح شده نيلسون انطباق بيشتري با واقعيت منطقـه دارد 
آـرده  GIS نيز اقدام به پهنه بندي خطر زمـين لغـزش حـوزه آبخيـز پلتـان بـا اسـتفاده از       ) ١٣٨٥(همكارانشو 
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبـي حـوزه   )١٣٨٩(امير احمدي ]. ٦[اند

حـوزه آبخيـز واسـتان     نيز در)١٣٩٠(گرايي و همكارانش ]. ١[آبخيز چالو شهرستان آمل را تهيه نموده است
ــا آمــك    ــدران اقــدام بــه پهنــه بنــدي خطــر زمــين لغــزش ب ــاليو و ]. ٩[نمــوده اســت GIS در اســتان مازن آي

نيــز بــا اســتفاده از روش رگرســيون لجســتيك و ســامانه اطالعــات جغرافيــايي، نقشــه  ) ٢٠٠٥(ياماگيشــي
  ن تهيهدر ژاپ (Kakuda-Yahiko) ياهيكو -حساسيت به زمين لغزش را در آوه آاآودا

و  LNRF نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش را با اسـتفاده از روش ) ٢٠٠٧(همچنين فانيوليو ]. ١٢[آرده اند 
ارزش اطالعاتي در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي، براي منطقه النگنن در استان گانسـو آشـور چـين،    

   در اين تحقيق، نقشه]. ١٣[تهيه نموده است
در گستره ي شهرستان ممسني در استان فارس با آمك گـرفتن ازسيسـتم    پهنه بندي خطر زمين لغزش

تهيـه ايـن نقشـه بـه     . و در چارچوب مدل اصالح شده نيلسون تهيه گرديده است) GIS(اطالعات جغرافيايي
منظور شناسايي اوليه منطقه براي اجرا يا عدم اجراي عمليات هاي سازه اي، زيستي و زيست سـازه اي  

  .باشد مين لغزش در سطح شهرستان ممسني مياز ديدگاه خطر ز
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
  
  :موقعيت گستره-١

شهرسـتان ممسـني بـا    .باشـد  گستره مورد تحقيق، محدوده ي شهرستان ممسني در استان فارس مـي 
و عـرض   ٥٢° ١٥ �و ٥٠° ٣٠ �هكتار در شمال غربي استان فارس و در بين طـول هـاي   ٥٥٦٠٣٣وسعت 
را در استان فـارس   يشهرستان ممسن تيموقع ١شکل . واقع شده است ٣٠° ٣٠ � و  ٢٩° ٤٥ � هاي
متـر بـوده و از    ٢٩٣٩متر و  ١٢٠حداآثر و حداقل ارتفاع شهرستان از سطح در نيز به ترتيب . دهد يم اننش

ميـزان بارنـدگي   . نظر اقليمي داراي سه اقليم گرم خشك، نيمه خشك سرد و نيمـه خشـك معتـدل اسـت    
پسـتي و   ميلي متر برآورد مي شود و از نظر نـاهمواري و  ٥٨٨.٣نه شهرستان ممسني برابر متوسط ساال

بلندي داراي آوهسـتان و ارتفاعـات در نـواحي شـمالي، زمـين هـاي همـوار و دشـت در نـواحي مرآـزي و           
   .مناطق تپه ماهوري در نواحي جنوبي است



  
  موقعيت گستره مورد تحقيق: ١شكل

 
  نمدل اصالح شده نيلسو-٢

ايـن  . باشـد  مدل اصالح شده نيلسون يك روش ارزيابي پتانسيل خطر زمـين لغـزش بـه صـورت نسـبي مـي      
ميالدي براي ارزيابي سريع پايداري شـيب هـا در منطقـه     ١٩٧٩روش توسط نيلسون و همكارانش در سال 

   خليج سانفرانسيكو با استفاده از نقشه هاي
روش . تهيه نقشه ارزيابي خطر پايداري شيب نموداندزمين شناسي، شيب و عكس هاي هوايي اقدام به 

اوليه آنها، داراي اشكاالت و ايراداتي بود آه با توجه به اين اشكاالت و ايرادات، اقدام به اصـالحاتي در روش  
خود آرده و با حفظ اصول و سادگي آـاربرد، روش مزبـور انطبـاق بهتـري بـا شـرايط موجـود در منطقـه پيـدا          

باشد آه در اين تحقيق مورد استفاده قرار  د به نام روش اصالح شده نيلسون معروف ميروش جدي]. ٨[آرد
جـدول  (رده طبقـه بنـدي وجـود دارد    ٧دراين روش با توجه به تغييرات و اصالحات انجام گرفتـه،  . گرفته است

١(.  
  تقسيم بندي روش اصالح شده نيلسون: ١جدول

  ويژگي واحد سنگي
  مقدار شيب

٪٣٠٪   ١٥- ٣٠ ٪  ٥- ١٥٪  > ٥ >  
I III IVa 

واحدهاي سنگي با 
هاي زمين لغزشي  نهشته

  ناچيز يا بدون زمين لغزش
  نسبتًا پايدار  پايدار

نسبتًا مطرح 
براي سنگ 

  )ريزش(افت 

واحدهاي سنگي مستعد 
  لغزش

I II IVb V 

نسبتًا  عمومًا پايدار پايدار
 ناپايدار ناپايدار

هاي سطحي مستعد  نهشته
  روانگرايي

VII   
  مطرح براي روانگرايي  

  هاي زمين لغزش نهشته
VVI

  خيلي ناپايدار  ناپايدار

روش اصالح شده نيلسون، سه نقشه شيب، زمـين شناسـي و پـراآنش زمـين لغـزش هـاي بـه وقـوع          در
نقشـه هـاي   . پيوسته گستره ي مورد تحقيق به عنوان نقشه هاي پايه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت     

  .ه صورت زير تهيه گرديده استمذآور ب
  
  نقشه شيب-٣

متر  ١٠با قدرت تفكيك زميني  DEM به منظور تهيه نقشه شيب گستره مورد تحقيق، از فايل هاي
نقشه ي شيب اوليه رستري تهيه گرديده و سپس بر اساس دامنه شيب، . استفاده شده است)٢شکل(

، ٥- ٠(بر اساس روش اصالح شده نيلسونطبقه هاي شيب . طبقه هاي شيب اصالح و نهايي شده است
  .نشان داده شده است ٣در شکل) درصد ٣٠و بيش از  ٣٠-١٥، ١٥-٥
  



  
  مدل رقومي ارتفاعي شهرستان ممسني: ٢شكل

  
  

  
  

طبقه  رديف
  شيب

 درصد )Km٢(مساحت

١٤  ٩٢/٧٧٥  ٥-٠  ١  
٢٣  ٨٤/٥١٧  ١٥-٥  ٢  
٩  ٠٤/١٢٨٧  ٣٠- ١٥  ٣  
بيشتر   ٤

٣٠  
٥٤  ٨٧/٢٩٧٥  

  
  ه شيب شهرستان ممسني و مقدار مساحت هر طبقهنقش: ٣شكل

  
  نقشه زمين شناسي-٤

در اين روش با استفاده از عكسهاي هوايي و ماهواره اي نقشه زمين شناسي محدوده مورد مطالعه تهيه 
مانند مارن، (و نامقاوم )…مانند آهك، آنگلومرا، ماسه سنگ و (شده و سپس واحدهاي ليتولوژيك مقاوم 

از يکديگر مجزا شده و بدين ترتيب نقشه مقاومت سنگي منطقه تهيه ) …، گچ، انيدريت و مادستون، شيل
بدين ترتيب واحدهاي سنگي مستعد لغزش و واحدهاي سنگي مقاوم شناسائي گرديده و .گردد  مي

در ادامه نهشته هاي سطحي مستعد . نقشه استعداد واحدهاي سنگي مستعد لغزش تهيه مي شود
نهشته هاي سطحي مستعد روانگرايي؛ نهشته هايي فاقد چسبندگي . روانگرايي شناسائي مي گردند

راآم آمي برخوردارند و در صورتي آه تحت تأثير بارگذاري لرزشي، مانند زمين لرزه هاي هستند آه از ت
متراآم شدن سريع باعث . طبيعي يا زمين لرزه هاي القايي قرار گيرند به سرعت متراآم مي شوند

افزايش ناگهاني فشار آب بين ذره اي شده و در نتيجه مقاومت برشي آنها به سرعت آاهش مي يابد آه 
اين امر سبب از بين رفتن مقاومت برشي به طور آامل شده و نهايتًا نهشت ههاي مزبور در معرض لغزش 

با توجه به مطالعات انجام شده در حوزه مورد مطالعه، واحد هاي زمين شناسي در اين . قرار مي گيرند
ي و جوان در ادامه با بررسي عكس هاي هوايي محدوده لغزش هاي قديم. گروه قرار نمي گيرند

هاي موجود تهيه  شناسائي شده و نقشه ثبتي لغزش هاي محدوده مورد مطالعه با استفاده از آمار
، از آمترين پتانسيل لغزش و سازندهاي ١بر اساس اين طبقه بندي، سازند هاي طبقه . گرديده است

ي مورد تحقيق نقشه زمين شناسي گستره  ٤شکل. ، بيشترين پتانيسل لغزش را دارا مي باشند٤طبقه 
 .براساس طبقه هاي چهارگانه پتانشيل لغزش پتانسيل را نشان مي دهد

  
  نقشه پراآنش زمين لغزش هاي به وقوع پيوسته -٥

با استفاده از اطالعات به دست آمده از بانك اطالعاتي زمين لغزش هاي استان و پرسش نامه هاي 
قيق يا به عبارت ديگر شهرستان ممسني مورد زمين لغزش در گستره ي مورد تح ٥٢تعداد ] ٣[مربوطه

، اطالعات زمين لغزش هاي به وقوع پيوسته در گستره ي ٢جدول شماره . برداشت و ثبت شده است
مورد زمين لغزش برداشت شده، نقشه ي پراآنش زمين  ٥٢براساس . مورد تحقيق را ارايه مي دهد

، ٥شکل. تهيه گرديد GIS و در محيط(Point)لغزش هاي به وقوع پيوسته در قالب يك نقشه نقطه اي
نقشه ي پراآنش و جانمايي زمين لغزش هاي به وقوع پيوسته در استان و گستره ي مورد تحقيق را 

  .اين نقشه براي ارزيابي دقت مدل استفاده شده در شهرستان ممسني مي باشد .نشان مي دهد



  
كد  رديف

  طبقه
 مساحت نام سازند هاي طبقه

)Km2(  
جهرم، داريان، فهليان،گروه-آسماري  1  1

بنگستان، آبرفت هاي كنگلومرايي 
سخت نشده، بختياري، گروه خامي 

  نهشته هاي رسوبي

46/2340 

 گچساران، ميشان، آغاجاري، 2  2
  گورپي، پابده، گورپي-پابده 

3221 

   95/0 ن لغزشيزمينهشته ها 4  3
  

  ات چهارگانهنقشه زمين شناسي شهرستان ممسني بر اساس طبق: 4شكل
  و مقدار مساحت هر طبقه 

  

  
  پراكندگي زمين لغزش هاي آمار برداري شده در استان و شهرستان ممسنينقشه :5شكل

◊◊◊◊◊◊◊  
  : نتايج

  
فقط از دو پارامتر شيب و سنگ شناسي (در عين سادگي  (GIS) اصالح شده با استفاده از سيستم هاي اطالعات جغرافيايي Nilson روش

در چارچوب روش اصالح شده نيلسون، نقشه ي نهايي از تركيب و ادغام دو نقشه ي پايه ي . داراي دقت مناسبي مي باشد) كند استفاده مي
  دو نقشه ي. زمين شناسي و شيب به همراه نقشه ي پراكنش زمين لغزش هاي به وقوع پيوسته، نتيجه مي شود

 كسانياليه ها با وزن  مپوشانيم و مجموع ارزشهاي وزني براي هر سلول با هبا يكديگر ادغا GIS پايه ي زمين شناسي و شيب در محيط 
ارزيابي دقت نقشه هاي تهيه شده نقشه هاي پهنه بندي خطر تهيه با نقشه ثبتي لغزشهاي حوزه روي هم گذاشته شده و  جهت . بدست آمد

دقت  انگرينما  تاًيقرار گرفت كه نها يابيمورد مطالعه مورد ارز ميزان انطباق مناطق با خطر لغزش باال و محدوده زمين لغزه هاي فعال حوزه
تهيه شده، درجه خطر زمين لغزش در محدوده ي مورد  نقشه نهايي  اساس نقشه ي بر.باشد يم يممسن هرستانمدل را در ش نيخوب ا

با  و ، بيشترين خطر زمين لغزشVو طبقه "رداپاي"نام  و با ، كمترين خطر زمين لغزشIطبقه. ، تقسيم مي شود)6شكل (طبقه  7تحقيق به 
با توجه به نوع زمين ) (IVنسبتاً ناپايدار   شايان ذكر است، طبقه. را در محدوده ي مورد تحقيق دارا مي باشند "خيلي ناپايدار"نام 

 . قابل تقسيم مي باشد IVb و IVa به دو طبقه ي) ريزشي يا لغزشي(لغزش
 
 
 
 



  

آد  رديف
 طبقه

  حتمسا  نام طبقه
)Km٢( 

١  I ٤٩/١٠٤٣  پايدار 
٢  II ١٤/٣٧٤  عموما پايدار  
٣  III ٦٠/١٠٤٨  نسبتًا پايدار 
٤  IV ٤٨/٩٥٢  نسبتًا ناپايدار  
٥  V ٥٥/٢٣١٣  ناپايدار 
٦  VI ٣٩/١  خيلي ناپايدار  

  
  اطالعات پهنه هاي هفت گانه خطر زمين لغزش در محدوده ي مورد تحقيق :٦شکل

◊◊◊◊◊◊◊  
  :نتيجه گيري 

از آل گسترده ي شهرستان  کيلومتر مربع ٠٣/٣٢٦٦مشخص مي شود آه حدود  ٦شکلتوجه به  اب
پهنه هاي داراي . باشد ناپايدار مي ممسنيداراي پتانسيل خطر زمين لغزش با درجه نسبتًا ناپايدار تا

واقع بوده و از با درجه نسبتًا ناپايدار تا خيلي ناپايدار در نيمه غربي شهرستان  غزشپتانسيل خطر زمين ل
تشكيل شده اند و بيشتر داراي شيب ) ٣جدول شماره(٦ديدگاه زمين شناسي بيشتر از سازندهاي گروه 

 زا کيلومترمربع ٢٣/٢٤٦٦مقابل،  در .مي باشند) درصد ٣٠و بيش از  ٣٠-١٥طبقه هاي (درصد ١٥بيش از 
دار تا نسبتًا پايدار بوده و در نيمه آل مساحت مذآور، از ديدگاه پتانسيل خطر زمين لغزش داراي درجه پاي

از اين رو، الزم است اجراي هر گونه فعاليت عمراني و اجرايي از جمله . شرقي شهرستان واقع است
اي، زيستي و زيست سازه اي آبخيزداري و منابع طبيعي، به درجه خطر پذيري زمين  فعاليت هاي سازه

خطرپذيري زمين لغزش آن، نسبت به اجرا يا عدم اجرا  آرده و با در نظر گرفتن درجه توجهلغزش منطقه 
ساخت بندها و سدهاي گوناگون به منظور انباشت آب و نگهداشت رسوب، انواع . پروژه تصميم گيري شود

از  مانيدرخت آاري ها و نهال آاري ها در اراضي شيب دار، ساخت انواع پروژه هاي جمع آوري نزوالت آس
ي و منابع طبيعي مي باشند آه براي اجراي آنها، بررسي وضعيت پتانسيل جمله فعاليت هاي آبخيزدار

 .باشد خطر زمين لغزش بسيار ضروري مي
 اطالعا ت زمين لغزش هاي به وقوع پيوسته در گستره ي مورد تحقيق: ٢جدول

  

  
◊◊◊◊◊◊◊  

Y X 
 

 نام لغزش
 Y X رديف 

 
 نام لغزش

 Y X رديف 
 

 نام لغزش
 رديف 

٤دره بختگان  ٥٦٨٨٤٩ ٣٣٣٦٨٥٣ ١٩کلکک ٥٩٥٠٧٤ ٣٣٠٤٦٦٤ ٣٦  ١کلکک ٥٩٤٩٦٩ ٣٣٠٤٤١٦ ١٩   ١ 

١چلي ٥٦٩٢٥١ ٣٣٣٦٧٦٤ ١چشمه آبکل ٥٩٦٦٥٩ ٣٣٠٤٤٣١ ٣٧  ٢کلکک ٥٩٤٩٩٥ ٣٣٠٤٤١٧ ٢٠   ٢ 

١دره اسپيد  ٥٦٩٨١٣ ٣٣٣٦٦٤٤ ٢چشمه آبکل ٥٩٧٣٨٣ ٣٣٠٤٤٣٧ ٣٨  ٣کلکک ٥٩٥٠٢٢ ٣٣٠٤٤٤٨ ٢١   ٣ 

٢دره اسپيد  ٥٧٠٦١٨ ٣٣٣٦٣١٠ ٣چشمه آبکل ٥٩٧٣٥٦ ٣٣٠٤٤٩٩ ٣٩  ٤کلکک ٥٩٥٠٢٢ ٣٣٠٤٤٧٨ ٢٢   ٤ 

١عنا ٥٦٩٥٩٣ ٣٣٣٧٥٩٧ ٤چشمه آبکل ٥٩٧٣٥٦ ٣٣٠٤٤٣٧ ٤٠  ٥کلکک ٥٩٥٠٤٩ ٣٣٠٤٤١٧ ٢٣   ٥ 

١آب بيد ٥٧١٣٠٢ ٣٣٣٨٠٠٨ ٥چشمه آبکل ٥٩٦٨٠٧ ٣٣٠٢٨٦٢ ٤١  ٦کلکک ٥٩٥٠٢٢ ٣٣٠٤٤١٧ ٢٤   ٦ 

١مال حاجي ٥٧٢١٥٢ ٣٣٣٩٠٢٩ ٧کلکک ٥٩٥٠٢١ ٣٣٠٤٥٠٩ ٢٥ روستاي آبکل ٥٩٦٨٣٣ ٣٣٠٢٨٦٣ ٤٢   ٧ 

١رودشير ٥٨٥٧٤٢ ٣٣٤١٨٩٩ ٨کلکک ٥٩٥٠٢١ ٣٣٠٤٥٤٠ ٢٦ شهيد مواليي ٥٦٤٢٦٣ ٣٣٣٨٩١٩ ٤٣   ٨ 

١خرکش ٥٨٤١٥٧ ٣٣٤٢٨٧١ ١شيرين  ٥٦٢٨٥٨ ٣٣٤١٣٤٢ ٤٤  ٩کلکک ٥٩٥١٣٠ ٣٣٠٤٤١٨ ٢٧   ٩ 

٤رودشير ٥٨٥٦٥٨ ٣٣٤٢٣٩٠ ٢شيرين  ٥٦٣٢٠٥ ٣٣٤١٤٣٧ ٤٥  ١٠کلکک ٥٩٥٠٧٦ ٣٣٠٤٤١٧ ٢٨   ١٠ 

٦رودشير ٥٨٥٧٩٢ ٣٣٤٢٣٩١ ٣شيرين  ٥٦٣١٠٢ ٣٣٤٠٨٢١ ٤٦  ١١کلکک ٥٩٥١٠٣ ٣٣٠٤٤١٨ ٢٩   ١١ 

١فضيله  ٥٦٢٣٠٧ ٣٣٣٩٤٩٢ ٤٧ تلمبه خانه حسني ٥٩٤١٧٨ ٣٣١٩١٩١ ١٢کلکک ٥٩٥١٠٢ ٣٣٠٤٤٧٩ ٣٠   ١٢ 

١دولت آباد ٥٩٣٥١٤ ٣٣٢٠٩٩٧ ١کلگاه جاويد  ٥٦٥٧٩٥ ٣٣٣٧٥٧٣ ٤٨  ١٣کلکک ٥٩٥١٢٩ ٣٣٠٤٤٧٩ ٣١   ١٣ 

٢دولت آباد ٥٩٣٥١٦ ٣٣٢٠٧٥١ ٢کلگاه جاويد  ٥٦٦٨٩٠ ٣٣٣٧٨٥٧ ٤٩  ١٤کلکک ٥٩٥١٨٣ ٣٣٠٤٤٨٠ ٣٢   ١٤ 

٣دولت آباد ٥٩٤٨٤٩ ٣٣٢١٥٠١ ١دره بختگان  ٥٦٨٧٣٨ ٣٣٣٧٤٦٨ ٥٠  ١٥کلکک ٥٩٥٢١٠ ٣٣٠٤٤٨٠ ٣٣   ١٥ 

٢کرگدو ٥٨٤٦٨٨ ٣٣٢٦٠٣٦ ٢دره بختگان  ٥٦٨٧٠٩ ٣٣٣٧٧٤٥ ٥١  ١٦کلکک ٥٩٥٢١٠ ٣٣٠٤٤١٩ ٣٤   ١٦ 

١امامزاده سيد محمد ٥٦٤٨٦٣ ٣٣٤١٤٧٧ ٢دره بختگان  ٥٦٨٧٠٩ ٣٣٣٧٧٤٥ ٥٢  ١٧کلکک ٥٩٥١٥٤ ٣٣٠٤٦٤٥ ٣٤   ١٧ 

٣دره بختگان  ٥٦٨٩٥٢ ٣٣٣٧٤٧٠     ١٨کلکک ٥٩٥١٨١ ٣٣٠٤٦٦٥ ٣٥   ١٨ 



  :منابع فارسي 
  
 پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از"_)١٣٨٩(م.ح، صادقي.الف، آامراني دلير.امير احمدي  .١

پژوهشي انجمن  –فصل نامه علمي  -"مطالعه موردي حوزه آبخيز چالو ْآمل –روش تحليل سلسله مراتبي 
 .٢٧شماره  - )دوره جديد(سال هشتم -جغرافياي ايران

پهنه بندي خطر زمين لغزش در محدوده حوزه آبخيز سد بااليي سياه " - )١٣٨٤(الف.انتظاري  .٢
 .دانشگاه تربيت معلم تهران -جمن زمين شناسي ايرانمجموعه مقاالت نهمين همايش ان - "پيشه

معاونت  -اداره ارزيابي و اطالعات جغرافيايي -بانك اطالعات زمين لغزش هاي استان فارس  .٣
 .آبخيزداري اداره آل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس

پهنه بندي خطر بررسي ميزان آارايي روش هاي " - )١٣٨٤(ف.ع، مير محمودي.ر،عطاپور.حبيبي  .٤
سومين همايش  - "سولقان - لغزش نيلسون اصالح شده و انجمن زمين شناسي تايوان در حوزه آبخيز آن

 ملي فرسايش و رسوب
 -)"مطالعه موردي حوزه آبخيز طالقان(ارزيابي روش هاي خطر زمين لغزش " - )١٣٨١(ر.سفيدگري  .٥

 .دانشگاه تهران -پايان نامه آارشناسي ارشد
در حوزه آبخيز  GISبررسي عوامل موثر بر زمين لغزش و پهنه بندي آن از " -)١٣٨٥(ص.شادفر  .٦

 .سومين همايش سيستم هاي اطالعات مكاني -"پلتان
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدل هاي " -)١٣٨٤(م.م، نمكي.ص، يماني.شادفر  .٧

 .پژوهشي آب و آبخيز –يه علمي نشر -"در منطقه چالكرود LNRFارزش اطالعاتي، تراآم سطح و 
 .انتشارات سازه - "زمين لغزش و اصول پايداري شيب هاي طبيعي" -)١٣٧٥(م.شريعت جعفري  .٨
 - پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوزه آبخيز واستان" - )١٣٩٠(ح، تيموري،م.پ، آريمي.گرايي  .٩

 .مجموعه مقاالت هفتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري -"ساري
پايان  -"مطالعه موردي حوزه آبخيز طالقان(تهيه مدل براي پهنه بندي خطر زمين لغزش.محمدخان  .١٠

 .دانشگاه تهران -نامه آارشناسي ارشد
 .انتشارات ارم شيراز - "آاربرد زمين شناسي در آبخيزداري و منابع طبيعي" -)١٣٩٠(ح.مقيم  .١١
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  :چكيده 
  

 كاھش و علت به مازندران استان جمله از و كشور شمال جنگلي مناطق در لغزش زمين پديده بروز امروزه
يك  در لغزش زمين وقوع بيني پيش. است شده تبديل طبيعي امر يك به گياھي، پوشش رفتن بين از يا

 زمين وقوع ستعدم مناطق شناسایی. نمود خواھد جلوگيري امر اين بروز از ناشي خسارات از منطقه،
 مناطق در ویژه به وبحران خطر مدیریت در ضروری و موثر اقدامات از یکی خطر، بندی پھنه طریق از لغزش
در حوزه ھاي شمالي كشور ، تركيب . ھاست  جاده نگھداری و احداث ھای ھزینه کاھش جھت جنگلی

يكي از . ھا شده است عوامل طبيعي و انساني باعث وقوع خسارت ھاي زياد ناشي از زمين لغزش
راھكارھاي مھم براي كاھش خسارت ھاي ناشي از وقوع زمين لغزش ھا ، دوري جستن از اين مناطق 

ميتوان برنامه ای جھت  مناطق، اين بندي و اولويت در این مطالعه با شناسایی مناطق حساس. است
منطقه مورد . كاست  لغزش زمين خسارت و وقوع از خطر حدي تا و نمود ايه ار را لغزش زمين خطر مديريت

مطالعه شرق استان مازندران ميباشد در مراحل اوليه اين تحقيق و پس از بررسي ھاي ميداني و مرور 
عامل ارتقاع از سطح دريا، شيب، جھت،  ٩مطالعات انجام شده در مناطق مشابه با منطقه مورد مطالعه  

جاده، فاصله از گسل و فاصله از شبكه ھيدروگرافي  بارندگي، كاربري زمين ھا، زمين شناسی، فاصله از
در طى اين تحقيق . به عنوان عوامل موثر اوليه در وقوع زمين لغزش منطقه تشخيص داده شده است

اى و عوامل مؤثر در لغزش بوسيله نرم افزارھای مرتبط به تھيه نقشه پھنه ضمن شناخت انواع حرکات توده
   .ستبندى زمين لغزش پرداخته شده ا

  
 پھنه بندینقشه استان مازندران، خطر،  ،زمين لغزش:كليد واژه ھا

  
  

Abstract: 
 

Zoning of landslide risk in the Behshahr, East of Mazandaran 
province 

 
Today, landslide phenomenon in the forest regions in the North of Iran and Mazandaran 
province has been converted usual for damage jungle and vegetal cover.  Landslide precaution 
reduce detrimental and damage. Capable region of landslide exploration with zoning risk, this 
method is reducing risk and critical manager in the building and road generate. The North of 
Iran, nature and human phenomena is damaged for landslide. This study, exploration active 
region and classification can be used reduce landslide risk. The region of study is East of 
Mazandaran province that field study and perusal review in similar region with 9 parameter is 
important like, high of sea level, slip, direct, raining, earth application, geology, road distance, 
fault distance and hydrograph net distance. Landslide zoning map determined with landform 
and mass moving. 

  
Keywords :landslide, Mazandaran province, risk, zoning map 
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  :مقدمه 

  
حركت لغزشي در نتيجه حركات قطعات پوسته تخته سنگ ھا يا توده ھاي غير پيوسته خاك انجام مي 

مھمترين عامل . گيرد كه اين حركت در امتداد سطح بصورت آرام و تدريجي و يا ناگھاني انجام مي گيرد 
،كيفيت تناوب طبقات مقاوم  لغزش جنس ومقاومت سنگ، توسعه ي شكستگي ،درز و شكاف ،اليه بندي

بر اساس بررسي ھاي به عمل . ونامقاوم ميزان شيب و توپوگرافي، ميزان بارش و رطوبت خاك مي باشد
لذا در اين مطالعه به بررسي .آمده و مشاھدات، حوزه شرق استان مازندران مستعد لغزش مي باشد

ر ويا متوسط باشند بر اساس نقشه ھاي نقاط لغزش خيز مي پردازيم و نقاطي كه داراي خطر بيشتر،كمت
  .كنتور بندي محقق ميشوند و منطقه از نظر لغزش پھنه بندي مي شود

منجيل و وقوع تعداد بيشماری زمين لغزش در پی وقوع آن ، که  ١٣٦٩پس از رویداد زمين لرزه خرداد ماه 
دید ، اھميت شناخت مناطق منجر به افزایش مستقيم و غير مستقيم تلفات جانی ناشی از زمين لرزه گر

حساس به لغزش بيش از پيش آشکار گشت  وتوجه گروھھای پژوھشی مختلفی را به خود جلب 
خيزي زياد، شرايط متنوع  ساختي و لرزه ايران با توپوگرافي عمدتاً كوھستاني، فعاليت زمين .نمود
. ھا داراست زمينلغزششناسي و اقليمي، عمده شرايط طبيعي را براي ايجاد طيف وسيعي از  زمين
لغزش در ايران بعنوان يك بالي طبيعي، ساليانه خسارات جاني و مالي فراواني به كشور وارد مي  زمين
اگر براي بالياي طبيعي ديگر احتمال وقوع ھر از چندگاھي قائل شويم، پتانسيل وقوع پديده لغزش . سازد

ميليارد لایر خسارت ھاي  ٥٠٠ورد اوليه، ساليانه بر اساس يك برآ.در كشور را بايد ھر لحظه در نظر گرفت
مالي از طريق زمينلغزش ھا بر كشور تحميل مي شود و اين در صورتي است كه از بين رفتن منابع 

اين پديده ھمه ساله در اكثر استان ). ١٣٧٣كمك پناه (طبيعي غيرقابل بازگشت به حساب آورده نشوند
ھا، خطوط آھن، خطوط انتقال نيرو و ارتباطات،  تصادي به راهموجب خسارت ھاي اق) ١شکل (ھاي كشور 

كانال ھاي آبياري و آبرساني، تأسيسات معدني، تأسيسات استخراج، پااليش نفت و گاز، شبكه شريان 
ھاي حياتي داخل شھرھا، كارخانه ھا و مراكز صنعتي، سدھا و درياچه ھاي مصنوعي و طبيعي، جنگل 

  . ، مزارع و مناطق مسكوني و روستاھا گشته يا آنھا را مورد تھديد قرار مي دھدھا و مراتع و منابع طبيعي
مدل سازي منطقه  در)  ١٣٨٨پاييز  (پرويز گرايي، كريم سليماني ، سيد رمضان موسوي ، عطا اله كاويان 

ين لغزش با استفاده از روش آماري رگرسيون چند متغيره در حوزه آبخيز الجيم رود ساري با  اي خطر زم
كه از ) حوزه وركي(ارزيابي درستي مدل و نقشه پھنه بندي، مدل به دست آمده را براي حوزه آبخيز مجاور 

بيشترين سطح لغزش  وبه این نتيجه رسيدند که . بسياري لحاظ مشابه حوزه الجيم رود بود به كار گرفتند 
يافته در حوزه وركي در پھنه بسيار پر خطر و خطرناك كه با مدل به دست آمده از حوزه الجيم رود پھنه 

بنابراين درستي مدل پيشنھادي براي منطقه مورد مطالعه مورد تاييد . بندي شده است اتفاق افتاده است
   . است

  
   )١٣٩٢سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی،(نقشه پراکندگي زمينلغزش ھاي ايران): ١(شکل 
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  :روش تحقيق
  

ھاي بھشھر و  گلوگاه در حوزه مطالعاتي مورد نظر در استان مازندران و شھرستان -حوزه ساحلي بھشھر

 184436  '"تا 303736 ' "طول شرقي و  515053'"تا  151953 ' "گلوگاه و مختصات جغرافيايي بين
گلوگاه  - محيط حوزه بھشھر. ھكتار دارد ٢١/٣٣٠٣٣عرض شمالي واقع شده است و وسعتي در حدود 

  .باشد متر مي ١٦٢٠كيلومتر كمينه ارتفاع حوزه صفر و پيشينه ارتفاع آن  ٣٩/١٢٧
زه مذكور در زون ساختاري اي قابل مشاھده است، حو شناسي ناحيه ھاي زمين طور كه در نقشه ھمان

ھاي آبرفتي  ھاي منطقه را واحدھاي آھكي و مارنی و نھشته عمده سنگ. گيرد البرز مركزي قرار مي
سازند شمشك با لينولوژي مازن شيل، ماسه سنگ، . اند مربوط به مزوزوئيك و سنوزوئيك تشكيل داده

درصد مساحت حوزه را به  ٦٨/١٦در حدود  ترین وسعت را در حوزه دارد و بيش) (TRJsسيلستون، کنگلومرا 
سایر واحدھای سنگی موجود در حوزه عبارتند از مجموعه دگرگونی گرگان . خود اختصاص داده است

Jl)، واحدھای سازند الر به سن ژوراسيک V2, Pzc ,Pzph ,V1, Pzq,d)( شامل واحدھای 
1, Jl

2, Jld
، واحد ( 2

به سن کرتاسه، واحد  (K1)نودول ھا و الیه ھای چرت سفيد  آھک متوسط الیه کرم تا سفيد رنگ، حاوی
به سن ميوسن و واحدھای  (M c,s,st)کنگلومرا، ماسه سنگ، سيلتستون خاکستری، کالک آرنایت پبلی 

  .مربوط به کواترنری می باشد
ھا ھستند، كه در دو رونده عمده در حوزه  ترين ساختار موجود در حوزه گسل از نظر ساختاري مھم

ھاي با روند عمومي  جنوب باختري و گسل -ھاي با روند عمومي شمال خاوري گسل. گسترش دارند
گلوگاه باتوجه به ليتولوژي واحدھاي سنگي، پوشش  -شمال باختري جنوب خاوري در حوزه بھشھر

. گياھي گسترده و شرايط آب و ھوايي ھوازدگي فيزيكي، زيستي و شيميايي قابل مشاھده است
ھاي با  درصد در رده سنگ ٣٢/٣٧ھا به فرسايش حدود  بندي پسياك براي حساسيت سنگ بهبراساس رت

  .باشند درصد بسيار تراوا مي ٥/٤٠اند و حدود  حساسيت متوسط قرار گرفته
وسيله جاده  حوزه مطالعاتي در جنوب جاده ارتباطي نكا به گلوگاه در استان مازندران واقع گرديده كه به

راه ارتباطي و ورود به حوزه پس از عبور از ). ٢شکل (مورد مطالعه مرتبط است آسفالته به حوزه 
ارتباط روستاھاي . باشد كيلومتر جاده اصلي ارتباطي نكا به بھشھر مي ٢شھرستان نكا به فاصله حدوداً 

در . گردند باشد كه از جاده اصلي بھشھر به گلوگاه منشعب مي ھاي فرعي آسفالته مي حوزه از طريق راه
ورودي حوزه روستاي چالوپل قرار دارد كه پس از آن با حركت به سمت شھرستان گلوگاه به ترتيب جاده 

محله، كوھستان، شھيدآباد، شھر  كال و بعد جاده دسترسي روستاھاي گرجي منتھي به شھر رستم
و، تيرتاش، شھر، مھديرجه، ولماز بھشھر و سپس جاده منتھي به روستاھاي التپه، سارو، پاسند، خليل

. تو، خورشيدكال و شھر گلوگاه قرار دارد محله و در انتھاي حوزه، جاده ارتباطي به روستاھاي تيله سراج
 .ھاي دسترسي به مزارع در سطح حوزه به گونه به نسبت مناسبي موجود است ھاي خاكي و راه جاده

   .شده استنشان داده  ٣نقشه توپوگرافی منطقه بھشھر در شکل 
بھشھر علت اصلی طغيان رودخانه ھا و مسيل ھا ی منطقه ، تداوم و شدت زیاد بارندگی بوده در سيل 

ميلی متر در ایستگاه  ١٣٦دقيقه بارشی به ميزان  ٤٠که در فاصله زمانی یک ساعت و است به گونه ای 
آمار ایستگاه ھای منطقه بيانگر آن است که شروع بارندگی .تبخير سنجی عباس آباد بھشھر ثبت گردید

نيمه شب شروع شده که متعاقب آن طغيان مسيل ھا و رودخانه ھا را در پی داشته است  ١٢در محدوده 
بيشترین مقدار رواناب .بامداد در کليه مسيل ھا بوقوع پيوسته است ٣الی  ٢:٣٠پيک سيل در ساعت  و

حاصل از این بارندگی مربوط به شاخه ھای برزو، قائم ، عباس آباد ، پاسند و کالک بوده که حداکثر دبی 
مکعب در ثانيه  متر ٣٢٫٧٨و  ٢٢٫٧٢، ٥٨٫٩٧، ٦٥٫١٨، ٣٣٫٧٢لحظه ای ھر یک از شاخه ھا به ترتيب 

، ١٢محاسبه شده است ضمن اینکه شاخه ھای دیگر نظير شھيد آباد ،زیروان ، گرایيل محله نيز به ترتيب 
نشان داده شده ) ٤(موقعيت ایستگاه ھای باران سنجی در شکل . مترمکعب در ثانيه برآورد گردید ٥و  ٧

  .است
  
  



  
سازمان زمين ( ط قرمز مشخص شده استموقعيت حوزه در استان مازندران که با خ):  ٢(شکل  

  )١٣٩٢،و اکتشافات معدنی شناسی
  شناسایی و بررسی زمين لغزش ھای منطقه   

کی از مھمترین مراحلـی کـه بـرای پھنـه بنـدی خطـر زمـين لغـزش  بایـد انجـام گيـرد، تعيـين موقعيـت و ی 
  :واند حائز اھميت باشد این شناسایی به دالیل زیر ميت. شناسایی دقيق  زمين لغزشھای  منطقه است

لـذا بـا . زمين لغزش ، نتيجه نھایی فرایندھایی است که پھنه بندی بر اساس شناخت آنھـا صـورت ميگيـرد
تھيه وبررسی نقشه فھرست زمـين لغزشـھا  ومقایسـه آن بـا پـراکنش فراینـد ھـای گونـاگون در منطقـه ، 

ایی دقيـق ، تعـداد ، انـواع و محـدوده ی شناس. ميتوان عوامل اصلی وقوع زمين لغزش  را شناسایی نمود
. زمين لغزش  در مقاطع مختلف زمانی می تواند  نحـوه ی گسـترش  و سـرعت وقـوع آنھـا را نشـان دھـد 

ھمچنين اگر فھرست دقيقی از زمين لغزش ھای موجود در منطقه  در دسترس باشـد در صـورت بـروز یـک 
لغزشـھای ایجـاد شـده را شناسـایی و فراوانـی آنھـا رابـر حادثه محرک ، مانند باران و زلزله ، ميتوان زمين 

بـرای شناسـایی زمـين لغـزش ھـای شـرق مازنـدران . اساس عامل محرک ، مورد تجزیه و تحليل قـرار داد
عالوه بر بررسی محل ھای تعيين شده از طریق عکس ھوایی ، بعضی  محل ھایی که از طریق پرس وجو  

مشـخص گردیـده بـود ،  google earthاھواره ای برگرفتـه از نـرم افـزار   و سوابق  ونيز استفاده از تصاویر م
  .مورد بازدید صحرایی قرار گرفته است

  
  

  )١٣٩١سازمان نقشه برداری،( بھشھر ١:٥٠٠٠٠نقشه توپوگرافی ): ٣(شکل 
  



 
  )١٣٩٢سایت گوگل،( موقعيت ایستگاه ھای باران سنجی در تصویر ماھواره ای): ٤(شکل 

  
   وقعيت زمين لغزش ھای بھشھرمشخصات و م

واحد ھای سنگی وضعيت الیه  گلوگاه  با در نظر گرفتن عواملی مثل خصوصيات ليتولوژیکی–در حوزه بھشھر 
گلو گاه  - بندی  وگسترش الیه ھای سست و نا مقاوم در منطقه،لغزش ھای متعددی در حوزه بھشھر

 - در حوزه بھشھر. را نشان می دھد  گلو گاه -نقشه لغزش حوزه بھشھر )٥(شکل .مشاھده گردید
تا ازاین زمين لغزش ٢٢زمين لغزش شناسایی گردید که کليه اطالعات مربوط به   ٦٨گلوگاه به طور کلی 

در پرسش نامه ھای چھار صفحه ای مربوط وارد ... ھا و ھا از قبيل مختصات، مشخصات و علل بروز آن
زمين لغزش دیگر با استفاده از  ٥گلوگاه  -ر حوزه بھشھرعالوه بر زمين لغزش ھای فوق، د .گردیده است

علت تغيير کاربری و خاک این زمين لغزش ھا عمدتاً به .استخراج شده است  Google Earthتصاویر 
یک مورد از این زمين لغزش ھا . برداری از پاشنه دامنه ھا و به عبارتی از بين بردن تکيه گاه ایجاد شده اند

کيلومتری شرق روستای چارپل، دو مورد در اطراف روستای کلت و کارخانه آجر کلت  ٥/١تقریبا در فاصله
جھت تعيين . ددو مورد دیگر این زمين لغزش ھا در جنوب شھرستان بھشھر رخ داده ان. روی داده است

ک ميزان خسارات ناشی از وقوع این لغزش ھا، ابتدا ميزان به تعيين ميزان خسارت ناشی از تخریب ھر ی
از کاربری ھای موجود در حوزه پرداخته شد و در ادامه ميزان تقریبی خسارات ناشی از تخریب زمين لغز 

  .ميپردازیم ١به عنوان نمونه به بررسی لغزش شماره  .ش ھا تا حد امکان محاسبه گردیده است
مصالح  ھاي مشاھده شده در جنوب شرقي روستاي گلوگاه واقع شده است و جنس يكي از زمين لغزش

متر  ١٠٠اين زمين لغزش داراي طولي در حدود. باشد درگير در لغزش شامل رسوبات بادرفتي سيلتي مي
کروکی و راھھای دسترسی به . این لغزش را نشان ميدھد) ٥(شکل  .باشد متر مي٦٠و عرض برابر با 

از لغزش  نيز مقطع شماتيک زمين شناسی) ٧(شکل . نشان داده شده است) ٦(این لغزش در شکل 
تخریب و  تخریب شاليزارھا، تخریب زراعت دیم، تخریب جنگل، تخریب باغ. مورد مطالعه را نشان ميدھد

  .از عواملی ھستند که لغزشھا باعث ایجاد خسارت ميشوندجاده 
  

    
 کروکی و راھھای دسترسی به محل لغزش): ٦(شکل      (L1)جنوب گلوگاه  ١لغزش شماره : )٥(شکل 



  

  
  لغرش به وقوع پيوسته مقطع شماتيک): ٧(شکل 

  
  پھنه بندی خطر زمينلغزش در منطقه بھشھر 

برای بررسی زمينلغزش در یک منطقه به پارامترھای زیادی نياز است از مھمترین این پارامترھا ميتوان به  
قشه ھای با توجه به داده ھای فوق ميتوان ن. طول دامنه لغزشی در منطقه و مختصات لغزش اشاره نمود

بدین منظور با استفاده از داده ھای زمينلغزش در منطقه بھشھر نقشه ھای . پربندی لغزش را رسم نمود
اطالعات طول دامنه لغزشی در منطقه مورد مطالعه در . بندی طول دامنه لغزشی رسم گردیدپھنه 

با توجه به این . قرار گرفت سالھای اخير از اداره کل منابع طبيعی وآبخيز داری استان مازندران در دسترس
و بيشترین  ٣Lجنوب نظام محله  ٢متر  مربوط به لغزش شماره  ١٨داده ھا کمترین طول دامنه لغزشی 

این داده ھا در . ميباشد ٧Lآباد  جنوب شرق نصرت ٣متر مربوط به لغزش شماره  ٨٣٠٠طول دامنه لغزشی 
منطقه مورد مطالعه، نقشه پر بندی لغزش بر اساس لغزشھای تعيين شده در  .آمده است ١-٤جدول 

نشان ميدھد بيشترین لغزش مربوط به ناحيه ) ٨(ھمانطور که شکل . برای منطقه بھشھر  رسم گردید
نقشه  )٩(شکل  .جنوب شرق  است که ھرچه به سمت شمال شرق  ميرویم ميزان لغزش کمتر ميشود

ھمانطور که از شکل مشخص است  .جھت حرکت لغزش  در منطقه مورد مطالعه را نشان ميدھد
بيشترین تغيير جھت بردارھای لغزش در ناحيه جنوب شرق  ميباشد که نشان دھنده ميزان خطر بيشتر 

ھرچه به سمت شمال شرق  پيش ميرویم بردارھا کوچکتر ميشوند که نشان . برای منطقه فوق ميباشد
  . استدھنده ميزان لغزش  کمتر نسبت به سایر مناطق مورد مطالعه 

  

  
  نقشه دو بعدی لغزش در منطقه بھشھر ) ٨(نقشه 

  
  



  
  

  نقشه برداری لغزش  در منطقه بھشھر) ٩(نقشه 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  : نتایج

  
  .بر اساس طول دامنه لغزش بيان شده است) ١(لغزش ھای به وقوع پيوسته در حوزه بھشھر در جدول 

  
  غزشیمختصات لغزش ھای بھشھر براساس طول دامنه ل ): ١( جدول

 طول دامنه لغزشی عرض جغرافيایی طول جغرافيایی اسم لغزش

L1 53.81378447 36.71765369 185 
L2 53.8009403 36.70057418 1000 
L3 53.7964468 36.69485863 18 
L4 53.79676321 36.69463489 8100 
L5 53.78483653 36.68974282 1800 
L6 53.78043411 36.69178367 1800 
L7 53.77450812 36.68008991 8300 
L8 53.65594137 36.70283801 870 
L9 53.67954837 36.71065216 1780 
L10 53.51939966 36.68857578 100 
L11 53.51603723 36.68463661 110 
L12 53.58957345 36.67654777 550 
L13 53.36803611 36.66158079 60 
L14 53.36855814 36.6632828 80 
L15 53.36563228 36.66125918 180 
L16 53.36169098 36.66150887 180 
L17 53.36717598 36.65833534 45 
L18 53.36533344 36.65807463 150 
L19 53.3324343 36.6261891 150 
L20 53.33508056 36.6556901 115 
L21 53.33541709 36.65461096 120 
L22 53.33750342 36.64851333 125 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  
  



  :نتيجه گيري 
  

متر  مربوط به  ١٨با توجه به اطالعات طول دامنه لغزشی در منطقه بھشھرکمترین طول دامنه لغزشی 
 ٣متر مربوط به لغزش شماره  ٨٣٠٠و بيشترین طول دامنه لغزشی  ٣Lجنوب نظام محله  ٢لغزش شماره 

که نشان  ط به ناحيه جنوب شرق  ميباشدميباشد یعنی بيشترین لغزش مربو ٧Lآباد  جنوب شرق نصرت
دھنده ميزان خطر بيشتر برای منطقه فوق ميباشد که ھرچه به سمت شمال شرق  ميرویم ميزان لغزش 

  .کمتر ميشود
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :تقدیر و تشکر
  

  .از اداره منابع طبيعی و آبخيزداری استان مازندران به خاطر ھمکاری در این پژوھش قدردانی ميگردد
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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کافی با استفاده از روستای ده ارتفاعاتای بندی  خطر ناپایداری دامنهپھنه
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  :چكيده 
  

ھای  تفسير از  روش،کافیھای سرآسياب ،شمال دهھای  کوهھا در  دامنهجھت بررسی ناپایداری شيب
پارامتر   شش.استھای  جغرافيایی استفاده شده عکس ھوایی، مشاھدات صحرایی و سامانه  داده

سنگ شناسی، امتياز محاسبه شده ناپایداری ھر :ای در این منطقه شاملھای دامنهموثر بر ناپایداری
باتھيه نقشه ھر یک از . ھا  شناسایی شدھا وتراکم آبراھهدامنه ، درجه شيب، جھت شيب، گسل

و  به روش  (ARC GIS)آرک جی آی اسعوامل  و تلفيق آنھا با یکدیگر و با استفاده از امکانات نرم افزار 
حدود . تھيه گردید   سرآسيابھای بندی وقوع ناپایداری در منطقه کوهتحليل سلسله مراتبی  نقشه پھنه

درصد در  ٣٥٫٤١درصد در پھنه خطر زیاد،١٤٫١١درصد  از مساحت منطقه در پھنه خطر بسيار زیاد ،  ٣٫٧٨
. در صد در پھنه خطر بسيار کم قرار می گيرند ٤٫٦٧دود درصد درخطر کم و در ح ٤٢٫٠٣خطر متوسط ، 

ھای شمالی، شمال غربی و ھا در دامنهبندی نشان می دھد که بيشترین ناپایداریھمچنين نقشه پھنه
  . باشند که خود موید تاثير جھات شيب در وقوع احتمال ناپایداری در منطقه است غربی می
 ،تحليل سلسله مراتبی،پھنه بندی، جی آی اسده کافی ناپایداری دامنه ای، :كليد واژه ھا

 
Abstract: 

 
Zoning of Slope Instability Height  Of Deh Kafi Vilage By Using 

Hierarchical  Analysis Method(AHP) In Geographic Information 
System(GIS) 

In order  to investigate  instability of slopes  in Sarasyab  mountains, north of Deh Kafi village, 
we used to aerial  interpretation techniques, field observation and geographical information 
system. Based on six parameter affecting  the instability  in this  region  include: petrology, 
instability  score was calculate for each  slope, the degree of slope ,aspect , faults and density 
of channels. With production map of  each  factors and combining  them together  by using  arc  
gis  software  facilities  and hierarchical  analysis process  method instability region’s zoning 
map in region mountain of Sarasyab was prepare. 
According  to  the produced zonation map, about 3.78%  of the region  is located in a zone with 
very high risk, 14.11% in a zone with high risk,35.41% in a zone with moderate risk , 42.03% 
in a zone with low risk  and about 4.67%in a zone with very low risk. 
 The zoning  map shows that the  greatest  instability  located in northeast ,north west and 
west slopes, that  confirm  effect of slope direction  in occurrence of instability .  
Keywords : instability, Deh Kafi, hierarchical  analysis, zoning, arc gis 

  



  مقدمه 
  

ھا، فوران آتشفشان ای مواد، سيلھا،حرکات تودهھای طبيعی  مانند زلزلهطبيعی پيامد بروز پدیده بالیای
چه اگر.ھا می شوندھا و زیرساختباشند که سبب از بين رفتن بسياری از زندگیھا، سونامی و غيره می

شود با انجام اقدامات پيشگيرانه خسارات ھا باز نمی باشد اما  میدست ما برای کنترل و توقف این فرایند
ھا در سومين رتبه قرار لغزشای و زميندر ميان بالیای طبيعی  ناپایداری ھای دامنه. را به حداقل برسانيم 

 مخاطرات ترين پرخسارت زمره در ھالغزشنزمي اخص طور به و ايدامنه ھايحركت).Zilman, 1999(دارند
 ,Emami)انديافته ايفزاينده اخيرشتاب دھه در طبيعي ھايسيستم در بشر بادستكاري كه اندطبيعي

Ghayomian, 2003) . ٢۵٩٠ حدود وقوع ١٣٧٨ سال اوايل تا که ميدھد نشان شده انجام ھايبررسي 
 مالي خسارات ايجاد خانه، باب ١٧۶ نفر، تخريب ١۶٢ مرگ اعثب کشور در ایلغزه و ناپایداری دامنه زمين
 رسوب ايجاد و ارتباطي کيلومتر راه ١٧٠ تخريب جنگل، ھکتار ۶٧۶٣ تخريب لایر، ميليارد ١٨۶۶ ميزان به

  ).١٣٧٨مير صانعی و کاردان ( است مترمکعب شده ٩۶٣٨٠٧ حجم به ساالنه
 با تنھا است، بشري ودانش شناخت توان از خارج ھا لغزش زمين رخداد زمان بيني پيش كه آنجا از

 بروز از ناشي خطر توان از مي حدودي تا آنھا كردن بندي رتبه و لغزش به زمين حساس مناطق شناسايي
  . (Shirani,2004)كرد جلوگيري لغزش و ناپایداریزمين
 توسعه به خطر تعديل و مديريت منظور به لغزشزمين خطر پھنه بندي نقشه تھيه و وقوع پيش بيني لزوم
 Nefeslioglu)است شده اطالعات منجر سيستم از استفاده بر تأكيد با فراواني آماري و ھاي تجربي مدل

et al. 2008) . جغرافيايي اطالعات  سيستم از استفاده(GIS) بندي پھنه در بررسي پايه ابزار عنوان به
 مؤثر بسيار مناسب مدل ھاي ھمراه برخي به و مکاني داده ھاي مديريت ھدف با لغزش زمين وقوع
 کننده عوامل کنترل و شيب ھايحرکت پيچيده دانش بر لغزش زمين بندي خطر پھنه نقشه تھيه .است
روش  برخي .است زيادي يمک و کيفي ھايمستلزم روش ھانقشه اين تشکيل فرايند .است استوار آنھا
 در کمي نيمه ھايبه روش توانندمي که توارنداس مؤثر عوامل وزن دھي و بنديبردسته کيفي ھاي

 اشاره کرد) (AHPمراتبی سلسله تحليل به توانمي جمله از .يابند تحول طبيعت
,Yaclin,2008) ١٣٨٦،، کالرستاقی و ھمکاران ١٣٨٣،فيض نيا و ھمکاران.( 

 از  خطر بالقوه يا و بالفعل درجات از مجزايي و نواحي ويژه به را زمين سطح لغزش،زمين خطر بنديپھنه
 كشور در خارج و داخل در متعددي تحقيقات تاكنون .(Cornforth,2005) كند مي تقسيم  زياد بسيار تا ھيچ
 روش از استفاده شامل عمدتا است كه گرفته انجام لغزش زمين ای و خطرناپایداری دامنه بنديپھنه زمينه
 تحليل روش با مذكور آماري ھايروش مقايسه یا و (Safai et al, 2009)و چندمتغيره  دومتغيره آماري ھاي

 Shirani et al)است اطالعاتي ارزش و چندمتغيره رگرسيون  (Alimohamadi et al, 2009)مراتبي سلسله
 طبيعي تعامل پارامترھاي و تأثير تحت لغزشزمين ھمچون مختلف طبيعي ھايپديده كه آنجا از .(2005
 به تركه پيش مختلف پژوھشگران لذا .يابندمي وقوع ھم  تأثيرگذارند، با و ھمزمان صورت به كه متعدد
 و خواني طبيعي ھم ھاي پديده ذاتي شرايط با كه را ھايي تا مدل اند كوشيده شد، اشاره آنھا از برخي
  .بگيرند كار به دارند، بيشتري قرابت

  
  مطالعه مورد منطقه

تا  ٥٧° ١١ ́ ٠٠ دوده جغرافيایی̎ـــــــــــشھر کرمان و در مح شرقشمالکيلومتری  ٢٠روستای ده کافی در 
حداکثر ارتفاع . عرض شمالی  واقع شده است  ٣٠° ٢٢ ́ ٣٠ تا ̎ ٣٠° ١٨ ́ ٣٠ طول شرقی و ̎ ٥٧° ١٤ ́ ٣٠ ̎

  از نظر بارندگی و رطوبت این منطقه جز اقليم. متر از سطح دریا می باشد ٢٥٥٠محدوده مطالعاتی 
ليتولوژی بخش ھای  ).١٣٨٢فرھنگ جغرافيایی آبادی ھای استان کرمان (می شودخشک  محسوب 

اصلی محدوده مطالعاتی  شامل سنگ ھای  کربناته با سن  کرتاسه  می باشد  که ستيغ ساز بوده  و 
نھشته ھای  کواترنر منطقه  شامل آبرفت ھای  قدیمی و مخروط  افکنه ھای  جوان و  واریزه ھا می 

  ).١تصویر. (می گردد ش ھای عمده محدوده را شاملشود که  بخ
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعيت منطقه مورد مطالعه- ١تصویر
  مواد و روش ھا

، ١٣٤٦ھای ھوایی تھيه شده توسط سازمان نقشه برداری کشور در سال در  انجام این تحقيق از  عکس
و  ٢٠٠٢سال  (Enhanced Thematic Mapper, ETM)ای ای تی ام ،تصاویر ماھواره١:٢٠٠٠٠با مقياس 

 براي رفته بكار روش .سازمان نقشه برداری کشور استفاده شده است  ١:٢٥٠٠٠نقشه ھای توپوگرافی  
 مقايسه پايه بر روش باشد که اينمی)  AHP(مراتبي   سلسله تحليل روش محدوده مطالعاتی بنديپھنه
  .بوده است استوار اصلي عوامل مربوط به ھايعامل زير و ھالغزشزمين وقوع در مؤثر عوامل زوجي
 كدام ھر به امتيازدھي سپس و بندي براي پھنه شده گرفته نظر در مؤثر عوامل تك تك به دھيوزن با ابتدا

 مي ارائه را نھايي مدل آنھا براساس كه آوردمی به دست ضرايبي عوامل از يك ھر به مربوط ازكالس ھاي
 قرار مالحظه مورد مختلفي معيارھاي بايست مي منطقه بنديفرآيند پھنه در .)١٣٨٥ي،مداح امير( نمايد
پناھنده و ( است ضروري باشند، نظر مورد معيارھاي تامين به قادر كه ھاييكاربرد روش بنابراين گيرد،

 تحليل مدل و) GIS(ابزار سيستم اطالعات جغرافيایی بررسي حاضر در منظور بدين .)١٣٨٨ھمکاران ،
 گيري تصميم در را مختلف ھاي گزينه فرايند اين. است گرفته قرار استفاده مورد) AHP(مراتبي سلسله
 مقايسه برمبناي اين بر عالوه .دارد را زيرمعيارھا و معيارھا روي حساسيت امكان تحليل و داده دخالت
ناسازگاري  و سازگاري انميز ھمچنين .كندمي تسھيل را محاسبات و قضاوت كه شده بنا نھاده زوجي
پيرمرادی و (باشد مي چندمعياره گيري تصميم در تكنيك اين ممتاز مزاياي از كه دھد مي نشان را تصميم

 شرح به) Saaty, 1990( فازي منطق گذار بنيان ديدگاه از روش اين از استفاده مزاياي). ١٣٨٧ھمکاران ، 
ل،ساختار سلسله مراتبی، اندازه گيری، سازگاری، یگانگی ، پيچيدگی، ھمبستگی متقاب: است آمده زير

  .تلفيق، تعادل، قضاوت گروھی و تکرار
 ی محدوده مطالعاتی وقوع ناپایداری ھا در مؤثر عوامل بررسي

 ای در محدوده مطالعاتی باناپایداری دامنه پرسشنامه از استفاده مؤثر عوامل بررسي روش ترين معمول
 از مواردي به توجه .است محدوده مطالعاتی صورت گرفته براي كه باشد مي زميني كارھاي از استفاده

 ارتفاع ھا، گسل دامنه، جھت و شيب  شناسي، ساختارسنگ مناطق مستعد ناپایداری، موقعيت قبيل
 اين بررسي با تواند مي مربوطه كارشناس و بوده الزامي  ...و منطقه،تعيين امتياز ناپایداری دامنه ھا

 مھمترين صحرايي، به بررسی ھای توجه با .ببرد پي ناپایداری ھا در وقوع مؤثر عوامل به يحدود تا عوامل
  :شدند شناسايي زير صورت به ترتيب اولويت به در منطقه ش ھا لغز زمين وقوع در مؤثر عوامل



    فاصله از گسل -٥جھت شيب دامنه ھا    -٤شيب دامنه ھا   -٣امتيازناپایداری  - ٢سنگ شناسی  -١
  تراکم آبراھه ھا -٦
 

  مؤثر عوامل ھاي نقشه تھيه
  سنگ شناسی منطقه 

با توجه به . باشدسرآسياب فرسنگی می ١:٢٥٠٠٠منطقه مطالعاتی بخشی از  ورقه زمين شناسی 
گی  به ناپایداری  عامل ھای سنھای زمين شناسی  در منطقه  و حساسيت  متفاوت واحدتنوع واحد
شناسی موجود در ھای سنگبا توجه به واحد.ای دارد ھای دامنهاپایدارینقش موثری در نليتولوژی 

ھا وبا اندازه گيری  مقاومت فشاری ، برداشت تعداد درزه ھای صحرایی بر روی این واحدمنطقه  و بررسی
ھا و جھت آنھا  ھمچنين ميزان فرسایش و فرسایش پذیری آنھا استعداد ھر واحد سنگی برای ناپایداری 

ھا به ھر واحد امتيازی تعلق گرفته گيریھا و اندازهسبه شده است و در پایان بر اساس این واحدمحا
ھای کرتاسه بيشترین ھای صحرایی ميزان نھشتهبر اساس نقشه تھيه شده و بررسی ).٢تصویر(است 

لوژیکی امتيازی تعلق ھای ليتواند و برھمين اساس به ھر کدام از واحدخود کردهآن  احتمال ناپایداری را از
  :واحد ھای زمين شناسی محدوده مطالعاتی به قرار زیر می باشند ).١جدول(گرفته است 

OMsh : سنگ، سيلتستون و توفاز شيل، ماسهترکيبی Jsh :سنگ و سيلتستون    ماسه
GCc,Ps:   سکانسھایی از ماسه سنگ و کنگلومراKpc:    کنگلومراEOt: توف و ماسه ھای توفی  

Ec:    کنگلومرای پلی ميکتایتClf1t  :رسوبات مخلوط شده  و تحکيم نيافته  
  امتياز بندی کالس ھای ليتولوژی  - ١جدول 

 OMsh  Jsh  GCc,Ps  Kpc  EOt  Ec Clf1t  واحد ليتولوژیکی
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ١  امتياز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ولوژینقشه ليتولوژی با امتياز ھای داده شده به ھر کالس ليت - ٢تصویر
  

  امتياز ناپایداری 
ھای صحرایی برای ھر دامنه یک چک ليست متشکل با بررسیجلوگيری از خطر بروز ناپایدراری به منظور 

. پارامتر آن موضوعيت دارند ٢٦پارامتر محاسبه و برداشت شده است که برای منطقه مورد مطالعه  ٣٣از  
رتگاه ،تراکم زھکشی ، نشت متمرکز آب ، تراکم درزه عمق دره ،شيب دامنه ،پ:مھمترین آنھا عبارتند از 

ميزان ناپایداری ھر دامنه محاسبه شده است و ھردامنه یک امتياز را ... ھا، مقاومت فشاری ، زاویه قرار و
  .به خود اختصاص داده است 

مناطق در از نظر ناپایداری کسب کرده است در گروه  ١٣بنابر این ھر دامنه ای که امتيازی بيشتر از   
) ٣تصویر(به ھمين ترتيب تمامی مناطق خطر پذیر بر روی نقشه آورده شده اند .اند معرض  خطر قرار گرفته

  ).٢جدول(در نھایت به ھر کدام از پارامتر ھای ناپایداری یک امتياز تعلق گرفته است.



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ه به ھر کالس ناپایدارینقشه ناپایداری محاسبه شده با امتياز ھای داده شد - ٣تصویر
  امتياز بندی کالس ھای ناپایداری - ٢جدول   

  ١٧- ١٩٫٦  ١٤٫٣- ١٧  ١١٫٦- ١٤٫٣  ٩- ١١٫٦  ٦٫٦-٩  ٣٫٦- ٦٫٦  ١- ٣٫٦  کالس ناپایداری
  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  امتياز

  شيب 
رود  یابد و پيامد آن انتظار میبه لحاظ نظری ھمواره با افزایش شيب دامنه  تنش برشی افزایش می

به منظورتھيه نقشه شيب از نقشه ھای رقومی ).Dai,lee, 2002(يل ناپایداری شيب نيز افزایش یابدپتانس
 ٩در نھایت مقدار شيب  در .استفاده شده است ETMاز تصاویر  DEMو ساخت مدل  ١:٢٥٠٠٠توپوگرافی 

- ش الیهبعد از تھيه نقشه شيب به منظور کمی کردن ارز).٣وجدول٤تصویر(کالس طبقه بندی شده است 
ھای شيب امتياز دھی شده است تا این عمل به درستی صورت ھای  مختلف  به ھر کدام از کالس

این عمل برای تمامی الیه ھا انجام شده . اندبپذیرد و در نھایت این امتيازھا در نقشه نھایی اعمال شده
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه ھر کالس شيبنقشه مقدار شيب با امتياز ھای داده شده ب - ٤تصویر 



  امتياز بندی کالس ھای شيب - ٣جدول 
  ٥٦- ٨٩  ٤٥- ٥٦  ٣٧- ٤٥  ٣٠- ٣٧  ٢٣- ٣٠  ١٦- ٢٣  ٩- ١٦  ٣-٩  ٠-٣ )درجه(شيب

  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  امتياز
  

  جھت شيب
شيب دامنه ، ارتباط مستقيم و معنی داری وجود دارد ای  و جھت ھای دامنهبين توزیع فراوانی ناپایداری

ھای جنوبی کاھش  می ھای  شمالی  افزایش و  در دامنهھا در دامنهکم ناپایداریبه گونه ای که  ترا
منطقه مورد مطالعه با استفاده از نقشه رقومی نقشه جھت شيب ).١٣٨٥ ،پورسيار،معماریان(یابد

ھای جھت شيب در نھایت جدول امتياز دھی به کالس) . ٥تصویر(تھيه شده است  DEMارتفاعی  و مدل 
  )٤جدول(ه شده است نيز تھي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

    
 نقشه جھت شيب با امتياز ھای داده شده به ھر کالس جھت شيب - ٥تصویر

  
  امتياز بندی کالس ھای جھت شيب  - ٤جدول 
 Flat S W  NW  SW SE  E NE N  جھت شيب
  ١٠  ٩  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ٠  امتياز

  
  گسل ھای منطقه 

خيزی و نزدیکی آن دامنه به ھای سنگی لرزه-دخيل در بروز ناپایداری خصوصا در دامنهھای یکی از پارامتر
ھا خود سبب ناپایداری می ھا حين زلزلهھا و شکستگیارتعاشات توليد شده و درزه. گسل می باشد 

ھای سيستماتيکی شده  است که از ھا و شکستگینزدیکی به گسل خود سبب بوجود آمدن درزه. شود
در اینجا فاصله از گسل ھا به صورت نقشه در آمده اند و  بر اساس . اصلی گسل ھا تبعيت می کنند روند

مشاھده می شود   ٥به صورتی که در جدول ) .٦تصویر (نزدیکی به گسل به آنھا امتياز داده شده است
نطقی می باشد ھر چه فاصله از گسل ھا کمتر است به آنھا امتياز باالتری داده شده است و این نيز م
 .چون ھر چه به منبع لرزه نزدیکتر باشيم تاثيرات ارتعاش بر ناپایداری بيشتر می باشد 

  
  فاصله از گسل  امتياز بندی کالس ھای - ٥جدول 

  ٠- ٥٠٠  ٥٠٠-١٠٠٠  ١٠٠٠-١٥٠٠  ٢٠٠٠-١٥٠٠  )متر(فاصله از گسل 
  ٩  ٨  ٧  ٦  امتياز

  
  



  
  تراکم آبراھه ھا و رود خانه ھا

ھا به دليل شرایط مورفولوژیکی و شکل طبيعی ، کانال ھای ھدایت ھا و  آبراھهخانهبه طور کلی رود
ھا  کمتر است  و باال بودن  تراکم پذیری باال باشد  تراکم رودخانهطبيعی آب می باشند ھرچه ميزان  نفوذ

تعيين اثر تراکم  برای). ١٣٧٦ ،سميعی ،حائری( رود خانه ھا نشان دھنده  ميزان نفوذ پذیری  پایين است 
ھای رعی موجود در منطقه  از روی نقشهھای  اصلی و فھا،  کليه آبراھهخانه  در ناپایداری دامنهرود

 ٧تصویر (ھا یک امتياز تعلق گرفته است توپوگرافی  رقومی شده اند و سپس به ھر کالس از تراکم آبراھه
چه تراکم آبراھه باالتر باشد امتياز باالتری را به به صورتی که در تصویر زیر دیده می شود ھر ).٧و جدول

 .خود اختصاص داده است
  

  امتياز بندی کالس ھای تراکم  - ٧جدول 
  <٨٠  ٧٠- ٨٠  ٧٠- ٦٠  ٥٠- ٦٠  ٤٠- ٥٠  ٣٠- ٤٠  ٢٠- ٣٠  ١٠- ٢٠  >١٠  تراکم
  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  امتياز

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  نقشه تراکم آبراھه ھا با امتياز ھای داده  -٧تصویر             نقشه فاصله از گسل با امتياز ھای - ٦تصویر
  شده به ھر کالس از تراکم                                 داده شده به ھر کالس از فاصله 

  
 مباحث و نتايج

 پھنه بندی  خطر ناپایداری دامنه ای با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي
از قضاوت ھاي  كمي مقادير به آنھا تبديل و مختلف عوامل ارجحيت تعيين منظور به ابتدا روش اين در

 به نسبت را عامل ارجحيت يك گيرنده تصميم كه طوري به شود مي استفاده )كارشناسي نظر( شفاھي
 نمايد مي تبديل ٩ الي ١ بين كمي به مقادير را قضاوتھا اين و گرفته نظر در )٨ جدول( صورت به ديگر علل

 و بوده كارشناسي نظر براساس صرفاً  شده كمي محدوده اعداد كه است واضح)  ١٣٧٩ پور، قدسي(
 تعيين مشابه كارھاي بررسي با و تجربي صورت به را كمي محدوده اعداد تواند مي مربوطه متخصص

  .است شده گرفته نظر در ٩ الي ١ مقادير كمي اينجا در كه نمايد
 لغزش زمين در مؤثر لعوام از يك ھر اثربخشي مقدار يا وزن محاسبه

 با تعريف گرديد سپس   )٩جدول ( به صورت ٦*٦ ماتريس گانه ھفت معيارھاي از يك ھر وزن تعيين براي
 طريق از كه كارشناسان نظر ھمچنين) ٨جدول ( از استفاده با و مربوطه ماتريس عناصر دو به دو مقايسه

درناپایداری و  مؤثر ھايشاخص احتدرصد مس با آنھا مقايسه و بود آمده دست به پرسشنامه ھا
 و١ عنصر مثال عنوان به .گرديد تعيين )٨جدول (در شده تعيين تايي٩ اشل به نسبت اعداد اين واسنجي

 است شناسي زمين معيار به شناسي، زمين معيار اولويت نشانگر) ١ رديف ١ستون( موردنظر ماتريس١



 در جدول ذكر اولويت اين براي كه عددي باشند و مي ھم به نسبت يكساني اھميت اولويت يا داراي كه
 به شناسي زمين اھميت معيار يا و شد خواھد جايگزين ماتريس خانه اين در كه .است ١ برابر است شده

 اھميت منطقه در آمده دست ھاي به داده به توجه با كارشناسان اكثر كه دھد مي نشان را تراکم آبراھه
 توان مي كه اند دانسته قوي اھميت با و يا مھمتر كمي را کم آبراھهترا به نسبت زمين شناسي معيار
 نيز ٢ شماره ماتريس عناصر ساير ترتيب ھمين به .گرفت نظر در را ٣ عدد ٨ جدول براساس آن براي
 يكسان اھميت نشاندھنده كه است يك ماتريس اين قطر شود مشاھده مي كه ھمانگونه .گرديد تكميل
 .است يك عدد شيب به شيب يا ارتفاع به ارتفاع اھميت يا اولويت مثال به عنوان است خود بر معيارھا
 اگر صورت كه اين به .است چپ نيمه معكوس راست نيمه و شده تكميل شكل اين به چپ ماتريس نيمه

 خواھد ⅓شناسي به زمين تراکم آبراھه ھميت ا يا اولويت باشد ٣ تراکم آبراھه به شناسي زمين اولويت
  .بود

  
  زوجي مقايسه براي تايي ٩ سيستم در شفاھي قضاوت يا ترجيحات مقادير: ٨جدول 

  
  
  
 
  
  

  
  

  
  ماتریس تشکيل شده برای محاسبه وزن ھر عامل - ٩جدول 

  گسل   تراکم آبراھه ھا  جھت شيب  شيب  ناپایداری  زمين شناسی  شرح
  ٩  ٣  ٧  ٥  ٦  ١  زمين شناسی
  ٦  ٦  ٣  ٤  ١  ٠٫١٦٦٧  ناپایداری
  ٤  ٣  ٢  ١  ٠٫٢٥  ٠٫٢  شيب

  ٣  ٤  ١  ٠٫٥  ٠٫٣٣٣٣  ٠٫١٤٢٩  جھت شيب
  ٥  ١  ٠٫٢٥  ٠٫٣٣٣٣  ٠٫١٦٦٧  ٠٫٣٣٣٣  تراکم آبراھه ھا

  ١  ٠٫٢  ٠٫٢٥  ٠٫٢٥  ٠٫١٦٦٧  ٠٫١١١١  گسل 
  

  تھيه نقشه پھنه بندی خطر زمين لغزش 
استفاده نمود یا از ) Expert choice(برای بدست آوردن وزن ھر الیه می توان از نرم افزار اکسپرت چویز 

البته این . استفاده شده است   AHPونهدر آرک جی  آی اس استفاده کرد که در اینجا از افز AHPافزونه 
با . افزونه مزیت ھایی نسبت به دیگر نرم افزار ھای تحليل سلسله مراتبی برای محاسبه وزن دارد 

ھا را به صورت ھمزمان انجام داد و در غير این صورت و توان محاسبه و جمع الیهاستفاده از این افزونه می
-ھا را در وزن مربوطهباید وزن الیه ھا را بدست آوریم و سپس تمام الیهاستفاده از دیگر روش ھا ما ابتدا 

  ).١٠جدول (پس از محاسبات، وزن ھر الیه بدست آمد. شان ضرب سپس با ھم جمع کنيم 
  وزن ھرکدام از عوامل ھفت گانه - ١٠جدول 

  گسل   تراکم آبراھه ھا  جھت شيب  شيب  ناپایداری  زمين شناسی

٠٫٠٢٦٩  ٠٫٠٦٦٥  ٠٫٠٩  ٠٫١٠٦٣  ٠٫٢٢٢١  ٠٫٤٨٩٣  

  
در نھایت با ضرب وزن ھر الیه در امتياز الیه و سپس جمع کردن الیه ھا بایکدیگر خروجی، نقشه پھنه 

  ).٨تصویر( بندی ناپایداری بدست آمد

  مقادیر عددی  )قضاوت شفاھی(ترجيحات
  ٩  کامال مھمتر یا مطلوب تر

  ٧  اھميت یا مطلوبيت خيلی قوی
  ٥  اھميت یا مطلوبيت قوی

  ٣  کمی مطلوب تر یا کمی مھمتر
  ١  اھميت یا مطلوبيت یکسان

  ٨و٦و٤و٢  عواملاولویت ھای بين 



  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بندی خطر ناپایداری دامنه ای  نقشه نھایی پھنه - ٨تصویر
  نتيجه گيری

عامل موثر بر  ناپایداری دامنه ای   ٧بندی  بدست آمده بر اساس -ه به  نقشه پھنهدر تحقيق حاضر با توج
از جمله ،سنگ شناسی، مقادیر ناپایداری محاسبه شده ھر دامنه ، درجه شيب ، جھت شيب ھا ، 

 ھای مختلف اطالعاتی  با ریسک وقوع ناپایداریھا در قالب الیهتراکم آبراھه ژی وو، ليتولفاصله از گسل 
مناطق با  ریسک خطر بسيار زیاد تا زیاد  در دامنه ھای شمال .  بسيار زیاد تا بسيار کم  شناسایی شدند

مناطق با طبقه خطر کم  در قسمت ھای کم ارتفاع  و پست منطقه  . ، شمال غرب  وغرب واقع شده اند
ب  و جھت حرکات که گویای ارتباط  قوی عوامل اوليه  مانند سنگ شناسی ، درجه شيب و  جھت شي

 ناپایداری دامنه ای در بر مؤثر عاملی به عنوان غربي شمال شيب ھاي جھت .توده ای است قرار دارند 
 مؤثر نقش بيانگر کما اینکه نقشه تھيه شده موید این گفته است و. شوند منطقه  می توانندمعرفي اين

 در بيشتر رطوبت بارندگي و وجود دليل به لغزش زمين ايجاد در غربي شمال شمالي و شيب ھاي جھت
 برشي و مقاومت نرمال فشار کاھش در دروني عامل عنوان به بين سازندھا رطوبت انتقال و دامنه ھا اين
درصد  از مساحت منطقه در پھنه  ٣٫٧٨بر اساس نقشه پھنه بندی  به دست آمده  حدود . است خاک

درصد درخطر کم و  ٤٢٫٠٣درصد در خطر متوسط ،  ٣٥٫٤١درصد در پھنه خطر زیاد،١٤٫١١خطر بسيار زیاد ، 
درمناطقی که دارای ریسک خطر پذیری باال . در صد در پھنه خطر بسيار کم قرار می گيرند ٤٫٦٧در حدود 

 جھت درمناطقی که دارای ریسک خطر پذیری باال تا بسيار باال می باشند  .تا بسيار باال می باشند
  .شود منطقي برخورد و كارشناسانه بطور بايد يطمح از استفاده و كاربري ھرگونه
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ھای سنگی مسير تونل انتقال آب کرج  در حفاری توده  TBM بينی عملکرد پيش
  QTBMبا استفاده از ) قطعه دوم( تھران –
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◊◊◊◊◊◊◊  
  :چكيده 

بررسی . باشد میای نزدیک به پنجاه سال  ، دارای تاریخچهTBMھا توسط  حفاری مکانيزه تمام مقطع تونل
مسائلی است که از جوانب مختلف مھمترین ھا با توجه به ھزینه باالی آن، یکی از  عملکرد این ماشين
در قطعه دوم تونل QTBM بر مبنای روش  TBMبينی عملکرد  پژوھش پيشدر این . گيرد مورد توجه قرار می

شروع و با پارامترھای  Qبا مقدار پارامتر  QTBMروش . تھران مورد مطالعه قرار گرفته است–انتقال آب کرج 
و نرخ برای تخمين ميزان پيشروی  QTBMھای  پارامتر. شود تکميل میثر بر اندرکنش بين سنگ و ماشين ؤم

 -ھای موجود در زونھای مسير تونل انتقال آب کرج با توجه به داده. ماشين حفاری طراحی شده استنفوذ 
نرخ نفوذ در زونھای مختلف پيش بينی شده سپس به دست آمده و  QTBM ھای ، پارامتر)قطعه دوم(تھران 
  MOمسير و حداقل آن مربوط به زون CZ زونبر این اساس حداکثر سرعت نرخ نفوذ مربوط به . است
 QTBMبينی شده توسط روش  با مقادیر پيش دیر واقعی نرخ نفوذ در مسير تونلھمچنين مقا. باشد می

  .مقایسه شده است
   

  ، تونل TBM عملکرد ،QTBMنرخ نفوذ، روش  :د واژه ھاكلي
 

Predicting of TBM performance in rock mass boring of Karaj-Tehran tunnel (Lot-
2) using QTBM 

 

Abstract: 
The history of tunnel boring by TBM is about 50 years. Regarding high cost of tunnel boring, 
the performance investigation is a most important problem. In this paper, predicting of TBM 
performance for lot-2 of Karaj-Tehran tunnel base on QTBM is studied. The QTBM method is 
started by Q and is completed by interaction between rock mass and boring machine. The QTBM 

parameters are designed in order to estimate of TBM advancing and penetration rate. Base on 
available data from Karaj-Tehran tunnel route, QTBM parameters were determined and then 
penetration rate was predicted for different zones of tunnel. Base on results, the maximum and 
minimum of penetration rates were in CZ and MO zones, respectively. Also, the measured 
penetration rates on the field and predicted penetration rates using QTBM were compared. 
 
Keywords: Penetration rate, QTBM method, TBM performance, tunnel  

◊◊◊◊◊◊◊  
  مقدمه

در کشور ما . امروزه استفاده از روش ھاي حفر مکانيزه تونل ھا کاربرد وسيعي در سطح جھان يافته است
با توجه به روند رو . در استفاده از اين روشھا بوده است یمحدود و بعضاً موفق و يا ناموفق ینيز تجربه ھا

در  یشھر یمانند انتقال آب، مترو یو با کاربردھايبه افزايش تونل ھاي در حال مطالعه و يا در حال اجرا 
 یداخل کشور و ھمچنين اھميت مدت زمان اجرا در اين پروژه ھا، استفاده از روش مکانيزه اھميت ويژه ا

انتقال آب به تھران از سد اميرکبير طراحی و در حال  پروژهبه دليل مشکالت کمبود آب،  ].٢[يافته است
کيلومتر می باشد که قرار  ٣٠طول حدود  هبخش این پروژه احداث تونلی بلند بمھمترین . اجرا می باشد

تا تصفيه خانه اجرا  ’’Kو قطعه دوم از محل   ’’Kبه  ETبخش  قطعه اول از. است در دو قطعه مجزا اجرا گردد
که در  الزم به یاد آوری است). ١شکل(می باشد  محل اتصال دو قطعه ’’Kپرتال به عبارت دیگر. خواھد شد

بخش نھایی قطعه اول تونل و ھمچنين بخش ابتدایی قطعه دوم به صورت  ،عالوه بر ترانشه پرتال  ’’Kمحل 
تھران از  ۶قطعه دوم تونل انتقال آب از سد اميرکبير به تصفيه خانه شماره ]. ۵[گردد سنتی حفاری می



 

ادامه  ،خوزنکال واقع گردیده استحوالی روستای کندر در شمال کرج تا بند تنظيمی سد اميرکبير که در 
 ]. ۵[دارد

 
  منطقه مورد مطالعهبه ھای دسترسی موقعيت جغرافيایی و راه

 
جنوب  نواحی کوھستانی گستره مورد بررسی در شمال تھران قرار گرفته است و جزء جغرافيایی ازنظر
عی منشعب از جاده جھت دسترسی به مسير تونل از جاده ھای فر .کوه البرز به حساب می آید رشته

 پيمایش به منظور انجام .که در چند محل با مسير تونل برخورد می نماید چالوس می توان استفاده کرد
  :]۶ [ استفاده شده است زیرجاده ھای فرعی از مسير زمين شناسی  ھای
              .       جاده ای از ابتدای جاده چالوس پس از ميدان اميرکبير به سمت خاور منشعب می شود.١

  جاده روستای ارنگه   .٢

 جاده روستای خوزنکال.٣

 

 ]٤[تھران –موقعيت جغرافيایی تونل انتقال آب کرج  :١شکل 
 

  زمين شناسی عمومی منطقه مورد مطالعه
رشته کوه البرز در شمال ایران کمان مرتفعی . گستره مورد بررسی بخشی از رشته کوه البرز می باشد

این  Alavi (1996)بنا به نظر . وه تالش در باختر تا کپه داغ در خاور گسترده شده استاست که از رشته ک
رشته کوه البرز از نظر ]. ۶نقل از [شود   ھای آلپ ھيماليا محسوب می  رشته کوه بخشی از رشته کوه

چينه شناسی و زمين ساخت ویژگی یکنواختی نداشته و از این رو در راستای خود به سه قطعه به 
محدوده  ،از دیدگاه زمين شناختی .البرز مرکزی و البرز غربی تقسيم شده است ،ھای البرز شرقی نام

ھاي منحصر به فرد و  البرز مركزي يك ايالت ساختاري با ويژگي. تونل در دامنه جنوبي البرز مركزي قرار دارد
پھنه متعلق به زون ترشياری اين ]. ٥[سولقان قرار دارد  -پيچيده است كه در بخش جنوبي آن پھنه كرج

ھاي رسوبي مختلفي از سازند كرج به سن  شناسي در برگيرنده مجموعه جنوبی است و از ديدگاه چينه
سازند کرج در مسير تونل به چھار بخش توف ميانی، شيل آسارا، توف ]. 7[ائوسن پسين تا مياني است 

  از نظر سنگ  .سنگی مشخصی داردھای  شود که ھر بخش واحد باالیی و شيل کندوان تقسيم می
استون، گدازه و  سنگ، سيلت ماسه  ھايي از توف، ھای سنگی مسير تونل شامل تناوب شناسی واحد

 ]۵[شوند  خورده دیده می آگلومرا است كه در قالب طبقات رسوبی چين
 
 



 

 مسير تونل واحد ھای زمين شناسی مھندسی
تفاوت ھای ، ویژگی ھای متفاوت ليتولوژیک الیه ھا واحدھای تشکيل دھنده مسير تونل با توجه به

بر ھمين اساس . ساختاری و ویژگی ھای ژئومکانيکی واحدھا به بخش ھای مختلف تفکيک گردیده اند
ن اساس مجموعه ليتوژیکی يبر ھم .مجموعه ھای ليتولوژیکی متفاوتی مورد شناسایی قرار گرفته است

  .]۵ [نمایش داده شده است ١شناسایی شده در مسير تونل در جدول 
  ]۵[مجموعه ليتوژیکی شناسایی شده در مسير تونل :١ول جد

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 ردیف

واحد 
زمين 

شناسی 
 مھندسی

 ليتولوژی رده پایداری و توصيف واحد چينه شناسی

١ DIO   
متر مکعب ، دارای  ١۶۴/٠بلوکی، بلوکھای با اندازه 

دارسه دسته درزه ھوازدگی کم ، کامالً پای  دیوریت 

٢ GA   
متر مکعب ، دارای  ١۶۴/٠بلوکی ، بلوکھای با اندازه 

 گابرو سه دسته درزه ھوازدگی کم ، کامالً پایدار

٣ LCT   
متر مکعب ،  ٠١۵٨/٠الیه الیه ، بلوکھای با اندازھه 

دارای چھار دسته درزه ھوازدگی متوسط ، ناپایداری 
 موضعی

ریستالی خرده توف ک
 سنگی

۴ AL   
متر مکعب ،  ٠١۵٨/٠الیه الیه ، بلوک ھای با اندازه 

دارای چھار دسته درزه ھوازدگی متوسط ، ناپایداری 
 موضعی

خاکستر توف و توف 
 خرده سنگی

۵ LL    متر مکعب ، دارای   ٠۶١/٠بلوکی، بلوکھای با اندازه
گی کم ، کامالً پایدارسه دسته درزه ھوازد  

توف خرده سنگی و 
 توف الپيلی

۶ LT    متر مکعب ، دارای  ٠۴/٠بلوکی، بلوکھای با اندازه
 توف الپيلی چھار دسته درزه ھوازدگی کم ، کامالً پایدار

٧ BG    متر مکعب ، دارای   ٠۶١/٠بلوکی، بلوکھای با اندازه
وازدگی کم ، کامالً پایدارچھار دسته درزه ھ  

برش حاوی قلوه 
 ھای گابرویی

٨ LC    متر مکعب ، دارای  ٠۴/٠بلوکی، بلوکھای با اندازه
 توف خرده سنگی سه دسته درزه ھوازدگی کم ، کامالً پایدار

٩ LA    متر مکعب ، دارای  ٠٩٣/٠بلوکی، بلوکھای با اندازه
ه ھوازدگی کم ، کامالً پایدارچھار دسته درز  

توف خرده سنگی و 
 خاکستر توف

١٠ MLT   
متر مکعب ،  ٠۴/٠الیه الیه ، بلوک ھای با اندازه 

دارای سه دسته درزه ھوازدگی متوسط ، ناپایداری 
 موضعی

 توف الپيلی توده ای

١١ MO   
، دارای  متر مکعب ٧٢/٠بلوکی، بلوکھای با اندازه 

 مونزودیوریت دو دسته درزه ھوازدگی کم ، کامالً پایدار

١٢ GT   
متر مکعب ،  ٠۶١/٠الیه الیه ، بلوک ھای با اندازه 

دارای سه دسته درزه ھوازدگی متوسط ، تقریباً 
 ناپایدار

 توف خاکستری

١٣ LLT    دارای  متر مکعب ٧٢/٠بلوکی، بلوکھای با اندازه ،
 سه دسته درزه ھوازدگی کم ، کامالً پایدار

توف الپيلی خرده 
 سنگی

١۴ AT   
متر مکعب ،  ٠٠٨۴/٠الیه الیه ، بلوک ھای با اندازه 

دارای چھار دسته درزه ھوازدگی متوسط ، ناپایداری 
 موضعی

 خاکستر توف

١۵ CT   متر مکعب ، دارای  ٧٢/٠، بلوکھای با اندازه بلوکی
 توف کرم رنگ سه دسته درزه ھوازدگی کم ، کامالً پایدار

١۶ GLT   
متر مکعب ،  ١۶۴/٠الیه الیه ، بلوک ھای با اندازه 

دارای سه دسته درزه ھوازدگی متوسط ، ناپایداری 
 موضعی

توف خرده سنگی 
 خاکستری

١٧ TU   
متر مکعب ،  ٠٠٩٩/٠الیه الیه ، بلوک ھای با اندازه 

دارای چھار دسته درزه ھوازدگی متوسط ، ناپایداری 
 موضعی

 توف سبز و کرمی

١٨ ALT   
متر مکعب ،  ٠۴/٠الیه الیه ، بلوک ھای با اندازه 

دارای چھار دسته درزه ھوازدگی متوسط ، ناپایداری 
 موضعی

توف  خاکستر توف و
 خرده سنگی

١٩ FZ    متر مکعب ،  ٠٠٩۵/٠الیه الیه ، بلوک ھای با اندازه
 دارای چھار دسته درزه ھوازدگی متوسط ، ناپایدار

بسته به واحد 
 ميزبان متفاوت است

٢٠ CZ  بسته به واحد ميزبان چينه
 شناسی آن متفاوت است

مکعب ،  متر ٠٠٣۶/٠الیه الیه ، بلوک ھای با اندازه 
 دارای چھار دسته درزه ھوازدگی متوسط ، ناپایدار

بسته به واحد 
 ميزبان متفاوت است



 

  روش تحقيق
توســط بــارتن و  ١٩٧٤بــر مبنــاي تونــل ھــايي کــه توســط آتشــباري حفــر شــده انــد در ســال  Qرده بنــدي 

. شش رده تقسيم مي کندسنگھا را به توده در حال حاضر اين رده بندي . ھمکارانش پيشنھاد شده است
روش . در سنگھاي سخت و بدون درزه متغير است ١٠٠٠تا  دار در سنگھاي لھيده و رس ٠٠١/٠از  Qمقدار 
QTBM  نـامبرده در رابطـه اصـلي ]. ١[تونل ارائـه گرديـد ١٤٥توسط بارتن، با استفاده از تحليل  ٢٠٠٠در سال

  ]: ٣[اصالحاتي به شرح زير انجام داد Qروش 

)١(                                                                              )/()/()/( SRFJJJJRQDQ warn   
  

)٢(     )5/()20/()/20())20//(()/()/()/( 910
 qCLIFSIGMASRFJJJJRQDQ warnoTBM 

  
  :که در آن

RQDO  =شاخص کيفي توده سنگ در جھت محور تونل  
Jn =عدد مربوط به دسته درزه ھا  
Jr  =درزه ھا عدد مربوط به زبري سطح  
Ja  =عدد مربوط به دگرساني سطح درزه ھا  
Jw  =عدد مربوط به وضعيت آب درزه ھا  

SRF  =ضريب کاھش تنش  
F  = نيروي رانش متوسط(tnf)  

SIGMA  = با توجه به شرايط درزه ھا(توده سنگ ) يا کششي( مقاومت فشاري(  
CLI  =شاخص عمر تيغه  

q  =درصد کوارتز  
  = متر نرمال شده است ١٠٠تنش مماسي دو بعدي وارد بر جبھه کار که براي عمق.  
  

نسـبت بـين ( Kاز جنس تنشھاي حول ديواره استوانه اي تونل مي باشد و بستگي زيـادي بـه  پارامتر 
ير زميني از رابطه زير بدسـت اين پارامتر براي ديواره جبھه کار فضاھاي ز. دارد) تنشھاي افقي و قائم زمين

  ]:8[مي آيد
 VK  )3(    )٣(                                                                                                 

  .تنش عمودي است که تابع عمق تونل و وزن واحد حجم سنگھا مي باشد Vکه در آن 
  ].٣[و وزن واحد حجم سنگ تخمين زده مي شود Qمقاومت توده سنگ از روي مقدار 

100
5 3/1 C

OCCcm QQQSIGMA


          )٤(                                                                           

                      
 

4
5 503/1 I

QQQSIGMA Otttm                                                                                )٥(                                 

QC  =جھـت داري نامناسـب درزه (  براي زماني است که عمليات حفاري بر مقاومـت فشـاري غلبـه نمايـد
  )براي حفاري

Qt  =جھت داري مناسب درزه براي (  ري بر مقاومت کششي غلبه نمايدبراي زماني است که عمليات حفا
  )حفاري

 وزن واحد حجم بر حسب گرم بر سانتي متر مکعب  

C مقاومت فشاري سنگ بکر  

QO  =شاخص تونلسازي بارتن در امتداد محور تونل  
I50  =شاخص مقاومت بار نقطه اي  

و نرخ نفوذ و نرخ پيشروي را بـه صـورت نمـودار  QTBMرابطه ] ٣[به بررسي ھاي به عمل آمده بارتن  با توجه
  .ارائه نموده است ٢شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  



 

  
 

 ]٣[و نرخ نفوذ و پيشروي  QTBMنمودار رابطه بين : ٢شکل 
  نتایج

  
  QTBMان بـا اسـتفاده از مـدل تھر –در این بخش با توجه به اطالعات موجود از قطعه دوم تونل انتقال آب کرج 

  .آورده شده است ٢آن در جدول نرخ نفوذ محاسيه گردیده است که نتایج 
  

 نتایج حاصل از مقایسه نرخ نفوذ واقعی و پيش بينی شده
 

حال بـه مقایسـه نتـایج واقعـی نـرخ نفـوذ و با توجه به موجود بدون مقادیر واقعی نرخ نفوذ در این پژوھش، 
  .نتيجه این مقایسه را نشان می دھد ٣شکل  .پرداخته می شود QTBMبا روش  مقادیر محاسبه شده

 
   QTBM محاسبه شده با روش مقایسه بين نرخ نفوذ واقعی و نرخ نفوذ:٣شکل



 

  
 در واحدھای زمين شناسی مھندسی مسير QTBMپارامترھا و نتایج حاصل از مدل : ٢جدول                  

 مورد مطالعهتونل 
 

نرخ 
روی پيش

 روزانه

نرخ نفوذ 
متر بر ( 

)ساعت  
QTBM  q CLI F SIGMA Q0 

واحدھای 
زمين 

شناسی 
مھندسی

 ردیف

۶/٢  ٨/١  ۴٨/١٧ ٢٨  ٣٩ ١٥ ٢٠ ٣ ۵/٢٢  dio ١ 

٧/٣  ۶/٢  ٧/١٧ ٤٩  ۵/٠  ٤٠ ١٥ ٢٣ ۵/١٧  ga ٢ 

٤/٤  ٩/٢  ٤/١٨ ٤٣  ٢٢ ١٥ ٣٨ ٣ ۵/٧  lct ٣ 

٨/٥  ۵/٣  ٣/٧  ٦/١٠  ٣ ١٧ ١٥ ٤٠ ٣ al ٤ 

٢/٤  ٨/٢  ١/٤٥  ١/١٨  ٢٣ ١٥ ٣٦ ٣ ۵/٧  ll ٥ 

٨/٤  ٣٨/١٣ ٣٤ ٣  ٢٢ ١٥ ٣٥ ٣ ۵/٧  lt ٦ 

٤/٥  ۴ ٩/٤  ٥/١٣  ٥/٠  ٩ ٢٢ ١٥ ٥٠ bg ٧ 

٥/٣  ٢/٢  ٧/٨٢  ٢٧ ١٥ ٣٥ ٣ ٢٦ ۵/٧  lc ٨ 

٣٦/٤  ٨/٢  ٧/٤٤  ٣٧/٢٣  ١٧ ١٥ ٣٦ ٣ ۵/٧  la ٩ 

٢٢/٣  ٥/٧ ٤٠ ٢٤٨ ٢  ٢٢ ١٥ ٣٦ ۵/٧  mlt ١٠ 

٩٣/١  ٢/١  ٢/٣٨ ٩٧٣  ٥/١  ٥١ ١٥ ٣٥ ۴۵ mo ١١ 

٤/٣  ٩۵/٢  ١٧ ١٥ ٣٦ ٢ ٢١ ٢٧ ۵/٧  gt ١٢ 

٧٣/٢  ٧/١  ٣١ ١٥ ٢٧ ٧٫٥ ١٩ ٣٦٦ ۵/١٢  llt ١٣ 

٣٤/٥  ٩٢/٢  ٥/٧ ٢٢ ٣٩  ٣ ١٦ ١٥ ٣٥ at ١٤ 

٢/١  ٣/١  ٥/٧ ١٨ ٩٢٢  ٣٨ ١٥ ٢٢ ۵/٢٢  ct ١٥ 

٤/٤  ٢/٣  ٣/٢٤  ٢٢ ١٥ ٣٦ ٢ ١٥ ۵/٧  glt ١٦ 

١٥/٣  ١۵/٢  ٥/٧ ١٠ ٨٨  ٢٦ ١٥ ٣٠ ۵/٧  tu ١٧ 

٢/٦  ٨۵/٣  ٩/٦  ٣ ١٦ ١٥ ٤١ ٢ ١٦ alt ١٨ 

٢/٢  ٧/۴  ٢٤/٢  ١٢ ١٥ ١٠٠ ٣ ٢٢ ۵/١  fz ١٩ 

٥١/٠  ٧/۵  ٥١/٠  ٧٥/١ ٢٢  ٧ ١٠ ١٥ ١٠٠۵/٠  cz ٢٠ 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊  
 نتيجه گيري

نشان مي دھد که در  تھران-کرجتونل انتقال آب  دومبراي قطعه  QTBMمحاسبات انجام گرفته با روش 
که داراي انرژي الزم براي حفاري توده ھاي  (TBM)صورت استفاده از ماشين حفاري تمام مقطع مناسب 

و کمترين ) CZ(براي توده ھاي سنگي شديداً خرد شده  (PR)سنگي مسير باشد بيشترين سرعت نفوذ 
ھمان طور که مشاھده گردید، ھمبستگی  .مي باشد) MOزون ( مونزو دیوریتآن مربوط به توده نفوذي 



 

در این مقادیر واقعی نرخ نفوذ   QTBMاز مقادیر نرخ نفوذ با روش ين نتایج بدست آمده ب )r2=0.7( مناسبی
  .برای مسير مورد مطالعه می باشد QTBMکه بيانگر مناسب بودن مدل  وجود داردپژوھش 

◊◊◊◊◊◊◊  
  منابع فارسي

  
رده بندي تود سنگ، روشي کاربردي در « ) ١٣٨٢) (مترجم(اجل لوئيان، رسول و محمدي، سيد داود . ١

  .انتشارات فن آوران، ھمدان» مرانمھندسي ع
پيش بيني عملکرد دستگاه حفر « ) ١٣٨٣(آرامش، رسول، شھريار، کوروش و ابراھيمي، محمد علي. ٢

مطالعه موردي تونل انتقال آب (  QTBMدر حفاري سنگ سخت با استفاده از روش  TBMتمام مقطع 
  .دانشگاه تربيت مدرس، تھرانمجموعه مقاالت دومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، » )قمرود

» ) TBMبا بکار گيري (تونلسازي در سنگھاي درزه دار و گسله « ) ١٣٨٢) (مترجم(صالح زاده، حسين . ٣
 .انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، تھران

تونل در  TBMسنگ بر توقفات   تاثير شرایط توده. ١٣٩٠. S. Yagiz، .، رمضان زاده، ا.، ترابی، ر.فروغ، ا. ۴
  .انتقال آب کرج، نخستين ھمايش آسيايي و نھمين ھمايش ملي تونل

،گزارش زمين شناسی مھندسی قطعه دوم تونل انتقال آب )١٣٨٨(مھندسين مشاور ساحل مؤسسه  .۵
  .تھران-کرج
،گزارش زمين شناسی و لرزه زمين ساخت قطعه دوم تونل )١٣٨٨(مھندسين مشاور ساحل مؤسسه  .۶

  .ھرانت-انتقال آب کرج
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  :چكيده 
  

های شيستی و رفتار مقاومتی آنها در برابر در این پژوهش سعی شده است تا ميان ناهمسانگردی سنگ
های اصلی در لحظه شکست به در این بررسی نسبت تنش. ارتباطی منطقی ارائه گرددميدان تنش 

  . یدها انتخاب گردعنوان معياری برای رفتار مکانيکی سنگ
های از همين رو سه سنگ شيستی از منطقه همدان انتخاب و پس از مغزه گيری، بر روی آنها آزمایش

، ٠ها در چهار زاویه برای بررسی اثر ناهمسانگردی، مغزه. مکانيکی تک محوری و سه محوری انجام گرفت
  .درجه نسبت به سطوح ناهمسانگردی تهيه شد ٩٠و ٦٠، ٣٠

هایت یک های مقاومتی در سه دسته نمودار مورد بررسی و تحليل قرار گرفت و در ننتایج حاصل از آزمون 
تاثير زاویه بين محور بارگذاری و سطح ناپيوستگی  رابطه ریاضياتی درجه دوم بدست آمد که نشان دهنده

  .های مورد مطالعه استبر نسبت تنشهای اصلی در سنگ
  

 )ست،تنش اصلی، ناهمسانگردی، شي:(آليد واژه ها
  
  

Abstract: 
 

Anisotropy Influence on Principal Stresses Ratio in Schist Rocks 
 
In this paper it tried that present a logical relationship between anisotropy of schist 
rocks and strength behavior in a stress field. In this investigation the principal stress 
ratio at rupture time was considered as a criteria of mechanical behavior of rock. Thus 
three schist rock of Hamadan was selected and then uniaxial and triaxial tests were 
carried out on cores. Cores were prepared in four degree ٦٠ ,٣٠ ,٠ and ٩٠ related by 
anisotropic surface. Results of this tests presented in three group of diagram and 
finally obtained a quadratic formula that showing influence of the angle between the 
loading axis and discontinuities on principal stress ratio in rock.  

  
Keywords :( Principal stresses, Anisotropy, Schist) 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  
های عمرانی  های ناشی از سازه های برجا و نيز تنش آگاهی از ميدان مقاومتی سنگها در برابر تنش 

های مطالعه پایداری سنگ در یک ميدان تنش،  یکی از راه. های مهندسين بوده است همواره از دغدغه
بر بنای این . باشد کولمب و دوایر مور می-وارده بر سنگ با توجه به رابطه مور های بررسی شرایط تنش

های اصلی وارد بر یک سنگ، آنقدر بزرگ شود که دایره مور مربوط به آن پوش  قانون هرگاه اختالف تنش
از همين رو دانستن اختالف . مور را قطع نماید، آنگاه در سنگ مورد نظر گسيختگی رخ خواهد داد

  .های اصلی به ارزیابی شرایط سنگ کمک خواهد کرد های اصلی یا به عبارتی نسبت تنش تنش



 

ها در برابر  ها ناهمسانگرد هستند و در نتيجه رفتار آن از طرفی باید در نظر داشت که در طبيعت سنگ
ی در تعيين به عبارتی زاویه بين ناهمسانگردی و محور بار گذار. جهات  مختلف بارگذاری متفاوت خواهد بود

های  ازجمله ناهمسانگردی. است یبسيارهای ناهمسانگرد داری اهميت  ميزان مقاومت و پایداری سنگ
  .ها شيستوزیته است مهم و رایج در سنگ

ها و نسبت  ی.در این پژوهش سعی خواهد شد ارتباط بين زاویه بار گذاری نسبت به امتداد ناهمسانگرد
این منظور سه سنگ گارنت شيست، استاروليت شيست و برای . های اصلی بررسی گردد تنش

آندالوزیت شيست انتخاب گردید که هر سه سنگ دگرگونی و دارای شيستوزیته مشخص هستند و نيز 
  .هستندخواص مکانيکی نزدیک به هم 

  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
  
  ها خواص فيزیکی سنگ -١

يزان جذب آب، وزن واحد حجم خشک و اشباع و ها از جمله تخلخل، م ابتدا برخی خواص فيزیکی و سنگ
ها بدست  ای از خصوصيات فيزیکی سنگ وزن مخصوص ذرات جامد اندازه گيری شد تا بتوان برآورد اوليه

آمده  ١جدول نتایج در  نمونه انجام گرفت که ميانگين١٠ها برای هر سنگ بر روی گيریاین اندازه .آورد
  .است

 
  آزمون تک محوری -٢

به این صورت که در هر سنگ در چهار زاویه نسبت به . ها مغزه گيری شدمرحله ابتدا از نمونه در این
های با نمونه ها به صورت استوانه ).(ه تهيه شدزشيستوزیته مغ

 ١٠تا  ٥ای تنظيم شد که شکست طی سرعت بارگذاری به گونه. تهيه شدند ٢نسبت طول به قطر 
  .دقيقه طورت بگيرد

  .آمده است ٢یک بار آزمون تک محوری انجام شد و نتایج حاصل از آن در جدول   βسپس در هر امتداد 
  
  انجام آزمای سه محوری -٣

و نتایج در . انجام شد )مگاپاسکال ٢٠و  ١٠، ٥(مختلف ه با س آزمون سه محوری، βبرای هر همچنين 
  .یابدافزایش می  مقدار  با افزایش  βشود در هر  یهمانطور که مشاهده م. آورده شده ٣جدول 

  
  هاآزمایش بر روی هر یک از نمونه ١٠های فيزیکی حاصل از انجام ميانگين مقادیر ویژگی – ١جدول 

  

  های فيزیکیویژگی
ميزان جذب   نام سنگ

  )درصد(آب
نسبت 
  )e(پوکی

 تخلخل
  )درصد(

وزن واحد 
حجم خشک 

)(  

 واحد وزن
اشباع  حجم

)(  

  

گارنت 
  شيست

٢.٨٣  ٢.٧٦  ٢.٧٥  ١.١٤  ٠.٠١١  ٠.٤١  

استاروليت 
  شيست

٢.٨٥  ٢.٨٧  ٢.٧٧  ٠.٨٩  ٠.٠٠٩  ٠.٣٢  

آندالوزیت 
  شيست

٢.٧٩  ٢.٧٣  ٢.٧١  ١.٤٩  ٠.٠١٦  ٠.٥٩  

  

  

  

  



 

  های خشک و اشباعهای فشاری تک محوری برای حالتميانگين مقادیر مقاوم – ٢جدول 

مقاومت فشاری تک 
)      MPa(محوری 

  حالت خشک

زاویه سطح ضعف 
نسبت به محور مغزه 

)β(  

  

  گارنت شيست  ٧٢

٤٣.٣    

٦٥.٩  

٧٩.٤   

استاروليت    ٨٦.٤
  شيست

٦٢.٥    

٨١.٣    

١٠٨  

  آندالوزیت شيست  ٥٨

٤١.٧   

٥١   

٦٤.٥   

  

  ).(و مقدار تنش جانبی βسه محوری به تفکيک زاویه  نتایج آزمون – ٣جدول 
 زاويه 
β  

فشار جانبی 
)( 

مقاومت فشاری 
)     (سنگ 

گارنت شيست

مقاومت فشاری 
) (سنگ 

استاروليت شيست

مقاومت فشاری 
)     (سنگ 

 آندالوزیت شيست

٠ 
١٢٠.١ ٥ ٩٧.١ ٩٢ 
١٤١.١٨ ١٠ ١٤٦.٥٢ ١٢٢ 
١٩٠.٣٨ ٢٠ ١٨١.٢٩ ١٧١.٤ 

٣٠ 
٨٧.٩٥ ٥ ٧٢.٩٢ ٧٠.٢٧ 
١١٤.١٥ ١٠ ١٠٤.٨ ١٠٠.٣٣ 
١٥٦.٩٢ ٢٠ ١٥١.٣٥ ١٤٣ 

٦٠ 
١١٢ ٥ ٩٨.٣٥ ٨٥.١١ 
١٣٦.٦٣ ١٠ ١٣٠.٤ ١١٠.١٦ 
١٧١.٧ ٢٠ ١٧٦.٧٨ ١٥٦.٢ 

٩٠ 
١٤٩.٢ ٥ ١١٢.٢٥ ٩٦.١٧ 
١٧٩.٣٧ ١٠ ١٥١.٠٨ ١٣٠.٢٢ 
٢٢٣.٠٦ ٢٠ ١٩٥.٤١ ١٧٥.٨٩ 



 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

 
  : نتایج

  )١( تـوان در شـکل  های همه جانبه مشـخص را مـی  تغيير تنش محوری با توجه به جهت بار گذاری در تنش

  .دید



 

                )١(شکل                                                           
  

سـپس   .نمـایش داده شـده انـد    ٢شـکل   سـه سـنگ رسـم شـده کـه در     برای هر  βدر هر  نمودار 
شيب این رگرسـيون بيـانگر تـاثير زاویـه     . تعيين گردید ٠.٠٥ها با خطای کمتر از رگرسيون خطی تمام نمودار

 .باشدهای اصلی میناهمسانگردی نسبت به محور بارگذاری بر نسبت تنش
  

این نمودارها تاثير جهت ناهمسـانگردی بـر   ). ٣شکل (ست آمدها بدبرای سنگ در نهایت نمودار 

  .دهدهای مورد مطالعه را به خوبی نشان میرفتار مکانيکی سنگ
  

ها داشـته  برای اینکه بتوانيم یک برداشت کلی و جامع از تاثير زاویه ناهمسانگردی بر رفتار مکانيکی سنگ
) ٤(گيری شد که نتيجه آن نمودار شـکل  ميانگين) ٣(از سه نمودار شکل حاصله،  با پذیرش تقریب باشيم،
این نمودار امکان داشتن یک نگاه کلی بر اثرگـذاری ناهمسـانگردی بـر رفتـار مقـاومتی سـنگ را       . باشدمی

 .دهدبدست می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )٢(شکل    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )٣(شکل      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  )٤(شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 
  
  
  
  

  :نتيجه گيري 
  
  .بيشترین مقدار را دارد و در کمترین  ها مقاومت سنگ در حالت در تمام نمونه -١
مه جانبه تغيير لذا در این تنش ه. گذاردمی بيشترین تاثير را بر   تقریبا در تمام زوایا،  -٢

  .شودمشاهده می های بارزی را در روند نمودار

 کوچتر از حالت  مقاومت سنگ در حالت  MPa ٥در گارنت شيست، در تنش همه جانبه  -٣
 .است

استاروليت  های اصلی درتاثير زاویه بين محور بارگذاری و راستای ناهمسانگردی بر نسبت تنش -٤
گارنت شيست و آندالوزیت شيست شباهت بيشتری به ولی رفتار . شيست بارزتر از دو سنگ دیگر است

  .هم دارند

های اصلی در بر نسبت تنش βبينی تقریبی از تاثير توانایی پيش) ٤(رابطه درجه دوم نمودار شکل  -٥
  .سنگهای شيستی مورد مطالعه را دارد

١/ ٠.٠٠٠٣ = ٣β٠.٠٢٣ - ٢β + ٥.٤٥٢ 

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
  .شان نهایت سپاسگذاری را دارمهای بی دریغاز همسر مهربانم بابت حمایت
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  :چكيده 
 

 ھای منطقه را بهسنگ ،سبالن آتشفشانیھای اطراف کوه ھوازدگی و دگرسانی ھيدروترمال در دامنه
ھا نيز مشاھده شده این فرآیند در دیگر آتشفشان .مواد ضعيف و احتماال غنی از رس تجزیه کرده است

یمی که موجب تجمع مواد شده شناسی دیرین، شيب مالریختاگرچه عوامل مھمی مانند زمين .است
وجود اما ای سطح آب زیرزمينی در ممکن است تاثير گذاشته باشند، و سرانجام نوسانات منطقهاست، 

بنابراین، تحقيقی .  الیه کليدی که توف ليتيک کریستالی است نيز در وقوع لغزش موثر بوده است
لغزش و نيمرخ زمين. پردازداین عامل مھم می بررسیبراساس مدلسازی در نظر گرفته شده که به 

العه نشان دادند که در نھایت، نتایج این مط. ھا وارد شدندشناسی مھندسی مواد به مدلخصوصيات زمين
 ١/١به  ٧۶/٠کند و ضریب اطمينان در روش تعادل حدی از ای در ناپایداری بازی میتوف نقش تعيين کننده

ھدف از این .  کشدھمچنين، روش اجرای محدود نيز نتيجه مشابھی را به تصویر می. یابدافزایش می
سی که احتماال حاصل از ھوازدگی گسترده شناسی مھندھای زمينمطالعه نشان دادن ارتياط بين ویژگی

    . لغزش گردنه صائين استھای زمينای در سنگدروترمال ھستند، و حرکت دامنهيو دگرسانی ھ
  

   سازی، گردنه صائينشبيهلغزش، دگرسانی و ھوازدگی، زمين :كليد واژه ھا
  

Abstract: 
 

The effect of weathering and hydrothermal alteration on decrease of 
shear strength and instability in the Saein Strait landslide 

 
Wethering and hydrothermal alteration in the flank regions of Sabalan volcanic Mountain, has 
decomposed volcanic rocks to weak, Probably clay-rich soils. This process has observed at other 
volcanoes. Although the main factors which might affect the instability of this particular slope 
are paleo-geomorphology, gentle slope to cause the accumulation of the material, and finally 
the regionally affected groundwater level fluctuations, significant layer that is crystalline lithic 
tuff has influenced in landslide, too. So, a research was planned based on the modeling to 
identify the main factors affecting the stability of this slope. Landslide profile and engineering 
geological properties of materials were applied in the numerical models. Finally, the results of 
this study, showed that tuff plays a crucial role in instability and FS in the limit equilibrium 
method increased from 0.76 to 1.1 in the absence of the mentioned layer. Also, the finite 
element method illustrates a similar result. The purpose of this study is demonstrating the 
association between engineering geology features that presumably is the result of extensive 
weathering and hydrothermal alteration, and mass movement in crystalline rocks of Saein Strait 
landslide.       

  
Keywords : Landslide, Alteration and Weathering, Simulation, Saein Strait 

◊◊◊◊◊◊◊  



  :مقدمه 
  

). Siebert, 1984(اند ای شناسایی شدهھای الیهدر اغلب آتشفشان ،ھای مخرب و بزرگلغزشزمين
ھای سنگ مکانيک اینگونه وقایع بخوبی شناخته نشده است، اما این موضوع مورد بحث است که توده

دھند این قبيل رخدادھا را نمیآتشفشانی عموما سخت بوده و بدون وجود عوامل ناپایدارساز مھم اجازه 
)del Porto and Hurlimann, 2008.( ھای ه در مورد خصوصيات ژئوتکنيکی خاکھای منتشر شداغلب داده

ھای ھيدروترمال، ای و در غياب سيستمھای تفرا که در آب و ھوای حارهبرجای آتشفشانی به نھشته
البته ھوازدگی یک فرآیند است که . )del Porto and Hurlimann, 2009( شوداند، مربوط  میھوازده شده

تر از دگرسانی چندین مرتبه طوالنی در بيشتر از یک دوره زمانی شرکت دارد و از نظر بزرگی تاثير،
  .ھيدروترمال مواد آتشفشانی است

اقع سراب و -ھای جنوبی کوه آتشفشانی سبالن و در حدفاصل جاده نيرلغزش گردنه صائين در دامنهزمين
-ریختتوان؛ زميناند، از آن جمله میلغزش نقش داشتهعوامل مختلفی در وقوع این زمين. شده است

بلند مدت قبل از لغزش و تاثير بر سطح ) برف و باران(، بارش )١٣٩٢شھيدی و ھمکاران، (شناسی دیرین 
یکی از عوامل تعيين . ردتوان نام بھای انسانی را می، و فعاليت)١٣٩٢شھيدی و شعاعی، (آب زیرزمينی 

 ,.Guzzetta, 1974; Le Pera et al(ھا، فرآیند ھوازدگی است لغزشکننده در افزایش فرسایش و بروز زمين
ھمچنين . گذاردھایی که بطور گسترده رخنمون دارند، اثر میھای دامنهکه بر روی توده سنگ) 2001

د بر کانی زایی رسی تاثير گذاشته و از عوامل تواننھای بعدی در مناطق آتشفشانی نيز میدگرسانی
-ر این مطالعه با استفاده از دادهد).  Hasegawa et al, 2009(ھای بزرگ باشند لغزشموثر بر وقوع زمين

ھای عددی تعادل لغزش گردنه صائين و از طریق روش موجود از) آزمایشگاھی و صحرایی(ھای ژئوتکنيکی 
در  .در وقوع این لغزش پرداخته شده استو ھوازدگی نقش دگرسانی  محدود به بررسی جزایحدی و ا

ھای ای در سنگشناسی مھندسی و حرکات تودهواقع سعی بر این است تا ارتباط بين خصوصيات زمين
  . بلورین با ھوازدگی عميق نشان داده شود

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :شناسی منطقهزمين
  

کيلـومتری شھرسـتان نيـر در محـور مواصـالتی  ١٢و  کيلـومتری مرکـز اسـتان ۴٧منطقه مـورد بررسـی در 
طـول و عـرض جغرافيـايي . قيه و در گردنه صائين قرار داردسراب بين دو روستای ایالنجوق و ساری -اردبيل

-لغزش در حاشيه غربي يكي از سرشاخهاين زمين. باشدمی ٣٧° ۵٨ ۴٣"و  ۴٧° ۵٣ ٣۵"لغزش  اين زمين
 -شناســی قســمتی از زون البــرزایــن منطقــه از نظــر زمــين. شــده اســت ھــاي رودخانــه باليخلوچــای واقــع

واحـدھای سـنگی ). ١٣٨٠، .رجـایی م(کواترنر قرار دارد  -آذربایجان بوده و در داخل زون آتشفشانی ترشير
انـد کـه در برخـی منـاطق منطقه مورد مطالعـه از تـوف، بازالـت، آنـدزیت، تراکيـت و پـوميس تشـکيل شـده

شواھد مورد بررسی حاکی از آن است که سبالن در مرحلـه پـس . اندھا را پوشاندهآن واحدھای کواترنری
در دامنـه جنـوبی . از فعاليت آتشفشانی خود بوده و شرایط تکتونيک جدید در ناحيه ھنـوز در جریـان اسـت

و تنھـا درجه سانتيگراد حرارت دارد  ۴٠ھا در حدود ھای گوگردی زیادی وجود دارد که آب آنسبالن، چشمه
  ).١٣٧۴، .درویش زاده ع(گواه فعاليت آتشفشان سبالن است 

ھـا ايـن سـنگ. ھاي پوميس به سن اليگوميوسن قسمت مركزي و شرق محدوده را پوشانيده استسنگ
انـد، بـه بيشتر تحت تاثير فرسايش قرار گرفته) آندزيت و بازالت(ھاي مجاور سست بوده و نسبت به سنگ

لغـزش يـك پرتگـاه طويـل شـكل ھا در دامنـه شـمالي و در محـل زمـيند اين سنگطوري كه در محل برخور
دار بودن و ھوازدگي است؛ كه موجـب ايجـاد درز و ھا نيز مربوط به حفرهعلت سست بودن آن. گرفته است

دار و پيروكسـن آنـدزيت بيشـترين رخنمـون مربـوط بـه سـنگ بازالـت اليـوين. شـودھـا مـیشكاف در سنگ
ھا تشکيل شده است تندشيب مشرف به جاده در محل وقوع لغزش از این سنگ. است) شباالدست لغز(
دار بـوده و ھا زاويـهدھد كه دانهھا و مواد ھوازده نشان ميھمچنين مطالعه ریخت دانه). ١٣٨٨، .مددی ع(

  .خوردھا به چشم نمياثر سايش در روي آن
  



  
 شناسی منطقهواحدھای زمين  ١:١٠٠،٠٠٠اه نقشه ترسی بھمرلغزش گردنه صائين و راه دسموقعيت زمين -١شکل

  ).دھدسفيد لغزش را نشان می ستاره(
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  : آب و ھوا و ھيدرولوژی

  
ارتفاع در منطقه مورد مطالعه . بر آب و ھوا ھستند رگذاريو ارتفاع از عوامل مھم تاث ییايجغراف اتيخصوص

 ,Kottek( گریگا-کوپن ییآب و ھوا ماتيبر اساس تقس نیبراباشد، بنایمتر م ٢١٢٤تا  ١٨٤٠در محدوده 
در زمستان، . شده است هشناخت) Dsb(خشک و گرم  یھابا تابستان ینوع آب و ھوا، منطقه برف) 2006

بارش باران  ریمقاد نیشتريب نيھمچن. کندیم رييتغ ٣٥تا  ١٤ نيو در تابستان ب ٩تا  ٥/١ نيب یمحدوده دما
در نقاط  یشدت بارندگ. شودیبه زمان وقوع لغزش و زمستان سال قبل مربوز م بيبه ترت زيو برف ن

مقدار  نیشتريھاست باز آن یکی زيمختلف حوضه متفاوت است و در نقاط با ارتفاع باالتر که محل لغزش ن
 ٤٨٣مقدار بارش را که در حدود  نیشتريمشابه با منطقه مورد مطالعه ب یبا ارتفاع نيشھر سرع. را دارد

آن مربوط به فصل تابستان  نیمقدار بارش مربوط به فصل بھار و کمتر نیشتريب. است، داراست متریليم
  ).  ١٣٨٨ ل،يدبار یاشرکت آب منطقه( باشدمی

  

  
  سراب -ريرودخانه، و جاده ن تيمنطقه؛ ھمراه با محدوده لغزش، موق زیو حوضه آبر ینقشه توپوگراف -٢شکل

◊◊◊◊◊◊◊  



  : گرسانی ھيدروترمال در منطقهھوازدگی و د
  

، شامل )١٣٩٢ھيدی و ھمکاران، ش(متری  ۶٠واحدھای سنگی و خاکی منطقه از باالی لغزش تا عمق 
کریستالی، و ، الیه توف ليتيک )و داسيت فروجنوس توف(ھای ھوازده ھای بازالتی و آندزیتی، سنگسنگ

ھستند که در اطراف لغزش و ) ریوليتت و داسيھای آتشفشانی اسيدی مانند سنگ(سنگ بستر منطقه 
زدگی شده و بوضوح این عامل این واحدھا بطورکلی دچار ھوا. پرتگاه اصلی بخوبی قابل مشاھده ھستند

 است که اما نکته مھم در منطقه وجود یا عدم وجود دگرسانی). ٣ شکل(ھا قابل مشاھده است در آن
شھيدی و ھمکاران، (در نتيجه مطالعات قبلی . گذارداثير میتتر عميقدر مقاومت مواد  عالوه بر ھوازدگی

متری در پرتگاه لغزش و  ١۵ھای حفاری شده، الیه توف ليتيک کریستالی که در عمق وی گمانهبر ر) ١٣٩٢
به عنوان الیه کليدی و تاثيرگذار در  متری قرار دارد ٢٠ر پنچه در عمق متری و د ٣٠در وسط لغزش در عمق 

منطقه آتشفشانی بطورکلی . رودحتمال وجود دگرسانی نيز در آن میاسایی شد که ااین لغزش شن
نير، (باشد که در اطراف لغزش و در شھرھای نزدیک به آن ھای آبگرم فراوانی میسبالن دارای چشمه

ھا آبتوان از تاثير این میوگردی بوده و نگھا حاوی مواد شمهقرار دارند و آب تمام این چ) سرعين و سراب
ازدگی و دگرسانی به ھای منطقه از لحاظ ھوبنابراین برای بررسی سنگ .بر این منطقه چشم پوشی کرد

پرداخته شد و برای بررسی تاثير این عامل بر خواص ) ۴شکل(ھای دستی و ميکروسکوپی مطالعه نمونه
 .ام شده استفاده گردیدھای انجھای مطالعات قبلی و آزمایش، گزارشمھندسی از منابع و مقاالت معتبر

البته دگرسانی و نحوه تاثير آن بر کاھش مقاومت برشی مواد مناطق آتشفشانی در نقاط دیگر دنيا را 
  .شودمشاھده می ٥ھا در شکل توان از مقاالت مختلف بدست آورد که یک نمونه از آنمی

  

  
  

که در شکل بخوبی  تگاه اصلی لغزشدر دیواره پر ھای توف فروجنوس و داسيتھوازدگی شدید سنگ -٣شکل 
  .نشان داده شده است

  

  

. شودميکروسکوپی در تصویر مشاھده می )ج و د توف ليتيک کریستالی در نمونه دستی و) الف و ب  - ۴شکل 
توف ) الف). راست(شوند ھوازدگی یا دگرسانی در آن بحدی است که براحتی با دست قطعات آن از ھم جدا می

تصاویر  ).چپ(که وجود اکسيد آھن زیاد رنگ آن را به قرمز آجری تبدیل کرده است ) دت اکسيد شدهبه ش(فروجنوس 
  .شونددر تصویر مشاھده می )ج( و پالریزه )ب( ميکروسکوپی در دو حالت نور عادی



  

- نمونه ،ھای آتشفشانی سالم و ھوازده که در نتيجه دگرسانی ھيدروترمالمقایسه مقاومت برشی سنگ -۵شکل 
  ).del Potro and Hurlimann, 2009(د نھھای پایين نمودار چسبندگی و زاویه اصطکاک کمی را نشان می

◊◊◊◊◊◊◊  

  :یعدد یسازهيشبھای آزمایشگاھی و داده

ھای انجام شده در ھایی که نتيجه آزمایشداده - ١: شودبخش تقسيم می ٣ھای آزمایشگاھی به داده
 -٣ھایی که از گزارشات مختلف مربوط به این لغزش استخراج شده است؛ و داده -٢این پژوھش است؛ 

 .دست آمدھایی که طی مرور مقاالت مختلف بهداده
اند انجام ھای دست نخورده که از پرتگاه اصلی لغزش برداشت شدهھای آزمایشگاھی بر روی خاکآزمون

بندی و تعيين ميزان رطوبت طبيعی، دانه ھای تعيينھا برای انجام آزمایشبرخی از نمونه. شده است
ھا برای بدست آوردن پارامترھای مقاومت برشی خاک چگالی ویژه خاک بکار برده شدند و مابقی آن

البته شایان ذکر . مورد استفاده قرار گرفتند) زاویه اصطکاک داخلی خاک محل و مقدار چسبندگی آن(
مخصوصی برای بدست آوردن چگالی طبيعی خاک  ھایاست که نمونه دست نخورده به وسيله قالب

ھای ریمولد شده آزمایش مقاومت برشی از چگالی طبيعی خاک برای تھيه نمونه. محل برداشت شد
ھای انجام شده بر روی ترین آزمونمت برشی از مھمبندی و مقاوھای دانهآزمایش. استفاده شده است

ھای آزمایشبا مقایسه نتایج . شودمالحظه می ١جدول ر ھا دھای در دسترس بودند که نتایج آننمونه
توان نتيجه گرفت که می ۵با شکل  گی و زاویه اصطکاک داخلی موادمقاومت برشی و مقادیر چسبند

 و این عامل بر کاھش مقاومت آن دگرسانی و ھوازدگی بودهدچار نيز ) توف ليتيک کریستالی( واحد موجود
  . بی تاثير نبوده است

توف ليتيک (این قسمت جھت بررسی تاثير دگرسانی بر کاھش مقاومت برشی الیه کليدی در 
شھيدی و شعاعی، (سازی عددی شد و با وارد کردن ھندسه مدل به انجام شبيهاقدام ) کریستالی

شناسی خصوصيات زمين ھای مربوط بهو داده ،)١٣٩٢شھيدی و ھمکاران، (شناسی لغزش چينه ،)١٣٩٢
سازی به دو صورت تعادل حدی و المان محدود مورد ارزیابی قرار شبيهد موثر در لغزش، مھندسی موا

سازی در حالت عادی و با وجود الیه کليدی و با که برای این کار ابتدا این شبيه الزم به ذکر است. گرفت
غزش این ھمان خصوصيات ژئوتکنيکی انجام شد و سپس برای بررسی چگونگی تاثير این الیه بر وقوع ل

در نھایت، با . ار شدسازی مجددا تکرای آن سنگ بستر قرار گرفت و شبيهالیه از مواد لغزش حذف و بج
توان به این نتيجه رسيد که الیه موجود عاملی تاثيرگذار در افزایش می )١٠(و ) ٩(ھای توجه به شکل

در داخل آن که وجود ذرات رسی  ھمچنين این الیه به دليل. است بودهناپایداری و کاھش ضریب اطمينان 
شناسی ریخت، و شرایط زمينگيری در مجاورت رودخانهقرار ،باشدبندی مشخص میاز روی منحنی دانه

باعث تجمع آب زیرزمينی و افزایش فشار آب منفذی شده است که  )١٣٩٢شھيدی و ھمکاران، (دیرین آن 
  .باشدن امر یکی از دالیل وقوع لغزش میای
  
  
  



  ھاھای استفاده شده در مدلداده -١جدول

مواد نھشته   نوع آزمایش
 شده

توف 
 ليتيک

سنگ 
 ھوازده

- بازالت درزه
 دار

ھای سنگ
آتشفشانی

 ١×١٠٧  ۵×١٠٨ ١×١٠٥ ٢٠٠ ١١٠)KN/m2(ضریب االستيک 

 ٢٥ ٢٥ ٢٣ ٤/١٨ ٥/١٤)KN/m3(وزن واحد حجم طبيعی 

 - - - ٢٠ ٤/١٨ )KN/m3(وزن واحد حجم اشباع 

 ٠ ٠ ٠ ٢١ ١٥  (%)رطوبت  محتوای

 ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٥ ٢ )KN/m2(چسبندگی 

 ٦٠ ٦٠ ٤٠ ٢٠ ٣٣ )°(زاویه اصطکاک داخلی 

 ١×١٠-٩ ١×١٠-٣ ١×١٠-١۴×١٠-٧  ۴×١٠-m/s(۴(ضریب نفوذپذبری 

 - - - - ٥٥/٢  )Gs(چگالی ویژه 

 ٢/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٣/٠ ٣/٠  )ν(ضریب پواسون 

 ، )١٣٨٧(، معماریان Goodman (1989)،  )١٣٨۴(سط نویسندگان، مھندسين مشاور تردد راه انجام شده تو ھایآزمایش: منابع
Gercek (2007)، Anon (1979a) ،Meier et al (2013)  وdel Porto and Hurlimann, (2008)(  

  

   

عدم  و ) راست( ٧۶/٠حالت وجود الیه توف با ضریب اطمينان  لغزش گردنه صائين درنتيجه تحليل تعادل حدی زمين -٩
  )چپ( ١/١با ضریب اطمينان  وجود الیه توف

  

- رنگ قھوه(دھد غاز لغزش را نشان میآ که مکان و ميزان جابجایی در ZSoilافزار سازی حاصل از نرمنتيجه شبيه - ١٠
شکل ). رسدیابد تا به صفر میدھد و به سمت رنگ آبی ميزان آن کاھش میای بيشترین جابجایی را نشان می

  .باشدسمت راست حالت طبيعی و سمت چپ بدون الیه توف می

◊◊◊◊◊◊◊  



  :نتيجه گيری
  

سراب واقـع  -ھای جنوبی کوه آتشفشانی سبالن و در حدفاصل جاده نيرلغزش گردنه صائين در دامنهزمين
اسـت ھا، فرآینـد ھـوازدگی لغزشیکی از عوامل تعيين کننده در افزایش فرسایش و بروز زمين. شده است

)Guzzetta, 1974; Le Pera et al., 2001 (ھـایی کـه بطـور گسـترده ھـای دامنـهکـه بـر روی تـوده سـنگ
تواننـد ھای بعدی در مناطق آتشفشانی نيز مـیھمچنين دگرسانی). ٣شکل(گذارد رخنمون دارند، اثر می

 ,Hasegawa et al(باشند ھای بزرگ لغزشبر کانی زایی رسی تاثير گذاشته و از عوامل موثر بر وقوع زمين
2009 .(  

ھـای توان تاثير ھوازدگی و احتماال دگرسانی را مشاھده کرد، زیرا قطعات سنگنيز می ۴با توجه به شکل 
را بـا جـدول یـک مقایسـه کنـيم و مقـادیر پارامترھـای  ۵اگـر شـکل  .شوندموجود براحتی با از ھم جدا می

رسيم کـه مـواد موجـود در لغـزش حالـت طبيعـی نتيجه می مقاومت برشی را باھم مطابقت دھيم، به این
بـر . تواند ھوازدگی و دگرسانی باشدھا میاند که یکی از آنخواد را نداشته و بر اثر فرآیندھایی تغيير کرده

، در این واقعـه بـه احتمـال زیـاد سـطح لغـزش )شھيدی و ھمکاران(ھا اساس مشاھدات صحرایی و گمانه
تالی است که دگرسـانی باعـث تضـعيف و تجزیـه شـدن آن شـده اسـت و در نھایـت الیه توف ليتيک کریس

ھـای ھمچنين عالوه بر ضعيف شدگی، این الیه موجب تجمـع آب. مقاومت برشی آن را کاھش داده است
زیرزمينی و سطحی نفوذی به سمت رودخانه بوده است و بـه دنبـال آن فشـار منفـذی نيـز افـزایش یافتـه 

و موجب حرکت پاشنه لغزش شده است ولی در نبود این  مل این مواد خازج بوده استاست که از توان تح
سازی بخوبی به شود، که در نتایج حاصل از شبيهای کم میالیه احتمال وقوع لغزش بصورت قابل مالحظه

   . رسداثبات می
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :منابع فارسي 

  
 .نشگاه پيام نور، انتشارات دا"آتشفشان شناسی" ،١٣٧۴ ،.ع ،درویش زاده

ای استان سنجی صائين، شرکت آب منطقهھای نير، سرعين و یامچی و برفسنجی ایستگاهھای بارانداده
  اردبيل

شرقی ی جنوبگرم دامنهھای آب معدنی و آبھيدروژئوشيمی و ژئومتری چشمه"ا،  ،مقدماصغری م، ،رجایی
 ).١٣٨٠(شناسی ایران ایش انجمن زمين، مجموعه مقاالت پنجمين ھم")سرعين و بوشلی(سبالن 

شناسي ديرين بر احتمال وقوع ريختتاثير زمين" ،١٣٩٢، .م ،واوسری ی، محمد.غ ی،، شعاع.ف ،یديشھ
، ")سراب - جاده اردبيل(گردنه صائين : مطاللعه موردي ولكانيكي، ھايھاي عميق در نھشتهلغزش

 .يست ايرانشناسي مھندسي و محيط زھشتمين ھمايش انجمن زمين
در  یبارندگ ريتاث یسازهيخاک جھت شب راشباعيغ یبرآورد پارامترھا "، ١٣٩٢، .، شعاعی، غ.شھيدی، ف
 اميدانشگاه پ یشناسنيزم یتخصص یمل شیھما نيھفتم، ")سراب -ليجاده اردب( نيصائ گردنه لغزش
 نور
با استفاده ) ر و سراب، منطقه آذربايجانبين شھر ني(بررسي ناپايداري ژئومورفولوژيك گردنه صائين «ع، . مددی

  ).  ١٣٨٨( ٧٧-٩۴، ص ٣٧ريزي محيطي، شماره ، مجله جغرافيا و برنامه»از روش آنباالگان
  ).١٣٨٧(، انتشارات دانشگاه تھران »زمين شناسی مھندسی و ژئوتکنيک«ح، . معماریان

 - محور نير(خاک منطقه رانشی صائين گزارش عمليات حفاری و مطالعات مکانيک «مھندسين مشاور تردد راه، 
  ).١٣٨۴(، اداره کل راه و ترابری استان اردبيل »)سراب

◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 

  
شھد بر اساس ھدف از مطالعه حاضر بررسی خصوصيات مھندسی نھشته ھای رسوبی غرب شھر م

شناسی مھندسی عمدتآً به دنبال بررسی  ھای زمين پژوھش. تحليل آماری داده ھای موجود می باشد

بدین منظور ماھيت ھر یک . شناختی و وضعيت سازه ھای مھندسی است روابط متقابل ميان محيط زمين

ھایی که ممکن است در آینده شناختی پيرامون و رابطه آنھا با یکدیگر شناخته شده و فرآیند از عوامل زمين

در این راستا تحليل  ھای آماری از . در نتيجه تغييرات در حال انجام کنونی روی دھند، مشخص گردد

در این تحقيق بعد از تھيه بانک اطالعات غرب مشھد و نرمال سازی داده ھا  . اھميت زیادی برخوردار است

  .م خاک محاسبه شدبه وسيله روشھای آماری روابط بين پارامترھای مھ

  
 تحليل زمين آمار، ژئوتکنيک،نرمال سازی داده ھا،رگرسيون، غرب مشھد:كليد واژه ھا

  
  

Abstract: 
 
The aim of this study was to investigate the engineering properties of sedimentary deposits in 
Mashhad West based on statistical analysis of data available. Engineering geological studies 
mainly bilateral relations between the geological surveys of the status of engineering structures  
In this regard, it is important for statistical analysis . In this research, the preparation of 
Mashhad West Bank and normalization of data between main parameters of the soil was 
determined by statistical methods. 

  
  
Keywords:  Analysis of the statistics, geotechnical , normalization of data, regression , 
West Mashhad 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  

ھدف از مطالعه حاضر بررسی خصوصيات مھندسی نھشته ھای رسـوبی غـرب شـھر مشـھد بـر اسـاس 
  شناسی مھندسی عمدتآً به دنبال بررسی  ھای زمين پژوھش. تحليل آماری داده ھای موجود می باشد



  
ر ماھيت ھر یـک بدین منظو. شناختی و وضعيت سازه ھای مھندسی است روابط متقابل ميان محيط زمين

شناختی پيرامون و رابطه آنھا با یکدیگر شناخته شده و فرآیندھایی که ممکن است در آینده  از عوامل زمين
در ایـن راسـتا تحليـل  ھـای آمـاری از . در نتيجه تغييرات در حال انجـام کنـونی روی دھنـد، مشـخص گـردد

  .(Elkateb et al.,2002) اھميت زیادی برخوردار است
  

◊◊◊◊◊◊◊ 
  

  :روش تحقيق
  
دقيقه شرقی  ٨درجه و  ۶٠دقيقه تا  ٢٠درجه و  ۵٩حدوده مطالعاتی در غرب مشھد در مختصات طول م
دقيقه شمالی واقع است و از بزرگراه آزادی به سمت غرب  ٣درجه و  ٣۶دقيقه تا  ۴٠درجه و  ٣۵و 
  .این منطقه را نشان می دھد ٢- ١شکل . باشد می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محدوده مطالعاتی - ١شکل
  

ھایی که توسط شرکت ھا،سازمانھا و مھندسين مشاور مختلف برای  از گزارش مورد استادهھای  داده
از بر این اساس .پروژه ھای عمرانی و ساختمانی که در غرب مشھد انجام شده استخراج شده است

  .گمانه استفاده شده است ١٩٠اطالعات 
 

 spss زمایشات آزمایشگاھی و صحرایی با نرم افزارھای اماری توصيفی نتایج آ بررسی
 
 ھا بررسی نرمال بودن داده -١

ھا اطمينان حاصل  بایست از نرمال بودن داده ھا می مدل ھای مختلف زمين آماری بر روی داده برای انجام
ن توزیع یکی از روش ھا ی آماری که نرمال بود. ھا را به توزیع نرمال نزدیک کرد کرد و یا به طریقی داده

  ).١٣٧٧حسنی پاک،( باشد می ١ھا را بررسی می نماید، آزمون کلموگراف اسميرنوف  داده

داده ھا به این روش مورد برسی قرار گرفتند که در مورد ھمه پارامترھا، معيار تصميم بر قرار بود و تقریباً 
  .توزیع نرمال داشتند

                                                 
)k-s(1- 



  

 ھا آناليز باقی مانده -٢

ھای الزم ھا فرض باشد که آیا در داده گردد معموال مشخص نمی رسی میکه رابطه دو متغير بر ھنگامی
ھمچنين مشخص نيست که آیا توزیع متغير وابسته نرمال است . جھت آناليز رگرسيون صادق است یا خير

بخش مھمی از تحليل رگرسيون بررسی . و یا آیا واریانس آن برای مقادیر مختلف متغير مستقل ثابت است
در این راستا . بودن، نرمال بودن، ثابت بودن واریانس و مستقل بودن مشاھدات است ھای خطیفرض

شود باقی مانده ھا نقش بسيار مھمی را ایفا می  ھا برازش داده میھایی برای دادهھنگامی که مدل
رسيون ھای رگتوان صادق بودن فرض با بررسی توزیع باقی مانده ھا و روابط آن با سایر متغيرھا می. کنند

بطور کلی تفاوت بين مقدار مشاھده شده متغير وابسته و مقداری که توسط خط رگرسيون . را تعيين کرد
  . شود، باقی مانده است پيش بينی می

  :ھا باید مشخصات زیر را داشته باشندھای الزم برای آناليز رگرسيون صادق باشد، باقی ماندهاگر فرض 

) به ترتيب افزایش(برابر با صفر باشد از اینرو اگر مانده ھای مرتب شده  توزیع آنھا نرمال و ميانگين خطا

تجمعی رسم کنيم باید نقاط دقيقا بر روی یک خط قرار  در مقابل احتمال  

  .گيرند

 .واریانس آنھا برای تمام مقادیر متغيرمستقل ثابت باشد - 

شده رسم شوند از الگوی خاصی پيروی  ھا در مقابل مقادیر پيش بينیکه باقی مانده ھنگامی - 
 .نکنند

نرمال بودن خطا، ميانگين خطا برابر با صفر و ثابت بودن (در ادامه به منظور بررسی و تحليل باقی مانده 
نتایج حاصل از . رسم شده استمقدار دانسيته خشک خاک و عدد نفوذ استاندارد  برای ) واریانس خطا

  . طا، ميانگين خطا برابر با صفر و ثابت بودن واریانس خطا را تایيد مينمایدنمودارھای مذکور نرمال بودن خ

  

  

  

  Dry densityبررسی و تحليل باقيمانده ھا برای  - ٢شکل 

  

  

  

  



  
  
  
  
  

  
  

  SPTبررسی و تحليل باقيمانده ھا برای  - ٣شکل 

  

  چندمتغيره  رگرسيون -٣
متغير پيش بينی ميکند با  pتابعی خطی از در رگرسيون چند گانه معادله ای که متغير پاسخ را بصورت 

از نظر آماری معادله رگرسيون چند متغيره را ميتوان بصورت زیر نوشت . استفاده از داده ھا برآورد ميشود
  .متغير مستقل ميباشد X1,…,Xpمتغير پاسخ و  Yکه در آن 

           (١) 

ھا بصورت تابعی از اميد ریاضی  eاست و با فرض نرمال بودن برداری از متغير ھای تصادفی ) e(جمله خطا 
چنان انتخاب ميشود که مجموع مربعات  βو برآورد بردار .و واریانس این متغير ھای تصادفی ميباشد

  .باقيمانده مينيمم گردد

  
 آزمون معنی دار بودن رگرسيون

. ميباشد X1,X2,…,Xpر ھای مستقل و متغي Yاین آزمون برای تعيين وجود یا عدم وجود رابطه خطی بين 
  :فرضھای مورد نظر عبارتند از

 
 

                         

  
  

مشارکت معنی داری در  X1,X2,…,Xpرد شدن فرض صفر بدین معنی است که حداقل یکی از متغيير ھای 
ولی اگر . موع مربعات رگرسيون به یکدیگرمدل دارد و این یعنی وابستگی مجموع مربعات مانده ھا و مج

فرض صفر صادق باشد نشان دھنده مستقل بودن مجموع مربعات مانده ھا و مجموع مربعات رگرسيون 
  . ميباشد

 
 انتخاب بھترین معادله رگرسيون -1

  :در انتخاب معادله رگرسيون دو معيار متقابل دخالت دارند
 Xیی مفيد باشد ممکن است مایل باشيم شامل حد اکثر برای انکه معادله برای ھدفھای پيشگو -١

 ھای ممکن باشد به قسمی که بتوان مقادیر برازنده شده معتبر را تعيين کرد

)٢(



ھا و ارائه آنھا ممکن است مایل  Xبه علت ھزینه دست یابی به اطالعات درباره تعداد زیاد  -٢ -٢
 .ھای ممکن باشد Xباشيم معادله شمال حداقل 

ین دو معيار چيزی است که معموال آن را انتخاب بھترین معادله رگرسيونی مينامند مصالحه بين ا -٣
که چندین روش برای انتخاب آن وجود دارد که عبارتند از روش حذف پسرو، روش گام به گام و 

  .روش پيشرو
کردن  در این روش در ھر بار وارد. پر کاربرد ترین روش برای ساختن متغير ھا روش گام به گام ميباشد

متغير به مدل تمام متغير ھایی که تا کنون وارد مدل شده اند و پيش بينی کننده معنی داری نيستند از 
مدل خارج ميشوند یعنی متغير ھایی که اھميتشان با اضافه شدن متغير ھای دیگر کاھش ميابد از مدل 

  .این روش ترکيبی از دو روش حذف پسرو و پيشرو ميباشد.حذف ميشوند
  

 :قدم به قدمروش 
در ابتدا  یکی براي ورود متغير ھا و دیگری برای حذف متغير از مدل: در این روش به دو معيار نياز داریم 

به حدی  R2ایجاد ميکند و این تغيير در  R2متغيری که بيشترین تغيير را در (متغير اول را به روش پيشرو 
وارد مدل کرده و سپس ) غيير برابر صفر استواقعی تاست که بتوان این فرضيه صفر را رد که مقدار 

ایجاد کند و این تغيير در  R2متغيری از مدل حذف ميشود که کمترین تغيير را در مقدار (به روش پسرو
R2  باید به حدی باشد که نتواند این فرضيه را رد کند که مقدار واقعی تغييرR2 این دو . برابر صفر است

يچ کدام معيار حذف از مدل را دارند که اگر چنين باشد از مدل حذف را بررسی  ميکنيم تا ببينيم ھ
از اینرو در ھر قدم متغيری را بر اساس قواعد پيشرو به مدل اضافه ميکنيم و سپس بر . ميشوند

اساس قواعد حذف پسرو کليه متغير ھایی که تا کنون وارد مدل شده اند را بررسی کرده و اگر معيار 
ھنگایم که متغيری وجود نداشته باشد که معيار ورود به . از مدل حذف ميشوند الزم را داشته باشد

توجه شود که سطح معنی داری برای وارد کردن یک متغير . مدل را داشته باشد کار را متوقف ميکنيم
باید کوچکتر از سطح معنی دار خارج کردن متغير باشد در غير اینصورت اگر کامپيوتر روند را متوقف نکند 
به مرحله ای خواھيم رسيد که یک متغير را ھر بار وارد کرده و دوباره خارج ميکنيم که کار تا بينھایت 

  . در ادامه نتایج این روش برای نمونه ھای مورد آزمایش نشان داده شده است. انجام خواھد شد

)٣                                                                        (       

معرف درصد ریز دانه  PPمعرف زاویه اصطکاک داخلی و Phiمعرف دانسيته خشک، Ddدر این رابطه 

  .ميباشد

 

           )۴(                                                       

 .Msزاویه اصطکاک داخلی و معرف  Phi معرف درصد ریز دانه ھا،PP معرف چسبندگی، C در این رابطه

  .معرف درصد اشباع شدگی ميباشد

)۵    (                                                                                                                                               
               

  
  

از آنجائيکه مقدار رطوبت حد روانی . معرف عمق ميباشد LLنه خميری خاک و معرف نشا PIدر این رابطه 
در صد ميباشد رابطه فوق به وضوح نشان ميدھد نوع خاک رس غالب  ۴٠تا  ١٠در خاکھا این منطقه بين 

 در این منطقه از مشھد از نوع رس غير آلی با خاصيت خميری کم تا متوسط ميباشد
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  



  
  :نتيجه گيري 

  
  :بين پارامترھای مھم خاک ھای غرب مشھد روابط تجربی زیر بدست آمد

  

  

معرف درصد ریز دانه  PPمعرف زاویه اصطکاک داخلی و Phiمعرف دانسيته خشک، Ddدر این رابطه 

  .ميباشد

  

 .Msمعرف زاویه اصطکاک داخلی و  Phi معرف درصد ریز دانه ھا،PP معرف چسبندگی، C در این رابطه
  .اشباع شدگی ميباشد معرف درصد

  
  
  

به وضوح  ۵در صد ميباشد رابطه  ۴٠تا  ١٠از آنجائيکه مقدار رطوبت حد روانی در خاکھا این منطقه بين 
نشان ميدھد نوع خاک رس غالب در این منطقه از مشھد از نوع رس غير آلی با خاصيت خميری کم تا 

 متوسط ميباشد
  
  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
دانم، از کارکنان محترم شرکت مھندسی مشاور زمين فيزیک پویا به خاطر ھمکاری الزم میو در نھایت 

  .ھا بسيار متشکرم و از خداوند متعال توفيق و سعادت ھميشگی را برایشان آرزومندم آوری داده در جمع
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 
  

دار، از جمله درزه یسنگ یھابه خصوص دامنه یسنگ یھادامنه نانياطم بیو محاسبه ضر یداریتحليل پا
 یگوناگون یھاامروزه روش. باشدیم یسطح یھادامنه یداریپا ليترين مسائل مورد توجه در تحلمھم
و دقت  تيبا حساس راھا دامنه ليامکان تحل یعدد یھایسازمدل. ھا ارائه شده استدامنه ليتحل یبرا

ھا در آن یو سرعت باال یبه علت سادگ یيا تعادل حد یاستاتيك یھااما روش کنند،یباال را فراھم م
دامنه ليتحل یپژوھش، برا نیا. باشندیم یادیطرفداران ز یز داراھنو یسنگ یھادامنه یتحليل پايدار

بر الگوريتم  یمبتن یو مكانيك یھندس رمدلیدو ز هیبر پا یکيژئوتکن یسازدار از مدلدرزه یسنگ یھا
بر روش  یمدل مبتن نیا. است دهی، استفاده گردMathematica یافزارشده در محيط نرم هيتھ یپيشنھاد
 یھاگروه یالگوريتم پيشنھاد یمدل دوبعد صورتب ليو روش تحل باشدیم یبلوک یتئورو  یتعادل حد

دار درزه یسنگ یھااز دامنه یکی یبر رو یسازمدل .، استMathematica یافزاردر محيط نرم یديکل
-Sph7بنام  ه،یواقع در منطقه عسلو یمجتمع گاز پارس جنوب ٧گاز مربوط به فاز  یفلرھا تیموجود در سا

باتوجه به مفروضات مربوطه  یداریپا ليتحل یاستفاده شده برا یشنھاديپ تمیالگور. صورت گرفته است 01
در نھايت جھت كنترل مدل تھيه شده، نتايج حاصل از اين روش . دامنه دارد ليدر تحل ییو دقت باال ییتوانا

، UDECافزار به وسيله نرم المان مجزا یپايه و روش عدد یكليد یھابا نتايج روش گروه یپيشنھاد
 یھابا نتايج حاصله از روش یتطابق خوب ،ینتايج بدست آمده از روش پيشنھاد. مقايسه شده است

 .رددا یعدد
  

 ،یمجتمع گاز پارس جنوب ،یکليد یھادار، روش بلوکدرزه یسنگ یھادامنه ،یتحليل پايدار :كليد واژه ھا
 یسازمدل

  
  

Abstract: 
 

STABILITY ANALYSIS OF JOINTED ROCK SLOPES USING BLOCK 
THEORY (CASE STUDY: FLARE SITE IN PHASE 7 OF SOUTH PARS 
GAS COMPLEX) 

 
Stability analysis and calculation safety factor of rock slopes especially jointed rock slopes, the 
most important issues in the surface slope analysis. Several techniques for slope analysis is 
presented. Numerical modelling ability of slope stability analysis with high sensitivity and 
precision to provide, but the static or equilibrium methods, due to its simplicity and high speed 
stability analysis of rock slopes are still many fans. In this study, we have carried out the 
suggested grouping technique using the MATHEMATICA high-level programming language, 



which considerably simplifies scientific computing. Geotechnical modelling was separated into 
two parts, the first intended for geometrical modelling and the second for two-dimensional 
mechanical modelling. It is based on the limit equilibrium analysis and 2D key-group method 
principles. In this study, the modelling on one of the jointed rock slopes in the phase 7 Gas 
Flare site of South Pars gas complex located in the ASSALUYEH region, called Sph7-01 has been 
done. The proposed algorithm is used to stability analysis and according to assumptions, has 
Has the ability and high in the slope analyses. Finally, for controlling of the model, the results of 
this method with the results of numerical modelling with distinct element method by UDEC 
software is compared. The results of the proposed approach, a good agreement with the results 
of the numerical methods. 

  
Keywords : Stability analysis, Jointed rock slope, key blocks method, South Pars Gas 
Complex, Numerical modeling 

 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :مقدمه 

  
 یھـاروش. باشـدیآن مـ یداریپا نيتام یمناسب برا نانياطم بیھا، ارائه ضردامنه یداریپا ليھدف از تحل

مـورد  یسـنگ یھادامنه یھا در تحليل پايدارآن یو سرعت باال یبه علت سادگ یيا تعادل حد یاستاتيك
 یتعـادل حـد یھـاشنسبت بـه رو یشتريب یھاشرفتيپ یعدد ليتحل یھاروش. گيرندیاستفاده قرار م
تـرين معـروف). ١٣٩٢آذرافـزا، ( ديـنام یعـدد یھـاو اساس روش هیپا توانیرا م یحد یھادارند، اما روش

-یمـ یبلـوک یتئـور هیـدار روش تحليـل بـر پادرزه یھاسنگاستفاده شده در تحليل توده یتيکروش استا
نشـوند،  یبنا شـده کـه اگـر نگھـدار یھايبلوک یبراساس تحليل تعادل حد یديکل یھاروش بلوک. باشد

دو . )١٣٨٦خـانلری و ھمکـاران، (رونـده شـوند ھا بـه صـورت پـيشديگر بلوک یناپايدار شده و باعث ناپايدار
روش و  )Warburton, 1981(واربـورتن  یروش بـردار :وجـود دارد یکليـد یھاتحليل بلوک یبرا یروش اصل

 ،یکليـد یھـاھا به روش بلوکتحليل اغلب .)Goodman, Shi, 1985( یگودمن ـ ش افتهیتوسعه  یکيگراف
. بنـا شـده اسـت  یشـ -نو يا روش گرافيکي گودم )Warburton, 1981(تون واربور یبر اساس روش بردار

ايـن روش يـک تکنيـک . پيشـنھاد شـده اسـت یکليـد یھـاجھت توسعه و تعميم روش بلوک یاخيراً روش
 یھمسايه يک بلوک کليد است که به جستجوي يک گروه کليـد یھابر مبناي تحليل تمام بلوک یبندگروه

-یپيشـرونده اجـرا مـ یتحليل پايـدار اين روش بر اساس يک پردازد،یمجزا م یکليد یھاناپايدارتر از بلوک
  .)Mauldon, Chou, 1997(موسوم است  یکليد یھاكه به روش گروه شود

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
 : یبلوک یبه روش تئور یتحليل پايدار

  
. )Goodman, Shi, 1985( است ”ديبلوک کل“بنام  ی، شامل واحدیبه روش بلوک یداریپا ليتحل یاصل هیپا

و  یداخل یکه ترک خوردگ یو تا زمان باشدیم V پيبلوک نامحدود ت کی a ، بلوک)١(با توجه به شکل 
 type III, type یھادر سه نوع بنام توانیمحدود را م یھابلوک. ستينشود، خطرناک ن جادیا یوستگيناپ

II, type I بلوک . دارد یسنگ یھادامنه یھاليدر تحل یبلوک نقش مھم نیا ییشناسا. کرد یبنددسته
bپينمونه کامل از ت کیبلوک  نی، ا IV شکل خود امکان  ليبلوک محدود است اما به دل نیا. باشدیم

در  cبلوک . )١٣٩٢آذرافزا، ( گرددیقفل شده اطالق م یھاھا، بلوکبلوک نیحرکت آزادانه را ندارد، به ا
دھنده ، نشانdبلوک . باشدیم یرويکه تنھا تحت ن یداریبدون اصطکاک پا type IIIبلوک  کی، )١(شکل 

آن  یمحرک کمتر از مقاومت برش یرويکه ن یتا زمان تواندیبلوک م نیا. باشدیم type IIبلوک  کی
-بلوک پيت نیاگر بر ا. ھستند داریپا type II یھا، بلوک)وزن توده(تنھا تحت اثر گرانش . بماند داریباشد، پا

دوم به  پيت یھابلوک. باشد، بلوک حرکت خواھد کرد یاز مقاومت برش شيمازاد وارد شود که ب یرويھا ن
 ,Eberhardt(معروف است  زين یديکه به بلوک کل eبلوک  تاً،ینھا. اندمعروف ”یديبالقوه کل یھابلوک“

بلوک  نیا. کندیحرکت م بيش نیيبه سمت پا) وزن توده(گرانش  یرويتحت ن یبلوک به راحت نیا. )2003
 ,Yarahmadi-Bafghi( گرددیھا مبلوک گرید یدارینگردد عامل ناپا تينده، تثبنگھدار یھااگر توسط سازه

Verdel, 2003(. 



 

 
بلوک ) c(بلوک قفل شده، ) b(بلوک نامحدود، ) a( ،یدار فرضدرزه یدامنه سنگ کیاز  یینما - ١ شكل 
 )Eberhardt, 2003( ديبلوک کل) e(بلوک بالقوه، ) d( دار،یپا
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 : یعدد یسازمدل
  

-مدل وسته،يپ یسازمدل ،یھا در سه گروه اصلدامنه یداریپا ليمورد استفاده در تحل یعدد یسازمدل
 کی یدیبريھ یسازمدل .)١٣٩٢آذرافزا، ( شوندیم یبنددسته ،یدیبريھ یسازو مدل وستهيناپ یساز

دو روش  نیا بيشامل ترک یبيترک یکدھا. )Frank, Pouget, 2008(ھا است دامنه ليدر تحل دیروش جد
ھا ساختگاه سازه طيو بھتر با مح شتريو تطابق ب یداریپا ليتحل ییکارا شیافزا یبرا) وستهيو ناپ وستهيپ(

 یبيترک یتوسط کدھا یسنگ یھادامنه یداریپا ليدر تحل یبيترک یھاروش. )١٣٩٢آذرافزا، (است 
 نیا. )Liang, Yamin, 2009( رنديگیاده قرار ممورد استف یاندهیفزآ ربه طو ،یعدد یھابر روش یمبتن

آب  انیالمان مجزا به ھمراه اعمال جر ليبا روش تحل یتعادل حد یليروش تحل بيممکن است شامل ترک
 ليبا روش تحل یتعادل حد یليروش تحل بيممکن است شامل ترک ایو  )Geo-Slope, 2000( ینيرزمیز

 یدیبريھ یعدد یھاامروزه مدل. باشد )Noroozi et al, 2011(استرس  ليتفاضالت محدود به ھمراه تحل
سطح    Mathematica یسینوکامپلکس توسط زبان برنامه طيھا در محدامنه ليتحل یبرا یتریقو اريبس

  ).Wolfram, 1999( باال انجام گرفته است
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
  

 :گاز یفلرھا تیدار سادرزه یدامنه سنگ یداریپا ليتحل
  
به  یديروش گروه کل رب یمبتن یشنھاديپ تمیاز الگور Sph7 - 01دامنه  یکيمدل ژئوتکن یطراح یبرا

مھم، سه  نیبه ا افتیدست  یبرا. آن استفاده شده است F.Sدامنه و محاسبه  یداریپا ليمنظور تحل
 ليو تحل یکيمکان یسازخواص و مرحله مدل صيو تخص یمدل رفتار فیتعر ،یھندس یسازمرحله، مدل

بر اساس مشخصات  .شودیمراحل پرداخته م نیمختصر ا انيدر ادامه به ب. رفتیصورت پذ ،یداریپا
انجام  یھاليو تحل ٧مشخص شده در محدوده فلر  یسنگ دامنه سنگتوده یوستگيشبکه ناپ یھندس

 الزم به ذکر است که به. دامنه انتخاب شد نیا یسازبه عنوان روش مدل یبيشده روش نامحدود و ترت
انجام  یبيرترتينامحدود غ یزسامرحله از کار، مدل نیھا در ادرزه بينامعلوم بودن تسلسل و ترت ليدل

 شودیاجرا م Mathematica طيکه در مح FORMو  PKGMافزار اساس و به کمک نرم نيبر ھم. گرفته است
کامل مدل  یطراح بعد از .صورت گرفته است ٧محدوده فلر  Sph7-01دامنه  یھندس یسازمدل اتيعمل

به مدل  یکيو ژئوتکن یکيژئومکان یو اختصاص خواص و پارامترھا یمدل رفتار فیاقدام به تعر یھندس
  .دیگرد

  
◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 :گاز یفلرھا تیدار سادرزه یدامنه سنگ یداریپا ليتحل

 



 ليتحلآن  یاست که مبنا  یديکل یھاروش گروه یشنھاديپ یکياستفاده شده در مدل مکان ليروش تحل
ھا بصورت درزه یمشخصات ھندس نييپس از تع. )Yarahmadi-Bafghi, Verdel, 2003(است یتعادل حد

مدل . انجام شد Mathematica یسینوبرنامه طيدر مح یبه روش آمار بعدیدو یھندس یسازمدل ،یآمار
 یتئور یبر مبنا) یتعادل حد( یکيبه صورت استات ليسوار و تحل یھندس دلم یبر رو زيمقاطع ن یکيمکان
و تقليل ابھامات موجود در مدل  یجھت بررس زيھا ندامنه یمدل احتماالت. انجام شده است یبلوک
مرتبه اول و دوم  یآمار یگشتاورھا: مدل عبارتند از نیمورد توجه در ا یرھايمتغ. ساخته شد یکيمکان

و ) γb(سنگ ، وزن مخصوص ماده)φو  C(ھا سطح درزه یمقاومت ی، پارامترھا)اريمع انحرافو  نيانگيم(
و در  نييپارامترھا تع نیا یآمار یھاداده یاطالعات از رو نیھا که امولفه نیدو به دو ا انسیکوار ریمقاد
 .استفاده شد ادجھت تحليل قابليت اعتم PKGMو  FORM یسازاز مدل. مورد استفاده قرار گرفت ليتحل

 .نشان داده شده است Sph7 – 01 یاز دامنه یینما) ٢(در شکل 

 
 طيرسم شده از دامنه در مح یکيشکل توپوگراف) b(و  Sph7 – 01از دامنه  یینما) a( - ٢شكل 

mathemathica 
 

 استفاده شده در تحليل ھایماده سنگ و ناپيوستگ یو مكانيك یمشخصات فيزيك - ١جدول 
Parameters C φ ρ E G K T υ Kn Ks 

unit Mpa degree kg/m3 Mpa Mpa Mpa Mpa - Gpa Gpa 
Rock mass 102/1  93/28  1670 63/69  08/28  63/44  097/0-  24/0  9/3  25 

 
 توده یمھندس یبندطبقه - ٢جدول 

  USCS طبقه بندي
(Budhu, 2010) 

RMR 
(Bieniawski, 1989) 

 SMR  
(Romana 
et al, 2003) 

CL to CH 43 (IV) 6/55 تشريح  (IIIa) 

قرار  یدار سازند آغاجاردرزه یمارن یسنگ یھادار بوده و در تودهدرزه یسنگ بيز نوع شدامنه مورد نظر ا
 PKGMشده به روش  هيتھ یکيمدل ژئوتکن یصورت گرفته بر رو یداریپا ليحاصل از تحل جینتا هیبر پا. دارد

& FORMدامنه یمدل ھندس. قرار دارد ”داریناپا“دامنه در حالت  نی، ا Sph7 – 01 کل در ش)a-3 ( نشان
 – Sph7 یدامنه یصورت گرفته برا یھندس یسازو مدل ییصحرا یھایبررس هیبر پا. داده شده است

 یاصفحه یرو زشیر یدو بعد یسازبا توجه به مدل یول دیبرآورد گرد یاگوه وارهید نیمحتمل ا زشی، ر01
با  PKGM & FORMبه روش   نانياطم بیضر ليتحل جهينت. گرددیم ليبه موازات فصل مشترک تحل

 .نشان داده شده است) b-3(در شکل  یديکل یھاشده با استفاده از روش گروه هياستفاده از مدل تھ
 

 ھاو روش محاسبه آن یکياستات لياستفاده شده در تحل یھامولفه - ٣جدول 
انحراف  توزیع

  معيار
مقدار 
  ميانگن

  پارامترھا معيارھا واحد

ھندسی سنگ بندی مطبقه - ۴٣ - -
(Bieniawski, 1989)  

RMR 

- - ۶٢٧٢/۶٩  MPa 
)

40

10
(

10



RMR

sE    
(Bieniawski, 1989) 

مدول 
االستيسيته 

 معادل



انحراف  توزیع
  معيار

مقدار 
  ميانگن

  پارامترھا معيارھا واحد

وزن حجمی  آزمایش Kg/m3 ١۶٧ - نرمال
 ماده سنگ

٠٠١/٠ نرمال  ١٠٢/١  MPa  تعيين خواص مقاومتی معيار
 بارتن ـ باندیس

چسبندگی 
  سطح درزھا

٣٨/٣ نرمال  ٩٣/٢٨  degree 
تعيين خواص مقاومتی معيار 

 بارتن ـ باندیس
زاویه 

اصطکاک درزه 
  ھا

- ٢٧۶/٠   Cov[・φj, C0]  کواریانس φj 
  Cj و

 

 
گروه  یبروش تئور Sph7 – 01مقطع دامنه  یداریپا ليمدل تحل) b(و  یھندس یسازمدل) a( - ٣شكل 

 یديکل
 

 Sph7 – 01دامنه  یبرا یديروه کلگ یبه روش تئور نانياطم بیضر ليتحل جهينت - ٤جدول 
 Weight of  پایداری

unstable 
group (Ton) 

P(F.S<1.5)P(F.S<1.0)Factor of 
Safety 
(F.S) 

Analysis 
method 

١٣/٣ ناپایدار  ٠٠٨٢/٠  ٧٩۶/٠  ٨۴٧/٠  PKGM & 
FORM 

 
◊◊◊◊◊◊◊  

 
 :یکنترل دقت روش پيشنھاد

  
) ١(مندرج در جدول  یمھندس یشناسنيزم یرامترھابر اساس پا ،یکنترل دقت روش پيشنھاد به منظور

مدل ) b-4(در شکل . )Itasca, 2008( دیگرد   UDECیافزاردامنه در محيط نرم نیا لياقدام به تحل) ٢(و 
اعتماد دو  تيقابل ليتحل جهيبھمراه نت یمدل رفتار وخواص  صيبعد از تخص  Sph7 – 01 یدامنه یکيمکان
 جینتا نيب یتطابق خوب گردد،یحاصله مشاھده م جیطور که در نتا ھمان .ستدامنه نشان داده ا یبعد

 یبرا یشنھاديپ تمیالگور یبرتر ن،یعالوه بر ا. وجود دارد یشنھاديبا مدل پ یعدد یھاليحاصل از تحل
. ذکر شده است یعدد یھاتوسط روش ليفرآتر از توان تحل شروندهيپ زشیلغزش و ر یزون بحران ليتحل

- یکامالً متفاوت را دارا م سميدو نوع لغزش دامنه را با مکان ليتحل ییتوانا یشنھاديپ تمیگورال نيھمچن
- یم شتريب تيھا با واقعو تطابق آن یسنگ یھادامنه ليتحل ییتوانا ییھاتمیالگور نيبا توسعه چن. باشد
بر روش گروه  یمبتن ینھادشيپ تمیتوسط الگور یداریسرعت فرآيند تحليل پا باشد،یالزم به ذکر م. گردد

 .باشدیم یعدد یھااز روش شتريب اريکليدي بس



  
محيط  درشده  یطراح Sph7 – 01دامنه  یداریپا ليتحل یکيمدل مکان) b(و  یمدل ھندس) a( - ٤شكل 

 UDEC یافزارنرم
 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

بـا توجـه بـه  یشـنھاديپ تمیو الگـور یروش گروه کليد بيان نمود که توانیبا توجه به مطالب مطرح شده م
توانـد بـه عنـوان مـي ،یدقت نسبتاً باال در تحليل و ھمخواني خوب نتايج حاصله با نتايج روش تحليـل عـدد

استاتيکي موجود باشـد، مـورد  یھاکه شرايط استفاده از تحليل یھا در مواردجايگزين يا مكمل ديگر روش
 یو روش المـان مجـزا یبـر روش گـروه کليـد یمبتنـ یشـنھاديپ تمیمقايسه بين الگـور .استفاده قرار گيرد

اسـتفاده از  یامـا مزيـت اصـل دھـدیتشابه زياد بين ھندسه ريزش را نشان مـ UDECانجام شده بوسيله 
آن  شـروندهيپ یزشـیر ليـنسبت به روش المان مجـزا در سـرعت فرآينـد تحليـل و تحل یشنھاديپ تمیالگور
امكان از دست  گيرد،یقرار م یقابل حركت مورد بررس یھاگروه یتمام ،یچون در روش گروه كليد. است

، تطـابق Sph7 – 01دامنـه  یانجـام شـده بـرا یداریـپا ليـتحل هیبرپا .وجود ندارد یريزش یدادن گروه کليد
 هیـبر پا .گرددیمشاھده م UDECتوسط  یعدد ليو روش تحل یديکل یھابه روش بلوک ليتحل نيب یخوب
 یبـرا یداریـمھـم و کنتـرل پا یھـادر رده دامنـه بي، شـSph7-01دامنـه  یانجـام شـده بـرا یداریپا ليتحل

  .باشدیدامنه م یدارسازیمناسب، جھت پا نانياطم بیمحاسبه ضر
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
در انجـام  یشرکت مجتمع گاز پارس جنـوب ٨و  ٧،٦ یچھارم و فازھا شگاهیمحترم پاال تیریاز مساعدت مد

بخـاطر تمـام زحمـات و  یبـافق یاراحمـدی رضـايدکتر عل یاز جناب آقا نيھمچن. شود یم یلعات قدردانمطا
  .میرا دار یتشکر و قدردان تینھا شانیھاییراھنما

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :منابع فارسي 

  
مجتمع گاز  ٨و  ٧،٦ یگاز فازھا یساختگاه فلرھا یکيمخاطرات ژئوتکن یبررس" ، ١٣٩٢، .م،  آذرافزا     
   .یزد، ایران ،دانشگاه یزد، نامه کارشناسی ارشدپایان، " یرس جنوبپا
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  تحليل سيستماتيکی پایداری ترانشه ی سنگی کنارگذر خوانسار 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  ٣، ھمایون صفایی٢فرد ، اکبر قاضی*١وردی زھرا شاه

  zahra.shahverdy@yahoo.com کارشناسی ارشد زمين شناسی مھندسی، گروه زمين شناسی، دانشگاه اصفھان، ایران- ١
  دانشيار، گروه زمين شناسی، دانشگاه اصفھان، ایران - ٢
  دانشيار، گروه زمين شناسی، دانشگاه اصفھان، ایران - ٣

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :چكيده 

   
ھای عمرانی و  ترین مسائل در فعاليت یکی از مھم ھاي سنگي طبيعي و مصنوعي پايداري دامنه تحليل

تواند  ھر گونه تحليل نادرست می .است شدهآن ارائه  كه روش ھاي گوناگوني جھت برآورد معدنی است
انتخاب روش صحيح پایدارسازی . منجر شوددر حين و یا پس از اجرای پروژه ناپذیر  به خسارات جبران

ھا، به محيط و پارامترھای ژئومکانيکی شيب و ھمچنين روش مناسب تحليل بستگی مستقيم  شيب
ای ترانشه سنگی کنارگذر خوانسار با استفاده از روش دراین پژوھش پایداری شيروانی ھ. دارد

، Dips v5.103ھاي سيستماتيکي با نرم افزار  بررسي .مورد تحليل قرار گرفته استسيستماتيکی 
اي در ديواره جنوب غرب وجود دارد و در ديواره  اي و گوه نمايانگر آن است که احتمال شکست صفحه

  .د دادشمال شرق واژگوني يا ريزش، رخ خواھ
  

  کنارگذر خوانسار، ترانشه سنگی، پایداری، تحليل سيستماتيکی :كليد واژه ھا
  
  

Abstract: 
 

Systematic analysis of the Stability of new Khansar by-pass road-cut 
Rock Slopes  

 
Analysis of the natural and artificial rock slope stability is one of the important topics in civil and 
mining activation the Several methods have been proposed to estimate it. Any inappropriate 
assessment results in heavy dameges. Selection a suitable stabilization method depends on 
environments, geomechanical proportion and appropriate assessment method. In this study, 
slope stability of Khansar by-pass rock slope was assessed by systematic methods. results of 
systematic analysis using Dips v5.103 software shows that, there are possibilities for planar and 
wedge failures in south-west wall and in north-east wall are potential for fall or toppling 
failures.  
Keywords : Khansar by-pass, road-cut rock slopes, Stability, Systematic analysis  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
شـد، ترانشه ي جاده ي درحال احداث خوانسار که قسمتي از راه مواصالتي بين چند استان کشور مـي با

 ١٣' ٢/٢''منطقـه ي مـورد مطالعـه در عـرض جغرافيـايي . شھرستان دامنه را به گلپايگان متصل مي نمايـد
 ٩/٩شرقي قـرار دارد و فاصـله آن تـا شھرسـتان خوانسـار  ۵٠° ٢٠' ۶/۵٣''شمالي و طول جغرافيايي  ٣٣°

شـمال شـرقي و جنـوب  متـر داراي دو ديـواره ٣٠متـر و عـرض  ٧٠٠اين ترانشه با طول . کيلومتر مي باشد
قـرار دارد ايـن زون  رجانيسـ محل ترانشه در زون سـنندج. متر مي باشد ١١و  ٣٨غربي به ترتيب با ارتفاع 

اي در امتـداد و بـه مـوازات  داشـته كـه بصـورت نـوار طويـل دگرگـون شـده لـومتريک ٢۵٠تا  ١۵٠ نيب ییپھنا



ور، نه تنھا عمدتاً از شيست و سنگ ھـاي واحدھاي زمين شناسي مسير مذک .روراندگي زاگرس قرار دارد
 ضعيف ماننـد فيليـت گرافيـت دار تشـکيل شـده انـد، بلکـه از لحـاظ سـاختاري نيـز پتانسـيل ناپايـداري دارد

و نـرم افـزار  اسـتفاده از روش سيسـتماتيکي، ترانشـه مـورد مطالعـه بـا پژوھشدر اين . )١٣٨٣آقانباتی، (
Dipsمورد تحليل قرار گرفت.  

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :روش تحقيق

روش سيستماتيکي در تحليل پايداري شيب، روشي مبتني بر ژئومتري و ھندسه شيب است کـه امکـان 
ــداري را در شــيب براســاس وضــعيت ھندســي و پارامترھــاي مشخصــه صــفحات شــيب  ــواع ناپاي وقــوع ان

ي نظيـر در تحليل سيتماتيکي در اولين گام الزم است که پارامترھاي. کند بيني مي وشکست صفحه پيش
) شـيب وجھـت آن(ي ناپيوستگي، مشخصات صفحه شيب، شکست، بااليي شيب  گيري مجموعه جھت

ھاي پايداري  تحليل. آورد تواند به عنوان صفحه شکست عمل کند را به دست مي وتمام صفحاتي که مي
 ي اسـتريونت در اين روش بر اساس ترسيم ظاھري، ھندسي و بر اساس ترسـيم صـفحات بـر روي دايـره

 .(Eberhardt , Stead, 2002) شود انجام مي
ھا، صفحات بر روي دايره استريونت ترسيم شده و  در روش سيستماتيک بعد از برداشت تمام ناپيوستگي

تـوان  دراين روش مي. شود بيني نوع شکست احتمالي عمل مي ھاي موجود جھت پيش براساس روش
تنھا پارامتر رفتاري مرتبط با توده . بيني کرد را پيش اي و واژگوني اي، گوه احتمال سه نوع شکست صفحه

و ديگـر . باشـد مـي) φ(گيرد، مقدار زاويه اصطکاک داخلـي  سنگ يا خاک که در اين تحليل مدنظر قرار مي
باتوجـه بـه مشخصـات ھندسـي و . شود درنظر گرفته نمي... پارامترھا نظير مقاومت برشي، آب منفذي و

ھـاي شکسـت  بر روي استريونت، محدوده بحراني براي ھر نـوع از مکانيسـم مقدار زاويه اصطکاک داخلي
گيـرد امکـان وقـوع  ھر صفحه شکستي که قطب آن در محدوده بحراني قـرار مـي. شود در نظر گرفته مي

ھاي پايـداري شـيب اولـين روش  در اکثر تحليل. )١٣٨٦فتحی، رشيدی، ( ن صفحه وجود داردشکست در آ
کـه در ايـن روش بـه غيـر از مشخصـات  بـا توجـه بـه ايـن . باشـد مورد استفاده روش سيسـتماتيکي مـي

شـود، ممکـن اسـت بـه  ھندسي، پارامترھاي مربوط به خواص فيزيکي و ژئومکانيکي در نظـر گرفتـه نمـي
 پـذيري بـاال انجـام مـي ليه و با ريسکھاي او نتايج درستي نرسد، لذا استفاده از اين روش فقط در تحليل

 ھاي کلي بر اساس نتـايج حاصـل از ايـن روش انجـام نمـي ريزي ھا و برنامه به ھمين دليل طراحي. شود
شـود و در  عالوه بر موارد فوق در اين روش صفحات شکست بـه صـورت يکپارچـه در نظـر گرفتـه مـي. گيرد

از . تـوان اسـتفاده کـرد شـد، از ايـن تحليـل نمـياي يا قوسـي با مواردي که صفحه شکست به صورت پله
 سيستم ناپيوسـتگي ھا از لحاظ ھندسي ساده ھستند و روش سيستماتيکي در مواردي که شکستگي
 ھـاي سـنگي بيشـتر از شـيب اين تحليل در شـيب. شود ھا محدودي در منطقه وجود دارد، استفاده مي

ليل بايد مد نظر داشت اين اسـت کـه در آن وضـعيت ھاي خاکي کاربرد دارد و از نکات مھمي که در اين تح
  .شود آب در نظر گرفته نمي

پس از جمع آوري موقعيت ناپيوستگي ھا و شرايط زمـين شناسـي آن ھـا، موقعيـت ديـواره ھـاي ترانشـه 
مــورد نظــر را بــه اســتريونت اضــافه کــرده، ســپس دســته درزه ھــاي غالــب منطقــه در ھــر ديــواره را، روي 

قادر است با ايجاد مخروط ھاي متغيـر بـا انحـراف اسـتانداردھاي   Dipsنرم افزار. مي کنيماستريونت ايجاد 
تعريف شده در اطراف ھر دسته درزه، محدوده قطب ھاي آن دسته را با توجه بـه انحـراف اسـتاندارد مـورد 

  . (Rocscience, 2001)نظر تعيين کند
ح درزه ھا نـرم و در ديـواره جنـوب غـرب نـرم تـا در منطقه مورد مطالعه در ديواره شمال شرقي بيشتر سط

مقـدار ايـن زاويـه در آزمایش ھا ی انجام شده بر نمونه ھای سـنگی منطقـه با توجه . باشند کمي زبر مي
  .)١٣٩٠شاه وردی، ( درجه در نظر گرفته شد ٢٨درجه و در ديواره جنوب غرب  ١٨ديواره شمال شرق برابر 

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  : نتایج

امکان شکست واژگوني يا ريزشي بررسي  
بررسي ھا نمايانگر آن است که در ديواره جنوب غرب احتمال رويداد ريزش بسيار کم مي باشد ولي در 

  ). ٢و  ١ شکل(ديواره شمال شرق اين گسيختگي داراي احتمال بيشتري باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
در ديواره جنوب غرب ) واژگوني(بررسي احتمال شکست ريزشي : ١شکل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در ديواره شمال شرق)واژگوني(احتمال شکست ريزشي  بررسي: ٢ شکل   

 
 
 
 
 
 
 



 
  بررسي امکان شکست صفحه اي

در ترانشه مورد مطالعه ديواره جنوب غربي شکست صفحه اي وجود دارد در حالي که در ديواره شمال 
  ).٤ و ٣اشکال( شرقي تعداد کمي از قطب ھاي ناپيوستگي، لغزش صفحه اي دارند

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  بررسي احتمال شکست صفحه اي در ديواره جنوب غرب :٣ شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  بررسي احتمال شکست صفحه اي در ديواره شمال شرق: ٤ شکل
  

  بررسي امکان شکست گوه اي
اما در ) ٥ شکل(در اين مطالعه، در ديواره جنوب غربي احتمال شکست گوه اي وجود خواھد داشت 

  ).٦ شکل(يواره شمال شرقي امکان تشکيل گوه وجود نخواھد داشت د
  
  
  
  
  
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
بررسي احتمال شکست گوه اي در ديواره جنوب غرب   :٥شکل     
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  بررسي احتمال شکست گوه اي در ديواره شمال شرق: ٦شکل
  
  

  :نتيجه گيري 
  

ر خوانسار نشان دھنده گسيختگي ھاي احتمالي گوه اي و تحليل سيستماتيکي پايداري ترانشه کنارگذ
  .صفحه اي در ديواره جنوب غرب و گسيختگي ريزشي در ديواره شمال شرق مي باشد
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  :چكيده 
  

اي ژئودیناميک دائمي در چھار ايستگاه گرگان، محمودآباد، تنكابن و رشت جمع آوري و نتايج آنھا ھداده
جایی و سرعت پوسته مورد ھدف مطالعه ژئودیناميک پوسته و محاسبه ميزان جابه. ارائه شده است

ای بين سالبه صورت سه مولفهGPS نمودارھای موقعيت زمان ایستگاه دائمی . ارزیابی قرار گرفته است
ھا ھا بر روی ھریک از مولفهجایی ایستگاهرسم شد و با برارزش خط سرعت جابه ٢٠١٢ تا ٢٠٠٦ ھای

ھای ژئودیناميک ایستگاه گرگان، محمود آباد، تنکابن و ارتفاعی داده  مؤلفهمقایسه بين  .محاسبه گردید
به سمت ) استان گلستان( که ھر چه از سمت شرق دھد یمی، نشان ستابیاھای سطح رشت با داده

از ميزان تغييرات ارتفاعی منطقه کاسته شده و برعکس بر  میرو یمپيش ) استان مازندران و گيالن(غرب 
که این ميزان تغييرات برای ایستگاه گرگان . کند یمی آبخوان منطقه افزایش پيدا ستابیاميزان تراز سطح 

كه نشان  باشد یمميلی متر در مت اين دوره زماني  ٥٥ميلی متر و برای ایستگاه رشت برابر  ٤٢٠برابر 
از ھمبستگي آماري خيلي ) قائم(ی زمين در ايستگاه گرگان در جھت ارتفاعی ھا ییجا جابهدھد روند مي

 R2(باشد اما اين روند در ايستگاه رشت از ھمبستگي خيلي ضعيفبرخوردار مي ) R2 =%96(قوي يعني
ی متوالي ھا یخشکسالدليل نوسانات ارتفاعات گرگان را شايد بتوان به . برخوردار است )0/01 % =

 .گيرد، مرتبط دانستھاي زيرزميني منطقه صورت ميرويه از آبكشور و برداشت بي
  

  )ایران، تراز آب زیرزمينی، شمال )GPS(ھای ژئودیناميک نشست زمين، داده ( :كليد واژه ھا
  
  

Abstract: 
 

Land subsidence analysis of data using Geodynamic (GPS) 
 ( Case study: Northern of Iran) 

 
Geodynamic Data permanent in four stations; Gorgan, Mahmoud Abad, Tonekabon and Rasht 
collected and the results are presented. Aim is the study of crust of Geodynamic and the 
calculation of displacement and velocity were evaluated. Charts of Permanent GPS time position 
station were drawn three components between 2006 and 2012 and the value of displacement 
speed line stations on each of the components are calculated. Comparison between 
components of height Geodynamic in Gorgan, Mahmoud Abad, Rasht and Tonekabon stations 
with groundwater data indicate that the East side (Golestan province) to the West (Mazandaran 
and Gilan) altitude changes been reduced and reversed the balance of the aquifer water table 
rises That amount changes for Gorgan station is 420 mm and for Rasht station is 55 mm in 
period of time Which indicates that the ground displacements in Gorgan Station in height 
(vertical) of the very strong correlation (R2 =% 96) but this trend in Rasht station has a very 



weak correlation, (R2 =% 0/01). Fluctuations due to droughts, successive heights of Gorgan 
and perhaps indiscriminate withdrawal of ground water takes place, are linked. 

  
Keywords: (Earth Summit, Geodynamic data (GPS), Groundwater Level, Northern of 
Iran) 
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  :مقدمه 
  

ای مورفولوژیک نوعی از تغيير شکل سطح زمين است که با دگر شکلی  فرونشست نيز به عنوان پدیده
و ھمچنين ) Glopper.1989, USD 1974, Stephen, 2011( عمودی و یا حرکت رو به پایين سطح زمين

و در حالت ) Stephen, 2011( مواد سطحی زمين ھمراه است) فروریزی( نشست تدریجی یا دفعی
جایی  به تواند داراي بردار جا شامل فرو ریزش یا نشست رو به پایين سطح زمين است که می، ای منطقه

ای سطح زمين  مھمترین علت فرونشست منطقه). ١٣٨٧،لشکری پور و ھمکاران( افقی اندکی نيز باشد
- زمينی در اثر استخراج بیھای آب زیر  تراکم سفره، ھاي رسوبی مناطق خشک و نيمه خشک در حوضه

رویه از این وضعيت به ویژه در جایی که استخراج بی ).Pacheco et al., 2006( رویه از این منابع است
ھای آبدار رسی نفوذ ناپذیر قرار دارد  ای با الیه ای متخلخل که به صورت ميان الیه ھای آبدار ماسه سفره

  ). Liu et al., 2006بعد از  ١٣٨٧، لشکری پور( گردد بسيار حاد بوده و موجب فرونشست گسترده می
کاليفرنيا، مشخص شد که دره آنتلوپ با ر دپ مربوط به دره آنتلو) ١٩٩٨(ھمکاران و  ١گالووی پژوھشدر 

سطحی در  رمتر به دليل برداشت آب از منابع زی ميلی ٢٠ای با فرونشستی کمتر از  ساختار مخروط افکنه
حوزه  )Chen et al., 2010(ن ی مناطق غربی و جنوب غربی تایواھا پژوھشن ھمچني. سال مواجه است

، ٢، شھر ایراپواتو)Eray, 2011( کازلو در ترکيه -، حوزه ژانگولداک)Gumilar et al., 2012(اندونزی  ،باندونگ
ازد افزایش س یمنمایان  )Kay et al., 2012(ا ، شھر گانده در کشور استرالي)Ramiro et al., 2012( مکزیکو

و  ھا سفرهھای صنعتی و کشاورزی و استخراج آب و مواد معدنی از  يتفعالنشينی و  رو به رشد شھر
  .موجب بروز و افزایش روند فرونشست زمين گشته است سطحی  رمعادن زی

ی زيرزميني به وفور مشاھده شده ھا آبرويه در ايران نيز پديده فرونشست باالخص در اثر استخراج بي
. باشد یمدشت  ٢٠٩ی کشور که در آن نشست زمين مشاھده شده شامل ھا دشتآمار . تاس

يين نرخ فرونشست از حدود دو دھه قبل در دشت رفسنجان که تعھای علمی در جھت  یبررسنخستين 
ی اخير ھا سالدر  .)١٣٧٣ ،شفيعی ثابت(واجد باالترین سابقه و نرخ فرونشست بوده، آغاز گردیده است 

ی ھا دشتی زیر زمينی در بسياري از دیگر ھا آبی زمين در ارتباط با افت سطح ا منطقهرونشست پدیده ف
، دشت دامغان )١٣٩٠،رکیودھقان س(رند م، )١٣٨٥خورسندی، (کشور از جمله در دشت ھمدان 

باران اتفاق  و کمخشک  در مناطق بيشترين گزارشات نشست زمين. گزارش شده است) ١٣٩١افضلی، (
  . دافت یم

 جمعيتی تراکم و صنعتی کشاورزي، توسعه نظر ازھای کشور جلگه نیرتمھم ازھای ساحلی شمال جلگه
 و داشته چشمگيري رشدھا از این جلگه زیرزمينی آب منابع از برداشت اخير ھايدھه در. یدآ یم شمار به

ھا مربوط به استان گهجل این زیرزمينی آب منابع از آب برداشت بيشترین موجود اطالعات و آمار طبق
كه در طي  دھند یمآب زيرزميني دشت گرگان نشان  ھاي ترازھيدروگراف .باشدگلستان و مازندران می

سانتيمتر سطح ترازآب  ٢٧متر، يعني به طورمتوسط ھرساله  ٩/٦به ميزان ) ١٣٧٠- ١٣٨٩(سال  ١٩
ی کشاورز تيفعال که است کشور تياھمو با  عيوسی ھا دشتی از کین دشت گرگا. كاھش يافته است

 کشوری کشاورزی ھا قطبی از کی زينی از رونق باال برخوردار بوده و در حال حاضر اراضی زيحاصلخ به علت
ی نيرزمیزی از سفره آب بردارحفر چاه و بھره ازينی و رفع اريآبآب  کمبود نيتأمی لذا برا ،گردد یممحسوب 

  .تاس افتهدر دشت گرگان رواج ی
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

                                                 
1. Galloway 
2. Irapuato 
3. Global Positioning System 



  :روش تحقيق
  

ھای سطح آب زیرزمينی آبخوان دشت گرگان، برای تغييرات به منظور دستيابی به ھدف تحقيق از داده
چھار ايستگاه گرگان، محمودآباد، تنكابن و  ٣(GPS)ھای ژئودیناميک ایستابی آبخوان و ھمچنين از داده

رونشينی منطقه استفاده شده ، برای بررسی روند ف٢٧/١٠/٢٠١١الی  ٣١/٣/٢٠٠٦رشت مربوط به سال 
تر ميزان حرکت پوسته زمين در  برای شناسایی دقيق sopac.ucsd.eduدر ضمن از طریق سایت . است
مورد تجزیه و  Excelو  Arc GIS 9/3در نرم افزار  ھا دادهتمام . ز، ماه و سال استفاده گردیده استطی رو

  .اند گرفتهتحليل قرار 
 از البرز، ھاى کوه رشته به جنوب از مازندران، دریاى به شمال از گيالن ستانا شامل محدوده مورد مطالعه

 و درجه ٣۶ در استان این. است محدود اردبيل استان به غربى شمال و غرب از و مازندران استان به شرق
 طول دقيقهٔ  ٣۴ و درجه ۵٠ تا دقيقه ٢۵ و درجه ۴٨ و شمالى عرض دقيقه ٢٧ و درجه ٣٨ تا دقيقه ٣۶
 مربع، کيلومتر ١۴٧١١ حدود مساحتى با گيالناستات . دارد قرار گرینویچ النھار نصف از قىشر

استان مازندران در بخش شمالي ايران قرار . است رشت شھرستان آن مرکز و کشور استان ترین شمالى
- ه استاناز جنوب ب -تركمنستان از شرق به استان خراسان گرفته كه از شمال به درياي مازندران و كشور

كيلومتر  ٤٧٣٠٠مساحت استان در حدود . باشداستان گيالن محدود مي ھاي سمنان و تھران و از غرب به
 ھزار کيلومتر مربع در شمال ایران واقع شده است ٢٢استان گلستان با مساحتی حدود  .باشدمربع مي

نان، از شرق به استان این استان از شمال به جمھوری ترکمنستان، از جنوب به استان سم. )١شکل (
  .)http://www.ngdir.ir( شودخراسان و از غرب به استان مازندران و دریای خزر محدود می

  

  

  موقعيت جغرافيايي و سياسي منطقه مورد مطالعه. ١شكل 
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  : نتایج
  

جھـت . دشـو یمـفشارشی بودن رژیم حاکم بر منطقـه بـرده  ھای ژئودیناميک ایران، پی بهبا بررسی داده
صفحه اوراسيا . از جھت فشارش صفحه عربی بر ميکروپليت ایران است متأثرحرکت کلی ميکروپليت ایران 

ھای تمامی مشاھدات ایستگاه داده ).١٣٩١ ،کشوربرداری سازمان نقشه(ثابت در نظر گرفته شده است 
GPS ،تنکابن، محمود آباد و رشت در مدت زمان فوق به صورت روزانه پردازش شده  در چھار ایستگاه گرگان

 –شـرقی  مؤلفـه( X مختصـاتی مؤلفـهی روزانه برای ھر یـک از سـه ھا جوابی زمانی از ھا یسرو سپس 
  ).١دول ج(بدست آمد  )عارتفا مؤلفه( Z، )جنوبی –شمالی  مؤلفه(Y ، )غربی

  
  
  

                                                 
 



مختصاتی طی بازه زمانی شش ساله  گانه سهھای مؤلفهغييرات حداکثر و دامنه ت ،حداقل. ١جدول 
  ).ترمیليم(

  نام ایستگاه  )mm(دامنه تغييرات   )mm(حداکثر )mm(حداقل  مؤلفه مختصاتی
Y) ١١٠  ٥٠  - ٦٥  )جنوبی –مؤلفه شمالی    

  ١٥٠  ٦٠  - ٩٠  )غربی –مؤلفه شرقی (X  گرگان
Z)٤٢٠  ٢٤٠  - ١٨٠  )مؤلفه ارتفاع  

Y) ١١٨  ٤٨  - ٧٠  )جنوبی –مؤلفه شمالی    
  محمود آباد

  
X) ١٦٠  ٦٠  - ١٠٠  )غربی –مؤلفه شرقی  

Z)١٢٥  ٦٥  - ٦٠  )مؤلفه ارتفاع  
Y) ١٣٨  ٥٥  - ٨٠  )جنوبی –مؤلفه شمالی    

  ١٧٠  ٦٥  - ١٠٥  )غربی –مؤلفه شرقی (X  تنکابن
Z)٦٧  ٣٢  - ٣٥  )مؤلفه ارتفاع  

Y) ١٦٠  ٦٠  - ١٠٠  )جنوبی –مؤلفه شمالی    
  ١٦٥  ٦٠  - ١٠٥  )غربی – مؤلفه شرقی(X  رشت

Z)٥٥  ٣٠  - ٢٥  )مؤلفه ارتفاع  
  

ی استان مازندران نسبت به ھا دشتمنابع آب زیرزمينی حاکيست که  ١٣٩٠ی خرداد ھا یريگنتایج اندازه 
ميليون متر مکعب کاھش حجم و نسبت به  - ١٢/٤٢و  - ٣١/٦٣ بيترت بهقبل  هخرداد ماه سال گذشته و ما

برابر نتايج اندازه  .ميليون مترمکعب کاھش حجم آبخوان داشته است - ٣٦/٤٨ساله نيز  ١٢ميانگين 
سبت ن( ری زماني مذكوھا تيموقع درآمده بيشترين كاھش سطح آب مشاھده شده  عمل بهی ھا یريگ

سانتی متر در زیر  ١٠٨سانتی متر و  ١٩٧معادل  بيترت به) ساله ١٢به ماه مشابه سال قبل و ميانگين 
بندرگز و بيشترين افزايش سطح آب نسبت به ماه قبل  –ساليکنده از محدوده بھشھر  –محدوده وطنا 

سازمان (، )٢ جدول( باشد یمرامسر  –کاظم رود از محدوده چالوس  –محدوده چالوس  ریز درسانتيمتر ١٤
  ).١٣٩٠آب منطقه ای استان مازندران، 

  
ای شرکت سھامی آب منطقه(ی مازندران ھا دشتی زیرزمينی ھا آبخوانبررسی تغييرات حجم . ٢جدول 

  ).١٣٩٠مازندران، 
کد   ردیف

محدود
  ه

نام محدوده وزیر 
محدوده 
  مطالعاتی

وسعت 
آبخوان 

)Km2(  

ضریب 
ذخيره 

  )درصد(

سطح 
ایستا 

بی این 
ماه 

)m(  

تغييرات سطح 
ایستا بی 

نسبت به ماه 
مشابه سال 

  )m(قبل 

تغييرات 
سطح 

ایستا بی 
نسبت به 
ماه قبل 

)m(  

رات تغيي
سطح 

ایستا بی 
نسبت به 

 ١٢متوسط 
  )m(ساله 

تغييرات 
حجم مخزن 
نسبت به 
ماه مشابه 
سال قبل 

)m.c.m(  

تغييرات 
حجم 
مخزن 

نسبت به 
ماه قبل 

)m.c.m(  

تغييرات 
حجم مخزن 
نسبت به 

 ١٢ميانگين 
ساله 

)m.c.m(  
١    

  
١٥٠٤  
  

  - ١٣٫٦٩  -٦٫٠٢  - ١٧٫٠١  -١٫٣٢  -٠٫٥٨  -١٫٦٤  -٧٫٤١  ٠٫٠٣  ٣٤٦  بندرگز -بھشھر
  -٣٫٤٦  -٠٫١٢  -٣٫٧٨  -١٫٨  -٠٫٠٦  -١٫٩٧  ٣٫١٦  ٠٫٠٣  ٦٤  وطنا -ساليکنده  ٢
  -٣٫٩٠  -١٫٥٧  -٣٫٨٥  -١٫٤٧  -٠٫٥٩  -١٫٤٥  -٦٫٢٦  ٠٫٠٣  ٨٨٫٥  تيله نو -وطنا  ٣
  -٢٫٣٢  -١٫٥٧  -٤٫٨٧  -٠٫٥٩  -٠٫٤٠  -١٫٢٤  - ١٦٫٥٢  ٠٫٠٣  ١٣١  رستمکال -تيله نو  ٤
٥    

  
١٥٠٣  

  -٥٫٨٧  -٧٫٧٥  - ١٣٫٨٣  -٠٫٢٨  -٠٫٣٧  -٠٫٦٦  -٥٫٠٨  ٠٫٠٣٤  ٦١٦  نکا-ساری
  -٤٫٦٤  -٥٫٤٣  -٨٫٤٤  -٠٫٩٤  -١٫١  - ١٫١٧١  -٦٫٨٤  ٠٫٠٣  ١٦٥  نکارود - رستمکال  ٦
  -٠٫٦٩  -١٫٦٨  -٣٫٧٦  -٠٫٠٧  -٠٫١٧  -٠٫٣٨  -١٫٨٦  ٠٫٠٣٤  ٢٩١  تجن -نکارود  ٧
  -٣٫٥٠  -٢٫٧٤  -٥٫٩١  -٠٫٣٢  -٠٫٢٥  -٠٫٥٤  -٢٫٣٩  ٠٫٠٣٤  ٣٢٢  سياه رود - تجن  ٨
٩    

١٥٠٢  
  -٧٫٨٢  -٨٫٤٩  - ١٦٫٥٣  -٠٫٣٥  -٠٫٣٨  -٠٫٧٤  -٢٫٣٠  ٠٫٠٤  ٥٥٨  جویبار - ھرقائم ش

  ٠٫٣٤  -٤٫٦٠  - ١٠٫١٠  ٠٫٠٣  -٠٫٤١  -٠٫٩  -٤٫٥٨  ٠٫٠٤  ٢٨١  تاالر -سياه رود  ١٠
  -٤٫٥٥  -٤٫١٨  -٣٫٠٨  -٠٫٣٧  -٠٫٣٤  -٠٫٢٥  -٠٫٠٢  ٠٫٠٤  ٣٠٨  بابل رود - تاالر  ١١
١٢    

١٥٠١  
  -٧٫٧٩  -٨٫٩٠  - ١٩٫٤٧  -٠٫١٤  -٠٫١٦  -٠٫٣٥  ١٢٫٢٦  ٠٫٠٥  ١١١٣  آمل - بابل

  -٥٫٠٢  -٦٫٦٩  - ١٤٫٧٢  -٠٫١٥  -٠٫٢  -٠٫٤٤  ١٥٫٢٢  ٠٫٠٥  ٦٦٩  ھراز - بابل رود  ١٣
  -٢٫٩٩  -٠٫٨٣  -٥٫٤٨  -٠٫١٨  -٠٫٠٥  -٠٫٣٣  ٩٫٥٥  ٠٫٠٥  ٣٣٢  آلش رود -ھراز  ١٤
١٥    

١٤٠٣  
  -٦٫٢٨  -٨٫٣٨  ١٫٧٥  -٠٫٧٢  -٠٫٩٦  ٠٫٢  ٣٫٩٥  ٠٫٠٣  ٢٩١  نوشھر -نور

  -٤٫٩٨  -٦٫٧٩  ٢٫٠١  -٠٫٧٧  -١٫٠٥  ٠٫٣١  ٧٫٤٩  ٠٫٠٣  ٢١٦  علمده - آلش رود  ١٦
  -١٫٢٠  -١٫٥٦  -٠٫٢٣  -٠٫٥٣  -٠٫٦٩  -٠٫١  -٦٫١٧  ٠٫٠٣  ٧٥٫٣  چالوس - علمده  ١٧
١٨    

  
  
١٤٠٢  
  

  -٦٫٩١  -١٫٥٩  ١٫٧٧  -٠٫٧٤  -٠٫١٧  ٠٫١٩  -٥٫٩٩  ٠٫٠٤  ٢٣٤  رامسر - چالوس
  -٠٫٨٤  ٠٫٣١  -٠٫٤٢  -٠٫٣٨  ٠٫١٤  -٠٫١٩  -٨٫٥٨  ٠٫٠٤  ٥٥٫٢  کاظم رود- چالوس  ١٩
 -کاظم رود  ٢٠

  چشمه کيله
٢٫٣٧  -٠٫٤٦  ١٫٤٢  -٠٫٦٧  -٠٫١٣  ٠٫٤  -٥٫٦٤  ٠٫٠٤  ٨٨٫٥-  

-چشمه کيله  ٢١
  صفارود

٣٫٧٤  -١٫٥١  ٠٫٧٢  -١٫٠٤  -٠٫٤٢  ٠٫٢  -٤٫٧٥  ٠٫٠٤  ٨٩٫٨-  

  



-ھای ژئودیناميک ایستگاه گرگان، محمود آباد، تنکابن و رشت با دادهارتفاعی داده  مؤلفهبا مقایسه بين 
استان (به سمت غرب ) استان گلستان(که ھر چه از سمت شرق  دھد یمی، نشان ابستیاھای سطح 

از ميزان تغييرات ارتفاعی منطقه کاسته شده و برعکس بر ميزان تراز  میرو یمپيش ) مازندران و گيالن
 ٤٢٠که ميزان این تغييرات برای ایستگاه گرگان برابر . کند یمی آبخوان منطقه افزایش پيدا ستابیاسطح 
با بررسي آماري و مقايسه نمودارھا ). ٢شکل ( باشد یمميلی متر  ٥٥متر و برای ایستگاه رشت ميلی
ی زمين در ايستگاه گرگان در ھا ییجا جابهگيري نمود كه روند نتيجه توان یمی ثبت اطالعات، ھا سالبين 

باشد اما اين روند رخوردار مي ) R2 =%96( از ھمبستگي آماري خيلي قوي يعني) قائم(جھت ارتفاعي 
  .برخوردار است) R2 = % 0/01(در ايستگاه رشت از ھمبستگي خيلي ضعيف 

  

 

ھای گرگان، محمود ایستگاه(ی رخ داده در جھت عمودی ھا ییجا جابهميزان ھمبستگی بين . ٢ شکل
  ).٢٠١٢- ٢٠٠٦آباد، تنکابن و رشت، 

  
ی در ماه ھای مختلف ستابیاکه ارتباط خوبی بين افزایش سطح  دھد یمرسی نشان نتایج این بر

 –آذر(ی در ماه ھای مختلف ستابیای در منطقه و کاھش سطح نيفرونش، با مقدار )آبان –فروردین (
  ).٣شکل (باالآمدگی در منطقه داردر، با مقدا)اسفند

  

  
ی ناگھانی از اوایل آذر تا باالآمدگاواخر آبان ماه و  روند خطی کاھش ارتفاع از اوایل فروردین تا. ٣شکل 

  .ی داردستابیاميالدی، که رابطه خوبی با سطح  ٢٠٠٩اواخر اسفند ماه سال 

 گرگان

محمودآباد

 تنکابن
رشت



◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

 وقوعگرگان، محمود آباد، تنکابن و رشت  ایستگاه) GPS(ھای ژئودیناميک داده از آمده دست به نتایج
 به توجه با فرونشست این نرخ .یدنما یم تأیيد را گرگان دشت از وسيع ايپھنه در زمين فرونشست
 .است شده گزارش سال در متر یليم ٧٠ حدودگرگان  GPS ایستگاه از شده آوريجمع ساله ٦ اطالعات

این  دھد یمسال نشان  ٦یی عمودی ایستگاه گرگان چشمگير بوده است که در طول مدت جا جابهميزان 
با بررسي آماري و مقايسه . باشد یمی فرونشيندر جھت عمودی در حال  متر یليم ٤٢٠ن منطقه به ميزا
ی زمين در ايستگاه ھا ییجا جابهنتيجه گيري نمود كه روند  توان یمی ثبت اطالعات، ھا سالنمودارھا بين 

باشد اما رخوردار ميب ) R2 =%96(از ھمبستگي آماري خيلي قوي يعني ) قائم(گرگان در جھت ارتفاعي 
 طور متوسط به. برخوردار است )R2 = % 0/01( اين روند در ايستگاه رشت از ھمبستگي خيلي ضعيف

با  آن سھم بيشترين كه گردد یمبرداشت  آبرفتي آبخوان از مترمكعب ميليون ٣٩٤/٧٨١حدود  ساالنه
 قنات سيستم به درصد ٢/٩حدود  ،بوده برداريبھره چاه به مربوط زيرزميني آب تخليه منابع از درصد ٥/٨٨

دليل نوسانات ارتفاعات . باشد یمآبرفتي  ھايچشمه به مربوط باقيمانده درصد ٣/٢و  شده داده اختصاص
با بروز خشکسالی و . ی متوالی در کشور روی داده، مرتبط دانستھا یخشکسالگرگان را شاید بتوان به 

ی زیرزمينی، سطح آب به شده افت نموده و حاصل این فرآیند، افت سطح ھا آباز ذخایر  هیرو یببرداشت 
ھای ی در ماهستابیاکه ارتباط خوبی بين افزایش سطح . باشد یمزمين در بعضی نقاط از جمله گرگان 

باالآمدگی در  رھای مختلف با مقدای در ماهستابیای در منطقه و کاھش سطح نينش فرومختلف با مقدار 
 محسوس بسيار اخير ھايسال درگرگان  دشت آبخوان در زیرزمينی یھا آب سطح افت ميزان .ردمنطقه دا

  .است بوده
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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 .ھمایش انجمن زمين شناسی ایران، دانشگاه تربيت مدرس
بکار گيری تکنيک تداخل سنجی تفاضلی راداری در تعيين نرخ و دامنه "، )١٣٩٠( ،.ی، دھقان سورکی

ایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات پ ."فرونشست زمين در دشت مرند
  .ياکانشگاه تربيت مدرس، به راھنمایی محمد شریفی د ،افياییجغر

 ،ھاي ژئودیناميک ایستگاه ھای ، گرگان، محمود آباد تنکابنداده"، )١٣٩١(سازمان نقشه برداري كشور، 
  . ٢٠١٢تا  ٢٠٠۶در دوره زمانی  "رشت

ی ھا آبسطح مدل کردن نشست منطقه این زمين در اثر پایين رفتن "، )١٣٧٣(، .ب ،شفيعی ثابت
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  :چكيده
  

ھست  یروستا یکیدھان در نزد ی رودخانه یاست که بر رو یرس ی با ھسته یسد خاک کیسد دھان 
 رييسد از نظر تغ یکيرفتار ژئوتکن ليتحل جیمقاله نتا نیدر ا. شد احداث خواھد رميشھرستان سماز توابع 

روش  ٢ ازمنظور  نیا یبرا. رديگ یقرار م یساخت سد مورد بررس ی مرحله یشکل و نشست در انتھا
. است فاده شدهاست Plaxis V8.5 افزار اجزا محدود نرم نيو ھمچن یبا استفاده از روابط ترزاق یدست ليتحل

با  یا کلمب استفاده شد و مراحل ساخت به صورت مرحله- موھر یاز مدل رفتار یافزار نرم ليدر تحل
و با  یبعد ٢به صورت  ھا ليتحل وهعال به. اند شده فیساخت، تعر طیمختلف، بر طبق شرا یزمان یھا گام

 یبه دست آمده از روش ترزاق ریدحاصل با مقا جینتا تیدر نھا. استفاده از مدل کرنش مسطح انجام شد
   .دارند گریکدیبا  یبه دست آمده از دو روش مطابقت خوب جیکه نتا دیشد و مشخص گرد سهیمقا

  
 Plaxisافزار  نشست، سد دھان، نرم ،یسد خاک: ھا كليد واژه

  
  

Abstract: 
 

Consolidation of the left abutments Dohan dams analysis using finite 
element and manual analysis methods 
 
Dahan dam is an earth dam with a clay core that is on the river of Dohan near the Hast village 
of city function of Semirum will be constructed. In This article analyzes the results of the 
geotechnical behavior of the deformation and consolidation of the dam at the end of the 
construction. For this purpose using 2 methods of hand analysis Terzaghi relations and is used 
as finite element software Plaxis V8.5. In the analysis of software behavior Mohr-Coulomb 
model was used. Construction process into phases with different time steps, which are defined 
as construct conditions. In a addition analysis as Two-dimensional and using the Plane strain 
modele was done. The results were compared with values obtained from Terzaghi method and 
found that the results obtained by the two methods are in good agreement with each other.  

 
  

Keywords: earth dam, consolidation, Dohan dam, Plaxis software 
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  :مقدمه

  
سدھا بر روی   صنعت آب دارند، طراحی و احداث خاکریز و بدنه  ری در توسعهثامروزه سدھا نقش مؤ

از خصوصيات اصلی . رود شمار می بسترھای سست یکی از مسائل چالشی در مھندسی ژئوتکنيک به
ھای بلند  د تغيير شکلھاست که سبب ایجا پذیری زیاد و مقاومت برشی کم آن ھای سست تراکم خاک

  .شود مدت و بروز مشکالتی در پایداری خاکریز می
در نقاط مختلف  سد ٣٠٨ھای بزرگ و بررسی عوامل مؤثر در خرابی  المللی سد بين  بر اساس آمار کميته

 است ھا بوده خرابی%  ۵٠ست که نشست غيریکنواخت و گسيختگی پی علت اصلی ا دنيا نشان داده
 ,Gikas, Sakellariou(گيرد  ھا صورت می ده نشست سدھای خاکی در زمان ساخت آنعم .)١٣٧٩نجم، (

مطالعه نشست ). Ik-Soo, 2011(دھد  و نشست حداکثر ھمواره در بزرگترین مقطع سد رخ نمی) 2008
برای مثال ساری ابوشرار و ھمکاران در . شود سنگی بعضاً به نتایج مؤثری منجر می ھای خاکی و پاره سد

خاکریز جاده و مدل کردن آن با روش عددی اجزا محدود   با بررسی خاکریزی الیه به الیه ٢٠٠٩سال 
 ,.Abusharar et all( پيوندد خاکریز به وقوع می  دریافتند که در اکثر مواقع بيشترین نشست در بخش پنجه

2009.(  
جغرافيایی  و در موقعيتای به ھمين نام  رسی است که بر روی رودخانه  سد دھان سدی خاکی با ھسته

ارتفاع تقریبی سد در  .شد عرض شمالی احداث خواھد٣١˚، ١٩ˊ، ٣٩˝طول شرقی و  ۵١˚، ٣۴ˊ، ٣٨/۶˝
   مقطع خاکریز بدنه .گيرد قرار میمتر از سطح آزاد دریا  ٢١۶٠و تراز تاج سد در ارتفاع بوده متر  ۵٣ حدود

محل . باال دست و پایين دست است   و پوسته زھکش ،ھای فيلتر بندی رسی، الیه آب   سد شامل ھسته
ھای آھکی سازند گورپی با سن کرتاسه و رسوبات عھد حاضر قرار  ساختگاه سد بر روی شيل

گاه چپ قرار  باشند که در قسمت فوقانی تکيه می (CL)رسوبات کواترنری از جنس رس الغر . رفتگ خواھد
مھندسين مشاور (ھستيم  متر از این رسوبات ١٨حدود گاه چپ شاھد حضور  به صورتی که در تکيهد، ندار

   ).زایندآب
است تعيين مقدار نشست بخش  این سد در حد ناچيز فرض شده یسنگ جایی که نشست پی از آن

نشان داده شده  ١شناسی ساختگاه سد در شکل  ی زمين نقشه. آبرفتی پی اھميت بسزایی دارد
  .است

 

  
  

  )١٣٨٩مھندسان مشاور زایندآب، (سی ساختگاه سد دھان زمين شناسی مھند  نقشه )١(شکل 
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  



  
  :روش تحقيق

  
از دو روش روابط  گاه چپ ساختگاه سد موجود در تکيه در این پژوھش نشست تحکيمی الیه رسی پی

  .ھا با ھم مقایسه شد بررسی شده و نتایج آن Plaxisافزار  ترزاقی و روش اجزا محدود با استفاده از نرم
  

. ھای موجود در حفرات است آب نشد نشست تحکيمی ناشی از تغيير حجم خاک اشباع به علت رانده
  با استفاده  ھای رسی آزمایش تحکيم معمولی نشست تحکيمی خاک اولين بار ترزاقی با استفاده از نتایج

  
از یک پی به  اگر افزایش تنش نتيجه شده ).١٣٨٩ داس،( محاسبه نمود از نتایج آزمایش تحکيم معمولی

تحکيمی باشد، نشست تحکيمی نسبتاً کوچک  ای باشد که تنش نھایی کمتر از تنش پيش  گونه
تحکيمی باشد، باید انتظار نشست بسيار  بود؛ در حالی که اگر تنش نھایی بزرگتر از مقدار پيش خواھد

ترین  ن با عمق یکی از مھمتحکيمی و تغييرات آ بنابراین تعيين دقيق فشار پيش. بزرگتری را داشته باشيم
  ).Holtz and Kovacs, 1981(باشد  مسائل در بررسی نشست می

اند، نشست با توجه به  تحکيمی قرار نداشته یافته که تحت تأثير فشار پيش ھای عادی تحکيم برای رس
  .شود تعيين می) ١(ی  رابطه

)١(                

کمتر باشد، نشست با (Pc)تحکيمی  ھا از فشار پيش ؤثر بر آنکه فشار م تحکيم یافته ھای پيشدر رس
  .شود محاسبه می) ٢(ی  استفاده از رابطه

)٢(             

  :باشد، داریم P0 + ΔP > Pcو اگر 

)٣(                  

  :در این روابط
S : ،نشست تحکيمیH :پذیر، ی تراکم ضخامت الیه P0 :ار سربار موجود در منطقه، فشΔP : افزایش فشار

از توزیع تنش بار موجود روی پی که  در این تحقيق که ایجاد شده در اثر ساخت سازه در منطقه است
شيب : Ccتخلخل اوليه، :  e0،)۴رابطه (آمد  دست  ھای مستطيلی ارائه شده به توسط بوسينسک برای بار

  .شود ی تورم ناميده می نشانه: Cs و دگیفشر  نشانه

)۴(                    

  
  .باشد می Plaxisافزار  ی نشست استفاده از روش اجزا محدود و نرم راه حل دیگر محاسبه

Plaxis ی ھا ھا و پايداري در پروژه افزاری المان محدود و پيشرفته است که برای تحليل تغيير شکل نرم
ای با شرایط بارگذاري  توان خاکبرداری و خاکریزی مرحله افزار می با این نرم. مھندسي ژئوتكنيك كاربرد دارد

  .گرھي مدل سازي نمود ١۵گرھي و  ۶ھای مثلثي  المان توسطو مرزي مختلف را 
ي شــوندگ ، مــدل سخت(JR) دار ، مــدل ســنگ درزه(MC) کلمــب-ھاي رفتــاري مــوھر در ايــن نــرم افــزار مــدل

گيري اسـت،  كار قابـل بـه (SSC) شـوندگي خزشـي   و مـدل نرم (SS) یشـوندگ ، مـدل نرم(HS) ھـذلولي
در  اجـزاءتوان فرايند سـاخت و حفـاري را توسـط فعـال كـردن و غيرفعـال كـردن  افزار مي ھمچنين با اين نرم

و انجـام آنـاليز اليـه بـه ھا  سـد یا برد اين قابليت، ساخت مرحله اي از كار نمونه. مرحله محاسبات مدل كرد
 یدامنـه جھـت بارگـذار ایـاز وزن سـد   اي ھاست، در ساخت مرحلـه تونل ھا، سدھا و اليه در پايداري شيب

  .شود استفاده مي
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :نتایج

  
  تعيين نشست با استفاده از رابطه ترزاقی

متری  ۶وی بخش مسا ٣ھای منطقه به  متری آبرفت ١٨ميزان نشست، ضخامت   جھت تعيين دقيق
 ٣تا  ١در نھایت با استفاده از روابط  محاسبه شد وھای وارده به مرکز ھر بخش  تنش سپس. تقسيم شد

  .ارائه شده است) ١(ھای مختلف در جدول  وارده به بخش فشار قائم. مقدار نشست به دست آمد



  
  يلی به روش بوسينسکمقادیر بار قائم موجود در اعماق مختلف در اثر توزیع تنش بار مستط) ١(جدول 

  (m)عمق  Iضریب تأثير   (KN/m2)توزیع تنش 

١٣۶/۶٢  ٣۴۶/٣ ٠  

٨۴/۵٩ ٢٠٢/٠  ١  

١  ٢٧/٣٩۵١ ٣/٠۵  

  
ھای  بر روی نمونه از آزمایش تحکيم معمولی هدست آمد ھای آزمایشگاھی و نتایج به بر اساس بررسی

ھا در  این پارامتر .تعيين شد ھا  ی الیهنشست تحکيمھای مورد نياز برای تعيين مقدار  پارمتر نخورده، دست
و فشار فشار قائم ناشی از ساخت سازه  ،ھا در نھایت با استفاده از این پارامتر. اند ارائه شده ٢جدول 

در . مقدار نشست محاسبه شد )آید دست می که از ضرب عمق الیه در وزن مخصوص آن به( سربار موجود
یافته  تحکيم عادی ھا الیه ،متری ١٨-١٢ و ١٢-۶ قاعماتحکيم یافته و در  پيشالیه متری  ۶تا  ٠عمق 
  .مقدار نشست به دست آمده برای ھر الیه تعيين شده است ٣در جدول . باشند می

  
  دست آمده از آزمایش تحکيم ھای به پارامتر) ٢(جدول 

pc (KN/m2)  e0  cs  cc 

١۶۵  ۶٠٢  ٧٧/٠۶/٣/٠  ٠  

  
  ی مختلف خاک ھا نشست الیه) ٣(جدول 

  (m)نشست کل   (m) ۶تا  ٠نشست عمق   (m) ١٢تا  ۶نشست عمق   (m) ١٨تا  ١٢نشست عمق 

٠۶۵/١٢  ٠۴۵/٢٢٠  ٠٣١١/٠  ٠۶/٠  

  
 plaxis:افزار  محاسبه نشست با استفاده از نرم

  :مدل  ھندسه
نظر گرفته در ) در قسمت آبرفتی پی تقریباً مسطح است(گاه چپ  سد در بخش آبرفتی تکيه  خاکریز بدنه

و در ) V:H( ١: ۵/٢در باالدست  شيب بدنه سد . متر دارد ١٢در این قسمت سد ارتفاعی حدود . شد
بستر . متر است ٣متر و عرض فيلتر و زھکش نيز  ١١عرض تاج . باشد مي) V:H( ١:  ٢۵/٢  دست  پايين

ھای آھکی سازند  تشکيل شده و بعد از این الیه شيل (CL)متري از خاك سست  ١٨خاكريز تا عمق 
ای باشد که بر روی نشست حاصله تأثير نداشته  انتخاب ابعاد مدل باید به اندازه .گيرند گورپی قرار می

 . ی مدل ترسيم گردید متر فراتر از بدنه درنظر گرفته شد و ھندسه ٣٠بنابراین از ھر طرف سد، . باشد
 

  :شرایط مرزی
ھای  نھایـت در ھـيچ یـک از برنامـه سـازی یـک محـيط بینھایت است، ولـی مـدل  خاک یک محيط نيمه بی

بـرای اینکـه ایـن . شـود تفاضل محدود یا اجزای محدود ميسر نيست، لذا ھمواره بخشی از خاک مـدل می
در ایـن روش در . مدل تا حد امکان به واقعيت نزدیک باشد، باید شرایط مرزی مناسب به مدل اعمـال گـردد

  .شد ھای گيردار استفاده  گاه ا حرکت قائم آزاد و در مرز پایينی از تکيهگاه غلتکی ب طرفين مدل از تکيه
 

  :خصوصيات مصالح
پی و   مشخصات مصالح تشکيل دھنده Material sets  ورودی نرم افزار و با استفاده از گزینه  در مرحله

زا محدود با در بررسی روش اج ٢٠٠٠مال و ھمکارانش در سال ). ۴جدول (کنيم  مصالح سد را وارد می
کلمب دریافتند که این روش قابليت -موضوعات مرتبط با اندرکنش خاک و سازه، با تبعيت از قانون موھر

را داراست ...) ای و  جایی، فشار حفره تنشھای بينابين، تغيير شکل، جابه(تعيين اکثر پارامترھای مکانيکی 
. استفاده کردیم  لمب و شرایط زھکشی نشدهک- بنابراین در این مرحله برای تحليل از معيار موھر). ۵(

  .دھد کلی مدل با تعریف شرایط مرزی را نشان می ھندسه) ٢(شکل 
  
  
  
  
  



  
  ی سد مشخصات پی و مصالح تشکيل دھنده) ۴(جدول 

  زھکش  فيلتر  پوسته  ھسته سد marls  Clay  پارامترھای معيارمورکلمب

  (KN/m3) ۴/٢۴  ١٣/١٨  ۶/٢٠  ۵٣/٢٣  ۶/٧٢/٢٣  ٢٣  

  (KN/m3)  ۶/٢۴  ٨۶/٣/٢١  ١٩  ۴۶/٢۴  ۶/٢۴  ٩/٢۴  

Kx  (m/day)  ٠٠٨۶۴/٠٠٨  ٠۶۴/٠٠٠٢  ٠۵٣٢  ٩٢/٠/۴  ۶۴/٨  ۴/٨۶  

Ky  (m/day)  ٠٠٠٨۶۴/٠٠٠٨  ٠۶۴/٠٠٠٠٢  ٠۵٩٢/٠  ۴٣٢/٠  ۶۴/٨  ۴/٨۶  

Eref  (KN/m2)  ٨۶٠٢٠٠  ۴/١٣۵٢۶  ١۵٨٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  ٠٠٠  

Cref  (KN/m2)  ٢٧  ١٠٠٠  ۴۵  ١/٠  ١/٠  ١١٩  

  _  ٢  ٣١/٠  ٣٣/٠  ٢٩/٠۵/٢  ٢٨/٠  ٠۵/٠  

  [°] ٢  ٢١  ٢٨۵  ٣  ٢٨۵  ٣۵  

  [°] ٠  ٠  ٠  ٠  ۵  ۵  
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  plaxisمدل سد در نرم افزار   ھندسه) ٢( شکل

  :المان بندي
نحـوة ) ٢( شـكل . مـي باشـند Mediumياس مقگرھي با  ١۵كار رفته در اين تحليل المانھاي  ھاي به المان

  .المان بندي مدل را نشان مي دھد

  
  سد دھان  بندی ھندسه مش) ٣(ل شک

  :محاسبات
كه مدت متر  ٢ھايي به ضخامت  و در اليهفاز  ۶اي در  صورت مرحله بهمحاسبات ساخت خاکریز   در مرحله

در این مرحله برای . يين گردیدتع کشد روز طول می ١۴زمان ساخت ھر اليه مطابق شرایط ساخت 
موقعيت نقاط ) ۴(شكل . استفاده شد Consolidation analysisمقدار نشست از فاز محاسباتی   محاسبه

  .دھد ھا را نشان می كنترل انتخاب شده براي رسم منحني
 

 
 ھا  موقعيت نقاط كنترل براي رسم منحني) ۴(شكل 



  
جایی خاکریز و پی مربوط به تاج  ت آمد حداکثر ميزان جابهدس در این مرحله مقدار نشست برای سد به

جایی سد نشان داده شده  ثر جابهکشکل یافته و حدا مش تغيير) ۵(باشد در شکل  متر می ٣/٠سد و برابر 
در شکل  Aی  در نقطه کل جایی جابه جایی مربوط به پی است به صورتی که مقدار جابه ینبيشتر. است

ھرچه از مرکز خاکریز به طرفين حرکت کنيم  .باشد میمتر  ٢٢۴/٠ به ی سد قرار دارد نهکه دقيقاً زیر بد) ۴(
  .است نشان داده شده) ۶(، این مسئله در گراف شکل ميزان جابه جایی کاھش می یابد

  

  
  consolidation analysisجایی سد دھان در فاز محاسباتی  المان تغيير شکل یافته و حداکثر مقدار جابه) ۵(شکل 

 

  
  سد پینمودار تغييرشکل نقاط مختلف  )۶(شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :نتيجه گيري

  
روش  ٢ھای قائم حاصل از تحکيم الیه سست واقع در پی سد دھان با استفاده از  در این مقاله تغيير مکان

تاج برای  Plaxisحداکثر مقدار نشست محاسبه شده در نرم افزار . اجزا محدود و روابط ترزاقی بررسی شد
متر کاھش پيدا  ٢٢۴/٠جایی پی به  ، این مقدار برای حداکثر جابهدست آمد بهمتر  ٣/٠سد تقریباً برابر 

بيشترین مقدار نشست پی مربوط به قسمت ميانی یا ناحيه زیر ھسته است ھر چه از این . کند می
از روابط ترزاقی مقدار  نتایج حاصل. کند به صفر ميل می   ناحيه به طرفين حرکت کنيم مقدار جابه جایی

%  ٩٨روش حدود  صورتی که ضریب ھمبستگی این دو کند به نشست حاصل از نرم افزار را تأیيد می
در تحليل نشست سد خاکی دھان موفقيت آميز ارزیابی  Plaxisبنابراین عملکرد نرم افزار . باشد می
  . کند ا اثبات میشود و این موضوع قدرت باالی نرم افزار در تحليل رفتار سد ر می

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  
  
  



  
  :تقدیر و تشکر

  
به خاطر در اختيار  آب،زاینددانند تا از ھمكاري صميمانه شرکت مشاور  در پايان نويسندگان بر خود الزم مي

  .صحرايي تشكر و قدرداني نمايند گذاشتن گزارشات و ايجاد تسھيالت جھت انجام مطالعات
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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ھا و مخزن سد خليفان با در تکيه گاهای گوهتحليل و بررسی ناپایداری 

 RockpackIIIاستفاده از نرم افزار 
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  چكيده

  
ای مواد، و یکی از بيشترین حوادث و خطرات  زمين لغزش ھا یکی از اشکال طبيعی حرکات توده

در دست مطالعه سد خليفان که یک سد . ھای نواحی ایران ھستند تکرار شونده و مخرب در کوه
ھای سنگی قبل و  بينی و جلوگيری از لغزش دامنه ھا و مخزن سد به منظور پيش گاه است، تکيه

 RockpackIIIبرای تحليل لغزش از نرم افزار .اند بعد از آبگيری مورد تحليل و بررسی واقع شده
ز آناليزھای پایداری ھا در محيط نرم افزار با استفاده ا پس از وارد کردن داده .استفاده شده است

این توانایی امکان شناسایی . ایم استریونت توده سنگ را بصورت سه بعدی مورد آناليز قرار داده
ھای نا مطلوب را در یک دامنه سنگی فراھم نموده، بعالوه شناسایی ھندسه لغزش  جھت یافتگی

و با فرض   مارکلنددر این بخش آناليز جنبش سنجی بر اساس تئوری . سازد بھينه را ممکن می
گاه چپ  بر این اساس تکيه.  اینکه گسيختگی صفحه ای به طرف پایين می باشد انجام شده است

باشد ولي از آنجايي كه معدن سنگ  پايدار مي گوه ای گاه راست و سرريز از نظر خطر لغزش ،تکيه
سبب لغزش درجه  ٥٠داخل مخزن سد واقع شده برداشت از ضلع شمالي معدن با شيب بيش از

 .درجه فاقد لغزش است ٧٠شده ولي برداشت از ضلع غربي معدن با شيب گوه ای 
  RockpackIII ،استریونت،گوه ای خليفان، لغزش،سد  پایداری، نا :كليد واژه ھا

Abstract  
Analysis And Review Wedge Failure  In Supports And Reservoir 

Khalifan Dam By Using RockpackIII Software 

Landslide is one of the natural forms of materials mass movement and is one of the highest 
repeated and the most devastating events and dangers in Iran's mountains. For this purpose, 
Khalifan Dam, which is under study, supports and dam reservoir have been studied in order to 
predict and prevent the slide of stone mountainsides into the reservoir before and after water-
filling process. To analyze landslide, rockpackIII has been used. After entering data to software 
environment using Strionet Stability Analysis, we can analyze stone mass. This ability provides 
us the possibility of recognizing the unfavorable directions in a rock mountainside. Moreover, it 
makes it possible to recognize the optimum slide geometry. In this section, kinematical analysis 
based on Markland Theory, supposing Plane Disconnection, has been performed. Accordingly, 
left support, right support, and overflow area have been stable but mine is located within the 
reservoir and Withdraw from the northern slope of mine with angle more than 50 degrees 
causing wedge failure, but withdraw from west slope of mine with angle of 70 degrees is 
without sliding.  

Keywords : Instability, dam, Khalifan, wedge failure, Strionet, RockpackIII 

◊◊◊◊◊◊◊  



  
  :مقدمه 

  
ھای فراوان و       ای مواد است که ھر ساله منجر به خسارت لغزش یکی از اشکال طبيعی حرکات توده زمين

نقش تخریبی این پدیده در عالوه بر . گردد، به خصوص در مناطق روستایی کشور میجبران ناپذیری

ھای آبياری و  مطلوبی در پر کردن مخازن سدھا، کانال، مراتع، و اراضی کشاورزی، اثرات بسيار ناھا جنگل

لغزش در نقاط مختلف،  این مطالعه دقيق پدیده زمين بنابر. ھا، راه آھن و غيره دارد زھکشی، تخریب جاده

ای توسعه عمرانی و ھ ھای منابع طبيعی و سایر بخش منظور جلوگيری از اثرات زیانبار آن در عرصه به

لکردھای ھا و عم عالوه بر عوامل طبيعی  برخی از فعاليت. از اھميت زیادی برخوردار است اقتصادی کشور

ھای  ھای تغذیه مصنوعی، ایجاد جاده ھای مصنوعی پشت سدھا، ایجاد پروژه انسان از قبيل ایجاد دریاچه

ھا در طبيعت و در نتيجه لغزش  کاری و غيره  موجب بھم خوردن تعادل نسبی شيب جدید، ترانشه، معدن

تمالی زمين لغزش و پر شدن به این منظور برای جلوگيری از خطرات اح. گردد زمين در برخی نقاط  می

  .دریاچه سد و آسيب به تکيه گاه ھای سد مطالعات صورت پذیرفته است
  

  منطقه مورد مطالعه
در استان آذربایجان  (Rock Fill)ای ھای خاکی، ھسته رسی با پوشش سنگ ریزه تيپ سد سدخليفان

گدار در جنوب استان آذربایجان  منطقه مورد مطالعه در محدوده حوضه آبریز رودخانه. غربی واقع شده است

 ٨شمالی، در فاصله   ٣٧˚ ٣٠΄شرقی و ٤٥˚ ٤٣΄با مختصات  ساختگاه سد خليفان. غربی قرار دارد

ھا و  گاه این سد در دست مطالعه می باشد به این منظور تکيه. گيرد کيلومتری جنوب شرق نقده قرار می

ھای سنگی به داخل مخزن  قبل و بعد از  همخزن سد به منظور پيش بينی و جلوگيری از لغزش دامن

 . آبگيری مورد تحليل و بررسی واقع شده است
  

  یداریناپا ليتحل  یعلل و ضرورت ھا
ھستند   رانیا هيناح یھا حوادث و خطرات تکرار شونده و مخرب در کوه نیشترياز ب یکی ھا لغزش نيزم

 ١٠٠از  شيبالغ بر ب انهيدر کشور سال ھا لغزش نيزم یخسارات اقتصاد یرسم ريغ نيتخم کیبراساس 

 ستاضافه نشده ا ھا نيتخم نیبه ا یعيرفتن منابع طب نيالبته از ب (Waltham., 1994) دالر است ونيليم

Lashkaripour., 1991) ( .باشند مطالعات یم یمھم عمران یھا جزو پروژه یسد ساز یھا از آنجا که پروژه

  ونتیبه سد وا توان یضرورت وجود دارد که از جمله م نیاز ا یبارز یھا نمونه. است تيآنھا حائز اھم قيدق

سد  نیاحداث شده است اشاره نمود ا ايتالیآلپ ا یھا کوه یخچالیواقع در دره  ونتیرودخانه وا یکه بررو

رس  ميضخ یھا هیبه ھمراه ال یآھک یھا به خصوص سنگ  یرسوب یھا از سنگ یميضخ یتوال یبررو

کربناته و  یاند در اثر انحالل سنگ ھا خورده و شکسته شده نيآلپ چ یندھایفرا یت که طواقع شده اس

ھا و مخزن  وارهیسبب اشباع شدن د یريسد بوجود آمد و پس از آبگ یھا وارهیدر د ینيرزمیز یکانال ھا

ه آن لغزش دامن آمد یمنطقه که پ یھا آب نسبت به سنگ یشناور یروين شیافزا جهيسد شد و در نت

 دیبا یحوادث نياز تکرار چن یريجلوگ یبرا نیا بر بنا).  (Montgomery., et. al 1991 سد به داخل مخزن شد

 .را از قبل در نظر گرفت  داتيتمھ یسر کی

  گستره مورد مطالعه یعموم یشناس نيزم
 ٢٥٠ تا ١٥٠با عرض  رجانيباشد پھنه سنندج س یاز پھنه سنندج سرجان م ییمنطقه مورد مطالعه جز

 نابيتا گسل م هياروم اچهیپھنه از غرب در نیا. زاگرس قرار دارد یاصل یدر شمال شرق راندگ لومتريک

در  زیتبر- التویگا لگس ستميدر جنوب و س رانشھريگسل پ نيب یساخت نيزم دگاهیامتداد داشته و از د

و شامل  ( Nikandish., et.al.,1998)زاگرس واقع شده یپھنه در زون فلس نیا رديگ یشمال قرار م



منطقه  یسنگ یھا رخنمون. باشدیبه سمت شمال شرق م بيبا ش یتراست یھا از ورقه یامجموعه

  :)١تصویر(باشد که عبارتند از یاز رسوبات کرتاسه و عھد حاضرم یا مجموعه

ksh  :و ماسه  ليش رندهيکه در برگمحدوده است  نیکرتاسه در ا یھا واحد نیتر واحد گسترده نیا            

ھمراه با  یمداد شیجاھا با فرسا شتريو در ب  کاستيو م یستيش ،یتيرنگ اسل یخاکستر یھاسنگ

  .است  هیو نازک ال ميضخ یھا از سنگ آھک ییھا هیال انيم

Kshl  :که به طور عمده  رديگ یمنطقه در بر م یاز واحد کرتاسه را در بخش شمال  خاور یواحد بخش نیا

  .است هینازک ال یھا و سنگ آھک تهیستوزيش یھا ليتناوب ش

Kl :یخاکستر ه،یمتوسط تا نازک ال م،يضخ یسنگ آھک ھا رندهيکرتاسه در برگ یبخش از واحدھا نیا 

  .   گردد  یم لیھا تبد ليبه ش  یباشد و در امتداد به طور جانب یم نیبلور زیرنگ ،چرت دار، ر

Qal  :گوناگون شن   یا ھستند که بطور  عمده از  قلوه سنگ ھاھ ليجوانتر موجود در مس یانباشته ھا

  ).١٣٨٣، .ی، و ھمکارانقائم(دھند  یم  تيجا و موقع رييآب تغ انیشده و ھر سال با جر ليو ماسه تشک

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موقعيت زمين شناسی محدوده سد ١تصویر



 

  ی سنگ یدر دامنه ھا یداریناپا
در ...) گسل ھا درزه ھا و ،یبند هیسطوح ال(  ھا یوستگيه در اثر عملکرد ناپک ییھا یختگيانواع گس

 یواژگون ،یا گوه ،یا صفحه یختگياز چھار شکل گس یکیشوند، معموال به  یم جادیا یسنگ یھا بيش

 یدر درجه اول ھندسه  و فراوان یختگيکننده شکل گس نييعامل تع. باشند ینامنظم م یختگيو گس

در لغزش  ريمصالح درگ یتولوژيو ل بيش یھندسه دامنه، مورفولوژ  نکهیباشد ضمن  ا یم  ھا یوستگيناپ

 . )١٣٧٧، .حسن پور(کنند یم فایا ینقش مھم زين

  ليروش تحل
 یبرخ. مختلف ارائه شده است نيمحقق یاز سو ھا بيش یداریپا ليتحل یبرا یمتعدد یھا تا کنون روش

 .شوند یم افتیبه ندرت   عتيکه در طب کنند یاستفاده م یا شده ساده  اريبس یھاھا از مدل روش نیاز ا

 دیبا ليدر انتخاب روش تحل. را دارد تياھم نیشتريانتخاب روش مناسب ب ،یداریپا یھا ليانجام تحل ھنگام

 یختگيھا و اطالعات موجود و عواقب گس داده یریاعتمادپذ زانيم ب،يش یشناس نيزم مانند یبه مسائل

. ھستند یحد تعادل یھا ھاروش بيش یداریپای ليتحل   یھا روش نیدرحال حاضر پرکاربردتر. کردتوجه 

گو طیشرا  یمشابه ساز یبرا یخارج یرويبا اعمال ن آل دهیمحدود کردن تعادل به صورت ا یزھايروش آنال

 ).  Alavi., 2004, Willy., 2005(کند یکه ممکن است در صحرا موجود باشد انطباق م عيناگون و وس

   داده ھا یجمع آور
 نييباشد جھت تع یموجود در محل سد م  یھا یوستگيناپ یھا به داده ازيتوسط نرم افزار ن ليتحل یبرا

. در محدوده محور سد استفاده شده است یسطح یھا ھا از برداشتیوستگيمشخصات مربوط به ناپ

درزه  یپنجره ا ین سد به روش نقشه بردارمخز دهو محدو یخط یسد به روش نقشه بردار یھا گاه هيتک

 ١شده اند مطابق جدول یکه از محور و مخزن سد جمع آور ییھا داده ). (Alavi., 2004شده است ینگار

شده  یسد جمع آور و مخزن زیسرر یو جنوب یبخش شمال ھا، گاه هيتک یھا برا داده نیا. است 

 اتيھا خصوصیوستگيناپ یه بر دسته بندکند عالو یمشخصات به ما کمک م نیا. )٢تصویر(است

  .ميکن یابیآنھا را به دقت ارز یکيمکان

  

  

داده ھای مورد نياز برای تحليل ناپایداری ١جدول   
 Data Setنوع ساختارمقدار شيبپيوستگی
 شماره ناپيوستگینوع سنگعرض ناحيه درزه خوردهنوع پرکننده

 Traverse Trendسختی )سانتی  متر(ه ھافواصل بين درز)ميليمتر(ضخامت پرکننده 
 فاصله  جھت شيب ب وشي)متر(طول ناپيوستگیسختی پرکننده

 ----------------  -------------- شرایط آبسختی
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محدوده  تکيه گاه ھا و معدن سنگ - ٢تصویر

   نتایج
   که به ما اجازه   ونتیاستر یداریپا یزھايآنال نرم افزار با استفاده از طيپس از وارد کردن داده ھا در مح

جھت  ییامکان شناسا ییتوانا نیا. ميقرار دھ زيمورد آنال یبعددھد، توده سنگ را بصورت سهیم

را  نهيلغزش بھ ندسهھ ییفراھم نموده، بعالوه شناسا یدامنه سنگ کیمطلوب را در نا یھا یافتگی

 یختگيمارکلند و با فرض گس یبر اساس تئور یبش سنججن زيبخش آنال نیدر ا. سازدیم ممکن

قرار  زيمخزن سد مورد آنالو  چپ، راست گاه هياساس تک نیبر ا. انجام شده است نیيبطرف پا یا صفحه

  ). ٣،٤،٥تصاویر (گرفته است

  

تکيه گاه ) تکيه گاه چپ، ب)موقعيت فصل مشترک سطوح منتخب نسبت به منطقه بحرانی الف - ٣تصویر

  راست



  

ضلع )ضلع غربی  ب)موقعيت فصل مشترک سطوح منتخب معدن نسبت به منطقه بحرانی  الف - ٤تصویر

  شمالی

  ب                                                                                                   الف
  
  
  
  
  
  
ضلع شمالی معدن در  )الف  رانیموقعيت فصل مشترک سطوح منتخب نسبت به منطقه بح - ٥تصویر

   درجه ٦٠ضلع شمالی معدن با شيب  )ب  حالت طبيعی

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخش غربی معدن سنگ موقعيت فصل مشترک سطوح منتخب نسبت به منطقه بحرانی - ٦تصویر 
  
  



  

  ريبحث و تفس 
قطب  شده است ییشناسا یوستگيدو دسته ناپ زیگاه چپ و محدوده سرر هيتک الف ٣ تصویر بر اساس

       وDr: 320 /50 بيھا در دو خوشه متمرکز شده اند که مختصات صفحه منتخب آنھا به ترت یوستگيناپ هيکل

Dr: 50 /50 یبرا یسنگ هیدرجه و رو ٢٨ رگاه چپ براب هياصطکاک  که در تک هیبا در نظر گرفتن زاو. است 

 ميترس ی، منطقه بحرانDr: 90/50, 50/50, 150/50 بيسد به ترت زیگاه چپ، شمال و جنوب سر هيتک

داده شده  شیمنطقه نما نیمنتخب نسبت به ا یوستگيفصل مشترک سطوح ناپ تيشده و موقع

ھا در دو خوشه متمرکز شده اند که  یوستگيناپ هيکل زقطبيگاه راست ن هيتک در .)الف ٣تصویر(است

و از آنجا که مصالح ) ب ٣ تصویر(ت اس Dr: 200 /85و  Dr: 300 /80 بيمختصات صفحه منتخب آنھا به   ترت

در محل تقاطع  یشنھاديباشد و محل پ یم نيساخت سد از داخل مخزن سد قابل تام ازيمورد ن یسنگ

 جهيآب رفتن محدوده معدن سنگ و در نت ریسد سبب ز یريدر داخل مخزن قرار دارد و آبگ خانهدو رود

 رديقرار گ زيمورد آنال یداریبخش از نظر پا نیدارد اضرورت  نیبنابرا. گردد یم یسنگ یاشباع شده توده ھا

سپس . بدست آمد Dr: 50 /70 و Dr: 315 /60 بيھا مختصات صفحه منتخب آنھا به ترتپس از ورود داده

 ٦٠، و شيب )٦الف و  ٥تصویر (دو منطقه برداشتی در قسمت شمالی و غربی معدن درحالت طبيعی

     .)الف ٥تصویر( ی معدن پيشنھاد شده استدرجه پس از برداشت سنگ از ضلع شمال

  نتيجه گيري 
تکيه گاه راست، بخش شمالی و جنوبی سرریزلغزش گوه ای را نخواھيم داشت به بيان دیگر برای رخداد 

   .لغزش باید پالنژ خط متقاطع در محل ناپيوستگی گوه ای کمتر از رویه سنگی باشد

ھای تکيه گاه ای در ھيچ یک از بخشھای گوهت که این نوع تودهھای مورد نظر بيانگر آن استحليل دیاگرام

 .باشدچپ دارای پتانسيل لغزش نمی

گردد یم یسنگ یھاتوده ناشباع شد جهيآب رفتن محدوده معدن سنگ و در نت ریسد سبب ز یريآبگ

 .ابدییم شیخطر لغزش افزا نیبنابر ا

سنگ  بيکه ش یطیدر شرا یاگوه یھانوع توده نیآن است که ا انگريمعدن سنگ ب یھا اگرامید ليتحل

 نیبنابرا. وجود خواھد داشت یبند هیلغزش در سطح ال ليدرجه باشد، پتانس ٥٠از   شيمعدن ب یبردار

 .گردد ینم شنھاديمعدن پ یبرداشت سنگ از ضلع شمال طیشرا چيتحت ھ

 یحاصله دارا یسنگ هیکه رو یامعدن انجام شود به گونه یاز ضلع غرب یکه سنگ بردار یطیدر شرا

   لغزش  ليفاقد پتانس زيدرجه ن ٧٠ بيبا ش یھاشود دامنه یباشد مشاھده م Dr 120/70مختصات 

  .باشندیم

  تشكر و قدرداني 
در اینجا الزم است از مھندس آرش صالحی برای ھمکاری بی دریغ با اینجانب در جمع آوری داده ھای 

  . افزار تشکر و قدردانی نمایم صحرایی و در اختيار گذاشتن نرم
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  :چكيده 
  

منطقه و پارامتر  یشناسنيزم تيبا وضع ییآشنا ،سطحیریز ای یھر نوع سازه سطح جادیامروزه جھت ا
 یدر طراحي سيستم نگھدارنده برا .رسديبه نظر م یھیبد یسنگ، امرتوده یواقع یکيژئومکان یھا

-توده یکيژئومکان یپارامترھا نييبه تع ازيگوناگون، ن طیھا تحت شرامانند دامنه ییھا و ساختارھاپروژه
است، که از آن در دفع  شگاهیپاال کیدر  یتيامن ستميدر س یخط دفاع نیآخرفلر  .است زبانيسنگ م

سایت مطالعاتی مربوط به فلرھای گاز . دشویاستفاده م شگاهیاز پاال یسازمحصوالت به ھدر رفته و پاک
 قرار گرفته یاهیکوھپا یمحدوده بر رواين  .باشدمجتمع گاز پارس جنوبی می ٨و  ٧،۶مربوطه به فازھای 

سازند  یو مارن یآھک یھاسنگ یرسوبات آبرفت ریدر ز. دانه استدرشت یاز رسوبات آبرفت دهيکه پوش
در این . باشدھا میھای ساختگاه فلرسنگھدف از این پژوھش، مطالعه بر روی توده. قرار دارد یآغاجار

 RMRو  SMRبندی طبقهھای ھای موجود در سایت فلرھا با استفاده از سيستمتحقيق، کيفيت توده سنگ
ھا با استفاده از مقادير بدست سنگھاي ژئومكانيكي تودهسپس ويژگيمورد ارزیابی قرار گرفته است و 

   .آمده برآورد شده است
  

مجتمع گاز پارس  ،ھاي ژئومكانيكيبندي سنگ، ويژگيشناسي مھندسي، طبقهزمين :ھاواژهكليد
 .یجنوب

  
Abstract: 

 
Determination Geomechanical parameters of rock mass structure of 
gas Flare in 6, 7 and 8 phases of South Pars Gas Complex 

 
Todays, to create any kind of surface or subsurface structures, familiarity with the geological 
situation  of area and geomechanical parameters of rock mass it seems obvious. For design the 
support system for projects and structures, such as slopes under various conditions, needs to 
determine the geomechanical parameters of the rock mass. Flare is the last line of defense in 
the security system in a refinery, which it used to the waste disposal and cleanup of the refinery 
products. Study site is related to Gas Flare area in 6, 7 and 8 Phases of South Pars Gas 
Complex. This area is located on a mountainside is covered with coarse alluvial deposits. Below 
the Alluvial limestone and marl are Aghajary Formation. The purpose of this study is study on 
the rocks mass of Flare site. In this study, the rock mass quality in Flare site using the 
classification systems SMR and RMR were measured and the geomechanical properties of the 
rock mass is estimated  with using the obtained values.   
 
Keywords : Engineering geology, classification of rock, geomechanical properties, 
South Pars Gas Complex. 



 

 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :مقدمه 

  
که در  یبطور. گرددیمحسوب م یکاربعد  نیترجھان حساس یکشورھا یصنعت نفت و گاز در تمام

صنعت نفت و گاز  زيدر کشور ما ن. گرددیاقتصاد آن کشور را شامل م یاغلب کشورھا ستون اساس
- دهيچيپ یو حت نیتراز حساس یکی یشگاھیپاال ستميس. دیآیو توسعه بشمار م شرفتيپ یستون اصل

 یدر تمام ھاشگاهیپاال یباال تياھم و تيبعلت حساس. گرددیکشور را شامل م کی یساختارھا نیتر
و  یادر سطح منطقه یریناپذاز آن خسارات جبران یمشکل در ھر بخش نیو کشور ما، کوچکتر اينقاط دن

شده است که ھر بخش کارکرد و  ليتشک یمتفاوت یھاھا و قسمتاز بخش ھاشگاهیپاال. دارد یمل
است  یاافتهیلوله عمود امتداد  ایفلر، دودکش   .ندھا ھستبخش نیاز ا یکیفلرھا . دارد یعملکرد خاص

جھت سوختن  ھا،یميو پتروش ھاشگاهینفت، پاال یھادر چاه یضرور یھااز قسمت یکیکه به عنوان 
تواند از بروز خطرات آتش یو م رود،یشده بکار م هيتخل یزائد، قابل اشتعال و سم عاتیگازھا و ما

منطقه و پارامتر  یشناسنيزم تيبا وضع ییآشنا. دینما یريجلوگ انکارکن دنیانفجار و صدمه د ھا،یسوز
 یکيساختگاه فلرھا در برابر مخاطرات ژئوتکن یداریکنترل پا و درنھایت  سنگتوده یواقع یکيژئومکان یھا
  .)١٣٩٢آذرافزا، ( باشدیم شگاهیفلر و کنترل ثبات پاال یمنیا یمھم در راستا یامر
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :سایتاسي شنزمين
  

. باشدسایت مورد بررسی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، در محدوده مجتمع گاز پارس جنوبی می
. باشدعسلویه می -محل ورودی به سایت در تاقدیس عسلویه و در ابتدای بزرگراه مواصالتی کنگان 

، ٩٠/٢٨˝طول شرقی و  º۵٢، ٣۵´، ٧٨/١٠˝موقعيت جغرافيایی سایت در منطقه انرژی پارس به مختصات 
´٣٢ ،ºبه  ۶به ترتيب، برای فلر  ٨و  ٧،۶محل قرارگيری فلرھا برای فازھای . باشدعرض شمالی می ٢٧

به  ٧عرض شمالی، فلر  º٢٧، ٣٢´، ۶٨/٣۵˝طول شرقی و  º۵٢، ٣۵´، ٠۶/١٢˝مختصات مختصات 
به مختصات  ٨لرعرض شمالی و ف º٢٧، ٣٢´، ٧٩/٢٩˝طول شرقی و  º۵٢، ٣۵´، ١١/۵٠˝مختصات 

˝۵٣´، ١/٢٠۵ ،º۵٣٢´، ٨۶/١٩˝طول شرقی و  ٢ ،ºبا توجه به نبود نقشه  .باشدعرض شمالی می ٢٧
 هيتھ سندهیتوسط نو ت،یسا یشناسنياز مراکز مرتبط، ابتدا نقشه زم کی چيدر ھ تیسا یشناسنيزم
 ،یشناسنيزم تمسيس یکل ییو شناسا تیاز سا یمقدمات یدھایمرحله پس از بازد نیدر ا. دیگرد
ھا در برداشت. رفتیھا انجام پذانتخاب و برداشت شیمايپ یھاريمس ت،یسا یو مورفولوژ کيتکتون

 یتولوژيل ییشناسا یبردارو نمونه یپتروگراف یھابرداشت :رفتیانجام پذ ریبه شرح ز تیسرتاسر سا
، ھاگسل ھا،نيھا، چدرزه بيبرداشت امتداد و ش: مانند یکيتکتون یھابرداشت، مورد مطالعه تیسا

محدوده مورد مطالعه . سازندھا نيو تطابق ب پيبا مقطع ت سهیبر اساس مقا یسازند کيو تفک ییشناسا
 یرسوبات آبرفت ریدر ز. دانه استدرشت یاز رسوبات آبرفت دهيقرار گرفته که پوش یاهیکوھپا یبر رو
از  شناسی تھيه شدهزمين نقشه ).١٣٩٢ذرافزا، آ( قرار دارد یسازند آغاجار یو مارن یآھک یھاسنگ

-یوب مسمح تیسا یشناختنيزم طراتمخا یدر بررس هیاطالعات پا نیو ارزشمندتر نیتریجمله ضرور
  ).١٣٩٢آذرافزا، ( گردد

  



 

�
  )١٣٩٢آذرافزا، ( یمطالعات تیسا یشناسنينقشه زم - ١شکل 

 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :مسير تونل یھاسنگدهتو یکيشناسي مھندسي و ژئومکانبررسي زمين

 
ھاي برجا و آزمايشگاھي ھا و آزمايشبرداشت ناپيوستگي: شناسي مھندسي عمدتاً شاملبررسي زمين

  )١٣٨٢اجلوئيان، محمدی، ( باشدتونل مي زبانيم یسنگ یھاتوده
  

  :ھابرداشت ناپيوستگي
عھد حاضر  یھاھشتهو ن شیحاصل از فرسا یدرجا یھااز خاک نيشدن سطح زم دهيباتوجه به پوش

 اتيانجام عملبه منظور لحاظ  نیبد. بود ريگسخت و وقت اريبرداشت بس اتيو عمل یبردارامکان درزه
 نیبرداشت در بھتر یمحل ستگاهیا ٣ نشیو گز یابیاقدام به مکان یمطالعات تیھا در سابرداشت درزه

 یھا، درزه٤تا  ٢در اشکال ). یکيتکتونبه سه بلوک  تیسا ميتقس( دیفلرھا گرد تیمحل برونزدھا در سا
  ).١٣٩٢آذرافزا، ( برداشت شده نشان داده شده است یھادرزه به مربوط یھااگرامیرزد و برداشت شده

  

   
  )١٣٩٢آذرافزا، ( ٠١رزدیاگرام درزھای برداشت شده در ایستگاه   - ٢شکل 

مشخص از ھمدیگر قابل تفکيک  ھای صورت گرفته، سه سيستم درزه، برپایه برداشت٠١در ایستگاه 
باشد و جھت  جنوب غربی می -جنوب شرقی و شمال شرقی -ھا شمال غربیباشند که امتداد آن می

  ).١٣٩٢آذرافزا، (. باشد غربی میشرقی و شمالغربی، جنوبھای جنوب ھا در جھتشيب آن

  
  )١٣٩٢آذرافزا، ( ٠٢رزدیاگرام درزھای برداشت شده در ایستگاه  - ٣شکل 



 

ھای صورت گرفته، چھار سيستم درزه مشخص از ھمدیگر قابل تفکيک ، برپایه برداشت٠٢در ایستگاه 
باشد و جھت شيب  غربی میجنوب - شرقیشرقی و شمالجنوب -غربیھا شمالباشند که امتداد آن می
  ).١٣٩٢آذرافزا، (. باشد غربی میشرقی و شمالغربی، جنوبھای جنوب ھا در جھتآن

  
  )١٣٩٢آذرافزا، (٠٣ رزدیاگرام درزھای برداشت شده در ایستگاه - ۴ شکل

ھای صورت گرفته نيز سه سيستم درزه مشخص از ھمدیگر قابل تفکيک ، برپایه برداشت٠٣در ایستگاه 
باشد و جھت  جنوب غربی می -جنوب شرقی و شمال شرقی -ھا شمال غربیباشند که امتداد آن می

مقدار شيب ھمه این . باشد ب غربی، جنوب شرقی و شمال غربی میھای جنو ھا در جھتشيب آن
 ۶٠تا  ۴۵باشد و در بين  درجه می ۶۵باشد اما عمده مقادیر شيب بيشتر از  درجه بيشتر می ٢٠ھا از درزه

  ).١٣٩٢آذرافزا، (. شود تر مشاھده میدرجه نيز تمرکزی کوچک
  

 :ھاي برجا و آزمايشگاھيآزمايش
ھایی برجا و آزمایشگاھی صورت گرفته در محدوده از نتایج آزمونترھای ژئومکانيکی، برای تعيين پارام

  ).١٣٩٢آذرافزا، ( ، استفاده شده استعسلویه سایت اصلی پاالیشگاه و محدوده تاقدیس
  
 

  :بندي مھندسي توده سنگطبقه
  

ابزار  کیبه عنوان  تواندیم رد،يبه دقت صورت گ سنگدهتو کی یبندتجربه ثابت کرده است که اگر طبقه
در واقع  یبندروش رده کیدر نظر داشت که استفاده از  یستیبا. به کار گرفته شود ھایدر طرح رومندين

 یروشياز مسائل پ یکیسنگ توده یبندانجام نشدن طبقه. باشدیم قيدق یطراح یبرا یاهيابزار اول
 یید مشکالت که بعد از ساخت سازه خودنماوجو. اجرا و ساخته شده است نيح یھااز طرح یاريبس
  .)١٣٨٢ ،یو محمد انيلوئاجل( )Fatehi Marji, 2010(امر است  نیبر ا ليدل نیکنند، مھمتر-یم
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :گاز یساختگاه فلرھا یھاسنگتوده یمھندس یبندطبقه
  

 ررد استفاده قرااز محققين مو یادیتوسط تعدادي ز) RMRو  SMR(سنگ بندي تودهھاي طبقهسيستم
 تيفيک). Romana et al., 2003(مختلف اثبات کرده است  یھاخود را در طرح یستگیگرفته است و شا

مورد ارزيابي  SMRو  RMRبندي ھاي طبقهفلرھا با استفاده از سيستم تیھاي موجود در ساسنگتوده
  . ستقرار گرفته ا

  
  :RMR  یبندطبقه

  
داري،  ماده سنگ، فاصله یمحورتک یاز توده سنگ با توجه به مقاومت تراکمابتدا امتي RMRبندي  در طبقه
زيرزميني تعيين و سپس امتياز به دست آمده با و شرايط آب RQDھا، شاخص  و شرايط درزه یابیجھت

 یمحاسبه شده برا RMR رمقادي 1در جدول . است دهیھا اصالح گرد توجه به جھت، شيب و امتداد درزه
 .  )Bieniawski, 1989( ارائه شده است فلرھا تیسا

  )١٣٩٢آذرافزا، (  فلرھا تیسا یمحاسبه شده برا RMRمقادير   - ١جدول 
No. Rock Type qc RQD Joint Spacing Joint condition GWC Joint orientation RMR 

1 Clayey marl 2 3 8 20 10 -5 38 



 

2 Marlstone 2 8 8 20 10 -5 43 

3 Carbonate marl 2 8 10 20 10 -5 45 

  
  :SMR یبندطبقه
 یشناسنيزم طیھا به خاطر شرااز دامنه یکیکه  تیشده در سا ییدامنه شناسا ١١وجود  ليبه دل

-توده یکيژئومکان یپارامترھا قيدق نييتع یبرا. باشدیدو رفتار مختلف در دو مقطع خود م یحاکم دارا
  ).١٣٨٢اجلوئيان، محمدی، (. است کمک گرفته شده SMR یبندھا از طبقهسنگ

  )١٣٩٢آذرافزا، ( فلرھا تیموجود در سا یھادامنه یمحاسبه شده برا SMRمقادير   - ٢جدول 
No. Slope RMRB F1 F2 F3 F4 SMR Class
1 Sph6-01 43 0.4 1.00 -6 +15 55.6 IIIa
2 Sph6-02 - - - - - - -
3 Sph7-01 43 0.85 1.00 -25 +15 36.75 IVa
4 Sph7-02 43 0.7 1.00 -6 +15 53.8 IIIa
5 Sph7-03 43 0.85 1.00 -25 +15 36.75 IVa
6 Sph8-01 43 0.85 1.00 -25 +15 36.75 IVa
7 Sph8-02 45 0 0.15 0 +15 60 IIb
8 STR-01-1 - - - - - - -
9 STR-01-2 43 0.4 1.00 -6 +15 55.6 IIIa
10 STR-02 43 0.7 1.00 -6 +15 53.8 IIIa
11 STR-03 - - - - - - -
12 STR-04 43 0.7 1.00 -6 +15 53.8 IIIa

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :ساختگاه فلرھا یھاسنگتوده یکيژئومکان یپارامترھا نييتع
 
شکست ھوک و براون  اريساختگاه فلرھا از مع یھاسنگتوده یکيژئومکان یمحاسبه پارامترھا یبرا

 Hoek(. شد یمعرف ١٩٨٠براون در سال  - شکست ھوک  اريبار مع نياول یبرا. استفاده شده است
  : شودیم انيب ریبه صورت ز افتهی ميھوک و براون تعم ارياساس مع نیبر ا). 2002

)144()( 3
31  a
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bci sm

  

  
  :شودباشد که به صورت زیر محاسبه میکه در آن  مقدار کاھش یافته ماده ثابت  می  
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s  وa خوردگی باشند که ھر دو تابعی از پارامتر دستسنگ ثابت میبرای تودهD و شاخص مقاومت زمين-

  :آیندباشند و با استفاده از روابط زیر به دست میمی GSIشناسی 
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 یمحورتک یمقاومت تراکم شیآزما قیمحوري سنگ بكر   که از طردر اين روش با داشتن مقاومت تك

سنگ بکر و از  یبر رو یمحورسه یتراکم شیحاصل از آزما جیکه بر اساس نتا برآورد شده است، ثابت
  :شودیمحاسبه م ریرابطه ز قیطر
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ســازي آزمــون مقاومــت  کــه از طریــق روابــط تجربــی محاســبه گردیــد و ھمچنــين شبيه GSIشــاخص 
ـــي و مقاومـــت ســـه فشـــاري ـــه اصـــطکاک داخل محـــوری برجـــا، مـــدول تغييرشـــکل، چســـبندگي، زاوي

ــوده ــاري ت ــابي ميفش ــنگ ارزي ــود س ــنگ. ش ــوده س ــانيکی ت ــای ژئومک ــای ســاختگاه در زیــر پارامترھ ھ
  .برآورد شده است  Rock Labافزار فلرھا بوسيله نرم



 

  
 ھای مارن رسی در ساختگاه فلرھاهنمای گرافيکی پارامترھای ژئومکانيکی برآورد شده تود - ٥شکل 

  )١٣٩٢آذرافزا، (

  
 ھای مارنی در ساختگاه فلرھاسنگنمای گرافيکی پارامترھای ژئومکانيکی برآورد شده توده - ۶شکل 

  )١٣٩٢آذرافزا، (

  
 ھای مارن آھکی در ساختگاه فلرھانمای گرافيکی پارامترھای ژئومکانيکی برآورد شده توده - ٧شکل

  )١٣٩٢آذرافزا، (
  )١٣٩٢آذرافزا، ( ھای ساختگاه فلرھاسنگپارامترھاي ژئومکانيکي محاسبه شده توده  - ٣جدول 

 
Rock Type 

Intact Parameters Rock Mass Parameters 

UCS 
(Mpa) 

E  
(Gpa) 

 
ν 

 
Cohesion 

(Mpa) 

 
Friction 
(Degree) 

Deformation 
Modulus (Mpa) 

 
UCS 

(Mpa) 

Tensile 
Strength 
(Mpa) 

 

Global 
Strength 
(Mpa) 

 

 
ν 

  

Clayey marl 16.3 65.5731 0.2 0.753 21.64 4529.95 1.103 -0.109 1.971 0.24 

Marlstone 25.34 69.6272 0.2 1.102 28.93 5648.11 1.714 -0.097 3.916 0.24 

Carbonate marl 33.39 72.1248 0.2 1.248 30.94 6483.48 2.259 -0.128 5.160 0.24 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 :گيرینتيجه

  



 

 ٨و  ٧، ٦ھای ھای گاز فازساختگاه فلر یتوده سنگ ھاپارامترھای ژئومکانيکی تعيين به منظور  .١
  . شکست ھوک و براون استفاده شده است اريز معا مجتمع گاز پارس جنوبی

 SMRو  RMRدي بنھاي طبقهفلرھا با استفاده از سيستم تیھاي موجود در ساسنگتوده تيفيک .٢
  . ستمورد ارزيابي قرار گرفته ا

گوناگون،  طیھا تحت شرامانند دامنه ییھا و ساختارھاپروژه یدر طراحي سيستم نگھدارنده برا .٣
 . است) موجود در ساختگاه( زبانيسنگ متوده یکيژئومکان یپارامترھا نييبه تع ازين

بر  تیسا یآھک یھاھا و مارننگسمارن ،یرس یھامارن یمحاسبه شده برا RQDباتوجه به  .٤
يا سنگ  IIIو رده  یرس یھامارن یيا سنگ ضعيف برا IVبندي بينياوسكي  در رده اساس طبقه

 .قرار دارد یآھک یھاھا و مارنسنگمارن ینسبتاً خوب، برا
ھای مورد بررسی ھمگن نبوده و دھد که مارنبررسی نتایج آزمایشات مختلف نشان می .٥

الذکر در سایت باید تمھيداتی ھای فوقبرای کنترل مارن. ا با ھم متفاوت استھخصوصيات آن
  .بکار گرفته شود

در  یمطالعات تیموجود در سا یھا، رده اکثر دامنهSMR یبندحاصل از طبقه جیبر اساس نتا .٦
 Sph8-01و  Sph7-01 ،Sph7-03 یھادامنه یرده بدست آمده برا. باشدیم) IIIa( فيکالس ضع

  .دارند داریقرار دارند که حالت ناپا) IVa( یبحران ایالس بد در ک
ھای آھکی ھای رسی دارای کمترین و مارن، مارنRMRبندی بر اساس نتایج حاصل از طبقه .٧

 . باشندمی RMRدارای بيشترین مقدار 
  

◊◊◊◊◊◊◊ 
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مجتمع گاز  -٨و  ٧، ٦فلرھای گاز فازھای  بررسی مخاطرات ژئوتکنيکی ساختگاه" ، ١٣٩٢، .م،  آذرافزا      
  .رانیا زد،ی زد،یارشد، دانشگاه  یکارشناس نامهانی، پا" پارس جنوبی

 ،یفيکتاب تال،“ یکاربردي در مھندس یروش-بندي توده سنگرده ”، ١٣٨٢، .د. محمدی، .ر ،اجلویيان      
  .آورانانتشارات نشر فن

        
◊◊◊◊◊◊◊  

 
References:  
 
Hoek, E., Brown, E. T., 2002. " Vector Empirical strength criterion for rock masses ", J. 
Geotech.Engng Div., ASCE 106 (GT9), 1013-1035. 
Romana , M., Serón, J, B., Montalar, E., 2003 " SMR Geomechanics classification: 
Application, experience and validation ", ISRM 2003–Technology roadmap for rock 
mechanics, South African Institute of Mining and Metallurgy. 
Fatehi Marji, M., 2010 " Rock mechanics for engineers ", Hand book, Nooronar, Press, 
Tehran.  
Bieniawski , Z. T., 1989 " Engineering Rock Mass Classifications ", Wiley, New York. 
251 pp. 
 
 



 

  در برنامه ريزي توسعه و» ارزيابي اثرات زيست محيطي « جايگاه 
   مازندراناستان  ارائه يك مدل براي :»توسعه پايدار« نقش آن در 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  ٢معصومه هدايتی مرزبالی دکتر ،  ١محمد جواد مقصودی تيلکیدکتر 
و شهرسازی شهرسازی، عضو علمی دپارتمان شهرسازی، دانشکده ي ادآتر-پسا - 1

 دانشگاه علوم مالزی–ساخت محيط 
 maghsoodi@usm.my: ايميل/٠٠٦٠١٧٤٠٥٨٤٥٤:  تلفن

معماری منظر، عضو علمی دپارتمان معماری منظر، دانشکده ي ادآتر-پسا - 2
 دانشگاه علوم مالزی–ساخت محيط شهرسازی و 

  hedayati@usm.my :ايميل/ ٠٠٦٠١٧٤٤٧١٢٩٥تلفن 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :چكيده 

  
از .  آن در تالش ھستند دستيابی بهمولفه اي  است كه بسياري از برنامه ريزان براي پایدار  توسعهامروزه 

، محيط زيست است كه مازندران بواسطه آن در ايران و كشورھاي توسعه پایداراساسي ترين بنيان ھاي 
تماعي ونيز ورود ميليونھا گردشگر، تبادالت فرھنگي ، توسعه اج. حاشيه خليج فارس متمايز گشته است

تالشھايي .محيط زيست مازندران مي باشد ضرورت ھای توجه بهتنھا نشانه ھايي از  ،رونق اقتصادي
زمين در اما واقعيت اينست كه  ،مازندران انجام شده استنگھدای و ارتقای شرایط زیست محيطی براي 

انقطاع . بي نمي شودمازندران به شدت در حال تخريب است و تالشھاي صورت گرفته شده موفق ارزيا
و سيالب كاھش جنگلھاي موجود  ،دريازمين و آلودگي  انقراض گونه ھاي طبيعي ،چرخه طبيعی حيات، 

حفاظت ازمحيط زيست مازندران را ضامن توجه به زمين و اگر . نمونه ھايي تاسف بار اين ادعا مي باشد
كه سابقه اي طوالني در كشورھاي - » محيطي رات زيست ياثتارزيابي «توسعه پايدار بپنداريم، آنگاه انجام 

قبل از ھر فعاليت توسعه اي   -توسعه يافته و جرياني نوپا در كشورھاي در حال توسعه به شمار مي رود
بكار گيري اين فرآيند به برنامه ريزان اجازه مي دھد تا برآورد نمايند به . در استان الزامي به نظر مي رسد

و بالتبع آن زیست محيطی ادي ھر فعاليت توسعه اي چه ميزان از ارزشھاي ازاي بھبود ارزشھاي اقتص
اين مقاله مي كوشد تا ضمن .كيفيت زندگي مردم كاسته مي شودسرمایه ھای تجدید ناشدنی و از

، نقش آن را در دستيابي به توسعه پايدار مازندران ، با توجه به » رات زيست محيطيياثتارزيابي «معرفي 
آن در كشورھاي توسعه يافته و شرايط اجتماعي در كشورھاي در حال توسعه مشخص تجربه موفق 

در استان با توجه به شرایط  EIAارائه یک مدل برای استقرار و بکار گيری یافته نھایی این مقاله  .نمايد
  .ساختار اداری ایران و مازندران می باشد

  
 مازندران، ایرانزيست محيطي، تاثيرات ارزيابي  توسعه پايدار،  محيط زيست، :كليد واژه ھا

  
Abstract: 

 
The Situation of Environmental Impact Assessment (EIA) in 

Development Planning and its Role in Sustainable Development: Present 
an Approach for Mazandaran Province  

 
  
Nowadays, sustainable development is recognized as an important component in planning for 
development whereas planners are trying to reach it. Environmental resources are one of the 
most foundations for sustainable development, and, Mazandaran province has been highlighted 
in Iran and Persian Gulf regions due to amazing and rich environment. As a consequence, 
Mazandran has been influenced by various positive effects including social and economic 



development, cultural interaction and tourist attractions. However, several efforts have been 
implemented to protect Mazandaran environmental resources, but it is the fact that Mazandaran 
is going to destruction and those efforts are not successful. Thus, different negative effects 
have been revealed in Mazandaran such as endangered environment resources, soil and sea 
pollution, deforestation, and floods. As environmental protection is important tools to achieve 
sustainable development, Environmental Impact Assessment (EIA) is promoted in developing 
countries while it has been considered in developed countries for development process. EIA 
offers to planners and authorities to estimate cost-benefit environmental values during a 
development process. The current paper seeks to illustrate EIA and its roles to achieve 
sustainable development and then, presents an approach to employ EIA in Mazandaran 
according to the administrative structure in Iran.  
 
Keywords: Environmental resource, sustainable development, EIA, Mazandaran, Iran. 
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  :مقدمه 

  
، اصوال مفھوم توسعه در معناي عام به معناي توسعه اقتصادي به كار مي رفت و به ھمين  ١٩۶٠تا دھه 

اما . دليل بر شاخص ھاي كمي مثل افزايش توليد ملي و درآمد ملي ورشد جمعيت شھرنشين استوار بود
وشاخص ھاي آن به ظھور رسيده ، كه  بعد از اين دھه، تغييرات اساسي در نحوه نگرش به مفھوم توسعه

نتيجه آنكه در شرايط .  به نوبه خود اھداف و روش ھاي برنامه ريزي را به شدت تحت تاثير قرار داده است
كنوني دو گروه از شاخص ھاي اجتماعي و فرھنگي جايگاه محوري در برنامه ريزي و مديريت توسعه يافته 

كه بواسطه مناظر طبيعي و بكر خود در در مركز توجھات عالقمندان در ھمين راستا، استان مازندران . اند
در اثر كم توجھي وبي توجھي به سرمايه ھاي تجديد ناپذير خود در معرض بحران . محيط زيست قرار دارد

زيست محيطي قرار دارد، بگونه اي كه تاثيرات توسعه يك بعدي اقتصادي و كالبدي و بعبارتي جامع تر بي 
  .حيط زيست در سطح استان متاسفانه كامال مشھود و ھوايد استتوجھي به م

اگر به جريانھاي جديد فكري در برنامه ريزي و برنامه ريزي چند بعدي توجه شود آنگاه مفاھيمي مانند 
منافع اقتصادي و واژه گاني چون آيندگان ، محيط زيست، منابع تجديد ناپذير و ذخاير اكولوژيكي ھم ارز و 

در واقع توسعه پايدار كه امروزه بعنوان راھبرد بنيادين در كشورھاي در حال توسعه . ند شدمعادل خواھ
امور توسعه اي را در سطوح ملي ، منطقه اي وشھري ھدايت و راھبري مي كند به اين مقوله اھتمام 

  .كافي مي ورزد
استان مازندران، تالش اين مقاله با معرفي ارزيابي تاثيرات زيست محيطي بعنوان يك استراتژي براي 

خواھد كرد به فرآيند توسعه پايدار بعنوان يك نظريه موفق و كارساز در سطح استان نگريسته و آنگاه مي 
كوشد با تعريف جايگاه اين نوع ارزيابي در توسعه پايدار، به فوايد و اثرات استفاده از اين تكنيك در سطح 

سنجش تاثيرات محيط زيستي ھر فعاليت توسعه اي ،  استان اشاره نمايد كه حفظ محيط زيست بواسطه
حفظ و ارتقاي مفاھيمي چون كيفيت زندگي و اطالع يافتن از دست آوردھاي غير مستقيم توسعه 

در انتھا مقاله با ارائه یک مدل برای . اقتصادي و كالبدي بر استان از مھمترين اين فوايد به شمار مي رود
  . ا توجه به سيستم اداری استان و کشور مبادرت ورزیده استاستقرار ارزیابی زیست محيطی ب

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :ادبيات تحقيق
  

 توسعه پايدار-الف
 توسعه بر آن تأثير و شد استفاده متحد ملل سازمان در »پايدار توسعه« اصطالح بار نخستين براي ١٩٨٧ از

 المللي بين ادنھ اين راتمذاك و مباحث صدر در زيست، محيطھمچنين صنعت و  و اجتماعي و اقتصادي
 بين کلی ھدف یک عنوان به توسعه ھای برنامه و ھا طرح در پایداری اصلدر واقع، . است داشته قرار

 ای یگانه تعریفھنوز  ،شود می پایدار توسعه بر که تأکيداتی تمامیاما عليرغم  است شده تعيين المللی
در اين ميان  .دارد وجود پایدار توسعه از زیادی فتعاری مسلم است هو آنچ ندارد وجود پایدار توسعه از
ترین  رایج) WCED(محيط زیست و توسعه   از سازمان ملل متحد، کميسيون جھانی ١٩٨٧گزارش سال ،



را در نظر   نيازھای کنونی  ای که توسعه: "تعریف از مفھوم توسعه پایدار را بيان کرده است که عبارتست از
خوشبختانه  ).WCED, ١٩٨٧" ( ھایشان ھای آینده برای مرتفع کردن نياز ی نسلگيرد بدون نزول توانای می

 به نيل برايبعد از گذشت بيست سال اكنون مفھوم توسعه پايدار به مفھومي عام بدل شده است كه 
گر چه اين توافق ا .دارد وجودو برنامه ريزان  گذاران سياست بين در جمعي توافق نوعي پايدار، توسعه

 نقش وھا  دولت كه است مبتني اصل اين بر اجماع ينبا اھداف گوناگوني صورت مي گيرد اما اجمعي  
 بايد خود محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، ھدافا به رسيدن براي عرصه، اين غيردولتي آفرينان

 . ھاي توسعه اي ويژه اي داشته باشند سياست و ھمگرايي
ھای اجتماعی و اقتصادی با محيط  وسعه پایدار بر تساوی فعاليتمفھوم تاز سوي ديگر بايد اذعان داشت، 

؛ نيومن ،  ١٩٩۵و ھمکاران ،  قيصر(  بشر ميشود  کند که منجر به باال بردن کيفيت زندگی زیست تاکيد می
نشان دادند که در تحقيقات خود ) ١٩٩٩(کزنس و ھمکاران در ھمين راستا،). ٢٠٠٠و کنری ،  ؛ برکه ١٩٩٩

موضوعيت ، اقتصادی و اجتماعی  پایداری زیست محيطی سه زمينهٔ در ز مفھوم توسعه پایدار استفاده ا
ھوا   و نقل و آلودگی استفاده از مدیریت انرژی، حملدر تحقيقات خود نشان داده اند كه آنھا ھمچنين . دارد

ت معتقد است اين تحقيقاميشود،   منجر به پایداری زیست محيطیاز جمله عوامل برجسته اي است كه 
ت کليه يولئپایداری اجتماعی از طریق سالمت در تجارت و صنایع خدماتی و ھمچنين احساس مسكه 

تساوی حقوق و باالخره پايداري اقتصادي نيز بواسطه  باشد  میو دست يافتني اعضای جامعه امکان پذیر 
  ). ١٩٩٩کزنس و ھمکاران، ( حاصل مي شود اجتماعی 

در پايداري زيست محيطي مي توانند بر جامعه تاثير گذاري طراحان و برنامه ریزان ،  در ميان اين سه مولفه
در دستيابی   محيط، نقش مھمی نگھداري وبھره برداري از بيشتري داشته باشند و بعبارت ديگر چگونگي

بگونه اي  طراحان، برنامه ريزان و معماران بايد فضاھاي مصنوع رادر واقع . به توسعه پایدار ایفا ميکند
و رضایت جامعه از يك سو   ، اقتصادی، فيزیکی فرھنگی توازن آنھاطراحي و برنامه ريزي نمايند كه در 

   .)٢٣ص، ٢٠٠٠ ،و کنری برکه (از سوي ديگر در باالترين وضعيت ممكن حاصل شوداجتماعی مردم 
ھای  نيازھای نسل  در آن کهاست یک فرآیند پویا  ،توسعه پایداراز آنچه گفته شد مي توان دريافت كه 

تعادل بين گونه اي كه به  بر اساس آن وفق داده شودبايد  توسعه شده و  و آینده جوامع پيش بينی  فعلی
با توجه به مفھوم پایداری که توازن ميان  .و ارتقا يابد برقرار  محيطی ھای اقتصادی، اجتماعی و سيستم
ند که باید یک توازن ددانشان  )١٩٩۵(ھمکاران  قيصرود، باش می  ھای اقتصادی، اجتماعی و محيطی ارزش

موجود  ميشوند، هنيز متعارض شناخت  مکمل یکدیگر و گاھی  ی که گاھیيھا این ارزش در ميان مناسبی
  . باشد
حائز اھميت این است که مشارکت عمومی در روند تصميم گيری و تصميم سازی باید به عنوان  نکته

پيوند منافع محلی به منافع "که  یاد آور گشته است) ١٩٩۶( در این مورد، مگا . یدفاکتوری مھم به شمار آ
دیگر،   از طرفی. ھای پایداری در روند توسعه در نظر گرفته شود  از ویژگی  باید به عنوان یکی" اجتماعی

ای توسعه در ھ کليه فعاليت). ١٩٩۶و ارتلنو،   شپرد ؛١٩٩۶مکلرن، (باشد  یندی پویا میآتوسعه پایدار فر
 .ھای اجتماع را به سوی پایداری بيشتر و رفاه اجتماعی سوق دھد بایست تمام فعاليت ميان جامعه می

اصل . ھا با پایداری بيشتر ارائه کرده اند برای تطبيق توسعهرا   ، شش اصل اساسی)٢٠٠٠(برکه و کنری 
ھای توسعه باید از  در واقع، فعاليت. دارد اشاره   باشد که به کاربری اراضی می" با طبيعت  ھماھنگی" اول 

به عنوانه اصل دوم شناخت شده "  ھای ساخته شده قابل زندگی محيط" .حفاظت کنند  تنوع زیستی
ميان اجتماع اشاره دارد که باعث افزایش ارتباط ميان مردم و   ھایی است که این اصل به ایجاد فضا

مناسب و جانمایی مناسب   شکل ، تراکم ، دسترسی مکان مناسب ، اصل براین . ھایشان شود فضا
باشد که افزایش پيوستگی ميان مردم را به ارمغان خواھد آورد و  میاستوار ھای زمين شھری  کاربری

" بر مکان  اقتصاد مبتنی" . مردم را نسبت به محل زندگيشان افزایش خواھد دادتعلق بعالوه، احساس 
ھای جامعه  ای باید نياز توسعهفعاليت  بر این اساس،. ارائه داده اند است که برکه و کنری  سومين اصلی

توان  به عنوان مثال می(ھای اقتصادی محلی در بر داشته باشد  را مبنی بر افزایش منابع طبيعی و فعاليت
باشد  در ميان اجتماع می" عدالت  و مساوات"اصل چھارم ). ھا اشاره داشت به انواع مسکن و زیر ساخت

طراحان و سایر دست اندر کاران در امر توسعه، اصل . آسایش ھمگانی را به ھمراه خواھد داشت که
. ھایشان باید امری حائز اھميت به شمار آورند را در تصميم گيری  مساوات در الگوی تقسيم کاربری اراضی

 پرداخت.  "باشداین می تواند دسترسی عادالنه از سطوح مختلف مردم به منابع اجتماعی و اقتصادی  
ھزینه آلودگی باید توسط افرادی که باعث بر اساس این اصل، که   استاصل دیگری   "آالینده ھا ھزینه

پاسخ گوئی منطقه "در نھایت، . صرف گردد ایجاد آلودگی ميشوند، پرداخت گردد که برای رفاه اجتماعی
با  . برتری داده شود  اید بر منافع شخصیباشد که اشاره دارد بر اینکه منافع عمومی ب آخرین اصل می" ای

در را در دستيابی به توسعه پایدار  برنامه ريزان و متوليان اداره جامعهاین حال ، تمام این اصول ميتوانند 
  .ھدایت کنندھنگام طراحي فضاھاي مصنوع واستفاده از محيط زيست 



  زيست محيطيتاثيرات ارزيابي -ب

الھای زیـادی اسـت کـه س - Environmental Impact Assessment (EIA) -زیست محيطیتاثيرات ارزیابی 
ھای طراحی و تصميم گيری در نظـر  به عنوان پتانسيلی برای دستيابی به توسعه پایدار از طریق مکانيسم

اساس وشالوده اين تكنيك ارزيابي حفظ تعادل ميان سيستم ھاي اجتماعي ، فرھنگي . گرفته شده است
در اين راسـتا، ايـن تكنيـك دسـتاوردھاي . بدنبال توسعه چند بعدي در جامعه مي باشدو محيطي است و 

ھای زیـادی در خصـوص  در حاليکـه نظریـه. ھر اقدام و فعاليت ھايي را در مقابل محيط زيست بيان مي كند
. سـتپيشنھاد شده است، اعتبار تجربی تعدادی از آنھا به اثبات رسـيده ا تكنيكچگونگی امکان وقوع این 

اگر چه شرايط محيطي و اجتماعي ھر كشوري متفاوت با كشورھاي ديگر مي باشد اما با توجه بـه اينكـه 
كشورھاي در حال توسعه داراي مسائل مشترك بسياري مي باشند بنابراين مي توان ادعا نمود كه تجربه 

گاپور، چـين و در كـه در كشـورھايي چـون مـالزي ، كـره جنـوبي ، سـن « زیسـت محيطـیتـاثيرات ارزیابی «
كشورھايي چون غنا به شـدت پيگيـري و اجـرا مـي شـود، شـرايط تحقـق در ايـران را نيـز براسـاس قـانون 
اساسي جمھوري اسالمي كه حفظ و صيانت از محيط زيست را براي متوليان اداره كشور وظيفه مي دانـد 

ن  جھت اجراي ايـن تكنيـك بوجـود اما متاسفانه تاكنون مجموعه دستوالعمل و يا قانون مدو. دارا مي باشد
در اين ميان مازندران بواسطه وجود حساسيت ھاي زيست محيطي و محدوديت ھاي ذاتي . نيامده است 

خود در توسعه بواسطه كمبود زمين وفضاي مورد نياز ، داراي اولويت ھاي الزم جھت استقرار اين فرآيند نيز 
کـه اسـت شـناخت شـده ، از فاکتورھـای توسـعه   یکـی (EIA)ارزيابي تاثيرات زيست محيطي . مي باشد

مـي تـاثير   ھـای زیسـت محيطـی پروژه يھا برنامـهطراحـي و ، گذاري سياست بعنوان يك مرحله در فرآيند 
زیسـت   ھای احتمـالی ارزیـابی پيامـدي اسـت كـه ابـزار یـک  زیست محيطیتاثيرات در واقع ارزیابی . دراگذ

اسايي و سپس مبادرت به ارزيابي در خصوص منافع و مضرات آن مـي اي را شنتوسعه ھر فرآيند   محيطی
  . كند و برنامه ريزان و طراحان خود را مقيد به تصميم گيري بر اين اساس مي دانند

در اياالت متحـده آمريكـا برمـي گـردد كـه بواسـطه  ١٩٧٠سال به ،  )EIA (تاريخچه ارزيابي زيست محيطي 
اگر چه در طول اين ). Cashmore, ٢٠٠۴(پایه ریزی شد  ) NEPA(یکا محيط زیست آمر  قانون سياست ملی

ال حــچھــار دھــه فنــون وتكنيــك ھــاي ايــن ارزيــابي دچــار تغييــرات و تحــوالت گونــاگون شــده اســت امــا در 
 EIAسرعت ظھور و پيـدایش  عليرغم. بسياری از کشورھا، آنرا در برنامه ریزی توسعه به کار ميگيرند حاضر

و دستگاھھاي ذيربط ھنـوز نتوانسـته انـد جايگـاه قـانوني » ارزيابي زيست محيطي«للی، الم در سطح بين
در   بـروز محـدودیت ھـاییواداري خويش را در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري بيابند و بنـابراين شـاھد 

بـا ایـن وجـود، . كشورھاي مختلف علي الخصوص در كشورھاي در حال توسعه ھستيم در  EIAاثربخشی 
در تصـميم گيـری و و ارزش گذاري محـيط زيسـت در مقابـل منـافع اقتصـادي   ر نظر گرفتن عوامل محيطید

محسوب ميشود کـه در مقایسـه بـا گذشـته  ارزيابي زيست محيطي ھای مھم  تصميم سازی، از دستاورد
  .موثري در اين خصوص برداشته شده استبسيار قدمھاي 

  زيست محيطي تاثيرات  فوايد ارزيابي-ج

. بطوركلي، با افزايش ھر مرحله به فرآيند توسعه اي ، دو مقوله زمان و سـرمايه دچـار ريسـك خواھـد شـد
بعبارت دیگر ھر پروژه و طرح براي بدست آوردن ايده ال ترين اھداف خـود بايـد در كمتـرين زمـان ممكـن وبـا 

از ايـن رو ھنگـامي . اجرا گرددكمترين ضايعات سرمايه و كمترين عوامل تھدید کننده سرمایه، برنامه ريزي و
كه صحبت از انجام ارزيابي تاثيرات زيست محيطي به زبان مي آوريم ، قبول مـي كنـيم كـه يـك مرحلـه بـه 
فرآيند توسعه طرح خود افزوده ايم و بايد در قبال اين مسئله آگاھي داشته باشيم كه چه چيـزي از اجـراي 

  ، ارزيابي زيست محيطي چه چيز را نشان خواھد داد؟ اين ارزيابي عايد خواھد شد و يا بعبارت ديگر
در واقع ارزيابي زيست محيطي چھار زوايه مھم از اجراي طرح را مشـخص مـي نمايـد كـه در ذيـل بـه آنھـا 

  :اشاره مي شود
  سنجش تاثير طرح .١
  خروجي مستقيم طرح .٢
  جلوگيري از اشتباھات عقالني و محاسباتي    .٣
  خروجي غير مستقيم طرح  .۴

  :توسعه ای كه ارزيابي زيست محيطي را در خود داشته باشد شامل مراحل ذيل خواھد بود ھر فرآيند
  ھدف گذاري.  ٢             تفكيك سازي.  ١
  گزارش ارزيابي زيست محيطي.  ۴       مطالعات ارزيابي زيست محيطي.  ٣ 
  تصميم گيري.   ۶           اطالع رساني عمومي.  ۵ 



  نظارت و كنترل .   ٧ 

  در توسعه پايدار  )EIA(ي تاثيرات زيست محيطيارزيابنقش  -د

در قالـب برنامـه ھـاي  ا آھنگـي ماليـمبـ توسعه يافتهای  اخير، پيشرفت کشور به سمت جامعه سالياندر 
اگر چـه بواسـطه تغييـر در قـوه مجريـه ، تغييـر . پيش ميرودبه  ساله توسعه ٢٠توسعه و سند چشم انداز 

ير عوامل تاثير گذار ميزان پيشرفت وتحقق اين برنامه ھا در طول زمان شرايط منطقه اي و بين المللي و سا
سـاله  ٢٠اجرا داراي فراز ونشيب است، امـا در ھـر صـورت ايـن برنامـه ھـاي توسـعه و سـند چشـم انـداز 

بـا توجـه بـه تجربـه . توسعه ،  نقشه كشور براي توسعه و آباداني در ساليان متمادي شناخته مي شـوند
اجراي چھار برنامه توسعه اجتماعي ، اقتصادي در بعد از پيروزي انقـالب اسـالمي اينگونـه  تھيه ، تصويب و

بـه بـه شـمار آمـده و در فـر آینـد توسـعه  ركن غير قابل انكاربه عنوان  »توسعه يپایدار«انتظار مي رود كه 
سـوق   بـه سـمتیيـد باتوسـعه در اين صورت ،  .قرار گيرد ھای توسعه عنوان یک واژه کليدی باید در برنامه

و منــابع طبيعــی زيســت  حــيطاز م  بتوانــدتــامين نيازھــاي كنــوني جامعــه وشــھروندان،  بــر یابــد کــه عــالوه
بـه عنـوان ) EIA( « رات زیسـت محيطـیياثتارزیابی «. محافظت نمایدجامعه برای نيازھای آینده اكولوژيكي 

محـدوديت این اصل با در نظـر گـرفتن . ميباشدو مفيد ر اتاثير گذتحقق اين آرمان در يكي از اقدامات بنيادين 
محيط زيستي مي كوشد به نتايج اجراي ھر فعاليت توسعه ای و تاثيرات آن   -علي الخصوص -ھاي منابع 

بعبارتي دیگر این تكنيك مي كوشد به نيازھاي كنوني جامعـه پاسـخ مناسـب . بر محيط زیست پاسخ دھد
ترين تبعات ناخوشايند ومضر را بر محيط زيسـت در ابعـاد ملـي واسـتاني داده شود، البته در صورتي كه كم

و اين ميسر نمي شود مگر با سنجش دقيق تاثيرات مثبت و منفي ھر فعاليت توسـعه اي بـر .  تحميل كند
  . محيط زيست
ر گـذاری واقع ميشود، بلکه بـا تـاثيمفيد  توسعه پایدار نه تنھا بر منابع طبيعی و محيط زیست ،عالوه بر این

 اجتمـاعی و  روحـی سـالمت ميتواند ایمن،  بر چشم انداز محيط، طراحی مناسب برای ایجاد محيط زندگی
 .نماید تامين را جامعه افراد

امـا مزايـاي ايـن  پر اھميت در ایـران صـورت نگرفتـه اسـت راجع به این موضوعچشمگيري تحقيقات اگر چه 
توسعه منطقه اي ھمراه با اجراي ايـن تكنيـك حاصل کرد که اطمينان تكنيك به گونه اي است كه مي توان 

را  آسيب پذیر جامعه و ھمچنين بر محيط زیست زمينه ھايبر روی   اثرات منفیيا حداقل كمترين ھيچگونه 
   .خواھد داشت

 ايران در پايدار عهتوس

رد شد اما بطور عملـي ، ميالدي در قالب متون علمي به ايران وا ١٩٩٠تاريخچه توسعه پايدار در اوايل دھه 
 گذاري سياست ھدف ااين كميته ب. تاسيس نمود 1372 ماه ريورشھ دررا  پايدار توسعه ملي كميتهدولت 

 توسـط زيسـت محـيط حفاظـت مالحظـات بـا كشور اجتماعي و اقتصادي توسعهھاي  برنامه ھماھنگي و
 يكـي و شده تشكيل غيردولتي و دولتي ھايسازمان نمايندگان حضور با زيست محيط حفاظت شورايعالي

 21 كار دستور اجراي خصوص در الزم نھادھايپيش ارائه و سياست تعيين و ريزي برنامه آن ممھ وظايف از
 .است
 :پایدار عهتوس ملي تهكمي وظایف
 شـورايعالي بـه نھادپيشـ ارائه و زيست محيط و پايدار توسعه استراتژي چارچوب نويس پيش بررسي:الف

 ستزي محيط حفاظت
 ھايكنوانسـيون و 21 كـار دسـتور ھـاي برنامه خصوص در اسناد مركز و اطالعات بانك گسترش و ايجاد-:ب

 زيستي ھاي گونه حفظ و ھوا و آب تغيير
 ھايكنوانسيون دو به مربوط مسائل خصوص در ھماھنگ و واحد سياست تعيين منظور به نھادپيش ارائه:ج
 ھا وزارتخانه و المللي بين مجامع در 21 كار دستور نيز و جنگل اصول و زيستي ھاي گونه حفظ و ھوا و آب
 كشوري ھايسازمان و
 آب تغييرھاي كنوانسيون به مربوطه مسائل زمينه در تحقيقاتي - اجرائي مشترك ھاي پروژه ريزي برنامه:د
 وقعيـتم داراي كـه منطقه ھايكشور با 21 دستوركار نيز و جنگل اصول و زيستي ھاي گونه حفظ و ھوا و

 ھستند مشابه ھاي
  اقدامات پيگيري و زيست محيط و پايدار توسعه استراتژي اجراي ھتج يافته انجام اقدامات بررسي:ھـ

 :پایدار عهتوس ملي تهكمي ارکان
 است فرعي ھاي كميته و ، دبيرخانه ، ملي كميته شامل كميته اين اركان



 وزارتخانه نمايندگان نفر 16 و رييس نايب ، رييس لشام نفر 18 پايدار توسعه ملي كميته اعضاء تعداد:الف
 باشد مينھادھاي دولتي  و ھاسازمان ، ھا

  .باشد مي زيست محيط حفاظت سازمان رييس و ورھجم رييس معاون ، پايدار سعهتو  ملي كميته رييس
رم در راستاي عمل به قانون اساسي در حفـظ محـيط زيسـت در كشـور بـراي نسـل آينـده، در برنامـه چھـا

اساسا در برنامـه چھـارم . توسعه اقدامات جدي براي حفظ ونگھداري از محيط زيست نگريسته شده است
توسعه، حفاظت از محيط زيست بر مبناي رويكرد توسعه پايـدار و بـا ھـدف تقويـت رونـد پايـداري براسـاس 

و بـه عنـوان خـط  محور مشخص ٨چالشھا عنوان شده است و در اين راستا، راھبرد ملي توسعه پايدار در 
  :محور به شرح ذيل مي باشد ٨اين . مشي زيست محيطي كشور مشخص گرديده است

   روستایي و شھري اسكان ھيساماند و فقرزدایي .٣    محيط شتبھدا و آب .٢ھوا      آلودگي و انرژي .١
 .٧    معادن و عصنای .۶   طبيعي گردشگريعه توس و زیستي تنوع .۵    پایدار طبيعي ومنابع كشاورزي .۴

  ) ریسك ( مخاطرات ھشكا و مدیریت .٨   تحقيقات و آموزش
البته بايد عنوان نمود كه در سطح جھان معاھدات بين المللي متعددی براي كاھش گازھـاي گلخانـه اي و 
مبارزه براي گرماي زمين مطرح وكشورھاي زيادي نيز به آنھا پيوسته اند اما ھمچنان وضـعيت جھـان رو بـه 

امت مي رود در سطح ملي نيـز قـوانين و مقـررات بـراي نجـات و گسـترش محـيط زيسـت و حفـظ تنـوع وخ
زيستي وجود دارد اما تصويب اين قـوانين و مقـررات بـه تنھـايي كـافي نمـي باشـد ھمچـون ديگـر مسـائل 

ين در موجود كشور، ميزان كارآمدي قوانين ومقررات ، مجريان قوانين ونيز سيستم قضايي در مجازات مجرم
  .  حصول نتيجه دخيل و سھيم ھستند كه در نوبه خود حائز اھمييت مي باشد

  در مازندران»ارزيابي تاثيرات زيست محيطي «-الف 

امروزه مديريت متحول نمودن يك فرايند، جھت تحقق توسعه پايدار در مقيـاس اسـتاني يكـي از چالشـھاي 
. رين داليل اين امر، نوع سيستم حكومت در ايران باشدشايد يكي از بزرگت. بزرگ در ايران به شمار مي رود

بر اساس تقسيم بندي ھاي صورت پذيرفته شده در انواع حكومتھاي جھان، سيسـتم حكومـت در ايـران از 
نوع متمركز مـي باشـد كـه مسـئولين در اسـتانھاي كشـور فاقـد قـدرت قانونگـذاري مـي باشـند از ايـن رو 

اد ويا تغيير قوانين ويا ساختار سـازماني يـك نھـاد بـراي چنـد اسـتان بواسطه حجم فعاليتھاي حكومتي ايج
از ديدگاه سياستگذاري . كشور در اولويت ھاي چندم قرار مي گيرد و ممكن است سالھا زمان سپري شود

، توسعه پايدر در واقع ازبين بردن كلي پاره اي از مسائل و معضالت است كه براي تحقق آن درجـه بـااليي 
در اين راسـتا بـراي تحقـق ارزيـابي تـاثيرات . اي ھماھنگ بين دستگاھھاي اجرائي را مي طلبداز سياستھ

بـر اسـاس آنچـه كـه تـا . زيست محيطي در مازندران الزم است كه متولي آن در ابتداي امر مشخص گـردد
ب كنون در كشورھاي درحال توسعه روي داده است استقرار و تحقق ارزيابي تاثيرات زيسـت محيطـي اغلـ
. با بروز واكنش ھاي اداري وسـازماني از سـوي سـازمان ھـاي مختلـف در بدنـه دولـت ھمـراه بـوده اسـت

ميليون ، و تعدد نھادھا و سازمانھايي دولتي كه در تالش ھستند تا با انجـام  ٣مازندران با جمعيتي بالغ بر 
د، داراي مشـكالت عميـق فعاليت ھاي خود نسبت به گسترش فعاليت ھا و يا ارائـه خـدمات خـود بيافزاينـ

واساسي در ھماھنگي بين سازماني وحتي ھماھنگي درون سازماني بين مركز و استان ونيـز مشـكالت 
از این رو ارائه مدل مبتنی بر شـرایط موجـود صـورت پذیرفتـه کـه در  .فقدان قوانين شفاف وجامع مي باشد
   قسمت بعد به آن اشاره می شود

◊◊◊◊◊◊◊  
  : نتایج

  
مـی مازندران شاھد محدويت ھاي واقعـي در مازنـدران در گسـترش افقـي وعمـودي گفته شد، بنا برآنچه 

بعبــارت ديگــر اســتان مازنــدران كــه نــوار بــاريكي از دشــتھاي جلگــه اي و ســرزمين كوھســتاني بــا . باشــد 
كيلومتر مربع را شامل مي شود بگونه اي بين بزرگترين درياچـه جھـان وسلسـله ٢٣٧۵۶مساحت قريب به 

كيلـومتر  ٣٣٨مساحت آن را جنگل ومرتع تشكيل مـي دھنـد و داراي %  ٨٠البرز واقع شده است كه  جبال
در اين حالت براي توسعه بيشتر استان مازندران كه بواسطه جذابيت ھاي منحصر . نوار ساحلي مي باشد

ز نقاط مھـاجر اداري كشور ھمواره ا –بفرد خود در زمينه ھاي گوناگون طبيعي و نزديكي به مركز سياسي 
پذير كشور بوده است محدويت ھاي جدي وجـود دارد كـه مھـم تـرين آن كمبـود زمـين وفضـا بـراي توسـعه 
منطقه اي مي باشد و فعاليت توسعه اي معادل نابودي محيط زيست و اختالل در اكوسيستم بـه حسـاب 

  .مي آيد
ل از تصـميم گيـري و اجـرا ، بطـور نسـبي بنابراين ھر فرايند توسعه اي كه به زمين و فضا نيـاز دارد بايـد قبـ

اولويت سنجشي شود تا در اين محدوديت، پروژ ه ھايي مظالعه واجرا گردند كه بطور نسبي داراي اولويت 
از سـوي ديگـر بايـد عنـوان نمـود كـه در سـاليان . براي منظقه مازندران و در سطح ملي بـراي ايـران باشـد



تھاي الزم، صدمات جدي و جبران ناپذيري به منابع زيستي و گذشته بعلت عدم ايجاد و گسترش  زير ساخ
منافع انساني مازندران وارد شده است به نحوي كه ھر روزه شاھد از بين رفتن فرصتي ديگـر بـراي نجـات 

  .محيط زيست استان ھستيم 
 توسعه فضاھاي مسكوني در قالب توسعه شھري و يا ايجاد شھرك ھاي مسكوني در نقاط خارج از شھر،
ايجاد كاربري ھاي صنعتي واسطه اي و تبديلي در خارج از شھرك ھاي صنعتي بدون ھـيچ گونـه تعھـد بـه 

زيست محيطي موجب شده كه در دھه گذشته شاھد تغييرات آب وھـوايي  رعايت قوانين و استانداردھاي
  .، كاھش سطح جنگلھا و مراتع ، نابودي آبزيان دريايي و آلودگي درياي مازندران ھستيم

بنابراين مي توان اينگونه ادعا كرد كه مازندان به ھيچ صورت تاب وتوان استمرار توسعه اينچنيني را نداشته 
است و در صورت اصرار بر اينگونه فعاليتھاي توسعه اي، ما شاھد تبديل بزرگترين درياچه جھان به بزرگترين 

  .د بي جنگل خواھد شدمنبع فاضالب و پس آب ھاي صنعتي خواھيم بود و مازندران ھمانن
زمينـه ارتقـاي جايگـاه منـافع اجتمـاع بـر منـافع  بنايراين بايد با ايجـاد سـاز وكارھـاي مشـخص و قانونمنـد ، 

در مازنـدران مسـير » ارزيابي تاثيرات زيست محيطـي « چنين روندي ھم با استقرار . اشخاص فراھم گردد
  .كشورھاي نتايج مثبتي را به ھمراه آوردروندي كه تا كنون توانسته در بسياري از . خواھد بود

  :بطور كلي ، براي استقرار چنين روندي در مازندران بايد به دو دسته از مسائل بايد توجه كرد
  نھادھا وسازمانھاي پيشنھادي .   ١
  روابط بين دستگاھھا و سازمانھاي پيشنھاد شده .   ٢

  ارائه مي شود  در اين قسمت به اختصار در مورد ھر دو دسته توضيحاتي

   پيشنهادينهاد ها و سازمانهاي  .1
در حال حاضر، در استان مازندران اداره كل حفاظت محيط زيست مازندران ، اداره كل اسـتاندارد مازنـدران و 
اداره كل منابع طبيعي استان از مھمترين نھادھـايي ھسـتند كـه وظيفـه نظـارت و دفـاع از محـيط زيسـت، 

استاندردھاي ملـي را بـر عھـده دارنـد و البتـه ھمـه ايـن دسـتگاھھا شـامل شـرح جنگل ، مراتع  ، رعايت 
وظايف مستقل ھستند و اين دستگاھھا داراي رابطه بين سازماني بين يكديگر نيسـتند و اگـر ھـم باشـند 
داراي ضعف قانوني وساختاري است بنابراين اينگونه به نظر مي رسد براي تحقق ارزيـابي تـاثيرات زيسـت 

  :ياز به نھاد ھا وسازمانھاي ذيل باشدمحيطي ن
پيشنھاد كننده يا ذينفع طرح، شركت مھندسي مشاور در محيط زيسـت ، نھـاد سـنجش وكنتـرل آلـودگي 

، نھـاد )مـردم نھـاد( محيط زيست، نھاد سنجش كننده اثرات زيست محيطـي، سـازمان ھـاي غيـر دولتـي 
مــدعي العمــوم زيســت (اه محــيط زيســتيتصــويب كننــده نھــايي طــرح ھــا  و ســرانجام  نھــاد پــژوھش خــو

  ).محيطي
  روابط بين دستگاهها و سازمانهاي پيشنهاد شده .2

روابط بين سازمانھا ودستگاھھاي موجود در امور مربوط به توسعه منطقـه اي مـي بايسـت بـر اسـاس يـك 
ھت ھماھنگي چارچوب كنترل و ھدايت شود اما مازندران و ساير استانھاي ايران فاقد يك سازمان و نھاد ج

بعبارت ديگر ، ھر سازمان ونھادي در استان بـر حسـب وظـايف ذاتـي . بين نھاد ھاي مرتبط با امور ھستند 
خود به صورت بخشي فعاليت ھاي خود را پيگيري مي كند و در اين ميان حضـور يـك سـازمان فـرا بخشـي 

ي الزم و ضـرورت ھـا و نيـز مي تواند عدم ھماھنگي ميـان بخشـي را از بـين بـرده و بـر حسـب توانمنـديھا
اگر چه سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي از لحـاظ . اولويت ھاي بودجه اي مبادرت به انجام فعاليت ھا نمايد

ماھيت و ساختار مي توانست براي چنين امري اختصاص يابد اما با حذف ساختار قبلـي سـازمان مـديريت 
ياست جمھوري در سطح ملي ونيز تبديل نمودن بـه يـك وبرنامه ريزي و تبديل نمودن آن به يك معاونت در ر

  .معاونت در استانداري ھا عمال چنين انتظاري نيز غير قابل اجرا و رويايي خواھد بود
سلسله مراتب   در ھمين راستا وبا وضعيت كنوني ادارات، سازمانھا و نھادھاي موجود در استان مازندران ،

» ارزيابي تـاثيرات زيسـت محيطـي«ه پايدار و در نظر گرفتن فرآيند زير براي امور توسعه اي بر اساس توسع
فرايند ارتبـاط ميـان نھـاد ھـاي مختلـف درانجـام پـروژه  ١در نمودار شماره  . مي تواند موثر و راھگشا باشد

  :نشان داده شده است  ھمراه با ارزيابي تاثيرات زيست محيطي



استخراج اطالعات محلي و مسائل 
 مربوطه

اي توسعهمتقاضي طرح   مشاور در امور محيط زيست 

 نهاد سنجش وكنترل آلودگي محيط زيست
 موافقت اوليه

)پيش از مطالعات ارزيابي زيست محيطي( 

فر
آيند كنترل

 

زيست محيطيتاثيراتمطالعات ارزيابي

 نهاد سنجش و كنترل آلودگي محيط زيست

 مشورت هاي عمومي با مردم

 نهاد تصويب كننده نهايي طرح ها

 يكپارچه سازي
 اطالعات اكولوژيكي منطقه

اطالع رساني در خصوص طرح در رسانه ها     

 سازمان هاي غير دولتي 

ست محيطيمدعي العموم زي  مجوز 

 كنترل

 

 
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

فرايند ارتباط ميان نهاد هاي مختلف   -١نمودار شماره 
ا ان اطد طد ت ز ات تاث ا ز ا



الذكر، ھر يك از نھادھا در بخشي از مراحـل ارزيـابي تـاثيرات زيسـت محيطـي شـركت  البته در فرآيند فوق
نقش ھر يك از نھاد ھا در چرخه تصويب نھايي طرح ھمـراه بـا ارزيـابي تـاثيرات  ١دارند كه در جدول شماره 

  :زيست محيطي نشان داده شده است 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 

  



دار در مقابل تھاجم شديد به منـابع در زمينـه ھـاي مختلـف و تخريـب بر حسب آنچه بيان گرديد، توسعه پاي
در تـالش اسـت ) زيست محيطي ، اقتصـادي و اجتمـاعي(بي رويه آنان پديدار گشت و در سه ركن جامعه 

در اين چارچوب بايد مشـخص گـردد . تا بازدھي منابع را بواسطه تعادل در زمينه ھاي مختلف افزايش دھد 
بمنظـور . بعد از بھره برداري چگونه و به چه ميزان بـر سـه ركـن جامعـه اثـر مـي گـذارد  كه ھر طرح وپروژه

ارزيابي تاثيرات زيست محيطي پروژه ھا ، اين تكنيك قابل قبول در دھه اخيـر مـورد اسـتفاده كشـورھاي در 
است و حال توسعه قرار گرفت كه اين ارزيابي نشان دھنده خروجي طرح ھا اعم ازمستقيم وغير مستقيم 

به ھمين دليل مي تواند بازوي قوي براي تصميم گيران طـرح ھـا باشـند ھنگـامي كـه اجـراي طـرح ھـا بـر 
  .اساس توسعه پايدار قابليت اجرا تشخيص داده شوند

ارزيابي تاثيرات زيست محيطي  با ارائه ميزان تاثيرات مستقيم وغيـر مسـتقيم ھـر طـرح مـي توانـد نشـان 
ز طرح در مقابل ميزان تبعات منفي طرح ھا به محيط زيست ومنابع تجديد ناپذير دھنده ميزان عوايد حاصل ا

بنابراين انجام اين تكنيك در فرآيند اداري طـرح ھـا مـي توانـد متضـمن اجـراي در طـرح ھـا در . طبيعت باشد
سـطه اين نوع ارزيابي در مازندران اگر چه در مراحل نخسـتين مـي باشـد امـا بوا. قالب توسعه پايدار باشد

محيط زيست مازندران و ميزان آسيب پذيري آن در ساليان گذشته مي تواند راه حلي مطمئن بـراي كنتـرل 
انجام چنين برنامه اي مستلزم وجـود نھـاد ھـاي و سـازمانھاي . آسيب پذيري محيط زيست مازندران باشد

بايد توجه داشت كه ھماننـد  اما. مختلف و نيز وجود ساز وكار مناسب در ارتباط ميان اين نھاد ھا مي باشد
بعبارت ديگر، قوانين در ايـران . ساير كشورھاي جھان سوم قوانين در كشور ما داراي حاالت خاصي ھستند

در امور مربوط به محيط زيست فاقد اقتدار و جامع نگري مي باشند و به ھمين دليل ، افـراد و سـازمانھا بـا 
تبصره ھاي ذيـل قـانون عمـال ھـدف قـانون گـذار را عقـيم مـي تفسير ھاي كوناگون و يا استفاده نمودن از 

به ھمين و بعنوان پيش شرط بايد اذعان نمود كه اولين قدم در اين عرصه بايد شفاف سازي قـوانين .نمايند
و تجديد نظر در مجازات متخلفين وسپس ايجاد نھادھا وسازمانھاي مورد نياز و يـا تغييـر سـاختار سـازماني 

  .باشدنھاد ھاي موجود 
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
  

 معمـاری، و رسـازیھش تحقيقاتی و مطالعاتی مرکز، بادی آ مجله ،"پایدار معماری "، )١٣٨٢(،.ف احمدی،
٧٥-٤٦(،١٣(.  

   .، مرکز آمار ایران،تھرانسرشماري نفوس ومسكن، )١٣٨٥(،.مرکز آمار ایران
    .تھراندار،كميته ملي توسعه پايدار،راھبردھاي توسعه پاي، )١٣٨٨(،.کميته ملی توسعه پایدار

  .تھرانمجلس شوراي اسالمي ايران، )١٣٦٨(، .قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :چكيده 
  

 جھت ابزاري و اطالعاتي بانك عنوان به تنھا نه كارآمد ابزاري عنوان به دمی توان علوم ژئوماتيک
 با. نمود استفاده طیمنابع طبيعی و  زيست محي ريزي برنامه و مديريت امر در آن از بلكه گيري، ارشگز
 در دخيل پارامترھاي تعدد ھمچنين و مختلف ي زمانھا در گوناگون منابع از توصيفي اطالعات يش افزا

 دقت با را اطالعات واندبت که دارد ابزاري به  نياز تصميم گيری دقيق، و جانبه ھمه بررسي تصميم گيری،
 GISتکنولوژی  .نمائيد ارائه درک قابل و ملموس طور به را نتيجه و نموده تحليل و و تجزيه دريافت مناسب
 مطالعه اين در .دھد انجام خوبي به را کار اين تواند مي که است )نرم افزار(ابزارھايي  ازمناسب ترین يکي

 با علمي مجامع و محافل مختلف، علوم در اخيرا كه كامپيوتري ھاي مدل و اي ماھواره تصاوير كاربردھاي
منابع طبيعی حفاظت بھتر از  در اند شده شناخته جغرافيايي اطالعات سيستم و دور از سنجش عنوان دو

 . گردد مي بررسي زیست محيطی مديريت در فنون اين كارگيري به نحوه و و محيط زیست
  

  ، توسعه پایدارمدیریتم اطالعات جغرافيایی، سنجش از دور، سيست :كليد واژه ھا
  

Abstract: 
 

The function of Geomatics (GIS and RS) towards sustainable 
development in natural resource management and environmental 

 
Geomatics Science can be used as efficient software not only as a tool for databases and 
reports, but also in the planning and management of natural resources and environmental 
applications. Increasing descriptive information and data from various sources in different times 
and the number of parameters involved in the decision-making of thorough and accurate, there 
is a need for a tool that is able to receive and analyze the data accuracy and thus can provide a 
more tangible and understandable. GIS technology is one of the most appropriate tools 
(software) that can perform the job very well. In this study evaluate the applications of satellite 
imagery and computer models in recent science, and scientific associations and communities 
that the two are known as remote sensing and GIS, for better protecting natural resources and 
the environment, and thus how to apply these techniques in environmental management is 
discussed.  

  
Keywords : remote sensing, geographic information systems, management, sustainable 
development 

 



◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  

 روش تلفيـق از استفاده وطبيعی و محيط زیست دقيق بر منابع  نظارت از استفاده با مديريت اعمال       
ماھواره  مانند؛ موجود ابزارھاي با ريسك مديريت بحران، مديريت زمان، مديريت مديريتي چون؛ مختلف ھاي
ط بيعـي و محـيطمنـابع  خاصـه مختلف علوم در مثبتي يجنتا تواند رايانه اي مي ھاي مدل و افزارھا نرم ھا،

 و مـديريت امر در گيري گزارش اطالعاتي جھت بانك عنوان به كارآمد ابزاري ژئوماتيک .باشد داشتهزیست 
  .نمود استفاده طیمنابع طبيعی و  زيست محي ريزي برنامه

ھـای  ردازش، بازیـابی و توزیـع دادهآوری، نگھداری، پـ ھای مرتبط با جمع ایست از تخصص ژئوماتيک مجموعه 
و  برداری مھندسی نقشـهدر  انفورماتيک این دانش دست آورد پيشرفتھای دانش. جغرافيایی یا زمين مرجع

واژه ژئوماتيك يك واژه تركيبي از ژئو به معناي زمـين و ماتيـك كـه پسـوند واژه انفورماتيـك . است علوم زمين
 ایست که کاربردھای بسياری در علوم مختلف زمين از جمله شتهژئوماتيک علمی بين ر . باشد است، مي

ھای مکـانی حاصـل از  ای که تا کنون از داده از جمله کاربردھای گسترده. دارد محيط زیستو  منابع طبيعی
است مـی تـوان بـه مـدیریت منـابع زمينـی، آمـایش سـرزمين و توسـعه پایـدار، کشـاورزی و  ژئوماتيک شده

 ارزیابيھـايیـا و حـوادث طبيعـی، مـدیریت حـوادث طبيعـی و داری، مقابله و پيشـگيری از سـوانح، بال جنگل
 و مـدیران اسـتفاده مـورد کـه باشـد، روشـھا تـرین اقتصـادي و مـوثرترین از یکی تواند می محيطی زیست
  .نمایند اتخاذ را الزم تصميمات آمده بدست اطالعات دقيق کمک با تا گرفته قرار گيران تصميم
 داده اسـاس بـر زيسـت محيط ھاي پديده ھاي مشخصه تعيين ئی وشناسا فن می توان را دور از سنجش
 به ي ا گسترده طور به امروزه فن اين که).١٣٨٣ ، مخدوم( .دانست می شوند، کسب دور راه از که ھايي
 درآوردن روز بـه و بـازنگري ترتيـب مـنظم ، ھـا داده و اطالعـات بـه يـع سـر بـراي دسترسـي ي ابزار عنوان

 اطالعـات سيسـتم ديگـر طـرف از . مـی شـود بـرده بـه کـار جھـان سـطح در GISبـه  آنھـا ورود و اطالعات
 :قابليـت چھـار مرجـع اطالعـات زمـين مورد در باشد که مي کامپيوتر بر مبتني سامانه يک (GIS)جغرافياي

 ابـ). ١٣٧٧ نژاد، ثنايي. (سازد مي فراھم را اطالعات و استخراج ،پردازش )بازيابي و ذخيره( مديريت ، ورود
 در دخيـل پارامترھـاي تعـدد ھمچنـين و مختلـف ي زمانھـا در گونـاگون منـابع از توصـيفي اطالعات يش افزا

 دقـت بـا را اطالعـات بتواند که دارد ابزاري به نياز ، تصميم گيری دقيق و جانبه ھمه بررسي تصميم گيری،
 GISفنـاوري  .نمائيـد ارائـه درک قابـل و ملمـوس طـور به را نتيجه و نموده تحليل و و تجزيه يافت در مناسب
 پـژوھش ايـن در منظـور ايـن بـه .دھـد انجـام خـوبي بـه را کـار ايـن توانـد مـي کـه است ابزارھايي از يکي

 مجـامع و محافـل مختلـف، علـوم در كـه كامپيوتري ھاي مدل و افزارھا نرم و اي ماھواره تصاوير كاربردھاي
منـابع طبيعـی و  در انـد شـده شـناخته جغرافيـايي اطالعـات سيسـتم و دور از سنجش عنوان دو با علمي

  .گردد مي بررسي زیست محيطی مديريت در فنون اين كارگيري به نحوه و محيط زیست
  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
  

 بـدون مشاھده براساس را ویژگيھا گيري اندازه قابليت دور از سنجش _ طيفی ویژگيھايو سنجش از دور 
 ات مشـاھده س اسـا بـر دور از سـنجش کاربردھـاي اطالعـات تمـام تقریبا .یدنما می فراھم آنھا با تماس
 تواند می طيف قرمز و مادون مرئی بخشھاي بودن مفيد .است الکترومغناطيسی طيفھاي برپایه و مختلف

 .پوشـش مشـاھده گـردد بـدون خـاك و محصـول از پوشـيده زمـين یـک از حاصـل نوعی طيفھاي مقایسه با
پوشش گياھی تشـریح و نشـان  خاك با پوشش و خاك بدون به مربوط طيفی نحنیم ١ھمچنانکه در شکل

  . داده می شود
  



  
  پوشش گياھی خاك با پوشش و خاك بدون به مربوط طيفی منحنی .١شکل

  
 سبز رنگ با است برابر این و استum 550 اطراف  در محصول طيف منحنی پيک. ١
 جذب دھنده نشان که قرمز رنگ با است برابر این و است um 690 اطراف در محصول طيف منحنی افت . ٢

 . است کلروفيل توسط
 ساختار .است بيشتر قرمز مادون یا نزدیک منطقه در و کمتر قرمز منطقه در محصول خاك با مقایسه در . ٣

  .دارند قرمز مادون نزدیک منطقه در انعکاس نسبی افزایش در مھمی برگھا نقش
 پوشـش تراکم در تفاوت تعيين براي توانند می شوند می گيري اندازه  NIR و قرمز بازتاب در که ویژگيھایی
 دیگر یکی .شود می استفاده گياھی شاخص بشکل NIR و قرمز در گياھان پاسخ .استفاده شوند گياھی

 بخـش اسـت مفيـد محصـول و وضعيت قرمز در گياھان پاسخ .شوند NIR ارزیابی براي که طيفی نواحی از
 محصـول حـرارت سـطح از ناشی تواند می ناحيه این تابش در گيري اندازه. است )گرمایی(رتیحرا طيفی
 آنھـا وسـيله بـدین و کنند می منتشر ھوا در برگھا از آنرا سپس و برند می باال خاك از را آب گياھان .باشد

 و یابد می فزایشا آن سطح حرارت درجه کند دریافت آب کافی اندازه به نتواند گياھی اگر .شوند خنک می
 سـالمتی وضـعيت از تـوان مـی امـواج ایـن از اسـتفاده بـا. است گياه براي یک مشکل وجود دھنده نشان
  .بود مطلع گياھان

 
  [12]عوارض کشاورزي در رفته بکار موجھاي طول. ١جدول

  رفته بکار موج طول  کشاورزي مختلف ھاي پدیده با مناطق ١
  mm and 6-10 mm 0.9-0.4  گياھی آفات و حشرات ھجوم ٢
  mm and 6-10 mm 0.9-0.4  موجود تجاري محصوالت انواع ,طبيعی گياھان ٣
  04-0.8 mm and 3-100 mm  (radar) خاك رطوبت حجم ٤
  mm 0.9-0.4  کشت غيرقابل و کشت قابل زمينھاي مطالعه ٥
  mm 0.9-0.4  محصول برداشت بينی پيش در دقت و گياھان رشد ارزیابی ٦
  mm 1.0-0.4  آنھا ساختار و خاك انواع ٧
  mm and 6-12mm 1.0-0.4  آب مدیریت و سيالب کنترل ٨
  mm and 6-12 mm 1.0-0.4  آب کيفيت, موجود سطحی آبھاي ٩
  mm and 7-12 mm 1.0-0.4پنھان معدنی مواد داشتن براي آنھا مطلوب شرایط و خاك و سنگ انواع١٠

  
  طبيعی و محيط زیستابع من در دور سنجش از کاربرد دالیل -٥
 تفکيک قدرت با و باندي چند طيفھاي از معموال که است تصاویر چشمی تفسير شامل دور از سنجش فن

 ,SPOT تصـاویر  گيرنـد مـی قرار استفاده مورد کشاورزي در که تصاویري بيشترین . شود می باال استفاده
LANDSAT , IKONOSھاي  داده اطالعات مواقع بعضی و درNOAA این از شده تھيه ھاي نقشه. باشد می 

  . باشند ابر و بدون یکنواخت تصاویر باید و بوده پانصد ھزارم تا ميليونيم یک مقياس در تصاویر
  

    RSکاربردھاي مھمترین    



 آنھا تراکم و اراضی محصوالت تخمين و شناسایی -١
  

 محصول شرایط ارزیابی -٢
 محصول ميزان تخمين و بينی پيش -٣
 کشاورزي زمينھاي ھاي نقشه مشاھده و هتھي -٤
 چراگاھھا و علفزارھا ، مراتع کارایی ارزیابی و شرایط نمودن مشخص -٥
 خاك ساختاري وضعيت و طرحھا بررسی -٦
  کشاورزي جھت آب منابع بررسی -٧
 زھکشھا و شوري کنترل و نظارت -٨

 زمين در محصول وضعيت و کميت به مربوط ھاي نقشه تھيه در توانند می اي ماھواره تصاویر اطالعات
 بـا آن ارتبـاط و RSسيسـتم  . رونـد بکـار مـدیریت در قـوي ابـزار یک عنوان به متفاوت ھوایی آب و درشرایط
 را متـدولوژیھا و بخشـيده بھبـود را کشـاورزي الگوھـاي توسـعه درحـال کشـورھاي در توانـد می کشاورزي
  .دھد توسعه

  
  صولپایش مح براي RS و  GIS کاربرد -٦

 باشد می افت و پيک ساختار یک داراي ھميشه تقریبا سبز گياھان سالمتی به مربوط طيفی منحنی
 افت قسمت در

 در را زیـادي انرژي کلروفيل مثال بعنوان .شود می تعيين را گياھان برگ در رنگدانه رویت قابل بخش طيفی
   .دارد um 0/45 -0/67 باندھاي مرکزي موج طول
 رنـگ و داشته را آبی و قرمز باندھاي از باالیی جذب برگھا توسط آنھا که است این دليلب گياھان سبز رنگ
 ھنگـامی از را تغييرات پيگيري امکان مختلف ھاي دوره در تصاویر یکسري از استفاده .تابانند را بازمی سبز
 تفاوتھـا ایـن زا اسـتفاده با و نموده فراھم) (Cمحصول برداشت و (B)زیرکشت ، (A)پوشش  بدون زمين که
  .کرد مقایسه ھم با را آنھا توان می

  
  Buchan, 1997) (کشت،  مختلف مراحل در خاك تفاوت . ٢شکل

  
 آنھا توان می طيفی تغييرات از استفاده با و ندارد مشکلی شناسایی باشند متفاوت محصوالت صورتيکه در
 بـدین شـود می استفاده معموال که روشی باشند ھمگن صورت به محصوالت اگر ولی .نمود شناسایی را

 اسـتفاده مورد آزیموت با ارتباط در تصادفی بشکل برگھا جھت برگھا و مکانی توزیع تخمين که است صورت
 بـه اسـت وابسـته زیـاد ميـزان به محصول شاخص از ساختار یک بعنوان محصول برگ ميزان .گيرد می قرار

 متوسط حاصلضرب با است برابر (LAI) برگ حتشاخص مسا( خاك مساحت واحد در برگ جھت و مساحت
 شـاخص مسـاحت ميـزان بـا محصـوالت اکثر براي برگ جرم زیست ميزان )آنھا حجم ميزان و برگ مساحت

  .دارد ھمخوانی زیادي مقدار به برگ
  
  
  محصول پيش بينی در RS , GISکاربرد  -٧

 آن گونه و محصول نوع تشخيص به وابسته زیادي مقدار به محصول تخمين و بينی پيش تاثير و کارایی
 .شـود اسـتفاده شاخصمحصـول بعنـوان توانـد مـی نھایتـا که دارد آن دانستيه و نوع خاك مانند متغيرھاي ،

(Nualchawee , 1984)  



 ارائـه جھـان سراسـر در بسـياري محققـان بوسـيله مختلفـی روشـھاي بـه ھکتار در محصول روش تخمين
 رویکـرد دو . ھسـتند دستی اطالعات و GIS,GPSاطالعات  کننده کامل اي ماھواره اطالعات .است گردیده

 یـا دور سنجشـاز اطالعـات اول .دارد وجـود محصـول بينی پيش کردن مدل براي RS از استفاده با ارتباط در
 بـراي کـه دور از سنجش ھاي دیگرداده و ھستند به محصول وابسته مستقيما که آن از ناشی پارامترھاي

  عنوان به که وجود ھستند زیستی سنجش پارامترھاي ھمان و ودهب محصول تخمين
 
 

،  ذخيـره را اطالعـات تواننـد مـی GIS سيسـتمھاي .شـوند مـی اسـتفاده محصـول مدل ورودي پارامترھاي
 ابزاري بعنوان تواند می RS در محصول رشد سازي شبيه مدلھاي .نمایند تحليل و تجزیه و تغيير دستکاري،

  .روند بکار محصول تخمينپایش و  براي قوي
  

  در منایع طبيعی و محيط زیستGIS و  RS اقتصادي  اثرات -٨
 اطالعـات کـاربرد .دارد مشـکالت حل در آن موفقيت به بستگی RSو  GIS تکنولوژي  از استفاده برتري
 پـایش و ، بـرداري نقشـه ھزینـه کـاھش (مسـتقيم صـورت بـه توانـد مـی طبيعی در منابع دور از سنجش
 مـی )اطالعـات و نتایج جزئيات و کيفيت افزایش و اطمينان قابليت(غيرمستقيم  و )زمان اتالف از ريجلوگي
 ، اطالعـات تصـحيح ، سيسـتم بـه اطالعـات ورود به ھزینـه سنجش دور اطالعات از استفاده ھزینه .باشد

 گسترش شامل لیاص بخش به دو تواند می ھا ھزینه این .دارد بستگی ترکيبات تحليل و تجزیه و پردازش
 پـيش پـردازش تاسيسـات و زمينی کننده دریافت ایستگاھھاي ، آنھا از برداري بھره و ھا ماھواره سيستم
 ماھواره بنابراین، تصاویر. شوند می تھيه باالیی دقت با توپوگرافی اطالعات با استفاده از این روش،. باشند
 .باشـد مـی آنھـا بـين ھمبسـتگی و مشـاھدات ، اطالعـات آوري براي جمـع تري صرفه به مقرون روش اي

را در بخشـھای کشـاورزی، سـيل،  RS و  GIS کـاربرد  از حاصل سود ميزان از اي نمونه  ٢بطوری که جدول
  .اراضی را نشان می دھد مطالعات کيفيت آب و کاربري

  
  RS و GIS کاربرد  از حاصل سود ميزان از اي نمونه . ٢جدول

 ناحيه  طرح نام رديف
(sq.km) 

 زمان
(year)

  RSكاربرد  ھزینه
  )دالر(

  معمول ھزینھ
  )دالر( 

 ميزان سود
 B/C  

 مطالعات ارزیابی  ١
   سيل

٣٣  ١  ٣٠٠۵٫٢٠٠  
  )km2/دالر١٫١٨۴(

١٫٧٥٧٫٧٠٠  
 km2)/دالر٣٠٠(

١:١٣٠  

  ٣٢٠٫٠٠٠  ١  ٢٢٥در کشاورزی GISكاربرد   ٢
 km2)/دالر١٫٤٢٢(

٢٫٨١٢٫٥٠٠  
  )km2/دالر١٢٫٥٠٠

١:٩  

استفاده با نقشه تھيه  ٣
 اي ماھواره ھاي داده

١٢٦٫٠٠٠  ١  ١٦٫٨٤٨  
  )km2/دالر٧٫٥(

٢١٫٠٦٠٫٠٠٠  
  )km2/دالر١٫٢٥٠(

١:١٦٧  

اي ماھواره تصاویر کاربرد  ٤
مطالعات کيفيت آ براي 

٣٤٫٠٠٠  ١  ١٠٫٠٠٠  
  )km2/دالر٣٫٤(

٣٠٠٫٠٠٠  
  )km2/دالر٣٠(

١:٩  

  ١٣٫٥٠٠  ٢/١  ٥٫٨٥٩ اراضی کاربري ارزیابی  ٥
  )km2/دالر٢٫٣(

١٫٧٥٧٫٧٠٠  
  )km2/دالر٣٠٠(

١:١٣٠  
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 :نتيجه گيري 
  

 (علوم ژئوماتيـک   از استفاده باطبيعی و محيط زیست دقيق بر منابع  نظارتصحيح در  مديريت اعمال
RSوGIS  (بحـران، مـديريت زمـان، مـديريت مـديريتي چـون؛ مختلـف ھـاي روش تلفيـق. مي گردد بھينه تر 

 توانـد رايانه اي مـي ھاي مدل و افزارھا نرم ماھواره، مانند؛ موجود ابزارھا و اسلوب ھای با كريس مديريت
از  بھتـر اسـت راستا اين در. باشد داشتهط زیست بيعي و محيطمنابع  خاصه مختلف علوم در مثبتي نتايج

 امـر در آن از بلكـه ، گيـري گـزارش جھـت ابزاري مناسـب و اطالعاتي بانك عنوان به تنھا نه علوم ژئوماتيک
 بـر عـالوه .نمـود اسـتفاده كارآمـد ابـزاري عنـوان بـه طیمنابع طبيعی و زيست محي ريزي برنامه و مديريت
 در كه موضوع اين خصوص بهط زیست منابع طبيعی و محي به مربوط اطالعات باالي حجم شده ذكر مطالب



 از اطالعـات انبـوھي بـا مـديران و احـانطر انـد، آمده در رقومي صورت به اطالعات ھمه جديد ھاي طراحي
 اطالعـات سيسـتم يـك ميـان ايـن در. اسـت سـاخته روبـرو كـامپيوتر داخل در نامنظم و نشده بندي طبقه

 يـك در را شـبكه يـك توصـيفي و مكاني اطالعات و ھا داده كليه كه قادر است به خوبی  (GIS) جغرافيايي
 و داده ھـا و  اطالعـات بـودن دسـترس در و طبقه بنديطرفی  از. دھد قرار مديران اختيار در يكپارچه محيط

 فـراھم را ايـن امكـان شـبكه نيـاز تعيين جھت مناسب ھاي برنامه ھمراه به اي ماھواره تصاوير از استفاده
 نگھداري برداري و بھره مديريت و شده ھنگام به توصيفي تغييرات ورود با ھا شبكه كنترل نقاط تا آورد مي
 نمـايش بـا و نمـوده اعمـال را بھينـه مصـرف مـديريت تحويل، نقاط روي بر دور از كنترل و سنجش صورت به

 . گردند مطلع آنھا توصيفي وضعيت تغييرات آخرين از نقاط ھندسي كليه
 آب، توزيـع برنامه دبي، كشاورزي، الت محصو ضريب ھواشناسي، اطالعات از استفاده با كلي طور به
م سيست محيط در اطالعات اين تركيب و خاكشناسي ھاي نقشه و اي ماھواره توپوگرافي، تصاوير اطالعات
 .داد انجـام را سازي بھينه و نموده محاسبه و تعريف را ھاي ارزيابي شاخص تواند مي جغرافيايي اطالعات

 بـراي مناسـب منـاطق شناسايي پوشش گياھي، تحت مناطق آب، كاربرد راندمان ارزيابي جھت ضمن در
 ايـن تـوان مي بر رودخانه تاثير حداقل و زھكشي سيستم به دستيابي و خاك نوع براساس شبكه توسعه
 غيرحاصلخيز كاھش و باير ھاي زمين تفكيك آبياري، راندمان بھبود جھت نتايج از و سيستم وارد را اطالعات
 .نمود استفاده ...و زيرزميني ھاي سفره يا زھكشھا به ورودي آب تلفات ميزان

علوم روز از قبيل سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيائی  می تواند بـه عنـوان ابـزاری , در نتيجه
کارآمد و قوی در مدیریت بھينه این منابع طبيعی و محيط زیست به کمک بشر جھانگير و متوقع و از طرفـی 

رانگریھای او کاست ویرانگر محيط زیست و منابع طبيعی بياید که شاید با مدیریت بھتر بتوان تا حدودی از وی
 .و با اميد به آینده ای بھتر زیست
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  :منابع فارسي 
  

  
 . بيابـاني و خشـك منـاطق مـديريت و ارزيـابي بـرايGIS,RS تلفيقـي كاربرد . ١٣٧۵ ، ح ، ارزاني .١

  .٢٤-١٣ ص . زدايي بيابان مختلف روشھاي و زايي ملي بيابان ھمايش دومين
 ھـاي نـوآوري و تجربيـات آموزشـي كارگـاه . ١٣٨۴ ، محمـدي ك و حجـازي ح ، ياني د ش ، ا ، تكاملي  .٢

  . مغان سوار پيله آبياري باراني شبكه
  .ایران دور از سنجش مرکز, ١٣٧٥ ,دور از سنجش مباني ,شاھرخ,فرخی ,فرشيى ,جاھدي . ٣
 ١٣٨١ ص . مدرس تربيت دانشگاه . كشاورزي دانشكده . ارشد كارشناسي نامه پايان . خوزستان. ۴
 زھكشـي و آبياري شبكه مصرفي آب بھينه مديريت در جغرافيايي اطالعات كاربرد . ١٣٨١ ، ش ، دياني. ۵

  كوثر
 آبيـاري شبكه در كشاورزي آب بھينه مصرف مديريت بھبود در دور از سنجش كاربرد . ١٣٨٣ ، ك ، رنگزن .۶

 و نيشـكر صـنعت و كشـت شـركت دور از سـنجش و جغرافيـايي اطالعـات سيستم كاربرد سيمنار . گتوند
 . اھواز جانبي صنايع

 جريانھـاي گيـري انـدازه سيستم صنعتي و مھندسي نمونه ختاس و طراحي . ١٣٨١ ، ه ، زاده صباغ . ٧ 
 نيمه ھاي لوله زھكشھا و ھيدروليكي استاندارد غير و استاندارد ھاي سازه ، روباز در كانالھاي آب حجمي

 در شـده ارائـه مقالـه . اتوماتيـك صـورت به داپلر آكوستيك پديده از استفاده با ضالبانتقال فا كانالھاي و پر
 . برق خوزستان و آب زمانسا  سيمنار

و  آبياري درGIS,RS كاربرد  آموزشي كارگاه GIS,RS افزارھاي  نرم برخي معرفي . ١٣٨٣ ، ح ، طباطبايي. ٨
 . زھكشي و آبياري ملي كميته ،زھكشي

  .زھکشی و آبياري ملی کميته , ٢٥ شماره نشریه , ١٣٧٨ ,زھکشی و آبياري در دور از سنجش فن. ٩
 تفسير و تعبير دور از سنجش مباني و اصول . ١٣٨١ ، ) مترجم ( مالميريان ح ، )مولف (كي ليلساندو.  ١٠

 ١۵ ص . اي ماھوارهو  ھوايي تصاوير
 GISجغرافيـایی  اطالعـات ھـاي نهسـاما بـا زیسـت محـيط ریـزي برنامـه و ارزیـابی,مجيـد,مخـدوم. ١١
   .تھران انتشارات دانشکاه١٣٨٠،

 ٢۵٧ ص . دانشگاھي نشر مركز انتشارات . دور از سنجش . ١٣٧۵ ) مترجم ( م ، قادري ، )مولف( ھارپر  .١٢
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  :چكيده 
  

شناسی یط زميننشان داد که شرا ،لرزهھای زمينخرابی یدھندهافزایش بر روی عوامل مطالعه
ھای زمين ھای زمين ایجاد و نقش اصلی را در سطح لرزشتواند تقویت قابل توجھی در تکانمی ،ساختگاه
با توجه به قرار گرفتن اکثر شھرھا بر روی رسوبات آبرفتی، این نوع ساختگاه، بخش بيشتری از . بازی کند
 ،در این مطالعه. محرز گردیده است ،ھارابیو اثر آبرفت بر تشدید خ ؛به خود اختصاص داده امطالعات ر

، به عنوان یک )Ms=7.4( ١٣٥٧لرزه مخرب سال ی زمينشھر طبس با داشتن ساختگاه آبرفتی و تجربه
ھای جھت ارزیابی اثرات ساختگاھی، برداشت و آناليز داده. مورد مطالعه قرار گرفت ،ساختگاه شھری

بر . پریود غالب و ضریب تقویت در ھر نقطه به دست آمد و نقطه شھر صورت گرفت ٧٥ميکروترمور در 
در  .باشندمی )بزرگتر از یک(درصد این منطقه، نواحی دارای پریود زیاد  ٦٠حدود  اساس نتایج این مطالعه،

ا تمرکز ایران و ب ٢٨٠٠ای آبرفت بر اساس استاندارد با تعيين سرعت موج برشی و طبقه بندی لرزهنھایت 
آینده  گسترشبرای ایمن جھت  ،ھای ميکروترمورتلفيق آن با نتایج آناليز دادهو ھای کواترنری گسل روند بر

  .گردیدتعيين شھر 
  

  اثرات ساختگاھی، طبس، ميکروترمور، پریود غالب: ھاکليدواژه
  
  

Abstract: 
 

Recommended safe direct of urban development in future by 
microtremor measurements, a case study; Tabas city. 

 
Study on enhancing agents of earthquake damages shows that site geology conditions can 
generate significant amplifications and play a major role in the level of ground shaking. As 
regards, the major cities is located on alluvial deposits, this site, has dedicated the most of 
studies to itself; and alluvium effect on increased damages has been proven. In this study, 
Tabas city with alluvial site and having experienced 1978 destructive earthquake (Ms= 7.4), as 
an urban site, were studied. To assessments of site effects, measurement and analyses of 
microtremor have been employed at about 75 sites and predominant period and amplification 
factor, were obtained. Based on the results of this study, about 60% of this area are long period 
(>1) regions. Finally, with determining shear wave velocity and alluvial seismic classification 
based on Iran 2800 standard and concentrated on quaternary faults trend and combine them 
with results of microtremors data analysis, the safest route for urban construction were 
determined. 

  
  
Keywords : Site effects, Tabas, Microtremor, Predominant period 
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  :مقدمه 
  

 ،)١٩٨۵(ھای مھمی نظير مکزیکوسيتی ھا، در زلزلهبر امواج و تشدید خرابی ،اثر تقویتی آبرفت
 ، باھوجا ھند)١٩٩۵(، کوبه ژاپن )١٩٩٩(، ازميت ترکيه )١٩٩۵(، لس آنجلس )١٩٨٩(سانفرانسيسکو 

 ؛ سيد و١٩٨۴؛ تاکر و کينگ، ١٩٧۶برچردات و گيبس، (بم  ١٣٨٢منجيل و  ١٣۶٩ھای و زلزله) ٢٠٠١(
به  ،)١٩٩۶کاستا و ھمکاران، -و توز ١٩٩٢؛ برچردات و گالسيمور، ١٩٩١؛ سيد و ھمکاران، ١٩٨٨ھمکاران، 

 کمتر آبرفت سطحی ھایالیه در مشخصاً  موج سرعت برفتیآ نواحی در کهاز آنجا . مشاھده گردیدخوبی 
.  ,Tuladhar)٢٠٠٢( رسندمی زمين سطح به قائم صورت به تقریباً  سطحی بخش در برشی امواج است،

    ميان از سادگی به  تا داد خواھند اجازهباال به امواج پيشرونده به سمت  ،در واقع رسوبات نرم آبرفتی
 پيشرونده امواج و کرده عمل بازتابنده یک عنوان به ھا،آن زیر سخت ھایالیه اليکهح در .کنند حرکت ھاآن
) Resonance( تشدید پدیده بروز به منجر امواج افتادن گير نوع این .کنندمی بازتاب باال به را پائين سمت به
 پریودھای در غالب ھایارتعاش و شودمی مرتعش شدت به زمين نتيجه رد). Nakamura, 1997( شودمی

 به نسبت و شوندمی ناميد) Predominant period( غالب پریود پریودھا این .دھدمی روی مشخص
 به خاک فيزیکی ھایویژگی دیگر و سن ضخامت، دانسيته،. شوندمی تعيين سطحی ھایالیه ساختار
 .)Tezcan et al., 2002( ندھست ایلرزه امواج ویژگی روی موثر اوليه فاکتورھای ھا،لرزه زمين شدت عالوه
 تجربي ھايجمله روش از. گيرد مي صورت عددي و تجربي تئوري، ھاي مختلفروش به آبرفت اثر ارزيابي
 طيف نسبت روش ،نموده پيدا وسيعي كاربرد امروزه ،بودن ھزينه كم و سادگي دليل هب كه استفاده مورد
شھر طبس به عنوان یک ساختگاه شھری طالعه در این م. باشدمي ميکروترمور امواج قائم به افقي

ھای فعال قرار گرفته است و تاکنون چھار روند گسل افکنهمخروط رسوباتروی انتخاب گردید؛ که بر 
برداشت و در ھمين راستا ). ١شکل (، )١٣٨۴زارع، ( است ی آن شناسایی گردیده کواترنری در گستره

سپس با . صورت گرفت و پریود غالب و ضریب تقویت به دست آمد نقطه ٧۵ھای ميکروترمور در آناليز داده
ایران و با تمرکز  ٢٨٠٠نامه بر اساس آیين ای آبرفتلرزه بندی پذیری و ھمچنين طبقهتعيين شاخص آسيب

  .ترین مسير برای ساخت وساز شھری، تعيين گردیدھای کواترنری، ایمنگسل بر روند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و باالآمدگی ھا و ) گذاری شدهخطوط نقطه چين قرمز شماره(ھای کواترنری عبور گسل مسير - ١شکل 
 – )، شانزده کيلومتر از شھر طبس فاصله دارد۴روند شماره (ھا افکنه ھای فعال در راستای آنمخروط

  )Walker et al., 2013 (پردازش شده بر اساس کارھای والکر و ھمکاران 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :روش تحقيق

  
  )H/V(ی افقی به عمودی مولفه روش نسبت طيفی -

 ھای چند ميلی ثانيهی پریودصورت پيوسته در محدودهدانيد، زمين آرام نيست و تقریباً بهھمانطور که می
مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جھان . کندھای چند نانومتر تا چند متر ارتعاش میتا چند روز و دامنه

 ھا با شکل نسبت طيفی ی حاصل از ميکروترمورزیادی بين شکل نسبت طيفی دامنه نشان داد که تشابه



  
ھای این دو مشخص شد که تفاوت در مطالعات تکميلی دیگر. نگار وجود داردھای شتابی نگاشتدامنه

 .)١٣٨٧حافظی مقدس و ھمکاران، (طيف عمدتاً در دامنه و به ندرت در فرکانس تقویت ساختگاه نمود دارد
و  پریود غالب( که در انتظار وقوع زلزله باشيم، خصوصيات ساختگاه توان بدون آن، میاین نتایجبر اساس 

ناکامورا برای اولين بار از روش . ھای امواج ميکروترمور تعيين نمودگيریرا، توسط اندازه) ضریب تقویت
ی وی بيان داشت که مولفه. )Nakamura, 1989( ی افقی به عمودی استفاده نمودنسبت طيفی مولفه

شناسی عمودی حرکت زمين دارای اطالعات بيشتری از منبع خود است و کمتر تحت تاثير شرایط زمين
ھای ناکامورا از این روش استفاده در ادامه محققان زیادی برای بررسی نظریه. گيردسطحی قرار می

ورا کارامدی بسيار مناسبی در ارزیابی اثرات نتایج مطالعات این محققان نشان داد که روش ناکام. کردند
ھا بر این بود که ھمچنين تاکيد مطالعات آن. شناسی داردساختگاھی، به خصوص در شرایط ساده زمين

دھد، تخمين ھای دیگر به دست میتر از روشکه مقادیر حداکثر بزرگنمایی را کماین روش با وجود این
ھا به دليل سرعت زیاد برداشت بنابراین روش استفاده از ميکروترمور. رددقيقی از پریود تقویت ساختگاه دا

      روز به روز در حال افزایش مقبوليت و محبوبيت در بين محققان ،و عدم تخریب و البته ارزان بودن آن
فه امواج ھا از نوھا و تاثيرپذیری آنالبته با توجه به مشخص نبودن منشاء ایجادکننده ميکروترمور. باشدمی

ھای برداشت  شده، بر صحت و دقت نتایج به ی پردازش اوليه و ھمچنين تحليل نھایی دادهمحلی، نحوه
  .گذارددست آمده تاثير زیادی می

  
  ھای ميکروترموربرداشت داده -

ھا بعد از تقسيم بندی طبس ھا در شھر طبس، برداشت دادهجھت ارزیابی اثرات ساختگاھی زمين لرزه
 اندازه گيری ھا،به دليل پوشش دادن بيشتر و افزایش تعداد برداشت) ٢شکل ( متری ٨٠٠ه ھای به شبک

انجام گردید و  SARAساخت شرکت ایتاليایی  SL07نگار توسط دستگاه لرزهھا ھا در محل تقاطع شبکه
  .نقطه برداشت صورت پذیرفت ٧٥بدین ترتيب در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ی مطالعاتیهبندی محدودشبکه - ٢شکل 
  

  ھای ميکروترمورتحليل داده -
روش ناکامورا ، ( ثبت شده به روش نسبت طيفی مولفه افقی به عمودی ميکروترمور تحليل نگاشت ھای 

سپس . گردیدفراخوانی  ژئوپسیبرای این منظور ابتدا تمام رکوردھا در نرم افزار . صورت گرفت) ١٩٨٩
ھای ميکروترمور در برداشتعالوه بر این، . راحل بعدی انتخاب شدندای برای مثانيه ٢٠ھای زمانی پنجره

اعمال فيلتر با سپس . پنجره ھای زمانی دارای آشفتگی غير معمول نيز به صورت دستی حذف گردید
ھرتز، به منظور حذف نوفه ھای  ١٥ حداکثر فرکانس ھرتز و ٢٥/٠با حداقل فرکانس  ث باند گذررباتروو
مولفه با استفاده از تبدیل فوریه سریع  ٣در مرحله بعد، طيف دامنه ھر پنجره برای . صورت گرفت ،شھری

 صورت ٤٠با عرض باند ) ١٩٩٨(کونو و اوماچی  ھمچنين نرم کردن طيف با استفاده از روش ؛محاسبه شد
برای تمام پنجره ھای زمانی محاسبه گردید و در  H/Vسپس مقادیر  .)Kono & Ohmachi, 1998( گرفت

مورد بررسی ) Sesame, 2004a( عنوان شده در پروژه سزامی ھایمعياربراساس  H/Vخر منحنی ھای آ
پس از . نشان داده شده است) ٣(ھای به دست آمده در شکل ھایی از منحنینمونه. قرار گرفتند

برای ھر ایستگاه ) A0(و دامنه تقویت  ) f0(اطمينان از منحنی و پيک حاصل شده، مقادیر فرکانس غالب 
  .استخراج شد

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ی شھر طبسبه دست آمده در گستره H/Vھای ای از منحنینمونه - ٣شکل 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  : نتایج

  
  پذیرترین مناطقتعيين آسيب -

 ھای ميکروترمور و تعيين فرکانس غالب و ضریب تقویت، مقدار شاخص آسيب پذیریبعد از تحليل داده
)Vulnerability index (ی زیر محاسبه گردیداز رابطه:  
  
)١                                                                               (Vi=A02/f0  
  

 .پذیرترین مناطق مشخص گردید، آسيب)٤(پذیری مطابق شکل سپس با درون یابی مقادیر شاخص آسيب
ھای غربی، جنوبی و پذیرترین مناطق، مربوط به قسمتد آسيبشوھمانطور که در این شکل دیده می

  .خوانی داردھم ،که این با مقادیر فرکانس غالب به دست آمده در این مناطقاست؛  شمال شرقی
  
  ایران ٢٨٠٠ای آبرفت بر اساس آیين نامه بندی لرزهطبقه -

 تعيين سرعت موج برشی درسطح جھت. ای آبرفت، سرعت موج برشی تعيين گردیدبندی لرزهبرای طبقه
با ای شھر طبس ژئوتکنيک لرزهبندی طرح ریزپھنهمربوط به ی اکتشافی گمانه ٦طبس، از اطالعات  شھر
سرعت موج برشی در . استفاده گردید بود، ای صورت گرفتهمتر که در آن، مطالعات درون گمانه ٣٠عمق

بر اساس نتایج حاصل از . ای تعيين شده استهبه روش درون گمانو ھا به صورت مستقيم  این گمانه
 متر فوقانی خاک و فرکانس غالب ساختگاه، به صورت ٣٠ی بين سرعت موج در رابطه ھای مذکور،گمانه

  :شده است زیر تعيين
  
)٢(                                                                                      43.4*f0+230= Vs30  
  

 یی ردهنقشـه) ١جـدول (ایـران  ٢٨٠٠سپس بر اساس مقادیر سرعت موج برشی و بـر طبـق آیـين نامـه 
، کمتـرین بـر اسـاس نتـایج بـه دسـت آمـده .آمده است) ۵(ای تھيه گردید که در شکل آبرفت به لحاظ لرزه

ار مربوط به ھای مرکزی، غربی، جنوبی و شمال غربی و بيشترین مقدمقدار سرعت موج برشی در بخش 
   .ھای شرقی و شمال شرقی استقسمت

 
  ساخت و ساز شھری یتعيين مسير ایمن برای توسعه -

ی کاربری اراضی بر اساس ی به دست آمده در این مطالعه، شامل نقشهسه نقشهجھت انجام این کار 
 و ضریب پذیری بر اساس مقادیر فرکانس غالب، شاخص آسيب)١٣٩٠(ی شھری طبس طرح جامع توسعه

  در نظر و سپس با ،ای آبرفت بر اساس مقادیر سرعت موج برشی با یکدیگر تلفيقبندی لرزهتقویت و طبقه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پذیریی تغييرات مقادیر شاخص آسيبنقشه - ۴شکل 
  
  

  ایران ٢٨٠٠نامه بندی زمين بر اساس آیينطبقه - ١جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ی ساخت و ساز شھری در شھر برای توسعه ،ی کواترنری، ایمن ترین مسيرھاگرفتن مسير عبور گسل
برای اثبات این ادعا از  و) ۶شکل ( تعيين گردید ،ی روستای جمزغربی، در محدودهبه سمت شمال ،طبس
طبس سالم باقی مانده است، عکس  ١٣۵٧بعد از زلزله سال در روستای جمز که ی خشت و گلی بناھا

  ).۶کل ش(برداری گردید 
  

  :نتيجه گيري 
  

و ) Ms=7.4( ١٣۵٧لرزه سال بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که شھر طبس با تجربه زمين
ھای فعال و محرز شدن فعاليت چھار روند گسل افکنهھمچنين قرار گرفتن بر روی رسوبات مخروط

 ،نتایجھمچنين . باشدھا میبیکواترنری، دارای ساختگاه مستعد برای تقویت موج زلزله و تشدید خرا
. پریود، بيشترین مقادیر پریود، مربوط به مناطق غربی و جنوبی استی ھمنشان داد که، بر اساس نقشه

گردند و لرزه باعث ماندگاری موج در محيط و اغتشاش بيشتر محيط میبنابراین این مناطق در ھنگام زمين
توانند به عنوان یک تقویت کننده به عبارتی این مناطق می. ندشوھای دور متاثر میلرزهھمچنين از زمين

مربوط به  ،مقادیر پذیری، بيشتریناز لحاظ شاخص آسيب. لرزه دور عمل کنندبرای موج رسيده از یک زمين
ھای کاربری اراضی، سرانجام بر اساس تلفيق نقشه. ای جنوبی و غربی و شمال شرقی استھقسمت

ی ساخت و ساز شھری به ترین مسير برای توسعهای آبرفت، ایمنبندی لرزهبقهپذیری و طشاخص آسيب
  .باشدی روستای جمز میغربی، در محدودهسمت شمال

  



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ایران ٢٨٠٠نامه ای آبرفت بر اساس آیينبندی لرزهطبقه - ٥شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ھای پيکان -ای آبرفتبندی لرزهپذیری، کاربری اراضی و طبقه ھای شاخص آسيبتلفيق نقشه - ۶شکل 
سالم ماندن ؛ )سمت راست( دھدپيشنھادی برای ساخت و ساز شھری را نشان می مسير قرمزرنگ

  ).سمت چپ( طبس ١٣۵٧بنای خشت و گلی در روستای جمز مربوط به قبل از زلزله سال 
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  :چكيده 

  
باختن ھزاران نفر و تحميل خسارت مالی لغزش یکی از وقایع طبيعی است که ساالنه موجب جانزمين

-ھای وارده به وسيله زمينکنترل و کاھش خسارت مين دليل و برایبه ھ. شودھا میفراوان به دولت
- ھای اخير بھينهلغزش در بسياری از کشورھا شکل گرفته و در سالھا، سامانه ھشدار سریع زمينلغزش

. بينی و آموزش استاین سامانه شامل چھار بخش اصلی طراحی، پایش، پيش. سازی شده است
ھا بينی آن است عنصر اصلی آن نيز تعيين آستانهریع، بخش پيشھسته اصلی ھر سامانه ھشدار س

بينی رخدادھای طبيعی و ھمچنين اقتضائات اجتماعی و این عنصر به دالیل سختی ذاتی پيش .است
برای تعيين آستانه بارندگی نياز به پایگاه داده لغزش وجود . سازترین قسمت سامانه استقانونی، مسئله

-ھایی که به تعيين آستانهوز شکل نگرفته است و به ھمين دليل جای خالی پژوھشدارد که در کشور ھن
تواند کمک بزرگی به از اینرو تاسيس پایگاه داده لغزش می. شوداند در کشور احساس میھا پرداخته

به عنوان اولين . ھای ھشدار سریع لغزش نمایدگيری سامانهھا و در نھایت شکلانجام این گونه پژوھش
این . ھای تجن و نکارود ثبت شدرویداد لغزش در حوضه آبریز رودخانه ١۵١قدم در این راه، طی پژوھشی 

مدت -رخداد بارندگی بررسی شده و برای منطقه مورد مطالعه آستانه شدت ٢٣رویدادھا ھمراه با 
  .بارندگی تعيين شده است

  
  سامانه ھشدار سریع ، بينیپيش، لغزشزمين :ھاكليد واژه

 
 
Abstract: 

 
Landslide Early Warning System: Needs and Shortcomings  

 
Landslide as a natural disaster annually result in heavy casualties and exert unexpected 
expenses to the governments. Hence, to reduce the casualties and expenses resulting 
from landslides, most countries have served Landslide Early Warning System and 
developed it during the last two decades. This system includes four factors: design, 
monitoring, forecasting, and education. The main core of each warning system is 
Forecasting which itself is built upon Threshold Determination. The threshold 
determination is the most problematic part because of the intrinsic difficulty of 
forecasting natural events, and also due to complicated social and legal requirements. 
For determining rain threshold, establishment of landslide database and such researches 
are an inevitable exigency which is absent in Iran. Therefore, the establishment of a 
landslide database can lead to the formation of Landslide Early Warning System. As a 
first step, 151 landslide occurrence were recorded in the Tajan and Nekaroud rivers 
catchment during the study timespan. These occurrences along with 23 rainfall events 



were investigated, and consequently, rainfall intensity–duration threshold was 
determined for this region. 

  
Keywords : Landslide, Warning, Forecasting, EWS  
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  :مقدمه 

  
ھا و مردم شده به دولت یو جان یخسارت فراوان مال ليھمواره در سراسر جھان موجب تحم لغزش نيزم

يا و ھيمال-فتن در کمربند کوھزایی آلپقرار گر لياست که به دل ییاز کشورھا یکی زين رانیکشور ا. است
تا آغاز سال . است لغزشنير زمدر معرض خط ،یمناطق کوھستان تشکيل مساحت زیادی از کشور با

معادل  یشده در کشور برآورد شده، رقم ییلغزش شناسامورد  ٢٨٤٤٣خسارت که بر اثر  نی، ا١٣٩٠
-نيحساس به زم ینواح ت،يجمع شیھمگام با افزا). ١٣٩٠ ،یجعفرعتیشر(است  الیر ارديليم ٨٠٤٦٤٨
ھم تحت  یازهیوار یھاانیو جر ھاغزشلنيزم یو بزرگ یفراوان نيو ھمچن ،در حال گسترش بوده لغزش

بروز پديده ). Staley et al, 2013( است شیزادر حال اف ییربنایز ساتيو توسعه تأس تيرشد جمع ريتأث
ھيدرولوژي و انساني  ،یشناسختیرنيشناسي، زمتواند ناشي از عوامل متعدد زمينلغزش مي زمين

بارندگي، ذوب سريع . ك محرك خارجي نقش محوري داردلغزش تنھا ي باشد، ولي معموال در شروع زمين
و فرسايش با سرعت زياد از مھمترين عوامل محرک  زلزلهزيرزميني،   برف، تغييرات ناگھاني سطح آب

  ).Sidle and Ochiai, 2006( شوند ھا برشمرده مي لغزش زمين
که در  گردیدمشاھده  ،توليد شد ،داده لغزشی که طی دوره شش ماھه پژوھش با بررسی بدین منظور

مدت بارندگی برای -آستانه شدت در ادامه نيز. ھاستاین منطقه نيز بارندگی علت اصلی تحریک ناپایداری
  .ای تعيين شدھای واریزهعمق و جریانھای کملغزششروع زمين

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  : بحث

  
- اچهیاز سواحل، در یاريسو در امتداد ب یکوھستان یدر کشورھا یضرور ازين کی لغزشنيکاھش خطر زم

کنترل و  یمنظور برا نیبد). Sassa and Picarelli, 2010( است گریھا و مناطق دھا و جادهرودخانه ھا،
 ھالغزشنيزم دادیوکه در آن ر یاسامانه جادیمناطق که مستعد لغزش ھستند، ا نیکاھش خطرات در ا

 نیا. است یھشدار داده شود ضرور یو مال یکاھش خسارات جان یو به مقامات مسئول برا ینيبشيپ
 UNISDR٢ط توس" عیسامانه ھشدار سر"اصطالح . نام دارد ١"لغزشنيزم عیسامانه ھشدار سر"سامانه 
 ازيمورد ن یھاتياز ظرف یامجموعه عیسامانه ھشدار سر: "که شده است فیصورت تعر نیبه ا (2009)

ر معرض خطر د یھابه اشخاص، جوامع و سازمان داریو معن موقعو انتشار اطالعات ھشدار به ديتول یبرا
ضرر و  زانيم ایبگرداند و احتمال  یالعمل مناسب در زمان کافو قادر به انجام عکس ھا را آمادهاست تا آن

  ."را کاھش دھد انیز
-آب یبسط داده شده که رخدادھا یعياز مخاطرات طب یعيگستره وس یبرا عیھشدار سر سامانه
- و بھينه گيریھای زیادی نيز برای شکلپژوھش .ھا ھستندآن نیاز مشھورتر یو سونام ليس ،ییوھوا

-نيزم رویداد یبرا کایو آمر ا،يتالیا ن،يژاپن، چ یھمانند کشورھا اينقاط دن یسامانه در برخ این سازی
 ,Baum et al, 2005, Osanai et al 2010, Tiranti and Rabuffetti به عنوان مثال(است  انجام شده لغزش

2010, Yin et al 2010, Intrieri et al 2012.(  
 ارئه شده است، DiBiagio and Kjekstad (2007) و UNISDR (2009)ط که توس یفیراتوجه به تع با

 ،یطراح: کرد فيتوص یاز چھار عنصر اصل یبيترک توان به صورتمی را لغزشنيزم عیسامانه ھشدار سر
  ).١شکل شماره ( موزشآ و ینيبشيپ ،شیپا
  

                                                 
1 - Landslide Early Warning System (LEWS) 
2 - United Nations International Strategy for Disaster Reduction 



  
  )Intrieri et al., 2013اقتباس از ( عناصر اصلی سامانه ھشدار سریع. ١شکل 

  
 نيآن و ھمچن دهيچيساختار پ ليبه دل لغزشنيزم عیھشدار سر یسامانه کاربرد کی جادیاطراحی و 
فاز طراحی سامانه  .ددار قيدق یزیربه برنامه ازي، نآن دارنددر  مختلف نهيزم نیمتخصصان چند نقشی که

در  تيجمع یازھاينو  یریپذبيآس نييتع -١: استسه بخش کليدی  دارای لغزشھشدار سریع زمين
- شناسی و آبھای زمينتعيين ویژگی -٣شناسایی موانع عملکرد مردم در ھنگام خطر  - ٢ معرض خطر

  .شوندلغزش میوھوایی و شرایطی که منجر به شروع زمين
ھا است، بخش مھمی است که باید در ھا و در نھایت تحليل آنب ابزارھا، مخابره دادهپایش که شامل نص
کاربر  ،کند که در ھنگام خطراطالعاتی توليد میپایش کاربردی  سيستمیک  .فعال باشدتمام عمر سامانه 

  ).Reid et al 2008( سازدرا از وجود یا نبود احتمال رویداد لغزش آگاه می
ھا و ھا، مدللغزش است که شامل تعيين آستانهاصلی یک سامانه ھشدار سریع زمين ھسته ،بينیپيش

این بخش ھمچنين . شوندھشدار می وضعيت شناسایی و تعيينھایی است که منجر به تمام فعاليت
بينی نه فقط به دليل سختی ذاتی پيش این امر ترین بخش این سامانه است؛سازترین و مسئلهمشکل
یک آستانه . اقتضائات و پيامدھای جدی اجتماعی و قانونی استکه ھمچنين به دليل  ،ی طبيعیرخدادھا

منجر به کاھش زمان در ) مدت بارندگی- شدت سرعت حرکت یا از ھر نوع، برای مثال( با مقادیر خيلی باال
یده گرفتن خطر است و در بدترین حالت موجب ناد ھنگام بروزاضطراری  ھایدسترس برای اجرای برنامه

گيری ھشدار کارانه ممکن است منجر به شکلهبيش از حد محافظ آستانه ،در مقابل .رخداد خواھد شد
 ھمچنين وخطر  قداریم پذیرش به عبارت دیگر. کاذب و بروز مشکالت و پيامدھای مربوط به آن شود

ھا در نظر ھر دوی آن که در تعيين ھر آستانه بایددو روی یک سکه ھستند  ،پذیرش ھشدارھای اشتباه
گيری یک ھشدار ای که باید به آن توجه کرد این است که احتمال شکلنکته در این ميان. گرفته شوند

  .توان آن را به طور کامل از بين بردقابل کاھش است اما نمی ،کاذب
در ھر  شآموز. افراد امری ضروری استآموزش  ،در نھایت برای پوشش مسائل مھم اجتماعی و تدارکاتی

افزایش  ،ھدف اصلی آموزش .سامانه ھشدار سریع باید در نظر گرفته شده و مردم در کانون آن قرار گيرند
ھا و ضرر و از آسيب تا ھاستھنگام خطر برای آن و توصيف رفتارھای درستدرک عموم مردم از خطرات 

اما ھنوز گاھی  ،اھش خطر استابزاری بسيار مقرون به صرفه برای ک ،اگرچه آموزش .جلوگيری شودزیان 
  .)Twigg, 2006( شودکم گرفته میفرھنگی و ارتباطی دست مشکالتاھميت آن به دليل 

که ممکن است متخصصينی از  آن کاربراناندازی به یک سامانه ھشدار سریع بعد از طراحی، نصب و راه
درک درستی از نحوه کارکرد آن داشته  بتواند کاربر برای آنکه اینرواز . دشوسپرده می د،نعلوم مختلف باش

شود تا و از کاربر خواسته می آورده ھایی درباشد، طراحان سامانه، روش عملکرد آن را به صورت فلوچارت
 Baum and Godt (2010)،Safeland توان درھایی از این فلوچارت را مینمونه. ھا تصميم گيردمطابق با آن

  .مشاھده کرد Intrieri et al (2013)و  (2012)
  .ساده به تصویر کشيده است فلوچارتی به صورت شيوه کارکرد یک سامانه ٢شماره شکل در 
  



 
  کارکرد یک سامانه ھشدار سریعشيوه . ٢ شکل

  
- ھای احتمالی داده میلغزشھای ھشدار سریع برای وقوع زميندر گذشته ھشدارھایی که در سامانه

- ھای ھشدار سریع زميناندازی سامانهبا طراحی، نصب و راه. ه بودکارانشد بيش از حد کلی و محافظه
 تریکاربرد رياخ یھادر سال ھاھا، این سامانهسازی آنلغزش در مناطق مختلف دنيا و به دنبال آن، بھينه

 ٨در  Safeland (2012)طی پژوھشی که توسط  ؛)Anderson et al., 2011, Maskrey, 2011( اندشده
موسسه  ١۴کنگ، ایتاليا، نروژ، اسلواکی و اسپانيا و با ھمکاری دا، سویيس، فرانسه، ھنگکشور کانا

لغزش که در این کشورھا زمين ٢٨۴ميالدی تعداد  ٢٠١٢مستقر در این کشورھا انجام شده است، تا سال 
سریع ھستند و  لغزش دارای سامانه ھشدارزمين ٣٢از این تعداد، . انداند، تحت نظر قرار گرفتهروی داده

  .شوندبقيه تنھا توسط تجھيزات الکترونيکی پایش می
ھمراه سازی بينی و بھينهپایش، پيش فنیھای چندین نوع از اطالعات باید با زیرساختیه طور کلی 

ھمراه با جزئيات  ھشدار گيرنده نھایی سامانه بتواند اعالم وضعيت ھشدار نماید و اینباشند تا تصميم
ھای نقشه - ١: این اطالعات عبارتند از. لغزش احتمالی باشدرد زمان، موقعيت و بزرگی زمينکافی در مو

سطح آب زیرزمينی یا رطوبت  -٢ برای یافتن مناطق با خطر باال لغزشبندی خطر زمينحساسيت یا پھنه
-بينی لحظهپيش -٤آستانه شدت و مدت بارندگی برای شروع لغزش  -٣خاک مورد نياز برای رویداد لغزش 

  ای رخدادھای ھواشناسی
قابل اجرا،  یزمان یاز نظر فن یتوسط بارندگ هشد کیتحر یھالغزشنيزم یبرا عیسامانه ھشدار سر کی

 نييداشته باشد که تع یقدرتمند یکيو ژئوتکن یکیدرولوژيھ ،یاست که اجزاء ھواشناس ديموثر و مف
از  ).Baum and Godt, 2010( آن است یکیدرولوژيو ھ یاز اجزاء ھواشناس یبخش مھم یآستانه بارندگ

- نيزم عشرو یبرا یآستانه بارندگ نييتع ھای مختلف این مقاله،و نيز به دالیل ذکر شده در بخش رونیا
برای تعيين آستانه بارندگی، باید داده دقيق . تسامانه اس نیا یريگدر شکل ینقش مھم یدارا لغزش

  .در دسترس باشد )ھای اخيرداده در سالروی ،داقلح( زمان و مکان رویدادھای لغزش
 لغزشبندی خطر زمينپھنه ھایتھيه نقشه کنون مطالعات زیادی برایپيش تا ھادر کشور ایران از سال
در  امروزه .انجام نشده است بحثھای مورد ھيچ پژوھشی برای تعيين آستانه صورت گرفته است اما

 تقریبا تمامی و مکان دقيق زمان -١ :ھا سخت و غيرممکن استبه دو دليل انجام این گونه پژوھش ایران
امکان دسترسی آسان  شود یاداده دقيق بارندگی توليد نمی -٢ ،شوندثبت نمی لغزش ھرگزرویدادھای 

ر تعيين ارتباط سعی د اندتوانسته تنھا چند پژوھش، جھتبه ھمين  .به داده دقيق بارندگی وجود ندارد
 یمحمدو  ؛Hosseini and Hosseini, 2011 به عنوان مثال( کنندلغزش رخدادھای بارندگی با رویداد زمين

  .اندنشده لغزششروع زمين موفق به تعيين آستانه بارندگی ، ھرچند که)١٣٩٢ ،و ھمکاران یواوسر
 دادیرو ینيبشيرا به منظور پ زشلغنيشروع زم یاز محققان در سراسر جھان، آستانه بارندگ یاريبس
توسعه  تعيين کرده و از خطرات بالقوه یآگاھ یھشدار به مقامات مربوطه برا ھمچنين و ھالغزشنيزم

 Caine, 1980, Crosta, 1998, Aleotti, 2004, Guzetti et al., 2008, Baum andبه عنوان مثال( اندداده



Godt, 2010, Saito et al., 2010 ( ھای ھشدار سریع توان برای طراحی سامانهھا میاین آستانهکه از
رو لزوم تاسيس پایگاه داده لغزش برای کمک به توليد و فراھم آوردن از این .لغزش استفاده کردزمين

، غيرقابل انکار و انجام آن )ھای مورد نيازاز جمله تعيين آستانه(نيازھای اساسی سامانه ھشدار سریع 
   .ضروری است

 کل راه و شھرسازی استان مازندرانو با ھمکاری اداره  ،ایر راستای نيل به اھداف توسعه پایدار منطقهد
جھت تعيين  پژوھشی ھای ساری و نکا،مسئولين و کارشناسان اداره راه و شھرسازی شھرستان و

بخشی از  درای، ھای واریزهعمق و جریانھای کملغزشمدت باندگی برای شروع زمين- آستانه شدت
تا انتھای اسفند  ١٣٩١دوره پژوھش از ابتدای مھرماه  .انجام شدھای تجن و نکارود حوضه آبریز رودخانه
 ٣۶°٣٧´و  ٣۶°١٢´ یھاو عرض ۵٣°۵٠´و  ۵٣°٠٢´ یھاطول نيب منطقه مورد مطالعه .ھمان سال است

. )الف- ٣شکل (متر است   ٣٢٠٠تا  ١٢٠٠ارتفاع  کيلومترمربع و ٣۵٠٠احت تقریبی مس شته و دارایقرار دا
لغزش مورد رویداد زمين ١۵١رخداد بارندگی به ھمراه زمان و مکان  ٢٣در این پژوھش داده بارندگی برای 

 رخداد ١۶با تطابق زمان رویدادھای لغزش و رخدادھای بارندگی مشخص شد که تنھا . بررسی قرار گرفت
رویداد در اثر تحریک رخدادھای  ١١١رویداد لغزش،  ١۵١از تعداد  و اندلغزش بودهبارندگی مسبب زمين

ج شدت و مدت رخدادھای بارندگی که موجب تحریک -٣در شکل  .)ب- ٣شکل ( اندبارندگی روی داده
اند در یک نمودار تمام ای در منطقه مورد مطالعه شدهھای واریزهعمق و جریانھای کملغزشزمين

  .مدت بارندگی تعيين شد- وش آماری رگرسيون چندک آستانه شدتلگاریتمی رسم شد و با استفاده از ر
  

  
  

بانان این پژوھش و فقط برای مـدت شـش ماھـه استفاده شد با ھمکاری دیده ھاھای لغزش که از آنداده
تنھـا در مـدت ایـن پـژوھش داده نيمـه دقيـق زميـان و مکـان  برای اولين بار و درنتيجه. پژوھش توليد شدند

  .شد توليد ن شکلبه ای لغزش
ھا جھت مدیریت خطر در پژوھشکده حفاظت خاک و ریزی مطالعات و پایش لغزشبا توجه به اینکه برنامه

، لزوم تاسيس پایگاه داده لغزش بيش از پيش )١٣٩٠ ،شعاعی(آبخيزداری کشور نيز شروع شده است 
  .شوداحساس می

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  

 الف

ب   ج

  . 3شكل 
  محدوده منطقه مورد مطالعه: الف
بارش در  زانيو م يتعداد رخداد بارندگ: ب

هر نوار بارش  يدوره پژوهش؛ اعداد رو
لغزش در آن  دادروي تعداد دهندهنشان

  .باشنديم يرخداد بارندگ
داده لغزش و بارندگي و در برازش : ج

شروع بارندگي براي  نهايت تعيين آستانه
  لغزشزمين



  :نتيجه گيري 
  

  . موزشو آ ینيبشيپ، شیپا، یطراح: است یاز چھار عنصر اصل یبيترک زشلغنيزم عیسامانه ھشدار سر
ھـای تعيـين و لغزش است که به دليـل پيچيـدگیبينی، ھسته اصلی یک سامانه ھشدار سریع زمينپيش

  .ترین بخش سامانه استسازترین و مسئلهھا، مشکلکاربرد آستانه
در  .لغـزش اسـتھـم در سـامانه ھشـدار سـریع زمـينبه دالیل ذکر شده تعيـين آسـتانه عنصـری بسـيار م

  .زشی وجود نداردر کشور تقریبا ھيچ پایگاه داده لغصورتی د
مـدت -شد و با اسـتفاده از آن آسـتانه شـدت ديماه تول ۶مدت  یکه انجام شد داده لغزش برا یدر پژوھش

کـه در  یازيبا توجه به ن. دمحاسبه ش یازهیوار یھاانیعمق و جرکم یھالغزشنيشروع زم یبرا یبارندگ
وجـود  عیھشدار سـر یھاسامانه یريگشکل یو استفاده از آن برا یبارندگ یھاآستانه نييتع یکشور برا
  .رسدیبه نظر م یمھم ضرور نیانجام ا یداده لغزش برا گاهیھرچه زودتر پا جادیدارد، ا

 نيـيتع یبـرا زيـن گـرید ییھـامرور پژوھش روند باشد تا به نیشروع ا یقدم برا نياول تواندیپژوھش م نیا
ھشـدار لغـزش اسـتفاده  یھـاسـامانه یريگشکل یھا براآستانه نیاز ا تیھا انجام شوند و در نھاآستانه
  .شود

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :منابع فارسي 

  
-نيانجمـن زمـ شیھمـا ني، ھفتمـ"در کشـور نيرانـش زمـ یبرنامه راھبـرد" ،)١٣٩٠(، .م ،یجعفرعتیشر

  .رانیا ستیز طيو مح یمھندس یشناس
ـــد ـــ ینگرشـــ" ،)١٣٩٢(، .ف ،یديو شـــھ ،.غ ،ی، شـــعاع.م ،یواوســـر یمحم ـــاط ب ـــر ارتب شـــروع  نيب
ــا لغزش نيزم ــو کم یھ ــق و الگ ــدگ یعم ــه آبر یبارن ــدر حوض ــه زی ــارود  یھا رودخان ــن و نک ــرق (تج ش

  .٢٠٢٢-٢٠١۶ ران،یا ستیز طيو مح یمھندس یشناسنيانجمن زم شیھما ني، ھشتم)"مازندران
، "ھــا بــه منظــور کنتــرل و مــدیریت ریســکریــزی مطالعــات و پــایش لغــزشبرنامــه"، )١٣٩٠(، .شــعاعی، ض

  .رانیا ستیز طيو مح یمھندس یشناسنيانجمن زم شیھما نيھفتم
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 

  
اطالعاتی در ھا بتوان ھدف اصلي اين تحقيق آن است كه با برداشت داده ھاي ژئوالكتريكي و تفسير آن

درصورت . فراھم كرد ل راتونھای زیر زمينی از جمله ساخت سازه مورد ساختارھای زیر سطحی در امتداد 
) تونل(يري شده مثل سنگ شناسي، ھوازدگي و نشت آب درساختارامكان از پارامترھاي ديگر اندازه گ

ھای برداشت شده تعيين مقاومت ويژه ساختارھای زير سطحی با تفسير داده. استفاده خواھد شد
ھای مختلف ميتواند کمک به اين ایده نماید که مقاومت ويژه باال مقاومت ويژه ظاھری در امتداد پروفيل

و بر عكس مقاومت ويژه پايين ممكن است مرتبط به كيفيت پايين سنگ در  مرتبط به كيفيت خوب سنگ
سازه ھای مقاومت ويژه برداشت شده در امتداد مسير با تفسير داده. دست مطالعه برای حفر تونل باشد

تواند مربوط به ھاي ويژه جانبي ميدر دست احداث، مشخص گردیده که تغيير مقاومت زیر زمينی
ھای برداشت ھمچنين تفسير نتايج بدست آمده از داده. ود در ساختار سنگي باشدھای موجشكستگي

ھا گردیده که ناشی از كاھش مقاومت ويژه شده، سبب شناسایی نواحی شامل نفوذ آب در شكستگي
بھرحال از تفاسير بدست آمده در اين . باشدگيري شده در ساختارھای سنگی و آبرفتی میاندازه

در اختيار متخصصان حفر سازه قرار خواھد  از جمله جھت تنش ھای موجود ات با ارزشيمطالعات، اطالع
ھاي مقاومت براي تبديل داده. ھاي مناسبي را اتخاذ نمايندگرفت كه براساس آن می توانند تصميم گيري

ھا سازي داده برگردانھاي ھاي ويژه واقعي ساختارھاي سنگي از روشويژه ظاھري به مقادير مقاومت
بعد از . ھای ويژه ظاھری برداشت شده در امتداد سونداژھای الکتریکی استفاده گردیده استمقاومت

ھا به مقادير فيزيكي مقاومت ويژه الکتريکی، تصاوير زیر سطحی می تواند از این تفاسير و تبديل اين داده
سيار بزرگی به حفاری تونل در نتايج بدست آمده از اين تفاسير می تواند کمک ب. سازی ترسيم گرددمدل

  .ناحيه مورد مطالعه بنماید
  سازیبرگردان  - ٤مقاومت ويژه الکتريکی  -٣زیرزمينی -٢سازه - ١: ھاي كليدي واژه

  
Abstract: 

 
Geoelectric simulation using inverse modeling in 

underground constructing structures 
 
The main goal of this research is that by collecting geoelectric data and their interpretation can 
acquire information about subsurface structures and along it such as tunnel. If possible, the 
other parameters measured, such as lithology, weathering, and leaking structures (eg tunnels) 
will be used. Determination of resistivity of subsurface structures by interpretation of collected 
resistivity data along profiles can help to this idea that high and low resistivity are related to 
good and bad quality of the rocks respectively. By interpreting collected resistivity data along 
subsurface under constructing, specified that changes in peripheral resistance can be related to 
fracture the rock structure. Also results of the interpretation cause to detect areas including 



seepage of water in the fractures, due to reduction of measured resistivity of alluvial and rock 
structures. However, from provided interpretations in this study, valuable information such as 
the existing tensions accommodate professionals that based on can make sufficient decision. To 
convert apparent resistivity of measured data to real ones, inversion methods are used. After 
converting the data into physical values, subsurface images can be drawn from this 
interpretation and modeling. Results of these interpretations can help making sufficient decision 
for tunnel construction.  

  
Keywords: Structure, underground, Resistivity, Inversion 

 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :مقدمه 

  
ھا و انتقال آب در نواحی راهبرای ساخت خطوط راه آھن ، بزرگھا زه ھای زیرزمينی از جمله تونلسا

الکتريک قبل از وروش ژئ اننددقيق زمين شناسی و ژئوفيزيکی م هکوھستانی يا دشت نياز به يک مطالع
اجرای حفاری و کارھای معدنی تحت شرايط خاص زمينگان برای اھداف مذکور . دارد سازهاجرای ساخت 

ھای مالی بزرگی ھمراه می باشد که گاه حتی اجرای آن را با مشکل مواجه با مشکالت فناوری و ھزينه
ھای ای با بکار بردن مطالعات ژئوفيزيکی مثل روشت ممکن است به نحو قابل توجهاين مشکال. سازدمی

وجود شرایط ناپایدار فيزیکی در زیر الزم به ذکر است که . ھای باال، کاھش يابدالکتريکی، بدون صرف ھزينه
ی ھای کاذب ھا مشکالتی بوجود آورد و باعث بوجود آوردن آنومالسطح زمين گاھی ميتواند در تفسير داده

مطالعات ژئوالکتريکی ممکن است بطور  .شود که این امر در مقاطع مورد بررسی تاثير گذار خواھد بود
ھای ھايي طوری طراحی شود که ممکن باشد تا اثرات ناشی از زمينگان در برداشتھدفمند با محدوديت

گويای سيمای ساختارھای زیر  الکتريکی را حذف نموده و مقاطع ژئوالکتريکی واقعی را فراھم آورد که
پروفيل ژئوالکتریک در منطقه گالس واقع در شمال غربی ایران به  ١٢بدین منظور تعداد  .سطحی باشد

  .ھا انجام شده استمنظور احداث تونل دسترسی برداشت شده است و تفاسير روی این داده
  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
  

ستی و با توجه داده ھای حاصل از روش سونداژ زنی قائم و پس از انجام مطالعات صحرایی و تفسير د
و تصویر سازی شبه مقاطع مقاومت ویژه ظاھری و تلفيق این دو ، پروفيل ھایی از منطقه ) CVES(افقی 

تفسير داده ھا با روش برازش آنھا با منحنی ھای دواليه استاندار و سپس بھينه سازی آنھا  .ترسيم گردید
سپس مقاطع شبه دو بعدی و دو . سازی يک بعدی و دو بعدی صورت گرفته است با روش ھای معکوس

بعدی با استفاده از نتایج برگردان سازی داده ھا و با فرض مدل ھای يک بعدی و دو بعدی فراھم گردیده 
مقاطع بدست آمده از برگردان سازی داده ھا با بکار بردن نتایج حاصل از مطالعات زمين شناسی و . است

ھای حفاری برداشت شده، توانسته است ارتباط موثری بين مقاومت ویژه الکتریکی و ميزان گ چاهال
  .شاخص کيفيت سنگ برقرار نماید

این روش که با استفاده از آرایه شلومبرگر انجام شده است از طریق افزیش عمق نفوذ بوسيله افزایش 
یی آن ھا در طول یک پروفيل صورت می فاصله ھای الکترودی و افزایش عمق نفوذ جریان و جابجا

  .)١شکل (گيرد



 
  روش سونداژ زنی قائم و افقی :١شکل 

  
ل سازی ھای عددی و تلفيق داده ھای حاصل از زمين شناسی و الگ پس از انجام تفسيرات دستی و مد

رسوبات : ھای منطقه الیه ھای زمين در منطقه تونل دسترسی الیه ھای زمين به شرح زیر تعيين گردیدند
گرانيت  ;)Qt3(رسوبات آبرفتی دنه درشت ;)Qt2(رسوبات آبرفتی دانه متوسط  ;)Qt1(آبرفتی دانه ریز 

  .)Hf(ھورنفلس ;)Gr(گرانيت ;)Grw(ھای ھوازده
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  : نتایج

  

  نقشه منطقه و محل سونداژھا ١
با پياده سازی سـونداژھا روی نقشـه زمـين شناسـی و تلفيـق آن بـا توپـوگرافی منطقـه برداشـت شـده  

ھای الکتريکی،  می تـوان محـل قرارگيـری آن ھـا را روی سـاختارھای زمـين شناسـی مشـاھده سونداژه
رھا ھمان گونه که از نقشه زمين شناسی بر می آید شامل تشکيالت گرانيتی، دگرگونی  این ساختا. نمود

  ).٢شکل (و مواد آبرفتی می باشند
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

زمين شناسی منطقه تونل دسترسی گالس و تلفيق با توپوگرافی و محلنقشه:٢شکل 
  سونداژھا



  

 مقاطع دو بعدی مقاومت ویژه ظاھری  ٢
يک مقطع مقاومت ویـژه ظـاھری نشـان دھنـده تغييـرات مجمـوع مقاومـت ویـژه ظـاھری الیـه ھـای       
به منظور مشاھده تغيرات مقاومت ويژه ظاھری زير سطحی کـه انعکـاس دھنـد تغيـر . تلف می باشدمخ

ساختارھای زیر سطحی بصورت کيفی می باشد برای تمامی پروفيل ھا این مقاطع ترسـيم گردیـده انـد 
پـر در مقطـع زیـر نـواحی ). ٣شـکل (که در زیر تنھا تصویر يکی از مقاطع پروفيلی نشان داده شده است 

بـا ) سـمت چـپ(از نواحی آبرفتی ) سمت راست(مقاومت که نشانی از ساختارھای سنگی می باشند
بنابراین با مطالعه این مقاطع می توان نواحی آبرفتی ، تـوده . مقاومت ويژه کم به وضوح تفکيک شده اند

  .ھای نفوذی، شکستگی ھا و گسل ھا را در امتدا پروفيل ھا به وضوح تميز داد

  
  مقطع دوبعدی مقاومت ویژه ظاھری: ٣شکل 

  مقاطع شبه دوبعدی مقاومت ويژه    ٣
این نوع مقاطع از تفسير حاصل از برازش داده ھای مقاومت ويژه ظاھری برداشت شده با منحنـی ھـای 

-ایـن مقـاطع مـی. انـداستاندارد و الیه، به ھمراه بکار گيری اطالعات زمين شناسی منطقه فراھم شده
بھتـری از سـاختارھای زمـين شناسـی زیـر سـطحی نسـبت بـه مقـاطع بدسـت آمـده از توانند سـيمای 

این مقاطع برای تمامی پروفيل ھـا رسـم و تفسـير گردیـده انـد کـه در . مقاومت ویژه ظاھری ارائه نمایند
و  در ایـن مقطـع، در سـطح آن الیـه ھـای کـم مقاومـت آبرفتـی . ، يک  نمونه ارائه گردیده اسـت۴شکل 

که ضخامت کمی را نيز دارا می باشند تفکيک گردیـده و تغيـرات ناگھـانی مقاومـت ويـژه يتی ھوازده گران
  .ھا نسبت داده شده اند که نشان از تغير ساختارھای زمين شناسی جانبی دارندجانبی به شکستگی

 
  اومت ویژهمقطع شبه دوبعدی مق :٤شکل                                                                

  



  مقاطع دو بعدی مقاومت ويژه،  ناشی از برگردان سازی دو بعدی داده ھا    ۴
مقاطع دو بعدی مقاومت ھای ويژه، ناشی از برگردان سازی دو بعدی داده ھای مقاومت ويژه ظاھری 
برای تمامی پروفيل ھا ترسيم شده اند که این مقاطع حاصل از مدل سازی ھای عددی و روش معکوس 

با استفاده از این . باشند و دارای ويژگی ھای خاص در ساخت ساختارھای زیر سطحی می باشندمی 
ھای حفاری می توان تغير مقاومت ھای ويژه را مقاطع، نتایج حاصل از مطالعات زمين شناسی و الگ چاه

 ھای موجود در منطقه،ھا، جھت تنشبه ساختارھای مختلف،  شکستگی ھا، گسل ھا،چين خوردگی
ی قرارگيری آنھا نسبت به ھم، توده نفوذی آذرین و جھت حرکت آن، نواحی دارای ھای رسوبی و نحوهالیه

در شکل زیر تنھا يکی از این مقاطع به . آب، آب بين ذره ای و محل قرارگيری رسوبات دانه ریز نسبت داد
و نسبت آن به ساختارھای تصویر کشيده شده است که درروی آن تفسير حاصل از تغييرات مقاومت ويژه 

  ).۵شکل (مختلف قابل مشاھده می باشد

  
 

  ھامقطع دوبعدی مقاومت ویژه حاصل از برگردان سازی داده :٤ شکل 

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

با توجه به تحليل، بررسی و تفسير داده ھای برداشت شده مقاومت ويژه ظاھری، با استفاده از روش 
دان سازی يک بعدی و دو بعدی داده ھا، الیه ھای زیر سطحی،  توده ھای نفوذی در منطقه مشخص برگر

ھمچين نواحی شامل تغيرات ناگھانی مقاومت ويژه . شده و نواحی حاوی آب نيز  شناسایی گردیدند
جھت تنش ھای موجود در منطقه که باعث بوجود . افقی به ناپيوستگی و گسل ھای نسبت داده شدند

وجود توده نفوذی . اندآمدن چين ھای متقارن و نامتقارن در زیر سطح زمين شده اند نيز شناسایی گردیده
در منطقه و جھت باال آمدگی این توده با توجه به نتایج بدست آمده از تفسير برگردان سازی داده در روی 

ای باالی توده نفوذی گرانيتی مقاطع ژئوالکتریک به تصویر کشيده شدند و دگرگونی مجاورتی حاصل از دم
ھای حاصل از معکوس سازی قابل نيز با تطبيق داده ھای حاصل از گزارشات زمين شناسی منطقه و داده

ای بودن آنھا با مقاومت ویژه ھای کمتر با توجه الیه ھای رسوبی نيز با توجه به حالت الیه. نمایش گردیدند
با استفاده از مقاطع حاصل از مدل سازی و . مشخص گردیدند نيز ھای حاصل از گمانه ھابه تطابق داده

محدوده عددی مقاومت ھای ويژه بدست آمده ناحيه زیر سطحی شامل توده گرانيتی در منطقه مورد 
 .مطالعه، قابل شناسایی شدند

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
يمن سازان به خاطر در محققان این تحقيق بر خود واجب می دانند که از موسسه مھندسين مشاور ا

  .ھا، و سایر اطالعات تشکر و قدردانی فراوان نماینداختيار قراردادن داده



  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 
  

ھا و سازی آب، تامين انرژی، تامين نياز آبياری، کنترل سيالباحداث سدھا با اھداف مختلفی نظير ذخيره
اخته شده و در دست ساخت جھان را در حال حاضر درصد باالیی از سدھای س. گيردصورت می.... 

این نوع  ساخت ھایی که در زمينهو پيشرفت تمام تجربيات رغم علي. دھندسدھای خاکی تشکيل می
 ژئوھيدرولوژيكي و ژئوتكنيك، ھيدرلوژيك و شناسي زمين دليل شرايط متنوع به سدھا بدست آمده است،

 گرفتن ناديده است كه ا مشکالت زیادی مواجهاقليمي، طراحی و احداث این نوع سدھا ھنوز ب شرايط و
بنابراین . ختم گردد فراوان مالي و جاني و وارد شدن خسارات پروژه ممکن است به شكست ھاآن

سازی مورد توجه  مطالعات مربوط به شکست سد بایستی با دقت و حساسيت زیادی در ھر پروژه سد
نجستانک واقع در استان مازندران تحت سناریوی در این مقاله فرایند شکست سد خاکی بر. قرار گيرد

سازی گردید و جریان طغيانی شبيه  Breach GUIبا استفاده از مدل عددی ) پایپينگ(فرسایش درونی 
دست سد تحت تاثير سيالب ایجاد شده مورد بررسی حاصل از این شکست و تغييرات عمق رودخانه پایين

تواند د مدل مذکور در صورت فراھم بودن اطالعات ورودی صحيح میدھنتایج نشان می. و تحليل قرار گرفت
 .سازی نمایدپدیده شکست سد را به خوبی شبيه

  

 .Breach GUIشکست سد، سد خاکی برنجستانک، فرسایش درونی، مدل عددی  :كليد واژه ھا
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Abstract: 
The dams are constructed for various purposes such as water storage, energy production, 
irrigation supply, flood control, etc. currently, a large percentages of built and under 
construction dams are the earth dams. Despite good experiences and progresses in the 
construction of earth dams, because of complexity of geotechnical, hydrological, geo-
hydrological and climate conditions, the design and construction of these dams are still faced 
with many problems that ignoring them may led to many human and financial losses. Thus, the 
dam failure studies should be carried out in dam construction projects. In this paper, the 
Berenjestanak earth dam failure due to piping phenomenon is simulated using BREACH GUI 
software. The flood flow discharge and the variation of downstream river depth are 
investigated. The results show that the mentioned model can simulate the failure processes 
providing that accurate input data are available. 



Keywords: Dam Failure, Berenjestanak Earth Dam, Piping, BREACH GUI. 
 

  مقدمه
در حال . شوندھای زیاد مالی و زمانی ساخته میھای عظيمی ھستند که با صرف ھزینهسدھا سازه

حاضر بيش از چھل و پنج ھزار سد با ارتفاع بيش از پانزده متر در جھان وجود دارد که افزون بر ھفتاد و سه 
، نزدیک به دو ھزار سد ارتفاع از این تعداد سد. اندھا در یکصد و پنجاه سال پيش ساخته شدهدرصد آن

از مجموع تعداد دو ھزار سد  .بيش از شصت متر و ھفت ھزار سد ارتفاعی بين سی تا شصت متر دارند
و بقيه از نوع سدھای خاکی که  درصد بتنی قوسی ٢٠درصد آنھا بتنی وزنی،  ٣٠بلندتر از شصت متر، 

درصد  ٩٠متر، حدود  ٣٠سد بزرگ کمتر از  ٣۵٠٠٠از  در واقع. باشنداند میایاغلب از نوع خاکی سنگریزه
بنابراین مطالعات مربوط به شکست این سدھا ). ICOLD 1998؛ ١٣٧٩فوالدی، (اند آنھا از نوع خاکی

طبق تعریف ھرگونه . سازی مورد توجه قرار گيرد بایستی با دقت و حساسيت زیادی در ھر پروژه سد
جر به رھا سازی حجم غير قابل کنترلی از آب شود، شکست سد خرابی جزئی یا ناگھانی یک سد که من

 آنی شکست صورت دو به سدھا در شکست مبحث کلی درحالت). ١٣٨٨ابارشی، (شود ناميده می
 .گرددمی مطرح )خاکی سدھای( تدریجی شکست و )کوتاه بسيار شکست زمان بتنی؛ مدت سدھای(

آناليز شکست سد به عنوان یک ھنر نام برده  از) ICOLD(کميته جھانی سدھای بزرگ  ١١١در نشریه 
دھد که احتمال شکست آمارھا نشان می. است که خود گویای دانش ناکافی در این زمينه استشده 

). ١٣٨٧ھوشمندزاده، (است  ١٠-٢و احتمال شکست آن در زمان عمر مفيد آن برابر  ١٠-۴ساالنه سد برابر 
دیگری ابتدائا بایستی علل و عوامل شکست سدھا شناخته در تحليل شکست سد، پيش از ھر مورد 

ھای مناسبی را برای کنترل این عوامل به کار شود تا با شناخت آنھا از وقوعشان جلوگيری کرده و یا روش
دھد که مھمترین تجزیه و تحليل آمار سدھای بزرگ شکسته شده در سطح جھان نشان می. بست

بينی ھای پيشناقص، کيفيت مصالح و روش ساخت، وقوع پدیدهعوامل شکست سدھا ناشی از طراحی 
؛ ١٣٧٩فوالدی، (باشدای میھائی با مقادیر غير مجاز و ناھنجاری در رفتار سازهنشده یا وقوع پدیده

ICOLD 1998 . ( ،شکست سد تحت تاثير عواملی نظير عوامل ھيدروليکی، کھولت سد، تاریخ ساخت سد
ھای جنبی آنھا نيز در منابع مختلف به طور جداگانه بررسی دم کارکرد سازهکم بودن ظرفيت مخزن، و ع

) تعداد شکست در يک دوره معين(رقم ميانگين خطر شکست سدھاي جھان ). ١٣٧٩فوالدی، (اند گردیده
از مھمترین ). ١٣٨٨موسوی ندوشنی، (بطور متوسط يک سد از ھر ده ھزار سد اعالم شده است 

، سد کلی ٣، سد الون ليک٢، سد سنت فرانسيس١توان از سد تتوندنيا می سدھای شکسته شده در
، استکتون ٩، گووھو٨، بوفالو کریک٧، سد اولد استونی ریور۶، سد لوس فرایلس۵، سد بالدوین ھيلز۴بارنز
 .نام برد ١٢ ٣، سد مانيکو گان ١١، سد ھيته چووت١٠کریک

. کنون مطالعات خوبی صورت گرفته استدر زمينه مدلسازی عددی و آزمایشگاھی شکست سد تا
 .کال را بررسی نمود پاشا سد مقطع شکست پارامترھاي موردي مطالعۀ یک در) ١٣٧٧(معصومی 

ی دنيا، تاثير پارامترھایی نظير سد خرای شده ١٠٨ھای  با استفاده از داده) ١٣٨٣(سبزواری و ھمکاران 
داکثر دبی خروجی از مقطع شکست، ابعاد مقطع جنس مصالح سد، حجم مخزن و ارتفاع سد را بر روی ح

با ) ١٣٨٣(شمسایی و موسوی . ھای عصبی مصنوعی بررسی نمودندشکست و زمان شکست با شبکه
شکست سد خاکی آیدوغموش و  FLDWAVو  BREACHاستفاده از روابط تجربی و مدلھای کامپيوتری 

در یک مطالعه موردی ) ١٣٨٣(شمسایی و پایا . بندی سيالب ناشی از آن را مورد بررسی قرار دادندپھنه
توسعه که بر روی سد سيلوه صورت پذیرفت، مشخصات شکاف ایجاد شده در این سد را ھمراه با زمان 

عواقب حاصل از شکست احتمالی این سد را  Dam Breakشکاف مد نظر قرار داده و به کمک نرم افزار 
شکست سد تنگ سرخ بر روی رودخانه خشک ) ١٣٨٥(ھمکاران قدم پور و . مورد تجزیه و تحليل قرار دادند

مورد بررسی قرار دادند و به پھنه  HEC-RASو  BREACH ،Mike11شيراز را با استفاده از نرم افزارھای 
به  HEC-RASبا استفاده از مدل ) ١٣٨٦(بمبئی چی و حسينی . بندی سيالب ناشی از آن پرداختند
آنھا سپس به روندیابی . د بيدواز استان خراسان شمالی پرداختندمدلسازی توسعه شکاف در بدنه س

از دیگر  مطالعات انجام شده در این زمينه در داخل کشور . سيالب حاصل در پایين دست سد اقدام نمودند
، )١٣٨٩(، عزیزیان و ھمکاران )١٣٨٨(، عباسی و ھمکاران )١٣٨٧(توان به مطالعات زمردیان و بھبھانی می

در . اشاره کرد) ١٣٩١(پوری و ھمکاران ، بھمن)١٣٩١(، حميدیان دیوکالئی و ھمکاران )١٣٩٠(حيدری 
، کاتسوینوس و ١٩٩٧وال (خارج از کشور نيز مطالعات خوبی در زمينه شکست سد صورت پذیرفته است 

ن و ، گورا٢٠٠٨، جی ٢٠٠٦، وانگ و باولز ٢٠٠٤، ھودک و جاندرا ٢٠٠٣، پونس و ھمکاران ٢٠٠١ھمکاران 
ھزار مورد شکست سد را از قرن دوازدھم تاکنون گزارش کرده که حدود ) ١٩٩٦(سينگ ).  ٢٠٠٩گوران 

دویست مورد آن در قرن بيستم روی داد و ھشت ھزار مورد تلفات انسانی و خسارات دیگر به ارزش 

                                                 
1
 Teton Dam           2 St. Francis Dam          3 Lawn Lake         4 Kelly Barnes          5 Baldwin Hills            6 Los Frailes                         

7 Old Stoney River         8 Buffalo Creek                  9 Guohou                10 Stockton Creek        11 Hytte Juvet              12 Manicougan(3) 



ررسی کامل شکست در یک مقاله به ب) ٢٠١١(پيالتی و ھمکاران . اندھا دالر را به ھمراه داشتهميليون
به ) ٢٠١١(سيدک و ھمکاران . سد گلنو به عنوان مھمترین حادثه شکست سد در ایتاليا پرداختند

 MIKEآنھا از نرم افزار . مدلسازی ھيدرودینياميکی شکسست سد خاکی سدل واقع در مالزی پرداختند
ی و آزمایشگاھی پروفيل به بررسی عدد) ٢٠١٣(الرسک و ھمکاران . برای این منظور استفاده کردند 11

اگرچه با استفاده ازنتایج این مطالعات و با گذشت زمان و . سرعت جریان حاصل از شکست سد پرداختند
پيشرفت علم و تکنولوژی، تعداد شکست سدھا روند نزولی پيدا کرده است با این حال با توجه به اھميت 

-نطقی بوده و بررسی الزم و ضروری به نظر میمسئله و تجارب تلخ عينی موجود، نادیده گرفتن آن غير م
مورد بررسی  BREACH GUIدر این تحقيق شکست سد خاکی برنجستانک با استفاده از نرم افزار . رسد

  .گيردقرار می
◊◊◊◊◊◊◊  

  معرفی مدل مورد استفاده
اواني يافته ھا كاربرد فربيني و تجزيه و تحليل شكستھا جھت پيشھا، استفاده از آنبا گسترش رايانه

توسط  BREACHمدل عددی . اندھاي متعددي تاکنون در زمينه شكست سد به كار رفتهافزارنرم. است
بينی پارامترھای ھيدروگراف سيالب خروجی از شکست سد سرویس آب و ھوای جھانی به منظور پيش

 BREACHگردد، ده میمدل ارتقا یافته آن که در حال حاضر استفا. ارائه شده است ١٩٨٤خاکی، در سال 
GUI تواند شکست سدھای خاکی ھمگن این مدل می. وارد بازار شده است ٢٠١٠باشد که در سال می

این مدل ھمچنين قادر است شکست . کندسازی ی ھسته و پوسته را شبيهو یا تشکيل شده از دو الیه
). ١٣٩١زاده و ھمکاران، سيفی (سدھای خاکی را در ھر دو حالت سرریزی و فرسایش درونی مدل کند

ی اصول ھيدروليکی، انتقال رسوب، مکانيک خاک استوار است و بر مدل مذکور بصورت فيزیکی و بر پایه
ی درنظر گرفتن ھمزمان بقای جرم جریان ورودی به مخزن، جریان خروجی از سرریز و جریان خروجی پایه

ار در طول کانال شکسته شده، توسعه یافته شکست با ظرفيت انتقال رسوب جریان غيریکنواخت غيرماندگ
  ).١٣٩١سيفی زاده و ھمکاران، (است

◊◊◊◊◊◊◊  
 اطالعات مورد نياز مدل  

ارتفاع اوليه سطح آب در مخزن، ارتفاع (اطالعات ارتفاعی -١شامل  BREACH GUIاطالعات مورد نياز مدل 
شود، ایش درونی از آنجا آغاز میتراز باالی سد، ارتفاع تراز کف سد، ارتفاعی که شکست از نوع فرس

شاخص پالستيسيته متوسط رس، ضریب تنش برشی بحرانی (خصوصيات سد - ٢، ...)ارتفاع تاج سرریز و
ھيدروگراف ورودی به مخزن (اطالعات جریان -٣، ...)رس، شيب وجه باالدست سد و پایين دست سد و

بری مانينگ ارتفاع سطح آب و عرض ضریب ز(اطالعات سطح مقطع- ٥ارتفاع، - اطالعات مساحت- ٤، )سد
اندازه موثر مصالح سد، نسبت تخلخل، (اطالعات مصالح سد -٦، )باالی جریان در مقاطع پایين دست سد

وزن مخصوص مصالح سد، ضریب مانينگ مصالح سد، زاویه اصطکاک داخلی مصالح، مقاومت چسبندگی 
کست به عمق جریان برای مستطيل نسبت عرض ش(اطالعات مربوط به نحوه شکست-٧، ...)مصالح و

 D30به  D90شکست اوليه، عرض تاج سرریز، طول تاج سرریز، شيب کف رودخانه پایين دست، نسبت 
مصالح وجه پایين دست، ماکزیمم عرض مجاز کف شکست، ماکزیمم عرض مجاز باالیی مقطع شکست 

گام زمانی انجام محاسبات، (نياز سایر اطالعات مورد- ٩و ) منحنی سنجه سرریز(اطالعات سرریز- ٨، ...)و
  .باشدمی) پارامتر کنترل خروجی، گامھای زمانی برای رسم نمودارھا، مدت زمان شبيه سازی

◊◊◊◊◊◊◊  
  معرفی سد خاکی برنجستانک
دقيقه و  ٥٢درجه و  ٥٣دقيقه و  ٥٣درجه و  ٥٢ھای جغرافيایی حوضه آبریز رودخانه برنجستانک بين طول

این حوضه از شمال . دقيقه واقع شده است ٢٤درجه و  ٣٦دقيقه و  ٢٠درجه و  ٣٦ھای جغرافيایی عرض
ھای حوضه آبریز رودخانه سياھرود، از غرب به رودخانه اصلی تاالر و از جنوب و شرق به ترتيب الراسبه خط

ن ھای فرعی رودخانه تجو ساالرده که خود از سرشاخه) روشن آب(ھای تجون به حوضه آبریز رودخانه
حداکثر و حداقل ارتفاع حوضه به ترتيب در منتھی اليه قسمت جنوب شرقی با . است محدود شده است

 ٣٥٤باشد و ارتفاع ميانه حوضه متر می ٥٣با ارتفاع ) محل احداث سد(متر و در محل خروجی  ٨٠٦ارتفاع 
بریز رودخانه ھمچنين مساحت حوضه آ. درصد برآورد شده است ٥/١٩شيب متوسط حوضه . باشدمتر می

طول حوضه آبریز از محل سد تا منتھی اليه خط الراس حوضه . باشدکيلومتر مربع می ٥٦برنجستانک 
رودخانه برنجستانک . باشدکيلومتر می ٢و  ٥/٥کيلومتر و حداکثر و حداقل عرض حوضه به ترتيب  ٢٥/١٢

شھر کيلومتری جنوب قائم ١٠له ميليون متر مکعب در فاص ٢٢با حجم جریان ساالنه بطور متوسط ) توجی(
سد خاکی برنجستانک در . گرددفيروزکوه به رودخانه تاالر ملحق می-شيرگاه-شھرو شرق جاده قائم

فاصله ھيجده کيلومتری شھرستان قائمشھر در نزدیکی برنجستانک روی این رودخانه احداث شده است 
این سد آبياری اراضی پایين دست بوده ھدف از ساخت . به بھره برداری رسيده است ١٣٧٢و در سال 



-شده می ٢سد مخزنی خاکی برنجستانک با ھسته ناتراوای رسی از نوع سدھای منطقه بندی. است
ھایی از آن باشد و عمدتا از مصالح رس پيش تحکيم یافته با پالستيسيته کم تشکيل یافته که در بخش

عمر مفيد پيش بينی شده برای سد . شودمصالح درشت دانه شنی ھمراه با رس و ماسه مشاھده می
متر ، ارتفاع  ٨/٣١مشخصات ھندسی سد به صورت ارتفاع سد از پی . باشدسال می ٥٠برنجستانک 

متر، طول تاج  ٣٥/١٩٠متر، ضخامت سد در پی  ١٠متر، ضخامت سد در تاج  ٧/٢٥سد از بستر رودخانه 
متر، رقوم نرمال تراز آب  ٢/٦٣متر، رقوم پی سد  ٣٠/٦٩، رقوم بستر رودخانه ٩٥متر، رقوم تاج سد  ٥/٢٤٨
ميليون متر مکعب، حجم  ٣/٣، حجم مخزن ١: ٥/٢، شيب وجه پایين دست ١:٣، شيب وجه باالدست ٩١

این سد دارای سرریز اوجی . ميليون متر مکعب ٩ميليون متر مکعب و حجم آب تنظيمی  ١/٣مفيد مخزن 
-متر می ٥/٣٦متر و طول کل سرریز با پایه  ٩١که رقوم تاج آن  باشدبدون دریچه از جنس بتن مسلح می

ھمچنين رقوم . متر مکعب بر ثانيه را از روی خود عبور دھد ١٦٨این سرریز قادر است دبی حداکثر . باشد
وزارت نيرو، (دھداشل سرریز را نشان می- شکل زیر منحنی دبی. باشدمتر می ٧٦، )رقوم تخليه(حداقل

  ).خاکی برنجستانک - زنیشناسنامه سد مخ
  

  
  تغييرات دبي بر حسب ارتفاع آب روي محور تاج سرريز سد برنجستانك -1شكل 

  

  
  

متر بر ثانيه و شاخص  ١٠-٥طبق گزارشات مربوط به مشخصات مصالح سد، نفوذپذیری مصالح ھسته 
در جدول . قيد شده است SWھمچنين دانه بندی مصالح پوسته از نوع . باشدمی ١٢) PI(پالستيسيته آن 

وزارت نيرو، گزارش آناليز پی و (مشخصات مکانيک خاک مصالح ھسته و پوسته ارائه گردیده است ) ١(
  ).خاکی برنجستانک-بدنه سد مخزنی

  

  

  ھای مکانيکی مصالح ھسته و پوسته سد برنجستانکویژگی -١جدول 
  )KN/m2(چسبندگی   )درجه(زاویه اصطکاک داخلی   )KN/m3(وزن مخصوص اشباع   نوع مصالح
  ۴٠  ٢٠  ١٩  ھسته
  ٠  ٣۵  ٢٠  پوسته

  
سازی باشد ولی واضح است که برای شبيهليتر بر ثانيه می ٧٠٣متوسط جریان ساالنه این رودخانه 

دبی ) ٢(در جدول . باشدھای طوالنی میبا دوره برگشت شکست سد احتياج به ھيدروگراف سيالب
وزارت نيرو، گزارش (رنجستانک در محل سد برنجستانک ارائه شده استماکزیمم برآورد شده رودخانه ب
  ). خاکی برنجستانک- ھيدرولوژی طرح سد مخزنی

  

  دبی سيالب برآورد شده رودخانه برنجستانک در محل سد برنجستانک بر حسب متر مکعب بر ثانيه -٢جدول 
 P.M.F  ١٠٠٠٠  ۵٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠  ۵٠  ٢٠  ١٠  )سال(دوره برگشت 
  ٣٢٠  ٢۵٠  ٢٢٠  ١٨٠  ١٢۵  ١١٠  ٩٠  ٧۵  )m3/s(ب دبی سيال

 

◊◊◊◊◊◊◊  
 Pipingتحليل شکست سد برنجستانک برای شکست نوع 

برای تحليل شکست از نوع فرسایش  BREACHبر اساس اطالعاتی که در بخش قبل شرح داده شد مدل 
نظر گرفته شد و فرض  فوت در ٧٠در این راستا ارتفاع اوليه سطح آب در مخزن . اجرا گردید) Piping(درونی 

از ھيدروگراف . گرددفوت برسد، فرسایش درونی آغاز می ٦٠شد که وقتی تراز سطح آب در مخزن سد به 

                                                 
2 Zoned Dam 



سال به عنوان جریان سيالب ورودی به مخزن سد استفاده  ١٠٠٠٠مربوط به دبی سيالب با دوره برگشت 
د بایستی بر حسب سيستم انگليسی دقت گردد که در پر کردن اطالعات مورد نياز مدل ھمه اعدا. شد

مشخصات مصالح پوسته نظير چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی طبق اطالعات جدول . وارد مدل شوند
. نسبت عرض شکست به عمق جریان در مستطيل اوليه شکست برابر با یک فرض شد. وارد گردید) ٢(

در مرجع وزارت نيرو، گزارش ھيدرولوژی حجم - سطح- ھای ارتفاعسایر اطالعات مورد نياز مدل نظير منحنی
در مورد برخی اطالعاتی که امکان دسترسی به . خاکی برنجستانک ذکر گردیده است-طرح سد مخزنی

ای فراھم نبود، از تجربيات و مطالعات محققين قبلی و فرضيات مھندسی آنھا از طریق گزارشات آب منطقه
مراحل شکست سد بدین صورت . توان مدل را اجرا نمودت میپس از وارد کردن این اطالعا. استفاده گردید

است که ابتدا سيالب وارد مخزن شده، با ورود سيالب، تراز آب در مخزن افزایش یافته و ھمزمان جریان 
دست سازی، اولين حفره در رویه پایيندر شروع شبيه. سيالب از سرریز سد در حال خارج شدن است

کند، لوله در دو جھت باال و پایين گسترش یافته کم لوله جریان را ایجاد میکمسد ایجاد شده و این حفره 
شود و تراز آب در پس از آن لوله به سرعت فرسایش یافته و بزرگتر می. رسدو به رویه باالدست سد می
صالح رسد، مای که تراز آب در مخزن به تراز باالی لوله فرسایش میلحظه. آیدمخزن به سرعت پایين می

. شودریزد و سيالب شکست با بيشترین شدت خارج میباقيمانده در باالی لوله جریان ناگھان فرو می
یابد و به ھای دو طرف محل شکست، فرسایش میکند و دیوارهسپس پيک سيالب خروجی فروکش می

که عرض ذوزنقه  یابداین روند تا جایی ادامه می. شودتدریج آب باقيمانده در پشت سد از آن خارج می
ایجاد شده در اثر شکست در باال و پایين، به مقدار تعریف شده برای آن در مدل برسد و ھمه آب ذخيره 

 ).١٣٩١سيفی زاده و ھمکاران، (شده در مخزن خارج شود
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  ھای مدلخروجی
ن مدل قادر ھمچني. باشندمی) ھاھيدروگراف(ھای متنی، جدول و نمودار ھای مدل به صورتخروجی

گزارش ) ٢(در شکل . سازی نمایداست مراحل لحظه به لحظه شکست سد را بصورت انيميشن شبيه
ھمانطور که مشخص است برای . ای از خروجی مدل پس از اجرا به صورت متنی ارائه شده استخالصه

ھندسی اطالعات مربوط به سد برنجستانک، بيشترین دبی خروجی شکست و زمان وقوع آن، مشخصات 
نھایی مقطع شکست، شيب جانبی مقطع شکست و مشخصات ھيدروگراف جریان ناشی از شکست 

  .باشدسد قابل مشاھده می
  

 
  ھای مدل بریچ برای سد برنجستانکخالصه خروجی –٢شکل 

  

قادر است تغييرات تراز سطح آب در مخزن  BREACH GUIدھد که نرم افزار نشان می) ٣(ھمچنين شکل 
دھد و ميزان جریان خارج شده در ھر ھای مختلف بصورت جدول ارائه یين دست سد را برای زمانسد و پا

  .نمایدگام زمانی را محاسبه 
  



  
  مدل بریچ برای سد برنجستانکجدولی ھای خالصه خروجی –٣شکل 

  
  

پدیده  سازی پدیده شکست سد به صورت انيميشن باعث درک بھتری از اینتوانایی این مدل در شبيه
در . کندلحظه به لحظه شکست سد به صورت دو بعدی و سه بعدی را برای ما فراھم می شده و تغييرات

. قابل مشاھده است BREACH GUI، منحنی سنجه به عنوان یکی از نمودارھای خروجی مدل )٤(شکل 
ھای ھا و سازهبرداری از سداشل، یکی از مھمترین نمودارھای بھره- منحنی سنجه یا ھمان منحنی دبی

. دھدباشد که تغييرات دبی خروجی را به ازای ترازھای مختلف سطح آب نشان میکنترل جریان می
. دھدھای مختلف نشان میتغييرات دبی خارج شده ناشی از شکست سد را برای زمان) ٥(شکل 

روجی ساعت بعد از شکسته شدن سد، دبی خ ٧٥/١ھمانطور که در این شکل مشخص است در زمان 
باشد رسيده است و سپس با توجه به فوت مکعب بر ثانيه می ٣٧٠٣٦به بيشترین مقدار خود که مقدار 

شود تا نھایتا دبی ورودی و تخليه شدن مخزن سد، با گذشت زمان از مقدار جریان خروجی کاسته می
د و پایين دست سد س) مخزن(نمودار تغييرات سطح آب باالدست ) ٦(در شکل . خروجی با ھم برابر گردند

با شکسته شدن سد در اثر خروج دبی، تراز آب در مخزن باالدست آن . در زمان شکست ارائه شده است
ای که دبی خروجی شکست به در لحظه. شودکاھش یافته و بر عمق آب پایين دست افزوده می

فوت  ١٠که بيش از  بيشترین مقدار خود رسيده است، عمق آب پایين دست نيز به باالترین مقدار خود
از این لحظه به بعد عمق آب باالدست و پایين دست کاھش یافته تا به مقدار . باشد رسيده استمی

 .باشدبرابری برسند که ھمان عمق نرمال قبل از شکست می
  

  
  منحنی سنجه در ھنگام شکست سد برنجستانک –٤شکل 



  
  

 
  

  
 ت سد برنجستانکھيدروگراف جریان خروجی در ھنگام شکس –٥شکل 

  

  
  سد و پایين دست سد در زمان شکست) مخزن(ھيدروگراف تغييرات سطح آب باالدست  –٦شکل 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  نتيجه گيري
ھا، مطالعات محققين مختلف در این زمينه در این تحقيق پس از ارائه آماری از سدھا و علل شکست آن

ی شده مربوط به سد برنجستانک واقع در استان ھای جمع آورسپس با استفاده از داده. مرور گردید
سازی شکست ناشی از فرسایش درونی اجرا گردید و برای شبيه BREACH GUIمازندران، مدل عددی 

 BREACH GUIمدل عددی . ھای آن بصورت نمودار و جداول عددی تشریح و مورد تحليل قرار گرفتخروجی



-عددی مناسب برای تحليل شکست سد محسوب میھای صحيح، یک مدل در صورت استفاده از داده
  . شود

 
◊◊◊◊◊◊◊  

 
  منابع فارسي

، پایان نامه کارشناسی )مطالعه موردی سد طرق(بررسی تبعات شکست سد . ١٣٨٨، .ابارشی، مریم
  .ارشد گروه عمران، دانشکده مھندسی، دانشگاه فردوسی مشھد

در تحليل  HEC-RASچند در کار با مدل ، تجربياتی .١٣٨٦، .بمبئی چی، ساناز، حسينی، سيدمحمود
سد بيدواز اسفراین، ششمين کنفرانس ھيدروليک ایران، : جریان غير دائمی شکست سد، مطالعه موردی

  دانشگاه شھر کرد
، جریان شکست سد بر روی ١٣٩١، .، اميد نایينی، سيدتقی.، منتظری نمين، مسعود.بھمن پوری، فرھاد

ایشگاھی، نھمين سمينار بين المللی مھندسی رودخانه، دانشگاه بستر فرسایش پذیر، مطالعه آزم
 .شھيد چمران، اھواز

، اميد نائينی، سيد تقی، .، ميرقاسمی، علی اصغر.ھاشمی، محمدعلی ، بنی.حميدیان دیوکالیی، مریم
، شکست سد بر اثر روگذری جریان، مطالعه آزمایشگاھی، یازدھمين کنفرانس ھيدروليک ایران، ١٣٩١
  گاه اروميهدانش

سازی شکست سد، مطالعه موردی سد شھرچای ، پھنه بندی سيالب و مدل١٣٩٠، .حيدری، محمدرضا
  اروميه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

، شبيه سازی شبکه عصبی مصنوعی در ١٣٨٧، .زمردیان، سيد محمدعلی، علينقيزاده بھبھانی، ستار
زیمم دبی خروجی شکست سدھای خاکی و زمان شکست، مجله تحقيقات آب و خاک ایران، برآورد ماک

  .١٢تا  ١، صص ١، شماره ٢٩دوره 
، برآورد پارامترھای شکست سدھای ١٣٨٣، .، زمردیان، سيدمحمدعلی.، محمدپور، رضا.سبزواری، تورج

مران، دانشگاه صنعتی ھای عصبی مصنوعی، اولين کنگره ملی مھندسی عخاکی با استفاده از شبکه
  .شریف

 فرسایشی مدل کاربرد و ، معرفی١٣٩١، .، فضل اولی، رامين.، عمادی، عليرضا.سيفی زاده، مينا
  تھران. ، دومين کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محيط زیست)BREACH GUI(سد  شکست

خاکی مخزنی  ای استان مازندران وابسته به وزارت نيرو، شناسنامه سدشرکت سھامی آب منطقه
  برنجستانک

-ای استان مازندران وابسته به وزارت نيرو، گزارش ھيدرولوژی طرح سد مخزنیشرکت سھامی آب منطقه
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  برنجستانک

، تحليل پدیده شکست در سدھای خاکی با توجه به .١٣٨٣، .رضا، پایا، محمد.شمسایی، ابوالفضل
  .٥٧تا  ٥٠، صص ٤٩،  مسلسل ١جلد، شماره ١٥مشخصات شکاف، مجله آب و فاضالب، 

، تخمين پارامترھای شکست سدھای خاکی و روندیابی ١٣٨٣، .، موسوی، شھرام.شمسایی، ابوالفضل
  .، دانشگاه صنعتی شریفسيالب ناشی از آن، اولين کنگره ملی مھندسی عمران

، مدلسازی آزمایشگاھی ھمزمانی .١٣٨٨، .، و ابریشمی، جليل.، اسماعيلی، کاظم.عباسی، بھرام
 ٧٥، صص ١، شماره ٢٤شکست ھيدروليکی سد با ورود سيالب سریع به مخزن، نشریه آب و خاک، جلد 

  .٨٣تا 
در پيش  CCHE2D-DAMBREAKبرد مدل عددی ، کار.، اميری تکلدانی، ابراھيم.، آغاز، مرضيه.عزیزیان، اصغر

 .بينی سيالب ناشی از شکست سد، نھمين کنفرانس ھيدروليک ایران، دانشگاه تربيت مدرس
  .ایران، تھران درسھایی از شکست سدھای بزرگ، چھارمين کنفرانس سدسازی. ١٣٧٩، .فوالدی، چنگيز
، شکست سد و پھنه بندی سيالب .١٣٨٥، .، ميرباقری، سيد احمد.، طالب بيدختی، ناصر.قدم پور، زھرا

مطالعه موردی ( Arcview ،BREACH ،Mike 11 ،HEC-RAS 3.1.1ناشی از آن با استفاده از نرم افزارھای 
  .، ھفتمين کنگره بين المللی مھندسی عمران، دانشگاه تربيت مدرس)سد تنگ سرخ شيراز

ترھای مقطع شکست، پایان نامه بررسی شکست سد و تعيين پارام. ١٣٧٧، .معصومی، سيدمجتبی
  کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

يــــالب طـراحــي س يـارھـايخاب معـو انت ،  بـــررسـي.١٣٨٨مـوسوی نـدوشـنی، 
http://www.pwut.ac.ir/FA/Staff/S_Mousavi/PresantationFiles/F_design.ppt  

چھاردھمين شيب کف کانال در بررسی مسئله شکست سد، ، تاثير .١٣٨٧، .ھوشمندزاده، محمد
 دانشگاه سمنان، كنفرانس دانشجويان مھندسي عمران سراسر كشور
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 Dowsing Rodبا استفاده از شناختي پنھان زمين ساختارھاي شناسايي ريز
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  :چكيده 

  
از اھداف اوليه بررسي ژئوتكتونيكي، تعيين وضعيت فضايي مصالح و آب زيرزميني در زير و اطراف سازه 

ارائه ھاي حفاري و نيمرخ ھاي ژئوفيزيكي است كه معموال بصورت نيمرخ زمين شناسي، نمودار گمانه 
  )١٣٨٤ ،معماريان. (مي شوند

حفر  ،، ژئوالكتريكمانند ژئوفيزيك ييروش ھابراي تعيين پارامترھاي ژئوتكنيكي ھمانگونه كه مي دانيم 
  .بر مي باشد پر ھزينه و زمانوجود دارد كه  استفاده از  اين روش ھا ... گمانه، حفر ترانشه و 

در و پايين تر با ھزينه اي به مراتب براي شناخت پارامترھاي اوليه زمين ساختي يافتن روشي بنابراين 
از روش شناسايي بدين منظور  .باال از ضروريات مي باشدنسبتا مدت زمان كوتاھتر و با دقت 

اين  با استفاده از. استفاده گرديده است، GPSو  Dowsing Rod ھاي  دستگاهكمك با و الكترومغناطيسي 
راستا و عرض گرديد و دقيقي از بخشي از روستاي شھرودكالي قائمشھر انجام  بررسي ميدانيروش 

  .شده استشكستگي ھاي پنھان در زير پروفيل خاك مشخص و به صورت نقشه ترسيم 
متر و  ١۴٠بروز زمينلغزش در پھنه دامنه اي به عرض باعث كه و فرعي پنھان اصلي ھاي  كستگياين ش
واحد  ۵اين زمين لغزش باعث خسارت به  .متر در ورودي روستاي شھرودكال شده است ١۵٠طول 

اين شناخت  .متر راه آسفالته و ھمچنين باغات مركبات شده است ١۴٠مسكوني، يك گرمابه قديمي، 
جھت ساخت و ساز ھاي ايمن تر و مناسب ميداني منجر به ارائه راه حل  بدست آمده و بررسي دقيق

  .مي گردد ،ثرترمو تثبيت لغزش
   
  

  :كليد واژه ھا
   ، ژئوتكنيك، آب زيرزمينيDowsing Rodالكترومغناطيس، توسعه پايدار، 

  
  

Abstract: 
 
The primary objective of the geotechnical study is to determine the spatial condition of 
underground water and material under the structures which are usually represented in 
the form of geological profiles, borehole charts and geophysical profiles. (Memarian, 
1384). 
As we know, in order to determine geotechnical parameters there are some methods 
such as geophysical and geoelectrical methods, digging boreholes and trenches and so 
on which are costly and time consuming. Therefore, finding a method to identify 
primary structural parameters with a much lower cost and in shorter time and with 
relatively high accuracy is necessary. For this purpose, we use electromagnetic method 
by the means of Dowsing Rod and GPS. With this method, we started an accurate 



survey on a part of Shahrourkola Village in Qaemshar, and the length and width of 
hidden fractures in the soil profile was determined and drawn in the form of map. 
 
These hidden major and minor fractures are the main cause of a landslide in the area 
140 meters long and 150 meters wide at the entrance of the village. This landslide cause 
damage to 5 residential units, an ancient bath houses, 140 meters of paved roads and 
garden. The knowledge obtained by field investigation led to propose a better solution 
to construct more secure structures and to stabilize landslides more effective. 
 
Keywords: 
Sustainable Development, Electromagnetic, Dowsing Rod, Geotechnic, Groundwater   

 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :مقدمه 

  
ھا ھستيم، و اين گسترش از دو و روستا ھابا افزايش روزافزون جمعيت، شاھد گسترش محدوده شھر

شناخت دقيق ويژگي توسعه در سطح و توسعه در ارتفاع كه در ھر دو حالت : جھت در جريان مي باشد
  .ھاي ساختاري زمين از ضروريات است
چالش ھاي فراواني براي بحث به ھمراه دارد، گسترش  در جاي خودصرفنظر از مبحث مربوط به زلزله كه 

ساخت و ساز در مناطق با پايداري نسبي قابل قبول مي تواند در توسعه پايدار نقش كارآمدي داشته 
در بسياري از مناطق دشتي و تپه ماھوري و حتي كوھپايه اي و كوھستاني، به دليل وجود . باشد

آثاري شكستگيھاي كوچك، بلكه شكستگيھاي متوسط نيز در سطح زمين  رسوبات عھد حاضر، نه تنھا
در نتيجه براي شناختن دقيق اين شكستگيھا نياز به ابزار و تجھيزات ويژه اي مي باشدكه البته . ندارند

به منظور كاھش ھزينه ھا و ھمچنين بررسي سريعتر و دقيق تر، از روش  .تھيه آنھا بسيار ھزينه بر است
 .ناطيسي با استفاده از دستگاه كمك گرفته شده استالكترومغ

در جھت قبل از بروز ھرگونه مخاطرات زمين شناختي ھدف از اين مقاله معرفي راھكاري است كه بتوان 
، مراكز جمعيتي و شھرھا اقدام شود و كمك كار پيشگيري از خسارات و ھمچنين توسعه پايدار روستاھا

  .و طرح تفضيلي شھرھا باشدمطالعات طرح ھاي ھادي روستايي 
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
  

مي دانيم كه تكتونيك صفحه اي . روش تحقيق بر مبناي منطق فازي و از طريق الكترومغناطيس مي باشد
باعث بروز كوھزايي مي گردد و در فرآيند مربوط به كوھزايي، ساختار گوناگون زمين شناسي اتفاق مي 

كوچك و بزرگ مي ا، گسل ھاي اصلي و فرعي و دسته شكستگي ھاي افتد كه از جمله اين ساختارھ
گسل ھاي اصلي و فرعي در سطح رويي زمين داراي نشانه ھاي بارزي ھستند كه قابل تشخيص . باشد

مي باشد ولي يك سري شكستگي ھاي مدفون وجود دارند كه در روي سطح زمين قابل شناسايي 
نه تنھا در مناطق . تشخيصي نداردبا ساير نقاط تفاوت قابل پھنه و راستاي اين شكستگي ھا . نيستند
شمال گسل خزر بلكه در مناطق تپه ماھوري و دامنه اي جنوب گسل خزر نيز قابل شناسايي دشتي 
  .خواھد داشترا به ھمراه فراواني  عدم تشخيص اينگونه شكستگيھا، چالش ھاي. نيستند

ي در مناطق ختبندي خطر ساختارھاي موجود زمين شنا حال سوال اينجاست كه آيا نمي توان با پھنه
قبل از رسيدن به نقطه بحراني، از خسارات قابل توجه ... مسكوني، راھھاي ارتباطي، اراضي كشاورزي و 

جلوگيري نمود؟ آيا نمي توان با ھزينه ھاي بسيار كمتر، مسير توسعه مناطق مسكوني و روستايي را 
به شكل صحيح مديريت كرد؟ آيا بھتر نيست شكستگيھاي مدفون و  علي الخصوص در نقاط دامنه اي

مشكوك، به درستي شناسايي و در قالب نقشه ھاي كاربردي تھيه و به مراجع و دستگاھھاي اجرايي 
  مربوطه اعالم گردد تا از بروز خسارات پيشگيري شود؟



ه مشخص شود بلكه در اين مقاله سعي شده نه تنھا آشكارسازي اين شكستگي ھا در قالب نقش
پيامدھاي ناشي از شكستگي ھاي مدفون در مبحث توسعه روستايي و مراكز جمعيتي مورد بحث قرار 

اين دستگاه شامل يك عدد  .استفاده شده است  Dowsing Rodبدين منظور از دستگاھي به نام  . گيرد
ه كار اين دستگاه بر مبناي شيو. آنتن، يك دسته استوانه اي از جنس برنج و دو عدد بلبرينگ مي باشد

  .دريافت امواج الكترومغناطيس ناشي از سفره ھاي آب زيرزميني مي باشد
بافتي قابل توجه ھستند، در  ھمانگونه كه مي دانيم عالوه بر تشكيالت زمين شناسي كه داراي تخلخل

ابل توجه محل شكستگي ھا و زون گسل ھا، قابليت تشكيل سفره ھاي آب زيرزميني محدود و حتي ق
دور از انتظار نيست و اين پارامتر فاكتور بسيار خوبي براي تشخيص راستاي شكستگي ھا بر مبناي امواج 

  .ساطع شده از سطح سفره ھاي آب زيرزميني خواھد بودالكترومغناطيس 
بخشي از روستاي شھرودكال در محل و بررسي ميداني  GPSو  Dowsing Rodبا استفاده از دستگاه 

مترمربع انجام  ١٧۵٠٠٠متر به مساحت تقريبي  ٣۵٠متر و عرض  ۵٠٠روستا، عرصه اي به طول ورودي 
يك . ثبت شددر طرفين شكستگي ھا  GPSنقطه با استفاده از  ۴۶در اين بررسي ميداني تعداد . شد

  .شناسايي شد N10Wمتر و با راستاي  ٩به عرض شكستگي مدفون اصلي 
اين شكستگي در قسمتي از روستا كه از نظر توپوگرافي به عنوان خط الراس محدوده روستا محسوب 

موقعيت جغرافيايي، تا قسمت شمالي روستا رھگيري شده و در قسمت نظر ممي شود قرار دارد و از 
متر از طول  ١۴٠٠در اين بررسي تنھا . (روستا، تا آبراھه جاري در جنوب شرق روستا پيگيري گرديدجنوبي 

در ادامه بررسي سه شكستگي فرعي منشعب از شكستگي اصلي فوق . )شكستگي رھگيري شد
  .غربي مي باشد -الذكر شناسايي شد كه راستاي عمومي شكستگي ھاي فرعي شرقي

 .متر به سمت غرب رھگيري شده است ۴۵٠متر و طول آنھا تا  ۶تا  ۵عرض شكستگي ھاي فرعي بين 
متر در محل امامزاده روستا بوده كه در محل برخورد اولين  ١٨٣كد ارتفاعي شكستگي اصلي داراي 

متر كاھش مي يابد و اين درحالي است كه كد ارتفاعي در محل برخورد  ١۶٠شكستگي فرعي به 
درجه با جھت  ٣٠شيب عمومي دامنه . متر مي باشد ١٣۵شكستگي ھاي فرعي با راه آسفالته روستا 

 ھدف از بيان موارد باال بيان موقعيت جغرافيايي. راضي شاليزاري ختم مي شودغربي كه در انتھا به ا
  .شكستگي ھا نسبت به ھم و شرايط توپوگرافي محدوده مورد بررسي مي باشد

متر اتفاق افتاده  ١۵٠متر و طول  ١۴٠زمين لغزشي به عرض  ١٣٨۶نكته قابل تعمق اين است كه در سال 
بر بر شكستگي فرعي جنوبي و اسكارپ شمالي آن نيز منطبق  است كه اسكارپ جنوبي آن منطبق

جنوبي  –شكستگي فرعي شمالي بوده است و شكستگي سوم توده لغزشي را به قسمت شمالي 
يك دستگاه گرمابه واحد مسكوني،  ۵اين زمين لغزش باعث آسيب ديدگي و تخريب  .تقسيم نموده است

شده  )مركبات(، اراضي باغي )آب، برق، مخابرات(ياتي متر جاده آسفالته، شريان ھاي ح ١۴٠قديمي، 
پروژه اجرايي ذيل مي نتايج حاصل از  Dowsing Rod در راستاي صحت سنجي عملكرد دستگاه  .است

به منظور تثبيت توده لغزشي روستاي شھرودكال، بنياد مسكن انقالب اسالمي  .تواند گواه مناسبي باشد
عرض  ۴٠٣١۴٣٢مختصات داره كل مديريت بحران استان، يك حلقه چاه به استان با استفاده از اعتبارات ا

متري بر روي شكستگي اصلي حفر نموده  ٣٠تا عمق  UTMطول شرقي در سيستم  ۶۶۶۴١٩شمالي و 
ستحصال شده است كه اليتر آب در ھفته  ٣٧۴۵٠و در شبانه روز ليتر آب  ۵٣۵٠قدار چاه به ماز اين . است

  .سانتي متر شد ١۴١٠به ميزان ي آب در توده لغزشي باعث افت سطح ايستاب



ميزان افت سطح ايستابي در چاه مشاھده اي كه داخل توده لغزشي حفر گرديد اندازه گيري شده (
ھمچنين تخريب كامل يك واحد مسكوني واقع بر روي شكستگي فرعي و احداث ترانشه در محل  ).است

ست از ديگر داليل آشكار سازي شكستگي پنھان توسط شكستگي كه رسوبات پليوسن را قطع نموده ا
  .دستگاه فوق مي باشد

  

  
   

  آشكار شده در روستاي شھرودكالي شھرستان قائمشھرشكستگي ھاي : ١تصوير 
◊◊◊◊◊◊◊  

  



  : نتایج
  

نقطه در دوطرف  ۴۶تعداد  GPSبررسي ميداني از محدوده مطالعاتي، با استفاده از دستگاه  در راستاي
  :ي اصلي و فرعي ثبت شده است كه به شرح جدول زير مي باشدشكستگي ھا

  
 x y z  شماره نقطه

١  ۴٠٣١٣۶٢  ۶۶۶۴١  ٣٩۶٧  
٢  ۴٠٣١٣۶٢  ۶۶۶۴١  ٣٩۶٧  
٣  ۴٠٣١۴٣٣  ۶۶۶۴١  ١٩۶٧  
۴  ۴٠٣١۴٣٣  ۶۶۶۴١  ٢٨۶٧  
۵  ۴٠٣١۴۶۵  ۶۶۶١  ٣٨٨۶١  
۶  ۴٠٣١۴٧١  ۶۶۶١  ٣٨٩۶١  
٧  ۴٠٣١۴۶۶  ۶۶۶٣۴۵  ١۴٧  
٨  ۴٠٣١۴٧١  ۶۶۶٣۴١  ٨۴٧  
٩  ۴٠٣١۴۶٩  ۶۶۶١٣٨  ٣٠٠  
١٠  ۴٠٣١۴٧۵  ۶۶۶١٣٧  ٢٩٨  
١١  ۴٠٣١۴۶۴  ۶۶۶١  ٢٧٠۴٠  
١٢  ۴٠٣١۴۶٩  ۶۶۶١  ٢٧٠۴٠  
١٣  ۴٠٣١۴۶٢  ۶۶۶١١٧  ١٨١  
١۴  ۴٠٣١١١٧  ۶۶۶١١٧  ١٨٠  
١۵  ۴٠٣١۴۴٣  ۶۶۶١٠  ٠٨٧۵  
١۶  ۴٠٣١۴٣٧  ۶۶۶١٠  ٠٨٧۵  
١٧  ۴٠٣١۴٣٢  ۶۶۵١٠  ٩٨٠۵  
١٨  ۴٠٣١۴٣٨  ۶۶۵١٠  ٩٧٨۵  
١٩  ۴٠٣١۵٠٧  ۶۶۶٣٩۵  ١۵٧  
٢٠  ۴٠٣١۵١٠  ۶۶۶۴١  ٠٣۵٧  
٢١  ۴٠٣١۵١٩  ۶۶۶٣۶١  ٣۵١  
٢٢  ۴٠٣١۵٢۵  ۶۶۶٣۶۴  ١۵١  
٢٣  ۴٠٣١۵٢٣  ۶۶۶١  ٣٣٧۴۶  
٢۴  ۴٠٣١۵٢٩  ۶۶۶١  ٣٣٧۴۶  
٢۵  ۴٠٣١۵١۵  ۶۶۶٢۵١  ٧۴٠  
٢۶  ۴٠٣١۵٢٠  ۶۶۶٢۵۵  ١۴٠  
٢٧  ۴٠٣١۵٠١  ۶۶۶١٢  ٢٠٨۵  
٢٨  ۴٠٣١۵٠٧  ۶۶۶٢٠۶  ١٢۵  
٢٩  ۴٠٣١۴٩١  ۶۶۶٠٨۶  ١٠۴  
٣٠  ۴٠٣١۴٩٧  ۶۶۶٠٨۶  ١٠۴  
٣١  ۴٠٣١۴٧٩  ۶۶۵١٠  ٩٨٠۵  
٣٢  ۴٠٣١۴٨۴  ۶۶۵١٠  ٩٨٠۵  
٣٣  ۴٠٣١۵۴٨  ۶۶۶١  ٣٨٠۵٣  
٣۴  ۴٠٣١۵۵۶  ۶۶۶٣٨۵  ١۵٣  
٣۵  ۴٠٣١۵۴٩  ۶۶۶٣۶١  ٩۵١  
٣۶  ۴٠٣١۵۵۶  ۶۶۶٣۶١  ٩۵١  
٣٧  ۴٠٣١۵۶٩  ۶۶۶١  ٣٣٢۴۶  
٣٨  ۴٠٣١۵٧۴  ۶۶۶١  ٣٣٢۴۶  
٣٩  ۴٠٣١۵۶٩  ۶۶۶٢٣۶  ١٣٨  
۴٠  ۴٠٣١۵٧۴  ۶۶۶٢٣۵  ١٣٨  
۴١  ۴٠٣١۵۵٠  ۶۶۶٠۶١٠  ٢۵  
۴٢  ۴٠٣١۵۵۵  ۶۶۶٠۶١٠  ١۵  
۴٣  ۴٠٣١۵٣۵  ۶۶۵١٠  ٩٧١۵  
۴۴  ۴٠٣١۵۴١  ۶۶۵١٠  ٩٧١۵  
۴۵  ۴٠٣١۵٩٣  ۶۶۶٣۶۴  ١۴٨  
۴۶  ۴٠٣١۵٩۶  ۶۶۶١  ٣٧٣۴٨  

   
 Gpsنقاط برداشت شده مسير شكستگي ھا توسط دستگاه :  ١جدول 

  



  :بصورت نقشه زير ترسيم گرديد GPSو دستگاه  Dowsing Rodنتايج حاصل از برداشت توسط دستگاه 
  

 
  

   و ساير عوارض در روستاي شھرودكالي شھرستان قائمشھر   قشه شكستگي ھان: ١نقشه 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :نتيجه گيري 

  
حسب بازديدھاي ميداني از مناطق مختلف سطح استان به ويژه روستاھاي مناطق كوھپايه اي در طي 

نشان مي صورت گرفته سال ھاي اخير در قالب كارگروه تخصصي مخاطرات زلزله و لغزش اليه ھاي زمين 
دھد كه يكي از چالش ھاي اساسي، عدم شناخت كافي در مباحث مربوط به زيرساختارھاي زمين 
شناختي پنھان مي باشد كه چنانچه به درستي شناسايي و عملكرد آن مشخص شود چه بسا از ھدر 

  .بخش خصوصي و مردمي پيشگيري گرددمنابع و ھمچنين رفت قابل توجھي از سرمايه ھاي ملي 
  :ھادات كلي و عموميپيشن

شناسايي دقيق شكستگي ھاي پنھان موجود در بافت روستايي در قالب مطالعات طرح ھادي  -١
   Dowsing Rodروستاھا به وسيله دستگاه 

در مسير راه ھاي اصلي و فرعي سطح استان به منظور پيشگيري  شكستگي ھااين شناسايي دقيق  -٢
  از بروز زمين لغزش ھا در محور راه ھا

  .مدفون در مناطق شھري به منظور پيشگيري از نشست سازه ھا شكستگي ھايشناسايي دقيق  -٣
استفاده از اين روش در شناخت آبھاي زيرزميني به منظور ساماندھي مناسب حفر چاه آب شرب و  -۴

  .كشاورزي
ژئوالكتريـك و  ژئوفيزيـك،(نسـبت بـه سـاير روش ھـا  Dowsing Rodاز جمله مزاياي استفاده از دستگاه  -٥

بعـالوه اينكـه در سـاير روش ھـا بـا . مي باشد بررسي كامال ميداني در كوتاھترين زمان و ھزينه پايين، ...)
  .اين سرعت و دقت نمي توان شكستگي ھاي پنھان را آشكار ساخت

  :پيشنھادات اختصاصي براي منطقه مورد بررسي
  ه روي زمينعدم ساخت و ساز بر روي مسير شكستگي ھاي مشخص شد -١
  
  



  
در حال حاضر زمين لغزش فعال بوده و نشانه آن نشست راه آسفالته مي باشد كه ھرچنـد وقـت يكبـار  -٢

  .بازسازي مي شود، لذا نياز به اجراي زھكش در باالدست جاده به عمق سطح لغزش مي باشد
تـوده لغزشـي دور  احياي چاه احداثي بر روي شكستگي اصلي كه بطـور خودكـار آب ذخيـره شـده را از -٣

   .نمايد
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
كه در بازديد و بررسي ميداني  دھيار روستاي شھرودكالآقاي مسيبي، از زحمات پدر بزرگوارم و ھمچنين 

  .و قدرداني را دارم و برداشت زميني با اينجانب و تيم ھمراھم ھمكاري الزم را داشتند كمال تشكر
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
  
  مشھد، دانشگاه اما رضا، "اصول ھيدرولوژي كاربردي" ،١٣٨٧، .الف، عليزاده -١
  تھران، جھاد دانشگاھي ،"ساختماني و تكتونيكزمين شناسي " ،١٣٦٧، .مدني، ح -٢
  تھران، دانشگاه تھران، "زمين شناسي مھندسي و ژئوتكنيك" ،١٣٨٤، .معماريان، ح -٣
  
   



 
شناسایی مناطق سيل خيز با استفاده از ویژگی ھای ھندسی در حوضۀ 

 صادق آباد شھرستان آباده در استان فارس
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

:نویسندگان  
  ، دانشگاه تھران GISیاسر مقامی، کارشناسی ارشد سنجش از دور و  - ١

Yaser Maghami, M.A. in RS and GIS, university of Tehran 
Maghami39@yahoo.com        ٠٩١٧١٥٠٢٩٠٥ :تلفن تماس 

 دانشگاه لرستانگروه علوم جغرافيایی و مدرس  دانشگاه تھران سيامک شرفی ، دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی  - ٢
Siyamack Sharafi, M.A. in Geomorphology, university of Tehran 

sharafi.s64@gmail.com              ٠٩١٦٣٩٨٨٧٢٣: تلفن تماس 

  
  : چكيده

  
. سيل يكي از پديده ھاي پيچيده و مخرب طبيعي است كه خسارات ساليانه قابل توجھي را بدنبال دارد

با يكديگر ارتباط )  و سطحي ، ھيدرولوژيكي  ، مرفولوژيكي اقليمي(  موجود در ھر حوضه  متغيرھاي  مجموعه
  نقش  و بعضي افزايندگي   نھا نقشآ از اجزاي  بعضي  ھمديگر دارند كه  روي  متقابلي  و اثرات  داشته 
در این تحقيق حوضه آبخيز صادق آباد شھرستان آباده در استان فارس . دارند در بروز سيالب   كاھندگي

ھدف از این تحقيق شناسایی مناطق سيل خيز در این حوضه با استفاده از . مورد مطالعه قرار گرفته است
به ھمين منظور ابتدا نقشه ھای پایه حوضه . الب می باشدبرخی پارامترھای ھندسی موثر در بروز سي

فاکتور کاربری اراضی، سازندھای زمين شناسی، شيب و ضریب  ٤در ادامه . مورد مطالعه تھيه گردید
سپس مناطق مسکونی و اراضی . فشردگی به عنوان عوامل مھم در بروز سيالب شناسایی شدند

 ٤در این  ١- ٣/١درصد و ضریب فشردگی بين ٥شيب کمتر از مرتعی با پوشش ضعيف، سازندھای آبرفتی، 
سپس الیه ھای به دست آمده در ھم ضرب شده و .  فاکتور به عنوان مناطق سيل خيز معرفی شدند

نتایج حاصل از این تحقيق نشان می دھد که . نقشه پھنه بندی سيالب حوضه مورد مطالعه به دست آمد
  . عيف در اطراف مناطق شھری واقع شده اندمناطق سيل خيز در مراتع با پوشش ض

 
  سيل، ویژگی ھای ھندسی، پھنه بندی، حوضه صادق آباد: كليد واژه ھا

 
Abstract: 

 
Identification of flood prone areas using geometric attribute Sadegh 
Abad in the basin Abadeh city in Fars province 
Complex and devastating floods are natural phenomenon that leads to substantial annual 
losses. Set of variables relate to one another in each basin and interactions with the other 
components, some of them increasing and some attenuation of the flood risk. sadegh Abad in 
the study catchment Abadeh city in Fars province was studied. The purpose of this study was to 
identify areas prone to flooding in the basin using some geometric parameters affecting the 
flood risk. Therefore, the base map of the study area was prepared. Then, four factors, land 
use, geology, slope and compression ratio was identified as important factors in the flood risk. 
The residential areas with poor coverage and pasture lands, alluvial formations, slopes less than 
5% compression rate between 3/1-1 in these four factors were identified as flood prone areas.  
The layers obtained by multiplying the flood zonation map of the study area were obtained.  
The results of this study show that low coverage grassland areas prone to flooding in urban 
areas are located.  

  
Keywords :( flood, geometric attribute, zonation, sadegh abad basin) 

  



  
  :مقدمه 

  
. سيل يكي از پديده ھاي پيچيده و مخرب طبيعي است كه خسارات ساليانه قابل توجھي را بدنبال دارد

نفر تلفات انسانی و  ٦١٠٣مورد رویداد بزرگ بيش از  ١٣٠طبق آمار سازمان ملل متحد در یک دھه در 
توزیع وقوع سيالب ). ٢، ص١٣٨٤افشار، (ميليارد دالر خسارت اقتصادی محسوس بجا گذاشته است ٠٦/٩

نشان می دھد که کشور ما در بين مناطق متوسط از نظر  ٢٠٠٧تا  ١٩٧٤در نقاط مختلف جھان از سال 
   ). ٦٤، ص ١٣٨٥بزرگی و ھمکاران، (وقوع سيالب قرار دارد

توان  مي  بطور كلي. کانال رودخانه نتواند ظرفيت طغيان را تحمل نمايد سيل ھنگامی اتفاق می افتد که
با يكديگر )  و سطحي ، ھيدرولوژيكي  ، مرفولوژيكي اقليمي(  موجود در ھر حوضه  متغيرھاي  مجموعه  گفت 

  نقش  بعضي و افزايندگي   آنھا نقش از اجزاي  بعضي  ھمديگر دارند كه  روي  متقابلي  و اثرات  ارتباط داشته 
تخريب شديد منابع طبيعي و تغيير کاربري اراضي نيز موجب شده است . دارند در بروز سيالب   كاھندگي

، ١اریک(که سيالب ھا سال به سال چه از نظر تعداد و وقوع و چه از نظر شدت خسارات افزايش يابد
١٩٩٩  .( 

ا در ایران و جھان بيانگر گستردگی بررسی آمار و اطالعات خسارات ساالنه ناشی از وقوع سيالب ھ
لذا تدوین برنامه . صدمات ناشی از سيالب به منابع طبيعی، انسانی، و اقتصادی مناطق مختلف می باشد

ای جامع با ھدف مھار ، کنترل و بھره برداری بھينه با اعمال اقدامات مدیریتی، متناسب با کليه عوامل 
ھمچنين ایجاد ). ٣٤، ص ١٣٨٤وھابی، (ه ای ضروری می باشددخيل در ایجاد و طغيان سيالب ھای منطق

، ٢کارتر(مدیریت پایدار در امر کنترل سيل می تواند در کاھش اثر خطر سيل در آینده بسيار مُوثر باشد 
٢٠٠٩.(  

از جمله اقدامات مدیریتی که می تواند نقش به سزایی در کاھش خسارات ناشی از وقوع سيالب داشته 
با توجه به اھميت پدیده سيل و . دی خطر سيل و تعيين نقاط حادثه خيز سيل می باشدباشد، پھنه بن

از . تعيين نقاط سيل خيز، تا کنون در بسياری از نقاط جھان و کشور ما مطالعات متعددی انجام گرفته است
اری و ب، )١٣٨٣(غياثی و ھمکاران، )١٣٨٧(سليمانی و ھمکارانجمله این تحقيقات می توان به کارھای 

 )٢٠٠٠(  ٦اسالم و ھمکاران، )٢٠٠٠( ٥لوکاس و ھمكاران، )١٩٩٩( ٤ریچارد و ھمکاران، )١٩٨٦( ٣ھمکاران
  .از روش ھای مختلف به بررسی سيل پرداختندبا استفاده  اشاره نمود که

بنابراین با توجه به توضيحات داده شده، ھدف از این تحقيق نيز شناسایی عوامل موثر در سيل خيزی 
كيلومتر مربع در مجاورت شھرستان  ٢٠٦آباد به وسعت  ضه و تعيين نقاط سيل خيز حوضه آبخيز صادقحو

اداري، حوضه آبخيز مورد مطالعه در چارچوب مرزھاي  -از نظر تقسيمات سياسي. می باشدآباده 
 ٠٠"تـا  o٣١ ٠٠' ٠٠"حوضۀ مورد مطالعه در محدوده عرض جغرافيــايي . سياسي استان فــارس قرار دارد

'١٥ o٣٠'٠٠"شمالي و طول جغرافيايي  ٣١ o٤٥ ' ٠٠ "تا   ٥٢ oاین حوضه از . شرقي واقع شده است  ٥٢
جھات شمال، شمال غرب و شمال شرق به دشت و زمينھاي نسبتاً ھموار و اراضي زراعي موجود در 

 ١٩٨٩اقل ارتفاع آن متر و حد ٣٠٤٠حداكثر ارتفاع حوضه . شود اطراف شھرھاي آباده و صغاد منتھي مي
متر  ٢٠٠٠ -٢١٠٠باشد و محدوده ارتفاعي   متر مي ٧/٢٢٢٤ميانگين وزني ارتفاع حوضه . متر است

ميليمتر  ١٥/١٥٦متوسط بارش ساالنه آن حدود . دھد بيشترين مساحت از سطح حوضه را تشكيل مي
زیوگرافی زیر حوضه ھا را نيز خصوصيات في) ١(موقعيت منطقه مورد مطالعه  و جدول ) ١(شکل. باشد مي
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موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان فارس) ١(شکل  
 

خصوصيات فيزیوگرافی زیر حوضه ھا: ١جدول   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :روش تحقيق

  
گروه بندی سيالب  .پھنه بندی خطر سيل ابزاری اساسی جھت مدیریت کاھش خطرات سيل می باشد

شت ھا ممکن است بر اساس معيارھای ھيدروليکی، خطرات سيل، کاربری اراضی و یا برنامه ھای د
برای تھيه نقشۀ سيل خيزی حوضۀ مورد مطالعه از نقشه ھای زمين ). ١٣٧٦تلوری، (توسعه انجام گيرد

. شناسی، توپوگرافی، شيب، کاربری اراضی و نقشه ضریب فشردگی زیر حوضه ھا استفاده شده است
 Arc GISدر ابتدا نقشه ھای زمين شناسی، توپوگرافی، کاربری اراضی و نقشۀ زیرحوضه ھا در نرم افزار 

ھم چنين با داشتن . سپس با استفاده از این نرم افزار نقشۀ شيب منطقه تھيه شد. رقومی گردید
زیر حوضه مساحت و محيط ھر یک از زیر حوضه ھا، مقدار ضریب فشردگی برای بررسی شکل ھر یک از 

پس از بررسی نقشه ھای مذکور، مناطق زیر به عنوان مناطق سيل خيز در نظر . ھا به دست آورده شد
درصد، مناطق  ٥این مناطق شامل مناطق آبرفتی در نقشه ھای زمين شناسی، شيب زیر . گرفته شد



در زیر حوضه  ١-٣/١بين  مسکونی و مراتع با پوشش ضعيف در نقشه کاربری اراضی و ضریب فشردگی
  .در نھایت تمامی الیه ھا در ھم ضرب گردید و نقشه پھنه بندی مناطق سيل خيز به دست آمد. ھا
  

  : نتایج
  

پس از مشخص نمودن متغيرھای موثر بر سيالب، اقدام به تھيۀ نقشه ھای ھر متغير در محيط نرم 
عيين مناطق سيل خيز در حوضۀ مورد مطالعه خالصه ای از این روش برای ت. گردیده است Arc GISافزاری

  . در زیر ارائه گردیده است
زیر حوضه تقسيم  ١٥در ابتدا حوضۀ مورد مطالعه با استفاده از شبکه زھکشی و خط الراس ارتفاعات، به 

سپس برای تھيه نقشۀ سيل خيزی محدوده مورد مطالعه، نقشه ھای مورد نياز جمع ). ٥شکل (گردید
  .آوری گردید

برای تھيه نقشۀ شيب محدوده مورد مطالعه مورد استفاده شده  ز نقشه ھای توپوگرافی رقومی ا

پس از تھيه نقشه شيب و بررسی سيل خيزی منطقه، سيل خيزترین مناطق در این حوضه در . است
درصد  ٥تا  ١بنابراین در بررسی عامل شيب، فقط شيب بين . درصد مشاھده گردید ٥شيب ھای کمتر از 

  ).٢شکل (به عنوان نقاط سيل خيز معرفی گردید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقشه شيب محدودۀ مورد مطالعه: ٢شکل   
 

حوضۀ مورد مطالعه، ابتدا واحدھای زمين شناسی محدودۀ  با استفاده از نقشۀ زمين شناسی 

ه وجود گسترش سازندھای آبرفتی در مناطق سپس با توجه ب. رقومی گردید Arc GISحوضه در نرم افزار 
  ). ٣شکل (سيل خيز حوضه، این سازندھا به عنوان مناطق سيل خيز حوضه در نظر گرفته شدند

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سازندھای زمين شناسی محدودۀ مورد مطالعه: ٣شکل   
 

. م مناطق دنيا معرفی شده استکاربری اراضی به عنوان یکی از مھمترین عوامل در سيل خيزی در تما
. برای بررسی کاربری اراضی در محدودۀ مورد مطالعه، از نقشۀ کاربری اراضی منطقه استفاده شده است

شکل (در این نقشه مناطق مسکونی و مراتع با پوشش ضعيف به عنوان مناطق سيل خيز شناخته شدند
٤ .(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه مورد مطالعهکاربری اراضی حوض: ٤شکل      
 

در نھایت باتوجه به اینکه بررسی شکل حوضه ھا می تواند بيانگر مناطق سيل خيز باشد، ضریب 
سپس ضریب فشردگی . فشردگی ھر یک از زیر حوضه ھا با توجه به محيط و مساحت آنھا به دست آمد

عنوان مناطق سيل خيز که بيانگر شکل حوضه ھا از دایره ای تا مثلثی شکل می باشد، به  ٣/١تا  ١بين 
ذکر این نکته الزم است که ھرچه ضریب فشردگی کمتر باشد، نشانگر سيل خيزی . در نظر گرفته شدند
  ).٥شکل . (حوضه می باشد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضریب فشردگی زیر حوضه ھا: ٥شکل   
 

یه ھا در ھم ضرب و در نھایت ، این ال٧در پایان پس از تھيه الیه ھای مورد و تبدیل آنھا به الیه ھای رستری
  ). ٦شکل (نقشۀ پھنه بندی مناطق سيل خيز در این حوضه به دست آمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقشه مناطق سيل خيز در حوضه مورد مطالعه: ٦شکل   
 

  :نتيجه گيري 
  

پارامترھای ھندسی مانند مساحت، محيط، شيب، ارتفاع، ضریب فشردگی، کاربری اراضی و سازندھای 
نتایج حاصل از این تحقيق نشان می . مين شناسی و غيره نقش تعيين کنندھای در بروز سيالب دارندز

. دھد که پارامترھای ھندسی می توانند تعيين کنندۀ مناطق سيل خيز در حوضه آبخيز مورد مطالعه باشند
به  ١٣، ١١، ٩ با توجه به نقشه نھایی پھنه بندی خطر سيل و تحليل ھای انجام شده، زیر حوضه ھای
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و قسمت ھایی از زیر  ٨و  ٧زیر حوضه ھای . عنوان مناطقی با شدت سيل خيزی خيلی زیاد شناخته شد
این مناطق از نظر . از نظر شدت سيل خيزی در رده بعدی قرار می گيرند ١٦و  ١٥، ١٢، ٢حوضه ھای 

وشش ضعيف و اکثرا نواحی زمين شناسی در سازندھای آبرفتی و از نظر کاربری اراضی، در مراتع با پ
مناطق شھری با وجود داشتن پتانسيل باالی توليد رواناب، در نقشۀ پھنه . اطراف شھرھا می باشند

بندی خطر سيل، با شدت سيل خيزی کم مشخص شده اند که دليل آن را می توان ضریب فشردگی 
البته . خيزی کمتر می شود زیرا با افزایش مقدار ضریب فشردگی، شدت سيل. دانست) ٢حدود (باالی آن

نباید از نظر دور دانست که شيب عمومی حوضه به سمت مناطق شھری می باشد و سھم قابل توجھی 
الزم به ذکر . از رواناب حوضه به سمت شھر جریان می یابد که این ناحيه را با مشکل مواجه می سازد

ه منتقل شده و شھر را با خطر مواجه است در حاشيۀ شھر با احداث سيل بند، رواناب به خارج از حوض
در مناطق شھری نيز با احداث کانالھای انتقال آب، سيالب را به مسيل پشت شھر منتقل . نمی سازد
  . می کند
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  :چكيده 
  

و ) GIS(و سامانه اطالعات جغرافيایی) HEC-RAS(ھای تحليل رودخانهدر این تحقيق با استفاده از مدل
 ١٠٠٠و  ٥٠٠، ١٠٠، ٥٠ھای ب با دوره بازگشتبندی سيال، به پھنهGoogle Earthافزار گيری از نرمبھره

سپس تاثير احداث سد نرماب بر روی پھنه . سال در رودخانه نرمآب واقع در استان گلستان پرداخته شد
بدین منظور سناریوھای مختلفی برای حجم ذخيره . دست مورد بررسی قرار گرفتسيالب در اراضی پایين

نتایج نشان داد که . بينی شدت و پھنه سيل در ھر حالت پيشسيالب سد مذکور مورد بررسی قرار گرف
- درصد از مساحت سيل ١/٧٥تواند تا ميليون متر مکعب، می ٦احداث سد نرمآب با حجم ذخيره سيالب 

  .ساله بکاھد ١٠٠٠درصد از مساحت سيل  ٧/٤٠ساله و تا  ٥٠گرفتگی سيالب 
  

 HEC-RAS ،GISگلستان،  کنترل سيل، سد مخزنی نرمآب، استان :كليد واژه ھا
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Abstract 
In this study, using River Analysis Systems(HEC-RAS) and Geographic Information System(GIS) 
and utilizing Google-Earth software, the floodplain with frequency of 50, 100, 500 and 1000 
years investigated at Narmaab River of Golestan. Then, the effect of construction of Narmaab 
Dam on reducing the flood plain at downstream lands has been studied. Several scenarios were 
defined for dam flood storage volume and in any case, the flood inundated area was estimated. 
The results showed that the construction of Narmaab Dam with a flood storage volume equal to 
6 million cubic meters can reduce the flooded area about %75.1 and %40.7 for flood with 
frequency of 50 and 1000 years respectively. 
 

Keywords: Flood Control, Narmaab Storage Dam, Golestan Province, HEC-RAS, GIS. 
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  :مقدمه 
ھـای پيچيـده و مخـرب طبيعـی اسـت کـه ھـر سـاله در نقـاط مختلـف جھـان و کشـور سيل یکی از پدیـده

طبق تعریف، سيالب افزایش سریع و کوتاه مدت ارتفـاع . آوردھای جانی و مالی فراوانی به بار میخسارت
آن پـس بـا سـرعت کمتـری  سطح آب یک رودخانه نسبت به مقادیر عادی تـا رسـيدن بـه اوج اسـت کـه از

ھای اخير بوده آمارھای سيل در ايران نشاندھنده وقوع فزاينده اين پديده در طی دھه. ]١١[یابدکاھش می
بنـدی ای تقسـيمای و غيـر سـازهھای کنترل سيل به طور کلی به دو بخش اقدامات سـازهروش. ]٣[است
یـک . که نقش مھمی در کنترل سيالب دارد باشدای میھای سازهاحداث سد یکی از روش. ]٤[شوندمی

سد با ذخيره كردن مقداري از حجـم سـيالب باعـث كـاھش ارتفـاع مـوج سـيل شـده و خطـر سـيالب را در 
ھـای اطالعـات ھـای ھيـدروليکی و سيسـتمدر زمينـه کـاربرد مـدل. دھـددسـت کـاھش مـینواحی پـايين

اولـين ) ١٩٩٤(بيـورز. مختلف جھان صورت گرفـتبندی سيالب مطالعات متعددی در نقاط جغرافيایی در پھنه
در ) ١٩٩٨(ليانگ و موھانتی. انجام داد GISھای ھيدروليکی و ھا را در زمينه برقراری پيوند بين مدلفعاليت

بنـدی  منطقه ماھاندای اوراسيای ھندوستان، با اسـتفاده از سيسـتم اطالعـات جغرافيـایی اقـدام بـه پھنه
ای مفيد در کنترل سـيل معرفـی بندی را روش غير سازه اساس این نوع پھنهسيل کرده و مدیریت سيل بر 

 HEC-RASو  ArcViewکننــده بــه عنـوان برنامـه مـرتبط HEC-Geo-RASاز ) ١٩٩٩(ایکـرمن و ھمکـاران. کردنـد
. شـوداسـتفاده مـی HEC-RASاستفاده کردند که از آن به منظور استخراج اطالعات جغرافيـایی مـورد نيـاز 

در یک مطالعه موردی در حوضه آبریز تيروسوالم ھند با استفاده از مدل ھيـدروليکی ) ٢٠١١(موگال سوریا و
HEC-RAS  تاثير تغيير کاربری اراضی تحت تاثير توسعه شھرنشينی را بر نقشـه خطـر سـيل مـورد مطالعـه
شـمال خراسـان بـا در سو واقع بندی سيل رودخانه الین پھنهبه ) ١٣٨٣(حسين زادهدر ایران نيز . قرار دادند

اطالعـات جغرافيـايي بـا  سـامانهنشـان داد كـه تلفيـق کار او نتايج . سال پرداخت ٢٠٠تا  ١٠دوره بازگشت 
بـا ) ١٣٩٠(نـژادزرگـر و معصـومی. گيـر بسـيار توانمنـد و كـارا اسـتدر تحليل منـاطق سـيل HEC-RAS مدل

ھـا مـورد بررسـی يين حد حریم و بستر رودخانـهرا در تع GISمطالعه بر روی رودخانه چناران بجنورد، کاربرد 
بنـدی سـيالب در این تحقيق ابتدا به پھنه. بندی سيالب در سطح این رودخانه پرداختندقرار دادند و به پھنه
ھای مختلف در رودخانه نرمآب پرداخته شد و سـپس تـاثير احـداث سـد مخزنـی نرمـآب بـر با دوره بازگشت

  .بندی سيالب بررسی گردیدپھنه
 

  ھای به کار رفته در این تحقيقمدل
عيت بررسـی وضـ وانجام محاسـبات ھيـدروليكي رودخانـه جھت ( HEC-RAS ھایدر این تحقيق از نرم افزار

-الحاقيه( HEC-GeoRASافزار نرم، )تحليل و نمایش اطالعات جغرافياییتجزیه و  جھت( GISافزار نرم )جریان
ــرم ــردازش داده ArcView GISافــزاری ای در بســته ن ــرای پ ھــای زمينــی در سيســتم تحليــل اســت کــه ب

افـزار نرم و) رودبه کار می ArcView GISدر محيط  HEC-RASھای ورودی به تھيه الیهو ) HEC-RAS(رودخانه
Google Earth )استفاده گردید )سيالبدشت بعدی سه برای مشاھده .  

  

 منطقه مورد مطالعه
باشـد کـه از نـواحی چای واقع در استان گلسـتان مـیرودخانه چلی رودخانه نرماب در قسمت غربی حوزه

چـای در خروجـی شـھر گيرد و بـه رودخانـه چلـیجنگلی جنوب حوزه گرگانرود سرچشمه می-کوھستانی
کيلـومتر بـا شـيب  ٥محدوده مطالعاتی در این تحقيق، قسمتی از رودخانه بـه طـول . پيونددمينودشت می
که از محل سد مخزنی نرمآب شروع شده و تا محـل اتصـال بـه رودخانـه  باشدمی ٠٠٦٢/٠طولی متوسط 

 .]٥[دھدآب را نشان میموقعيت رودخانه نرم ١شکل . چای ادامه داردچلی
  

 

 

 مشخصات سد مخزني نرماب
در باشـد کـه از نـوع سـدھای خـاکی ھمگـن مـی متـر ٨٠٧متر و طول تـاج  ٦٠سد مخزنی نرمآب با ارتفاع 

در حال مينودشت شھرستان کيلومتری جنوب شرقی  ٥/٤ وكيلومتري گرگان  ١٢٠شمال ايران و در فاصله 

 

  آب واقع در استان گلستانموقعيت رودخانه نرم -١شکل 



ميليـون مترمکعـب آب را  ٣/١١٥متر قادر است  ٣٤این سد با داشتن سرریزی با طول تاج . باشداحداث می
  .]٥[در تراز نرمال خود ذخيره کند

  

  تحقيقروش 
، پالن رودخانه تھيه و در محيط اتوکد اقدام به ١:١٠٠٠ھای رقومی حوضه با مقياس پس از تھيه نقشه

 TINباز و نقشه  ArcViewھا در محيط سپس این نقشه. ھا شدتصحيح و انجام اصالحات الزم بر روی آن
 ھای مورد نيازوط تراز و الیهدر واقع مبنای استخراج خط TINالیه ). ٤شکل(رودخانه مورد نظر تھيه گردید

HEC-RAS سپس با استفاده از الحاقيه  .استHEC-Geo RAS سازی ھندسی رودخانه و ایجاد به شبيه
ھا شامل خط مرکزی جریان، سواحل کانال این الیه. پرداخته شد ArcViewدر محيط  HEC-RASھای الیه

گام بعدی انتقال اطالعات ). ٢شکل (اشندبراه و خطوط برش مقاطع عرضی میاصلی، خطوط تمرکز سيل
صورت  HEC-Geo RASاست که با استفاده از  HEC-RASبه مدل ھيدروليکی  GISتوليد شده در محيط 

در این . باشدمی HEC-RASمرحله بعد باز کردن و تکميل مشخصات ھندسی رودخانه در محيط . گيردمی
ھای متقاطع مسير، ضرایب افت دخانه نظير سازهمرحله مشخصات ھيدروليکی و ھيدرولوژیکی جریان رو

ھای مختلف و دست، نوع رژیم جریان، دبی سيالب با دوره بازگشتانرژی، شرایط مرزی باالدست و پایين

الزم به ذکر است که در این تحقيق . شودوارد می HEC-RASضریب زبری مانينگ به مدل ھيدروليکی 
افزار در گام بعدی نتایج نرم. با استفاده از رابطه کاون بدست آمد ضریب زبری مانينگ پس از بازدید محلی

HEC-RAS  بهGIS ھای بندی سيالب با دوره بازگشتھای مربوط به پھنهمنتقل شد و به کمک آن نقشه
ھای شد و نقشه Google Earthافزار ھای سيالب بدست آمده وارد محيط نرمپھنه. مختلف بدست آمد
افزار کاربری در این نرم. ھای مختلف در محيط واقعی به نمایش گذاشته شدازگشتسيالب با دوره ب

در ادامه اھم . ھای جغرافيایی به خوبی قابل نمایش استھا و سایر شاخصاراضی اطراف رودخانه و جاده
  .شوداقدامات صورت گرفته در تحقيق حاضر به طور خالصه ذکر می

  

طور که گفته  ھمان: ھای مختلف در محل سد مخزنیبرآورد ھيدروگراف سيل با دوره بازگشت
ھای ھای با دوره بازگشتسيالب دبی سيالب یا ھيدروگراف HEC-RASھای مدل شد یکی از ورودی

این . این دبی با استفاده از روش ھيدروگراف شاخص سيالب استخراج شد در این تحقيق. مختلف است
 .نشان داده شده است  )٣(ھا در شکل ھيدروگراف

  

  

  
  

 ھای مختلف در محل سد مخزنیھيدروگراف سيالب با دوره بازگشت-٣شکل
  

سناریو برای حجم ذخيره  سهدر این تحقيق  :تعریف سناریوھای مختلف برای حجم کنترل سيالب
مخزن سد - ٢، )S1(بدون سد- ١سناریوی  چھاربنابراین در کل . سيل سد مخزنی نرماب در نظر گرفته شد

سد با -٤و ) S3(ميليون متر مکعب ٣سد با حجم ذخيره سيل -٣، )S2(پر یا سد بدون حجم ذخيره سيل
 .بدست آمدھر حالت پھنه سيل در نظر گرفته شد و در ) S4(ميليون متر مکعب ٦حجم ذخيره سيل 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  HEC-GeoRASمنطقه و خطوط مقاطع عرضی ایجاد شده در طول رودخانه توسط TINنمایش نقشه - ٢شکل



، از ھای مختلفھای با دوره بازگشتجھت روندیابی سيالب :نرماب روندیابی سيل در مخزن سد
بينی حجم انتظار در مخزن، و با فرض بدین صورت که با توجه به پيش. ای استفاده شدروش پالس ذخيره

بينی شده در ھر خزن، مقدار حجم پيشبينی شده و خروجی صفر تا پر شدن ماندازی تا حجم پيشتله
شود از ھيدروگراف ورودی جداسازی گردید و مقدار تعدیل شده آن اندازی میسناریو که توسط مخزن تله

در . گيری عددی به روش ذوزنقه استفاده شدبرای جداسازی از انتگرال. در روندیابی دخالت داده شد
د و ھيدروگراف روندیابی شده برای سناریوھای مختلف ھيدروگراف سيالب ورودی به مخزن س )٤( شکل

  . سال نشان داده شده است ١٠٠٠ در دوره بازگشت
 

 
 
 
  

  

  

  ای برای سناریوھای مختلفسال به روش پالس ذخيره ١٠٠٠ھيدروگراف ورودی و روندیابی سيل با دوره بازگشت  - ٤شکل
  

◊◊◊◊◊◊◊  
 

  نتایج
گير به ازای ھای سيلد نياز مدل پروفيل طولی سطح آب و نقشه پھنهھای مورپس از تھيه ورودی

یک نمونه از مقاطع عرضی رودخانه را به  )٥(شکل . ھای مختلف محاسبه شدبازگشت سناریوھا و دوره
ھمانطور که مشخص است سطح . دھدسال نشان می ٥٠٠ازای سناریوھای مختلف برای دوره بازگشت 

با احداث سد حتی در . باشدبيشترین تراز را دار می) S1(مسير وجود ندارد آب در حالتی که سدی در
در واقع در این حالت . یابدصورتی که مخزن سد پر باشد، سطح آب نسبت به حالت بدون سد افت می

شود و به ھمين دليل از دبی پيک سيالب حجمی از سيالب ورودی به مخزن سد بصورت موقت ذخيره می
، روند افت عمق آب در S4و  S3در ادامه با افزایش حجم ذخيره سيالب در سناریوھای  .شودکاسته می

اند، در این تحقيق برای محاسيه سطح خالص اراضی که زیر سيل رفته. یابددست ادامه میرودخانه پایين
پھنه سيل و از تفاضل  ]٦[سال به عنوان حریم رودخانه در نظر گرفته شد ٢٥پھنه سيالب با دوره بازگشت 

زده محاسبه ساله، مساحت خالص اراضی سيل ٢٥در ھر یک از سناریوھای تعریف شده با پھنه سيل 
نقش احداث سد مخزنی نرمآب در کاھش مساحت سيل  ٦در شکل . ارائه شده است ١شد که در جدول 

) S4اریوی سن(ميليون متر مکعب باشد ٦دست در حالتی که حجم ذخيره سيالب آن گرفتگی اراضی پایين
دھد که نقش این شکل نشان می. نشان داده شده است) S1سناریوی (نسبت به حالت بدون سد

  . شودتر میھا کمرنگگيری با افزایش دوره بازگشت سيلاحداث سد بر کاھش مساحت سيل
  

  ریوھای مختلفساله تحت سنا ۵٠٠سطح آزاد آب در ھنگام وقوع سيل  وای از مقاطع عرضی رودخانه نمونه - ۵شکل
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ھای مختلف، قبل و بعد از احداث سد توسط پھنه سيالب به ازای دوره بازگشت )١١(تا  )٨(ھای در شکل 

تاثير احداث سد در کاھش پھنه سيل در . در محيط واقعی نشان داده شده است Google Earthافزار نرم
دھد که شان میمقایسه پھنه سيالب در سناریوھای مختلف ن. ھا مشھود استھمه دوره بازگشت

تواند سبب کنترل سيل شده و سطح اراضی زیر آب رفته را کاھش احداث سد نرمآب تا حد زیادی می
، ميزان خسارت وارد به اراضی شاليزاری در اثر S1نسبت به  S4دھد که در سناریوی نتایج نشان می. دھد

درصد  ٧/٤٠و  ٣/٥٣، ٩/٦٩، ١/٧٥سال به ترتيب  ١٠٠٠و  ٥٠٠، ١٠٠، ٥٠ھای وقوع سيل با دوره بازگشت
، نقش سد در کاھش یافت و این یعنی این که در یک حجم ذخيره ثابت، با افزایش دوره بازگشت سيل

  . شوددست کمتر میکاھش خسارت وارد به اراضی پایين
  

  ھا و سناریوھای مختلفدبی و پھنه سيالب در دوره بازگشت -١ جدول
مساحت خالص  

گرفتگی –سيل 
  )ھکتار(

 دبی سيالب
مترمکعب بر (

  )ثانيه
  دوره بازگشت  سناریو

  )سال(

٢٠٧  ٢/٥٠  S1  

٥٠  
١١٠  ٢/٣٣  S2  
٥٨  ١/٢٠  S3  
٢٣  ٥/١٢  S4  
٢٥٦  ١/٥٦  S1  

١٠٠  
١٤٢  ٧/٤٠  S2  
٨٨  ٤/٢٩  S3  
٤٢  ٩/١٦  S4  
٣٩٥  ٧/٦٥  S1  

٥٠٠  
٢٣٨  ١/٥٤  S2  
١٧٣  ٨/٤٥  S3  
١٠٤  ١/٣٢  S4  
٤٧٠  ٧/٧٤  S1  

١٠٠٠  
٢٩٣  ٥/٦٠  S2  
٢٣٦  ٦/٥٣  S3  
١٥٧  ٣/٤٤  S4  

  

  ھای مختلفنسبت به حالت بدون سد به ازای دوره بازگشتS4کاھش مساحت سيل گرفتگی تحت تاثير سناریو - ٦شکل



    

  منطقه سال تحت سناریوھای مختلف و نمایش وضعيت پوشش ٥٠پھنه سيالب با دوره بازگشت  - ٨شکل

 
 

  

 

 سال تحت سناریوھای مختلف و نمایش وضعيت پوشش منطقه ١٠٠پھنه سيالب با دوره بازگشت  - ٩شکل

  
  

  سال تحت سناریوھای مختلف و نمایش وضعيت پوشش منطقه ٥٠٠پھنه سيالب با دوره بازگشت  -١٠شکل

   
 

سال تحت سناریوھای مختلف و نمایش وضعيت پوشش منطقه ١٠٠٠پھنه سيالب با دوره بازگشت  -١١شکل
 

S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4



  
گيری اراضی ھای مختلف را بر مساحت سيلبازگشت تاثير سناریوھا و دوره ١٢نمودارھای شکل 

  .کندشاليزاری مقایسه می
  

 

  ھای مختلفمساحت پھنه سيل به ازای سناریوھا و دوره بازگشت -١٢شکل
  

◊◊◊◊◊◊◊  
 گيرینتيجه

و ) GIS(و سامانه اطالعات جغرافيایی HEC-RASین تحقيق در مرحله نخست با کاربرد مدل ھيدروليکی در ا
، ٥٠ھای سازی پھنه سيالب رودخانه نرمآب به ازای دوره بازگشتشبيه Google Earthافزار استفاده از نرم

با در نظر گرفتن سه - در مرحله دوم تاثير احداث سد مخزنی نرمآب. سال صورت گرفت ١٠٠٠و  ٥٠٠، ١٠٠
نتایج نشان داد که احداث این . بر پھنه سيالب این رودخانه بررسی گردید - سناریو برای حجم ذخيره آن

، مساحت S1نسبت به  S4شود به طوری که در سناریوی سد تا حد زیادی سبب کنترل سيالب می
، ٩/٦٩، ١/٧٥سال به ترتيب  ١٠٠٠و  ٥٠٠، ١٠٠، ٥٠ھایاراضی سيل زده ناشی از سيل با دوره بازگشت

  . درصد کاھش یافت ٧/٤٠و  ٣/٥٣
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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 یاکتشاف یھا گمانه لهيوس به یکیزيمطالعات ژئوف جیکنترل نتا
 ضخامت آبرفت ییشناسا منظور به کيژئوتکن

  
◊◊◊◊◊◊◊  
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◊◊◊◊◊◊◊  
  :چكيده

  
 یلومتريک ٣٢در فاصله ) رودخانه کارون یھا سرشاخهاز  یکی(ساختگاه سد آقبالغ بر روي رودخانه آقبالغ 

 ریز تيوضع ییشناسا منظور به. واقع شده است یاريجنوب شھرستان بروجن در استان چھارمحال و بخت
 یکیزيژئوف مطالعاتدر . و ژئوفيزيكي در محدوده ساختگاه سد انجام گرفت یکيتکنمطالعات ژئو ،یسطح

ضخامت آبرفت مورد استفاده قرار گرفته  ییشناسا یبراو لرزه نگاري  یکیژئوالکتر یھا روشاز  یبيسد، ترک
  .است
زير  یھا هیالکه  دھد یمنشان  یا لرزهژئوالكتريكي و  یھا دادهانجام شده بر روي  یھا یساز مدل نتايج

که ضخامت  اند شدهسطحي در منطقه مورد مطالعه به طور كلي از دو بخش آبرفت و سنگ كف تشكيل 
 یھا برداشتدر محل  هشد یحفار یھا گمانهحاصل از  کيژئوتکن یھا داده .است ريمتر متغ ٣٠ تا ٠آبرفت از 
  .باشند یم یکیزيستفاده از روش ژئوفضخامت آبرفت با ا قيدرست و دق ییشناسا دیمؤ یا لرزهو  کیژئوالکتر

  
  کیژئوالکتر ،یلرزه نگار ک،یزيژئوف ک،يژئوتکن ،قبالغآسد  ،یمطالعات ساختگاھ :ھا دواژهيکل
  

Abstract: 
 
geophysical studies controlled by Geotechnical borehole the In order to identify 

the thickness of the alluvium 
  

Aghbolagh Dam Site on the river (one of the branches of the Karun River) is located at a distance 
of 32 km south of the city of Borujen in Chaharmahal & Bakhtiari. In order to determine the 
subsurface, geotechnical and geophysical studies were conducted within the dam. Reservoir 
geophysical studies, seismic and geoelectric combination of methods was used to identify the 
thickness of the alluvium.Geotechnical data obtained from boreholes and seismic Geoelectrics in 
place and confirm the identification of the exact thickness of the alluvium are using geophysical 
methods. 

Keywords: Site studies, dam Aghbolagh, geotechnical, geophysical, seismic, Geoelectrics  
 

 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
 

 



 
  :مقدمه

  
واقع شده  یاريكيلومتري جنوب شھرستان بروجن در استان چھارمحال و بخت ٣٢آقبالغ در فاصله  یسد خاک
 Y= 3512353و  x= 520363: عبارت است از UTMمختصات جغرافيايي محور سد آقبالغ در سيستم  .است

 

 
 منطقه مورد مطالعه ییايجغراف تيموقع :١شکل 

  
منطقه مورد مطالعه از نظر تقسيمات زمين شناسی و زمين ساختی در زون زاگرس و در زیر زون راندگی 

كرتاسه در آن  یھا سنگ ژهیو بهمزوزوئيك و سنوزوئيك  یاھ سنگ كه به لحاظ چينه شناسي، باشد یم
در آن  یا عمدهبزرگي چون گسل اصلي زاگرس و گسل دنا نقش  یھا گسلغالب بوده و به لحاظ ساختاري 

 .)١٣٩٢گزارش شرکت مھندسی قدس نيرو، ( اند داشته
ات اکتشافی برای ترین مراحل عملي شناخت خصوصيات ژئوتکنيکی و ژئوفيزیکی ساختگاه سد از مھم

 یھا روشبه طور کلى  ).Grant, West, 1965( باشد یمزم در طراحی و ساخت آن آوردن اطالعات ال دست به
دست آمده از عمليات  که بر مبناى نتايج به دارند یشناس نيژئوفيزيکى کاربرد وسيعى در حل ابھامات زم

و با  شود یھندسى و ژئوتکنيک، آغاز مم یشناس نيزم یھا یبررسژئوفيزيک مراحل بعدى اکتشافات و 
 انتخاب نمود یشتريرا با دقت ب اکتشافى یھا گمانه و محل ساختگاه سد توان یم موجود، جیتطابق نتا

)Johnson, Degraff, 1988(.  
مختلف  یھا یبررس، يك روش قدرتمند براي یا لرزه یھا برداشتمقاومت ويژه ھمراه با  یھا یريگ اندازه

گستره تغييرات مقاومت ويژه مواد مختلف عمدتاً به ميزان خردشدگي، درصد  .)١٣٧١گری، کال( باشد یم
. )Zohdy, Bisdorf, 1989(و  )moony, 1980( پر شده از آب در آنھا بستگي دارد یھا یشکستگتخلخل، درصد 

نھا بستگي مواد مختلف با جنس، فشار، ميزان رطوبت و درصد تخلخل آ )V(سرعت ھمچنين گستره تغييرات 
 .)Sheriff, 1982( دارد

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  :روش تحقيق
  

از ، متري ١٥با فواصل ژئوفن و  پروفيل ١٣ با یا لرزه عملياتاز  ابتدا، در این تحقيق ميزان ضخامت آبرفت
محاسبه شد که در این راستا  یا لرزهچشمه  عنوان بهصفر الكتريكي  ريتأخطريق انفجار ديناميت با چاشني 

  .استفاده شدwinsism  زاراز نرم اف
نقطه براي انجام عمليات سونداژ زني  ٨٣تعداد برای تعيين ضخامت آبرفت با استفاده از  ژئوالكتريك عمليات

 و از نرم افزار خط پروفيل واقع شدند ٦گرفته شد كه اين نقاط بر روي  در نظرشلومبرژه ش رايآ بامقاومت ويژه 
Res2dinv فاده شدمقاطع است سازی مدل یبرا.  
 یھا برداشتمتر در محل  ٢٠٠٠از  شيگمانه با طول بحلقه  ٤٠از  شيتعداد ب، جینتا نیکنترل ا یسپس برا
 .و مقایسه گردیدو ضخامت دقيق آبرفت محاسبه  هشد یحفار یا لرزهو  کیژئوالکتر

 
  

  
◊◊◊◊◊◊◊ 



 
  :نتایج

  
 گمانه حلقه ٤٠،ویژه مقاومت پروفيل ٦ ،یا لرزه پروفيل ١٣ساختگاه، سطحی زیر وضعيت شناسایی منظور به

 شده داده نشان ٢ شکل در العهطم مورد ھای گمانه و پروفيل از تعدادی موقعيت که گرفت قرار مطالعه مورد
  .است

  
  در ساختگاه سد کنترلی ھای گمانهو  ای لرزهمقاومت ویژه و  یھا ليپروفموقعيت قرار گيری نقشه : ٢شکل 

  :ای لرزهمدل 
  

آب و در مجموع  یتخلخل، محتوا ،یچگال از جنس، یمختلف متفاوت بوده و تابع التيتشک سرعت موج در
  .شود یماست که موج در آن منتشر  یطيمح کياالست یھا یژگیو
 

  .)Robinson, Coruh, 1988( مواد یدر برخ یو عرض یامواج طول یبیتقر سرعت :١جدول 
  

  ادهنوع م )m/s( یطول موج سرعت )m/s( یعرضسرعت موج 
 آب 1450 -

 شن و ماسه 300-1900 100-800
 آھک سنگ 2000-6000 1000-3500
 گچ 1700-3000 600-1500
 مارن 1600-2400 600-1300

 
سد صورت ساختگاه در محدوده  ليپروف ١٣در امتداد  ٢مطابق جدول  یشکست مرز یمطالعات لرزه نگار

 یعرضو امواج  )VP( یفشاربر اساس سرعت انتشار امواج  ھا هیال کيتفک منظور بهمطالعات  نیا .گرفته است
)VS(  باشد یممتر  ٨٠حدود  یعمق مورد بررس یبیتقر زانيم ھا ليپروفصورت گرفته و با توجه به طول.  

را در  هیدو ال کيتفک آمده، دست بهبر اساس سرعت امواج انجام شده  یشکست مرز یمطالعات لرزه نگار
  .ددھ یممقاطع نشان  یراستا

  
  
  
  
  



 
 بر حسب متر بر ثانيه مختلف ساختگاه سد یھا هیالدر  یامواج سطح سرعت :٢جدول 

 

 'AA' BB' CC' DD' KK' LL' MM' NN' OO' PP' QQ' RR' SS نام پروفایل

الیه 
 اول

Vp(m/s) 775 775 825 700 725 700 700 750 700 775 750 825 800 

Vs(m/s) 542 542 577 490 575 490 490 525 490 525 542 577 560 

الیه 
 دوم

Vp(m/s) 2750 2950 2750 2850 3000 2700 2430 2640 2675 2100 2075 2075 2550 

Vs(m/s) 1925 2060 1925 1990 2100 1890 1700 1640 1170 1470 1450 1450 1785 

  
 قرار استفاده مورد و ثبت ديسكت يك روي بر اطالعات ،ھا یستر و ثبت انفجار انجام از بعد پروفيل ھر براي
شكست مرزي بسيار قوي است و در حال یک نرم افزار  که winsism افزار توسط نرم ھا داده اين .است گرفته

 از بعد و است شده قرائت آنھا رسيد اولين زمان ،باشد یم بازار در موجود افزارھاينرم حاضر از جديدترين 
 -مودار زمان نزیر  شكل در .است شده رسم پروفيل ھر به ربوطم مسافت – زمان نمودار ،رسيد اولين قرائت

  .است شده داده شانن) جنوبی در تکيه گاه سمت راست ساختگاه-شمالی دبا رون('SS پروفيل مسافت
 

  
 )در تکيه گاه سمت راست ساختگاه( 'SSپروفيل مسافت مربوط به  –زمان  نمودار :٣شکل 

  
 ھا پروفيل از آمده دست به طعامق در .گرفت قرار محاسبه مورد ھا یهال سرعت و عمق ،ھا داده تفسير از پس
 متر ٩٥٠اول با سرعت کمتر از  هیال .استشده  داده تشخيص دواليه، امواج انتشار سرعت اختالف لحاظ به

سرعت  و باشد یم متر ٣٠تا  ٢٥ضخامت حداکثر  ینسبت داد که دارا یآبرفت هیبه ال توان یمرا  هيبر ثان
 .باشدمی  هیال نیمتراکم بودن ا انگريآمد که ب دست به هيبر ثان متر ٣٢٠٠ تا ١٩٠٠ نيب هیال نيدوم

 
  

  

  

  



 
  :ژئوالكتريكي سازی مدل

نقطه براي انجام عمليات  ٨٣تعداد با ژئوالكتريك عمليات  ،شناسایی وضعيت زیر سطحی ساختگاه منظور به
خط پروفيل واقع  ٦شد كه اين نقاط بر روي  انجاممبرژه سونداژ زني مقاومت ويژه با استفاده از آرايه شلو

اطالعات سونداژھا ، مختلف زير زمين ھای الیهپي بردن به چگونگي تغييرات مقاومت ويژه  منظور به .شدند
و  سازی مدل Res2dinv ردر نرم افزا، سپس اطالعات ھر پروفيل پردازش شده IPI2WINابتدا در نرم افزار 

موازی محور ( Iپروفایل  شده سازی مدلزیر مقطع شکل در  .اطع نشان داده شده استمق صورت به جینتا
  .شده استنشان داده ) سد در تکيه گاه راست ساختگاه

 

 
 )موازی محور سد در تکيه گاه راست ساختگاه( Iشده پروفایل  سازی مدل مقطع :٤شکل 

 
 

 

 )موازی محور سد در تکيه گاه راست ساختگاه( Iروفایل پ یک بعدی سازی مدلژئو الكتريكي حاصل از  مقطع :٥شکل 

دو  ،الكتريكي ويژه مقاومت اختالف دليل به را مذكور محل ،ھا يلپروفشده  سازی مدلنتایج حاصل از مقاطع 
و با  اھم متر ١٠٠که نواحی آبرفتی با مقاومت الکتریکی کمتر از  دھد یم شانآبرفت و سنگ بستر ناليه 

  .ن داده شده استطيف رنگ آبی نشا
آبرفت در منطقه یکسان  باضخامتاین که عمق سنگ بستر با توجه به و  باشد یمسنگ بستر از نوع آھک 

- تھيه شد که عمق سنگ بستر با طيف رنگی آبیضخامت آبرفت  بستر یانقشه ھم عمق سنگ  است،
  .سبز تا قرمز به ترتيب از کم به زیاد به تصویر کشيده شد



 
  

 

  و ضخامت آبرفتھم عمق سنگ کف  نقشه :٦شکل 

که با طيف رنگ می باشد حداقل ضخامت آبرفت در ارتفاعات آھکی  با توجه به نقشه ھم عمق سنگ بستر،
اھم متر  ١٥٠٠ تا ٥٠٠سنگ بستر در ارتفاعات دارای مقاومت مخصوص باال در حدود  .شود یمآبی مشاھده 

با مقاومت  در مسير رودخانه شود یمز مشاھده که با طيف رنگ قرمو حداکثر ضخامت آبرفت  باشد می
  .باشد یماھم متر  ٢٥٠مخصوص کمتر از 

  
 ژئوتکنيک

 یھا برداشتحلقه گمانه در محل  ٤٠ژئوتکنيک حاصل از حفاری  یھا داده ،منطقه تر يقدقبرای بررسي 
اعتبار سنجی  منظور هبمورد بررسی قرار گرفت که در زیر  ضخامت آبرفتژئوالکتریک و لرزه نگاری برای تعيين 

حفرشده در  ھای گمانهکه موقعيت ھر یک از  گمانه مورد ارزیابی قرار گرفت حلقه ١٠نتایج ژئوفيزیک تعداد 
 .نشان داده شده است ٢شکل 

 
  ای لرزهژئوالکتریک و  یھا برداشتمحل حفر شده در  ھای گمانه جینتا :٧شکل 



 
 

حفر شده در مناطق مختلف متفاوت  ھای گمانهعمق سنگ کف در  شود یممشاھده  ٧شکل در  که یطور به
که ھر چه به سمت بستر رودخانه  دھد یمنشان  ییصحرا یھا یبررساست که  ريمتغ متر ٢٧ تا ٠بوده و از 

  .شود یم دهید یشتريشده و سنگ بستر ساختگاه در عمق ب شتريضخامت آبرفت ب میشو یم کینزد
  
 

◊◊◊◊◊◊◊  
  :یريگ جهينت

 
 یھا برداشتحلقه گمانه در محل  ٤٠ یحاصل از حفار کيژئوتکن یھا داده شود یمكه مشاھده  طور ھمان
 باشند یم یکیزيضخامت آبرفت با استفاده از روش ژئوف قيدرست و دق ییشناسا دیمؤ ای لرزهو  کیژئوالکتر

  .باشند یماز تطابق خوبي برخوردار  کيو ژئوتکن کیزيژئوف یھا روشآمده از  دست به ضخامت آبرفتو 
كه ضخامت آبرفت اند كلي از دو بخش آبرفت و سنگ كف تشكيل شده  به طور ھا هیالنتايج،  نیبر اساس ا 

که ھر چه به ارتفاعات  باشد یمبستر رودخانه  یحداکثر ضخامت آبرفت در حواش وبوده  ريمتر متغ ٣٠ تا ٠از 
  .شود یمت کاسته منطقه نزدیک شویم از ضخامت آبرف

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
كمال ھمكاري را  و ژئوفيزیک كياز نظر اطالعات ژئوتكنکه  شرکت مھندسی مشاور قدس نيرواز  لهيوس نیبد

  .آورم یمو قدر داني را به عمل  تشكرمالی دانشگاه اصفھان  یھا کمکو ھمچنين از  اند نموده
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

 :منابع فارسي
  

 ص ١٣٥، "گزارش ژئوتکنيک سد آقبالغ"، )١٣٩٢( .مشاور قدس نيرو شرکت مھندسی
  ، انتشارات دانشگاه تبریز)٥٩٠ – ١(، "اصول اكتشافات ژئوفيزيكي" ،)١٣٧١( .كالگري، ع

  
◊◊◊◊◊◊◊  
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◊◊◊◊◊◊◊  
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◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :چكيده 

  
پس از بھره برداري از اين . دارد سد خاکي شيخ حسن جوري در روستای فرومد شھرستان شاھرود قرار

بطور کلي يکي از مسايلي که بعد از . سد وقوع لغزش ھاي متعدد در مخزن سد گزارش گرديده است
ساخت سدھا ممکن است مشکالتي در بھره برداري بھينه و موردنظر از اين سازه ھا  ايجاد نمايد، وقوع 

اين پديده  بسته به ميزان . الدست سدھاستلغزش در دامنه ھاي دربرگيرنده مخزن يا رودخانه با
نوسان  سطح . . گستردگي آن و شرايط مختلف موجود در منطقه، خسارات گوناگوني را سبب مي شود

آب در مخزن سد شيخ حسن جوري  سبب تحريک و حرکت زمين لغزش ھاي زيادي در مخزن اين سد 
ه ھاي رسوبي بصورت مستقيم و مقدار قابل وقوع اين پديده باعث ورود حجم زيادي از  نھشت. شده است

توجھي رسوبات در اثر فرسايش پذيري توده ھاي لغزشي و حمل آنھا توسط آب به داخل مخزن شده 
در ضمن . با تکرار اين پديده در آينده نيز حجم مفيد مخزن سد تا حد زيادي کاھش خواھد يافت. است

بي شک اقدامات متناسب  در اين مورد باعث کاھش  .اثرات زيست محيطي آن نيز قابل توجه خواھد بود
  .خسارات ناشي از اين پديده خواھد شد

 
  

فرومد؛ لغزش؛ سد خاکي شيخ حسن جوري  :كليد واژه ھا  
  
  

Abstract: 
 

  
Shikh hasan jory  dam was constructed near the fromad in shahrod city. After dam construction 
many landslides occurred in dam reservoir. The materials of these landslides filled part of the 
dam reservoir directly and added the dead storage. The landslides outside the reservoir caused 
sedimentation that effects the dam ُ◌ s reservoir indirectly. This paper deals with some of these 
cases in the Shikh hasan jory dam reservoir and important factors that form a landslide in this 
area. This problem causes by rises and draw down of water level in Shikh hasan jory dam ُ◌ 
reservoir. 

  
      

 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :مقدمه 

  
ديده ھاي زمين شناسي و بالياي مھم طبيعي است که تحت تأثير عوامل زمين لغزش ھا يکي از پ

از جمله عوامل ايجاد اين پديده مي توان به دخالت ھاي انسان در طبيعت، . مختلفي بوقوع مي پيوندد
اين لغزش ھا که در باالدست سدھا و غالباً .مانند ايجاد سد در مناطق داراي پتانسيل لغزش اشاره نمود



نمونه ھاي زيادي از لغزش .خازن آنھا صورت مي گيرد ممکن است خسارات گوناگوني ببار آوردبه درون م
از آن جمله مي توان به . گزارش شده است ھاي مرتبط با آبگيري مخازن سدھا در نقاط مختلف جھان

در و رانش ساحل چپ سد لتيان در ايران )Waltham, 1994( ١٩٦٤حادثه سد وايونت در ايتاليا در سال 
بطورکلي باال رفتن سطح آب پشت سدھا در کاھش .اشاره نمود)  ١٣٧٧لشکري پور، (  ١٣٤٩سال 

 . پايداري شيبھاي مجاور نقش مھمي دارد
لغزش ھايي که به درون درياچه سدھا روي مي دھند ممکن است سبب ويراني يک شھر گردند مانند 

درياچه سد وايونت،که خود نتيجه لغزش توده بزرگي  ايتاليا که در اثر سرريز آب) Langarone(شھر النگارون
از سوي ديگرممکن است لغزش ھاي کوچک تر باعث . از زمين بود که به درون آن فروريخت، ويران گرديد

افزايش انتقال رسوبات و نھشته ھا به درون سد و کاھش حجم مفيد مخزن آن گردد، که امروزه پرشدگي 
که در موارد متعددي در سطح دنيا و کشورمان باعث کاھش بھره  مخازن سدھا يکي از معضالتي است

اين مقاله به بررسي اين پديده ).  مانند سد سفيدرود( وري سدھا و کاھش عمر مفيد آنھا گرديده است
در سد شيخ حسن جوری فرومد پرداخته و ضمن بررسي اجمالي زمين شناسي منطقه و محدوده سد، 

  .بحث و به نتايج و اثرات احتمالي آن اشاره شده استزمين لغزش ھاي موجود در آن 
  

 موقعيت ومشخصات سد
 ٤٥و ْ ٥٦'کيلومتري شرق  شھر شاھرود و در عرض جغرافيايي  ١٨٠سد شيخ حسن جوري فرومد  در 

اين سد از نوع خاکي با ھسته رسي .برروي رودخانه فرومد واقع شده است ٣٠وْ ٣٦'طول شرقي وطول
حجم کلي مخزن . متر از کف است ٢٧متر وارتفاع آن ٦متر، عرض تاج ١٧٥اج آن  طول ت. غير ھمگن است

مساحت حوزه . ليتر آب در ثانيه از دريچه ھاي آن خارج مي شود ٢٥٠ميليون متر مکعب است که    ٣آن  
از ھدف از ايجاد سد مھار نمودن سيالب و زير کشت بردن بيش . کيلومتر مربع وسعت دارد  ٨٠آبريز آن نيز  

حوزه آبريز سد بطور کلي از تشکيالت رسوبي پوشيده شده است، .ھکتار از اراضي منطقه مي باشد ٧٠٠
در اطراف مخزن واحدھاي کنگلومراي دانه درشت نئوژن با اليه بندي ضخيم برروي اليه ھاي رنگين مارني 

.رسي و توف قرار دارد  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  : نتایج

  مطالعهپراکنش زمين لغزش ھا درمنطقه مورد 
جھت ارزيابي و تعيين خطر زمين لغزش در ھر منطقه مھمترين مرحله، شناسايي و بررسي زمين 

به عبارت ديگر با. لغزشھاي بوقوع پيوسته درآن منطقه است  
شنا سايي زمين لغزشھاي منطقه و بدست آوردن ارتباط آنھا با ويژگيھاي عمومي ناحيه ميتوان  

يجاد يا تسريع زمين لغزش را تعيين نمود و مطالعات گسترده بعدي را روي آنھا انجام فاکتورھاي مؤثر بر ا
عالوه بر اين با در دست داشتن فھرستي از موقعيت و نوع زمين لغزشھا مي توان در صورت فعال . داد

کاني و کمالي ارد( آنھا را شناسايي نمود ... شدن آنھا به ھر دليل مانند بارندگي شديد ، زمين لرزه و
). ١٣٨٠غفوري،   

در اينجا سه مورد از زمين لغزش ھاي مھمي که در منطقه مورد مطالعه بوقوع پيوسته است مورد 
.بررسي قرار گرفته و توزيع آنھا نمايش داده شده است  

١توده لغزش شماره  
درجه  ٢٠و شيبS  E٨٠اليه ھاي رسوبي داراي امتداد .اين توده در محدوده درياچه سد واقع شده است

ناپيوستگيھاي موجود در سنگھا با دامنه ھم شيب بوده و زاويه شيب دامنه . به سمت شمال شرق است
وضعيت زھکشي دامنه لغزش به گونه اي است که . درجه است که نقش مھمي در وقوع لغزش دارد ٣١

يش نوع لغزش ، چرخشي پ. جريان آبھاي سطحي و زيرزميني به سمت داخل توده لغزشي ميباشد
در اين لغزش . رونده و مکرّر بوده و ترکھاي طولي و ھاللي بسيار باز در سطح لغزش مشاھده مي شود

. متر است ١٠متر مکعب لغزش يافته و ميزان حرکت آن کمتر از  ٦٦٠٠٠توده اي از سنگ وخاک به حجم 
  .خواھد شدمتر مکعب  نھشته وارد مخزن سد   ٥٠٠٠٠در صورت ادامه حرکت توده مذکور بالغ بر 

  ٢ توده لغزشي شماره 
 ٢٤شيب دامنه.درجه به سمت شمال شرق است ١٤و شيب N ٨٤ Wاليه ھاي رسوبي داراي امتداد

  .درجه بوده و اليه ھا با دامنه بصورت ھم شيب مي باشند
از نظر زھکشي آبھاي سطحي و زيرزميني به گونه اي است که آبھاي سطحي به طرف خارج توده و 

لغزش از نوع چرخشي بوده و ترکھاي ھاللي کمي . ني به طرف داخل توده لغزش جريان داردآبھاي زيرزمي
متر مربع  ٥٥٠در اين لغزش توده اي از سنگ و خاک به وسعت. باز بر روي توده لغزش مشاھده مي شود

 درصورت ادامه حرکت اين توده.متر است١٠متر مکعب لغزش يافته وميزان حرکت آن کمتر از ١٦٥٠و حجم
  .مترمکعب نھشته لغزشي وارد  مخزن سد خواھد شد ١٦٥٠لغزشي حجمي معادل 



 
  ٣توده لغزشي شماره

زاويه . درجه به سمت شمال شرق است ١٧و شيب N W٧٥در اين توده اليه ھاي رسوبي داراي امتداد 
جھت جريان آبھاي .درجه و رابطه شيب ناپيوستگي و شيب دامنه بصورت مايل است ٢٨شيب دامنه 

نوع لغزش ، چرخشي پيشرونده بوده و توده . طحي و زيرزميني به طرف داخل توده لغزش مي باشدس
در اثرحرکت . مترمکعب لغزش يافته است  ١٣٩٧٥مترمربع و حجم  ٢٩٧٥اي از سنگ و خاک به مساحت 

 عوامل مؤثردر وقوع اين لغزش ھا به.مترمربع از اراضي مرتعي تخريب شده است ٨٥٠اين توده حدود
  :ترتيب اھميت عبارتند از

  ترکيب کاني شناسي و شيميايي مصالح دامنه و آبگيري کانيھاي رسي. ١
  ايجاد درياچه مصنوعي و  نوسانات سطح آب. ٢
  .رودخانه دائمي که در پايين دست دامنه جريان دارد. ٣
  مقدار شيب و جھت شيب دامنه. ٤
  تناوب طبقات تراوا و ناتراوا. ٥
  بارندگي. ٦

  کلي تأثيرگذار و محرک عوامل
شکل و شيب  vجنس نھشته ھا، نوسان آب مخزن سد، ھم شيبي اليه بندي با شيب دامنه، دره ھاي 

  ... .زياد آنھا، عبور رودخانه در پايين دامنه لغزشي و
با توجه به لرزه خيزي منطقه و وجود گسل ميامی در محل، امکان تشديد اين پديده توسط زمين لرزه نيز 

  .داردوجود 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :نتيجه گيري 

  
زمين لغزش ھايي که در داخل مخزن سد  رخ داده اند بصورت مستقيم باعث افزايش حجم مرده سد 

زمين لغزشھايي که در ساير نقاط باالدست سد اتفاق افتاده  سبب شديدتر شدن فرسايش . شده اند
با توجه به اينکه ميزان رسوب . اند شده و در نتيجه بطور غير مستقيم حجم مفيد مخزن را کاھش داده

تخمين زده شده است؛ مشاھده مي شود ) مترمکعب ٥٥٠١٨تقريباً معادل (تن  ٧١٥٢٤٫٤ساالنه حوزه 
که ورود مستقيم تنھا يکي از لغزشھا به درياچه به اندازه تمام رسوبات يک سال رودخانه حجم اشغال 

با توجه به استعداد منطقه براي تکرار زمين . کاھد خواھد کرد و در نتيجه يک سال از عمر مفيد آن مي
لغزش ھاي مشابه ديگر، جدا از تشديد مشکالت ذکر شده، تخريب محيط زيست و فرسايش خاک حاصل 

عالوه بر شرايط زمين شناسي عوامل مؤثر ديگر از قبيل وجود .از آن نيز موضوع قابل توجھي خواھد بود
يب، تناوب اليه ھاي نيمه تراوا و ناتراوا و بارندگي در وقوع زمين رودخانه دائمي، مقدار شيب و جھت ش

با توجه به مطالبي که ذکر شد، اھميت مطالعه دقيق تر منطقه و . لغزش در منطقه مؤثر مي باشد
.جلوگيري از لغزش جھت جلوگيري از تخريب سد الزم و ضروري مي باشد  

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  ھاي آبرفتي فشار در آبخوان كاھش ناشي ازت زمين سمباني فرونش
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  :چكيده 
  

، اند يي كه با افت قابل مالحظه روبرو شدهيكي از مھمترين مخاطرات پيشرو در خصوص آبخوانھا
رخ   سطح زمين عموماً در نواحي  فرونشست .استاي برگشت ناپذير  كه پديدهباشد يمفرونشست زمين 

فشار مؤثر  افزايش نتيجه درھاي رسوبي  از تحكيم نھشتهناشي  دھد كه برداشت شديد آب زيرزميني مي
ت ھاي مختلف آبخوان منجر به تراكم ناھمگن آبرفافت غير يكنواخت آب زيرزميني در بخش .گرددحاصل مي

ميزان  .دگردميايجاد ھايي در سطح زمين و در نتيجه نشست متفاوت سطح زمين و ترك و يا شكافشده 
 .بندي و قابليت تراكم رسوبات و ھمچنين ميزان كاھش فشار ناشي از افت وابسته است نشست به دانه

بل تراكم و جنس رسوبات يابد و اين مدت با ضخامت اليه قا به عالوه اين پديده مدت زمان طوالني ادامه مي
با توجه به ضرورت بررسي اين مسئله لزوم شناخت صحيح از نحوه عملكرد، عوامل مؤثر . آن وابسته است

لذا در  .بر آن و مدت زمان آن به منظور جلوگيري و كنترل اين پديده مخرب از اھميت بسزايي برخوردار است
  .   گردددر اثر افت تراز آب زيرزميني پرداخته مياين تحقيق به بررسي مباني فرونشست و سازوكار آن 

  
 آب زيرزميني، مخاطرات آب زيرزميني افت فرونشست، :كليد واژه ھا

  
  

Abstract: 
 

Fundamentals of subsidence by groundwater over exploration   
 
Nowadays one of the most problems in related to aquifers is subsidence which is an irreversible 
phenomenon. Land subsidence could occur because of groundwater over exploration by 
compaction in compressible soil layers. In addition this compaction would not be monotonous in 
varies part of aquifer so this cause to cracks in land surface. However subsidence is related to 
deposits size and its materials and also decline in groundwater level. Additionally this 
phenomenon is a time consuming process and this would be depend on composition size and 
compressible layer thickness. Thereby it is important to concern and gain sufficient knowledge 
in critical problem and know how we could come to terms with.    

  
  
Keywords : Subsidence, Groundwater drawdown, groundwater hazard 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  
  
  



  :مقدمه 
ھا، كسري مخازن و  ايج گذشته نظير كاھش بارندگيامروزه بحران آب از تعاريف، اصطالحات و عبارات ر

ھا و ھا، رودخانهھا عبور كرده و به از دست رفتن كامل درياچه ذخاير آبي، اقليم خشك و نيمه خشك آن
ھاي ھا و كشمكشھاي آب زيرزميني، خالي شدن روستاھاي بزرگ و كوچك از سكنه و نزاعسفره

ن مسايل و بحران روز اجتماعي، سياسي و محيط زيستي تبديل تری اجتماعي و استاني و به عنوان مھم
. باشدھاي آب زيرزميني داراي حساسيت بيشتري مياين وضعيت به ويژه در سفره. شده است

ھای زمين به امري رايج در  نشست ھاي پي در پي و فروھاست بحث كسري مخازن، افت مدت
  .ھای كشور تبديل شده است آبخوان

گردد ھاي رسوبي كه نتيجه فشار مؤثر افزاينده است، حاصل مي از تحكيم نھشته  ستفرونشدر واقع 
(Bell et al., 2002) .نيافته زماني  تدريجي به عنوان پيامد تحكيم در مواد تحكيم  از طرف ديگر فرونشست

كننده ضخامت و نسبت  منعكسميزان فرونشست . دھد كه سطح ايستايي افت كرده است رخ مي
كند، به اين ترتيب  ھا از اطراف تغيير مي  هضخامت اين نھشت. يافته است نيافته به تحكيم ھاي تحكيم  نھشته

 شود، كهزمين ايجاد ميھاي بزرگي در سطح  گردد كه شكاف موجب افزايش در پتانسيل فرونشست مي
  .كنند نواحي فرونشست را مشخص مي ھا غالباً  ترين شكاف مھمترين و شاخص

اند كه احتماالً در طي جنگ  اصلي فرونشست سراسر جھان در نيم قرن اخير توسعه يافته اغلب نواحي
امروزه کشورھای بسياری  .(Barends et al., 1995) وع شده و تاكنون ادامه داشته استجھاني دوم شر

ه و درصدد پديده فرونشست بود شاھد ان، ايتاليا، چين، ونزوئالاز جمله اياالت متحده، ژاپن، ھلند، عربست
دند که عنوان نمو )١٩٩٥(برندز و ھمكاران . باشند گيری از آن می ھايي جھت کنترل و پيش يافتن روش

متر در كشورھايي از قبيل مكزيك، ژاپن و  ١٠، تعدادي با فرونشست حدود ناحيه فرونشست ١٥٠بيش از 
يل استخراج شديد منابع اغلب اين نواحي در چند دھه اخير به دل. اياالت متحده شناخته شده است

طبيعي جھت تأمين نيازھاي افزايش جمعيت و توسعه صنعت در بسياري از كشورھاي توسعه يافته جھان 
 ١ھايي از مكزيكوسيتي با سرعت  نشان داد كه فرونشست در قسمت )١٩٨۴( پولند .اند ايجاد شده

اي واقع در رس  چندين آبخوان ماسه فرونشست، حاصل برداشت آب از اين .افتد ميمتر در روز اتفاق  ميلي
زمين در مناطق پمپاژ شديد از   فرونشست ،)١٩٨٠(ر تاد از نظ. باشد بسيار نرم با منشاء ولكانيك مي

دارد كه  جوز كاليفرنيا ذكر كرده و بيان مي ھاي محبوس مشاھده شده است كه نمونه بارز آن را سن آبخوان
اين منطقه به اين موضوع اشاره  ١٣/١  گين نسبت فرونشستميان) ١٩٢٠-١٩٣٥(ساله  ١٥در یک دوره 

  .كند پيدا مي  متر فرونشست ١متر كاھش سطح پيزومتريك،  ١٣كند كه سطح زمين به ازاي ھر  مي
مديريت نادرست در زمينه برداشت  كه ناشي ازدر ايران نيز که فرونشست سابقه سی و چند ساله دارد، 

ھای کشور از قبيل رفسنجان، مشھد، کرمان،  بسياری از دشت در نيرويه آب زيرزمي غيراصولی و بی
  .باشد ميخوزستان، تھران، ھمدان و غيره 

اين . كافي در اين خصوص صورت نگرفته است  پژوھش علي رغم مشاھدات فرونشست در ايران متأسفانه
لذا . مشخصي را دنبال نمايدنتوانسته اھداف  ريزي، ھا عمدتاً توصيفي بوده و به دليل فقدان برنامه پژوھش

بر . در اين پژوھش، فرونشست مرتبط با برداشت آب زيرزميني مدنظر بوده و مورد بررسی قرار گرفته است
اساس مطالعات انجام شده، به طور کلی عوامل بسياری از نظر کمی و کيفی، در فرونشست زمين در اثر 

ھای خاک، تراکم، نوع، جنس و ترکيب  دھنده اليه يلبرداشت آب زيرزميني مؤثرند، مانند تخلخل مواد تشک
ھای آبدار، بارندگی، دما و غيره  شناسی منطقه، ھدايت ھيدروليکی اليه ھا، نحوه پمپاژ، ساختار زمين اليه

  .شودكه در اين مقاله به تعدادي از آنھا پرداخته مي
   

◊◊◊◊◊◊◊  
  :روش تحقيق

) ٢(ي سست كم رطوبت ھاي آبرفت نھشته) ١(شامل  زمين فرونشستنواحي مستعد بطوركلي 
ھاي  تراوا خاك ھاي نيمه به دليل اينكه اغلب مواد سفره. باشد ھاي لسي كم رطوبت ھستند مي نھشته

ريزدانه ھستند، فرآيند تراكم بسيار آھسته و كند است، اما اوج تراكم نھايي بسيار بزرگتر از آبخوان اصلي 
فرونشست كلي زمين در ھر خط عمودي، جمع . ه تشكيل يافته استدان است كه معموالً از مواد درشت

. ط)١شكل( باشد تراوا مي ھاي نيمه ھاي خاك است كه شامل آبخوان و سفره ھاي تمامي اليه جبري تراكم
  :تواند به دو صورت باشد فرونشست می )١٩٩٥(چيان  خامهاز نظر 
  .ای، گسل، آتشفشان رهخوردگی، رانش قا ناشی از عوامل طبيعی از قبيل چين -١
باشد از قبيل ساخت و ساز، استخراج سيال  ناشی از عوامل مصنوعی که ھمان فعاليت انسان می -٢

  .، استخراج معادن)آب، گاز و نفت(
ھاي مختلف آبخوان منجر به تراكم ناھمگن آبرفت و در نتيجه افت غير يكنواخت آب زيرزميني در بخش

در ادامه به برخي از  .شودھايي در سطح زمين ميد ترك و يا شكافنشست متفاوت سطح زمين و ايجا
 .شودتعاريف مصطلح در ارتباط با فرونشست پرداخته مي



 

  
  برداريتصوير شماتيك از فرونشست زمين در اثر بھره - ١شكل

  
 تنش پيش تحکيمی  Preconsolidation Stress   

- پذیر میھای جزئی االستيک و برگشتشکل ی کمتر از تنش پيش تحکيمی سبب تغييرتنش در گستره
کنند، که تر ایجاد میھای بزرگتر از تنش پيش تحکيمی، تغيير شکلھای بيشدر مواد ریزدانه، تنش. شود

  .ناپذیر ھستندغير االستيک و برگشت
  تراکم  Compaction 
تراکم . شود، استفاده میگيری شدهتغيير ضخامت اندازه نيزبرای فرایند تراکم و » Compaction« عبارت

اگر تنش موجود و افزایش آن کمتر از محدوده  داده وبه افزایش تنش اعمال شده رخ  واكنشرسوبات در 
تنش پيش تحکيمی باشد تغييرات ضخامت االستيک بوده و با برداشتن تنش مازاد، خاک به شرایط اوليه 

و اگر  نامندمی» Elastic«پذیر یا االستيک برگشتخود باز خواھد گشت؛ بنابراین این توع تراکم را تراکم 
، آنگاه تراکم خاک ثابت بوده و تغيير شکل ایجاد شده باشدتنش مجموع فراتر از حد تنش پيش تحکيمی 

  .نامندمی» Non-Elastic«ناپذیر یا غير االستيک این نوع تراکم را تراکم برگشت. در خاک باقی خواھد ماند
  نشست  Subsidence 

ھای متعددی اتفاق باشد که به علت فرایندمی) Settlement(یا پایين رفتن زمين ) Sinking(جاد حفره ای
- شود، این واژه به جابجایی و پایين رفتن سطوح طبيعی بهگونه که معموالً استفاده میھمان. افتدمی

این ترم شامل . رکات افقی ھمراه باشد، اشاره داردصورت عمودی و که در عين حال ممکن است با ح
ھای ھای افقی بزرگ مقياس یا نشست و پایين افتادن واریزه، که جابجایی)Landslide(زمين لغزش 

  .شودطبيعی است، را شامل نمی
 ھای مؤثر در آبخوانتنش

شار منفذی موسوم شود به ففشاری که به آب درون خلل و فرج در یک محيط متخلخل اشباع وارد می
ی ارتفاع آب در پيزومتری که انتھایش در تراز وسيلهبه) ٢شکل( Aای مانند بار این فشار در نقطه. است
 Aاساساً با وزن روبار نقطه  Aای در نقطه) tσ(فشار یا تنش کل . شودگيری میقرار دارد، اندازه Aنقطه 

باشد، قسمتی از وزن در واحد سطح برابر می) ر گرفتهقرا Aوزن کليه مواد آبخوان و آب که باالی نقطه (
تحمل  zσای و قسمت دیگری توسط تنش بين دانه Pتوسط فشار منفذی  Aباالی نقطه ) سربار(روبار 
ای یک مقدار ماکروسکپی است که بر حسب تعریف با اختالف تنش کل و فشار تنش بين دانه. شودمی

  :باشدمنفذی برابر می

  



 
  ش در یک آبخوان تحت فشارتن - ٢شکل

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  : نتایج
  

  فرونشست عوامل ايجاد
ھاي منفصل تشكيل شده  ھاي آب زيرزميني تحت فشار و نيمه فشار در آبرفت در مناطقي كه سفره

كاھش . تواند منجر به فرونشست زمين گردد اند كاھش فشار سفره در اثر پمپاژ آب زيرزميني مي شده
به افزايش تاثير فشار حاصل از بار رسوبات بااليي روي سفره گرديده و تعادل  فشار سفره آرتزين منتج

قبلي ذرات سفره بھم خورده و رسوبات خود را با وضعيت جديد تطبيق داده و با جورشدگي مجدد، تحت 
برايند فشار پيزومتريك سفره و فشار حاصل از وزن مرطوب رسوبات (ھاي بااليي سفره فشار موثر اليه

  .گردندضمن كاھش تخلخل و افزايش تراكم، موجب نشست سطح زمين مي) ييباال
تواند منجر به افزايش ھاي آزاد كاھش فشار ھيدرواستاتيكي بر اثر افت سطح آب زيرزميني ميدر سفره
ھاي بااليي روي سفره و تراكم آن گردد كه نتيجه به صورت نشست و كاھش تخلخل نمايان فشار اليه

  .گرددمي
  ن نشستزما

ھاي تحت فشار پس از وقوع كاھش فشار، مدت زمان معيني است كه در رسوبات زمان نشست در سفره
نمايد و طبق نظر ترزاقي اين زمان متناسب با مجذور تراكم ايجاد نموده و وضعيت تعادلي جديد را ايجاد مي

ھاي در اليه. ري دارندھاي سفره در اين زمان نقش موثضخامت رسوبات بوده و نيز جنس ذرات اليه
ھاي رسي كم ضخامت در گيرد و در اليهاي بيشترين فشردگي در چند سال صورت ميسيلتي ماسه

  .انجامدھاي رسي ضخيم در در مدت چند صده به طول ميمدت چند دھه و در اليه
  ميزان نشست

زان رس بيشتر منجر به دانه بندي ريزتر و مي: نوع رسوبات -١: ميزان نشست به دو عامل بستگي دارد
اي در اثر افت افزايش فشار بين ذره - ٢ امكان قابليت تراكم بيشتر و در نتيجه نشست بيشتر سطح زمين

  سطح آب زيرزميني
اي افزايش يافته است از طريق محاسبه كاھش خلل و ھايي كه در آن فشار بين ذرهمحاسبه تراكم اليه

- در يك اليه يكنواخت چون مقدار فشار بين ذره .گرددتعيين مي فرج با روشھاي آزمايشگاھي مكانيك خاك
با اعمال يك . افزايش خواھد يافت) E(يابد، مقدار مدول االستيسيته خاك اي با افزايش عمق افزايش مي

بار استاتيك بر روي اليه درشت دانه مانند ماسه در ابتداي تغيير شكل بر اثر تخريب ساختمان و آرايش 
آيد و طبيعتاً با كاھش حجم توده خاك ھمراه بوده كه به تدريج از شدت آن كاسته به وجود ميقبلي ذرات 

  .گرددمي
  پديده نشست و نحوه عملكرد

اي برداري از منابع آب زيرزميني در اثر افزايش فشار بين ذرهچنانچه ذكر گرديد نشست زمين ناشي از بھره
ھاي ْآزاد نتيجه از بين رفتن شناوري ذرات جامد در بخشي رهاين افزايش فشار در سف. باشددر آبرفت مي

افت ناموزون سطح آب زيرزميني و ناھمگني تراكم . از سفره است كه سطح آب در آن پايين افتاده است
  .گرددآبرفت موجب نشست ناموزون سطح زمين و ايجاد شكافھايي در پوسته زمين مي

لي كه عمدتاً در حاشيه حوضه وجود دارند نتيجه شكافھاي كششي واقع در روي سطوح مخفي گس
تواند منجر به حركت اين پديده مي. باشدافزايش خطي پديده نشست از اطراف منطقه به مركز آن مي

  )٣شكل ( .رسوباتي كه در سطح گسل قرار دارند شود) چرخشي(لغزش 
  



  
  ايجاد شكافھاي حاشيه دشت ناشي از فرونشست - ٣شكل 

  
برداري به طرف مركز منطقه ھمچنين ممكن است به علت طي نشست از اطراف منطقه بھرهافزايش خ

  .باشدبرداري بيشتر آب در مركز دشت و در نتيجه افت بيشتر در اين نواحي ميبھره
باشد و كاھش ضخامت ھاي ضخيم رسي در مركز منطقه ميبه عالوه افزايش نشست به علت وجود اليه

  .باشدشي دشت ميھا در حوااين اليه
برداري به  ھاي رسي و رسوبات ديگر در زير سطح آب از اطراف منطقه بھره تحت چنين شرايطي  تراكم اليه

در روي  CFبه  CEرسوبات بااليي از امتداد  ٤گردد مطابق شكل  يابد و باعث مي طرف مركز افزايش مي
و درنتيجه شكافي در باالي . نمايد) شچرخ(در سطح زمين لغزش  ADبه  ABھاي متراكم شده و از  اليه

  .آيد سطح گسل بوجود مي
اي كه سنگ كف سفره در عمق كم قرار دارد به علت ضخامت ناچيز آبرفت امكان حفر چاه و  در منطقه

ھاي زيرزميني به سمت مناطق داراي ضخامت بيشتر انتقال يافته و اين  برداري وجود ندارد، لذا آب بھره
اين جابجايي افقي منجر . گردد ھا در آن منطقه مي ايش نشست و جابجايي افقي اليهپديده منجر به افز
  .گردد ھاي در راستاي باال آمدگي سنگ كف مي به ايجاد شكاف

  

  
  تاثير توپوگرافي سنگ كف در نحوه فرونشست و شكافھاي ناشي از آن - ٤شكل 

 سنگ بستر

 گسل

پذيراليه تراكم  

پذير اليه تراكم پذير اليه تراكم   

 سنگ بستر

 نشست  نشست  شكاف

 تراكم  تراكم 



  
ھاي رسي افتد، زيرا تراكم در اليهزيرزميني اتفاق نمي نشست زمين معموالً ھمزمان با افت سطح آب

ھاي رسي ضخيم و رس متراكم باشد دھھا در صورتي كه اليه. گيردطي مدت زمان طوالني صورت مي
ھاي رسي تحمل سال طول خواھد كشيد تا آب درون حفرات رسي تخليه شده و فشار موثري كه اليه

در اين حالت نشست زمين . تماس ذرات به يكديگر مستھلك گردد اند به طور كامل در تمام نقاطنموده
 )٥(ھاي شماره  شكل. سطح آب متوقف شده است ادامه يابدھا پس از آنكه افت  تواند تا سالمي
  .دھدرا نشان مي  شكافھاي ايجاد شده در سطح زمينو
  

  
  تھا و حفرات بوجود آمده ناشي از فرونشست در حواشي دش ترك - ٥شكل

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :نتيجه گيري 

طبق نتايج اين . باشددھد، عوامل متعددي در وقوع فرونشست زمين موثر مينتايج اين تحقيق نشان مي
برداري بيش از حد از منابع پژوھش يكي از مھمترين عوامل ايجاد نشست زمين در آبخوانھاي كشور بھره

اين . با ضخامت قابل مالحظه در آبخوان وجود دارند پذيرھاي تراكمآب زيرزميني در مناطقي است كه اليه
باشند، كه با افزايش فشار منفذي ناشي از كاھش ھا معموالً از رس تشكيل شده و نيمه تراوا مياليه

عمدتاً . گردندفشار آب زيرزميني متراكم شده و منجر به به وجود آمدن فرونشست در آن مناطق مي
گردد و به صورت تدريجي پس از برداشت از آبخوان آبخوان ايجاد ميھاي مركزي ھا در بخشفرونشست
) Critical Head(در نھايت فرونشست پس از كاھش تراز آب زيرزميني از حد بحراني . گيردشكل مي
برداري منجر به تغيير در خصوصيات شود و برگشت ناپذير بوده كه با ادامه افزايش بھرهشروع مي

   .ن خواھد شدھيدروژئولوژيكي آبخوا
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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مطالعه خصوصيات ژئوتكنيكي خاك ھاي باقيمانده در پائين دست محل سد 
)جنوب شرق ھمدان( اكباتان   

  ،١، مينا صدقی١، ھانا مراد سليمی٣،محمدرضا رسولی فرح٢،محمدحسين قبادي١رحيم مرتضایی

  ١محسن احمدی پور

 دانشجویان کارشناسی ارشد زمين شناسی  مھندسی دانشگاه بوعلی سينا، ھمدان -١

 ستاد گروه زمين شناسی دانشگاه بوعلی سينا،ھمدانا -٢

  کارشناس ارشد آزمایشگاه زمين شناس مھندسی دانشگاه بوعلی سينا،ھمدان-٣

  چکيده 

ھابا توجه به شرایط محيط  سنگ نوع اين .باشند مي زمين سطح ھاي سنگ ترين فراوان رسوبي ھاي سنگ 
 می توانندخواص يل دھنده و نوع و مقدار سيمانھای تشک تنوع در نوع كاني  داشتن علت به رسوبی و
در  ھا سنگ اين از حاصل ھاي باقيمانده خاك خصوصيات شناخت جھت لذا .داشته باشند متغييري ژئوتكنيكي

استون  سيلت و شيل سنگ، ماسه از ھايي نمونه ھمدان شرقي جنوب در واقع اكباتان سد پائين دست محل
 ھمچنين و شناسي سنگ خصوصيات آزمايشگاه در و .گرديد تھيه ازدگی آنھاو خاکھای باقيمانده حاصل از ھو

 محل، در دانسيته ارزماسه،ھم اتربرگ، حدود بندي، دانه چگالي، رطوبت، مانند ژئوتكنيكي خاکھا خصوصيات
 و است اي باقيمانده ماسه  خاك حاصله نتايج اساس بر .شد خاک تعيين تحكيم وضرائب مستقيم برش تراكم،

تواند  مي پذيري تورم و پذيري تراكم بودن پايين و بندي دانه به توجه با. شود بكار برده  بتن تھيه در تواند يم
 .قرار گيرد جادھا مورداستفاده  اساس برای ساخت زیر

 ژئوتكنيكي    خصوصيات برجا، خاك ماسه سنگ، شيل ، سيلت استون،  :كليدي كلمات

Abstract: 
Sedimentary rocks is most abundance rock of the surface, and they have very distribution in Iran, 
therefore a lot of projet encounter to them. This rock have diverse characteristics of mineralogy and 
gradation geotechnic aspects. To identify of residual soils characteristics produce of confine Ekbatan 
dam in southeast of Hamedan rock, pices of sandstone, shale and siltstone were collect and in 
laboratory were determined respected to their petrology and geotechnic characteristics for example 
water content, specific gravity, sieve analysis, atterberg limits, sand equivalent, sand cone, 
compaction, direct shear and consolidation. According to the residual soil is sandy and can be use in 
concrete and asphalt product. In resulting research some where shale and siltstone are spread and 
fine grained and clay mineral in soil cause the soil quality be decrease. According of mechanical 
analysis and be low of compactibility and swelling can be use in subbase. 
 
Keywords:Terigenous rock, residual soil, geotechnical characteristics 

  مقدمه 

 خاك  .باشد مي ھا سنگ اين تشكيل شرايط از ناشي كه ھستند تنوع داراي منشأ نظر از رسوبي ھاي خاك
 در مذكور ھاي خاك. ),١٩٩٠Das(ھستند   معروف باقيماندهھاي  خاك به مادر سنگ روي بر شده ايجاد ھاي

 و دسترسي سھولت بعلت .ودكاربردی خواھند ب مھندسي نظر باشند از مناسبي مقاومت داراي كه صورتي
 سد محدوده در خاك اين مطالعه دارند، ھمدان جنوبدر وسيعي گسترش كه رسوبي برجاي ھاي خاك برداشت
  .است شده ارائه مقاله اين در آن نتايج كه شده انجام اكباتان

  



 
  :روش تحقيق

بازدیدھای صحرایی اقدام انجام و ين شناسی و توپو گرافي منطقه نقشة زم تھيهبراي انجام اين تحقيق ضمن 
انجام آزمایشات و نيزاز آنھا تھيه مقاطع نازک  از خاک محل و نمونه ھایی از سنگ مادر وبه نمونه برداری 

  .گردید مختلف در آزمایشگاه 
  موقعيت جغرافيایی  

با ) الیر م –در جاده ھمدان (کيلومتری در جنوب شرقی شھر ھمدان  ٥منطقه مورد مطالعه و نمونه برداری در  
  .متر ميباشد ١٨٨١و با ارتفاع از سطح دریا  ٣٤° ٤٧٫١٥٠´و عرض جغرافيایی ٤٨° ٣٥٫١٢٣´طول جغرافيایی

  

  موقعيت محدوده مورد مطالعه در جنوب شرق ھمدان:  ١شکل 

  زمين شناسی 

 و سهكرتا سن با ھمدان رسوبي جنوب سنگھاي باشد مي واقع سيرجان – سنندج زون در مطالعه مورد منطقه
 دگرگوني سنگھاي شامل حنوب ھمدان  سنگھاي ديگر بخش است پوشانده را منطقه اعظم بخش جديدتر،

  ) ١٣٧٠زاده ،درويش(است شيستھا و اسليتھا  مثل

  

 ھمدان  ١:١٠٠٠٠٠بر اساس نقشه زمين شناسی موقعيت محدوده مورد مطالعه : ٢شکل 

 و شناسي زمين فرايندھاي مجموعه از متأثر ھمدان ھراطراف ش در كواترنر رسوبات تشكيل روند كلي، بطور
 يك مطالعه مورد محل شناسي زمين اصلي ساختار) .زاده ،درويش ١٣٧٠( باشد مي منطقه بر حاكم تكتونيك
 شيل شامل سنگي واحدھاي اين .دارد قرار كواترنري- پليستوسن سنگي واحدھاي در كه است خوابيده چين
 دراین ترانشه شود، مي مشاھد اكباتان سد جاده مسير در ترانشه شرقي باشند که در مي سنگ ماسه و

 و رجائي(استگردیده ايجاد نرم رسوبات در كه شود مي ديده نيز ایجعبهھاي چين خوابيده چين بر عالوه



 
 ھم یعني است اوليه ریخته مشاھده شده در این منطقه به صورت  بھم ھای برخی از الیه).١٣٨٥ محجل،
 توربيدیتي ھاي جریان كه صورت باشد،بدین نمي تكتونيكي عوامل اثر در و گرفته صورت رسوبگذاري با زمان
 در شود، مي و خوابيده نيز دیده موازي یال با چين منطقه در .است شده حوضه كف رسوبات آشفتگي باعث
 كه است كم یسكوزیتهو با الیه یك وجود آن علت كه شود مي دیده شكل دالبري جالب ساختار یك ھا چين این
  .باشد مي باال ویسكوزیته با الیه سمت به دالبر نوك

  سنگ شناسی

و  B-1 ،B-2جھت انجام مطاالت سنگ شناسی اقدام به اخذ دو نمونه از سنگ مادر منطقه گردید که بصورت 
بندی ریز ومتشکل از بسنگ مذکور دارای بافت گرانوپالستيک با دانه . نامگذاری و از آنھا مقاطع نازک تھيه گردید

آلتراسيون شدید از مشخصه ھای بارز . کانيھای مسکوویت، ارتوزکالز، اپيدوت، بيوتيت، اکسيدآھن ميباشد
لذا .سنگھای منطقه است که در نمونه ھای دستی نيز مشھود بوده و تھيه مقطع از آنھا را دچار مشکل مينمود

آنچه الزم به ذکر است اینکه مشخصات سنگ شناسی ونيز .دیدبرای تھيه این مقاطع از کانادابالزام استفاده گر
  .ومکانيکی خاک مورد مطالعه تاثير مستقيمی داردفيزیکیھاینوع کانيھا بر ویژگی

  

   B-1 ،B-2مقاطع تھيه شده از نمونه  ٣شکل 

  آزمایشھای ژئوتکنيکی

داری و انتقال آنھا به آزمایشگاه اقدام سبت به نمونه برن ASTM  در این مطالعه با بھره گيری از دستورالعمل  
بر این اساس آزمونھای مختلفی برای تعيين خصوصيات زمين شناسی مھندسی خاک ). ASTM ،١٩٩٢(گردید 

  .محدوده مورد مطالعه انجام شد به شرح زیر ميباشد

  : آزمایش تعيين درصد رطوبت  -

برای این . خاک منطقه مورد مطالعه تعيين گردید ، مقدار ميانگين درصد رطوبت ASTM 2216- 90طبق استاندارد
سانتيمتری از سطح زمين گردید و مقدار رطوبت  ٥٠منظور اقدام به برداشت سه نمونه از خاک منطقه تا عمق 

  . درصد بدست آمد ٩/٧متوسط آنھا برابر

  ) :Gs(تعيين مقدار وزن مخصوص توده جامد خاک  -

 اين خاك حجمي ر خواص مھندسي خاك بخصوص در روابط وزني ويا چگالي خاك د Gsبا توجه به اھميت 
مي باشد كه با  ٧٥/٢كه مقدار آن  گرديد انجام مطالعه مورد خاك براي ASTM D 854- 87 استاندار طبق آزمايش

 خاك با كامال عدد توجه به آلتراسيون كاني ھاي تشكيل دھنده اين منطقه و وجود كاني ھاي رسي اين
  . كند مي مطابقت )سيلت داررس و رس (منطقه

  :آزمایش دانه بندی  -

انجام  دانه بندي يا تفكيك خاك براساس اندازه ي ذرات آن، به منظور طبقه بندي خاك براي اھداف مھندسي 
طبق  و ھيدرومتريASTM D422- 63 ميگردد  براي انجام دانه بندي از دو روش مكانيكي طبق استاندارد



 
شده مي  بندي دانه خوب خاك بندي دانه منحني نوع به توجه با .ميشود استفادهASTM D421- 63 استاندارد

 .مي باشد ٧١/٠آن  )cc(و ضريب دانه بندي  ٣٣/١٣آن معادل )cu(باشد كه ضريب يكنواختي

  

  تلفيق نمودار دانه بندي تر و ھيدرومتري:  ١نمودار 

  آزمایش حدودآتربرگ -

و  ASTM 4318- 84 آزمايش ھاي تعيين حد رواني خاك مطابق بااستاندارددر آزمایش حدود اتربرگ ، با توجه به 
 خاك بودن اي ماسه به توجه با كه آزمايش مورد خاك رايب -ASTM 4318 ٨۴تعيين حد خميری طبق استاندارد
و  A- 3و براي طبقه بندي نوع خاك منطقه طبق رده بندي آشتو در دسته. رفتار خاك غير پالستيك مي باشد

  .مي باشد SPمتحد بندي طبقه اسبراس

  آزمایش ھم ارز ماسه-

 ٩ASTMاين آزمايش طبق استاندارد. براي تعيين سريع كيفيت مصالح از آزمايش ھم ارزش ماسه استفاده شد 
D2 431 انجام گرديد و نتيجه آزمايش دارايSE  نزدیک بوده در نتيجه % ١٠٠می باشد، این عدد به %  ٧٣معادل

ش از تميزي بااليي برخوردار بوده و براي مصارف متعددي كه نيازمند ماسه تميز می باشد و ماسه مورد آزماي
  .ھمچنين برای مصالح بتنی، قابل استفاده است

  :آزمایش دانسيته در محل  -

و وزن  ١/gr/cm3 ۶٢۶ خشک شد و وزن مخصوص  انجام ASTM D 1556- 82اين آزمايش طبق استاندارد
 ازھوازدگي نتيجه در و باشد مي برجا نوع از خاك كه اين به توجه با. بدست آمد gr/cm3 ۶٧/١مخصوص مرطوب 

 ،چراكه كند مي تطبيق خاك طبيعي شرايط با دانسيته مقدار لذا است شده حاصل منطقه رسوبي سنگھاي
 اريسرب خاك و است نشده خاك تراكم ايجاد باعث خاك اين تشكيل از بعد مصنوعي و طبيعي عوامل گونه ھيچ
  .است نكرده تحمل را

  :آزمایش تراکم  -

 ASTM و آزمايش تراكم اصالح شده از استاندارد ASTM D 698- 78 استاندارد از،  استاندار تراكم آزمايش  براي
D 1557- 78  در ترتيب شده به اصالح و استاندارد تراكم براي ترتيب به آزمايش است نتايج شده استفاده 
و اصالح شده به ترتيب  استاندارد آزمايش دو در بھينه رطوبت مقدار .است شده ادهد شكل نشان نمودارھاي

  .گرم بر سانتيمتر مکعب ميباشد ٩٨/١و  ٩٤/١درصد و حداكثر دانسيته خشك نيز به ترتيب  ٩٢/٢و  ٦٦/١٢



 

  

  منحني تراكم استاندارد خاك مورد مطالعه: ٢نمودار 

  

  مطالعه منحني تراكم اصالح شده مورد: ٣نمودار 

  :آزمایش برش مستقيم  -

انجام   ASTMD  308-72استفاده شده كه طبق استاندار  mm/min 2با سرعتي برابر  CUروش از آزمايش اين در
 زاويه ، مقدار١٠و در نظر گرفتن مقدار چسبندگي خاك مورد نظر برابر ) CU(با توجه به آزمايش. شده است
 قابل قبول و داشته قرار اي ماسه ھاي خاك محدود در كه اشدب مي درجه ٤/٣٥ حدود آن داخلي اصطكاك
  .است

  

  منحنی آزمایش برش مستقيم:  ٤نمودار 



 
  : آزمایش تحکيم  -

در این آزمون .استفاده شد) ادئومتری تک بعدی (برای تعيين سرعت و مقدار فشردگی خاک از آزمایش تحکيم 
برابر  ٢مقدار بار (ساعته ٢۴نمونه با دوره افزایشی با استفاده از دستگاه تحکيم یک بعدی و بارگذاری 

مقدار نشست آن بوسيله گيج ھا ثبت ونھایتا اقدام به محاسبه نسبت تخلخل نمونه در زمانھای )ميشود
با استفاده از روش کاساگرانده مقدار فشار پيش تحکيمی ، نشانه  e-log pمختلف شد و پس از رسم نمودار 

  .گردید که نتایج بصورت زیر تقدیم ميگردد) (Csنه تورم، ونيز نشا )Cc(فشردگی 

 

 e – log pمنحنی :  5نمودار

ضمنا جھت .کيلو پاسکال بدست آمد   ۵٠١باا استفاده از منحنی فوق مقدار فشار پيش تحکيمی برابر  
رسم  از روش کاساگرانده استفاده و ضمن)Cs( نشانه تورم  ونيز )  Cc  (نشانه فشردگی محاسبه مقدار

  :نمودارھای آن و با استفاده از فزمول ھای مربوط مقدار آنھا محاسبه شد 

= 0/297 Cc                Cs= 0/0297  

  بحث و نتيجه گيری

ھمانگونه که ذکر آن رفت رفتار خاک بعلت عدم وجود ذرات رس در آن بصورت غير پالستيک بوده و -١
د صفر ميباشد و سھم عمده مقاومت برشی در آن بعھده زاویه لذا مقدار چسبندگی در آن در ح

باعث افزایش ) خاک باقيمانده(زاویه داربودن ذرات بعلت عدم حمل و جابجایی.اصطکاک داخلی است
  .زاویه اصطکاک شده است

اتربرگ ونيز حدود   SEھر چند نتایج آزمایشات فيزیکی و مکانيکی این نوع خاک در بعضی از آیتم ھا ھمچون   -٢
مخصوصا ساب بيس در راه سازی (نشاندھنده کيفيت نسبتا مناسب  جھت استفاده بعنوان منابع قرضه 

اما بعلت زیاد بودن دانه ھای کوارتزو نيز ریزدانه بودن استفاده بعنوان مصالح اوليه توليد آسفالت توصيه .  است)
  .ھای تخصصی دیگری دارد ضمنا کاربرد آن در توليد بتن نيز نياز به انجام تست.نميشود

 و پذيري ضريب تراكم . شوند استفاده اساس زير عنوان به تواند مي منابع اين بندي دانه نتيجه به توجه با-٣
 مذكور براي ھدف را ھا آن از استفاده است آمده دست به خاك اين براي پاييني نسبتا مقادير كه پذيري تورم
 .كند مي تاييد

 مناسب اين ذخيره و ھمدان شھر به مطالعه مورد منابع نزديكي و آزمايشگاھي نتايج هب توجه با كلي بطور -٤
  .شود مي توصيه استخراج بودن اقتصادي به توجه با راه سازی  ھاي پروژه در آنھا از استفاده منابع

  

  

 بارگذاري
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  :چكيده 
  

در پروژه ھای عمرانی که با پی ھای سنگی سر و کار دارند از ، سنگ بکر  شناخت خصوصيات مھندسی
اھميت چشمگيری برخوردار است و در مراحل اوليه اجرای سازه ھای مھندسی به طور جدی مد نظر قرار 

     در این تحقيق به منظور مطالعه خصوصيات مھندسی سنگ ھای گرانيتی جنوب مشھد، . می گيرد
متر در توده سنگی حفر گردید و پس از انتقال نمونه ھای سنگی  ١٠طالعاتی تا عمق سه حلقه گمانه م

به آزمایشگاه، آزمایشات مربوط به تعيين خصوصيات مکانيکی و فيزیکی آن ھا از قبيل آزمایش تک محوری، 
در نھایت  سه محوری، برش مستقيم، دانسيته خشک و اشباع، تخلخل و جذب آب سنگ صورت پذیرفت و

 بهیج این تحقيق می تواند در محاسنتا. از روش بارتون تخمين زده شدبا استفاده یب زبری درزه ھا ضر
جھت احداث سازه ھای بلند مرتبه مورد استفاده ، ده سنگی و طراحی بھينه فونداسيونظرفيت باربری تو

  .قرار گيرد
  
  

 مھندسی گرانيت، خصوصيات فيزیکی و مکانيکی، مشھد، سازه ھای: كليد واژه ھا
 
  
  

Abstract: 
 

Study of physical and mechanical properties of the south 
 Mashhad's granites, Robat Torogh's area 

 
Recognition of original stone’s engineering characteristics in construction projects that are 
dealing with the foundation stone, is quite important and in theearly stages of implementing 
engineering structures will beseriously considered. In this research, to study the engineering 
properties of granitic rocks in south of Mashhad, three borehole’s were drilled to a depth of 10 
meters in the rock mass and the rock samples were transported to the laboratory to determine 
the physical and mechanical properties such as single-axistests, triaxial, direct shear,            
dry density and saturation, porosity and rock‘s water absorption and finally joint’s roughness 
coefficient was estimated by the method of Barton.The results can be used for calculation of 
bearing capacity of rock mass and also in optimal designing of the construction of tall 
structures. 

  
  
Keywords:Granite, physical and mechanical properties,Mashhad, engineering structures  
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  :مقدمه 

  
سـنگی در اجـرای پـروژه ھـای عمرانـی از اھميـت تـوده ھـای شناخت و ارزیابی ویژگـی ھـای مھندسـی 

با توجه به گسترش و فراوانـی تـوده ھـای گرانيتـی در ). ١٣٩٢نوری و ھمکاران ، (بسزایی برخوردار است 
سـياری از پـروژه ھـای عظـيم کشور و تنوع در ویژگی ھای ژئوتکنيکی آن ھـا و ھمچنـين در تمـاس بـودن ب

عمرانی با این نوع سنگ ، مطالعه خصوصيات مھندسـی گرانيـت ھـا مـی توانـد نقـش مھمـی در طراحـی 
زمين شناسی را با توجـه بـه  توان ویژگی ھای ژئوتکنيکی مصالح بطور کلی می. بھينه سازه ھا ایفا نماید

ــ ــای فيزیکــی و ویژگ ــی ھ ــروه ویژگ ــه دو گ ــا ب ــارآیی آن ھ ــت و ک ــدی طبيع ــانيکی تقســيم بن ــای مک             ی ھ
تاکنون مطالعات زیادی در خصوص ویژگی ھای مھندسی سنگ ھا صورت پذیرفتـه ). ١٣٨١خواجه ، ( نمود 

است که منجر به ارائه معادالت مختلفی در رابطه با خصوصيات فيزیکی و مکـانيکی تـوده ھـای سـنگی در 
بـا .  )Koukis et al ,2001 )(Diamantis et al , 2009(گردیـده اسـت  سـازندھای مختلـف زمـين شناسـی

توجه به افزایش روز افزون احداث سازه ھای بلند مرتبـه در نـواحی جنـوبی شـھر مشـھد و لـزوم اطـالع از 
  خصوصيات ژئوتکنيکی رخنمون ھای گرانيتی منطقه به منظـور کـاربرد در طراحـی فونداسـيون ھـای پایـدار، 

ربـاط تـاریخی طـرق و  متـر در مجـاورت  ١٠حلقه گمانه مطالعاتی به عمـق  ٣در این تحقيق پس از حفاری 
آزمایشـات مربـوط بـه تعيـين  انتقال مغزه ھای گرانيتی به آزمایشگاه شرکت مھندسی مشاور جھـد آزمـا ،

ــرش مســتقيم،  ــک محــوری، ســه محــوری، ب ــایش ت ــل آزم ــا از قبي ــانيکی و فيزیکــی آن ھ      خصوصــيات مک
   در نھایـت ضـریب زبـری و  صـورت پـذیرفتبـر روی نمونـه ھـا ، تخلخـل و جـذب آب دانسيته خشک و اشباع

نتایج حاصل بر اساس استاندارد ھـای مربوطـه ارائـه که درزه ھا با استفاده از روش بارتون تخمين زده شد 
          .ه استگردید

  
  موقعيت جغرافيایی و زمين شناسی محدوده مورد مطالعه

  
ی محدوده فوق به ھمراه موقعيت گمانه ھای حفاری شده نشان داده شده موقعيت جغرافيای)١(در شکل 

  .مجاورت بنای تاریخی رباط طرق واقع گردیده استرد مطالعه در جنوب شھر مشھد و درمحدوده مو .است
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  موقعيت جغرافيایی محدوده مورد مطالعه و نقاط حفاری گمانه ھای مطالعاتی – ١شکل 



  
      دشت مشھد در حد فاصل طول جغرافيایی. شھر مشھد در شمال استان خراسان رضوی قرار دارد 

ران واقع شمالی در شمال شرق ای ،  تا  ،  شرقی و عرض جغرافيایی   ،  تا    ،  
  است و از شمال به خط الراس ارتفاعات ھزار مسجد و از جنوب به خط الراس ارتفاعات بينالود محدود 

خشی از بمحدوده مورد مطالعه از لحاظ زمين شناسی ،  ).١٣٩٢حسين پور مقدم و ھمکاران ، (می گردد
ھاي  بررسي .مـون يافته اسـتق رخنجنوب شر –امتـداد شمالغرب  می باشد که باگرانيـتوئيـدي  باندیک 

توانند  مي جنوب مشـھدنواحی ھاي  انجام شده نشان ميدھد كه گرانيت ھا، پگماتيت ھا و متامورف
مت قس .)١٣٧٤ولی زاده ، کریم پور، ( باشند منشأ قاره اي داشته و حاصل برخورد دو پوسته قاره اي

توسط رگه ھاي متعدد  که تشكيل مي دھندرا لوكوگرانيتھا محدوده مطالعاتی اعظم مجموعه گرانيتي 
رنگ روشن گرانيتھاي منطقه نمايانگر افزايش درجه كانيھاي روشن از  . پگماتيت و آپليت قطع شده اند

نقشه زمين شناسی محدوده مطالعاتی نشان داده ) ٢(در شکل  .می باشد فلدسپات جمله كوارتز و
  .شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هعين شناسی محدوده مورد مطالنقشه زم -٢شکل 
  

  :روش کار
  

در راستای این پژوھش ، پس از جانمایی سه حلقه گمانه مطالعاتی ، عمليات حفاری به روش روتاری 
از سنگ بکر بصورت موم (و دست نخورده )کليه الیه ھا (انجام گردید و نمونه برداری اعم از دست خورده 

عمق   ) ٢(خصات عمومی گمانه ھای مطالعاتی و در جدول مش) ١(در جدول . صورت پذیرفت) اندود 
  .نمونه ھای موم اندود سنگی ارائه گردیده است

  
  مشخصات عمومی گمانه ھای مطالعاتی - ١جدول 

  

عمق 
سنگ 
بکر 

)متر(  

عمق 
مصالح 

واریزه ای 
 و ھوازده

)متر(   

عمق خاک 
 دست ریز 

)متر(  

حدود تراز 
گمانه به 

کف 
مسيل 
 طرق

)متر(  

عمق 
ریحفا  

)متر(  

UTM مختصات     
 گمانه

Y X 

2 2 - +4 10 4008037 735960 BH1 
0.72 - 0.72 +4 10 4008091 735919 BH2 
0.84 - 0.84 +5 10 4008174 735908 BH3 



  
  عمق نمونه ھای موم اندود سنگی - ٢جدول 

  
 گمانه

 عمق نمونه 

BH1 3 – 3.42 6.47 – 6.85 8 – 8.52 

BH2 4 – 4.63 6.42 – 6.9  8.38 – 9  
BH3 4 – 4.5  6 – 6.7  - 

  
پس از انتقال نمونه ھا به آزمایشگاه ، آزمایشات فيزیکی مانند تعيين دانسيته خشک ، دانسيته اشباع ، 

ھمچنين . نمونه منتخب صورت پذیرفت ۵بر روی  ISRMدرصد جذب آب و درصد تخلخل بر اساس استاندارد 
 ٢نمونه و آزمایشات سه محوره و برش مستقيم بر روی  ۵گ بر روی آزمایش مکانيکی تک محوره سن

  . انجام گردید ASTMنمونه منتخب و بر اساس استانداد 
  

  : ایجنتبحث و 
  

  خصوصيات فيزیکی
این ریز ساختارھا شامل کانی ھا ،          . خواص فيزیکی سنگ بکر به ریزساختارھای آن بستگی دارد

ریزشکست ھا بر روی مقاومت سنگ و جھت شکست . ز شکست ھا می باشدرخ ،مرزھای دانه ای و  ری
نتایج حاصل از آزمایشات فيزیکی صورت گرفنه ) ٣(در جدول شماره .)Shalabi  et al,2007 (تاثير می گذارد 

  . نشان داده شده است
  نتایج آزمایشات فيزیکی بر روی نمونه ھای سنگی - ٣جدول 

  

 گمانه
 

 عمق
)متر(  نوع سنگ 

نسيته دا
 خشک

gr/cm3 

دانسيته 
 اشباع

gr/cm3 

 جذب آب
% 

 تخلخل
% 

BH1 0 - 2 2.272 0.878 2.609 2.586 گرانيت 

BH1 5 - 6  پگماتيت با
 1.225 0.472 2.608 2.596 رگه ارتوکالز

BH2 1 - 2 1.087 0.414 2.638 2.623 گرانيت 
BH2 7 - 8 1.209 0.462 2.631 2.619 گرانيت 
BH3 2 - 3 تگراني  2.539 2.595 2.229 5.658 

  
نتایج بدست آمده نشان می دھد که با افزایش وزن مخصوص در نمونه ھای مورد مطالعه، تخلخل کاھش 

خل ، سنگ برای تخل) Bell,2000(برای وزن  مخصوص و  )Anon,1979(بر اساس طبقه بندی . می یابد
و از نظر تخلخل در رده سنگ ھایی با  سنگ ھایی با وزن مخصوص خيلی باالھای مورد مطالعه در رده 

  .تخلخل خيلی پایين قرار می گيرند
  

  خصوصيات مکانيکی
تعيين و تحليل خواص مکانيکی سنگ ھا و توده ھای سنگی مھمترین بخش در ھر پروژه زمين شناسی 

    از جمله آزمایشات مکانيکی می توان به آزمایشات ). Diamantis et al , 2009(مھندسی می باشد 
                          آزمایش مقاومت فشاری . برش مستقيم اشاره نمود تک محوره ، سه محوره و 

مرسوم ترین آزمون آزمایشگاھی برای مطالعات مکانيکی سنگ بکر می باشد  ) UCS(تک محوری 
که بر اساس  نتایج آزمایش تک محوره سنگ) ۴(در جدول شماره ). ١٣٩٢نوربخش رزمی و ھمکاران ، (

نمونه منتخب از مغزه ھای حفاری شده انجام  ۵بر روی    ASTM D 3148و   ASTM 2938استانداردھای 
ھمانطور که در جدول فوق مشاھده می شود مقادیر مقاومت فشاری بين  . شده ارائه گردیده است

خلی ، تفاوت متغير است که این تفاوت ممکن است ناشی از ناپيوستگی ھای دا 55.94تا  24.28
  . پتروگرافی و یا پيچيدگی ساختار گرانيت باشد

  
  
  



  
  

  نتایج آزمایش تک محوره سنگ - ۴جدول 
                                                                                                                                                                   

 گمانه
 

 عمق
)متر( شرایط  نوع سنگ 

 نمونه
 دانسيته

(gr/cm3) 

مقاومت 
 فشاری
(MPa) 

E 
(GPa) ʋ 

BH1 3.00-3.42  0.36 41.96 43.34 2.61 اشباع گرانيت 

BH1 6.47-6.85  0.40 23.66 34.68 2.61 اشباع گرانيت 

BH2 6.42-6.9 0.37 52.28 55.94 2.61 خشک گرانيت 

BH2 8.38-9.00 نيت گرا  0.37 40.60 52.49 2.60 اشباع 

BH3 4-4.5 0.34 23.08 24.28 2.65 خشک پگماتيت 
  

  .وضعيت نمونه ھا را در آزمایش تک محوری ، قبل و بعد از آزمایش نشان می دھد) ٣(شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پ و بعد از آزمایش در راستقبل از آزمایش در چ: وضعيت نمونه در آزمایش تک محوری  – ٣شکل 



  
  
  

مقاومـت آن ھـا در چنـين . سنگ ھـا در طبيعـت و در شـرایط واقعـی تحـت تـنش سـه محـوری قـرار دارنـد 
شرایطی برای محاسبه طرفيت مجاز باربری پی سنگ ھا ، طراحی سدھا ، مطالعه مکانيزم ایجاد گسل و 

در جـدول ). ١٣٨٠مـی فـر و سـروش ،فھي(چين خوردگی ھا و حفاری ھای زیرزمينـی حـائز اھميـت اسـت 
نمونـه  ٢بـر روی    ASTM D 2664نتایج آزمایش سـه محـوره سـنگ کـه بـر اسـاس اسـتاندارد ) ۵(شماره 

  .منتخب از مغزه ھای حفاری شده انجام شده ارائه گردیده است
  

  نتایج آزمایش سه محوره سنگ - ٥جدول 
  

شرایط  نوع سنگ (m)عمق  گمانه
 نمونه

دانسيته 
 خشک

بترطو  
(%) 

C 
(Kg/cm2) 

ᶲ 
(Deg) 

BH2 4.00-4.63 36.4 0.40 0.27 2.60 اشباع گرانيت 

BH3 6.00-6.70 
پگماتيت با 

ارتوکالز 
 فراوان

 36.9 0.30 0.33 2.59 اشباع

  
وضعيت نمونه ھا ) ۴(شکل . از نتایج فوق می توان برای تعيين پارامتر ھای مھندسی سنگ استفاده کرد

  .ری ، قبل و بعد از آزمایش نشان می دھدرا در آزمایش   سه محو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قبل از آزمایش در چپ و بعد از آزمایش در راست: وضعيت نمونه در آزمایش سه محوری  – ٤شکل 
  

جھت تعيين مشخصات مکانيکی سنگ ھای گرانيتی مورد مطالعه عالوه بر آزمایش ھای تک محوری و 
 ٢و سطح درز طبيعی ) سطح اره بر(يم بر روی سطح شکسته شده سه محوری ، آزمایش برش مستق
صورت پذیرفت تا برآوردی از مقاومت برشی سنگ در   ASTM D 5607نمونه سنگ بر اساس استاندارد 

نمونه  ٢نتایج آزمایش برش مستقيم سنگ که بر روی ) ۶(در جدول شماره . سطوح ضعف ھم بدست آید
  . نجام شده ارائه گردیده است منتخب از مغزه ھای حفاری شده ا

    
  



  
  نتایج آزمایش برش مستقيم سنگ – ٦جدول 

  

  (m) گمانه
شرایط  نوع سنگ عمق 

 نمونه
دانسيته 
 خشک

رطوبت
(%) 

C 
(Kg/cm2) 

ᶲ 
(Deg)توضيحات 

BH1 3.0-3.42 برش بر روی  30.3 0.70 0.19 2.62 خشک گرانيت
 سطح درزه

BH3 4.50-4.80 

پگماتيت 
ھوازده با 
مسکوویت 
 فراوان

برش بر روی  27.2 0.23 0.33 2.60 اشباع
 سطح اره بر

  
  )JRC(تعيين ضریب زبری درزه 

ضریب زبری درزه عددی است که با استفاده از آن می توان مقاومت برشـی یـک سـطح ناپيوسـتگی را در 
ه ھـای سـطوح در تـنش ھـای نرمـال بـاال ، دندانـ. تنش ھای نرمـال بـاالتر از حـد آزمایشـگاھی تخمـين زد

ضریب زبـری ). ١٣٩٢جھد آزما ، (شکسته شده و مقاومت برشی نزدیک به مقاومت سنگ بکر خواھد بود 
ـــل ھـــای اســـتاندارد منتشـــر شـــده توســـط ـــا پروفي ـــاھر ناپيوســـتگی ب ـــه وســـيله مقایســـه ظ                درزه ب

)Barton , choubey , 1977 ( که در شکل)ميزان ضریب ) ٧( ر جدولد. نشان داده شده تعيين می شود) ۵
نوسانات سطوح ناپيوسـتگی انـدازه گيـری شـده نشـان داده شـده ) ۶(نمونه و در شکل ۵زبری درزه برای 

  .است
  )JRC(مقدار ضریب زبری درزه  – ٧جدول 

طول درزه  (m)عمق  گمانه
(cm) 

  )mm(دامنه زبری 
(Asperity amplitude) 

با استفاده از  JRCمقدار 
  نپروفيل ھای بارتو

BH1 7.2 8.2 2.5 8-10 
BH1 9.43 8 3 10-12 
BH2 7.2 6.2 15 12-14 
BH2 8.2 8.1 2 8-10 

BH3 7.75 9 10 16-18 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 JRCپروفيل ھای زبری و تخمين  – ٥شکل 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نوسانات سطوح ناپيوستگی اندازه گيری شده – ٦شکل 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  : نتيجه گيري
با توجه به افزایش ساخت و سازھا در مناطق جنوبی شھر مشھد و وجود رخنمون ھای گرانيتـی 

بـا . در این نواحی ، مطالعه خواص فيزیکی و مکانيکی این سنگ ھا بسيار حائز اھميت می باشد
تک محوره و بر اساس طبقه بندی دیر و ميلر ، سنگ ھای مـورد مطالعـه  توجه به مقادیر مقاومت

ــدول در ر ــه نشــاندھنده م ــد ک ــرار مــی گيرن ــاال ق ــدولی ب ــين نســبت م ــاال و ھمچن ده مقاومــت ب
سـنگ  Anonبـر اسـاس طبقـه بنـدی .االستيسيته باال و تراکم پذیری کم این سنگ ھا می باشد

ھای مورد مطالعه در رده سنگ ھای با وزن مخصوص خيلی باال و تخلخل خيلـی پـایين قـرار مـی 
 ٧٠/٠ط بـه ایـن سـنگ ھـا ش بـرش مسـتقيم ، پـارامتر چسـبندگی مربـوبا توجه به آزمـای. گيرند 

درجه می باشـد کـه در محاسـبات مھندسـی  ٣/٣٠کيلوگرم بر سانتی متر مربع و زاویه اصطکاک 
  .سنگ مورد استفاده قرار می گيرد

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :تقدیر و تشکر
اردادن امکانات آزمایشگاھی مشاور محترم جھد آزما به جھت در اختيار قر نبدینوسيله از شرکت مھندسي
  .تشکر و قدردانی می گردد



  
  :منابع فارسي 
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دریاچه ھای : محيطی تخليه نخاله ھای ساختمانی بر روند احداث پروژه ھای عمرانی ، مطالعه موردی 
  ، اولين کنفرانس ملی ژئوتکنيک ایران ، دانشگاه محقق اردبيلی"ی پارک ملی چھل بازه مصنوع
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  فردوسی مشھد
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  :چكيده

  شناسی زیرساختی در احداث سد امری الزم در مراحل اوليه عملياتی تشخيص ساختارھای زمين
بعدي از سازي به عنوان يك ابزار ژئوفيزيكي مناسب در بدست آوردن تصاوير دو و سهمدل. باشدمی

ای شکست مرزي تغييرات فضايي پارامترھای  روش لرزه. رودشناسي بکار میساختارھاي زمين
  ھای ای و پارامتر جذب را بوسيله آناليز اولين زمان رسيدھاي سيگناللرزهپتروفيزیکی از قبيل سرعت 

ھا، تواند وابسته به جنس سنگ، تخلخل، درزهاین پارامترھا می. کندای توليد شده، بررسی میلرزه
اي  اساس اين روش بر مبناي حركت امواج لرزه. شناسی باشدھای زمينھوازدگی و سایر فاکتور

در این مطالعه در نظر است که با استفاده از . باشد ھاي مختلف، مي انكسار آنھا از اليه شكست مرزي و
ای واقع در لنجان از استان اصفھان با استفاده از ای شکست مرزی برداشت شده از منطقهھای لرزهداده

سد سورک شناسی منطقه برای احداث ای ساختارھای زمينو پردازش یارانه) RTM(روش زمان برگشتی 
  .مورد تحليل قرار گيرد که بدین وسيله بتوان دید کلی از ساختارھای زیرسطحی منطقه بدست آورد

  
  شناسیسازی، زمان رسيد، تفسير زمينای، مدلسد، روش شکست لرزه؛ ھای کليدیواژه 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

Geological structures studies of Soork dam by using seismic 
tomography 

 
Abstract: 
Identify the geological structures of the dam infrastructure is necessary in the early stages of 
operational. Modeling is used as a geophysical tool for obtain of two-and three-dimensional 
images of structures. Seismic refraction method considered spatial variations petro physical 
parameters such as velocity and absorption parameters by analyzing seismic first time receipts 
generated signal. These parameters can be related to rock porosity, joints, geological 
weathering and other factors. The method is based on seismic refraction and diffraction of 
waves moving in different layers. In this study, using data that a refraction seismic taken from 
that region located in the Esfahan using return time method (RTM) and processing of subsidies 
land area for construction of dam structures are analyzed that can obtained a whole idea of 
sub-surface structures of study area. 
 
Keywords: Dam, Seismic fraction method, Modeling, Time receipt, Geological 
interpretation. 
 

◊◊◊◊◊◊◊  
  :مقدمه

سطحی گسترش وسـيعی ساختارھای زیرسطحی و دستيابی به منابع زیرتالش برای شناسایی امروزه 
ای یکـی از ابزارھـای شناسـایی ایـن سـاختارھا پيدا کرده است و ژئوفيزیک مخصوصاً روش شکست لـرزه



 

دان آلمـانی گـردد یعنـی زمـانی کـه ژئوفيزیـکبر مـی ١٩١٠ای به سال شکست لرزهتاریخچه روش . است
 مينتـروپ، ١٩١٩درسـال  .ای در داخـل زمـين اشـاره کـردھای لـرزهحرکت موج به کاربرد خاصی ازمينتروپ 
 بـتث تقاضـای سـال درھمـان و کـاربرد بـه ساختارزیرسطحی ھاونوععمق تخمين رابرای شکستی پروفيل
ھای اساسی ای شکست مرزی به عنوان یکی از روشروش لرزه). Palmer, 1980( کرد را شکستی روش

ایـن روش در مـوارد . رودکـار مـیب ھـای محلـینومـالیآ ھای نيمه سطحی و یـاالیهژئوفيزیکی در بررسی 
 ھـای زیرزمينـی، ذخـایر ھيـدروکربنی و اکتشـاف معـدن بـه کـار بآ زیادی مانند مھندسی، محـيط زیسـت،

 اکتشـاف بـا را خاصـی موفقيت ایلرزه شکست روش ١٩٢٠درسال ). Khalil and Hanafy, 2008( رودمی
سـال  در آيـرز ).Palmer, 1986( آورد بدسـت بـزرگ ساختارھای از بردارینقشه با ایران در ینمک گنبدھای
 در وی. داد ارائـه مرزي شكست ايلرزه ھاي داده تفسير در شيبدار ھاي اليه آناليز براي را روشاین  ٢٠٠٠
  در اساســي گــام كــه را شــيبدار ھــاياليــه بــراي مســتقيم مســاله حــل از كــاملي محاســبات روش ايــن
 ٢٠٠٩گریل و ھمکاران در سـال ). Ayers, 2000( دھدمي ارائه است مرزي شكست ھاي داده سازيوارون

ای شکست مرزی استفاده کردند و بـا اسـتفاده از از روش لرزه برای تعيين سرعت امواج برشی و فشاری
را برای تعيين سطح ) WSI(یک شاخص  ،انتشار این امواج در مرز مشترک بين دو الیه اشباع و غير اشباع

يـایی منطقـه در ادامـه ایـن تحقيـق، ابتـدا موقعيـت جغراف). Grelle and Guandago, 2008(آب ارائه کردند 
ای ھـای لـرزهسـازی دوبعـدی دادهشود و سپس مباحـث و نتـایج حاصـل از مـدلمورد مطالعه بررسی می
کيلـومتری جنـوب شـرقی  ٢۵مطالعـه در منطقه مـورد . گيردمورد مطالعه قرار می ،شکست مرزی منطقه

 .نشان داده شده است ١واقع شده که در شکل  در شھر لنجان شھر کرد
  

  
  )ngdir( موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه - ١شکل

  
ھای سنگ، کنگلومرا و ماسهمورد مطالعه شامل رسوبات آبرفتی شناسی منطقهاجزا و ساختارھای زمين
. باشـدھـا بـا سـن کرتاسـه مـیکنگلومرایی بختيـاری مربـوط بـه ميوسـن و آھـک رسی معروف به سازند

نيـز موقعيـت  ٣در شکل . )٢شکل( شودشناسی دیده میموقعيت سد سورک در رسوبات در نقشه زمين
  .ھای برداشت ژئوفيزیکی و جزئيات منطقه آورده شده استپروفيل

  
  



 

 

  
  )ngdir(مطالعهشناسی منطقه مورد زمين -٢شکل

  
  نگاری در منطقه مورد مطالعهھای ژئوفيزیکی لرزهموقعيت برداشت -٣شکل

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
 :روش تحقيق

باشد که از زمان ای میھای پروفيلي شکست لرزهیک تکنيک برای تفسير داده )RTM( روش زمان برگشت
در  شامل دو مرحله اساسي است؛ RTMروش . كند اي استفاده مي رسيدھاي مستقيم و وارون امواج لرزه

شود و در مرحله دوم عمق ھر  ای در مورد ھر بازتابنده انجام ميرحله اول آناليز سرعت امواج لرزهم



 

بعد از . )Palmer, 1986( شودراي ھر ايستگاه گيرنده محاسبه ميزمان ب -بازتابنده بوسيله آناليز عمق
اي شكست  ھاي لرزه داده Ray Tracing استفاده ازبا  ،بدست آمدهعمقی ھا و مقطع محاسبه سرعت

  ھاي واقعي مقايسه و دقت  ھا با دادهاين داده. شود ست آمده محاسبه ميمرزي از مقطع بد
مورد مطالعه قرار ) RMSE( ميانگين مربع خطا مانده بر اساس ھا با استفاده از مقادير باقي سازيمدل
   .گيرد مي

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :نتایج

ه باشد، فاصلژئوفون می ٢۴پروفيل برداشت شده است که ھر پروفيل شامل  ٩مورد مطالعه در منطقه 
متر از ھمدیگر واقع شده  ۶٠نقطه انفجار با فاصله  ۵در ھر پروفيل . باشدمتر می ١٠ھا از یکدیگر ژئوفون
دھد، پوشش ميدر امتداد يك خط مبنا كه تقريباً محدوده محور سد را  ٣تا  ١ھاي شماره  پروفيل. است

متري غرب آن، خط مبناي ديگري در نظر  ٢۵٠به موازات خط مبناي مذكور و تقريباً به فاصله . اند واقع شده
بنابراین بعد از برداشت اولين . اند برداشت شده ۶و  ۵، ۴ھاي شماره  گرفته شده كه در راستاي آن پروفيل

 افزار انجام شده در یک پروفيل را وارد نرم ھایزمان رسيدھای مربوط به ھر انفجار، تمامی برداشت
موقعيت  الف، ۴شکل . کنيمسپس زمان رسيدھای مربوط به الیه اول و دوم را مشخص می. کنيممی

در  .باشدافزار میھا به نرمبعد از وارد کردن دادهبندی را بھمراه الیه ١زمان رسيدھای مریوط به پروفيل 
شکل . شودافزار انجام میوط به پروفيل معرفی شده نوسط نرمی مربسازی زیرساختمدل ،مرحله بعد

مدن بدست آ با. نشان داده شده است ١سطحی پروفيل سازی مقطع عمقی ساختار زیرنتایج مدل ب،۴
ضمناً . يابد شود كه ضخامت اليه اول از ابتدا به انتھاي پروفيل افزايش مي مقطع عمقی مالحظه مي

ه در الي. مسافت مشھود است –رسوبات آبرفتي به خوبي توسط نمودارھاي زمان افزايش تدريجي تراكم 
توان پي برد كه  از تلفيق نتايج مي. متر برثانيه منتشر مي شوند ١١٠٠سطحي امواج فشاري با سرعت 

سرعت انتشار  .اند تري تشكيل شده ھاي متراكم ھاي انتھايي پروفيل از آبرفت محدوده واقع در قسمت
بعد از محاسبه  .متربرثانيه تعيين شده است ٣٣٠٠در حدود ) الیه دوم(شاري در اليه آھكي امواج ف

اي شكست مرزي از مقطع بدست  ھاي لرزه داده Ray Tracing سرعتھا و مقطع عمقی، با استفاده از
رار ھا مورد مطالعه ق سازيھاي واقعي مقايسه و دقت مدل اين داده ھا با داده. شود آمده محاسبه مي

  .آورده شده است ج۴گيرد که در شکل  مي
  

  



 

   

  
) ، ب١موقعيت زمان رسيدھای مریوط به پروفيل ) الف -٤شکل

 RMSE=0.73 دقت مدلسازی) مقطع عمقی و ج

 
پروفيل در  نيز بایستی انجام شود که دومين ٢برای پروفيل  ١تمامی مراحل ذکرشده در تفسير پروفيل 

، با ھمان راستا و تقريباً منطبق با محدوده پيشنھادي محور سد برداشت شده ١امتداد پروفيل شماره 
 ١متري آخرين گيرنده پروفيل شماره  ١٠در فاصله  ٢اين ترتيب كه اولين گيرنده پروفيل شماره   به. است

طع عمقی ساختار زیر سطحی و سازی مقبترتيب زمان رسيدھا، نتایج مدل ۵در شکل. واقع شده است
Ray Tracing  مسافت متناظر با  -ھاي زمان كه در منحنيھمانگونه . نشان داده شده است ٢پروفيل

با افزايش عمق بويژه در ابتداي پروفيل به ميزان تراكم رسوبات آبرفتي  ،شود ای ديده ميبرداشتھاي لرزه
در اين . شود اند افزوده مي امت قابل توجھي پوشانيدهنسبتاً ريزدانه كه دره آبرفتي ساختگاه را با ضخ

در اليه آھكي سرعت . متربرثانيه است ١۵٠٠ھاي مربوط به بخش سطحي اليه آبرفتي  مقطع نيز سرعت
 .متربرثانيه است ٢٧٠٠انتشار امواج 

  



 

  الف

  ب

 ج
) ، ب٢به پروفيل  موقعيت زمان رسيدھای مریوط) الف -٥شکل

 دقت مدلسازی) مقطع عمقی و ج
RMSE=0.96  

 
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :گيرینتيجه

وجود  ٢و  ١دو پروفيل  شناسی در ھرسازی و زمينج مدلیانطباق خوبی بين نتابا توجه به مشاھدات، 
کر شد ضخامت اليه اول از ابتدا به انتھاي ذ ١ھمانطور که در تفسير مقطع بدست آمده از پروفيل . دارد

  افزايش تدريجي تراكم رسوبات آبرفتي به خوبي توسط نمودارھاي  و يابد پروفيل افزايش مي
سرعت انتشار امواج، الیه دوم از رسوبات آھک ھمچنين با توجه به  .مسافت مشھود است –زمان 

تفسير مقطع بدست  .ھای کرتاسه تایيد شده استشناسی منطقه وجود آھکزميندر تشکيل شده که 
با توجه به خطای  .شناسی منطقه تایيد شده استتوسط زمين ١روفيل نيز ھمانند پ ٢آمده از پروفيل 



 

erms سازی شده ھای شبيه، مقاطع بدست آمده ھمبستگی باالیی با داده٢و ١سازی پروفيل مدل
ای شکست مرزی ھای لرزهسازی دادهکه این روش برای مدل نمودگيری توان نتيجهدر نھایت می .دارند

  .خوبی نشان داده استشناسی منطقه ھماھنگی بدست آمده با زمينمناسب بوده و نتایج 
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع
گزارش نھايي " ،)١٣٨٣( اي اصفھان اداره كل امور آب استان چھارمحال و بختياري سازمان آب منطقه
 ."ژئوفيزيك سد سورك
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  ھای سد سقاوه استفاده در سنگ پوشش و بتن سازه
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  :چكيده 
  

مھمترين . نقش بسيار مھمي در سدھاي خاکي دارد) Rip rap( سنگ پوشش محافظ سد يا ريپ رپ
سنگھاي . نقش اين اليه محافظت از خاکريز و بدنه سد در برابر فرسايش ناشي از امواج درياچه سد است

مورد استفاده بايد از قابليت مکانيکي خوبي برخوردار بوده و ھمچنين بايد در برابر فرسايش 
 . مت کافي نشان دھندفيزيکوشيميايي از خود مقاو

اين سد از نوع . شود سد مخزني سقاوه در بخش مارگون از توابع استان کھگيلويه و بويراحمد ساخته می
باشد که براي تامين آب کشاورزي اراضي پايين دست و ھمچنين سد خاکي با ھسته رسي مي

براي . شوداحداث مي) تدر حال ساخ(واحدھاي صنعتي موجود در اين منطقه از جمله کارخانه سيمان 
ھاي بتني، از سنگھاي آھکي متعلق به سازند سنگ پوشش محافظ و توليد مصالح بتن جھت سازه

ھاي اخذ شده بر روي نمونه. شود که بدين منظور نيز دو معدن شناسايي شده استگورپي استفاده مي
برابر مواد شيميايي صورت گرفته از ھر معدن آزمايشات تعيين خصوصيات فيزيکي و مکانيکي و مقاومت در 

در اين مقاله ضمن ارائه نتايج آزمايشات، کيفيت سنگھا با توجه به استانداردھاي موجود در زمينه . است
سنگھای آھکی مذکور براي استفاده در ساخت بتن مناسب و . در ريپ رپ مورد ارزيابي قرار گرفته است
و طبق برخي ديگر غيرمناسب تشخيص داده شده  ھا مناسببراي سنگ پوشش طبق برخي آئين نامه

  .است
  . ريپ رپ، خصوصيات فيزيکي، خصوصيات مکانيکي سنگ، سد سقاوه :كليد واژه ھا

   
  

Abstract: 
 

Rip rap has an important role in earth dams. The most important effect of this layer is 
protecting embankment and the body of earth dams in front against erosions caused by dams 
lake waves. The used rocks should have appropriate mechanical properties and also should 
prove enough resistance against physicochemical erosion.  
Saghave reservoir dam is being constructed in Margoon region of kohgloyeh and boouerahmad 
province.  This dam is an earth dam with a clay core that is going to be constructed for 
supplying the irrigation water of downstream areas and industrial units of this area such as 
cement factory. For the rip rap and the concrete’s ingredients used in the nearby concrete 
structures, the lime stones belonged to Goorpy formation was used and for achieving this 
purpose two mines were detected in the area.  On the obtained samples from each mine the 
determination test for physical, mechanical properties and resistance against chemical has been 
undertaken. In this paper, alongside presenting laboratory results, rocks quality was assessed 
with regard to existing standards in the field of rip rap. The above mention lime stones used for 
building the rip rap was identified appropriate base on some manuals and inappropriate base on 
some the others.   
 
Keywords : saghave dam, rip rap, physical parameter, rock mechanics parameter 
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  :مقدمه 

  
اي متشکل از مصالح سنگي در ابعاد متفاوت است که يهريپ رپ يا اليه سنگ پوشش محافظ بدنه سد، ال

نقش اين اليه محافظت از خاکريز و بدنه سد در برابر . گيردترين بخش يک سد خاکي قرار ميدر خارجي
لذا مصالح مورد استفاده در اين بخش ھم بايد از قابليت . فرسايش ناشي از امواج آب درياچه است

د و ھم بايد در برابر فرسايش فيزيکوشيميايي از خود مقاومت کافي نشان مکانيکي خوبي برخوردار باشن
البته . براي استفاده از سنگھا جھت استفاده در سنگ پوشش استانداردھاي متفاوتي وجود دارد. دھند

برخي از اين استانداردھا مربوط به استفاده از سنگھا در موج شکنھا ھستند که گاھاً براي طراحي اليه 
ھا آزمايشات مورد نياز براي با اين حال در اکثر آئين نامه. گيرندشش بدنه سد مد نيز نظر قرار ميسنگ پو

مھمترين اين آزمايشات به . تاييد يک نوع مصالح سنگي جھت استفاده در سنگ پوشش يکسان ھستند
  :طور خالصه در زير است

  :ويژگيھاي ظاھري و مطالعات مقاطع ميکروسکوپي -١-١
ظاھري سنگ مورد استفاده شامل ھوازدگي، وجود ترکھا و شکافھا، دگرساني، عدم وجود  ويژگيھاي

است که در مطالعه مقاطع ميکروسکوپي ھم مد نظر ... خواري و کانيھاي رسي، داشتن قابليت چکش
  .گيرندقرار مي

  :خصوصيات فيزيکي -٢-١
دانسيته و تخلخل دو . است منظور از خصوصيات فيزيکي، دانسيته، تخلخل و درصد جذب آب سنگ

اي بر مقاومت  اين دو پارامتر تأثير بسيار عمده. باشندخصوصيت فيزيكي بسيار مھم سنگھاي رسوبي مي
چگالي سنگھا تابع . اي، سنگھا دارد فشاري تك محوري، مدول يانگ، درصد رطوبت و شاخص بار نقطه

باشد و ھوازدگي باعث كاھش آن  نگ ميھا و ساير فضاھاي باز موجود در س ھا، شكاف منافذ، درزه
ھا در  ھا در سنگ، تجزيه شيميايي و تورم برخي از كاني اين موضوع به خاطر افزايش شكستگي. شود مي

اختالف در چگالي سنگھا بيشتر مربوط به تخلخل آنھاست، لذا ھمبستگي زيادي . باشد اثر ھوازدگي مي
براي تعيين اين خصوصيات آزمايش تعيين خصوصيات  ).١٣٨٣پسند، (بين چگالي و تخلخل وجود دارد 

نيز سنگھا را بر اساس تخلخل و  (Anon, 1979)آنون . شودانجام مي ISRMفيزيکي سنگ طبق استاندارد 
 . ارائه شده است) ١(بندي در جدول اين طبقه. بندي کردوزن واحد حجم خشک طبقه

  
 )١٩٧٩آنون (يته خشک، بندي سنگھا بر اساس تخلخل و دانسرده  -  ١جدول 

  

درصد   رده
خشک  دانسيته  توصيف تخلخل  تخلخل

(gr/cm3) 
توصيف 
  دانسيته

  خيلي پايين  1.8>  خيلي باال 30<  ١
  پايين  2.2-1.8  باال  15-30  ٢
  متوسط  2.55-2.2  متوسط  5-15  ٣
  باال  2.75-2.55  پايين  1-5  ٤
  خيلي باال  2.75<  خيلي پايين  1>  ٥

  
  :در برابر تر و خشک شدن) دوام(مقاومت  -٣-١

، انحالل، اكسيداسيون، سايش )وارفتگي(، شكفتن )ھيدراسيون(فرآيندھاي پوسته پوسته شدن، آبگيري 
اما داشتن يك شاخص مناسب براي تعيين . شوند باعث تغيير در ويژگيھاي فيزيكي و مكانيكي سنگھا مي
ناسب براي نشان دادن يك شاخص بسيار م. حساسيت سنگ در مقابل دگرساني ضروري است

حساسيت سنگ در مقابل تر و خشك شدن متوالي و تأثيرات شيميايي آب، شاخص دوام وارفتگي است 
اين آزمايش ). ١٣٨٢سينگ و گويل، (ارايه گرديد  ١٩٧٢كه روش تعيين آن توسط فرانكلين و چاندرا در سال 

ھاي دو  رت استاندارد درآمد و به روشبه صو) ISRM(مكانيك سنگ  المللي توسط انجمن بين ١٩٧٩در سال 
، سنگھا را بر اساس شاخص دوام اولين )١٩٧٢(فرانكلين و چاندرا . اي تقسيم گرديد اي و تك مرحله مرحله

ھمچنين گمبل ). ١٣٨٣پسند، (آورده شده است ) ٢(بندي در جدول  مرحله رده بندي نمودند كه اين رده
بديدگي دومين مرحله رده بندي نمود كه اين رده بندي نيز در ، سنگھا را بر اساس شاخص دوام آ)١٩٧١(

 .)Gamble, 1971(ارائه شده است ) ٢(جدول 
  :مقاومت فشاري تک محوري -٤-١

 متداولترين آزمون آزمايشگاھي براي مطالعه خواص) UCS(آزمون مقاومت فشاري تك محوري يا نامحصور 
براي مصالح . ده، انجام دقيق آن بسيار مشكل استباشد كه با وجود ظاھري سا مكانيكي سنگ بكر مي

  .ريپ رپ نيز تعيين مقاومت فشارشي تک محوري در دو حالت خشک و اشباع ضروري است



  :تعيين درصد سايش به روش لوس آنجلس -٥-١
دانه در برابر آزمايش لوس آنجلس شاخص بسيار خوبي براي تعيين مقاومت سنگھا و مصالح درشت

  .شودانجام مي ASTM C131اين آزمايش مطابق استاندارد . است فرسايش مکانيکي
  ):ساندنس(تعيين مقاومت در برابر عوامل جوي  -٦-١

اي آزمايش ساندنس در حقيقت شاخصي بسيار مھم براي تعيين ميزان مقاومت مصالح سنگي و سنگدانه
انجام  ASTM C88با استاندارد اين آزمايش مطابق . در برابر ھوازدگي شيميايي يا ھمان عوامل جوي است

بدين منظور از دو محلول سولفات سديم و منيزيم براي تعيين مقاومت مصالح در برابر عوامل . شودمي
نوع محلول با توجه به جنس سنگ انتخاب شده و براي سنگھاي آذرين از محلول . شود جوي استفاده مي

  .)ASTM, 2003(شود فات سديم استفاده ميسولفات منيزيم و براي سنگھاي کربناته از محلول سول
 

 رده بندي سنگھا بر اساس شاخص دوام وارفتگي - ٢جدول 
  

)Gamble, 1971(  ) ١٩٧٢فرانکلين و چاندرا(  
شاخص دوام وارفتگي 

 Id2دومين مرحله 
(%)  

شاخص دوام وارفتگي  توصيف
 توصيف  (%) Id1اولين مرحله 

  خيلي ضعيف  25-0  خيلي ضعيف  0-30
  ضعيف 50-25  ضعيف 30-60
  متوسط 75-50  متوسط 60-85
  مقاوم 90-75  كمي مقاوم 85-95
  خيلي مقاوم 95-90  مقاوم 95-98

  شديدا مقاوم  100-95  خيلي مقاوم  98-100
  
  :تعيين مقاومت در برابر انجماد و ذوب -٦-١

نجماد و ذوب ھاي متوالي ااين آزمايش شاخص مناسبي را جھت بررسي مقاومت سنگھا در برابر چرخه
ھاي انجماد و ذوب وجود دارد که در ھاي متفاوتي براي تعيين تعداد چرخهمعموالً توصيه. کند فراھم مي

  . سيکل است ١٢ھا حداقل آن برخي آئين نامه
  :اي و مقاومت کششي سنگتعيين شاخص بار نقطه -٧-١

اين . پذيرد اي صورت مي قطهبراي تعيين سريع شاخصي براي نشان دادن مقاومت سنگ، آزمايش بار ن
برخي منابع . آزمايش در متداولترين شيوه خود روي مغزه ھاي سنگي و به صورت قطري انجام مي شود

) ٣(اند که يکي از بھترين آنھا در جدول اي براي سنگھا انجام دادهبنديھايي بر پايه مقاومت بار نقطهتقسيم
 ).١٣٨٠سروش، و  فر فھيمي(نشان داده شده است 

 (Is (50))اي رده بندي سنگھا بر اساس شاخص بار نقطه - ٣جدول 
  

نقل از   – Is(50) (MPa)  نقل از دير – Is(50) (MPa)  توصيف  رده
  بنياوسکي

A 8< 10<  مقاومت خيلي باال  
B  8.0-4.0  10.0-5.0  مقاومت باال  
C  4.0-2.0  5.0-2.5  مقاومت متوسط  
D  2.0-1.0  2.5-1.5  مقاومت پايين  
E  1.0>  1.5>  مقاومت خيلي پايين  

  
البته اين . شودمقاومت کششي نيز معموالً به طور غيرمستقيم با استفاده از آزمايش برزيلين تعيين مي

  .ھا بدانھا اشاره شده استاند و فقط در برخي از آئين نامهھاي معتبر توصيه نشدهدو پارامتر در آئين نامه
  :آزمايشات واکنش قليايي -٨-١

علت کمبود منابع قرضه درشت دانه مناسب براي ساخت بتن از ھمان سنگھاي مورد استفاده براي به 
براي استفاده از اين مصالح در ساخت . سنگ پوشش پس از خردايش و عمل آوري استفاده خواھد شد

 هسنگدان قليايي واکنش نوعدو . زائي آنھاستبتن مھمترين چيزي که بايد مد نظر قرار گيرد واکنش
 :است شده شناسايي

 سيليسي  -قليايي واکنش - 
 کربناته  -قليايي واکنش - 



روي مي  ھاسنگدانه در) فعال( آمورف سيليس حاوي مختلف کانيھاي ميان سيليسي -قليايي واکنش
 توليد ژلي و گيردمي فرا را ھابرخي قسمتھاي سنگدانه رنگ تيره ايحاشيه صورت به دھد و حاصل آن

 نمايد، جذب رطوبت و آب ژل اگر. ددار آب با زيادي ترکيبي ميل و است فراوان کلسيم داراي هک نمايد مي
 -قليايي واکنش نوعي البته .بتن مي گردد خوردگي ترك و انبساط سبب و يابد مي افزايش آن حجم

 واکنش .دھد مي رخ کوارتز حاوي سنگھاي در که است شده شناسايي نيز آھسته روند با سيليسي
 با دولوميت ھاي کريستال اھآن در که )دار رس( آرژيليتي - دولوميتي آھک سنگ در اغلب کربناته -ياييقل

 Berube and دھد مي رخ اند،شده پراکنده رس و کلسيت کانيھاي ميان در ميکرون ٥٠ متوسط قطر
Fournier, 1992) .( شوندروش انجام زير مي ٥آزمايشات تعيين واکنش قليايي طبق:  

گيري ھاي سنگ کربناته را اندازهکه ميزان انبساط نمونه ASTM C586ايش فعل و انفعال قليايي طبق آزم
 –که آزمايش پتانسيل آلکالي  CSA23.2-26Aآزمايش فعل و انفعال قليايي طبق . )ASTM, 2003(کند مي

ري شده و با استفاده از گيشود که در آن اکسيدھاي کلسيم، آلومنيوم و منيزيم اندازهکربناته خوانده مي
 -آزمايش پتانسيل آلکالي. )CSA, 2005(گيرد زايي سنگھا مورد بررسي قرار ميآنھا پتانسيل واکنش

آزمايش واکنش قليايي تسريع شده . شودانجام مي ASTM C289سيلسي به روش شيميايي که طبق 
 ASTMه روش فيزيکي که طبق گيرد و آزمايش فعل و انفعال قليايي بصورت مي ASTM C1260که طبق 

C1293 باشد زايي ميشود و قابل اعتمادترين آزمايش واکنشانجام مي)ASTM, 2003( . اين آزمايش
ھاي و معموالً در پروژه) کشدزمان انجام آزمايش يکسال طول مي(بسيار وقت گير و گران قيمت بوده 

  . پروژه انجام نشده است شود و به ھمين دليل در اينبسيار حساس و بزرگ انجام مي
ھمان طور که قبال ھم بيان شد، يک نمونه سنگ براي استفاده در ريپ رپ بايد داراي خصوصيات خاصي از 

ھاي اين ويژگيھا رکن اصلي و پايه آئين نامه. لحاظ ويژگيھاي فيزيکي، شيميايي و مکانيکي باشد
البته در . باشندمي USBRو  USACEنداردھاي ھا، استامھمترين اين آئين نامه. خصوصيات ريپ رپ ھستند

ھاي مربوط به برخي از طراحان نيز از آئين نامه. برخي از کتب استانداردھاي ديگري نيز ذکر شده است
. دھدبرخي از اين استانداردھا را نشان مي) ٥(و ) ٤(جداول . کنندموج شکنھا براي ريپ رپ استفاده مي

نيز استانداردي را که براي سدھاي سنگريزه اي ) ٥(و جدول  USBRو  USACEاستانداردھاي ) ٤(جدول 
 .شوداز اين استاندارد نيز براي طراحي ريپ رپ استفاده مي. دھدگيرد نشان ميمورد استفاده قرار مي

 USBRو  USACEھاي ويژگيھاي مصالح مناسب براي ريپ رپ بنا بر توصيه -  ٤جدول 
  

 
-نجام آزمايشات توصيه شده در اين استانداردھا بايد از نمونه سنگ بکر نمونهالزم به ذکر است که براي ا

-گيري بايد به گونهفرآيند نمونه. گيردانجام مي) حفر گمانه اکتشافي(گيري گيري به صورت بلوکي يا مغزه
و اي باشد که نمونه فاقد ھرگونه آثار ھوازدگي، رنگ برگشتگي، دگرساني، شکستگي، حفرات انحاللي 

. اي اخذ شوند که بيانگر کليه خصوصيات سنگ بکر مورد نظر باشدھاي بلوکي بايد به گونهنمونه. باشد... 
سانتيمتر  ٣٠×٣٠×٣٠ھا حداقل ابعاد نمونه بلوکي بايد براي نيل به چنين ھدفي بر اساس آئين نامه

گيري به صورت گمانه اکتشافي ديد بسيار کاملتري از معدن به دست مي يھی است که نمونهبد. باشد
توان با کمک آن اين روش بسيار گرانتر از اخذ نمونه بلوکي بوده ولي از لحاظ فني ارجحيت دارد و مي. دھد

ي معموالً در روش حفر گمانه اکتشاف. حجم معدن و نوع و ويژگيھاي سنگ را در زير سطح ھم تعيين کرد
سدھاي بسيار بزرگ و يا در حالتي که در محل معدن ترانشه وجود نداشته باشد و نتوان ارزيابي کاملي از 

 .گيردوضعيت سنگ در برداشتھاي سطحي به دست آورد مورد استفاده قرار مي
  
  
  



 USACEای بنا بر توصيه ويژگيھاي مصالح مناسب براي سدھای سنگريزه  – ٥جدول 
  

 
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
  

سد خاکي سقاوه به منظور تامين آب کشاورزي و صنعتي بخش مارگون در استان کھگيلويه و بويراحمد 
شکل . مارگون امکان پذير است - پاتاوه - دسترسي به محل سد از طريق جاده ياسوج. احداث خواھد شد

اي محدوده مورد مطالعه کس ماھوارهتصوير محدوده مورد مطالعه را بر روي نقشه راھھاي ايران و ع) ١(
  .دھدنشان مي

خورده قرار دارد که از مارنھاي ساختگاه سد سقاوه بر روي يال شمالي يکي از تاقديسھاي زاگرس چين
ھا به سازند اين نھشته. آھکي، آھک و آھکھاي مارني متعلق به انتھاي دوران دوم تشکيل شده است

ھا در پايين دست محور سد و در جناح راست رودخانه بوده که اين نھشته بھترين برونزد. گورپي تعلق دارند
ھاي مارني از مقاومت بسيار کمتري نسبت اليه. شوندرنگ ديده مياي بسيار روشن تا کرمبه رنگ قھوه

ھاي آھکي و آھک مارني برخوردار بوده و به شدت مستعد ھوازدگي ھستند به نحوي که در به اليه
ھوازدگي . اندحلھاي برونزد حالت سنگي خود را از دست داده و به خاک برجا تبديل شدهبسياري از م

ھاي سازند گورپي در اليه. شديد در برخي از قسمتھا تا عمق بسيار زيادي از اين سنگھا نفوذ کرده است
- ه شدهمتر پوشاند ٢٠محل بستر رودخانه و اطراف آن توسط پوششي از مواد آبرفتي به ضخامت حداکثر 

ھاي نھشته. دانه به صورت متناوب تشکيل شده استھاي ريزدانه و درشتپوشش آبرفتي از اليه. اند
دار تشکيل دانه بيشتر از شنھاي رسھاي درشتريزدانه عمدتاً رسھايي با پالستيسته کم و نھشته

  .رسددرصد ھم مي ٤٠ھا تا اند که البته درصد مواد ريزانه در آنھا زياد بوده و بعضي مواقع ميزان آنشده
  

  
  ايسقاوه بر روي نقشه راھھاي ايران و تصوير ماھوارهموقعيت سد   - ١شکل 

  
اند، بر خالف محل سد و مخزن آن، واحدھاي سنگي که براي استفاده در ريپ رپ مد نظر قرار گرفته

خوارند و ستيغھا و پرتگاھھاي اين آھکھا کامالً چکش . باشندمتعلق به آھکھاي تخريبي سازند گورپي مي
ھا و شکافھا در آنھا گسترش به دليل ماھيت شکننده، درزه. دھندموجود در منطقه را تشکيل مي

البته اکثر ناپيوستگيھا با . بيشتري داشته و در آنھا حداقل دو دسته ناپيوستگي قابل تشخيص است
- ميليمتر متغير است که طبق رده ٢٠تا  ٨بين  ھاباز شدگي ناپيوستگيھا در اين اليه. اندکلسيت پر شده

داري ناپيوستگيھا در فاصله. گيرندقرار مي) تنگ(در زمره ناپيوستگيھاي باريک  (Anon, 1979)بندي آنون 
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در اين سنگھا به ندرت آثاري از ميکروفسيلھا به چشم . متر است ٢ھا زياد بوده و معموالً بيش از اين اليه
اللي و آثار کارستيک در اين سنگھا ديده نمي شود و به صورت ضخيم اليه مشاھده حفرات انح. خوردمي
  .شوندمي

به منظور استفاده از اين سنگھا در ريپ رپ و به عنوان سنگدانه بتن پس از خردايش و فرآوري دو معدن در 
نامگذاري  R2و  R1اين دو معدن به اختصار . برداري صورت گرفته استنظر گرفته شده که از آنھا نمونه

شيب . باشندمي N60Wتا  N40Wبندی سنگھای آھکي داراي امتداد  در محل ھر دو معدن اليه. اندشده
ھا به سمت جنوب غرب جھت شيب اليه. کنددرجه تغيير مي ٥٠درجه تا  ٣٠ھا نيز متفاوت بوده و از اليه

- ايي با ابعاد درشت مشاھده ميبوده و به دليل گسترش سيستم درز و شکاف بيشتر به صورت بلوکھ
ھاي ھر دو معدن، مشخص شد که اين در بررسيھاي ميکروسکوپي صورت گرفته بر روي نمونه. شوند

 .باشندسنگھا از نوع بايواسپارايت يا بايوميکرايت مي
نه نمو ٥تعداد  R2نمونه و از معدن  ٤تعداد  R1براي انجام آزمايشات کنترلي ريپ رپ سد سقاوه، از معدن 

پس از . ھا و دستورالعملھا صورت گرفتگيري کامالً منطبق با آئين نامهفرآيند نمونه. بلوک سنگ اخذ گرديد
- ھا و انتقال آنھا به آزمايشگاه، آزمايشات مورد نظر انجام گرفت که نتايج آنھا در ادامه ارائه مياخذ نمونه

  .شود
ايشات تعيين خصوصيات فيزيکي مي باشد که ھا صورت گرفت آزمنخستين آزمايشي که بر روي نمونه

  .ارائه شده است) ٦(نتايج آن در جدول 
  

 خالصه نتايج آزمايشات تعيين خصوصيات فيزيکي - ٦جدول 
  

 پارامتر
 R2معدن   R1معدن  
  حداکثر ميانگين  حداقل  حداکثر ميانگين حداقل

  2.62 2.68 2.71  2.61  2.65 2.69 (gr/cm3)دانسيته 
  2.7 2.1  1.5  2.3 2.0  1.7  درصد جذب آب

  
پس از . گيرندسنگھا در رده سنگھايي با دانسيته باال قرار مي) ١(شود که با توجه به جدول مالحظه مي

محوري، تعيين مقاومت کششي به روش برزيلين و انجام آزمايشات فيزيکي، آزمايش تعيين مقاومت تک
خشک و اشباع انجام شد که خالصه نتايج آن در جدول ھا در دو حالت اي بر روي نمونهمقاومت بار نقطه

نکته مھمي که در مورد نتايج آزمايشات تک محوري وجود دارد تاثير اشباع شدن بر . ارائه شده است) ٧(
دارد و در برخي مواقع  R2ھاي معدن شود که اشباع شدن تاثير زيادی بر روي نمونهمالحظه مي. آن است

و ) ٧(بر اساس نتايج جدول . درصد کاھش يابد ٥٠ت فشارشي تک محوري تا باعث شده که ميزان مقاوم
 Eتا  Cھاي ھاي ھر دو معدن در ردهشود که نمونهمالحظه مي) ٣(اي با جدول مقايسه شاخص بار نقطه

  .گيرندقرار مي
اومت در در مرحله بعد آزمايشات مقاومت در برابر عوامل فيزيکي يعني لوس آنجلس، دوام، ساندنس و مق

 .ارائه شده است) ٨(برابر ذوب و يخبندان انجام شد که نتايج آنھا به طور خالصه در جدول 
  

اي در خالصه نتايج آزمايشات تعيين مقاومت تک محوري، مقاومت کششي و شاخص  بار نقطه - ٧جدول 
 حاالت خشک و اشباع

  

  پارامتر
  R2معدن    R1معدن  
  حداکثر  حداقل  حداکثر حداقل

qu (Mpa) - Dry  46.7  95.4  35.5  75.3  
qu (Mpa) – Sat.  35.0  69.6  20.2  50.0  

E (Gpa) - Dry  4.0  10.5  4.5  18.7  
E (Gpa) – Sat.  3.3 10.5  2.4  5.7  
qt (MPa) - Dry 3.6  7.5  2.5  6.4  

qt (MPa) – Sat.  2.6  5.7  1.8  4.1  
Is(50) (MPa) - Dry  2.0  4.0  1.3  3.2  

Is(50) (MPa) – Sat.  1.35  2.7  0.8  2.0  
  
  
  
 



 خالصه نتايج آزمايشات مقاومت در برابر عوامل فيزيکي - ٨جدول 
  

 پارامتر
  R2معدن    R1معدن  
  حداکثر  حداقل  حداکثر حداقل

  93.6  82.1  99.2 96.1  )سيکل اول(شاخص دوام 
  91.5  72.4  99.0  94.2  )سيکل دوم(شاخص دوام 

  0.9  0.2  1.0  0.2  ساندنس
  9.3  5.9  6.5  2.3  )سيکل ٥٠(ان ذوب و يخبند

  27.4  15.2  28.4 13.8  دور ٥٠٠لوس آنجلس پس از 
 

نتايج اين آزمايشات به شرح زير . زايي قليايي صورت گرفتھا آزمايشات واکنشدر نھايت بر روي نمونه
  :است

ولي انبساط ط ASTM C1260طبق آزمايش فعل و انفعال قليايي به روش تسريع شده فيزيکي بر اساس 
گيري درصد اندازه ٠٫٠٨٧برابر با  R2 درصد و براي معدن  ٠٫٠٥٧روزه برابر با  ١٤، در حالت R1نمونه معدن 
 ٠٫١٠روزه کمتر از  ١٤چون انبساط طولي نمونه در حالت  ASTM C1260بر اساس استاندارد . شده است

الزم به ذکر است که اين . )ASTM, 2003(زا ھستندھاي ھر دو معدن غير واکنشباشد، لذا نمونهمي
که در نتيجه مطالعات مقاطع ميکروسکوپي (آزمايش به دليل وجود قطعات کوارتز در سنگھاي ھر دو معدن 

 .انجام شد) بدان پي برده شد
روزه  ٢٨ھاي ، انبساط طولي نمونهASTM C586کربناتي بر اساس  -طبق آزمايش فعل و انفعال قليايي

باشد که مطابق با استاندارد درصد مي ٠٫٠١٩، R2روزه معدن  ٢٨ھاي مونهدرصد و ن ٠٫٠٢١، R1معدن 
ASTM C586  ھاي ھر دو معدن از درصد است،  لذا نمونه ٠٫١٠چون ميزان انبساط طولي نمونه کمتر از

 . )ASTM, 2003(کربناته مضر نيستند  -نظر واکنش قليايي
ھاي تمام نمونه ASTM C289يميايي بر اساس سيليسي به روش ش - طبق آزمايش فعل و انفعال قليايي
بر طبق آزمايشات صورت گرفته و بردن نتايج بر روي . زا قرار گرفتندھر دو معدن در محدوده غيرواکنش

ضمن اينکه . درصد در سال خواھد بود ١ھا کمتر از ، ميزان انبساط نمونه)ASTM, 2003(گرافھاي مربوطه 
 .ص داده نشدزايي تشخيھيچ گونه مواد واکنش

که در آن ( CSA23.2-26Aکربناتي به روش شيميايي طبق  -بر اساس نتايج آزمايش فعل و انفعال قليايي
) اندگيري شده و سپس به نمودارھای مربوطه منتقل شدهاکسيدھاي کلسيم، آلومنيوم و منيزيم اندازه

)CSA, 2005( ھاي معدن نمونهR1 ھاي معدن زايي و نمونهداراي پتانسيل واکنشR2  فاقد پتانسيل
 . زايي تشخيص داده شدندواکنش

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  : نتایج

ھاي با توجه به مطالعات صورت گرفته و مقايسه نتايج حاصله با استانداردھاي مصالح ريپ رپ، نمونه
بر البته . اکثر معيارھاي مورد نظر براي استفاده در ريپ رپ سدھاي خاکي را دارا ھستند R2و  R1معادن 

ضمن اين که . ھاي ھر دو معدن جذب آبي بيش از حد مجاز دارندنمونه USBRو  USACEھاي اساس توصيه
در آزمايشات تعيين مقاومت در برابر عوامل فيزيکي . گيرنددر شرايط مرزي قرار مي R1ھاي معدن نمونه

به آزمايش لوس آنجلس را  مربوط USACEنامه  ھاي ھر دو معدن شاخصھاي مورد نياز آئينبرخي از نمونه
از نظر شاخص دوام سيکل دوم در رده  R2ھاي معدن نمونه) ٢(ھمچنين با توجه به جدول . کندتامين نمي

خصوصيات ديگري مثل . کندگيرند که براي استفاده از آنھا در ريپ رپ مشکل ايجاد ميمتوسط قرار مي
بر اساس . کندرا تامين مي USBRو  USACEاصلي  نامهسالمت و ذوب و يخبندان ساير معيارھاي دو آئين

ھا داراي مقاومت و مدول يانگ مناسبي براي استفاده در ريپ رپ نتايج آزمايشات تک محوري ھمه نمونه
بيش از  R1سد ھستند، ھرچند نسبت مقاومت فشاري تک محوري در حالت خشک و اشباع در معدن 

مورد  ٠٫٤گيرد و فقط حد پائين مورد توجه قرار نمي ٠٫٦بااليي  ھا حدنامهاست اما چون در اکثر آئين ٠٫٦
بر اساس نتايج آزمايشات شاخص . ھاي اين معدن را مناسب دانستتوان نمونهگيرد، مياستناد قرار مي

ھاي ھر دو معدن شرايط مورد نظر براي استفاده در ريپ اي و مقاومت کششي برخي از نمونهبار نقطه
در آزمايشات فعل و انفعال قليايي نيز ھر دو معدن فاقد پتانسيل . کنندرا تامين نميرپ سدھاي خاکي 

کربناتي به روش شيميايي  -البته نتايج آزمايش فعل و انفعال قليايي. زايي تشخيص داده شدندواکنش
فعل و زايي معرفي کرد که با توجه به نتايج سه آزمايش را داراي پتانسيل واکنش R1ھاي معدن نمونه

  .توان از آنھا به عنوان مصالح بتن استفاده کردانفعال قليايي ديگر مي
◊◊◊◊◊◊◊  



  
  :نتيجه گيري 

  
ھاي ھر دو معدن مورد نظر برای تامين سنگ پوشش بدنه سد بر اساس مطالعات صورت گرفته، نمونه
باشند، در  را دارا می را براي استفاده در سدھاي خاکي USBRنامه سقاوه، تا حدودي شرايط الزم در آئين
اين امر . کنندرا تامين نمي USACEنامه ھاي ديگر از جمله آئيننامهحالي که برخي از شرايط مورد نياز آئين

ھاي مجدد از معادن لذا اخذ نمونه. ھاي رسي نازک در ھر دو معدن استاحتماالً ناشي از وجود ميان اليه
ھمچنين اين که از کدام معيار براي طراحي و . ضروري است و انجام آزمايشات جديد براي رفع شبھات

ھمچنين استفاده از اين . استفاده از مصالح جھت ريپ رپ استفاده شود به نظر طراح سازه بستگي دارد
ھاي بتني سنگ با توجه به نتايج آزمايشات سنگھا پس از خردايش و فرآوري در بتن مورد نياز براي سازه

  .بالمانع تشخيص داده شد فعل وانفعال قليايي
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
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  مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع سيل در استان مازندران
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◊◊◊◊◊◊◊  
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◊◊◊◊◊◊◊  
  

  چكيده
  

 به دليلکه  استھای آبخيز استان مازندران حوزه ترین معضالتو اصلی ترینوقوع سيل یکی از بزرگ
و ساخت و ساز در دره و طبيعی ھای غيراصولی از منابعیبردار بھره بشری مانند و مصنوعات ھافعاليت

در این مقاله قصد داریم تا با  .نمایدرخ می پذیری عناصر تحت خطربا افزایش آسيبھا، حریم رودخانه
ھای کاربردی و حلبررسی مھمترین عوامل مؤثر بر وقوع سيل در استان مازندران از دیدگاه مدیریتی، راه 

آنچه حائز اھميت است، ضرورت . ھای آبخيز معرفی و ارائه نمایيمعملی را با تأکيد بر مدیریت جامع حوزه
باشد خيزی میھای آبخيز و مطالعات جامع سيلاقدامات ھماھنگ و اعمال مدیریت صحيح و جامع در حوزه

 .را کاھش دادرات آنو خساو تکرار سيالب  سطوح طبيعت را حفظ نمودتا بتوان 
  

 ھای آبخيز، استان مازندرانسيل، مدیریت جامع حوزه: كليد واژه ھا
  
  

Abstract 
 

A study on effective factors on flood occurence in Mazandaran 
Province, Iran, considering integrated watershed management 

 
Flood is one of the biggest and majorest problems in Mazandaran Province, north of Iran, 
occurred due to human activities and man-made sources like uncontrolled exploitation and 
urbanization of the valley, with a consequent increase of the vulnerability of the elements 
exposed to risk. In this research, we are going to investigate the effective factors on flood 
occurrence from managerial perspectives and present applied and practical solutions 
considering on integrated watershed management to protect the nature areas of the province 
and reduce the frequency of flooding and its damages. 

  
Keywords: flood, integrated watershed management, Mazandaran Province 
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  مقدمه
  

ھای گذشته بر کسی  روند رو به افزایش تخریب حوزه ھای آبخيز و پوشش گياھی زمين در طول دھه
د رابطه مستقيم بين رشد روزافزون جمعيت و پوشيده نيست و متأسفانه شواھد حاکی از وجو

 .ھا و مراتع استشدن کشورھای درحال توسعه با کاھش سطح عرصه ھای طبيعی بویژه جنگل صنعتی
فقدان تعادل . استان مازندران نقش دارندحوزه ھای آبخيز عوامل متعددی در تخریب حوزه ھای آبخيز بویژه 

رصه ھای طبيعی به کاربری زراعی، مسکونی، مسير انتقال نيرو، پایدار بين دام و مرتع، تغييرکاربری ع
ھا، بھره برداری بی رویه از معادن و در نتيجه از بين رفتن پوشش گياھی و به تبع  نفت و گاز، توسعه جاده

ھای  مدت با شدت باال، وقوع زمين لغزش ھای مخرب ناشی از بارش رگبارھای کوتاه آن وقوع سيالب
اک و کاھش حاصلخيزی اراضی زراعی شيبدار در سطح وسيع، فقر پوشش گياھی در مخرب، فرسایش خ

ھمچنين فقدان . اراضی مرتعی باالدست از عوامل موثر در تخریب حوزه ھای آبخيز به شمار می رود
شناخت صحيح و کافی از منابع و امکانات بالقوه و نبود مشارکت مناسب مردم در امر حفاظت از منابع 

  .رویه روستایيان به شھرھا اثر این عوامل را تشدید نموده است ھاجرت بیطبيعی و م
ھمانطور که اشاره شد، یکی از معضالت بزرگ حوزه ھای آبخيز استان مازندران وقوع سيل می باشد که 

در   زدن چرخه آبی و ایجاد شکاف ھای غيراصولی از منابع طبيعی با برھم برداری ھا و بھره بر اثر دخالت
  .ھای منظم طبيعت رخ می نماید ستگیپيو

به جريان شديد توام با باال آمدن نسبتاً زياد آب كه از بستر طبيعي رودخانه تجاوز كرده و معموالً با افزايش 
ھای  اگرچه جنگل. باشد و خسارت مالي و جاني به ھمراه دارد، سيل گویندگل آلودگي جريان ھمراه مي

کننده وجود ظرفيت باالی طبيعی جھت حفاظت از آب و خاک است، اما  انبوه دامنه شمالی البرز تداعی
ھای عمدتاً با قدرت  ھای آبخيز مازندران این حوزه ھا را در ردیف حوزه مشکالت ویژه موجود در حوزه

  . خيزی باال قرار داده است سيل
ن خسارت ھای ناشی از ميزا ٧٠تا  ٣٠ھای به عمل آمده در معاونت آبخيزداری ایران، از دھه طبق بررسی

  :ھای مختلف به این شرح بوده استمورد، در بخش ٢٨١٠سيل به تعداد 
 ٧۶١٩٣٢ھکتـار، ميـزان تلفـات دامـی  ١٢١٢٣٣۶نفر، ميـزان تخریـب مـزارع و باغـات  ١١٢١٨تلفات انسانی 

 تعـداد خانـه ھـای تخریـب شـده. مترمربـع جایگـاه دامـی ٨٠٨۴٠راس گاو، تخریب  ٣٧٨٧٨راس گوسفند و 
کيلومتر، سایر خسارات شـامل پـر شـدن  ٣٢۵١٠واحد مسکونی، ميزان تخریب راه ھای ارتباطی  ٢۵٩٩٣٨

...) ھا، مراتع، گياھان کمياب وکـاھش کيفيـت آب وتخریب جنگل(مخازن سدھا و خسارات زیست محيطی 
  .ھای منفی سيل بر روح و روان مردمو جنبه

ھا و خسارات ھای اخير به اوج خود رسيده، ميزان زیاندر دھهھمچنين تکرار وقوع سيل در استان مازندران 
آميزی افزایش یافته است به طوریکه خسارات سيل در دو سال اخيـر در ایـن اسـتان بـيش از  به طرز فاجعه

  .بوده است) دویست ميليارد تومان(دو ھزار ميليارد ریال 
ھـای بر وقوع سيالب در استان مازندران، راه حلدر این مقاله قصد داریم تا با بررسی مھمترین عوامل مؤثر 

ھـای آبخيـز معرفـی و ارائـه نمـایيم؛ چراکـه آنچـه حـائز کاربردی و عملی را با تأکيد بر مدیریت جـامع حـوزه
اھميت است، ضـرورت انجـام اقـدامات ھماھنـگ و اعمـال مـدیریت صـحيح و جـامع در حـوزه ھـای آبخيـز و 

ھای  بتوان قدرت دفاعی طبيعت را افزایش داد و تکرار وقـوع سـيالب باشد تا خيزی می مطالعات جامع سيل
  .با دامنه خسارات زیاد را کاھش داد

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  روش تحقيق

  
طول  ۵۵ ٠٠تا  ۵٠ ١۵ھای آبخيز استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفته که در محدوده در این تحقيق حوزه

  .ستواقع شده ا عرض شمالی ٣٧ ١۵تا  ٣۵ ۴۵شرقی و 
تحليلی و بر پایه مشاھدات ميدانی و بررسی آمـار و اطالعـات حـوادث سـيالب بـه  -روش تحقيق توصيفی

وقوع پيوسته در استان مازندران بوده، ضمن استفاده از مباحث تئوری فنی و کـاربردی، از تجربيـات علمـی 
توسـط معاونـت  ھـای آبخيـز اسـتان مازنـدرانبدست آمـده طـی چنـدین سـال بررسـی و مطالعـه در حـوزه

  .آبخيزداری استفاده گردید
با (ھجري شمسي ساري  ٣٢۵سيل سال : عمده وقایع سيالب مورد بررسی در این تحقيق عبارتند از

با تخريب کل شھر و (ھجري شمسي آمل  ١٠٠٨، سيل سال )خسارت مالي زیاد؛ به نقل از چارلز ملويل
، سيل )نفر کشته ٧با (كجور  ٢٩/٠۶/١٣٧۵سيل  ،)خسارت جاني و مالي كامل؛ به نقل از چارلز ملويل

حوزه زارم رود شھرستان ساري، سيل  ٠۴/٠۵/١٣٧٨الويج حوزه گلندرود، سيل  ٢٩/٠۶/١٣٧۵مورخه 



و  ٢٨/٠٧/١٣٨٢و  ٢٨/٠٧/١٣٧٣، سيل مورخه )ميليارد تومان خسارت ۴٣كشته و  ۴٩با (نكارود  ٧٨/٠۵/٠۴
، سيل )نفر ٣با كشته شدن (رود عباس آباد كاظم ٢٨/٠٧/١٣٨٢نوشھر، سيل مورخه  ٢٢/٠٨/١٣٩١
 ١۵با (شھر بلده  ٠٢/٠۵/١٣٩٠، سيل )ميليارد تومان خسارت ۵۵با (سردآبرود کالردشت ١٣٩٠/٠٣/٠۴

نفر  ۶ميليارد تومان خسارت مالی و  ۶۶با (بھشھر  ٢٢/٠٧/١٣٩١، سيل مورخه )ميليارد تومان خسارت
ضمناً ). با خسارات زياد به روستاھاي اين بخش(انرستاق بخش كليج ٢٢/٠٧/١٣٩١، سيل مورخه )كشته
مورد سيل اتفاق افتاده دیگر پرسشنامه سيل تھيه شد كه در بانك سيل معاونت آبخيزداري  ١٢۶برای 

  .موجود مي باشد
  

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  نتایج
  

) طبيعي و بعوامل ) الف: عوامل وقوع سيل در استان مازندران عبارتند ازبررسی ھا نشان می دھد که 
 .عوامل انسانی

 :اعم عوامل طبيعی مؤثر در بروز سيل در استان مازندران عبارتند از
اگر جھت حركت ابرھاي بارانزا از باال : جھت حركت ابرھا، )سيل ھاي تابستانه(ذوب برف ، شدت بارندگي

ي حوزه به دست حوزه به سمت خروجي باشد، حجم جريان در خروجي زياد ولي اگر بارندگي از خروج
سيل مورخه ( فاصله كم مرگز رگبار از خروجي حوزهسمت باال دست باشد حجم جريان كمتر خواھد بود، 

در استان مازندران بسياري از زيرحوزه ھاي حوزه ھاي آبخيز برخالف ( شكل حوزه، )بھشھر ٢٢/٠٧/٩١
بافت و نفوذ ، ه ايجريان واريز ،وضعيت پوشش گياھي ،شيب حوزه، )خود حوزه ھا دايره اي ھستند

  .حساسيت پذيري باالي تشکيالت زمين شناسي ،پذيری خاك
ھای غيراصولی از منابع طبيعی و برھم  برداری  شکی نيست که این پدیده بر اثر دخالت ھای انسان و بھره

  .نمایددر پيوستگی ھای منظم طبيعت رخ می   زدن چرخه آبی و ایجاد شکاف
  :يالب عبارتند ازعوامل انسانی دخيل در وقوع س

جھت كسب درآمد و  سودجوييبا ساخت و سازھاي غيرمجاز و غيراصولی و  به حريم رودخانه تجاوز -١
از جمله غيراستاندارد بودن پل ھا و زھكش آنھا در مسير رودخانه ھا و سطح (در حريم منابع سود بيشتر 

 ).مودن مسيرھاي آبراھه ھاي فرعيمقطع كانالھا، برداشت غيراصولي از مصالح رودخانه اي، مسدود ن
وجود تنه و سرشاخه ھای مختلف درختان و آشغال و انواع نخاله ھا، رسوبات دانه درشت و دانه ریز  -٢

 .عدم تخليه و اليروبي به موقع رودخانه ھا و آبراھه ھاساختماني و معدنی و جاده سازی در آبراھه ھا و 
 ...).راه و معدن (در اجراي پروژه ھاي عمراني ) ازمانینبود انسجام س(عدم ھماھنگي ارگانھا  -٣
 .ورود دام بيش از ظرفيت مراتع -۴
  .شخم در جھت شيب -۵

 



   
  کجور ٧٥ /٢٩/٠٦سيل مورخ                         الویج ٢٩/٠٦/٧٥سيل                           

 

  
  کاظم رود ٢٧/٠٧/٨٢سيل 

  )انآبخيزداری مازندر: ھا منبع عکس( 
 

 

  
  )ھاخبرگزاری: منبع عکس( بھشھر ٢٢/٠٧/٩١سيل مورخ 
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  نتيجه گيري
  

با تجزیه و تحليل نتایج بدست آمده می توان راھکارھا و توصيه ھای زیر را به منظور كاھش خطرات سيل و 
 :وقوع آن در استان مازندران نتيجه گيری نمود

ساخت بنرھا و انيميشن ھای تبليغاتی : ي سني و شغليی رده ھاآموزش و فرھنگ سازی برای ھمه -
راھه ھا و عواقب غيرقابل جبران وجود تنه ھا و در ارتباط با عواقب غيرقابل جبران تجاوز به حریم آب

سرشاخه ھا و رسوبات ریز و درشت در داخل و حاشيه رودخانه ھا و آبراھه ھا و پخش مکرر آن از صدا و 
 ... .، آموزش و ترویج در مدارس و ...)مانند تبليغات راھنمایی و رانندگی، ادارات برق، گاز و (سيما 

خيز با محوريت جلب مشاركت حوزه نشينان بويژه رھبران محلي، جامع نگري مديريت جامع حوزه ھاي آب -
در كليه طرحھاي عمراني و نظر خواھي از دستگاھھاي مختلف از جمله آبخيزداري در ارتباط با انجام پروژه 

در ارتباط با جابجايي روستاھا، احداث شھرك ھاي صنعتي، احداث كارخانجات مھم و (ھاي مھم در استان 
  ).داث جادهاح
ھا به منظور مديريت سيالب در حيطه وظيفه سازماني خويش به ايجاد ھماھنگي و تعامل بين دستگاه -

ترتيب اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري، جھادكشاورزي، شركت آب منطقه اي، شھرداريھا و دھياريھا و 
مديريت بحران استان به جھت  ترجيحاً (اداره راه و شھرسازي با محوريت معاون عمراني استانداري 

 ). تناسب وظيفه
ھاي استان با محوريت استانداري و با مسؤوليت دستگاھي اعمال مديريت واحد و جامع در سطح عرصه -

 ٩١در مازندران (كه بيشترين سطوح وظيفه را در راستاي مديريت جامع حوزه ھاي آبخيز دارا مي باشد 
 ).بيعي و آبخيزداري مي باشددرصد مساحت استان در توليت منابع ط

لزوم انجام مطالعات آمايش سرزمين و انجام آمايش سرزمين با مشاركت دستگاه ھاي مرتبط در حوزه  -
) شناسنامه دار كردن عرصه ھا به منظور بھره برداري از اراضي متناسب با استعداد عرصه ھا(ھاي آبخيز 

 .آنھا و جلوگيري از تغيير كاربري نامناسب يو بھره برداري از اراضي بر حسب استعداد بھينه
ايجاد بنگاه ھاي اقتصادي از (ايجاد تمھيدات الزم به منظور تغيير ارتقاء وضعيت معيشتي حوزه نشينان  -

  )جمله شركت تعاوني و ايجاد اشتغال مولد
  .ھاقيم پروژهھا و فراھم ساختن شرايط الزم نظارتي براي ناظرين عالي و ماھميت به نظارت بر پروژه -
ھاي اجرايي و گزارش مشكالت مشاھده شده ناشي از طراحي، لزوم ارزيابي عملكرد عمليات دستگاه -

  .جھت جلوگيري از وقوع مجدد اين مسائل... اجرا، نظارت و 
  .توجه ويژه و اھميت دادن به كارشناسان زبده و خالق بخش ھاي دولتي و خصوصي -
و  )بویژه نتایج تحقيقات محققين دارای تجربه اجرایی(كاربردي توجه ويژه به بخش تحقيقات  -

  .عملياتی كردن آنھا در جھت رفع مشكالت حوزه ھاي آبخيز
حتي كارھاي (اطالع رساني و بازديد مسؤوالن استاني در ارتباط با پروژه ھاي انجام شده آبخيزداري  -

 ).انجام شده در استانھای ديگر
ز بي توجھی به انجام كارھاي زيربنايي از جمله آبخيزداري و آثار آن بوسيله نشان دادن خطرات ناشي ا -

 .ترویجی -بازدید ميدانی و برگزاری دوره ھا و کارگاه ھای آموزشی
  .حفظ و افزايش پوشش گياھي به منظور كاھش ضريب رواناب -
بديل زمين زراعي ت -شخم عمود بر جھت شيب  - سكو بندی - تراس بندی(مديريت بر اراضي شيب دار  -

 ).به باغات
  ).رعايت زمان تعليف و حذف دام مازاد(رعايت دقيق مديريت چرا  -
  ...).بندھاي مشبك و  -ديوارحايل -كانالھاي سيل بر -بندھاي تثبيتی(اجراي عمليات آبخيزداري  -
 .اليروبي و حذف چوب آالت و سرشاخه ھاي درختان از داخل رودخانه ھا و آبراھه ھا -
ھا و ساخت و سازھاي غيرمجاز در آن و آزادسازي حريم قانوني لوگيري از تعرض به حريم رودخانهج -

  .رودخانه ھا و اجراي طرح ھاي مھندسي رودخانه
و انتخاب دوره برگشت متناسب با ...) پل، کالورت و (تأكيد بر استاندارد كردن طراحي سازه ھای آبی  -

 .شرايط پروژه
  .و اصالح ابعاد پلھا و کانالھا متناسب با حجم سيالب احداث و نيز تغيير -
شھرداریھا و دھياریھا باید ضمن رعایت حریم قانونی آبراھه ھا و رودخانه، ساخت پلھا و آبروھا و سایر  -

  .ابنيه با دھانه مناسب اقدام، و مقاطع کانالھا و آبراھه ھای با دھانه نامناسب را اصالح نمایند
پلھا و آبروھا را با توجه به آوردھای رودخانه و با درنظر گرفتن دوره بازگشت مناسب احداث اداره راه باید  -

 .نموده و تا حد امکان بدون پایه در وسط باشد و ابنيه ھای با دھانه نامناسب اصالح گردد
نصب سيستم ھاي ھشداردھنده سيل، طراحی و نصب تابلوی ھشدار مربوط به حریم رودخانه در  -

  .ی مناسب شھری و روستایی جھت آگاھی مردم در معرض خطر سيل و تخليه این مناطقمکانھا



الزم است ارگانھای مربوطه، بویژه آب منطقه ای، حریم رودخانه ھا را براساس دوره : پھنه بندی سيل -
برای مقاطع مجاور نقاط مسکونی . بازگشت سيل متناظر با وضعيت کاربری تجدیدنظر و یا تعيين کنند

سال منظور گردد و برای مناطق غير مسکونی ميتوان دوره  ۵٠٠تا  ٢٠٠ھری و روستایی دوره بازگشت ش
بعد از مشخص شدن حریم قانونی، جھت اجرا به ارگانھای . سال را در نظر گرفت ٢٠٠تا  ١٠٠بازگشت 

 .مرتبط ابالغ شود تا ھر ارگانی به شرح زیر برحسب وظيفه خود به آن عمل کند
سازھاي متناسب با حاشيه رودخانه با توجه به دوره بازگشت سيل ھمراه با ايجاد فضاي سبز ساخت و  -

  .در حاشيه رودخانه ھا
 .ھرگونه ساخت و ساز در مجاورت رودخانه ھا منوط به استعالم از آب منطقه ای باشد -
فت مجوز از ھرگونه ساخت و ساز توسط ساکنين شھرھا و روستاھای حاشيه رودخانه منوط به دریا -

شھرداریھا و دھياریھا بوده، ساخت و سازھای غيرمجاز تخریب و یا از دادن امتيازات برق و گاز و غيره 
  .محروم گردد

با توجه به شاخص ھای مدیریت جامع بر حوزه ھای آبخيز، بازرسی و نظارت بر کليه آبراھه ھا و رودخانه  -
و آبخيزداری متولی حفاظت از آبراھه ھا و رودخانه ھا و  ھای کشور بر عھده معاونت آبخيزداری قرار گيرد

  .ناظر بر بھره برداری از این منابع گردد و در کنار آن نماینده ای از استانداری حضور داشته باشد
در باالدست مناطق شھری (احداث بندھای سرشاخه گير در رودخانه ھای مشرف به مناطق مسکونی  -

  .يزداریتوسط معاونت آبخ) و روستایی
احداث بندھای تثبيتی داخل آبراھه ھا و رودخانه ھا جھت تثبيت بستر رودخانه و دیواره ھای کناری و  -

 .جلوگيری از واژگونی درختان توسط معاونت آبخيزداری
احداث دیواره حایل در پنجه ترانشه ھای مشرف به رودخانه جھت جلوگيری از لغزش حاشيه رودخانه  -

  .زداریتوسط معاونت آبخي
  .تخليه آوردھای پشت بندھای سرشاخه گير بعد از ھر سيل توسط دستگاه منابع طبيعی -
جمع آوری و پاکسازی چوب آالت و سرشاخه و تنه درختان از حاشيه و داخی آبراھه ھا و رودخانه ھا  -

  .توسط دستگاه منابع طبيعی
عدنی و جاده ای و جلوگيری از ریختن مکانيابی مناسب جھت تخليه نخاله ھا و رسوبات ساختمانی، م -

  .آنھا در حاشيه و داخل آبراھه ھا و رودخانه ھا به ھمراه نصب تابلوھای ھشداردھنده
جلوگيری از تخليه فضوالت دامی به داخل آبراھه ھا و رودخانه ھا توسط اداره بھداشت، محيط زیست  -
  .و برخورد قانونی با متخلفين... و
راھه ھا و رودخانه ھا در محدوده روستاھا و شھرھا توسط دھياریھا و شھرداریھا و در الیروبی به موقع آب -

  .سایر مناطق توسط آب منطقه ای
با توجه به شاخص ھای مدیریت جامع بر حوزه ھای آبخيز، : نظارت، بازرسی و اقدامات اضطراری -

ونت آبخيزداری قرار گيرد و آبخيزداری بازرسی و نظارت بر کليه آبراھه ھا و رودخانه ھای کشور بر عھده معا
متولی حفاظت از آبراھه ھا و رودخانه ھا و ناظر بر بھره برداری از این منابع گردد و در کنار آن نماینده ای از 

  .استانداری حضور داشته باشد
ده تا الزم به ذکر است که باید موارد پيشنھادی مذکور با طی نمودن مراحل کارشناسی به قانون تبدیل ش

  .الزم االجرا گردد و قانونگذار و مراجع قضایی بتوانند برابر مقررات با متخلفين برخورد نمایند
در پایان الزم به ذکر است که در ارتباط با راھکارھای کنترل وقوع سيالب و کاھش قدرت تخریب و خسارات 

رالعملھای بسياری به چاپ ناشی از آن تحقيقات زیادی صورت گرفته و در پی آن کتب، مقاالت و دستو
 - و حقایق فنی) اقدامات غيرسازه ای(محور اکثر این مطالب مدیریت سيل . رسيده و منتشر شده است

مدیریتی و واقعيات و  - بوده، کمتر به مسأله بنيادی و ریشه ای سازمانی) اقدامات سازه ای(مھندسی 
  .ھستيم اشاره و تأکيد شده استچالشھایی که در این رابطه در کشور ایران با آنھا مواجه 
ما بر طبيعت :"به پایان برسانيم" فرانسيس بيکن"اجازه می خواھيم بحث را با جمله ای تأمل برانگيز از 

 ".مسلط نخواھيم شد، مگر با پيروی از آن
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 
  

ی و خدادادی ، از ابتدای خلقت بشر به طور قطع و یقيين جنگل به عنوان یکی از بزرگترین مواھب طبيع    
تاکنون ھمواره جھت تامين رفاه و آسایش و برطرف ساختن انواع نيازمندیھای انسان ھا مورد استفاده قرار 

با توجه به اینکه معادن خود از منابع طبيعی و نعمت الھی محسوب می گردند و اساساً . گرفته است 
ی ازمعادن از جمله الزمات توسعه و استمرار حيات بشر امروزی استخراج مواد معدنی و بھره برداری اصول

. است ،  تامين چوب مورد نياز معادن، در جایگاه خود ، از اھميت شایان توجھی برخوردار می باشد
برھمين اساس فراھم کردن شرایط الزم جھت برقراری ارتباط تنگاتنگ بين جنگل به عنوان منابع طبيعی 

ن به عنوان منابع طبيعی تجدید ناپذیر از جمله ضروریاتی است که باید بيش از پيش تجدید شونده با معاد
.مورد توجه قرار گيرد   

 
معادن ، منابع طبيعی تجدید شونده ، منابع طبيعی تجدید ناپذیر ، توسعه پایدار : واژه ھای کليدی   

  
  

Abstract: 
Minings, natural resources and sustainable development in 

Mazandaran 
M. A. Gholi Nataj ; M. Sc . Geology (mgholinataj@yahoo.com) 

E. Mokhtarpour ; M. Sc . Geology (e-mokhtarpour@yahoo.com) 
A.A. Nobakht;Ph D Student 

  
    The forest is biggest natural endowments since the beginning of human creation, human 
using by the forest for removed many kinds your requirement.The mineral extraction and 
exploitation of mines was required to develop and sustain human life today and the forest  high 
located its.To prepare the necessary conditions to establish close relationship between forest as 
a natural resource , renewable and non-renewable natural resources mining included by 
requirements that to be considered. 

  
 Key words: Mining, renewable resources, non-renewable natural resources, 
sustainable development  

  :مقدمه 
  

گر چه انسان ھا فقط درصد بسيار کمی از توده زنده کره زمين را تشکيل می دھند ولی گونه غالبند و      
به . در ابتدای پلئيستوسن انسان نيز شبيه سایر موجودات تحت تاثير کامل عوامل محيطی بوده است

. خود را به شدت تغيير دھد تدریج و در ھولوسن انسان پيشرفت کرده و قادر شد محيط فيزیکی اطراف
. قرن بيستم ، خصوصاً نيمه دوم آن قرنی سرشار از تحوالت سریع و بی سابقه در محيط زیست جھان بود

دیگر . اثرگذاری انسان بر طبيعت اطرافش به جایی رسيده که دارای ماھيت و اھميت جھانی شده است
جود ندارد که الاقل اندکی دستخوش تغيير تقریباً ھيچ زیستگاه یا اکوسيستم طبيعی در سطح زمين و

یعنی در کميت و موقعيت دارای محدودیت می باشند و . منابع طبيعی ذاتاً کمياب ھستند. نگردیده باشد
با این منطق و الگوی پيش رو در رشد اقتصادی و بھره برداری ازمنابع ، درگيرھای ژئوپليتيکی بر سر منابع 

لبته طرف برنده آن است که منابع بيشتری ذخيره یا در اختيار داشته به شدت افزایش خواھد یافت و ا
).١٣٨٨ابراھيمی و ھمراھان،(باشد   



براساس تعریف ، منابع طبيعی به دو دسته ، منابع تجدید شونده و منابع غير قابل تجدید تقسيم می     
منابع تجدید شونده است و مدیریت اصولی و بھره برداری خردمندانه ، اصل اساسی پایداری در .گردند 

ھمچنين آب ، ھوا و خاک . بدون توجه به این دو اصل ، این منابع نيز ناپایدار و غير قابل تجدید خواھد بود
یعقوب (چنانچه تا حد عدم امکان بازیابی آلوده شوند، آن گاه جزء منابع غيرقابل تجدید به شمار می آیند

ميليون ھکتار از خاک کره  ٨٠حدود  ١٩٩٥تا  ١٩٩٢سال ھای طبق مطالعات سازمان ملل در ). ١٣٧٣پور،
زمين به دليل عدم استفاده صحيح آن قدر خسارت دیده که دیگر قابل احيا نيست و ذخایر آب آشاميدنی 

ابراھيمی و (کشور جھان با کمبود جدی آن مواجه می شوند ٨٠به قدری کاھش یافته که در آینده نزدیک ، 
براین الزم است به تمامی این منابع در کنار ھم توجه جدی شود تا بتوانيم به توسعه بنا). ١٣٨٨ھمراھان، 

توسعه ای که با برآوردن نيازھای نسل حاضر، بدون به خطر انداختن قابليت ھای " پایدار برسيم یعنی 
. "نسل آینده، به گونه ای که نيازھای نسل کنونی به مخاطره نيفتد  

ھا و راھبردھای بلند مدت سند ملی توسعه استان مازندران ، موارد ذیل  بر این اساس، در ھدف     
شاخص گردیده است ؛ توسعه و استفاده بھينه از منابع آب و خاک ،توسعه اکتشاف و استخراج منابع 

معدنی و صنایع فرآوری مواد معدنی، با توجه به شرایط توسعه پایدار، حفظ محيط زیست ، کنترل و کاھش 
در حد استانداردھای زیست محيطی ، صيانت از جنگل ھا و مراتع ، ساماندھی حوزه آبریز و  آلودگی ھا

رودخانه ھا و کاھش آثار بالیای طبيعی ، فراھم نمودن زمينه ھای مناسب جھت سرمایه گذاری برای 
.اکتشاف ، تجھيز ، توسعه و بھره برداری از معادن استان و فرآوری توليدات معدنی  

 
ل ھای استان مازندرانوضعيت جنگ  

  
جنگل ھای مازندران، تماماً متأثر از شرایط آب و ھوایی منطقه رویشی ھيرکانی است و در دامنه     

متر از  ٢٤٠٠شمالی سلسله جبال البرز و مشرف به دریای مازندران از ساحل دریا تا ارتفاعات حدود 
این . ل ھا حدود یک ميليون ھکتار می باشدمساحت این جنگ). ١٣٨٥پارساپژوه ،(سطح دریا قرار دارند 

جنگل ھا در مجموع، از درختان پھن برگ سخت چوبی که تا حدود زیادی به نباتات و رستنی ھای مناطق 
     مدیترانه ای شباھت دارند تشکيل یافته ، در کل از تنوع گونه ای بسيار خوبی ھم برخوردار می باشند

وضعيت کلی جنگل ھای شمال کشور، نه تنھا در ) . گونه درختچه ای  ٥٠گونه درختی و  ٨٠بالغ بر ( 
مقام مقایسه با سایر مناطق رویشی کشور بلکه در مقام مقایسه باجنگل ھای جھان از یک ویژگی خاص 

ارم زمين شناسی و منحصر به فرد برخوردار می باشد؛ زیرا برخالف سایر جنگلھا که متعلق به دوران چھ
اند متعلق به دوران سوم زمين شناسی است و بر ھمين اساس در محافل و مجامع علمی جھان به 

.عنوان فسيل زنده ی گياھی معرفی شده است  
  
  

 جدول شماره ١ وضعيت جنگلھای استان مازندران

 
 وضعيت معادن استان

  
طبق بررسی ھای . به دو صورت روباز و تونلی انجام می پذیرد ،اساساً اکتشاف و بھره برداری از معادن    

نوع ماده معدنی در سطح عرصه ھای منابع طبيعی مازندران بھره برداری می  ١٥بعمل آمده، در مجموع 

تر مكعبميليون م –موجودي درختان سرپا بر حسب گونه  تقسيم بندي جنگل براساس مساحت جنگل  
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%  فرم جنگل
 سطح

%   موجودي
 سطح

%   سن
 سطح

 13 جوان 15 350 75 دانه زاد 643793 ساري

45 3/41
 

67 9 8,6
 6/2
 9/2
 6/7
 

 --
  53 131
 

شاخه دانه  320000 نوشهر
 زاد

22 350 -300  40 ميانسال 29 

25 2/15
 

55 58 4/5
 1/1
 6/ 7/1
 8/  9/1
 

63 

استان 
 مازندران

100– 200 3 شاخه زاد 963793  24 مسن 25 

70 5/56
 2/12
 

8/14
 14 7/3

 5/3
 3/9
 8/  2/7
 

192
 

 22 پير و فرتوت 31 100 100 -- 

1/36 %
 1/29%
 

63%
 6/7%
 2/7%  9/1%
 8/1%
 8/4%
 4

% /
  38%  100%
 



ادن ذغال سنگ به دليل گستردگی دامنه فعاليت ، حجم و ارزش فرآورده ھای توليدی، تعداد شوند که مع
). ١٣٩١مختارپور و قلی نتاج ،(شاغلين و مواردی این گونه، در صدر این معادن قرار دارند  

 
 

 جدول شماره ٢ وضعيت موجود معادن استان تا پایان سال٩١
ونياتعدولتيجمععالغير ففعال در حال تجهيز  نام ماده معدني  جمعخصوصي 

 49 41 30194917 زغال سنگ

 61  42  56763017 واريزه كوهي

 35 28 7 296350 سنگ آهك و الشه

باريت –فلوئورين   93120 2 10 12 

 9 3 72915 پوكه معدني

 3 3 21301 گچ

 3 2 21301 سرب و روي

مرمر و تراورتن –گرانيت   481201 11  11 

 4 3 22401 سيليس

  190  146  14149190242 مجموع

 
 نتيجه گيری 

 
فاصله بين . به نظر می رسد ، راھکار رھایی از اقتصاد سراپا نفتی ، معدن و صنایع معدنی می باشد   

اصلی توسعه از اولویت ھای . بالقوه و بالفعل معدن آن قدر زیاد است که ارزش کنکاش عميق را دارد 
پایدار، توجه به مسائل مھمی از جمله تنوع زیستی ، بازسازی مناطق استخراج شده از معادن ، بالیای 
. طبيعی و مدیریت زمين و ھمچنين استخراج از معادن و توان بخشی زمين در چارچوب توسعه پایدار است

در نتيجه حفظ و توسعه پوشش بنابراین با توجه به آنکه، کشورمان کم پوشش و کم باران می باشد، 
گياھی خصوصاً جنگل ھای ارزشمند شمال کشور و در کنار آن گسترش اکتشافات معدنی از اولویت ھای 

لذا الزم است این دو مقوله از منابع خدادادی را، با اتخاذ راھکارھای مناسب فنی در . توسعه پایدار است
. يمجھت کاھش مسائل تخریبی با ھم و در کنار ھم ببين  

ھزار تن زغال را دارا می باشد، اما  ٨٢٠برابر نرم جھانی، استان مازندران ، ظرفيت استحصال     
برابر اعداد و ارقام و نرم ، منطقی . درصد نرم جھانی استحصال می شود ١٢مشاھده می شود فقط 

تان، پویا است که با حفظ تمامی استانداردھای معدنی و محيط زیست، فضای فعاليت معدنی در اس
نفر را تدارک دید که عدد مقبول  ٤٥٠٠با ھمين بضاعت اندک می شود فرصت شغلی به ميزان . گردد

نوع ماده معدنی آنھم از نوع  ٢٤اطالعات اوليه در امور مواد معدنی، وجود حداقل . و افتخار آفرین است
ستی در خور توجه ای را به در استان را گواھی می دھد که اشتغالزایی و تقویت صنایع باالد ٢طبقه 

براین اساس، با پی بردن ). گزارشات سازمان صنایع و معادن استان مازندران(ھمراه خواھد داشت
متوليان امور منابع طبيعی به اھميت استخراج معادن و جدی گرفتن نقش معادن در جذب و به کار 

جنگل نشينان به عنوان یکی از گيری نيروھای بومی و ایجاد تحول در سيستم معيشتی روستائيان و 
عوامل مھم تخریب جنگل ھا ، با تدوین قوانين جامع می توان بر بسياری از نارسایی ھا و مشکالت 
فائق آمده و با برقراری تعامل منطقی، موجبات رفاه و آسایش روستائيان و جنگل نشينان ، حفاظت 

از صنایع که مواد اوليه مصرفی آن ھا بھتر و بيشتر جنگل و عرصه ھای جنگلی و شکوفایی بسياری 
.باید از طریق ھمين معادن تامين شود را فراھم نمود  

 
 
 



 منابع
،پدیده ھای زمين شناسی مازندران،انتشارات رسانش ١٣٩١،.ع .و قلی نتاج،م .مختارپور،ح_ 

  نوین
  ،مبانی زمين شناسی اقتصادی،انتشارات مرکز نشر دانشگاھی١٣٧٣،.یعقوب پور،ع_      
  ، تکنولوژی چوب، انتشارات دانشگاه تھران١٣٨۵، .پارسا پژوه، د_      

 ٣٣، مشخصات کاربردی چوب معادن زغال سنگ،نشریه شماره ١٣٨٨ان، کارابراھيمی و ھم_  
  دفتر بھره برداری سازمان جنگل ھا

، وضعيت معادن در جنگل ھای شمال، سمينار مدیریت جنگل ھای ١٣٨٧بوداغی و ھمکاران، _ 
  مالش
  مجموعه گزارش کارشناسی کارشناسان سازمان صنایع و معادن استان مازندران_ 

 



 
فرآیند تحليل سلسله و  GIS یابی محل دفن پسماند شھری با استفاده ازمکان

  )ھشتگرد:مطالعه موردی( (AHP)مراتبی 
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  :چكيده 

  
 ھايکيفيت و کميت در زایدات این انواع توليد و بوده انسان زندگی ناپذیر جدایی جزء جامد، زائد مواد

 از ناشی وخاكِ  آب ھوا، ھايآلودگی. است حاضر عصر محيطیزیست معضالت ترینمھم از یکی مختلف
 زیست محيط براي را مشکالتی پسماند دفن جھت مناسب جایگاه انتخاب عدم و صحيح مدیریت عدم

- می ھشتگرد شھري پسماند دفن مناسب ھايمکان ھدف این پژوھش تعيين .کندمی ایجاد شھروندان
 اجتماعی -زیست محيطی و اقتصادی الیه اطالعاتی از مجموعه معيارھای ٢٢ از استفاده بااین کار  باشد

ھا با روش تلفيق الیه به منظور .صورت پذیرفته استGIS  ومراتبی  سلسله تحليل فرآینديری از گبا بھره و
AHP ھای مقایسه دو دویی وزن دار شدندبر اساس ماتریسھا الیهکليه ھا پس از استاندارد نمودن نقشه 

طق مختلف منا،بر اساس نقشه خروجی  .دست آمدنقشه نھایی به,ھای منطقهو با اعمال محدودیت
در  طبقه بندی شد به ترتيب اولویت کالس ۶به  بندی وقابليت دفن پسماند پھنهمحدوده مطالعاتی از نظر 

محل ھکتاری در جنوب غربی محدوده به عنوان  ۴٨ای با در نظر گرفتن جھت باد غالب،منطقه  نھایت
  .احداث مرکز دفن پيشنھاد گردید

  .AHP،GISری، محل دفن، یابی، پسماند شھمکان:كليد واژه ھا
  
  
 

Landfill site selection using GIS and analytic hierarchical process 
(AHP) (A case study of Hashtgerd)  

  
 
Abstract: 
Solid waste is an integral component of human life and production of this type of waste 
in different quantity and quality is one of the most important environmental problems 
in the present time. Pollution of air, water and soil as a result of poor management and 
not selecting proper landfill for solid waste disposal have caused environmental 
problems for citizens. The aim of this study was to determine the proper landfill for 
disposal of municipal solid waste in Hashtgerd. To conduct the study, 22 information 
layers from a set of environmental, economic and social criteria and also analytic 
hierarchy process and GIS (geographic information system) have been utilized. To 
combine layers using AHP method after standardizing maps, all layers got weighted 
through pairwise comparison matrix and by considering regional restrictions the final 
map was produced. Based on the output map, different areas of the district under the 
study was zoned in terms of capability of being used as a landfill and was classified 



into 6 classes according to the priorities. Finally, considering the direction of the 
prevailing wind, a 48-hectare area in southwest of the region under study was 
suggested as a location for construction of a disposal center.   
Keywords :  Site Selection, Municipal Waste, Landfill, AHP, GIS   

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  

كه روز به روز بر حجم آن  يكي از مسائلي كه امروز به عنوان چالش مطرح است مسئله مواد زائدي است
رشد بي رويه جمعيت، توسعه شھر نشيني، ظھور تكنولوژي ھاي جديد و تغييرات حاصل . شودافزوده مي

شده در عادات و الگوي مصرف از يك سو و محدوديت در استفاده از منابع طبيعي از سوي ديگر عالوه بر به 
نسان، موجبات بروز انواع ناسازگاري ھاي اجتماعي، وجود آوردن انواع مشكالت پيچيده در كيفيت زندگي ا

 براي متفاوتي ھاي روش .)١٣٧٩عبدلي، ( زيست محيطي را به دنبال داشته است تاً یاقتصادي و نھا
كنترل  و بازيافت سوزاندن، ،بھداشتي دفن به توان مي آنھا جمله از كه وجود دارد زائد مواد كنترل

 كنترل روش متداولترين لندفيل در دفن كشورھا بيشتر در Kontos et al., 2005).(بيولوژیکی اشاره نمود 
  Yesilnacar and Cetin). 2005 ,(باشد  مي زايد جامدشھري مواد
 ھايآب آلودگي موجب تواند مي پسماندیابی محل دفن مکان مديريت صحيح و ريزي برنامه به توجه عدم

 انتخاب گردد بنابراين آن از منتج محيطي تبعات زيست و گسترده سطح در ھوا و خاك زيرزميني، سطحي،
 متناسب محيطي زيست استانداردھاي و قوانين تمامي نظر گرفتن در با مھم كامال وظيفه يك دفن محل
 جامع طور به را ... و اجتماعي سياسي، اقتصادي، عوامل محيطي، بايد منظور، اين براي. است جامعه ھر
   Sener, 2005).(گرفت  نظر در
 و زيسـت محـيط بـراي را سـوء اثـرات كمتـرين كه است مكاني تعيين يابي، مكان از مطالعات نھايي دفھ

 بھتـرين نيـز مھندسـي ديـدگاه از و ھزينه، كمترين نيز اقتصادي نظر از و باشد اطراف داشته منابع طبيعي
  ).١٣٨١غضبان،(باشد  داشته را ويژگي

 تحليـل فراينـد و سـاده افزايشـي دھـي وزن روش دو از ادهاسـتف بـا تحقيقـي در Basak, 2005)(باسـاك 
   .است گرفته بھره دفن پسماندھا محل يابي مكان براي مراتبي سلسله

)Vastava &Nathawat,2003 (از اسـتفاده شھررانسـی در کشـور بلژیـک بـا اطـراف در خـود تحقيـق در 
 ، گسـل شناسـي، زمـين چون اييمعيارھ گرفتن نظر در با دور از سنجش و جغرافيايي اطالعات سيستم
 شـبكه شـھري، مراكـز زمينـي، زيـر آب عمـق و سـطحي آب منـابع ، خـاك مـادر، سـنگ نوع زمين، شيب

 ۵ زوجـي مقايسات طريق از ھا شاخص به دھي وزن و ھا سيستم اين از استفاده با ...و موجود ارتباطي
  .نمودند انتخاب نفري زارھ ٨٠٠ شھر اين زباله دفن جھت را مختلف ھاي اندازه در مجزا محل

 در زبالـه دفـن جھت مكان ترينمناسب تعيين جھت خود، ارشد كارشناسي نامه پايان در) ١٣٨۴(سروری 
 مراتبـي سلسـله آنـاليز نظر گرفتن در با سپس نمود، تھيه را نظر مورد ھاي اليه كاووس، گنبد شھرستان

 ھـاي اليـه ھمپوشـاني بـه اقدام جداول اين طريق از و نمود تھيه را اليه دھي وزن به مربوط نھايي جداول
 منطقه سه و گرديد حاصل مناسب دفن مكان انتخاب جھت نظر مورد ھاي سناريو نھايت در كه مكاني كرد

  .گشت دفن انتخاب محل براي ديگر مناطق ميان از
 تحليـل فرآينـد و معيـاره چنـد ارزيـابي روش از خـود ارشـد كارشناسـي نامه پايان در )١٣٨۶( الديني معين

 پـنج راسـتا ايـن در.  نمـود اسـتفاده كـرج شھر جامد زائد مواد محل دفن يابي مكان براي مراتبي سلسله
 كاربري ديد، قابليت فيزيكي سرزمين، ھاي ويژگي ھا، حريم و فاصله شامل يابي مكان اصلي معيار دسته
  . گرفتند قرار مراتبي سلسله ساختار در حساس ھاي زيستگاه و اراضي

یابی به صورت غيراصولی مکانمحل دفن فعلی پسماندھای شھری محدوده ھشتگرد در منطقه حلقه دره 
 دتوانـلـذا ایـن مرکـز مـی. خاک و چشم انداز در این منطقه شده اسـت, شده و موجبات آلودگی شدید آب

تعيين نواحی  ھدف از مطالعه حاضر. ھای شھرھای واقع در محدوده مطالعاتی باشدپاسخگوی موقت زباله
    .باشدمی با استفاده از فرآیند تحليل سلسله مراتبی مناسب برای مرکز دفن محدوده ھشتگرد

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  
  
  
  



  :روش تحقيق
  

  منطقه مورد مطالعه
واقع در غرب شھرستان کـرج ) ھای جوشانسرزمين چشمه(ناحيه مورد بررسی در شھرستان ساوجبالغ 

طـول شـرقی   ٥٠˚ ٥٢‘٣٠˝تا    ٥٠˚٣٧ ’٣٠˝عرض شمالی و از    ٣٦˚٠٧’ ٣˝تا   ٣٥˚ ٥٢ ’٣٠˝در موقعيت 
و شھر  (I NW 6161)، شھرک طاووسيه  (II-SW 6162)، فشند  (III-SE 6162)چھار برگه خور . قرار دارند

  .)١شکل( باشدھا میچارچوب بررسی  (IV NE 6161)صنعتی ھشتگرد

 ایی محدوده مورد بررسیموقعيت جغرافي: ١شکل 
                                                                                                                    

       
از  .ھـای طالقـان در ایـن منطقـه قـرار داردمناطق خور و فشند در بخش کوھستانی واقع شده و رشته کوه

الراس رشته كـوه طالقـان سـازند مـيال بـا طبقـات ضـخيم سـنگ آھـك و سـنگ آھـك نگاه ليتولوژي در خط 
ــاط را تشــكيل داده ــدترين نق ــوميتي بلن ــو  و . اســت  دول ــرب ھي ــز در غ ــه و الر ني ــه روت ــازندھاي كربنات س

  . آوردن نقاط مرتفع در درجه دوم اھميت قرار دارد وجود  ھاي كوارتزيتي اللون نيز از لحاظ به سنگ ماسه
ھاي زود فرساي شيل و ماسه سنگي دورود، شمشك و شيل و توف سـازند كـرج ارتفاعـات نسـبتاً سازند

ي كـواترنري ھاي مارني نئـوژن آبرفتـ ترين نقاط نيز مربوط به گستره نھشته پايين. دھند كوتاه را تشكيل مي
  .است

جنـوب و غربي كه يكي گسـل طالقـان بـا شـيبي بـه سـمت  -دو گسل سرتاسري راندگي با روند شرقي
گسل خور با شيب به سمت شمال سازندھاي موجود از كھر تا شمشك را به سمت باال و بر روي سـازند 

  .اند آتشفشانی كرج رانده -رسوبي

 



  . ترین رودخانه ناحيه استميليون متر مکعب در سال معروف ١٠٠رودخانه کردان با دبی حدود 
لـي جنـوب آن جـزو اقلـيم نيمـه خشـك محسـوب شمال اين ناحيه جزو مناطق كوھستاني معتـدل بـوده و

  .باشد گراد مي درجه سانتي ١٤شود، ميانگين دماي ساليانه نيز  مي
سـنجي، ايـن منطقـه داراي متوسـط بارنـدگي  ھاي باران از نظر ميزان بارندگي ھم با توجه به آمار ايسـتگاه

  باشد  متر مي ميلي ٢٥٠تا  ٢٠٠ساليانة 
ھشتگرد، شھر جديد ھشتگرد، شھرستان كوھسار و روسـتاھاي بـزرگ و مراكز انساني مانند شھر قديم 

 .از تجمع انساني زيادي برخوردارھستند... آباد ومانند کردان، وليان، فشند،خور، ھيو، قاسم كوچك ناحيه
است، جمعيت این  ھشتگرد مركز شھرستان ساوجبالغ است و در بخش مركزي اين شھرستان قرار گرفته

شھر جديد ھشتگرد به . است نفر بوده ٥١٩٥٣برابر با  ١٣٩٠اري مركز آمار ايران،در سال بر سرشمشھر بنا
ــع شده۵فاصــله  ــن شــھر و در شــمال شــرقي آن واق ــومتري اي ــاده  اســت و در ســال كيل ــا نھ ــر بن ھاي اخي
شھرسـتان  بخـش مركـزياز نظـر تقسـيمات كشـوري، شـھري مجـزا از ھشـتگرد اسـت و در . است شده

 ١٣٩٠بنابر سرشماري مركز آمار ايران، جمعيت شھر جديـد ھشـتگرد در سـال . است قرار گرفته ساوجبالغ
 .است نفر بوده ٢٢٧٢٤برابر با 

متراست که به سـمت جنـوب غـرب از  ٨٥خروطه افکنه کردان بيش از عمق آب زیرزمينی در حوالی رأس م
متر  ١٠تر از غربی دشت، عمق آب زیرزمينی به کمای از بخش جنوبهدر محدود. شودميزان آن کاسته می

 .استمتر اندازه گيری شده ١٢تا  ٧در جنوب ھشتگرد نوسانات فصلی عمق آب بين . رسدمی
   

  روش مطالعه
 بـا بھداشـتی دفـن بـراي مناسـب ھـاي انتخـاب مکـان ضـوابط و معيارھـا پارامترھا، ابتدا در مطالعه این در

 وزارت زیسـت، محـيط حفاظـت بـه سـازمان مربـوط استانداردھاي جمله از مختلف بررسی استانداردھاي
 طمربو اطالعاتی ھاي الیه با تامين سپس. گردیدند انتخاب و ارزیابی شناسایی، تجربيات جھانی، و کشور

 مرحلـه ایـن در و گشته GIS جغرافيایی اطالعات سيستم وارد رقومی صورت به ھا الیه این پارامتر، ھر به
 قـرار ارزیـابی مـورد بھداشتی دفن براي مناسب اراضی تعيين در تاثير نحوه اساس بر ھاالیه این از یک ھر

  .گردیدند سازي آماده و گرفته
 
 ھـای توپـوگرافی،با استفاده از نقشه محل دفن یابی مکان برايت و گزارشاھا کليه نقشه مطالعه این در

ــين شناســی  ــای زمــينو گــزارش ١:٢۵٠٠٠زم ــزارشھ شناســی ھــای زمــينشناســی مھندســی و گ
سـازمان که توسط محدوده مورد بررسی ) شناسی زیست محيطیشناسی و زمينزمينبرگه آب(کاربردی
   .ده قرار گرفته است، مورد استفاشناسی کشور تھيه شده استزمين

  
  ساختار تحليل سلسله مراتبی

گيرنـدگان را تصميم AHPروش  .ارائه شد Saatiاولين بار توسط AHP (Analytical Hierarchy Process)روش 
سازد که ساختار پيچيده یک مسأله را به فرمت ساده سلسله مراتبی تبدیل کرده و تعـداد زیـادی قادر می

). Badri,1999(فی را در یک روش سيستماتيک با معيارھای متضاد ارزیابی نماینـد از فاکتورھای کمی و کي
این روش قادر است . باشدگيری مییک روش سازگار با معيارھا و اھداف چندگانه در در تصميم AHPفرآیند 

ھـر حـال بـه . اھداف مختلف را ارزیابی نموده و تفاوت بين دو گزینه را بوسيله بردار اولویت مشـخص نمایـد
  ).Che-Wei et al.,2007(آید بستگی دارد ھا به وزن ھر پارامتر که بوسيله تجربه بدست میاین ارزیابی

  
گيــری بــا ھــای طراحــی شـده بــرای تصـميمتــرین سيسـتمفرآینـد تحليــل سلسـله مراتبــی، یکــی از جـامع

ضـاوت و محاسـبات را این روش بر مبنای مقایسـه زوجـی بنـا نھـاده شـده کـه ق. معيارھای چندگانه است
  ).Hajkowicz & et al.,2000(دھد تسھيل نموده و ميزان سازگاری و ناسازگاری تصميم را نشان می

باشـد کـه در آن ھـدف، مـیسـاختار سلسـله مراتبـی اولين قدم در فرآیند تحليل سلسله مراتبـی، ایجـاد 
 ٢اتبی ھدف کلی تصميم، سطح در ساختار سلسله مر ١سطح . شوندھا نشان داده میمعيارھا و گزینه
  . دکنمی بيانھا را گزینه ۴ھا و سطح شاخص ٣معيارھا، سطح 

عنصـر بـه ھـر عضـو (گـردد بعد از ایجاد ساختار سلسله مراتبی، اولویـت عناصـر در ھـر سـطح تعيـين مـی
م مفـاھي. گردنـدای کمـی مـینقطـه ٩ترجيحات با اسـتفاده از مقيـاس ). گرددسلسله مراتبی اطالق می

  ).Saaty,1980(ارائه شده است  )١(جدول  گيری درمقياس اندازه
  
  
  
  
  



  
 

  ھای زوجیمقياس ترجيحات بين دو عنصر برای مقایسه: ١جدول
 
 
  
  
  
  
  
  

بـه طـور . گيـردمھمتر است، صـورت مـی Bچقدر نسبت به عنصر  Aمقایسات زوجی بر اساس اینکه عنصر 
ھا بـه ھای مقایسه زوجی گزینهباشد آنگاه ماتریس nو  mھا و معيارھا به ترتيب برابر کلی اگر تعداد گزینه

  . خواھد بود n×nیس مقایسه زوجی معيارھا یک ماتریس و ماتر m×mصورت 
  

گيری و کنتـرل ناسـازگاری ھـر مـاتریس و تصـميم یکی از مزایای مھم فرآیند تحليل سلسله مراتبی، اندازه
گيرنده بستگی دارد، اما در حالـت کلـی محدوده قابل قبول ناسازگاری در ھر سيستم به تصميم. باشدمی

Saati گيرنـده در قضـاوتباشد بھتر است تصميم ١/٠که اگر ناسازگاری تصميم بيشتر از کند پيشنھاد می-
در فرآیند تحليل سلسله مراتبی، عناصر ھر سـطح نسـبت ).١٣٨۵پور، قدسی(ھای خود تجدید نظر نماید 

گـردد کـه ایـن به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجی مقایسه شده و وزن آنھا محاسبه مـی
گـردد ھای نسبی، وزن نھایی ھر گزینه مشـخص مـیسپس با تلفيق وزن. ناميما را وزن نسبی میھوزن

ھـا بدسـت ضرب اھميـت معيارھـا در وزن گزینـهوزن نھایی از مجموع حاصل. ناميمکه آن را وزن مطلق می
   ).١٣٨۵پور قدسی(آید می
نـدمعياره بـا اسـتفاده از تکنيـک فرآینـد گيـری چجھت تحليل مسـایل تصـميم EC (Expert Choice)افزار نرم

افـزار دارای ایـن نـرم. تحليل سلسله مراتبی طراحی شده و قابل اجرا بر روی کامپيوترھای شخصی است
گيـری و تصـميم (Hierarchy)ھای زیادی بوده و عـالوه بـر امکـان طراحـی نمـودار سلسـله مراتبـی توانایی

گيری و محاسبه وزن نھایی، قابليت تحليل حساسيت تصميم ھاطراحی سؤاالت، تعيين ترجيحات و اولویت
از ھمه مھمتر آنکه در بسياری از موارد از نمودارھـا . نسبت به تغييرات در پارامترھای مسأله را نيز داراست

. نمایـدھای مناسب جھت ارایه نتایج و عملکردھا سود جسته و ارتباطی ساده را با کاربر ایجاد مـیو گراف
  .، بنيانگذار روش فرآیند تحليل سلسله مراتبی استSaatiافزار مورد حمایت پروفسور این نرم

  
-مـی تشـکيل آنھـا مـاتریس زبالـه، دفن محل یابیمکان در شده مشخص معيارھاي زوجی مقایسه جھت
 .دھدیابی را نشان میماتریس مقایسه زوجی معيارھای اصلی  و وزن ھرکدام در مکان ٢جدول  .گردد

  
  ماتریس مقایسه زوجی معيارھای اصلی: ٢جدول

 
 
 
 
 
  
  

اجتماعی را به  –معيارھای زیست محيطی واقتصادی  نيز به ترتيب ماتریس مقایسه زوجی )٤(و)٣(جدول 
  .دھدرا نشان می Expert Choiceار افزھمراه اوزان محاسبه شده با استفاده از نرم

  
  
  
  
  
  

  ميزان اھميت پارامترھا نسبت به یکدیگر  مقدار عددی
١  
٣  
٥  
٧  
٩  

٢،٤،٦،٨  

  برابر  اھميت
  اھميت متوسط
  اھميت قوی

  اھميت بسيار قوی
  اھميت مطلق

  اھميت بين فواصل

-اقتصادی وزن
 اجتماعی

محيطیزیست   

٧۵/٠ محيطیزیست ١ ٣   

٢۵/٠  ١  
 

-اقتصادی
 اجتماعی



  
  

  محيطیماتریس مقایسه زوجی معيارھای زیست: ٣جدول

  
  
  

  اجتماعی - اقتصادی ماتریس مقایسه زوجی معيارھای  :٤جدول
از فاصله   وزن

 راه آھن
خطوط 
 نيرو

فاصله از 
 معدن

اماکن 
 تاریخی

ھای راه
 فرعی

ھای راه
 اصلی

فاصله از 
 روستا

فاصله از 
  شھر

٣۶٢/٠ فاصله از  ١ ٣ ۴ ۵ ۵ ۶ ٧ ٨ 
 شھر

٢٣٣/٠ فاصله از   ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ 
 روستا

١۴٧/٠ ھای راه   ١ ٣ ٣ ۴ ۵ ۶ 
 اصلی

٠٩١/٠ ھای راه    ١ ٢ ٣ ۴ ۵ 
 فرعی

٠٧١/٠ اماکن      ١ ٣ ٣ ۴ 
 تاریخی

٠۴٣/٠ فاصله از       ١ ٢ ٣ 
 معدن

٠٣٣/٠ خطوط        ١ ٣ 
 نيرو

٠٢٢/٠ فاصله  از         ١ 
 راه آھن

CR= 0.06 
 

  
ھـا قرار گرفته است و ھرچه ميزان ارزش نمـره ٥تا  ١ی بين در این پژوھش نمرات استاندارد شده در دامنه

بـه طـور مثـال ھرچـه . )٥ جـدول( تری برخـوردار اسـت و بـالعکسبيشتر باشد ارزش معيار از جذابيت بيشـ
 ٢٢ این روش با توجـه بـه . فاصله مکان دفع از رودخانه بيشتر باشد دارای ارزش و مطلوبيت بيشتری است

  .ه استکارشناسی استانداردسازی گردید اتمعيار با استفاده از نظر
  
  
  

- زمين گسل فرسایش pH بارش وزن
سازه  آبراھه لغزش

آب  شيب ھيدروليکی
 زیرزمينی

چشمه 
سنگ  خاک کشاورزی رودخانه و جاه

  بستر

١۴٩/٠ سنگ  ١ ٢ ٢ ٣ ۴ ۴ ۵ ۵ ۶ ۶ ٧ ٧ ٨ ٩ 
 بستر

٠٨۶/  خاک  ١ ٢ ٣ ۴ ۴ ۴ ۵ ۵ ۶ ۶ ٧ ٧ ٨ 
١۴۵/  کشاورزی   ١ ٣ ٣ ٣ ۴ ۴ ۵ ۶ ۶ ٧ ٧ ٨ 
١٠٧/  رودخانه    ١ ٢ ٣ ۴ ۴ ۴ ۵ ۶ ۶ ۶ ٧ 

٠٨٩/ چشمه و      ١ ٢ ٣ ۴ ۴ ۵ ۶ ۶ ۶ ٧ 
 جاه

٠٧٣/ آب       ١ ٣ ٣ ۴ ۴ ۵ ۵ ۶ ۶ 
 زیرزمينی

٠۵١/  شيب       ١ ٢ ٣ ٣ ۴ ۴ ۵ ۶ 

٠۴۵/ سازه         ١ ٣ ٣ ۴ ۴ ۵ ۶ 
 ھيدروليکی

٠٣٢/  آبراھه         ١ ٢ ٣ ٣ ۴ ۵ 
٠٢٧/ لغزشزمين          ١ ٣ ٣ ۴ ۴   
٠٢/  گسل           ١ ٢ ٣ ۴ 
٠١٢/  فرسایش            ١ ٣ ٣ 
٠١٢/  ١ ٢             pH 

٠١/  بارش              ١ 

CR= 0.07 



  
  

  جدول استانداردسازی برای یک معيار به عنوان نمونه: ٥جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ترین فنون مورد استفاده در کار بر روی مسـائل مترتـب بـر متداول (SAW)دھی جمعی ساده ھای وزنروش
یا روش مبتنی بـر  ١(WLC)از این فنون تحت عناوین ترکيب خطی وزنی . اندصفتی فضاییيری چندگتصميم
طـور گيـر بـهتصميم. قرار دارند ٣ھا بر پایه ميانگين وزنیاین روش. شودنيز یاد می ٢)امتياز بندی(دھی نمره

يت تخصـيص یافتـه دھد، سپس وزن اھمھایی از اھميت نسبی را به ھر صفت اختصاص میمستقيم وزن
ھای ضربی آن صفت در گزینه مورد نظر ضرب شده و با جمع حاصلبندی شدهبه ھر صفت در نمره مقياس

-بعد از محاسبه. آیددست میی کل در رابطه با ھر گزینه بهمذکور در رابطه با تمامی صفات، امتياز یا نمره
طور رسـمی به. گرددباالترین امتياز است انتخاب می ای که دارایھا، گزینهی امتيازات کل برای تمام گزینه

  ):١٣٩٠مالچفسکی، (شود از فرمول ذیل استفاده می Aiگيری برای ارزیابی ھرگزینه یا ی تصميمدر قاعده
  

jwjxij                                                                                                   ƩAi=  
 

ای کـه یک وزن استاندارد شده است؛ به گونه wjام و  jام در ارتباط با صفت  iمعرف نمره گزینه  xijکه در آن 
jwj=1 Ʃ .با تعيين ارزش حـداکثر . گذارندھا اھميت نسبی ھر صفت را به نمایش میوزنAi (i=1,2,…,m) ،
  .شوددارترین گزینه انتخاب میاولویت

  
  ھای محدودیتنقشه
بـه منظـور تھيـه ایـن . گردنـدی محدودیت بر اساس معيارھای در نظـر گرفتـه شـده مشـخص مـیھانقشه
ھا باید عـواملی را کـه محـدودیت آن باعـث حـذف قطعـی منـاطق از محـل مـورد مطالعـه بـرای دفـع نقشه

  .گردد، مشخص شوندپسماند می
ھـای ھـا و منـابع آبهھـای خطـوط گسـل، منـاطق مسـکونی و جمعيتـی، راتـوان بـه الیـهدر این ميان می

-این بدان معناست که مکان دفع نباید در محـدوده. سطحی و مناطق کوھستانی با شيب باال اشاره نمود
بـه . ھای نام برده قرار گيرد در صورتی که در این مناطق قـرار بگيرنـد، قسـمت مربوطـه حـذف خواھـد شـد

 .شودگری اوليه گفته میھا، غربالفرآیند حذف نمودن این محدودیت
 

  مساحت محل دفن
مسـاحت حداقل  کيلوگرم بر مترمکعب  ۵٠٠متر و متوسط تراکم پسماند  ١٠با در نظر گرفتن حداقل ارتفاع 

ھکتـار  ١۵،  (Aivaliotis, 2004) )١(زمين مورد نياز برای دفـن مـواد زائـد جامـد شـھر بـا اسـتفاده از رابطـه 
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Dt =مين مورد نياز برای دفن در طول زمان زt  
Wt = ميزان پسماند فرستاده شده به محل دفن در طول زمانt 

Density  =تراکم پسماند  
Height  =ارتفاع محل دفن  

  
  

◊◊◊◊◊◊  
  : نتایج

ھا بـر اسـاس ھا به الیهیاد شده و اختصاص دادن وزن ھا با استفاده از روشپس از استاندارد نمودن نقشه
ھـای ھا را وارد مـدل نمـوده تـا از ترکيـب الیـهیابی، نقشهبایست برای انجام مکانت و تأثيرشان، میاھمي

  .اطالعاتی، نقشه نھایی تھيه گردد
ھـای مقایسـه دو دویـی وزن ھایی که بر اساس مـاتریس، الیهGISدر  AHPھا با روش به منظور تلفيق الیه

  .دست آمدھای منطقه، نقشه نھایی بهاعمال محدودیت دار شدند، مورد استفاده قرار گرفتند و با
بر اساس نقشه خروجی از مدل مربوطه، مناطق مختلف محدوده مطالعاتی از نظـر توانـایی اولویـت بنـدی 

  :کالس طبقه بندی شد که عبارتند از  ٦بر این اساس، نقشه خروجی به ). ٢شکل (شدند 
  .لوبيت متوسط، مطلوبيت باالو مطلوبيت بسيار باالنامطلوب، مطلوبيت بسيار کم، مطلوبيت کم، مط

ی باشند؛ سـایر منـاطق نيـز در بـازهبندی اراضی نامطلوب شامل مناطق دارای محدودیت میدر این دسته
 ٥باشـند، در ترین و بيشترین مطلوبيت جھت دفن زبالـه مـیی کمکه به ترتيب نشان دھنده ٢٨/٤تا  ١٥/٢

  .بندی شدندکالس طبقه
  

  

  AHPیابی محل دفن پسماند با روش بندی محدوده مورد مطالعه جھت مکانپھنه: ٢کل ش
  

پس از حذف منـاطق بـا مطلوبيـت پـایين و وسـعت کمتـر، منـاطق بـا بـاالترین درجـه مطلوبيـت بـا ھمـدیگر 
نقشه بـه  یھکتاری در جنوب غرب ۴٨ای با وسعت مقایسه شده و با در نظر گرفتن جھت باد غالب منطقه



کيلومتری از شھر قدیم ھشتگرد و  ۵/۶ی شود این منطقه در فاصلهان محل دفن پسماند پيشنھاد میعنو
  ).٣شکل (کيلومتری شھر جدید ھشتگرد قرار دارد ٩/۵
  
  

  AHPمنطقه پيشنھادی جھت دفن زباله با استفاده از مدل  :٣شکل
  

◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  
 به شھري، پسماند محل دفن مكانيابي براي شده انجام وشر كه داد نشان ، AHPحاضر مدل  مطالعه در

 و فني اجتماعي، اقتصادي، عوامل جمله از مختلفي معيارھاي تا دھدمي اجازه فرد به كه اين علت
 اين ،ھمچنينباشد مناسبي روش دھد دخالت نظر مورد مكان انتخاب در را محيطي زيست و مھندسي

 معيارھاي و ھااليه دھيوزن در فوق پارامترھاي از يك ھر اھميت به توجه با تا آورد مي فراھم را امكان
  .نمايد مشخص را برتر ممكن ھايگزينه شده ذكر

دھد، که با بررسی مناطق با مرزبندی مشخص ارائه می ھاییمحدودهبه صورت بندی را پھنه AHPروش 
  .ھاد شدھکتاری به عنوان محل دفن زباله پيشن ۴٨محدوده  با مطلوبيت باال

  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
دانم از در نھایت بر خود الزم می. باشدنامه مقطع کارشناسی ارشد میمقاله حاضر بخشی از پایان

که در  شناسی مھندسی،مخاطرات و زیست محيطیمدیریت زمينشناسی کشور از جمله سازمان زمين
  .نمایم انجام این مطالعه ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی

  



◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
 ريزي برنامه مطالعات مركز، "ايران در شھري زايد مواد بازيافت و دفع مديريت " ،).١٣٧٩(،.م عبدلي،    

 .ھاشھرداري سازمان انتشاراتكشور، وزارت شھري
 .،انتشارات دانشگاه تھران"زمين شناسي زيست محيطي"،.)١٣٨١(،.ف  غضبان ،    

  .فيتال ر،يرکبيام ی، انتشارات دانشگاه صنعت" یسلسله مراتب ليتحل ندیفرا" ،)١٣٨٥.  (ر، حپو یقدس    
تحليل  روش به كرج شھرستان جامد زائد مواد دفن ھايمحل يابيمكان "،.)١٣٨٦ (،.،م الديني معين    

  .يعيطب دانشكده منابع تھران، دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان"  (AHP)مراتبي  سلسله
 سنجش فناوري از استفاده با كاووس گنبد شھرستان زباله دفن محل مكانيابي "،.)١٣٨٤(،.ع سروري،    
  انرژي و زيست محيط دانشكده اسالمي، آزاد دانشگاه ارشد، ،كارشناسي نامه پايان"  GISو دور از

، ترجمه "معياِرِ◌ی گيری چندسامانه اطالعات جغرافيایی و تحليل تصميم"، )١٣٩٠. (مالچفسکی،ی   
 .ھاسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه.پرھيزگار،ا

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  کانی ھای استراتژیک و حياتی در توسعه پایدار: اکونوميکمنابع ژئو

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
 شناسکار ،مشھد) ع(دانشگاه بين المللی امام رضا  یاسيس یايجغراف یدکتر یدانشجو ،یمسعود دمسعوديس      

  Masoudi86@gmail.com، ٠٩١١١٢١٣٢١١سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران، 
  واحد علوم و تحقيقات ،عزتی، رئيس گروه جغرافيا و دانشيار دانشگاه آزاد اسالمی... دکتر عزت ا

    تادیار دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه زمين شناسی رشيدنژاد عمران، اس... دکتر نعمت ا
   

◊◊◊◊◊◊◊  
  :چكيده 

  
بنام استراتژی منابع و محيط جدیدی امروزه واژه پس از تحوالت ژئواستراتژی به ژئواکونومی،  

ی توسعه یافته مطرح شده است؛ که برای اولویت اول استراتژی ملی کشورھا ، بعنوانزیست
در گذشته و  بعنوان منابع ژئوپليتيک استراتژیک معدنی مواد. کشورھا ضروری بنظر ميرسدسایر 

و کسب قدرت اقتصادی بعضی  جھانی اقتصاد در را مھمی نقش، منابع ژئواکونوميک در حال حاضر
ایفا را و غيره  دائمی آھنرباھای ،آلياژی کاربردھای گوناگون درعناصر با کشورھا، مانند چين،

 یمنابع مواد معدن ازبا استفاده ی ستیز طيمحھمگام با مالحظات موقع و ه توسعه ب .دميکنن
 تيامن نيو تام یاقتصاد محل تیتقوزیاد،  درآمد مطلوب،  تغالش، موجب ایاتيو ح کیاستراتژ
ھای ی برای انرژبرای سوخت ھسته ای به اورانيوم نياز است و . ميشود ھای کشوراقتصاد

مواد ، ميزان رود یانتظار م. استو فلوراسپار نياز ليتيم  ،کميابعناصر خاکی تجدیدپذیر و پاک به 
 تیبشرتاریخ شروع آنھا از از مقدار استخراج شده  شيب یادیحد زتا  ٢٠۵٠تا سال توليدی  یمعدن

 ،از کشورھا یاريدر بس یشناس نيزم یھا رساختیز است که یدر حالاین . تا کنون شود
عدم  علت آنو  محدود است اريبسھنوز  قيعم یشناس نيدانش زمو  باشد یم پراکندهو  یمیقد

 ارينقش بس نيچ رياخ یدر سال ھا .بوده استسال گذشته  ٢٠در طول  یدولت یگذار هیسرما
نه کاال در سال از و  افته استی فلزات و یمواد معدننظر خود از  تيباال بردن موقعدر  کیاستراتژ
از درصدی  ۵٠سھم  کیبا  و ٢٠٠٨و فلزات در سال  یمعدن هماد ٢٧ یکننده جھان ديبه تول ١٩٩٢
امروزه چالش مواد معدنی حياتی و . کاال از این مواد تبدیل گردیده است ١٢ فقط یبرا یجھان ديتول

استراتژیک در جھان توسط قدرتھای مختلف برسميت شناخته شده است و رقابت زیادی بين 
ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و اخيرا چين و در آینده ای نزدیک ھند، بر سر دستيابی به 

زمين و توسعه اکتشاف مواد معدنی  توسعه پایدار بدون توسعه علوم. این مواد بوجود آمده است
در تمام کشورھای جھان و سازمان ھای بين المللی با سرمایه گذاری مناسب و تدوین استراتژی 

برای این مھم ایاالت متحده آمریکا با . ھای کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت امکان پذیر نيست
شتاز است و پس از آن اروپا و چين قرار گرفته ، که در اختيار دارد؛ کماکان پي USGSابزار مفيدی بنام 

دیر بجنبند، خسارات  در زمينه کانی ھای استراتژیک و حياتی کشورھای در حال توسعهاگر . اند
  . تجربه خواھند نمودھم خود و ھم دیگران غير قابل جبرانی را 

  
عناصر خاکی کمياب،  ،پاکحياتی، انرژی ھای کانی ھای کانی ھای استراتژیک، :(كليد واژه ھا
 )توسعه پایدار

  
Abstract: 

  
Geoeconomic resources: strategic and critical minerals in 
sustainable development 
 After the geostrategy to geoeconomy developments, today named a new term strategy 
of resources and the environment as a priority national strategy developed countries has 
been proposed that other countries seem to be necessary. Strategic minerals plays an 
important role in the global economy and the economic power of countries like China, 
with various applications. Timely development and environmental stewardship along with 
the use of strategic and critical mineral resources, leading to good jobs, high incomes, 
strengthen the local economy and the economic security of the country. Uranium needed 



for nuclear fuel and for clean renewable energy and rare earths, lithium and Fluorspar 
required. Expected, the rate of production of minerals extracted in 2050 greatly 
exceeded that from the beginning of human history so far. However, the geological 
infrastructure in many countries is old and sparse. Deep geological knowledge is still very 
limited because of the lack of public investment over the past 20 years. Today's 
challenge is critical and strategic minerals in the world, has been recognized by various 
powers and a lot of competition between the United States of America, Europe Union, 
Japan and more recently China and India in the near future, the access to this material is 
made. Sustainable development without the development of earth sciences and mineral 
exploration in the all countries and international organizations with the appropriate 
investment strategy, short term, medium term and long term are not allowed. United 
States of America with a tool called the USGS, provided that there is still a leader and 
then Europe and China have been. If developing countries in the field of strategic and 
critical minerals fall back, irreversible damage to itself and others will experience.  

  
Keywords :(strategic minerals, critical minerals, REE, sustainable development, 
clean energy) 

◊◊◊◊◊◊◊  
  :مقدمه 

امروزه سياست جھانی بصورت فزاینده ای مخالف تمرکز قدرت آنھـم از نـوع سـلطه در دسـت یـک  
مشاھده توزیع قدرت بصورت مشارکتی و فرامرزی بيانگر توزیـع ھـر چـه بيشـتر قـدرت . کشور است

در آینده ھيچ تک قدرتی نخواھد توانسـت : ميگوید) ١٣٨٥(برژنسکی . اقتصادی در جھان خواھد بود
در قرن بيستم یه آن دست یافت، برسد و آن را درصد توليد ناخالص داخلی جھانی که آمریکا  ٣٠به 

کـه اولویـت نظـامی، در اسـتراتژی ژئوپليتيـک و  ١٩٨٩پـس از فروپاشـی دیـوار بـرلين در . حفظ کنـد
م دیگری بناواژه داد؛ امروزه و ژئواکونومی استراتژی ملی کشورھا، جای خود را به اولویت اقتصادی 

که بنظر ميرسد، در آینـده ای نـه چنـدان دور بـه ؛ مطرح شده است استراتژی منابع و محيط زیست
لذا ھر چـه ميگـذرد، مفھـوم توسـعه . و جھان تبدیل شودھمه کشورھا  اولویت اول استراتژی ملی

یعنی توسعه ھمه جانبه در جھان نزدیک ميشـود؛ و بشـر بایـد و جھانی  جامع ترپایدار به مفھومی 
دنبال انرژی ھا و مواد خامی برای مصرف باشد که، ھمه جوانب حيات و زیست سالم و پایدار را در ب

  .کره زمين در بر داشته باشد
شـامل کـانی ، در تعریـف اول. کـردتعریف دوگانه  با یک استانداردميتوان را مواد معدنی استراتژیک  

 رایتجـاری کـه بـ وبـرای مقاصـد نظـامی، صـنعتی به آنھا یک کشور توسعه یافته ھایی است که، 
بـرای که  یمھممواد معدنی به  در تعریف دوم، .نياز دارداند، ضروری و غيره اقتصاد، دفاع، پزشکی 
بایـد از جـای دیگـر و  ندکشـور در دسـترس نيسـتداخـل به اندازه کافی در  ند ومنافع ملی ضروری ا
مواد  وارداتبه  مندتحده، اروپا و ژاپن در حال حاضر نيازایاالت م. ، گفته ميشودوندخریداری و وارد ش

بـرای آنھـا  بـا یکـدیگرافزایش رقابـت دچار و بوده دیگر  کشورھایخود از مصرفی معدنی استراتژیک 
از مـواد معـدنی  یليسـت کامـل و جـامع یمنـافع تجـاری و امنيتـازنظر به احتمال زیاد  .دنمی باش

آنھـا در ذخـایر و یـا بحـث در مـورد تجـارت و بازرگـانی  تشریحبرای این کشورھا نياز مورد استراتژیک 
یـا  این به دالیل بسياری از جمله امنيت ملی و فرمول ھا و فرایندھای اختصاصـی. دسترس نيست

   .)٢٠١٠ ،www.sciences360.com(نقل از سایت  )٢٠١٠یانگ، ( است انحصاری
 اورانيـوم، پتـاس، کميـاب، خـاکی عناصـر وانـادیوم، ليتيـوم، مثال عنوان به( استراتژیک معدنی مواد 

 و آليــاژی کاربردھــای گونــاگون درعناصــر بــا جھــانی اقتصــاد در را مھمــی نقــش..)  غيــره و تنگســتن
 تجھيـزات بـرای تلفـن ھـای سـلولی الکتریکـی، نقليـه وسـایل ھـا، تاپ لپ برای دائمی آھنرباھای
 اھميـت گـرفتن نظـر واشنگتن با در و قانونگذاران متحده ایاالت دولت. و غيره دارند پيشرفته نظامی

 معـدنی و ذخـایر مـواد منابع شناسایی برای راھکارھایی ارائه به شروع جدی طور ، به این موضوع
  .)٢٠١١ ،www.newamericaenergycorp.com( کرده اند شانداخلی کشور استراتژیک

تشویق و حمایت در منافع اقتصادی ایاالت متحده را  خود، گزارش اخيردر وزارت انرژی ایاالت متحده  
 ،کـهگردید در این گزارش اشاره . اعالم نموده است داخلی و حياتی از پروژه ھای مواد معدنی مھم

را بـه خـود اختصـاص داده  درصد از مصرف جھانی مواد حياتی ٢٠فن آوری ھای انرژی پاک در حدود 
 و ریسک بـاالی خطراتدچار که شناسایی کرده است؛  خام را یمعدن هماد ١٤اروپا  ونيسيکم .اند

 گروه ھا .ميباشند رشد تقاضا یمحدود در مقابل نرخ باال دياز تول یکمبود بالقوه ناش ليعرضه به دل
 نيسـازمان زمـ: و حياتی ھستند، شـاملمھم درگير مطالعه کانی ھای  مھمی که و سازمان ھای

 سـتیز طيمحـ برنامـه، کـایآمر کیـزيف انجمـن، متحـده االتیـا یانـرژ وزارت، متحـده االتیا یشناس



ــــل متحــــد ــــا ونيســــيکم، ســــازمان مل ــــا ميباشــــند یشناســــ نيســــازمان زمــــو  اروپ  بریتاني
)www.criticalminerals2013.org ،٢٠١٣.(  
   

◊◊◊◊◊◊◊  
  :روش تحقيق

  
با استفاده از منابع کتابخانه ای و . ، روش توصيفی تحليلی استمقالهدر این تحقيق روش  

اسنادی معتبر، نظير گزارشات و تحقيقات و مقاالت سازمان زمين شناسی ایاالت متحده آمریکا و 
     .  ، مطالب مفيدی استخراج و تجزیه و تحليل گردیدندمتحد و غيرهبرنامه محيط زیست سازمان ملل 

◊◊◊◊◊◊◊  
  : نتایج

  
ایاالت متحده آمریکا، که به تصویب  ٢٠١٣در قانون، توليد کانی ھای استراتژیک و حياتی سال  

کنگره رسيده و در سنا در حال بررسی است، آمده است که، کنگره به مواردی دست یافته است 
دوره  کیو ھند، جرقه  نيچدر  نوظھور عایصنروند افزایش تقاضای : که اھم از آن بدین شرح است

 توسط چين ابيکم یکاھش صادرات عناصر خاکآن نمونه معدنی است که منابع   سميوناليناس
 یبھداشت و درمان، و فنآور یھا یفن آور ،ینظام یھا یآور ارتباطات راه دور، فن است که برای 

 برای معدنی مواد و ھا کانی بودن دسترس در  .  ضروری ھستند ریپذ دیمتعارف و تجد یانرژ یھا
 ضروری کشاورزیمحصوالت  تامين زنجيره و توليد و فنآوری در نوآوری ملی، امنيت اقتصادی، رشد
به رفاه  یکمک قابل توجھ یمواد معدن افتیباز ازاستفاده  فرآوری و د،ياکتشاف، تول .است
اما  ،بزرگی است یمنابع معدن یمتحده دارا االتیا  .مينمایدملت  یو رفاه عموم  تيامن ،یاقتصاد

   .ميباشد یخارجمعدنی  شدن به منابع  وابستهدر حال  یا ندهیطور فزابه 
؛ لذا در بخش سوم قانون فوق اصطالح کانی ھای استرتژیک و حياتی اینگونه تعریف گردیده است 

 انرژی ھای زیرساخت برای - ٢، ملی امنيت و ملی دفاع برای - ١: کانی ھایی که ضروری اند
 -٣، پذیر تجدید انرژی توليد و انتقال و برق نيروی توليد نفت، پاالیش لوله، خطوط جمله از کشور،
 ھای ساخت زیر و درمان، و بھداشت ارتباطات، مسکن، کشاورزی، داخلی، توليد از حمایت برای
  .کشور تجاری توازن و اقتصادی امنيت برای - ۴، نقل و حمل

، یاتيو ح کیاستراتژ یمنابع مواد معدن ی ازستیز طيمحھمگام با مالحظات موقع و ه توسعه ب 
ی کشور اقتصاد تيامن نيو تام یاقتصاد محل تیتقوزیاد،  درآمد ی مطلوب،معدن  تغالشموجب ا

جامعه، و اقالم روزمره  یفنآور یاساس یاجزا کیو استراتژ یاتيح یمواد معدنميشود؛ زیرا که 
پيشرفته  زاتيتجھ ر،یپذ دیتجد یھا یانرژ ،یپزشک زاتيتجھ وتر،يکامپ ھمراه،  یاعم از تلفن ھا

    . ) http://naturalresources.house.gov( است جیرا یو محصوالت خانگ ی، مصالح ساختمانینظام
مورد منابع  و اطالعات در  قاتيتحق یارائه دھنده اصل)  USGS (متحده  االتیا یشناس نيسازمان زم

جھت  کیاستراتژ  برنامه ریزی یبرا آمریکا دولت ییتواناو اطالعات آن  است  غيرسوختی  یمعدن
و رصد  دیابیو ر دیجد یمنابع معدنجستجوی  یبرا  USGS  تحقيقات. مواد را فراھم می آورد عرضه
به  .ی مختلف ميباشدکشورھا و شرکت ھاو چگونگی آن در موجود  یاستفاده از منابع معدنآھنگ 

نی دیگر، کا ٢۴حداقل  یبرادرصد و ١٠٠ نی،کا ١٧ یبرامتحده  االتی، ا٢٠١٣عنوان مثال، در سال 
   .)١شکل ( بوده است یخارجمعدنی درصد وابسته به منابع  ۵٠از  شيب
  
  



  
  -١- شکل 

گسترش اکتشاف و توسعه کانسارھا با افزایش آگاھی از آسيب پـذیری محـيط زیسـت سـياره مـا  
توليـد و مصـرف نفـت درآینـده بـيش از آنکـه کاھش  .بویژه با پدیده گرم شدگی جھانی مقارن است

ناشی از ته کشيدن واقعی منابع باشد احنماال به دليل ضرورت کاھش انتشـار گازھـای گلخانـه ای 
انـرژی ھسـته ای . این روند با جایگزینی سایر منابع انرژی به جـای نفـت ھمـراه خواھـد بـود. است

ه ھای آبی و زمين گرمایی و سـلول ھـای نقش مھمی ایفا خواھد کرد و توربين ھای بادی، ایستگا
بـرای سـوخت ھسـته ای بـه اورانيـوم نيـاز اسـت و . خورشيدی منابع انرژی تجدیدپذیر خواھند بـود

ساخت توربين ھا و سلول ھای خورشيدی و بھبود کارایی اتومبيل ھا، وسایل الکتریکی یا سـامانه 
از جمله آنھا عناصر . ون مشھور نبوده اندھای گرمایش خانگی به انواع فلزاتی نيازمند است که تاکن

  ). ٢٠١٠آرنت، گانينو، (و عنصر ليتيم است ) REE(خاکی نادر
جھـت زنـدگی سـالم جامعـه و آینـدگان و در واقـع ) Clean Energy(امروزه ھم نيـاز بـه انـرژی پـاک  

ه اسـت؛ لـذا توسعه پایدار، ضرورت استفاده از مواد و کانی ھای حيـاتی و اسـتراتژیک را ایجـاد کـرد
  . روند کاربرد آنھا افزایشی و متنوع تر خواھد شد

 داخلـی صـنایعبـرای اطمينـان از تـامين  را REE، چين به طور قابل تـوجھی صـادرات ٢٠١٠در سال  
ایـن ). ٢٠١١سـال  برای٪ کاھش ٣٥ و  ٢٠١٠در سال  REE٪ کاھش صادرات ٧٢ (خود، کاھش داد 

سال گذشته، موجب شده است تا مشـکالت زیسـت در طول چند صادرات کاھش سھميه رسمی 
از عناصر خاکی کمياب در پوسته زمـين، کـه  تخمين زده شدهغلظت متوسط  .بيشتر شود محيطی

قسمت در ميليون، بيش از سایر فلزات است کـه در مقيـاس صـنعتی  ٢٢٠ -١٥٠در محدوده اطراف 
اگر چه عناصر  ).قسمت در ميليون ٧٠قسمت در ميليون و روی  ٥٥مانند مس (د ناستخراج می گرد

با قابليت معـدنی ذخایر متمرکز  صورتبه ندرت ب اما، ندخاکی کمياب در پوسته زمين نسبتا فراوان ا
 ٣ در شـکل واسـامی و مشخصـات شـيميایی  ٢ در شـکل .)٢٠١٠النـگ وھمکـاران،( پيدا ميشـوند

  .)٢٠١٣مکلمور، ( دميگردمالحضه فراوانی و ارزش ھر کيلوگرم از این عناصر به دالر 



  
  -٢- شکل 

  
  -٣- شکل 
  

فناوری ھای فلزات حياتی برای  :ای تحت عنوان مطالعهبرنامه محيط زیست سازمان ملل متحد در  
نرژی ھای افنآوری ھای ، عناصر و فلزات دیگر را که در REEsو بازیافت  آنھا، عالوه بر  پایدار آینده

فلزات گروه ، )Ta(تانتالم ،)Ge(، ژرمانيوم )In(ایندیم : اند، شامل استفاده قابلارآمدکتجدید پذیر و 
، )Co(کبالت ،)Te(تلوریوم  و })Pd(و پاالدیوم ) Pt(پالتين ، ) Ru(روتنيم  مانند) PGM({پالتين 
نوآوری در فن آوری  ، که پایه و اساس طبقه بندیسبزکوچک  به عنوان فلزات) Ga(گاليم و) Li(ليتيم
ن در ای) ی سبک وزنھامورد استفاده برای کاربرد(تيتانيوم و منيزیم به . آورده است ميباشند،پاک 

باید ھمچنين یک موضوع برای تحقيقات بيشتر و فعاليت در  ،ذکر شد کهمطالعه پرداخته نشده اما 
رشد  :تحت بررسی بر اساس سه موضوع اصلیو عناصر فوق در این مطالعه فلزات  .دنآینده باش

کاربردھای این  4در شکل . شده اندمحدودیت ھای بازیافت طبقه بندی ، و خطرات تامين، تقاضا
  ).٢٠٠٩، UNEP(عناصر در چھار گروه عمده مالحضه ميشود 

   



  
  -۴- شکل 

  
بصورت جدول زمانی برای ، نتایج کلی برای فلزات مھم تحت بررسی در این مطالعه 5در شکل   

 فلزاته، پنج سالچشم انداز کوتاه مدت در . سه دوره کوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت آمده است
 در نظر گرفتهیا حياتی بحرانی عناصر سریع به عنوان  یشد تقاضادليل رتلوریوم ، ایندیم و گاليم به 

 ٢٠( در ميان مدت. ندھمراه امحدودیت ھای بازیافت متوسط  وجدی خطرات عرضه با و شده 
حياتی  به عنصرليتيوم، تانتاليوم، پاالدیوم، پالتين و روتنيوم تبدیل  ،فلزات خاکی کمياب )ساله

، مھم وحياتی ، تنھا ژرمانيم و کبالت ٢٠۵٠در نھایت، در یک چشم انداز بلند مدت تا سال . ميشوند
  .انددر نظر گرفته شده 

  

  
 -۵- شکل 

  
 یبرا ینيب شيپ: اروپا هیاقتصاد اتحاد یبرا یاتيح یبا عنوان مواد معدن ای در مقاله اروپااتحادیه   

منابع  یجھان یدر تقاضا زیادیرشد  ٢٠۵٠تا سال رود  یانتظار م :اشاره دارد که ،٢٠٣٠ سال
رای رفاه در حال توسعه ب یکشورھا ؛ زیرا مردمرخ دھد یمع انساناوج شرفتيپبرای  یمعدن

اشتياق زیادی ثروتمند،  یکشورھا فعلیھا، خدمات و محصوالت  رساختیلذت بردن از زبيشتر و 
 محيط زیستی یھا تیمحدودنفتی و پس از اوج  یليفس یکمبود سوخت ھا ن،یعالوه بر ا. دارند

   .دارد در پی شتريبرا مصرف فلزات و  نو یھا یانرژو  یمعدن ادموبه  ازينمسئله 
از مقدار استخراج شده  شيب یادیحد زتا  ٢٠۵٠تا سال توليدی  یمواد معدن، ميزان رود یانتظار م 

 قيتحق. جھات است یاريسابقه از بس یچالش ب کی نیا. تا کنون شود تیبشرتاریخ شروع آنھا از 
خواھد  ازيمورد ن ندهیآ یبه تقاضا ییپاسخگو یبرا دیجدمنابع کشف و توسعه ھمه  یبرا یو نوآور

و  یمیقد ،از کشورھا یاريدر بس یشناس نيزم یھا رساختیز است که یدر حالاین  ؛دبو



عدم  ليبه دل و این محدود است اريبسھنوز  قيعم یشناس نيدانش زمو  باشد یم پراکنده
 ی نسبیو ارزان یفراوان از طرفی موجبکه بوده سال گذشته  ٢٠در طول  یدولت یگذار هیسرما

 .گردیده استمواد  نیا
زیرا توزیع جغرافيایی آنھا در د، وشميدر نظر گرفته نيز  یسطح ملدر  یمواد معدنمسئله از طرفی  

و  ی موجودشکاف ھا رفع، به منظور یالملل نيب تيرو، توسعه ظرف نیاز ا. است نابرابر زمين
برای  یمنابع معدنتامين و  داریتوسعه پا نيب دهيچيبه ارتباط پ وطبه مسائل متعدد مرب یدگيرس

 ،یمتيرقابت به ھر قو  یريدرگبسوی صورت، جھان  نیا ريدر غ. ميباشدمورد نياز  ،یاقتصاد جھان
 نیارو  نیاز ا. ھا به پيش خواھد رفتکشور  یاقتصادجھت توسعه قدرت  ،یمنابع معدنتامين  یبرا

در نظر  یاواخر تنھا در سطح مل نيتا ھم ، کهميباشدمطرح ھم  ه اروپایسطح اتحاددر مسئله 
  .است از جھان شفاف یپلماسیو د دانش به آگاھی، مندازينلذا اتحادیه اروپا . شدميگرفته 

، R & Dبه  ازين ندهیآ داریپاو مصرف  ديتولجھت منابع در دسترس بودن  رابطه بادر  یديکلوارد م 
 :راھبردی زیر استخطوط آنھا شامل  ليکمدولتی داشته و ت یھا و مشوق ھا ینوآور

 ؛افتیباز -
 دیدر محصوالت جد شتريتواند ب یکه م یمیقدو کاالھای  محصوالت یاستفاده مجدد از اجزا -

 استفاده شود؛
 ليتسھ یبرا یمصرف یکاالھاطراحی و ساخت به عنوان مثال  ست،یز طيسازگار با مح یطراح -
 تلفن ھمراه؛ ایمانند لپ تاپ آنھا فلزات نادر موجود در  افتیباز
   ؛نینو یھا یبه لطف فن آورمعدنی کاھش استفاده از مواد خام  -
   .ھستند جیرا شتريکه ب موادی بافلزات نادر جایگزینی  -
زباله است که ھوم آن به مف شتر،يب یاقتصاد چرخه کی یبه سو شرفتيپچند حال، ھر  نیبا ا 

 هيمنابع اول ديتوسعه تولتا دھد  یاجازه م دیجد یابزارھا اما شود، یمنبع م کیخود تبدیل به 
 .ماندب یباق یعمده ا تياھم معدنی در

متنوع گاز و  اريبس یبه اختالل ھانسبت  یغرب یاز اقتصادھا یاريبس رياخ یدر طول سال ھا 
باال در  کیاستراتژ ارينقش بس نيچ اما ؛دنرس یبه نظر م ریپذ بيآس اريبس ازيمورد ن یمنابع معدن
کننده  ديبه تول ١٩٩٢نه کاال در سال از و  افته استی فلزات و یمواد معدننظر خود از  تيبردن موقع

 فقط یبرا یجھان دياز تولدرصدی  ۵٠سھم  کی، با ٢٠٠٨و فلزات در سال  یمعدن هماد ٢٧ یجھان
 .کاال از این مواد تبدیل گردیده است ١٢

 ۶٠،٠٠٠ ریز یجھان ديتول ٢٠٠٨(نادر فلز ھر  برای بایتقر عیسر یعرضه ھمراه با رشد تقاضا خطر 
 یتوسعه فن آور تضرورکه بوجود آورده اروپا  ژهیدر اقتصاد غرب و به و یقابل توجھ ینگران) تن
 یمانند کاھش انتشار گازھا یبه مسائل یدگيرس یبرا شرفتهيپ یتمام کشورھابرای  نینو یھا

   .را در پی داشته است یطيمح ستیز دیمسائل جد ایو  ریپذ دیتجد یھا یانرژ ديتول ،یگلخانه ا
 ستيل کیو بسط و گسترش  یعوامل بحران فیتعر رایاقدام بدر جھت ، بحرانی یا حياتی یابیارز 

روش مورد استفاده  .مھم اند اريبساروپا  هیاتحاد ومتحده  االتیاقتصاد ا رایب یاز مواد معدن
به گفته . گزارش ھا مشابه است نیارائه شده در ا حياتی مھم یمواد معدن فیتعر یبرا یسیماتر

نشان داده ( یضرور کاربرد ،شاخصھر دو  دیباحياتی  یماده معدن کی): ٢٠٠٧(اگرت و ھمکاران 
روش مورد . را داشته باشد) یمحور افق( ضهعریت در محدودو ) یمحور عمود یشده بر رو

مواد خام، خطر  یاقتصاد تياھم ،یعنی یسه شاخص اصل ایرااروپا د هیاستفاده در گزارش اتحاد
محدودیت خطر  و) منابع زا یغن یبه عنوان مثال اقدامات محدود کننده کشورھا(عرضه آن  در

 یسه شاخص برا نیا. مورد ارزیابی قرار ميگيرند ،یطيمح ستیزدارای مشکل  یکشور ھا توسط
: ماده معدنی شامل ١۴؛ که درنھایت ه استمحاسبه شد ،یمورد بررس یمعدن هماد ۴١از  کیھر 

آنتيموان، بریليوم، کبالت، فلوراسپار، گاليم، ژرمانيوم، گرافيت، ایندیوم، منيزیم، نيوبيوم، فلزات گروه 
پالتين، عناصر خاکی کمياب، تانتایوم و تنگستن، حياتی و مھم برای اتحادیه اروپا تعيين گردیدند 

)EU ،٢٠١٠(.  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  
، از اولویت ھای نظامی به ١٩٨٩چرخش اساسی استراتژی ھای ملی کشورھا پس از  - 

اقتصادی و گسترش ارتباطات، منجر به آگاھی و رفاه طلبی بخش وسيعی از جوامع بشری گردیده 
باالیی ھمراه بوده است که باعث بروز چالش ھای این مسئله با رشد و توسعه اقتصادی . است

زیست محيطی در سطح جھان گردید و بيشتر کشورھای توسعه یافته را متوجه منابع و مواد 
امروزه چالش مواد معدنی . معدنی دارای استفاده در فنآوری ھا و انرژی ھای پاک و جدید نمود



شناخته شده است و رقابت زیادی ميت حياتی و استراتژیک در جھان توسط قدرتھای مختلف برس
بين ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و اخيرا چين و در آینده ای نزدیک ھند، بر سر دستيابی 

از دالیل مھم آن ميتوان به اشغال افغانستان و اصرار آمریکا بر تداوم . به این مواد بوجود آمده است
در آن بسيار ه کشف منابع جدید بریليوم و عناصر خاکی نادر حضور خود در این کشور اشاره کرد؛ ک

ھمچنين دخالت ھای نظامی اخير . حياتی و استراتژیک برای انرژی ھای نو و صنایع نظامی ميباشد
فرانسه در مالی و آفریقای مرکزی، که ھمگی به بھانه مبارزه با تروریسم و القائده صورت می 

در شھر پراگ، گفته  ١٩٧٣تحاد جماھير شوروی سابق، در سال برژنف، صدر ھيئت رئيسه ا .پذیرد
ميباشد که غرب به آنھا وابسته است؛ گنج انرژی دو گنج بزرگ بر ھدف ما بدست آوردن کنترل : بود

دنگ ، ١٩٩٢در سال ). ٢٠١١باتس، (در خليج فارس و گنج موادمعدنی در آفریقای مرکزی و جنوبی 
در آن زمان جھان معنی . نفت دارد؛ چين عناصر خاکی کمياب دارد خاورميانه: ژیائوپينگ گفته بود

این سخن را به سختی ميتوانست درک کند؛ ولی امروز شروع به درک این واقعيت کرده است که 
 ریک انحصارگر در بازار جھانی عناص و به دارداین عناصر را در دست  درصد از توليد ٩٧ کنترل  چين

          .  )٢٠١٢واتوا، ( خاکی کمياب تبدیل شده است
تا به امروز، در تعاریف مختلف فرق بين واژه ھای استراتژیک و حياتی، برای کانی ھا و مواد خام،  - 

منابع و محيط  ژئواکونومیصرفا در کاربردھای نظامی عنوان ميشد؛ اما بنظر ميرسد، با توجه به 
، دیگر نباید و بکارگيری روزافزون مفاھيمی ھمچون ھمه جانبه و پایدار زیست در آینده ای نزدیک

 چنانچه در بعضی گزارشات و مقاالت اروپا و آمریکا از واژه. فرقی بين این دو واژه در نظر گرفت
         . استفاده ميگردد، کانی ھای استراتژیک و حياتی، مرکب

بدون توسعه علوم زمين و توسعه ، توسعه پایدار ، اینست که،از نتایج مھمی که ميتوان گرفت - 
اکتشاف مواد معدنی و خام در تمام کشورھای جھان و سازمان ھای بين المللی با سرمایه گذاری 

برای این . امکان پذیر نيست، کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدتمناسب و تدوین استراتژی ھای 
، که در اختيار دارد؛ کماکان پيشتاز است و پس USGS مھم ایاالت متحده آمریکا با ابزار مفيدی بنام

کشورھای در حال توسعه اگر دیر بجنبند، خسارات غير قابل . از آن اروپا و چين قرار گرفته اند
   . جبرانی را تجربه خواھند نمود

سرمایه گذاری در زمينه انرژی ھای نو و الکتریکی و مگنت ھا، بخصوص در حمل و نقل و  - 
شبکه ھای حمل نقل در کنونی وگرنه توسعه . خودروھای الکتریکی و ھيبریدی از ضروریات است

. به توسعه ای ناپایدار و تخریب کننده محيط زیست بدل خواھدشد کشورھا و افزایش شھرنشينی
                      .بيشتر خواھد شدروزبروز عناصری مانند ليتيوم و عناصر خاکی کمياب  لذا حياتی شدن

نکته مھم دیگر اینست که اھميت زیاد تعداد معدودی از کانی ھـای غيـر فلـزی ماننـد فلوراسـپار  - 
فلوراسـپار از کـانی ھـای اسـتراتژیک و حيـاتی، . کانی ھای فلزی اسـتبعضی از بمراتب بيشتر از 

و  بخصوص برای اتحادیه اروپاست، کـه کاربردھـای متعـددی در انـرژی ھـای نـو و صـنایع ھسـته ای
        .ھای سبز داردی فناور

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :تقدیر و تشکر

  
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، بویژه آقای  زحمتکشو کارکنان محترم  از ریاست 

مھندس برسان مجری محترم طرح ھای عمرانی اکتشافی استان، که اینجانب را مورد تشویق و 
  .را مينمایيمردانی تشکر و قدحمایت ھمه جانبه خود قرار دادند؛ کمال 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :منابع فارسي 

  
فلـزات و جامعـه، مقدمـه ای بـر " ، )١٣٩٢(، .ترجمه غالمحسين شـمعانيان. گانينو، ک. آرنت، ن    

  ، چاپ اول، دانشگاه گلستان، گرگان"زمين شناسی اقتصادی
پـس از سـقوط ، بـازی نھـایی در جھـان تـک "، )١٣٨٥(، .ترجمه اميرحسين توکلی .ز، برژنسکی   

  تھران، سبزان، اول ، چاپ"قطبی
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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:چكيده   

 يلدل یناند اما مهمتردر دشت تهران تا کنون ذکر شدهزمين فرونشست  یدهرخداد پد یبرا یعوامل متعدد
بنا  یهاى آبرفتى جوانشهر تهران بر روى نهشته. اندذکر کرده یرزمينیاز حد آب ز يشهمواره برداشت برا 

واحد دشت  يدروگرافه یدر بررس. گرفته است یها جاآبرفت ینتهران درون ا یشده است و آبخوان اصل
 ٨آن در بازه  ييراتغت یبه ثابت بودن نسب توانیم یمنطقه فرونشست يدروگرافآن با ه یسهتهران و مقا

نسبت عمق برداشت در  ينهمچن. )١٣٩١مبتکرسرابی و همکاران، ( برد یساله و شباهت نمودارها پ
از  يشنسبت به مساحت ب یدر منطقه فرونشستبرداشت آب  يزانباشد اما میم یکسانهردو منطقه 

نرخ فرونشست در چند  شیوجود شاهد افزا ینباشد با ایم یمقدار برداشت در خارج محدوده فرونشست
در دشت تهران در  یرزمينیاز افت سطح آب ز يرغ یگریبا توجه به شواهد عوامل د. یماسال گذشته بوده

رسی های توان به اثر ضخامت الیهاز جمله عوامل تأثيرگذار می .باشندیم يلدخزمين رخداد فرونشست 
عوامل تأثيرگذار دیگر . تهران اشاره کرددر محدوده فرونشستی دشت )١٣٩١مبتکرسرابی و همکاران، (

مبتکرسرابی و همکاران، (ها و ساختارهای تکتونيکی موجود در محدوده دشت تهران ساز و کار گسل
های آب زیرزمينی موجود و کشف نشده در این محدوده و نحوه اثر پساب و اثرگذاری نوع سفره)١٣٩٠

-یکی از عواملی که می. )١٣٩١و همکاران،  یسرابمبتکر(باشندمیخانگی و صنعتی توليدی واحدهای 
در این . باشدتواند بر فرونشست زمين اثرگذار باشد نوع و وضعيت آبرفت موجود در محدوده دشت می

های مختلف موجود در دشت تهران بر رخداد تحقيق سعی بر این است تا نحوه اثرگذاری آبرفت
  .يردفرونشست زمين در این دشت مورد بررسی قرار گ

  )دشت تهران، سازند تهران، سازند هزار دره، تداخل سنجی راداری فرونشست زمين، :(آليد واژه ها

Abstract: 

Influence Of Type Of Alluvial On Land Subsidence In Tehran Plains. 
Several factors for the occurrence of land subsidence in the Tehran plain have mentioned 
so far, but the main reason for the excessive groundwater withdrawals have mentioned. 
Tehran is based on young alluvial deposits and Tehran main aquifer is located within this 
Alluviums. Tehran plain unit hydrograph analysis and comparison with the sinking of the 
hydrograph can be fixed relative to the changes in the ٨-year period and found similar 
figures. Depth perception is also identical in both District but he amount of water in the 
area compared to the area of subsidence over the subsidence area is picked out However, 
in the last few years have seen an increase in the rate of subsidence. Due to factors other 
than evidence of decline in groundwater levels in Tehran Plain Land subsidence in 
causation involved. Among the factors that could affect the thickness of the clay layer 
within the Tehran plain subsidence noted. Other influential factors and mechanisms 
existing tectonic faults and structures within the Tehran Plain and Effectiveness of existing 
and undiscovered underground aquifers In this area and how the effects of domestic and 
industrial wastewater treatment plants were produced. One factor that may influence on 
land subsidence is the type and condition of the alluvial plain area. This study is an attempt 
to influence how the various alluvial plain of Tehran Land subsidence occurred in the plains 
are examined. 
 
Keywords :( Land subsidence, Tehran Plain, Tehran formations, Hezar dareh formation, 
InSAR) 

◊◊◊◊◊◊◊  



  :مقدمه 
روند  يراخ يانسال یکه در ط باشدیاز نقاط جهان م ياریرو به گسترش در بس اییدهپد ينفرونشست زم

ميزان . کرده است يداپرشد سریعی و در حال توسعه  یافتهتوسعه  یدر کشورها رخداد این پدیده
بسياری از مخاطرات طبيعی بيشتر  تأثيرگذاری این پدیده با در نظر گرفتن سرعت کم آن در طوالنی مدت از

  .است
از عوامـل  . نام بـرده شـده اسـت    طبيعی و غير طبيعی بسياریعوامل  ينفرونشست زم یدهرخداد پد برای
ــروز فرونشســت   يعــیطب ــکــه ســبب ب ــ ينزم ــوانیشــوند مــیم ــه انحــالل ســنگ  ت ــزشهــا و رب هــا آن ی

)١٩٨٩Waltham,(یآتشفشان هایيت، فعال )Waltham,١٩٨٩( يکیتکتون هایليتفعا، )١٩٨٩Waltham,( ،
  .اشاره کرد يرهو غ) ,١٩٨٩Waltham( یرس یهاخاک يمتحک، ) ,.٢٠٠٠Matsuda et al(رخداد زلزله 

آب  رویـه یبرداشـت بـ   شـوند فرونشسـت   یـده سبب رخداد پدتوانند میکه ) بشرزاد( يعیطب يرعوامل غ از
 ٢٠٠٣Ge( یمعدنکارهای فعاليت، ) ,.١٩٩٩Bau et al(، برداشت نفت و گاز ) ,.٢٠١٠Chen et al( یرزمينیز

et al.,( ،ينزمـ  رویاز حد  يشب یاز بارگذار ینشست ناشفرو )٢٠٠٩Abidin et al.,( ،ینشسـت ناشـ  فرو 
  .باشندمی یگرو موارد د) ,.٢٠٠٧Hole et al(از استخراج آب در مناطق ژئوترمال 

مـورد   ١٣٧٠کشـور در دهـه    یسازمان نقشه بردار ایهيریگدشت تهران در ابتدا توسط اندازه فرونشست
شناسـی و  مسئوليت بررسی این پدیده در دشت تهران بـه سـازمان زمـين    ١٣٨٤از سال . توجه قرار گرفت

همواره عوامل مختلفی را برای رخداد پدیده فرونشست زمين مطرح  .اکتشافات معدنی کشور سپرده شد
در کنـار آن  . شـود شت بيش از حد از منابع آب زیرزمينی عنوان مـی کنند اما همواره مهمترین عامل بردامی

توجه به آنکـه محـدوده فرونشـت مشـخص      با. های خاک نيز اهميت بسزایی داردتأثير وضعيت آبرفت و الیه
هـای خـاک و آبرفـت موجـود در دشـت تهـران       در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی الیهشده است 

ها را بر رخداد فرونشست زمين و شدت آن مورد بررسی قرار دهيم و نحوه حرکت آبرفتنحوه اثرگذاری این 
  .بينی کنيمو جهت پيشروی این پدیده را در آینده بتوانيم پبش

◊◊◊◊◊◊◊  
  :روش تحقيق

نرخ  InSARسنجی راداری ای تداخلدر این تحقيق سعی بر این است تا با استفاده از نتایج تصاویر ماهواره
- های زمينبا به کارگيری نقشهست زمين و مساحت فرونشست رخ داده را مشخص کرده و فرونش

شناسی کشور، نقشه پراکندگی آبرفت دشت تهران، تهيه شده توسط آژانس -شناسی سازمان زمين
المللی ژاپن و تحقيقات انجام شده بر روی آبرفت تهران نسبت به شناسایی آبرفت موجود همکاریهای بين

نطقه از دشت اقدام نموده و رابطه بين نوع آبرفت موجود در سطح دشت و رخداد یا عدم رخداد در هر م
  .فرونشست زمين و همچنين نرخ فرونشست رخ داده مورد بررسی قرار گيرد

◊◊◊◊◊◊◊  
  : نتایج

از نقاط جهان به خصوص مناطق خشک و  ياریرو به گسترش در بس اییدهپد  ينرخداد فرونشست زم
دشت این . باشدهایی است که درگير با این پدیده میدشت تهران نيز جزو دشت. باشدیم خشک يمهن

عرض شمالى  ٣٥° ٥٩´تا  ٣٥° ١٢´که در موقعيت جغرافيايى  داشته از شمال به سمت جنوب یشيب
به  یغرب -یهاى شرقها و فرونشستیى بلندوسيلهطول شرقى قرار دارد و به ٥١° ٤٢´تا  ٥٠° ٣٠´و

باشد که حدود مربع مي يلومترک ٢٢٥٠مساحت دشت تهران بالغ بر  .شودیهاى گوناگون تقسيم مبخش
کيلومتر مربع آن قسمت هموار  ١٩٠٠هاى داخل دشت و زدگيکيلومتر مربع آن کوهپايه و بيرون ٣٥٠

   .سدر متر مى ٣٩٣٣متر و حداکثر ارتفاع در قله توچال به  ١١٠٠متوسط ارتفاع دشت . باشددشت مي
مختلف  یهادر دشت تهران در چند مرحله و توسط اشخاص و سازمان يننرخ فرونشست زم يریگاندازه

کشور با استفاده از روش  یبردارسازمان نقشه هایيریگاندازه ١٣٧٠در ابتدا در دهه . انجام شده است
و همچنين ) گانآزاد بزرگراه(آاهش تراز سطح زمين در امتداد جاده آمربندي تهران  يقدق یابیتراز

، را نشان داد آه )جاده قديم ساوه( یسعيد... ا حدفاصل سه راه آذري تا تقاطع بزرگراه آزادگان با آيت
و  یشمشک(شد در اين ناحيه عنوان  ينآاهش تراز سطح زمين در رابطه با وقوع پديده فرونشست زم

 یبررس يتکشور که مسئول نیت معدو اکتشافا شناسیينمرحله بعد سازمان زمدر ). ١٣٨٤همکاران، 
 ينبه منظور صحت سنجى و تعيين محدوده فرونشست زم ١٣٨٤دار شده بود در سال را عهده یدهپد ینا

مساحت و محيط اين .  مختلف استفاده کرد یزمان یهادر بازه یرادار یسنجاز روش پيشرفته تداخل
کيلومتر بوده است  ٩٧کيلومتر مربع  و ٤١٥در دوره زمانى شش ماهه به ترتيب  ١٣٨٤گستره در سال 

 یندر ا ينحداکثر مقدار نرخ فرونشست زم یاماهواره یرتصاو يلبا تحل). ١٣٨٤و همکاران،  یشمشک(
  .)١شکل ( در سال در دو نقطه به دست آمد متریسانت ١٦برابر با  ١٣٨٤منطقه در سال 



  
شش ماهه در محـدوده دشـت    یر بازه زماند یرادار یشده توسط روش تداخل سنج يهته یرتصو -١شکل
  )١٣٨٤و همکاران،  یشمشک(تهران 

  
در دشت تهران مربـوط بـه بـازه     ينموجود از فرونشست زم یرادار یسنجتداخل یرتصاو در تحقيقی دیگر   

کـه هـر حلقـه     باشـد یمـ  يصقابـل تشـخ   یپنج حلقه رنگـ  یرتصو یندر ا. باشدیم ٢٠٠٧-٢٠١٠سه ساله 
ن يحـداکثر نـرخ فرونشسـت زمـ    . در سال اسـت  ينفرونشست زم متريلیم ١١٨برابر با  یروتص یندر ا یرنگ

اســت  متــریســانت ٥٩حــدود  ٢٠٠٧-٢٠١٠ســه ســاله  یدر مقطــع زمــان يــهناح یــنا یاســتخراج شــده بــرا
 یدر همـان دو نقطـه قبلـ    ينباز هم حداکثر مقدار فرونشست زم ١٣٨٤همانند سال ). ١٣٨٩ کيا،یفیشر(

 یسـنجنده رادار  یهـا داده یبـرا   ینسـار اید يکبا استفاده از تکن یرتصاو ینا. شودیم یدهباالتر داما با نرخ 
تـا آخـر سـال     .روزه تا سه ساله بـه دسـت آمـده اسـت     ٣٥مختلف،  یزمان یهاو در دوره Lپالسار  در باند 

مربـع   يلـومتر ک ٥٣٠و مساحت آن بـه حـدود    يلومترک ١٤٩به  ينمنطقه فرونشست زم يطمح يالدیم ٢٠١٠
  )٢شکل . (است يدهرس

  

  
 کيـا، یفیشـر ( ٢٠٠٧-٢٠١٠در بـازه سـه سـاله     یرادار یشده با روش تـداخل سـنج   يهته یرتصو -٢شکل  

١٣٨٩.(  



  
لـذا سـن رسـوبات    . شهر تهران بر روي نهشته هاي آبرفتي دوران چهارم زمـين شناسـي بنـا شـده اسـت     

هـايي آـه در اواخـر دوران سـوم و همزمـان بـا       ط سـيالب ها توسـ اين آبرفت. حداآثر پنج ميليون سال است
و پست برجـا گذاشـته شـده     یااند، در نواحي دامنهبرپايي ارتفاعات البرز از اين ارتفاعات سرچشمه گرفته

داده  يلدشت تهران را سازند کرج با سن ائوسن تشک یسنگ اصل یپ). ١٣٦٤و همکاران،  یانبربر(است 
  .باشدیتهران مسازند آبرفتی هزاردره و  یل سازندهاو آبرفت موجود در دشت شام

  

  
  .اصالحات یاندکبا ) ١٩٩٣,GSI(تهران  شناسیيننقشه زم - ٣شکل 

  
سازند هزار دره در بخش زيرين داراى تخلخل بسيار کم و مقاومت مکانيکى بسيار زياد است و هر چـه بـه    

سـازند آبرفتـی    .شـود  اومت مکـانيکى کمتـر مـى   شويم تخلخل زيادتر و مق   هاى باالتر سازند نزديکقسمت
. های مخصوص به خود دارنـد باشد که هر کدام ویژگیمی Dو  A ،B ،Cتهران نيز دارای چهار سری مختلف 

 .های مختلف سازند تهران به اختصار آمده است-مشخصات اصلی بخش ١در جدول 
 یانیتفـاوت شـا   یکـدیگر نس رسوبات با حضور دارند که از نظر ج یمختلف یدر آبرفت دشت تهران سازندها

 افتـد یاتفـاق مـ   يشـتر دانـه ب  یزر یهادر آبرفت ينزم یافرونشست منطقه دانيمیبا توجه به آنکه م. دارند
گستره دشت تهـران   رد شناسیينزم یها و سازندهامناطق گسترش انواع مختلف آبرفت یبه بررس يازن

  .یمدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ).1387چشمي و همكاران، (تهران گستره مقايسه سازندهاي  - 1جدول

 D سازند C سازند B سازند A سازند موضوع

 سال 1000 سال 50000 سال 70000 سال ميليون 5 سن سازند

 سيمانتاسيون
  و شده سيمان
 شده سخت

 عموماً ولي متغيير
 ضعيف سيمان داراي

 و A از ترضعيف سيمان
 نشده سخت

 نشده سيمان

 بندي دانه
 دانه تا رس حد از

 تا 10 قطر به هايي
 مترسانتي 25

  قطعات با متغيير بسيار
 متري چند

-دانه  تا سيلت حد از
 20 قطر به هايي

 مترسانتي

 قطعات تا رس حد از
 يك از بزرگتر سنگي

 متر

 متر 10 از كمتر متر   60 حداكثر متر 60 حداكثر متر 1200 حداكثر ضخامت

 ايرودخانه - سيالبي ايرودخانه - سيالبي بيسيال -يخچالي سيالبي تشكيل شرايط

 مشاهده هايمحل
 شده

 اوين، كن، محدوده در
 گردنه قيطريه،

 و آباد عباس قوچك،
 هراز جاده ابتداي

باغ فيض، شهرك غرب، 
دانشگاه شهيد بهشتي، 

 عصر و شريعتي ولي

 تهران شهر از بخشي
 رسوبات اين روي

 است شده  ساخته

  مسير و بستر
 و كنوني ايهرودخانه
 قديمي هايمسيل

  
گسـتره   يشترب. شوديم يدهسازند كرج د هايزدگييروندر شمال و جنوب دشت تهران ب) 3شكل (تهران  1:100000 شناسيينطبق نقشه زم

از انـواع   و شـود يمـ  يـده د Aاز سازند  هاييزدگييروندشت ب يشمال يهاشده است و در قسمت يدهتهران پوش C يدشت تهران از آبرفت سر
 هايلها و مسرودخانه يردر مس D يآبرفت سر. در جنوب دشت اشاره كرد Bsدر شمال دشت و  Bn يهابه حضور آبرفت توانيآبرفت م يگرد
  .شوديم يدهد زين) Rieben,1955( يبنر يبندموضوع در طبقه ينا. شوديم يدهد

 يشـتر نقشه ب يندر ا. شوديم يدهو گزارشات باال د با نقشه ييها، تفاوت)JICA( پنژا يالملل ينب هاييدر نقشه ارائه شده توسط آژانس همكار
شمال دشت و شمال شهر تهـران   يهابه قسمت C يشده است و آبرفت سر يدهپوش D يسر يهااز آبرفت C يآبرفت سر يپهنه دشت به جا

كـه   D2شده است با عنوان  يگذارنام Bهستند و به عنوان آبرفت كه در شمال دشت  ييهااز آبرفت ييهانقشه قسمت يندر ا. شوديمحدود م
 يـده د يـز ن) 1387و همكـاران،   يچشم(ارائه شده توسط  يبنددر طبقه ييراتتغ ينا. شده است يگذارنام باشديدرشت دانه م D يآبرفت سر

 8حـدود   Dهاى آبرفتى حوالى تهران ضخامت واحد آورده است كه؛ در دشت ينچن ينخود ادر گزارش ) 1357 ي،پدرام(آن عالوه بر . شوديم
هـاى بـاالى   رخساره درشت دانه اين واحد داراى ضخامت كمترى اسـت و در قسـمت  . متر است و از مصالح ريز دانه تشكيل گرديده است 10تا 

  .باشديم Dهران از آبرفت شهر ت يشدن سطح دشت تهران در حوال يدهكه اشاره به پوش. هاى آبرفتى گاهى تشكيل نگرديده استبادزن
نكتـه   يـن دارد ذكـر ا  يـت شود اما آنچه كه اهميم يدهدشت تهران د يهاآبرفت يگذاردر نام ييهامختلف تفاوت هاييبندهرچند كه در طبقه
دهنـده آبرفـت    يلتشـك  يهااندازه ذرات و دانه يبر مبنا يبندبه شباهت فراوان در طبقه توانيمختلف ارائه شده م هاييبنداست كه در طبقه

 يزدانهر يزدر محدوده دشت تهران قرار دارد ن هايبندطبقه يكه در بعض D يبوده و آبرفت سر يزدانهر C يآبرفت سر. يافتدست  هراندشت ت
) Rieben,1955( يبنداز دشت تهران قرار دارد كه در طبقه ييهادر قسمت JICA يبنددرشت دانه در طبقه D يسر يهاو آبرفت باشديم

اطـراف رودخانـه    يهاآبرفت يگذارنام يانتنها تفاوت شا. باشديدرشت دانه م يزآبرفت ن ينشده است كه ا يگذارنام Bn يبا عنوان آبرفت سر
 يگـذار نام B يبا عنوان آبرفت سر) GSI,1993(تهران  يشناسينزم 1:100000 شناسيينكه در نقشه زم ييهادر قسمت(كن تا شهر قدس 

رسـوبات تفـاوت    يهـا كه از نظر انـدازه ذرات و دانـه   باشديم JICAارائه شده توسط  يبندتهران در طبقه C ريبا عنوان آبرفت س) ه استشد
  .دارد) Rieben,1955( يبندبا طبقه يريچشمگ

-ينمـ  يدهد يانيدارد و تفاوت شا ينخواهم يگربا همد يبيبه صورت تقر يبنددانه دشت تهران در هردو طبقه يزدرشت دانه و ر يهاآبرفت مرز
-يـرون هـا و ب آبرفـت  ينا يشموجود در محدوده دشت در جدا يهااز گسل يتعداد يادبوده و به احتمال ز يكباره يمذكور تا حد يمرزها. شود

  .دارند يديها نقش كلاز آبرفت اديتعد زدگي
در  يهمخـوان  ينا. شوديم يدهد يآبرفت دشت تهران انطباق قابل توجه يبندطبقه يهادشت تهران با نقشه يبا انطباق مرز محدوده فرونشست

 .دشت تهران قابل مشاهده است يهاآبرفت يارائه شده برا يبندهر دو نوع طبقه



  

  
- آژانس همکاری(تهران بندی آبرفت نقشه انطباق مرز محدوده فرونشست زمين با نقشه طبقه - ٤شکل 

محدوده فرونشست زمين با رنگ قرمز و محدوده به صورت مات دیده  مرز). ١٣٨٠المللی ژاپن، های بين
  .شودمی

  

  
کـرج  تهـران و   ١:١٠٠٠٠٠ شناسـی ينبـا نقشـه زمـ    يننقشه انطباق مرز محدوده فرونشست زم -٥شکل 

)GSI,یـده با رنگ قرمز و محدوده به صورت مـات د  ينمرز محدوده فرونشست زم. اصالحات یاندکبا ) ١٩٩٣ 
  .شودیم
  

آبرفـت   یبنـد از مـرز طبقـه   یمحدوده فرونشست یدر قسمت شمال یژهوبه ين،محدوده فرونشست زم مرز
 تـوان یمـ  یبیدانه بوده و به صورت تقر یزدر واقع فرونشست رخ داده تنها محدود به آبرفت ر. کندیم يرویپ

  .رخ نداده است یاعالم کرد که در آبرفت درشت دانه دشت تهران فرونشست
توان تغييرات متعدد و کاهش و رسم مقطع طولی فرونشست رخداده در دشت تهران میاز طرفی با 

در  یبیبه صورت تقر ين،مکان نقاط با نرخ فرونشست کمتر زم. افزایش نرخ فرونشست را مشاهده کرد



جنوب  - موجود در دشت تهران با روند شمال غرب يستماتيکس یهاقرار دارد که گسل یمناطق یکینزد
 يلآبرفت تهران شده است و به دل Bسازند  زدگیيرونها سبب بگسل ینو ا شودیم یدهن دشرق در آ
 ینرا در ا یبا نرخ کمتر ينانتظار فرونشست زم) و درشت دانه یزدانهر(سازند  ینجنس ا ودنمخلوط ب
   .یممناطق دار

  
  .در دشت تهران ينزم یرسم شده در منطقه فرونشست طولیمقطع  - ٦ شکل

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

. باشدیم یو اقتصاد ینظام ياسی،س يتی،به لحاظ جمع یرانمناطق ا  یناز مهمتر یکیدشت تهران 
و  یستز يطمح یبر رو یدشت اثرات گوناگون ینا یمختلف بر رو یهاتوسعه روز افزون شهرها و شهرک

محدوده  در ينفرونشست زم هیداز اثرت به وجود آمده رخداد پد یکی. آورده است یدمنطقه پد یمورفولوژ
منطقه  يشترب ی،شناس يناز نظر زم. دارد ییباال يارو نرخ بس يعکه محدوده وس باشدیدشت تهران م
 یبررس. باشدیم یزدانهرآبرفت تهران قرار دارد که عمدتًا  C یدر محدوده آبرفت سر ينفرونشست زم

 گی انواع آبرفت در سطح دشتآبرفتی و گسترد هاییهو ضخامت ال يننرخ فرونشست زم یکم
بين نوع آبرفت موجود در هر منطقه از دشت تهران و رخداد یا عدم رخداد را  ییباال ياربس یهمبستگ

  .دهدفرونشست زمين و نرخ فرونشست نشان می
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :تقدیر و تشکر

  
فرونشسـت   از یناشـ  شـناختی ينمخاطرات زم یطرح بررس یو فکر یاطالعات هاییتحما يقاتیتحق ینا
 یاسـت، لـذا تشـکر و سپاسـ     يدهکشور به انجام رس یو اکتشافات معدن شناسیيندر سازمان زم ينزم

و  یشناسـ ينسـازمان زمـ   يطـی مح یسـت ز خـاطرات و م یمهندس شناسیينگروه زم ينفراوان از مسئول
مهم مـرا   ینجام اگام به گام در ان منت،یکه خالصانه و ب دانمیکشور را بر خود واجب م یاکتشافات معدن

  .نمودند یاری
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  های مکانيکی واحدهای سنگی نقش خصوصيات فيزیکی در شناخت ویژگی
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  :چكيده 

  
 مطالعه مورد سنگی واحدهای مكانيكی ويژگيهای شناخت در فيزيكی خصوصيات نقش پژوهش اين در
در جنوب  سازندهای آسماری، گچساران و کشکان به بررسی مورد سنگی واحدهای . تاس گرفته قرار

 سختی های صحرايییبررس در .دارند تعلق پل زال _آزاد راه خرم آبادشهر خرم آباد و در طول مسير 
 تعيين از بعد آزمايشگاهی مطالعات در. دش تعيين) L(اشميت نوع چكش از استفاده با سنگی های نمونه

 در ها نمونه ای نقطه بار مقاومت شاخص. دش انجام سيكل ١٥در دوام آزمايش فيزيكی، خصوصيات
 اين مكانيكی هایويژگی آه دهدمی نشان شده انجام مطالعات .گرديد تعيين اشباع و خشك  شرايط
  .آنهاست فيزيكی ويژگيهای از متاثر های ليتولوژی،ویژگی بر عالوه سنگها

 مقاومت و وارفتگی اشميت، دوام مكانيكی،سختی ويژگيهای فيزيكی، خصوصيات :آليد واژه ها
  
  

Abstract: 
 

The role of physical characteristics of Understanding the mechanical 
properties of rock units(case study) 

 
In this study the role of physical characteristics of Understanding the mechanical properties of 
rock units has been studied. Rock units evaluated belong to Asmari, Gachsaran and Kashkan 
formation in the south of Khorramabad city and along the highway Khorramabad _ Paul Zaal.in 
field studies of the rock hardness using the Schmidt hammer type (L) was determined. in 
laboratory studies to determine the physical properties, Durability testing was performed in ١٥ 
cycles. The point load strength index of the samples was measured in dry and saturated 
condition. Studies show that the mechanical properties in addition to rock lithology feature 
affected by their physical characteristics. 

  
  
Keywords : Physical properties, mechanical characteristics, Schmidt hardness, durability and 
resistance Varftgy. 

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  
  
  
  



  
  

  :مقدمه 
  

 آه آب فعاليت و آند می آنترل سنگ داخل در را آب گردش و خروج و ورود آه سنگ نفوذپذيری و تخلخل
 نيروی ای حفره آب فشار واسطه به يا و شود ذرات بين اتصال تضعيف و سيمان انحالل تواندموجبیم

 .)١٣٨١قبادی، ( دارند اساسی نقش سنگ شكفتگی و دوام مقاومت، ارزيابی در آند توليد تخريبی
 پژوهشگران توسط فيزيكی خصوصيات با آن  ارتباط يافتن و سنگ سختی و مقاومت، دوام بنابراین ارزيابی

 به نظر ).١٣٨٠قبادی، (،)١٣٧٩قبادی، (،(١٩٩٨ ,Szwedzicki)،)٢٠٠٤ ,kats(است گرفته قرار توجه مورد
-اجرا می قابل آزمايشگاه و صحرا در و شودمی  انجام مدت اهآوت در و ارزان شده ياد هایآزمايش اينكه
 مفيد هاآزمايش تعداد آاهش در سنگها فيزيكی هایويژگی با خصوصيات مذآور بين روابط توسعه باشد،

  .خواهد بود

 سازند آهك سنگ ،یا نقطه بار مقاومت شاخص و دوام ،یسخت ،یفيزيكی ها یويژگ مقاله اين در
، مارن، سنگ گچ سازند گچساران و آهک مارنی سازند آسماری سازند کشکان سنگ ماسه ،آسماری

  .است گرفته قرار یبررس مورد
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
  
 تهيه آنها از یسنگ یها مغزه و حمل آزمايشگاه به صحرا از یسنگی بلوآهاي تحقيق انجام منظور به

 .گرديد

   :یفيزيك خصوصيات تعيين

 یويژگيها ميانگين و شد تهيه یا استوانه نمونه ١٠ سنگ هر ازی فيزيك صياتخصو تعيين منظور به
  ).١ جدول(گرديد تعيين آنها یفيزيك

  مطالعه مورد سنگهای فيزيكی هایويژگی )١جدول

  γ sa t  γ d  n(%) e  Gs  اسم سنگ

  ٦٩/٢  ٠٧٧/٠  ١٣/٧  ٤٩/٢  ٥٦/٢  )As١(آهک آسماری 

  ٦٧/٢  ٠٧١/٠  ٦/٦  ٤٩/٢  ٥٦/٢  )As٢(آهک آسماری 
  ٦٣/٢  ٢٧/٠  ٣/٢١  ٠٧/٢  ٢٩/٢  )G(گچ گچساران

  ٦٥/٢  ١٠٧/٠  ٧/٩  ٤٠/٢  ٤٩/٢  )Kn(ماسه سنگ کشکان 
  ٦٥/٢  ١٩٦/٠  ٩٦/١٥  ٣٤/٢  ٥/٢  مارن آسماری
  ٧٥/٢  ٠٧٨/٠  ١٩/٧  ٥٥/٢  ٦٢/٢  آهک مارنی

  
  :وشكفتگي دوام

شدن همچنين اثر ها و مصالح سنگی را در مقابل خرد اين شاخص در حقيقت ميزان دوام وارفتگی سنگ
به عبارتي اين شاخص ميزان کيفيت سنگ را در . دهدها نشان ميهای شيميايی را بر روي سنگ محلول

 و دوام زمايشآ). ١٣٨٩خانلري، (کند مقابل عوامل فرسايش، هوازدگي و مقابله با امواج را مشخص مي
 مقدار آه است ذآر به الزم. شد انجامی متوال شدن خشك و تر مرحله چندين در هانمونه یرو یشكفتگ
  ).٢جدول (گرفت قرار بررسي مورد متوالي سيكل ١٥ در ها سنگ براي وزني افت



  سنگهای مورد مطالعه برای پانزدهم تا اول مرحله وارفتگی  دوام شاخص) ٢جدول

  Id١٥  Id١٠  Id٥  Id٢ Id١  نام سنگ

  ٠٥/٩٩  ٣٦/٩٩  ٦١/٩٩  ٨١/٩٩  ٩٠/٩٩  )As١(آهک آسماری 
  ٨٧/٩٧  ٤٥/٩٨  ١٢/٩٩  ٥٨/٩٩  ٧٥/٩٩  )As٢(ری آهک آسما

  ١٣/١٤  ٤٨/٢٦  ٠٥/٤٧  ٤٥/٦١  ٧٨/٦٨  )G(گچ گچساران
  ٠٨/٩٨  ٥٩/٩٩  ١٩/٩٩  ٦٨/٩٩  ٨٩/٩٩  )Kn(ماسه سنگ کشکان 
  ٩٦/٧٩  ٣٩/٨٦  ٤٩/٩٣  ٦٤/٩٧  ٨٦/٩٨  مارن آسماری
  ٧٧/٩٦  ٧١/٩٧  ٧٩/٩٨  ٥٩/٩٩  ٨٠/٩٩  آهک مارنی
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(G(گچ گچساران

  مارن آسماری

  

  ی مورد مطالعهسنگهاي براي دوام شاخص با هاچرخه تعداد رابطه )١ شكل

 .است شده داده نشان ی نامقاومسنگها براي وارفتگي دوام شاخص با ها چرخه تعداد رابطه ١شكل در
 از بيشتر گچ و مارن هاینمونهدر دوام شاخص آاهش ميزان شودیم مشاهده شكل اين در آه همانطور
 .هاستنمونه اين در باال تخلخلو  آربنات آم درصد مساله اين دليل .داشبیم ديگر هاینمونه

  )١٩٧٩(بندي فرانکلين و چاندرارده) : ٣(جدول 

Id١ 
  توصيف 

  خيلي ضعيف  ٠ -٢٥

  ضعيف  ٢٥ -٥٠
  متوسط  ٥٠ -٧٥
  کمي مقاوم  ٧٥ -٩٠

  مقاوم   ٩٠ -٩٥

  شديدًا مقاوم  ٩٥  - ١٠٠

 

های آسماری و همچنين ماسه سنگ آهک) ٣جدول(،)(١٩٧٩ ,Franklin, Chandrبر اساس رده بندی 
مارن آسماری در رده متوسط قرار ميگيرند  های شدیدا مقاوم قرار ميگيرند و سنگکشکان در رده سنگ

  . بندی نمونه سنگ گچ سازند گچساران در رده خيلی ضعيف قرار داردهمچنين بر اساس این رده
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  آهک مارنی

)Kn(ماسه سنگ کشکان 

  

  سخت سنگهاي براي دوام شاخص با هاچرخه تعداد رابطه) ٢ شكل

 .است شده داده نشانی مقاوم سنگها یبرا یوارفتگ دوام شاخص با هاچرخه تعداد رابطه ٢شكل در
 از های آسماری کمترآهک در دوام شاخص آاهش ميزان شودیم مشاهده شكل اين در آه همانطور
  .ها استدر این آهک کم تخلخل آربنات، باالی درصد سالهم اين دليل .اشدبیم ديگر یها نمونه

   :ایهنقط بار مقاومت

بندي و تعيين خصوصيات باشد که در طبقههدف از انجام اين آزمايش تعيين يک شاخص مقاومتي مي
توان مقاومت فشاري تک محوري اي، ميداشتن شاخص مقاومت بار نقطه با. گردد سنگ استفاده مي

  ). ١٣٨٠فهيمی فر، (د نمودسنگ را برآور

 افزايش با ٤و  ٣های با توجه به شکل .شد تعيين اشباع و خشك التح در هانمونه یانقطه بار قاومتم
همچنين با کاهش تخلخل، مقاومت . ابدییم آاهش هانمونه یانقطه بار مقاومت شاخص اشباع درجه
   .یابدها افزایش میسنگ
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  اي نقطه بار مقاومت بر رطوبت تاثير) ٣ شكل



    

  دوام شاخص با نقطه بار مقاومت شاخص رابطه) B(تخلخل  با نقطه بار مقاومت شاخص رابطه) A() 4شكل

 با شوديم مشاهده 4 شكل در كه همانطور. شد مقايسه هم باها سنگ  دوام شاخص و نقطه بار مقاومت شاخص بين رابطههمچنين 
  .ابدييم ايش افز نيز هانمونه دوام نقطه، بار مقاومت شاخص شافزاي

   :يسخت

 ها،كاني نوع چون متفاوتي ذاتي عوامل از تابعي سختي .روديكي از مفاهيم رايج است كه براي توصيف رفتاري سنگها به كار مي 1سختي 

 كننده تعيين عوامل، اين اندركنش و تركيب .باشدمي سنگ كپالستي و رفتار االستيك و مقاومت ها، كاني مرزي چسبندگي ها،ابعاد دانه

معموالً براي تعيين مقاومت تراكمي تك محوره سنگ در صحرا از آزمايش چكش اشميت استفاده ). 1380فهيمي فر، (است سنگ يك سختي
صلبيت سنگ بيشتر باشد اين عدد آيد، هر چه با استفاده از چكش اشميت عددي به عنوان عدد سختي واجهشي اشميت بدست مي. شودمي

شايان . ي سنگ استفاده شده استواجهش يسختي تعيين برا ASTM ي روش پيشنهاد در اين پژوهش از ).1389خانلري، (نيز بزرگتر است 
  . ارائه شده است) 4(بوده و ميانگين مقادير بدست آمده در جدول  Lذكر است كه چكش مورد استفاده در اين آزمايش از نوع 

  مطالعه مورد يهانمونه اشميت يسخت آزمايش نتايج) 4جدول
  نوع سنگ  حداكثر  حداقل  ميانگين

  )As1(آهك آسماري  53  46  5/49

  )As2(آهك آسماري  50  40  9/43

 Gگچ گچساران   30  27  2/28

 Knماسه سنگ كشكان   50  44  4/47

 (4a)مارن آسماري  32  29  1/30

 (4b)آهك مارني  38  34  9/35

                                                 
١- Hardness 



  

 داده نشان ٦و  ٥های  شكل در تخلخل و خشك یچگال دوام، و مقاومت یهاشاخص با یسخت رابطه 
چگالی  نيز و پذیری دوام مقاومت، ایهشاخص یسخت افزايش با شودیم ديده آه همانطور. تاس شده

  .ولی این شاخص با تخلخل رابطه عکس دارد. یابدها افزایش میخشک نمونه

    

 و سختي رابطه) B(ی مورد مطالعهسنگها اینقطه بار مقاومت شاخص و یختس رابطه )A) (٥ شكل
  ی مورد مطالعهسنگها دوام شاخص

   

 درصـد  و سـختي  رابطـه ) B(ی مـورد مطالعـه   سـنگها  یبـرا  خشـك  یچگـال  و یسخت رابطه )A) (٦شكل
  ی مورد مطالعهسنگها براي تخلخل

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  
  
  



  : نتایج
  

های مطالعه شده اختالف وجود دارد که این در همه شاخصبين دو نمونه سنگ آهک آسماری  -١
 . تواند ناشی از اختالف در درجه هوازدگی و ویژگی های بافتی  آنها باشدموضوع می

 .است نرم یهاسنگ از بيشتر سخت یهاسنگ در یا نقطه بار مقاومت شاخص -٢

 .است اعاشب حالت از بيش خشك حالت در یانقطه بار مقاومت هانمونه تمام در -٣

 به نسبت سنگ گچ گچساران در دوام شاخص آاهش مورد مطالعه یسنگهای نمونه بين در -٤
  .دباشیم باالی این سنگ تخلخل مساله اين دليل .تاس تر بيش یخيل ديگر هاینمونه

ها ای و دوام سنگبين شاخص سختی چکش اشميت و پارامترهای چگالی، شاخص بار نقطه -٥
 .درابطه مستقيم وجود دار

یابد به ها افزایش میسنگ) دوام (در فصل تر به دليل افزایش رطوبت، هوازدگی شتاب دار  -٦
  .های مسير آزاد راه ناپایدار هستندهمين دليل در فصل تر ترانشه

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

یی توانـد در شناسـا  مـی  فيزيكـی،  خصوصـيات  بـا  آن  ارتباط يافتن و سنگ سختی و مقاومت، دوام ارزيابی
  .ها برای انجام پروزه های مهندسی مورد استفاده قرار گيردمهندسی سنگ فيزیکی و خصوصيات

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :منابع فارسي 

، انتشــارات دانشــگاه بــوعلي ســينا)٥١ -١٩(چــاپ اول، ، "اصــول مکانيــک ســنگ " ، ١٣٨٩، .ر ،غ ،خــانلري
  .دانشگاه بوعلی سينا

  .، نشر دانشگاهي اميرکبير)"جلد اول(سنگ آزمايشهاي مکانيک " ،١٣٨٠، .فر، افهيمي
 " آغاجـاري  سـازند  پايـداری  ارزيـابی  در سـنگ  دوام و شناسـی  سـنگ  اهميـت  "، ١٣٧٩ ،.ح ،م ،قبـادی 

 .٤٩٦-٤٩٤ايران،تبريز،صفحات شناسی زمين انجمن همايش چهارمين مقاالت مجموعه،
 مقاالت ،مجموعه" شناسی آانی رآيبت با ديناميكی و استاتيكی دوام بين رابطه "، ١٣٨٠ ،.ح ،م ،قبادی
 .١١٧-١٠٩صفحات تهران، مدرس، تربيت دانشگاه ايران، سنگ مكانيك آنفرانس اولين
 مطالعه ،آغاجاری سنگی شيبهای ناپايداری ارزيابی در دوام و ليتولوژی بين رابطه "، ١٣٨١ ،.ح ،م ،قبادی
  .١٦-١حاتصف شماره، شهيدچمران، دانشگاه علوم مجله ،"اهواز : موردی

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 

 
ناسی شعناصر ساختاری تاقدیس اھواز نقش اساسی را در ایجاد مخاطرات احتمالی زمين

. گسل معکوس اھواز پتانسيل ایجاد این نوع مخاطرات را دارد. ی مترو دارندی شبکهمحدوده
در این تحقيق، شواھد صحرایی و شواھد ژئوتکنيکی گردآوری شده و ھمچنين مقاطع 

شناسی به منظور تعيين موقعيت دقيق این گسل و نقاط تقاطع آن با خطوط مترو زمين
تا گسل مذکور نيز مشخص نموده  ١ی بخش مرکزی تونل خط لهفاص. ترسيم گردیده است

در این تحقيق، تغييرات مشخصات . گيردمتری این گسل قرار می ١٥٠تا  ١٠٠که در محدوده 
ھا نسبت به تغييرات روند درزه سنگ و صفحات دسته سنگ و ماسه ھای گلھندسی الیه

-ش تغييرات مشخصات ھندسی الیهنق. ی مقطع تونل و محور آن تعيين گردیده استصفحه
 پوسته) Adherence( افزایش و یا کاھش مساحت چسبيدن: ھا در ایجاد مخاطراتی از قبيل

)shield( دستگاه حفر تونل )TBM( سنگ و ایجاد ریسک کندشدگی با گل)Clogging risk ( در

نمون سرمته این دستگاه، ایجاد سطح ناھمگنی از طریق افزایش و یا کاھش مساحت رخ
پذیر نرم و انعطافسنگ به عنوان سنگ و گل، ) Brittile( سنگ به عنوان سنگ ترد ماسه

)Ductile (ھا  در مقطع تونل و ھمچنين نقش تغييرات مشخصات ھندسی صفحات دسته درزه

 wedge( ایو گسيختگی گوه )planar failure(ای صفحه گسيختگي بندی در  ایجادو صفحات الیه

failure( افزارھایدر این تحقيق از نرم. ھای تونل تعيين گردیده استدر سقف و دیواره 
Rockwork14 ،Unwedge3.0 و Dips استفاده شده است.  
- گسيختگی صفحه، )Wedge Failure(ایگسل اھواز، تاقدیس اھواز، گسيختگی گوه :کلمات کليدی

  ).Planer Failure(ای
  

Abstract: 
 

The Role of  Structural Units of Ahvaz Anticline on creation probable 
Hazards at Urban Railway Net 

 
The Ahvaz anticline and reverse fault, where the urban railway's tunnels and stations of line1 and 3 other 

lines are being constructed in this area, is bounded within deformation front of Zagros active belt. The 

trend of this anticline axis is known to be from north-west to south-east and the mentioned tunnel to be 

approximately perpendicular on this trend (except the central part of tunnel). 

    The structural elements of Ahvaz anticline play an important role in possible geological hazards at the 

Ahvaz Urban Metro Network. The Ahvaz reverse fault has potential of such hazards. In this research, the 

field and geotechnical evidences are collected and a geological correlation sections have been drawn to 

determine the exact location of the intersection points of this fault with the tunnel of the line number one. 



The central part of tunnel distance to the fault zone has also been determined where is located at 100 to 

120 meters away of the north of Naderi street. 

 In this research, the geometrical characteristics variations of joint sets surfaces and bedding planes of 

sandstone and Clay stone layers with respect to trend changes of tunnel section have also been 

determined. The role of this changes in the geological hazards such as : increasing the adherence area of 

the Tunnel Boring Machine (TBM) shield with Clay stone layers and creation clogging risk at the cutter 

head of this machine, increasing the area of inhomogeneous surface at the tunnel section  in the form of 

brittle (sandstone) and ductile (Clay stone) layers of difference hardness and creation diversion of  cutter 

head of TBM, and creation planer failure and wedge failure at the roof and sides of tunnel have also been 

determined by using "Dips" , Rockworks14 and "Unwedge3.0"Softwoares.  

  Key words: Ahvaz fault, Ahvaz anticline, wedge failure, planer failure 

◊◊◊◊◊◊◊  
  :مقدمه 

  
ی مترو که مسيرھای خطوط این شبکه. پروژه قطار شھری یا مترو در کالن شھر اھواز در حال احداث است

شوند، در محدوده تاقدیس اھواز قرار گرفته و با گسل معکوس ھا احداث میدر زیر زمين به شکل تونل
ھای خرد شده در زون گسل سنگ. ندی شھری تقاطع دارداخل محدوده ی آن درو زون خرد شده اھواز

ھای مترو، به ھای تقاطع با تونلشناسی را در محدوده محلپتانسيل تغيير شکل و ایجاد مخاطرات زمين
مذکور از نوع فعال است و قابليت لرزه زایی   ھمچنين گسل. خصوص در شرایط وقوع زمين لرزه را دارند

  . دارد
ی ثبت مشخصات ھندسی گسل معکوس  اھواز  و ھمچنين  مطالعـه ھای صحرایی وبا انجام پيمایش     

شناسی عرضی و ی مترو و تلفيق مقاطع زميننتایج عمليات حفاری ژئوتکنيک در طول مسير خطوط شبکه
ھمچنـين در ایـن . ھـای  خطـوط متـرو مشـخص گردیـده اسـتھای تقاطع این گسل بـا تونـلطولی،  محل

-تاقدیس اھواز،  روند و مقدار شيب صفحه محوری،  روند و مقدار شيب الیهھا، تغييرات روند محور پيمایش
ھای دو یال تاقدیس مـذکور ھای موجود در الیهالگوی دسته درزه. ھای دو یال این تاقدیس ثبت شده است

ھـای تشـکيل بـا توجـه بـه نـوع الیـه. ھا نيز در این تحقيق تعيـين گردیـده اسـتو تغييرات صفحات این درزه
باشند و ھمچنـين باتوجـه بـه تغييـرات ده دو یال تاقدیس که عمدتا از نوع ماسه سنگ و گل سنگ میدھن

مترو وتغييرات روند صفحه تونل این خط که در حال اجرا می باشد،  مشخص گردیـده  ١روند محور تونل خط 
و ھمچنـين  شناسی از قبيل ایجاد کند شدگی وکاھش نرخ پيشروی ماشين حفـر تونـلکه مخاطرات زمين

  .آیدھای تونل مذکور بوجود میای در سقف و دیوارهای و گوهایجاد گسيختگی صفحه
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
  زمين شناسی ساختگاه شبکه مترو

 تاقدیس اھواز است که این تاقدیس در جبھه دگرشکلیی متروی شھری مورد مطالعه، ساختگاه شبکه
)Deformation Front( ست زاگرسکمربند چين ترا )Zagros Fold-Thrust Belt( در بخش شمالی قرار گرفته و 

تاقدیس مذکور آخرین تاقدیس از . )McQuarrie, 2004( باشدواقع می )Dezful Embayment( دزفول فرورفتگی

بر اساس  این تاقدیس). ١شکل(غربی ایران رخنمون دارد ی جنوب است که در ناحيه ھای زاگرسچين
. گيردقرار می ) Fault Related Folds(  ھای وابسته به گسلی چيندر رده )٢٠٠۴سال (McClay بندي طبقه

- ھای دراز و کم ارتفاع میرخنمون تاقدیس مذکور در محدوده شھر اھواز و نواحی پيرامون آن بشکل تپه
ل معکوس اھواز، بر اثر عملکرد گس.  متر نسبت به سطح آب دریا است ٧٠تا  ٤٠ باشند که رقوم آنھا  بين

درحاليکه یال جنوب غربی فقط ). ٢شکل(ھای مذکور رخنمون دارد شمال شرقی این تاقدیس در تپهفقط یال 



ھای تشکيل الیه. شودای شکل و شيب دار دیده میدر نقاط معدود و به شکل الیه ھای سنگی تيغه
. متعلق به سازند آغاجاری استھای ماسه سنگ و گل سنگ دھنده تاقدیس اھواز شامل تناوبی از الیه

   ).١٣٧٢مطيعی، (باشد سن این سازند ميوسن باالیی تا پليوسن می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عناصر ساختاری تاقدیس اھواز
ھای دو یال در ابتدا، به منظور شناخت دقيقی از ساختگاه محل شبکه مترو، مشخصات ھندسی الیه

 π نمودار،  Dips با استفاده از نرم افزار. داشت شده استھای صحرایی برتاقدیس اھواز را در پيمایش
ھا نشان داده که تاقدیس اھواز از نوع نامتقارن بوده، سطح نتایج این برداشت. گردیده است ترسيم

 N61W,02  سمت شمال شرق و محور آن دارای روند کلی درجه به ٦٨تا  ٤٩محوری آن دارای شيب بين 
درجه تغيير  ٥٣تا  ٩٢زاویه بين یالی آن از ). ٣شکل(باشد مت شمال غرب میدرجه به س ٢که دارای ميل 

  ).ب٣شکل(دھد در بعضی از مناطق، یال جنوب غربی برگششتگی را نشان می. کندمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 

  )Ahvaz Reverse Fault(گسل معکوس اھواز
ورد مطالعه، شواھد صحرایی و ھای دقيق تقاطع این گسل با خطوط شبکه مترو مبه منظور تعيين محل

 :گرددشواھد ژئوتکنيکی گرد آوری شده به شرح ذیل ارائه می
 Rock(شامل قطع ناگھانی ساختار تاقدیس اھواز، سنگ گسل :شواھد صحرایی Fault(  از نوع

ھای سنگی در خردشدگی الیه، )4شكل(در سطح گسل) Striation(کاتاکالستيک در زون گسل، خش لغز

 . ھا استتغيير الگوی دسته درزهزون گسل و 
 
 
  

 فرورفتگي دزفول

 تاقديس اهواز

 كمربند زاگرس

موقعيت تاقدیس اھواز در کمربند ): ١(شکل
 ,McQuarrie(خورده و رانده شده زاگرسچين 

2004( 

  ديد در جهت شمال غرب

NE  Limb 

شرقی یال شمال ): ٢(شکل
  تاقدیس اھواز

 )ی حصير آبادمنطقه( 

Close Fold 

 AP:N57W,49NEب

AP 

β 

ده در محدو: ب.محدوده کل تاقدیس : الف. تاقدیس اھواز  πتصویر استریوگرافيک نمودار ):  ٣( شکل 
 )برگشتگی در یال جنوب غربی(منطقه صنایع فوالد 

 AP:N61W,68NEالف

AP β

Open Fold 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متـرو انجـام شـده  ١کيلـومتری خـط ٢٣نتایج مطالعات ژئوتکنيک کـه در طـول مسـير  :شواھد ژئوتکنيکی
 ١٢تـا  ۵/۶در بخش شمال شرقی تونل ایـن خـط بـين ) Bed Rock(است نشان داده که عمق سنگ بستر 

بين ایستگاه اقبال (کيلومتر از طول تونل  ١٠بخش شامل   این. ردمتر نسبت به سطح زمين طبيعی قرار دا
  ھـــــــای ژئوتکنيـــــــک کـــــــه در در حاليکـــــــه گمانـــــــه. باشـــــــدمـــــــی) تـــــــا ایســـــــتگاه مصـــــــلی

متـری بـه سـنگ بسـتر برخـورد  ۶٠اند نشان داده که تـا عمـق ھای مرکزی و جنوب غربی حفر شدهبخش
  ).۶و ۵شکل(نشده است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  

):۴(شکل  

موقعيت تقاطع گسل معکوس اھواز با تونل ): ٥( شکل 
 مترو ١خط

  سنگ بستر
  )سازند آغاجاري( 

 ررسوبات كواترن

مترو  از بين الیه ھای سنگی و  ١عبور تونل خط):  ٦( شکل 
  آبرفتیرسوبات 

  )بخش شمال شرقی تونل(فرادیواره گسل اھواز: الف
  )ھای مرکزی و جنوب غربی تونلبخش(فرودیواره گسل:ب و ج

 مسير تونل: خطوط قرمز رنگ افقی

 ج ب الف



 : نتایج
 

 شناسیمخاطرات زمين
  : مترو با گسل معکوس اھواز ١ھای خرد شده در محل تقاطع تونل خط تغيير شکل سنگ -١

ھای صورت گرفته در امتداد گسل و ھمچنين بر اساس شواھد بر اساس شواھد صحرایی و پيمایش
گردیده که  ھا تھيه شده است مشخصشناسی که از روی لوگ گمانهژئوتکنيکی و مقاطع طولی زمين

مترو در محدوده خيابان سيروس واقع در بين ایستگاه مصلی و ایستگاه نادری شرقی با گسل  ١تونل خط 
  ).  ٧شکل(اھواز تقاطع دارد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

- در سيستم) Deformation( شناسی و تکتونيک این نظر را دارند که حداکثر تغيير شکلپژوھشگران زمين

رود دھد لذا انتظار میگسل رخ می )Footwall( در فرودیواره) Fault Propagation Fold(تراست - ھای چين

با ) کيلومتر ٢طول به(ی جنوب گسل اھواز واقع در بين ایستگاه نادری شرقی و ایستگاه ساعت محدوده
ھای به عمل آمده از روی شواھد صحرایی و ژئوتکنيکی نشان بررسی. بيشترین دگرشکلی مواجه باشد

 ١۵٠تا  ١٠٠مترو واقع شده و فاصله آن تا این خط بين  ١طور موازی با تونل خطاده که محدوده مذکور بهد
  ). ٨شکل(متر می باشد 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یا متمایل به NW-SE و در بخش مرکزی NE-SW مترو در بخش شمال شرقی ١محور تونل خط) Trend( روند
E-W ھای خرد شده در زون تغيير شکل سنگ. گيردفحه گسل  قرار میباشد که بطور موازی با روند صمی

. آوردوجود میتواند مخاطرات جدی برای پایداری پوشش بتنی تونل بهگسل در ھنگام وقوع زمين لرزه می
محدوده مورد . شود در محل تقاطع تونل با گسل از پوشش انعطاف پذیر استفاده شودلذا توصيه می

  واقع  ١٣در استان لرزه زمين ساخت ) ١٩٩۴سال(بندی توکلی بررسی بر اساس تقسيم

 ٣و  ١،٢تقاطع خطوط ):  ٧( شکل 
  شبکه مترو

 با گسل معکوس اھواز   

  2خط 1خط

 4خط

  3خط

  گسل معكوس اهواز

  اطعمحل تق
  رودخانه  تونل مترو  با گسل 

  كارون 

 مترو  ١ی گسل اھواز نسبت به بخش مرکزی تونل خطموقعيت زون خردشده):  ٨( شکل 

  ي گسلزون خردشده

 تونل 

 تونل 



در تاریخچه زلزله . ریشتر در این استان وجود دارد ٧ی با بزرگی شود و پتانسيل رخ دادن زمين لرزهمی
ھای متعدد با ھمچنين زمين لرزه. ریشتر گزارش شده است ۵/۶ای با بزرگی خيزی شھر اھواز، زمين لرزه

  ).IISSE(ریشتر در پيرامون شبکه مترو تاکنون رخ داده است ۵ تا ۴بزرگی بين 
  
   :)Clogging Risk(و ایجاد ریسک کندشدگی )Adherens(مخاطرات چسبندگی-٢

ھای گل سنگ واقع در بخش و الیه TBM دستگاه حفر تونل) Shield( این نوع مخاطرات در بين پوسته

ھای با استفاده از تجربيات حفر تونل ١٩٩٠سال  در Thewes. دھدمترو رخ می ١شمال شرقی تونل خط
متعدد توسط دستگاه حفر تونل توانسته است مشکالت ناشی از خاصيت چسبندگی در رس را بررسی 

ھای رس دارای ایشان به این نتيجه رسيده که اغلب مشکالت موجود در این زمينه متعلق به خاک. کند
 ٣٠/١تا  ٧۵/٠بين  )Consistency Index( درصد و شاخص قوام رس ۶٠تا  ٢٠بين ) Plastic Limit( حد خميری

- مترو مالحظه می ١با استفاده از نتایج مطالعات ژئوتکنيک انجام شده در طول مسير تونل خط. می باشد
شاخص قوام ). ٩شکل (شود ھایی از تونل مذکور در بعضی نقاط دچار این مشکالت میگردد که قطعه

                                  :                                                         از فرمول ذیل محاسبه می شود) Ic(رس
  
  
)١ (                                                                                               LL-PI)  )/(Ic= (LL-W%  
  
  
  

  .شاخص خميری خاک می باشد PI درصد رطوبت خاک و %W،  حد خميری خاک LL :که در آن 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھایی از خاک رس یا شامل جابجایی قطعه TBM مخاطرات چسبندگی در ھنگام حفر تونل توسط دستگاه
شود که اند به سمت جھت پيشروی عمليات حفاری میسنگ رس که با پوسته استيل دستگاه چسبيده

. گرددھای باالیی میشوند و منجر به ریزش الیهخالی در قسمت عقبی این محل تشکيل میفضاھای 
این نقاط در محدوده . این مشکالت به شکل فرورفتگی در سطح زمين در مسير خط یک مترو رخ داده است

است ھای چند طبقه ممکن ھا صورت گرفته که در صورت رخ دادن آن در محدوده ساختمانآسفالت خيابان
مشکالت دیگر در این زمينه شامل . تلفات جانی عالوه بر خسارات مالی به ھمراه داشته باشد

و خطوط انتقال ) Mixing Chamber( اتاق مخلوط کننده، )Cutter Head( چسبندگی رس با کاتر دستگاه

ری تاقدیس نقش عناصر ساختا ).Zimnik, 1990( باشدرس از سينه کار به خارج از تونل می ھایکلوخه

کاھش مقدار شيب . ھای سنگ رس می باشداھواز در این مورد به شکل تغيير مقادیر شيب و امتداد الیه
این الیه ھای و تغيير روند آنھا باعث افزایش مساحت محدوده چسبندگی بين پوسته دستگاه حفر تونل و 

عمل آمده بين س اندازه گيری ھای به ھا بر اساتغييرات شيب و امتداد این الیه. گرددھای مذکور میالیه

  مترو در محدوده پتانسيل چسبندگی باال و متوسط ١قرار گيری مقطع تونل خط):  ٩( شکل 
  زیر بستر رودخانه کارون:نادری،جایستگاه :ایستگاه اقبال،ب: الف

: زون چسبندگی متوسط و دوایر سياه : زون چسبندگی باال ، مستطيل کم رنگ : مستطيل پر رنگ
 مقطع تونل

  ج ب  الف



N82W,20NE  تاN55W,45NE عمل آمده نشان داده که فقط بخش شمال ھای به بررسی. باشدمی

این بخش در یال . شودھای سنگی متعلق به سازند آغاجاری حفر میشرقی تونل مذکور در بين الیه
  .شمال شرقی تاقدیس اھواز یا در فرادیواره گسل قرار دارد

  
 و کاھش نرخ پيشروی دستگاه TBMمخاطرات ایجاد جبھه کاری ناھمگن درکاتر دستگاه -٣
)Performance(  

ھای سنگی از نـوع گـل سـنگ و ماسـه سـنگ حفـر مـی مترو در بين الیه ١بخش شمال شرقی تونل خط
 ) qu ( )Unconfined Compression Strength(  نتایج مطالعات ژئوتکنيک نشان داده که مقاومـت فشـاری. شود
و  ٧٧/١٣تـا  ٧٧/۴، مقاومـت چسـبندگی بـين  ٨/١٢۴تـا  ۶٨/۴ھای مذکور در این بخش از تونـل بـين سنگ

ھمچنـين زاویـه اصـطکاک . کنـدکيلوگرام بر سانتی متر مربـع تغييـر مـی ٩۵/٠تا  ٠١/٠مقاومت برشی بين 
در مشخصات ھندسـی عناصـر  ھرگونه تغييراتی. درجه متغير است ٣/۵٧تا  ۶/١۵ھا بين داخلی این سنگ

ھای سنگی واقع در مسـير تونـل مـذکور باعـث ساختاری تاقدیس اھواز از جمله مقادیر شيب و امتداد الیه
ھا تغييرات مشخصات ھندسی الیه. گرددھا در مقطع تونل میایجاد تغييراتی در مساحت رخنمون این الیه

محور تونل از محدوده ایستگاه اقبـال تـا  )Trend( ھمچنين روند. می باشد N55W,45NE تا N82W,20NE بين

لــذا تغييــرات . اســت N14E و از ایــن ایســتگاه تــا محــل تقــاطع بــا زون گســل اھــواز N60Eایســتگاه مصــلی 
ای را در افزایش و یا کاھش رخنمون مشخصات ھندسی عناصر ساختاری تاقدیس اھواز نقش تعيين کننده

و ایجـاد جبھـه کـاری نـاھمگن در مقطـع ) گل سـنگ(نعطاف پذیرو ا) ماسه سنگ(الیه ھای سنگی مقاوم 
رخنمون این دو نوع سنگ در مقطع تونل باعث ایجاد انحراف در کاتر دستگاه ، جام کردن پوسته . تونل دارند

دستگاه، جام کردن تجھيـزات بـک آپ ، عـدم ھمگرایـی در مقطـع حفـر تونـل و تخریـب سيسـتم نگھـداری 
  .)Ramoni, 2010( گرددیم ) Support(تونل

  
در مقطع، سقف و  )wedge failure( ایو گوه ) planar failure(ایمخاطرات گسيختگی صفحه -۴

  مترو ١ھای تونل خطدیواره
درجه یا کمتر باشد،  ٢٠ بندی و روند صفحه تونل دارای زاویهدر شرایطی که اختالف بين روند صفحات الیه

  گسيختگی 
در . باشدزاویه اصطکاک سطوح صفحات مذکور در این مورد تعيين کننده می مقدار. دھدای رخ میصفحه
ای در مقطع عمل آمده در این مورد مالحظه گردیده که امکان رخ دادن گسيختگی صفحهھای به بررسی
 می باشد وجود N60E مترو محدوده ایستگاه اقبال تا ایستگاه دروازه که روند محور تونل ١تونل خط

-پتانسيل گسيختگی افزایش می، N14E ھمچنين با تغيير روند محور تونل به). الف١٠شکل(دارد

ای نيز که متاثر از دسته درزه ھا است در محدوده زون خرد شده گسل گسيختگی گوه). ب١٠شکل(یابد
صورت  Dipsای با استفاده از نرم افزار ای و گوهتحليل گسيختگی صفحه). ج١٠شکل(شوداھواز تشدید می

تغيير مشخصات ھندسی عناصر ساختاری تاقدیس اھواز از جمله مقادیر شيب و امتداد  . ته استگرف
ھمچنين با استفاده از نرم . ای را در تشدید گسيختگی داردھا، نقش تعيين کنندهھا و صفحات درزهالیه
- از سقف و دیواره )Key Blocks(ھای کليدیھا یا بلوکعالوه بر تحليل خطر سقوط گوه ،Unwedge3.0 افزار

، خطر قرارگيری تونل در محدوده ناپایدار در ھنگام وقوع زمين لرزه نيز بررسی )الف١١شکل(ھای تونل
  ).ب و ج١١شکل(گردیده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

◊◊◊◊◊◊◊ 

  مترو اھواز ١ای در مقطع تونل خطای و گوهتحليل جنبشی گسيختگی صفحه):  ١٠( شکل 
محدوده تقاطع تونل با زون : محدوده ایستگاه دروازه تا ایستگاه مصلی،ج:،بمحدوده ایستگاه اقبال تا ایستگاه دروازه: الف

مقدار زاویه اصطکاک (ھای سنگ رس، دایره بزرگ مقدار زاویه اصطکاک داخلی ناپيوستگی(دایره کوچک . خردشده گسل اھواز
 Dips نرم افزار -)داخلی ناپيوستگی ھای ماسه سنگ

  صفحه مستعد گسيختگي

 ب  لفا تونلصفحه

 مستعد گسيختگياتصفح

 تونلصفحه

  هادرزهاتصفح

  ج  صفحه تونل



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :نتيجه گيري 

  
وقوع زمين لرزه، در شرایط مترو در محدوده تقاطع با زون خرد شده گسل اھواز در حين  ١تونل خط: الف

  .ریشتری در شھر اھواز رخ داده است ۵/۶زمين لرزه تاریخی . گيردناپایداری قرار می
و الیه ھای گل سنگ باعث  TBM مترو در محدوده چسبندگی بين پوسته دستگاه ١قرارگيری تونل خط: ب

  .گرددمی) Clogging risk(ایجاد ریسک کند شدگی 
اسه سنگ و گل سنگ با مقاومتھای برشی، چسبندگی و تک محوری متفاوت در رخنمون الیه ھای م: ج

  .گرددمی) Performance(و کاھش نرخ پيشروی TBM مقطع تونل باعث انحراف کاتر دستگاه
یب اطمينان تا حد صفر ھای مستعد لغزش در سقف و دیواره ھای تونل و کاھش ضرامکان تشکيل گوه  -د

  .وجود دارد
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  قرارگيری تونل در محدوده: در سقف تونل،ب)Key Block(تشگيل بلوک کليدی: الف):  ١١( شکل 

  قرارگيری تونل در محدوده ناپایدار در شرایط وقوع زمين لرزه: پایدار در شرایط عادی،ج
  )Unwedge3.0 نرم افزار(

 ب الف

 محدوده پايدار
 تونل

  محدوده ناپايدار
  تونل

  ج



 
 نقش مدیریت جامع سيالب در توسعه پایدار شھر بھشھر
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◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :چكيده 

  
توان به نقش محوری رودخانه ھا در  يندران ،مزو استان ما با نگاھی به روند توسعه شھری در ایران

رات طشناخت دقيق مخا از اینرو . پی بردو روستایی  شھری شکل گيری و توسعه سکونتگاھھای 
  . الزاميستسکونت در مجاورت این رودھا در توسعه پایدار شھری 

يلی متر بارندگی در ایستگاه عباس آباد م ١٣٢ و ثبت ميزانبھشھر  ٢٢/٧/٩١با مطالعه دالیل سيل مورخ 
ھمراه آورده ھای جنگلی از حوضه آبخيز باالدست به سمت شھر جاری ب سيالبحجم عظيمی از دريافتيم 

  .گرديد 
ساخت و ساز متعاقب آن فرسايش خاك منطقه ،  نظير سرشاخه گير و رحھای آبخيزداریطعدم اجرای 

احداث  ید و نيزبھشھر که با اھمال دستگاھھای نظارتی ھمراه گرددر بستر و حریم رودخانه ھای  بی رویه
تقاطعی غير استاندارد با خروجيھای نامناسب در مسير رودخانه ھا با جاده کمربندی ، شيب  يسازه ھا

رودخانه ھا توسط مالکين تصرف بستر و و باال بودن سطح آبھای زیرزمينی مناطق شمالی  زمينکم 
 و رفتهشھر را فرا گباعث گردید سيالب معابر و اماکن ھمگي  ،در پائين دست کمربندی اراضی اطراف 

  .گرددخسارت ميليارد ریال  ٦٥٧نفر و  ٦مرگ  سبب
متر  ٥/١٢٢٠٨٣با مساحت و بزپل واحد تجاری و مسکونی در حریم رودخانه ھای قائم ، برزو  ٢٧٥وجود 

  .بھشھر را مشخص می نماید پايدارمربع مشکالت توسعه 
تحقق توسعه پايدار  جھت، كاھش سطوح نفوذپذير بارشھای شدید موضعی ساليان اخير و با توجه به  

 طرح جامعاجراي ،آموزش شھروندان در قالب آزادسازي حرائم ، نظارت بر ساخت و ساز  اقدام به بايد 
   .نمودمديريت سيالب 

  
 )، حریم ، آبخيز رودخانهتوسعه پایدار ، سيالب ، :(كليد واژه ھا

  
  

Abstract: 
 
The influence of floods comprehensive management in Sustainable 
development of "behshahr" 
 
Taking a look at the process of towns in Iran and mazandaran, we can understand the basic 
importance of rivers in formation and developing of civil and rustic residences, so in constant 
civil development careful recognition of risks of residenting in neighboring rivers are necessary. 
With the study of reasons for the flood in 22/7/1391 in behshahr and the record of rainfall 
measurement about 132 mm in abbas-abad station, we came to this conclusion that a great 
bulk of flood along with forest torrential from upper aquiferous basin flew toward the town, 
having not carrying out water shedding plans like hinders and following it, wearing out of areas 
soil, unlimited building in the origin and limits of behshahr,s rivers followed with the negligence  
of inspecting organization , and also building intersection factors without meeting standard 
,with unsuitable passages in the direction of rivers by means of ring way, the title slope of the 
land and being up the surface of subterranean waters of northon regions and occupating the 



origin of rivers by the land owners of the suburbs in lower ring way all of these reasons caused 
the floods from the passages surrounded the town  and killed six people and did657 milliard of 
rials,s  worth of storm damage . The existence of 275 trading and residential building in the 
limits of rivers like ghaem, borzoi and bozpol with the measurement of 122083/5 m2 reveals the 
difficulties of constant developing in behshahr. so for carrying out the constant developing ,with 
considering regional sever rainfall of recent years and decreasing absorbant surface , we should 
release the suburbs, controlling on building and executing the comprehensive plan of flood 
management and training people.        
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◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :مقدمه 

  
با نگاھی به تاریخچه بحرانھای طبيعی و اثرات تخریبی آن بر روی کره زمين ميتوان گفت وقوع سيل یکی 
از پر تکرار ترین وقایع در سطح جھان و کشور ایران بوده است و بيشترین خسارات مالی و جانی را در 

عث تخریب  طبيعت و سطح کشور به وجود آورده است و آنچه در استان مازندران نيز به طور مداوم با
خسارات % 75بر  قريبسکونتگاھھای شھری و روستایی می گردد سيل می باشد که در سالھای اخير 

استان نيز از طریق سيل وقوع یافت که این موضوع متأثر از توسعه ناموزون و بی برنامه سکونتگاھھا بوده 
  .است

جنوبی و مشرف به شھر بھشھر سرچشمه می آبراھه که از کوھھای  ٥شھر بھشھر نيز به دليلی عبور 
  .گيرد شھر را ھميشه در خطر وقوع سيل قرار می دھد

  

  
◊◊◊◊◊◊◊  



  
  :روش تحقيق

  
مستقيم با توجه به روش تحقيق بيشتر براساس بازدید ميدانی و تجزیه و تحليل شرایط منطقه بوده که 

و پيگيری امورات مربوطه به طور کامل مطالعه و شغلی محقق در اداره کل مدیریت بحران استان مازندران 
تحقيق نيز استفاده از داده ھای آماری انجام شد و   gpsبا  کهبعضی از نقاط مختصات و  بررسی نموده 

ھمانطور که در متن اشاره می گردد بر اساس آمارھای رسمی شرکت آب منطقه ای استان ، اداره کل 
و آبخيزداری مازندران و اداره کل مدیریت بحران استان بوده که در ھواشناسی ، اداره کل منابع طبيعی 

  .اختيار محقق بوده است 
  

شھرستان بھشھر و  ٢٢/٧/٩١ما در این تحقيق بنا داریم بر چگونگی و دالیل وقوع سيالب در مورخ 
  .ھمچنين نقش توسعه پایدار در کاھش خسارات ناشی از سيل بپردازیم

که ميزان بارندگی را در ایستگاه عباس آباد با بررسی گزارش اداره کل ھواشناسی استان مازندران  
ميلی متر اعالم نمود که این حجم بارندگی در یک ساعت اوليه اتفاق افتاد و طی زمان یک  ١٣٢بھشھر 
ر مشکل گردید و سيل شھر را فرا گرفت و با توجه به تعدد آبراھه ھا بيش از نيمی از شھر دچاساعت 

ميليارد  ٦٥٧نفر از شھروندان را گرفت  و بالغ بر  ٦جان ، ضمن تخریب معابر و اماکن مسکونی و تجاری 
 ھمچنينلذا تصميم گرفته شد به بررسی وضعيت توپوگرافی ، اقليم منطقه و . ریال خسارت به بار آورد

براساس بررسی و بازدید ھای ميدانی و وضعيت توسعه شھر در ساليان گذشته بپردازیم بر ھمين مبنا و 
  . آن را به سه بازه با عملکردھای متفاوت دسته بندی نمودیم، مطالعات نقشه منطقه 

مساحت منطقه جنوبي شھر كه مناطق مرتفع و كوھستاني پوشيده از جنگل مي باشد كه : بازه نخست
  :ورت نمونه به شرح ذیل می باشدھکتار برآورد گردید و شيب رودخانه ھای بھشھر به ص ٣٦٧٠تقریبی 

  
  درصد شيب  حداکثر ارتفاع  نام رودخانه

  رودخانه ھای اصلی 
طول آبراھه یا 

  )کيلومتر(رودخانه
  ٣/٨  ٢٧/٩  ٧٩٩  پلنگ خيل
  ٩٨/٦  ٣٩/١١  ٨١٩  بزپل
  ٠٤/٥  ٩/١٤  ٨١٦  برزو

  
فرعی آبراھه  خصوصاً سرشاخه ھای(شيب تند دامنه ھا  آنچه که در این بازه بسيار به چشم می آید

در اين منطقه به دليل تغييرات . وارد شھر ميشود  که، آبريزھا و رودخانه ھاي متفاوت از كوھستان )ھا
عليرغم شيب زیاد ساختاري ايجاد شده در اقليم مانند تخريب جنگل و مرتع و تغييرات الگوي كشت 

محدود بودن و  ،ئين است مناطق به ھمراه جنس خاک منطقه که خاک رسی است و نفوذ پذیری آن پا
روان آبھاي سطحي زيادي را از كوھستان به ھمراه طول تقریباً کم رودخانه ھا با ھمراه شدت بارش رگبار 

  .وارد ميكند آورده ھاي جنگلي به شھر
تغييراتی که با تخریب منابع طبيعی  و قطع درختان این حوضه ھا صورت گرفت و تبدیل آن به اراضی زراعی 

عبور سيالب و حمل بسيار زیاد  باعث تسریع در سرعتاست در جھت شيب آن شخم و شيار  اصوالً  که
  . رسوبات می شود 

رھا شدن و عدم جمع آوری تنه ھای درختان در مسير رودخانه ھا نيز در باال بردن شدت تخریب افزود و از 
ھيچ اقدامی آنجایيکه در مبحث آبخيزداری در این منطقه نيز چه به لحاظ بيولوژیک و چه از لحاظ مکانيکی 

  کاھش سرعت سيالب انجام نشد و  نداشتن بندھای رسوب گير و سرشاخه گير که می توانست ضمن
به شھر ، مانع از رسيدن تنه ھای درختان و رسوبات و آورده ھای دیگر به و تأخير در رسيدن روان آبھا   

    .شھر گردد و خسارات را کاھش دھد
ساخت و در این منطقه ، شھر بھشھر ھست كه بر مسير آبراھه ھا و رودخانه ھا قرار گرفته و  :بازه دوم

  و  در بستر رودخانه ھاي شھر جريان عبور سيالب و اكولوژي طبيعي آن را بر ھم زدهساز ھاي بي رويه 
ساخت پلھای بيشمار بر روی این آبراھه ھا توسط مالکين منازل مسکونی مجاور عمالً مانع عبور آورده ھا 

  .و متعاقب آن باال آمدن سيل و آبگرفتگی منازل و معابر گردید
مداوم سطوح نفوذناپذير شھري با ساخت و سازھايي كه در طي ساليان  اجراي آسفالت معابر و افزايش

ب به بھشھر و عدم ھمخوانی با رسيدن سيالب مخرگذشته صورت گرفته است مزيد بر علت گرديد كه 
بافت مسير جریان آب را به سمت مناطق مجاور انھار ھدایت و به ، با مجراھای آبی شھر  سيالبحجم 

   .غالباً فرسوده است آسيب ھاي بيشماري وارد نمودمسكوني و تجاري كه 



 و نبود برنامه ھای آموزشیتوسط دستگاھھای مسئول در ساليان قبل به دليل کوتاھی در اعمال نظارت 
،  جھت توجيه شھروندان به مخاطرات تجاوز به حریم و بستر رودخانه و ساخت و ساز در این مکانھا

تا جایی که دیوار اتاقھای مسکونی در بستر این آبراھه ھا ساخته شد  متأسفانه تعداد بسيار زیادی واحد
منازل دقيقاً بر روی دیوار حائل رودخانه بنا گردید و از آنجائيکه سازه ھای اماکن مسکونی اطراف آبراھه ھا 

دارد معابر غير استان به ھمراهعموماً غير مقاوم و ناپایدار می باشد و جزء بافت فرسوده شھری می باشد 
ناقص ، در افزایش ميزان خسارات وارده به شھر و تلفات انسانی  با سيستم جمع آوری آبھای سطحی

  .نفر از شھروندان را گرفت ٦جان  ٩١نقش بسزایی داشته است و متأسفانه در سيل مھر ماه 
می  از طرفی با بررسی پلھای ایجاد شده در داخل شھر به یک تفاوت اساسی در ایجاد این سازه ھا

رسيم و آن دسته از پلھای ساخته شده در دوره صفویه معروف به پل ھای شاه عباسی که دارای ارتفاع 
  سيالب در طراحی آنھا لحاظ شده است و ھيچ و عرض مناسب بود و خصوصيات ھيدرولوژی و پيک دبی 

اً فاقد مشکلی در آنھا ایجاد نشده است اما پلھای ساخته شده در شھر در سالھای گذشته عموم
  .استانداردھای الزم بوده و خود مانند سدی مانع عبور سيالب می گردد

 برابر آمار اعالم شده توسط اداره امور منابع آب بھشھر تعداد واحدھای مسکونی ، تجاری و عرصه ھای
  :واقع در بستر و حریم سه رودخانه  قائم ، برزو و پلنگ خيل به شرح ذیل می باشد

  
تعدادواحدھای مسکونی ، تجاری و   نام رودخانه

  عرصه ھای محصور واقع در حریم
مساحت مجموع سه 

  )متر مربع(رودخانه
  ٦٤  قائم

٥/١٢٢٠٨٣  
  ١٩٥  برزو
  ١٦  بزپل

تعداد واحدھای  مجموع
  ٢٧٥  سه رودخانه

      
و بزپل  y=4062745 , x=726766در بررسيھاي ديگر از دو منطقه در مجاورت رودخانه ھاي برزو 

y=4062604 , x=728210  در آنچه كه حائز اھميت بوده اجراي ديواره حفاظتي و ساماندھي رودخانه
با رانش و  ١٣٩٠توسط شركت آب منطقه اي استان بود كه در سال مقطعي از رودخانه ھاي مزبور 

ين نقطه شھر در حاشيه رودخانه مواجه گرديده بود با اين اقدام ، بحراني ترفرسايش شديد ديواره ھاي 
  . مشكلي ايجاد نشد٩١در سيل مھر ماه را نجات داده و خوشبختانه در نقاط مذكور  ٩٠سال 

  .اما در شمال بھشھر نيز عوامل بسياری باعث افزایش خسارات سيل گردید :بازه سوم
باالبودن سطح آبھای زیرزمينی شھر بھشھر در نقاط شمالی شھر نفوذپذیری خاک را کم کرده و اشباع 

جمع آوری آبھای سحی در این جامع بودن این سطوح و زمين در اصل با نداشتن و یا نقصان سيتم و کانال 
. ی نيز می گرددمناطق و پائين بودن کد ارتفاعی بعضی از نقاط باعث جمع شدن آب و آب گرفتگی سطح

  .y=4065135 , x=726770 شھریور بھشھر ١٧مانند مناطقی در خيابان 
زمين درنقاط شمالی بھشھر باعث گردیده بود در طول ساليان گذشته چاھھایی حفر گشته بودن اشباع 

ه پایين که در مواقع باال بودن سطح آبھای زیرزمينی با استخراج آب و ھدایت آن به کانالھا و انھار  جاری ب
  .دست ھدایت می گردید مانند چاه حفر شده در بلوار شھيدان اسدزاده 

با پيگيری و رویت خروجی رودخانه ھا در شھر بھشھر در می یابيم که در تقاطع این رودھا  و انھار با  جاده 
کمربندی و ھمچنين خط راه آھن ھرگز استانداردھای الزم جھت عبور سيالب در احداث سازه ھای 

  اطعی لحاظ نگردید مقاطع بسيار نامناسب پل مانند عرض و ارتفاع بسيار کم این سازه ھا و ھمچنينتق
خط راه آھن ھرگز استانداردھای الزم جھت عبور سيالب در احداث سازه ھای تقاطعی لحاظ نگردید و  

مقاطع بسيار نامناسب پل مانند عرض  و ارتفاع بسيار کم این سازه ھا و ھمچنين پائين بودن بستر 
پذیری نقاط  افزایش آسيبایجاد ماندآب و بازگشت آب به محالت و رودخانه نسبت به کف سازه پل سبب 

  .شھری و عدم خروجی آورده ھای سيالبی می گردد 
این اراضی و در بعضي نقاط معكوس شيب بسيار كم  ضلع شمالي شھر ،در کنار مشکالت فوق الذکر در 

ن انھار ، با توجه به رسوبگذاری ھميو که جریان عبور روان آبھا و سيل را کند کرده تا رسيدن به دریاست 
  .یا را ندارد به در قدرت عبور سيالب

به سمت دریا نيز مشاھده گردید عمالً مسير ادامه رودخانه ھا و انھار در پائين دست كمربندي در بررسی 
انھار و رودخانه ھا در پائين دست بسته می باشد که دالیلی نظير تجاوز به حریم و بستر رودخانه توسط 

  ا ، رسوبگذاری و عدم الیروبی انھار و ھمچنين رویش مالکين اراضی زراعی اطراف ، تغيير مسير رودخانه ھ
  .بوده است.... علفھای ھرز و بوته ھایی نظير تمشک و 

  
  



  
با مشخص شدن مشکالت  توسعه پایدار ، نگاھی داریم  به خسارات وارده به شھرستان بھشھر در سيل 

  :  ٢٢/٧/٩١مورخ 
  ميزان خسارت  نوع خسارت وارده در شھرستان بھشھر

  لایرميليارد  ٣٧٢  تأسيسات زيربناييبخش 
  ميليارد لایر ٢١۴  بخش مسكوني و تجاري و معيشتي

  واحد ٢١۶١  تعداد واحدھاي مسكوني خسارت ديده
  ميليارد لایر ۴٠  بخش كشاورزي با خسارت

  ميليارد لایر ٣١  بخش ماشين آالت و كارگاھھاي توليدي
  نفر ۶  تعداد فوتي

  ميليارد لایر ۶۵٧  بھشھرجمع كل خسارت در شھرستان 
  
  

تغيير اقليم جھانی و بارشھای رگباری موضعی می طلبد ضمن بررسی موارد فوق الذکر و با توجه به  حال
از  .یک توسعه پایدار شھری برداشت مشکالت فوق الذکر ، برنامه ریزی جدی جھت  دقيق آسيبھا و

  :ھمينرو اقدامات ذیل در شھرستان بھشھر مورد نياز است
اجراي طرحھاي آبخيزداري و آبخوانداري با ھدف مھار آبھاي سطحي و مديريت سيالب مانند  .١

تراسبندي، بندھاي رسوبگير ، اجراي تله ھاي سرشاخه گير جھت اجاد تمركز و كاھش سرعت 
  .سيالب و اثرات تخريبي آن

  ...رس نھال و تغيير الگوي كشت در مناطق باال دست از زمينھاي زراعي كم بازده به باغات و غ .٢
انجام شخم و شيار در جھت خالف شيب بمنظور جلوگيري از فرسايش خاك و استفاده بھينه از  .٣

  .روان آبھا
آبراھه موجود در شھر مطابق  ٥آزادسازي كليه حرائم و بستر تھيه نقشه پھنه بندی خطر سيل و  .٤

جدي توسط شھرداري ،  قانون و ضوابط تعريف شده توسط وزارت نيرو كه اين امر نياز به يك عزم
فرمانداري ، شركت آب منطقه اي و مسئو لين استاني و كشوري دارد تا ضمن تأمين اعتبار مورد 
نياز براي آزادسازي ، نسبت به اصالح و استانداردسازي مقاطع آبراھه ھا ، پلھا مطابق با ميزان 

  . ساله و را داشته باشند ١٠٠و  ٥٠، ٢٥دبي آب عبوري در دوره بازگشت 
نظارت بر اجراي اصولي سازه ھا توسط توسط دستگاھھاي نظارتي مسئول و دور كردن مردم و  .٥

مناطق مسكوني از محالت در معرض خطر و ممانعت از اجراي زير زمين در مناطق شمالي شھر 
كه داراي سطوح باالي آبھاي زيرزميني است و  باال بردن رقوم ارتفاعي كف ساختمانھاي اين 

  .مناطق
ح كليه سازھھاي تقاطعي غير استاندارد در مسير رودخانه با جاده كمربندي ، معابر شھري اصال .٦

  . و راه آھن مطابق با پيك سيالب عبوري بر اساس دوره ھاي بازگشت سيالب
اليروبي كليه آبراھه در مناطق شھري و خصوصا مناطق شمال كمربندي تا دريا و آزادسازي حرائم  .٧

قه اي استان و جھاد كشاورزي و ھمچنين تعريض و عميق تر نمودن آنھا توسط شركت آب منط
  .آبراھه ھا جھت تسھيل در انتقال روان آبھا به دريا

  .جلوگيري از تغيير كاربريھايي كه سبب تشديد سيالب مي گردد .٨
  .اجراي كانال در قالب طرح جامع جمع آوري آبھاي سطحي شھر بھشھر .٩
  اجراي ديواره حفاظتي در نقاط مورد نياز ساماندھي ، اليروبي ، تثبيت بستر و .١٠

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
آنچه در سيل مھر ماه بھشھر اتفاق افتاده نارسایيھای موجود در عرصه مدیریت زمين ھم در حوضه آبخيز 
باالدست ، ھم در تجاوز ھای صورت گرفته به حریم رودخانه ھا و آبراھه ھای شھر و ھمچنين احداث سازه 

اصولی در مسير رودخانه ھا بوده است و عدم ھدایت روان آبھا و سيالب در پائين دست به دریا  ھای غير
الزم است ھر چه سریعتر نسبت به حل مشکالت اقدام  بنابراین .که مسير مجراھا کامالً بسته است

و در مرحله در نتيجه در گام اول بايد نسبت به رفع نقاط حادثه خيز اضطراري اقدام . اساسی صورت گيرد
بعد در قالب طرح جامع مديريت سيالب ، اقدامات اساسي فوق الذكر را بر اساس اولويت طي يك برنامه 

  .اجرايي نمود بمنظور رسيدن به توسعه پایدار شھری زمان بندي مشخص 



 
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  
  

  :تقدیر و تشکر
  

اعضای شورای ھماھنگی از ھمراھی ھمه ھمکاران عزیزم در اداره کل مدیریت بحران استان و ھمچنين 
مدیریت بحران استان که ھم در زمان وقوع سيل و ھم در بررسی دالیل و ارائه راھکارھای اجرایی در 

باشد و مدیریت سيالب بھشھر که یکی از شاخصه ھای اصلی در رسيدن به توسعه پایدار بھشھر می 
  .ھم در ارائه این مقاله به مدد اینجانب آمده صميمانه قدردانی می گردد

  
◊◊◊◊◊◊◊  
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◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :چكيده 
  
متروی  ٢خط  در SPT-Nنشده  اصالح استاندارد نفوذ عدد و برشی موج سرعت تغييرات حاضر مقاله در

 گستره در دانه درشت و دانه ریز مختلف خاکھاي براي پارامتر دو ینا بين تجربی روابط و شده بررسی تبریز
 می گيري اندازه نقطه ١١ از بيش شامل استفاده مورد ھاي داده بانک .است بدست آمده پروژه این

 پيشنھاد شده مطالعاتی محدوده در برشی موج سرعت و استاندارد نفوذ عدد بين زیر تجربی روابط. باشد
  : تاس

 
 Vs= 71.39 N0.505                                                                                        ھای ریز دانهبرای خاک

 
                                                                                                Vs=108.2 N0.37برای خاک ھای درشت دانه 

  
  
 .نشان داد را خاکھای منطقه مورد مطالعه مناسب بستگیھم ،مطالعه اين در آمده بدست جنتاي

 
  

 روابط تجربی * مترو تبریز ٢خط * عدد نفوذ استاندارد اصالح نشده* سرعت موج برشی:كليد واژه ھا
  

Abstract: 
 

Correlation Between Shear Wave Velocity and SPT Penetration 
Resistance (ofTabriz urban railway line 2) 

In this study, the variation of Vs and SPT-N have been proposed and the empirical relation 
between these two parameter have been derived for different fine, coarse grain soils in Tabriz 
urban railway line 2. Based on 11 points of measurements, In the area of study, the 
experiential relations between SPT-N and Vs have been proposed: 
 
corse grain size soils                                                                                     Vs=108.2 N0.37                                                           

fine grain size soils                                                                                       Vs= 71.39 N0.505 
            

  
the result of this study show very proper correlation for the soils In the area of study. 

  
Keywords : Shear Wave Velocity*None Energy-corrected SPT* Tabriz urban 
railway line 2* experiential relations 

 



◊◊◊◊◊◊◊ 
  :مقدمه 

  
مترو تبریز، طوالنی ترین خط مترو تبریز ميباشد که از منطقه قراملک در غرب تبریز آغاز شده و بعد از  ٢خط 

گذشتن از خيابان ھای قدس، قره آقاج، جمھوری، ميدان دانشسرا، خيابان عباسی به شھرک باغميشه 
از عبور از شھرک مرزداران در حوالی نمایشگاه در ادامه به سمت شرق ادامه یافته و بعد . تبریز می رسد

کيلومتر  به عنوان طوالنی ترین مسير  ٢٢این خط با طول کلی حدود . بين المللی تبریز خاتمه می یابد
غربی امتداد یافته است و چون تمام مسير این خط به صورت -قطار زیرزمينی شھر تبریز به صورت شرقی

اع پدیده ھای زمين شناسی روبرو است دارای اھميت فراوان می تونل طراحی گردیده است و با انو
علي قراردارد که از ميان  ابن محدوده مورد مطالعه در داخل شھر تبريز در بخش جنوبي كوھھاي عون .باشد

رسوبات قرمز . گذردو رسوبات آبرفتي جوان مي) به سن ميوسن مياني(اي رسوبات قرمزرنگ تخريبي قاره
) Upper Red Formation(ات گچي و نمكي بوده و اين رسوبات را جزو سازند قرمز فوقاني رنگ داراي طبق
سنگ، مارن، سيلتستون و كنگلومرا ھمراه با طبقات گچي و  اين سازند غالباً از ماسه. ندا  معرفي كرده

د دارد از غرب تبريز برونزدار باغميشه كه در شمال شيلي زغال -سازند مارني .است نمكي تشكيل يافته
دار كه شامل سينريت تا الپيلي و دياتوميت  ضخامت زيادي برخوردار بوده و بر روي آن رسوبات ماھي

بر روي اين رسوبات نيز آبرفتھاي دوران چھارم، شامل . شيب قرار گرفته است است، به صورت ھم
بتدا در سمت غرب تا قطار شھري تبريز از ا ٢مسير خط . سست تا مستحكم قرار گرفته است  كنگلومراي

شھرك باغميشه پوشيده از رسوبات آبرفتي بوده و در ادامه به سمت شرق اليه ھاي سنگي مارني و 
سنگي و سيلتستون يا برونزد داشته و يا با يك پوشش رسوبي نازكي در نزديكي سطح زمين قرار  رس
 صورت اي گمانه درون و سطحی صورت دو به برشی امواج مستقيم ارزیابی  )١٣٧٨عمران راھور، (.دارند

 صورت زیادي تالشھاي برشی امواج سرعت مستقيم گيري اندازه زیاد ھاي ھزینه به توجه با. می گيرد
 و صحرایی آزمایشات سایر و Vsبين  رابطه از با استفاده و مستقيم غير بصورت پارامتر این که است گرفته

این  براي که ھاییآزمایشا جمله از (Barrow, B. L. and Stokoe, K. E. 1983) . گردد برآورد آزمایشگاھی
 طور به (Hasancebi, N. and Ulusay, R. 2006) .باشد می استاندارد نفوذ عدد شود می استفاده منظور
 .است انطباق قابل فيزیکی خواص با کلی و عمومی خيلی بصورت دانه درشت خاکھاي در SPTنتایج  کلی
 در. دارد قرار خاك مقاومت و پذیري تراکم حساسيت اثر تحت زیادي خيلی حدي تا ریزدانه نتایج خاکھاي در

 سبب گمانه قاعده در شستگی آب و گمانه کف در تنش کاھش نظير ھایی پدیده دانه درشت ھاي خاك
  .گردد می نفوذ عدد قبول قابل غير رفتن باال سبب سنگی بزرگ قطعات به برخورد نيز و نفوذ عدد کاھش

(Sykora, D. W. and Koester, P. J. 1988)  در سطحی زیر الیه ھاي برشی موج سرعت صحيح برآورد 
 فراوانی کاربرد زلزله و سازه مھندسی ژئوتکنيک، زمين شناسی، جمله از مھندسی مختلف رشته ھاي

ين ميانگ از ساختگاھی اثرات بندي ھاي طبقه از بسياري (Tamura, I. and Yamazaki, F. 2002).دارد
بين  تجربی روابط ھمچنين و شده استفاده فوقانی متر ٣٠ در برشی موج سرعت

)30(sV بزرگنمایی با 

 توسط  Vsو  SPT-N بين گوناگوني تجربي روابط كنون تا )(Jafari et al., 2002 .است ارائه شده ساختگاه
 درصد صد تا گاھي و بوده اي مالحظه قابل پراكندگي داراي عمدتاً  كه است گرديده ارائه مختلف محققان

متروي  ٢در مسير خط  (Lee, S. H. 1990) .اند گشته تدوين خاصي منطقه براي يا و بوده متفاوت يكديگر با
اين . شده انجام شده است ھاي حفاري چاھي در تعدادي از گمانه اي درون  شھر تبريز آزمايشات لرزه

ھاي مورد  گمانه. باشد و نسبت پواسون مي) برشي(طولي و عرضي آزمايشات براي تعيين سرعت امواج 
. و ريختن ماسه پشت آن آماده سازي شده است PVCاي، با گذاشتن لوله  نظر براي انجام آزمايشات لرزه

گمانه بخش توسعه شرقي و  ۵در  Downhole)(اي به روش سطح به عمق  اي درون گمانه آزمايشات لرزه
ھدف آزمايشات .گمانه حفر شده در بخش اصلي انجام گرديده است ۴ه غربي و گمانه از بخش توسع ١

ھا، جھت برآورد  در محل اين گمانه (S)عرضي و (P)گيري سرعت انتشار امواج طولي ازهاي اند لرزه
متر  ٣٠تا  ٢٠ھاي مورد مطالعه بين  عمق برداشت اطالعات در گمانه. باشد خصوصيات ديناميكي خاك مي

كاناله  ٢۴نگار  چاھي و دستگاه لرزه مؤلفة درون ھا توسط يك حسگر سه  برداشت داده. است  متغير بوده
استفاده گرديده  Sو  Pانجام شده و از ضربات قائم و افقي پتك فوالدي به عنوان چشمة امواج 

در این . ستھا برابر يك متر بوده ا در گمانهفواصل عمقي نقاط برداشت  )١٣٧٨عمران راھور، (.است
   .بدست آمده استدانه ریز و  تحقيق روابط زیر به تفکيک برای خاک ھای دانه درشت

   
  Vs= 71.39 N0.5                                                                                (1)رابطه 

  Vs=108.2 N0.37                                              (2)رابطه    

                

  



                                                                                      

 
  

نقشه زمين شناسي منطقه طرح   :١شكل   
)سازمان زمين شناسي كشور -  ١: ٠٠٠/١٠٠قسمتي از نقشه زمين شناسي تبريز به مقياس (  

  :روش تحقيق
  
 مختلف مراجع در استاندارد نفوذ آزمايش نتايج و برشي موج سرعت بين مختلفي تجربي روابط كنون تا

 مقادير خاك، نوع به توجه با و (SPT)استاندارد  نفوذ نتايج آزمايش اساس بر كه است گرديده ارائه علمي
 نسيته،دا جنس خاك، از تابعی پارامتر دو این بين تجربی روابط .شود مي زده تخمين برشي موج سرعت
 و آزمایش انجام نحوه آزمایشات، کميت ریزدانه، درصد شناسی، زمين تاریخچه و سن خاك، رطوبت درصد

 ھواي و آب به بسته شده ارائه روابط (Athanasopoulos, G. A. 1995) .می باشد استفاده مورد تجھيزات



 براي منطقه آن خاص رابطه از منطقه ھر براي بایستی اینرو از ھستند، متغيير مختلف مناطق خاك نوع و
   (Ohta, Y. and Goto, N. 1978). نمود استفاده برشی موج سرعت بينی پيش

 Vs     ( Bellana, 2009)و  SPT-N بينھمبستگی : ١جدول 
  
  
  

 Nمختلف به ازای یک  تجربي روابط از حاصل برشي موج سرعت زياد نسبتاٌ  تغييرات دامنه به توجه با
 نگاري لرزه آزمايش چند يا يك منطقه، آن خاك جنس به توجه با ھر منطقه براي ددگر مي توصيهمشخص 

 مانند پارامترھايي .گردد منطقه انتخاب آن براي  Vsو    SPT-Nبين  مناسب رابطه سپس و گرديده انجام
 پيش ميزان و سمنتاسيون ميزان دانه، درشت خاك ھاي دانه بزرگترين اندازه تخلخل، درصد تراكم، درصد

 اينھا از ھركدام اثرات بررسي كه گذارند تأثير  Vsو    SPT-Nمقادير  روي خاك جنس و نوع عالوه بر تحكيمي
  باشد ديگري تكميلي تحقيقات زمينه تواند مي

  

Author(s) I.D. All soils Sand Silt Clay

Shibata (1970) A - Vs = 31.7 N0.54 - -

Ohba and Toriuma (1970) B Vs = 84 N0.31 - - -

Imai and Yoshimura (1975) C Vs = 76 N0.33 - - -

Ohta et al (1972) D - Vs = 87.2 N0.36 - -

Fujiwara (1972) E Vs = 92.1 N0.337 - - -

Ohsaki and Iwasaki (1973) F Vs = 81.4 N0.39 - - -

Imai et al (1975) G Vs = 89.9 N0.341 - - -

Imai(1977) H Vs = 91 N0.337 Vs = 80.6 N0.331 - Vs = 80.2 N0.292

Ohta and Goto (1978) I Vs = 85.35 N0.348 - - -

Seed and Idriss (1981) J Vs = 61.4 N0.5 - - -

Imai and Tonouchi (1982) K Vs = 96.9 N0.314 - - -

Sykora and Stokoe (1983) L - Vs = 100.5 N0.29 - -

Jinan (1987) M Vs = 116.1 (N+0.3185)0.202 - - -

Okamoto et al (1989) N - Vs = 125 N0.3 - -

Lee (1990) O - Vs = 57.4 N0.49 Vs = 105.64 N0.32 Vs = 114.43 N0.31

Athanasopoulos (1995) P Vs = 107.6 N0.36 - - Vs = 76.55 N0.445

Sisman (1995) Q Vs = 32.8 N0.51 - - -

Iyisan (1996) R Vs = 51.5 N0.516 - - -

Kanai (1966) S Vs = 19 N0.6 - - -

Jafari et al (1997) T Vs = 22 N0.85 - - -

Kiku et al (2001) U Vs = 68.3 N0.292 - - -

Jafari et al (2002) V - - Vs = 22 N0.77 Vs = 27 N0.73

Hasancebi and Ulusay (2006) W Vs = 90 N0.309 Vs = 90.82 N0.319 - Vs = 97.89 N0.269

Ulugergerli and Uyanık (2007) X aVSU = 23.291 Ln(N)+405.61 - - -

Ulugergerli and Uyanık (2007) Y bVSL = 52.9 e-0.011N - - -

Dikmen (2009) Z Vs = 58 N0.39 Vs = 73 N0.33 Vs = 60 N0.36 Vs = 44 N0.48

Pitilakis et al. (1999) AA - Vs = 145(N60)0.178 - Vs = 132(N60)0.271

Hasancebi and Ulusay (2006) AB Vs = 104.79(N60)0.26 Vs = 131(N60)0.205 Vs = 107.63(N60)0.237



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درشت دانهبرای خاکھای   Vsو  SPT-N بين ھمبستگی نمودار: ٢شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برای خاکھای دانه ریز  Vsو  SPT-N بينستگی نمودار ھمب: ٣شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بدست آمده از آزمایش لرزه ای Vsو محاسبه شده از روابط تجربی  Vsنمودار ھمبستگی بين : ٤شکل 
  



  
  ٣مشخصات روابط برسی شده در شکل : ٢جدول 

:ارائه رابطه تجربی شماره  
١ Vs= 71.39N0.505 تبریز یمترو ٢خط  برای  
٢ Vs= 97.89N0.26 Hasancebi, N. and Ulusay, 

R. (2006) 
٣ Vs= 114.43N0.31 Lee, S. H. (1990) 
٤ Vs=44.N0.48 Dikmen, U. (2009) 
٥ Vs=80.2N0.29 Imai, T. and Tonouchi, K. 

(1982) 
  
  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  : نتایج

  
  .پيشنھاد شدخاکھای دانه ریز   برای Vs= 71.39 N0.505رابطه تجربی .١
  .پيشنھاد شدخاکھای دانه درشت   برای Vs=108.2 N0.37رابطه تجربی . ٢
در  برای خاکھای ریز دانه بدست آمده از آزمایش لرزه ای Vsو  SPTمحاسبه شده از  Vsبين مقایسه .٣

نشان داد که رابطه تجربی پيشنھاد شده بيشترین ھمبستگی را نسبت به سایر روابط ارائه  ۴شکل 
  .دارد ١شده در جدول 

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

 درشت يا ريزدانه(خاك  نوع اساس بر توان مي را منطقه مورد مطالعه خاكھاي براي برشي موج سرعت
 قابل دقت با مقاله اين در شده ارائه پيشنھادي روابط از (SPT)استاندارد  نفوذ نتايج آزمايش اساس) دانه

رسيون بسيار خوبی را برای سرعت موج برشی و نتایج خاکھای منطقه مطالعه رگ .آورد بدست قبولي
 (Athanasopoulos, 1995)ھمچنين این روابط با رابطه ارائه شده توسط .آزمون نفوذ استاندارد نشان داد
درشت  برای خاکھای دانه (Okamoto, 1995)  رابطه ارائه شده توسط برای خاکھای دانه ریز و ھمچنين

  .شباھت بسياری دارد
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :منابع فارسي 
  

قطـار  ٢مرحله اول پروژه خـط  و لرزه ای گزارش نھایی مطالعات ژئوتکنيک"، )١٣٨٧(، .پژوھش عمران راھور
 ،"شھری تبریز

  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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  :چكيده 

  
خصوصيات آن ھا می تعيين واحدھای زیرسطحی و  شناخت، فرونشست زمين مطالعاتنخستين گام در 

واحدھای ریزدانه .  دنتحليل ھای عددی به حساب می آی، پایه و اساسی برای بررسي ھااین  . باشد
فرونشستی ایفا می  مناطقکليدی را در تفسير اليه ھاي نقش  ،(aquitard)کم رسی با نفوذپذیری 

زمين شناسی مھندسی،  -این پژوھش، بر اساس داده ھای ژئوتکنيکی، زمين شناسیدر . نمایند
داده ھای . این واحدھا مورد مطالعه قرار گرفته اند، تھران باختريناحيه جنوب ژئوفيزیک و لرزه شناسی 

 بندي حدود آتربرگ، رده(الگ ھای زمين شناسی و ویژگی ھای ژئوتکنيکی افق ھای خاک زبدست آمده ا
مدول ھاي (ثابت ھای االستيک. بوده اند این مطالعهاساس ، )سرعت موج ھاي برشي و تراكمي متحد،

سه واحد  .اند تعيين شده رسی و دانسيته برای ھر افق خاک )برشي، يانگ، حجمي و نسبت پواسون
یکی از عوامل کنترل کننده ویژگی ھای  .وجود دارد  ناحيه مورد مطالعهدر  نفوذپذیری کمرسی با 

به  سوي باخترتنوع در ضخامت و خصوصيات ژئوتکنيکی این واحدھا از ، )شکل و نرخ آن(فرونشست زمين 
  .ستااين منطقه داراي يك سامانه آبخوان چند اليه اي ناھمگن  .است محدوده مورد بررسی سوي خاور

 فرونشست زمين، تھران   ،رسی با نفوذپذیری کمزدانه يرواحد  :كليد واژه ھا
  
  

Abstract: 
The first step in the study of land subsidence, it is the understanding and 
determination of the subsurface units and theirs properties. The studies are considered 
as a basis from numerical analysis. Aquitards have a key bed role in the interpretation 
of land subsidence regions. In this study, based on data from the geotechnical, 
geology-engineering geology, geophysics and seismology of Tehran plain, these units 
have been studied. Data of geological logs and geotechnical properties soil horizons 
(atterberg limits, unified classification, velocity of shear and compression waves) basis 
of this study. Elastic constants (shear modulus, young's modulus, bulk modulus and 
poisson's ratio) have been determined for each soil horizon. There are three aquitard 
units in the study area. One of the factors that control of land subsidence 
characteristics, is variations in thickness and geotechnical characteristics of these units 
from west to east of study area.  This area is a heterogeneous multi-layer aquifer 
system. 
Keywords: aquitard, land subsidence, Tehran 

◊◊◊◊◊◊◊  



  :مقدمه 
بر پایه تعریف سازمان زمين شناسی آمریکا، عبارت است از  (land subsidence)فرونشست زمين     

فروریزش یا پایين رفتن سطح زمين که به صورت تغييرات ارتفاعی عمودی سطح قابل مشاھده است و با 
یکی از مخاطرات زمين  فرونشست زمين. (Waltham,1989)جابجایی ھای اندک افقی نيز ھمراه است

شناختی می باشد که با توسعه کشاورزی و صنعتی در شھرھای بزرگ جھان در چند دھه اخير مشاھده 
شھر مھم جھان گزارش شده است و  ١۵٠امروزه رخداد فرونشست زمين در بيش از . و ثبت شده است

د، ژاپن، ھلند، ونزوئال، مصر، در بسياری از کشورھای جھان مانند مکزیک، کلمبيا، چين، آمریکا، تایلن
   . (Hu et al., 2004 , Hu, 2006) ، فرانسه، لھستان، سوئد و ایران روی داده است عربستان سعودی

بررسی و تعيين نرخ فرونشست زمين و پيش بينی وضعيت آینده آن، مرحله  براییکی از مراحل مھم 
 numerical)برای مدلسازی عددی ھاو برآورد ویژگی ھای آن  الیه ھای زیرسطحی زمينمطالعه 

modeling) شناخت درستی از واحدھای زیرسطحی  برای ورود به این مرحله می بایست. می باشد
بر  و آبزمين شناسی مھندسی برش ھای زمين شناسیتھيه  .زمين و پارامترھای مھندسی آن داشت

در این ميان .  (Passadore et al., 2012) داده ھای ژئوتکنيکی الیه ھای زمين امکان پذیر استپایه 
نقش بسيار مھمی را در سامانه ھای آب ھای  (aquitard)واحدھای ریزدانه رسی با نفوذپذیری کم

زیرزمينی ایفا می نمایند، ولی باید در نظر داشت که ارزیابی کيفی آن ھا به ارزیابی کمی آن ھا برتری 
ب زیرزمينی آھایی که به لحاظ برداشت بيش از حد درک و شناخت نقش این واحد ھا در آبخوان  .دارد

این ویژگی ھا در طراحی سامانه ھای تغذیه مصنوعی آبخوان . مھم تر است متحمل تنش ھایی شده اند
برآورد ویژگی ھای  .(Kresic, 2009)و پيش بينی برداشت درازمدت آب زیرزمينی اھميت می یابند

 .شده است توسط بسياری از محققين انجام ،فرونشست مطالعاتزمين در جھت الیه ھای  ژئوتکنيکی
بر روی واحدھای رسی ضخيم الیه آبخوان انتاریو و کبک کانادا به مطالعات آبزمين شناسی و ژئوتکنيکی 

 . (Cherry et al.,2006)جھت محاسبه ميزان جریان آب زیرزمينی و انتقال آلودگی ھا انجام گردیده است
می باشد که پارامترھایی  (heterogeniety)دارای واحدھای رسوبی ناھمگنی کشور چين  Taiyuanناحيه 

مانند تغيير در ضخامت و ویژگی ھای مھندسی آن ھا تاثير مستقيمی بر شکل و طرح فرونشست زمين 
 شکاف ھایارتباط کشور چين بيانگر  Jiangyinناحيه  .(Ma et al.,2006)در این منطقه داشته است 

و تغييرات زیاد در مقادیر ویژگی ھای  رسوبیحوضه ناھمگنی واحد ھای  بازمين  ناشی از فرونشست
گمانه حفر شده در  ۶بر اساس اطالعات ژئوتکنيکی .  (Wang et al., 2010) می باشد مھندسی زمين

واحد  ٣که واحد  ۶چين و مدل ارائه شده برای این ناحيه،  Hangzhou-Jiaxing-huzhouدشت 
یک سامانه آبخوان چند الیه  ،می باشند واحد دیگر الیه ھای رسی ضخيم الیه ٣و  (aquifer)آبخوان
با در نظر گرفتن تئوری تحکيم یک . شکل داده اند را در این منطقه  (multi-layered aquifer system)ای

مدلسازی عددی فرونشست زمين برای این دشت انجام شده  ،و استفاده از دادھای ژئوتکنيکی بعدی
حضور : دو عامل مھم بر روی شکل و نرخ فرونشست تاثيرگذار می باشند .(Cao et al., 2013)است

 ,Budhu)مصالح با قابليت ھدایت ھيدروليکی کم در آبخوان ھا و تعداد و موقعيت زون ھای رسی
Adiyaman, 2013) .   

رایی و آزمایشگاھی صحبر پایه داده ھای بدست آمده از بررسی ھای در این مقاله تالش شده است تا 
واحد ھای ریز دانه رسی با  تکنيکیژئو، ویژگی ھای تھران باختري جنوب فرونشستیگستره در 

  . ، نشان داده شودنفوذپذیری کم
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :روش تحقيق
  

  منطقه جایگاه زمين شناسی
حدوده گستره اين م. تھران واقع شده است باختري  در جنوب، محدوده مورد بررسي فرونشست زمين

 در بركريم را  رباط شرق شھرستان شھريار، كل وسعت شھرستان اسالمشھر و شمال شھرستان
درجه  ٥١دقيقه تا  ٥٥درجه و  ٥٠كيلومترمربع، در حد فاصل  ٧١٤اين محدوده با مساحتي برابر با . رديگ مي 

و در منطقه ای دقيقه عرض شمالي  ٤٢درجه و  ٣٥دقيقه تا  ٣٠درجه و  ٣٥دقيقه طول شرقي و  ٢٣و 
از دیدگاه زمين ساختی، حوضه آبریز دشت مذکور در واحد مرکزی . خشک تا نيمه خشک واقع شده است

این واحد از شمال به جنوب به چھار بخش البرز مرتفع، چين ھای حاشيه . البرز قرار دارد (zone)منطقه
ه داده ھای چينه شناسی، نھشته بر پای. و آنتی البرز تقسيم می گردد (pediment)دشت –ای، کوھپایه 

كه شمال  (A)آبرفت ھای بخش: (Rieben ,1955,1966)ھای کواترنری به چھار بخش تقسيم شده اند



آبرفت . درصد تخلخل کمي دارند را در بر مي گيرند که تھران و البرز مرکزی را با برونزدھای کنگلومرایی
آبرفت ھای بخش . را داده اند (Bs)کھریزک که در جنوب تھران تشکيل سيلت ھای رسی  (B)ھای بخش

(C) این . و بخش ھموار دشت تھران با آن پوشيده شده است که آبرفت ھای جوان مخروط افکنه ای است
یا آبرفت ھای  (D)آبرفت ھای بخش. بخش دارای مخروط افکنه ھای مناسبی جھت ذخيره آب می باشد

در جنوب تھران، . ی یا سيالبی را شامل می شوندکه نھشته ھای جوان رودخانه ا) ھولوسن( کنونی 
   .آن را تشکيل می دھند) سيلت و رس(رسوبات دانه ریز 

  
  ژئوتکنيکی بررسی ھای

آزمون توزیع اندازه  ٣٩٩،شش گمانه حفاري شدهدر مجموع بر روی نمونه ھای گرفته شده از 
سازمان زمين (ن تحکيم انجام شده است آزمو ١٨و آزمون حدود آتربرگ و  (grain size distribution)ذرات 

بررسی نتایج آزمون ھای ). ١٣٨٧شناسي و اكتشافات معدني كشور، گزارش مطالعات ژئوتكنيك،
 unified soil)آزمایشگاھی بر روی نمونه ھا، نشان می دھد که با در نظر گرفتن رده بندی متحد خاک

classification) خاک ھای سيلتی ،(ML) رسی ،(CL) رسی -لتیو سي(ML-CL) ریز دانه ، الیه ھای خاک 
تنوع در ضخامت الیه ھا و تغيير در ویژگی ھای ژئوتکنيکی از  .در محدوده مطالعاتی تشکيل می دھند را

با نفوذپذیری کم در ھمه گمانه ھا از رسي سه واحد دانه ريز  .یک منطقه به منطقه دیگر مشھود است
خاک . مشاھده می شوند) ١(رات حدود آتربرگ آن ھا در جدول که دامنه تغيي ه استھم تفکيک گردید

ھای ماسه ای ریز دانه تا ماسه ھای سيلتی، واحد ھای آبخوان را تشکيل می دھند که به طور متناوب، 
بيشترین ضخامت واحدھای رسي مذکور در . با واحدھای دانه ریز رسی با نفوذپذیری کم قرار گرفته اند

 . می باشند )اسالمشھر، صباشھر(ونشستیجنوبی گستره فر مناطق
 

 حدود آتربرگ تعيين شده برای سه واحد دانه ریز رسی – ١جدول               
  

PL(%) LL(%)  
PL=20(17-22) 

CL             
PL=32(26.8-37) 

ML             
 

LL=34(30.6-37.6) 
CL        

LL=38(30.8-45.2) 
ML       

 

 
Aquitard1 

(%85CL,%15ML) 

PL=23(21.2-24.8) 
CL              

PL=25.5 
ML            

 

 
LL=33(27-38) 

CL-ML 
 

 
Aquitard2 

(%90CL,%10ML) 

PL=17(14.6-23) 
CL              

PL=28(27.2-29.2) 
ML            

 

LL=36(23.3-48.8) 
CL        

LL=41(32.8-49) 
ML       

 

 
Aquitard3 

(%90CL,%10ML) 

  
  لرزه شناسی بررسی ھای

گيری و محاسبه فرکانس طبيعی ، اندازهمحدوده مورد مطالعهای در ھدف از بررسی ھای لرزه
-ھای ژئوتکنيکی در اعماق مختلف زمين است که در مرحله اول اندازهزمين، سرعت امواج برشی و مدول

. وش تک ایستگاھی انجام شده استبا ر) مایکروترمورھا(ھای طبيعی ھا و نوفهتفسير ریزلرزه ،گيری
در مرحله دوم از روش آرایه ھا . ایستگاه بوده است ٦٢٠تعداد ایستگاه ھای مورد برداشت در این روش، 

(Array)  سازمان زمين شناسي و اكتشافات (ایستگاه برداشت شده است  ١٧٦استفاده شده که تعداد
 عرضی برش ھایمذکور و از داده ھای . )١٣٨٦، ٤معدني كشور، گزارش مطالعات لرزه شناسي، جلد 

  ). ١شکل (گردیده استاستفاده  آن نسبت به عمقتغييرات و  سرعت موج برشی
  :، پارامترھای زیر تعيين و مورد ارزیابی قرار گرفته اند رسی ریزدانه برای انطباق بيشتر الیه ھای

 این جھت تعيين .سبت پواسونحجمی و ن و برشی، یانگ ھای سرعت موج برشی، دانسيته خاک، مدول
در افق ھای مختلف از روابط ھم ارزی معتبر استفاده شده  الیه ھای مورد نظر ویژگی ھا برای

آورده ) ٢(در جدول  (A89)برای مثال برآورد پارامترھای مذکور برای ایستگاه آرایه ای . (Kramer,1996)است
  .شده اند

آتربرگحدود  
Aquitard 
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  ٧تغييرات سرعت موج برشي در راستاي برش شماره  - ١ل شک                     
  

 ، مدول ھای االستيک و دانسيته خاک در اعماق  Sو  Pمقادیر سرعت موج ھاي  – ٢جدول 
   )A89ایستگاه (مختلف

  
نسبت 
 پواسون

(-) 

مدول 
 حجمی
(GPa) 

مدول 
 یانگ

(GPa) 

مدول 
 برشی
(GPa) 

سرعت 
موج 
 تراکمی
(m/s) 

سرعت 
موج 
 برشی
(m/s) 

انسيتهد  
(KN/m3) 

عدد نفوذ 
 استاندارد 

 عمق
(m) 

35/0  24/0  22/0  80/0  17/465 30/223 93/16 17 5-0  
35/0  24/0  22/0  80/0  17/465 30/223 93/16 17 10-5  
34/0  44/0  42/0  16/0  88/622 86/305 24/17 32 15-10  
34/0  44/0  42/0  16/0  88/622 86/305 24/17 32 20-15  
35/0  30/0  28/0  10/0  24/517 34/250 03/17 21 25-20  
35/0  30/0  28/0  10/0  24/517 34/250 03/17 21 30-25  
35/0  30/0  28/0  10/0  24/517 34/250 03/17 21 35-30  
35/0  30/0  28/0  10/0  24/517 34/250 03/17 21 40-35  
42/0  76/10  98/4  75/1  10/2501 43/914 21 - 45-40  
42/0  76/10  98/4  75/1  10/2501 43/914 21 - 50-45  
42/0  76/10  98/4  75/1  10/2501 43/914 21 - 55-50  
42/0  76/10  98/4  75/1  10/2501 43/914 21 - 60-55  

  
براي اندازه گيري مستقيم سرعت امواج  (Downhole)لرزه نگاري درون چاھي از داده ھای 

ي ھر شش گمانه حفاري شده در اين بررسي ھا برا. شده استاستفاده  (elastic waves)كشساني
مناطق در گمانه ھاي  Pو  Sمنحني ھاي سرعت بين اليه اي امواج . محدوده مطالعاتي انجام شده است

تغييرات سرعت امواج در گمانه ھاي  .داده شده اندنشان )  ٢( در شكل  صباشھر و اسالمشھر
از سوي ديگر، تغيير ناگھاني . ستا کمترنسبت به گمانه ھای دیگر   (BH3,BH2)صباشھر  و اسالمشھر

متري مشاھده مي شود كه با تغيير  ٣٠تا  ١۵در محدوده بين مذکور و در سرعت امواج در گمانه ھاي 
 .  ھمخواني دارد) سيلت به ماسه دانه ريز  -از رس( اندازه دانه ھاي خاك
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 و) راســت(صباشــھر ھــای گمانــه بــرای sو  pمنحنــي ھــاي ســرعت بــين اليــه اي امــواج  –٢شــكل 
   )چپ(اسالمشھر

  
ریـز بـرای واحـدھای را با ویژگی ھای مھندسی یکنواخت تر  ییون ھابا تلفيق داده ھای مذکور می توان ز

رسـی ریزدانـه بـا نفوذپـذیری واحد  سه بدین ترتيب. نمود از ھم تفکيکمورد مطالعه  گسترهدر رسی دانه 
 )از سطح بـه عمـق( موردنظرھاي  واحدنھایی  ژئوتكنيكيپارامترھای . استدر ھر گمانه بدست آمده کم 

  .ارائه شده اند) ٣(در جدول 
  

   پارامترھاي ژئوتكنيكي سه واحد ريزدانه رسي با نفوذپذيري كمدامنه تغييرات  – ٣جدول 
  

  
  

    
◊◊◊◊◊◊◊  

  : نتایج
  

یکی از  واحدھای رسی ریز دانه با نفوذپذیری کم در مناطق فرونشستیویژگی ھای ژئوتکنيکی  -١
در ویژگی ھا این . عوامل مھم تاثير گذار بر نرخ فرونشست و عوارض ناشی از آن می باشد

ناھمگنی دارای  و ه منطقه دیگر تغيير می نماینداز یک منطقه ب تھران حوضه رسوبی آبخوان
  .تغيير در ضخامت و ویژگی ھای ژئوتکنيکی آن ھا نشانگر این نکته می باشد .ھایی می باشد

و بخصوص در ( الیه ھای رسی دانه ریز با نفوذپذیری کم، در تفکيک و انطباق الیه ھای زیرزمين -٢
نقش  ،)الح تشکيل دھنده خود می باشندحوضه ھای رسوبی که دارای ناھمگنی زیادی در مص

نسبت 
 پواسون

(-) 

مدول 
 حجمی
(GPa) 

 مدول یانگ
(GPa) 

مدول 
 برشی
(GPa) 

سرعت موج 
 تراکمی
(m/s) 

سرعت موج 
 برشی
(m/s) 

 دانسيته
(KN/m3) 

 واحد
 

35/0-34/0  59/0-25/0  58/0-23/0  22/0-08/0 701-475 348-228 90/16-19/16  Aquitard1 
 

35/0-34/0  28/2-26/0  43/1-24/0  48/0-10/0 973-487 398-235 54/17 -22/16  Aquitard2 
 

42/0-39/0  65/10-64/7  93/4-82/3  55/1-35/1 2489-2027 907-794 88/20 -15/20  Aquitard3 
 



ویژگی ھای ژئوتکنيکی مانند حدود روانی و . را ایفا می نمایند (key bed) الیه ھای کليدی
 .ضروری به نظر می رسد بررسيو ضرایب االستيک آن ھا برای این  خميری، رده بندی مھندسی

روانی و خميری آن ھـا نيـز حدود . ضخامت الیه ھا ی ریز دانه رسی در جنوب دشت بيشتر است -٣
  .در واحد ھای رسی ریز دانه دوم و سوم بيشتر می باشد

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  :نتيجه گيري 

تا ( است از ھم تفکيک شده زيرسطحي واحدتھران در برگيرنده شش  باختريمنطقه فرونشستی جنوب 
دانه با نفوذپذیری  دیگر آن الیه ھای رسی ريز واحدآن آبخوان و سه  واحدکه سه  )متري زمين ١٠٠عمق 

است که ناھمگنی در ویژگی  یک سامانه آبخوان چند الیه ایبدین ترتيب این منطقه دارای . کم می باشند
  .ھای مھندسی واحدھای ریزدانه رسی آن دیده می شود

از آن جا که ضخامت واحدھای رسی ریز دانه با نفوذپذیری کم در بخش ھای جنوبی دشت و ھمچنين از 
به خاور افزایش می یابد و این افزایش ھمراه با بيشتر شدن حدود روانی و خميری خاک ھا  سوی باختر

می باشد، لذا پيش بينی می شود که ميزان نرخ فرونشست زمين به ترتيب در بخش ھای جنوبی و 
  .  خاوری نسبت به بخش ھای شمالی و باختری دشت بيشتر می باشد

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  :تقدیر و تشکر
  

بر خود الزم مي دانند تا از گروه زمين شناسي مھندسي و ژئوتكنيك سازمان زمين شناسي و  نويسندگان
اكتشافات معدني كشور به جھت در اختيار قرار دادن بخش گسترده اي از داده ھا و اطالعات مورد نياز اين 

  .   پژوھش، سپاسگزاري نمايند
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  :منابع فارسي 

  
، گزارش مطالعات ژئوتكنيك در گستره دشت ١٣٨٧ات معدني كشور، شناسي و اكتشاف سازمان زمين

 .صفحه ۵۴٣،جنوب غربي تھران
شناسي در گستره  ، گزارش  مطالعات لرزه١٣٨۶شناسي و اكتشافات معدني كشور،  سازمان زمين

  .صفحه ٨٢، جلد سوم،  ReMiغرب تھران، شكست مرزي، درون چاھي و   جنوب
شناسي در گستره  ، گزارش  مطالعات لرزه١٣٨۶ات معدني كشور، شناسي و اكتشاف سازمان زمين

  .صفحه ۴٢۶غرب تھران، تجزيه و تحليل مايكروترمورھا با روش آرايه، جلد چھارم،   جنوب
، گزارش مطالعات ژئوالكتريك در گستره ١٣٨۶شناسي و اكتشافات معدني كشور،  سازمان زمين
 .صفحه ١٨۵غرب تھران، جلد پنجم،  دشت جنوب

◊◊◊◊◊◊◊  
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