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پياپی 39

پهنهبندي خطر روانگرايی شهر بوشهر براساس نتايج آزمايش نفوذ استاندارد با
استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايی ()GIS
مهرداد زارع9و علیرضا حاجیانی

بوشهریان*7

 9گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه
 7گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز
(دریافت ،19/9/78 :پذیرش ،19/1/98 :نشر آنالین)19/1/91 :
چکيده
مطالعه ژئوتکنیکی شهر بوشهر به لحاظ وجود تأسیسات مهم نظامی و هستهاي ،مخازن نفتی و توسعه شهري حساسیت باالیی دارد .در این تحقیق
بر اساس نتایج آزمایشهاي نفوذ استاندارد و مطالعات ژئوتکنیک انجام شده توسط شرکتهاي مهندسین مشاور ،استعداد روانگرایی با استفاده از دو روش
مهم و معمول  Seedو  )9109( Idrissو  Iwasakiو همکاران ( ،)9187مورد بررسی قرار گرفت .نتایج به وسیله نرمافزار  ArcGISبه صورت پهنهبندي ارائه
گردید .مناطق مختلف شهر از لحاظ پتانسیل روانگرایی و سطح آب زیر زمینی بررسی شده و نتایج به صورت همپوشانی با هم مقایسه گردید .نتایج
پهنهبندي نشان میدهد که اکثر نقاط شهر خصوصاً مناطق ساحلی به دلیل سطح باالي آب زیرزمینی و خاک ماسهاي سست در الیههاي فوقانی زمین،
داراي پتانسیل باالي روانگرایی هستند و در برخی مناطق از جمله نقاط احداث تأسیسات هستهاي ،احتمال بروز خطر روانگرایی مشاهده نشد .مقایسه
نتایج دو روش ارزیابی روانگرایی مشابهت نسبی را نشان میدهد.
کليدواژهها :روانگرایی ،آزمایش نفوذ استاندارد ،نرمافزار  ،ArcGISپهنهبندي.

 -7مقدمه
زلزله ،از جمله بالیاي طبیعی میباشد که با دانش و تکنولوژي
جدید بشر تاکنون موفق به پیشبینی دقیق زمان وقوع آن نگردیده
است .زلزله تأثیر مخربی بر روي پوسته زمین ایجاد میکند زلزله
خرابیهاي متعددي ایجاد مینماید که برخی از مهمترین خرابیها
نتیجه مستقیم پدیده روانگرایی میباشند .هنگامی که خاک اشباع
در اثر حرکات لرزهاي قرار میگیرد ،فشار آب در داخل خلل و فرج
خاک شروع به افزایش مینماید .در خاکهاي غیر چسبنده اشباع،
افزایش فشار آب منفذي باعث میشود براي لحظاتی مقاومت
برشی خاک به شدت کاهش یافته و به طورکامل از بین میرود .از
عوامل تأثیرگذار بر وقوع روانگرایی میتوان به بزرگاي زلزله و مدت
زمان آن ،تخلخل ،تراکم نسبی ،درصد ریزدانه ،نشانه خمیري و
دامنه تنش برشی اعمالی بر توده خاک در حین زلزله اشاره کرد
( Idrissو  .)9109 ،Seedبه این پدیده در اصطالح روانگرایی خاک
گفته میشود.
 Terzaghiدر سال  9171بحث فروپاشی خاک غیر اشباع را
مطرح نمود سپس از آن تاریخ تا زلزله  9191نیگاتا و آالسکا

روانگرایی بیشتر مورد توجه مهندسان قرارگرفت .در این پژوهش
در اعماق  2تا  92مترارزیابی روانگرایی مورد بررسی قرار گرفته و
روانگرایی به روشهاي موجود  Idrissو  )9109( Seedو Iwasaki
و همکاران ( ،)9187بررسی گردیده است و نتایج حاصل به کمک
نرمافزار  ArcGISبه صورت پهنهبندي استخراج گردید .بنابر این با
توجه به استراتژیک شهر بوشهر از لحاظ تأسیساتهاي نظامی و
هستهاي و شبهجزیره بودن این شهر و وجود مخازن نفتی و گازي
عظیم ،همچنین ماسهاي بودن و تراز سطح آبهاي زیر زمینی
باعث گردیده مطالعه دقیقتري به لحاظ استعداد روانگرایی برروي
نهشتهها انجام گردد.
استان بوشهر با مساحتی در حدود  76990کیلومتر مربع در
حدود  1/9درصد مساحت کل کشور را تشکیل میدهد که 1871
کیلومتر مربع ( )%0/68آن را دشت و  91161کیلومتر مربع
( )%6/99بقیه ارتفاعات را شامل میگردد .این استان بین محدوده
جغرافیایی  70درجه و  91دقیقه عرض شمالی و  12درجه و 9
دقیقه تا  17درجه و  18دقیقه طول شرقی از نصفالنهار مبدأ
گرینویچ قرار گرفته است .شهرستان بوشهر مرکز استان بوشهر

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس2190-0278207 :
آدرس ایمیل( ahajiani@gmail.com :ع.ر.حاجیانی بوشهریان)( mehrmehr769@gmail.com ،م .زارع)
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است که در طول جغرافیایی  12درجه و  19دقیقه و عرض
جغرافیایی  78درجه و  11دقیقه قرار دارد .بندر بوشهر به صورت
شبهجزیره اي بر کرانه خلیج فارس واقع شده است .در اطراف این
شبهجزیره خـورهاي سلطانی ،لشکـري و پودر اهمیت دارد .از
مهمترین پدیدههاي زمینشناسی وجود گنبدهاي نمکی و چرخش
تاقدیسهاي منطقه ناشی از گسل کازرون میباشد .از معروفترین
گسلهاي استان بوشهر ،گسل کازرون ،گسل برازجان و گسل
پیشانی کوهستانی هستند.
 -9تحقيقات گذشته
عسکري و کسایی ( ،)9687پتانسیل روانگرایی در جنوب شرق
تهران را با استفاده از روش ساده شده  Idrissو  Seedارزیابی
کردند و با استفاده از روش  Iwasakiو همکاران شاخص پتانسیل
روانگرایی را تعیین کردند و به ارزیابی خطر روانگرایی پرداختند.
انصاري و منصوريکیا ( ،)9680در پژوهشی با عنوان بررسی
پر کاربردترین روش ارزیابی پتانسیل روانگرایی در ایران به روش
 Seedو  Idrissاشاره کردند.
عدالتحقی و سیّدعابدین ( ،)9619در پژوهشی به بررسی
پتانسیل روانگرایی در جنوب تهران ناشی از رخداد زلزله پرداختند.
کنگی و خطیبی ( ،)9619شهر کویري کرمان را براي مطالعه
پتانسیل روانگرایی انتخاب کردند .کرمان بر روي افق ماسهاي بنا
شده است و در طی دو دهه اخیر افزایش جمعیت شهر و استفاده
از چاههاي جذبی باعث باال آمدن سطح آب حتی در بخش مرکزي
تا عمق  6متري شده که این مسأله باعث افزایش پتانسیل
روانگرایی گردیده است.
محمدي و همکاران ( ،)9619نیز خطر نسبی روانگرایی متأثر
از زلزله در نوار ساحلی استان بوشهر (منطقه پارس جنوبی واقع
در عسلویه) را به روش  Idrissو  Seedواقع در فازهاي مناطق
گازي پارس جنوبی (فاصله  622کیلومتري از شهر بوشهر قرار
دارد) بررسی کردند.
معروف و همکاران ( ،)9617در پژوهشی با عنوان «بررسی
پتانسیل وقوع روانگرایی در بستر سدها» چنین بیان داشتند که
در اثر پدیده روانگرایی ممکن است سازههاي روزمینی در خاک
فرو روند یا کج شوند ،سازههاي سبک مدفون در خاک مانند
مخازن و خطوط لوله باال بیایند ،خاک گسترش جانبی پیدا کند و
باعث رانش و لغزش شیروانیها شود .با توجه به جنس مصالح پی
سد بینالود و وجود الیهها ماسهاي اليدار پتانسیل روانگرایی در
بستر این سد ارزیابی شده و بر الیههاي مستعد روانگرایی ،امکان
وقوع روانگرایی با استفاده از معیارهاي موجود با استفاده از نرمافزار
 NovoLIQبررسی شده است.
 Satyamو  Raoدر سال  ،7291خطر روانگرایی را بر مبناي
نتایج آزمایش نفوذ استاندارد و سرعت موج برشی براي دو شهر

ویجایا وادا و دهلی که داراي پتانسیل لرزهخیزي با خطر متوسط
به باال بوده ،بررسی نمودند.
 Lodiو همکاران در سال  ،7291در پژوهشی به بررسی
پتانسیل زلزله در خط ساحلی شهر کراچی پرداختند .نتایج حاصل
از مطالعه بر اساس محاسبه ضریب ایمنی تعیین شده به روش
 Idrissو  )9109( Seedو روش  Youdو همکاران ( ،)7229می-
باشد .مطالعه انجام شده بر مبناي نتایج حاصل از آزمایش نفوذ
استاندارد ( )SPTمتشکل از  972گمانه مختلف واقع در مناطق
ساحلی و در ارتباط با پروژههاي مسکونی سازمان دفاع و منطقه
صنعتی بندر قاسم انجام شده بود .بزرگی زلزله در تجزیه و تحلیل
در نظر گرفته شده  0/1میباشد .مطالعه ایشان که در نهایت به
صورت نقشه ارائه شده است ،نشان میدهد که نواحی ساحلی
کراچی بسیار مستعد وقوع پدیده روانگرایی در یک زمینلرزه است.
در سالهاي اخیر نیز محققین مختلف روانگرایی شهرهاي مختلف
را با استفاده از نتایج آزمایش  SPTبررسی کردند ( Jawaidو
7299 ،Singh؛  Rakeshو همکاران.)7299 ،
از طرفی گروه دیگر از پژوهشگران ،براي برآورد خطر روانگرایی
خاک از سرعت موج برشی (  ) v sو با استفاده از روش انستیتو ملّی
تکنولوژي و تحقیقات آمریکا استفاده میکنند ( Andrusو
همکاران .)9111 ،این انستیتو در سال  9111ضمن بررسی کلیه
مطالعات آزمایشگاهی  Dobryو همکاران ( )9189و Rashidian
( ،)9111مطالعات تحلیلی  )9181( Bierschwaleو Andrus
( ،)9111روابط میان نتایج آزمایش نفوذ استاندارد و سرعت موج
برشی  )9111( Lodgeو  Rollinsو همکاران ( )9118و دادههاي
صحرایی ،اندازهگیري سرعت موج برشی در محل  Robertsonو
همکاران ( )9117و  Andrusو همکاران ( ،)9110تا آن زمان و با
مقایسه نتایج حاصل از روابط بین نسبت مقاومت تناوبی ( )CRRو
سرعت موج برشی اصالحی (  ) v s1که توسط  Robertsonو
همکاران ( Kayen ،)9117و همکاران ()9111( Lodge ،)9117
و  Andrusو همکاران ( ،)9110به دست آمده بود ،منحنیهایی را
ارائه نمودند.
 -3شرايط عمومی و ويژگیهاي زمين ريخت شناسی شهر
بوشهر
شهر بوشهر و روستاهاي پیرامون به صورت شبه جزیرهاي با
ارتفاع کم از سطح دریا و با توپوگرافی نسبتاً مسطحاند که بر روي
یکی از تاقدیسهاي زون چینخورده زاگرس شکل گرفتهاند.
بخشهاي شمالی و غربی این شبهجزیره در محاصره آبهاي خلیج
فارس بوده و سمت شرقی آن محدود به منطقهاي کم ارتفاع و فرو
افتاده (احتماالً مرتبط با یک ناودیس) است که با باال آمدن سطح
آب دریا در مواقع مد زیر آب قرار میگیرد .در مجموع بوشهر
منطقه همواري را شامل میشود که عوارض ژئومورفولوژیکی قابل
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توجهی در آن مشاهده نمیشود .با حرکت به سمت قسمتهاي
مرکزي تاقدیس (جاده بوشهر -هلیله به سمت نیروگاه اتمی
بوشهر) ارتفاع از سطح دریا افزایش یافته و به تبع آن عملکرد
عوامل فرسایش باعث ایجاد آبراهههاي محدودي گردیده است .از
جمله میتوان به آبکند موجود در محله ریشهر در جنوب منطقه
بهمنی اشاره کرد .به سمت مناطق جنوبیتر و حد واسط تنگک و
هلیله تپه ماهورهاي کم ارتفاع با ستیغهاي مسطح و عریض
خودنمائی میکنند.
در سالهاي اخیر ،به منظور ارزیابی قابلیت روانگرایی ماسه
هاي سست و اشباع ،روشهاي متعددي پیشنهاد شده است .در
این روشها معموالً تنشهاي برشی ایجاد شده در زمان زلزله
تعیین ،و با تنشهاي برشی سیکلی مقاوم الیه خاک مقایسه
میگردد .مهمترین آزمونهاي آزمایشگاهی جهت تعیین مقاومت
برشی سیکلی خاک آزمونهاي سه محوري سیکلی و برش سیکلی
میباشند که در هر دوي آنها به نمونههاي دست نخورده نیاز است
که تحت شرایط محلی مورد آزمایش قرار میگیرند .به دلیل
مشکالت قابل مالحظهاي که در خصوص تهیه نمونههاي دست
نخورد ه ،به ویژه در شرایط غیر متراکم و سست وجود دارد ،بهره-
گیري از آزمونهاي درجا و محلی به منظور دسترسی به مقاومت
سیکلی الیههاي خاک بسیار متداولتر میباشد.
از میان این آزمونها ،آزمون نفوذ استاندارد ( ،)SPTنفوذ
مخروط ( )CPTو اندازهگیري سرعت موج برشی معمولترین
آزمونهایی میباشند که امروزه در سراسر جهان در مقیاس بسیار
وسیع مورد استفاده قرار گرفتهاند.
از آنجایی که در منطقه مورد مطالعه در این تحقیق اطالعات
مربوط به آزمون هاي  SPTموجود و در دسترس بوده است ،در
این بخش روشهاي مهم و اصلی در ارزیابی پتانسیل روانگرایی
خاکها که بر مبناي نتایج آزمون  SPTپایهگذاري شده است ،مورد
بررسی مطالعه قرار گرفتهاند .به این منظور ،اطالعات ژئوتکنیکی
 919گمانه حفاري شده در شهر بوشهر ،جمعآوري شد و مورد
استفاده قرار گرفت .این گمانهها بیشتر در گستره مناطق ساحلی
بوده و عمدتاً به روش ماشینی حفر شدهاند .در بررسیهاي اولیه،
از مجموع  18گمانه موجود ،تعداد  71گمانه با توجه به جنس
خاک (شنی و رسی) و  97گمانه به دلیل سطح پایین آب
زیرزمینی ،غیر مستعد باري روانگرایی تشخیص داده شدند و تعداد
 96گمانه به جهت قابل اطمینان نبودن نتایج کنار گذاشته شدند.
در نهایت  18گمانه با توجه به تراز آب زیرزمینی و نوع خاک
(ماسهاي و اليدار) مورد ارزیابی قرار گرفتند .شکل ( )9موقعیت
مکانی گمانههاي انتخاب شده را بر روي نقشه نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود ،نقاط نمونهبرداري در سطح شهر
بوشهر را نشان میدهد با توجه به تراکم جمعیت و ساخت و
سازهاي انجام شده بیشترین پراکنش در محدوده شهر میباشد.
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شکل  -7موقعيت گمانهها در محدوده شهر بوشهر

گزارش سطح آب زیرزمینی در زمان حفاري ،در ارزیابی اولیه
سطح ایستایی مد نظر قرار گرفته است .ضمن این که نتیجه با
نقشههاي تهیه شده توسط سازمانها دولتی و دستگاههاي اجرایی
آنها کنترل شده است.
در انتخاب نوع خاک ،اطالعات گمانههایی که در آن خاکهاي
رسی و خاکهاي شندار مشاهده شده بود به ترتیب به دلیل
چسبندگی باال و استهالک سریع اضافه فشار آب منفذي به علت
نفوذپذیري باال ،حذف شده است .این خاکها عمالً استعداد
روانگرایی پایینی دارند .البته بر مبناي روشها و مطالعات جدید،
میبایست پتانسیل روانگرایی خاکهاي ریزدانه را به صورت
جداگانه و بر اساس خصوصیات خمیري آنها ارزیابی کرد .خاکهاي
ماسهاي ریز و اليدار سست ،به دلیل نداشتن چسبندگی قابل
مالحظه ،تمایل به تغییر حجم در اثر ارتعاشات ناشی از زلزله و
عدم زهکشی مناسب مستعد روانگرایی میباشند.
بر اساس مطالعات انجام شده پژوهشگاه بینالمللی زلزله
چشمه خطی شماره  91نزدیکترین چشمه به شهر بوشهر می-
باشد .لذا با توجه به بزرگا و طول گسیختگی حداکثر بزرگاي
 Mmax=6.1براي این چشمه خطی به روش تعینی در نظر گرفته
شده است و حداکثر بیشینه شتاب افقی به روش تعینی 2/6g
تخمین زده شده است (داودي .)9681 ،همچنین بیشینه شتاب
افقی به روش احتمالی براي دوره بازگشتهاي  101و  7101سال
براي شبکه  9×9کیلومتر مربع براي سنگ بستر در محدوده بوشهر
و تنگک و بهمنی تخمین زده شده است (داوودي.)9681 ،
 -8ارزيابی پتانسيل روانگرايی بر مبناي عدد نفوذ استاندارد
()SPT
از معروفترین روشهاي مبتنی بر نتایج آزمون صحرایی SPT
در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک یک منطقه ،میتوان روشهاي
ذیل را نام برد:
 -9روش  Seedو همکاران ()9109
 -7روش  Ishiharaو همکاران ()9112
 -6روش  Tatsuokaو همکاران ()9182
 -1روش  Iwasakiو همکاران ()9187
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جهت برآورد و ارزیابی خطر وقوع روانگرایی در این پژوهش و
براي کاملتر شدن و مقایسه آن از روشهاي  Idrissو Seed
( )9109و روش  Iwasakiو همکاران ( ،)9187استفاده شده است.
از دالیل اصلی استفاده از این روشها اطالعات موجود و مستندات
تأیید شده از دفترچههاي ژئوتکنیک پروژههاي شخصی که زیر نظر
سازمان نظام مهندسی استان بوشهر انجام شده و گزارش مطالعات
انجام شده توسط دستگاههاي اجرایی براي پروژههاي ملّی و
استانی میباشد .نقطه اشتراک همگی این مطالعات اعالم نتایج
آزمایش نفوذ استاندارد ،دانهبندي و تراز آب زیرزمینی میباشد.
 -7-8روش  Seedو )7317( Idriss
روش ساده شده و  Idrissبه وسیله ارتباط دادن عدد نفوذ
استاندارد با مقاومت برشی سیکلی خاکها ،پتانسیل روانگرایی آنها
را مورد ارزیابی قرار میدهد .این روش به خاطر وجود دادههاي
فراوان آزمون نفوذ استاندارد و سهولت انجام این آزمون معموالً
براي ارزیابی خطر روانگرایی مورد استفاده قرار میگیرد .در این
روش ایشان یک ضریب ایمنی به صورت زیر معرفی کردند که بر
مبناي آن احتمال وقوع پدیده روانگرایی تعیین میشود.
CRR
CSR

()9

شکل  -9چگونگی ارزيابی ضريب کاهش تنش
جدول  -7ضرايب اصالح عدد SPT

عامل

()7

فشار سربار

Fl 

( CSR 

نسبت انرژي

چکش دونات
چکش safety
چکش دونات از نوع
اتوماتیک

CE

قطر گمانه

 91تا  991میلیمتر
 912میلیمتر
 722میلیمتر

CB

طول میله

 6الی  1متر
 1الی  9متر
 9الی  92متر
 92الی  62متر
بیش از  62متر

CR

روش نمونهگیري

نمونهگیري استاندارد
نمونهگیري بدون
پوشش

که در آن:
 : rdضریب کاهش عمق ،جهت کاهش مقاومت (شکل ())7
rd  1 0.012z

()6

 : amaxشتاب افقی بیشینه در سطح زمین ناشی از زمینلرزه
 : تنش قائم کل در عمق مورد نظر در محاسبه روانگرایی
 :  تنش قائم مؤثر در عمق مورد نظر در محاسبه روانگرایی
 : gشتاب جاذبه که برابر با

m
s2

CN

)(Pa/όv
Cv ≤7

مشخصات تجهیزات

 : FLضریب ایمنی در برابر وقوع پدیده روانگرایی است.
 : CSRنسبت تنش تناوبی
 : CRRنسبت مقاومت تناوبی
 : FL  1به معنی عدم وقوع روانگرایی در آن منطقه میباشد.
 : FL  1به معنی وقوع روانگرایی در آن منطقه میباشد.
amax  σ 
)     rd
g
 σ 

عبارت

ضریب
تصحیح

CS

9/1-9
90-9/7
2/8-9/6
9
9/21
9/91
2/01
2/81
2/11
9
>1
9
9/7-7/9

N 1CS 60
1
50
1



34 - (N 1 )CS 60
135
(10 * (N 1 )CS 60  45)2 200

CRR7.5 

N 1CS 60  α  β(N 1 )60
FC  5
0

190
) ( 1.76 2


FC
  e
5  FC 35
5
FC  35



FC  5
1

FC 1.5

  0.99 
5  FC 35
1000

1.2
FC  35


 1/89در نظر گرفته میشود.

در این روش مقدار نسبت مقاومت برشی تناوبی توده خاک
( ،)CRRبر اساس نتایج آزمون نفوذ استاندارد و پس از اعمال
ضرایب اصالحی جدول ( )9و به کارگیري نمودار شکل ( )6یا رابطه

( ،)1که توسط  Idrissو  ،)9186( Seedارائه شده به دست میآید.
بزرگاي زمینلرزه در محاسبات برابر  0/1فرض شده است.
()1
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که در آن:
 : CRR7.5vنسبت مقاومت برشی تناوبی توده خاک براي زلزلهاي
به بزرگاي 0/1
 : N1CS 60عدد نفوذ استاندارد اصالح شده
 : FCدرصد ریزدانه توده خاک
با توجه به تأثیر سطح تنش مؤثر ،نوع چکش دستگاه ،طول
میله و قر گمانه بر مقدار عدد نفوذ استاندارد ،براي محاسبه مقدار
 N60از رابطه ( )1بهره گرفته میشود.
()1

( N1 )60  N  C N  CE  C S  CR  C B

که در رابطه فوق:
 : ( N1 )60نسبت مقاومت برشی تناوبی توده خاک براي زلزلهاي
به بزرگاي 0/1
 : C Nعدد نفوذ استاندارد اصالح شده
 : C Eدرصد ریزدانه توده خاک
 : C Sدرصد ریزدانه توده خاک
 : CRضریب اصالح طول میله
مقدار ضریب اصالح فشار سربار از رابطه زیر حاصل میشود:
0.5

()9

 -9-8روش  Iwasakiو همکاران ()7349
 Iwasakiو همــکاران در سال  9187براي ارزیابی شدت
روانگـــــرایی احتمالــــی در یــک ساخـتگـــاه رابطــــه
20

 ( 1  FS )( 10  0.5Z )dZ

PL 

را که در آن PL ،شاخص

0

پتانسیل روانگرایی و  FSضریب اطمینان در برابر روانگرایی در
عمق  Zمیباشد ،ارائه نمودند .مقدار ( PLپتانسیل روانگرایی) می-
تواند از  2-922متغیر باشد  .)9187( Iwasakiبراي محاسبه
ضریب اطمینان مشابه روش قبل از رابطه ( )9استفاده میشود با
این تفاوت که مقادیر تنش برشی تناوبی توده خاک ( )CSRو نسبت
مقاومت برشی تناوبی توده خاک ( ،)CRRبه پیشنهاد  Iwasakiو
همکاران ( ،)9108از رابطههاي زیر به دست میآید.
براي محاسبه نسبت تنش برشی تناوبی به مانند روش قبل از
رابطه ( )6استفاده میشود با این تفاوت که مقدار  rdدر این رابطه
و در عمق  zاز معادله زیر محاسبه میشود:
rd  1 0.015z

()0

 : C Bضریب اصالح قطر گمانه

p 
C N   a 
  v 

که در آن  ، paفشار اتمسفر بوده و مقدار آن  922کیلوپاسکال در
نظر گرفته میشود.

773

نسبت مقاومت برشی تناوبی در روش  Iwasakiو همکاران ،از
جمع سه ضریب فشار سربار ،دانهبندي و مقدار درصد ریزدانه خاک
به شرح زیر محاسبه میشود:
CRR  R1  R2  R3

()8
که در آن:
()1

Nj

 v  0.7

R1  0.0882

و
()92

0.19
0.02mm  D50  005mm

0.35

R2  0.225log
0.05mm  D50  005mm
D50

 0.05
0.6mm  D50  2mm


و
()99
و
()97

0%  FC  40%
0
R3  
0
.004FC
0.16
40%  FC  100%


N j  0.833( N1 )60

که در آن:
 :  vتنش مؤثر قائم در عمق مورد مطالعه ()kg/cm2
 : D50اندازه متوسط دانهها
 : N jعدد ( SPTبر اساس آییننامه ژاپن)
PL

شکل  -3نمودار تخمين مقاومت برشی تناوبی خاک در روش
SPT

 Iwasakiو همکارانش نشان دادند که در مناطق داراي
بیش از  ،91پتانسیل روانگرایی زیاد بوده و در مناطق داراي PL
کمتراز  ،1پتانسیل روانگرایی به حداقل میرسد.
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جدول  -9ميزان خطر روانگرايی بر اساس روش PL

خطر روانگرایی خیلی کم است و عموماً نیاز به
تحقیقات و مطالعات دقیق نمیباشد.

PL= 0

خطر روانگرایی کم است ،با این حال نیاز به
تحقیقات و مطالعات دقیق براي سازههاي مهم
میباشد.

0 < PL ≤ 5

خطر روانگرایی زیاد است و نیاز به تحقیقات و
مطالعات دقیق براي انواع سازهها میباشد .استفاده
از روشهاي کاهش مخاطرات روانگرایی معموالً
ضرورت دارد.

5<PL ≤ 15

خطر روانگرایی خیلی زیاد است و نیاز به تحقیقات
و مطالعات دقیق میباشد .استفاده از روشهاي
کاهش مخاطرات روانگرایی ضروري است.

PL >15

جدول ( ،)7خطر روانگرایی را با توجه به شاخص پتانسیل
روانگرایی به چهار دسته تقسیمبندي میکند.
 -5سيستم اطالعات جغرافيايی ()GIS
مجموعهاي است که با بهرهگیري از امکانات علمی و پیشرفته
علوم و نقشه برداري و جغرافیایی ،امکان تعیین موقعیت مکان و
شناسایی عوارض و پدیدههاي جغرافیایی و برقراري ارتباط میان
آنها را میسر ساخته و بدین ترتیب نقش مهمی در مدیریت و
برنامهریزي پروژههاي مرتبط با زمین خواهد داشت .سیستم
اطالعات جغرافیایی به مشابه یک هرم تشکیل شده که شامل
سختافزار ،نرمافزار ،اطالعات و نیروي انسانی میباشد .علم زمین
آمار از شاخههاي  GISمیباشد .بنابر این علم زمین آمار به مفهوم
بررسی پدیدههاي متغییر در زمان و مکان است و به طور کلی
میتوان با استفاده از آن و به راحتی از یک نقشه و یا سطح پیوسته
از نقاط نمونهبرداري شده ،مقادیر ارتفاع و عمق و یا هر چیز دیگري
را به دست آورد.
تخمیـن زمین آمار در نهایت منجر به آنالیز ،واریوگـرام و
مدلسازي ساختار فضایی توسط ابزار درونیابی میگردد .علم
درونیابی شامل آمار کالسیک و زمین آمار میباشد .آمار کالسیک
به صورت روشهاي تابع شعاعی ،گوسی ،خطی ،مکعبی میباشد،
در حالی که زمین آمار شامل انواع کریجینگ یا همان روشهاي
تخمین زنی میباشد .کریجینگ ساده ،معمولی ،جامع ،گسسته،
محدود ،شاخص ،نرم از این دسته میباشند.
در این پژوهش براي ارزیابی و انتخاب روش جهت بررسی دقت
و مقایسه روشهاي درونیابی موجود از ریشه میانگین مربعات
خطا ( )RMSEو میانگین انحراف خطا ( )MBEبهره برده شده است.
به این ترتیب که بهترین مدل مدلی است که کمترین خطا را داشته
باشد که در این پژوهش کمترین خطا مربوط به روش تابع شعاعی
بود.

براي پهنهبندي دادههاي نمونهبرداري شده در یک محدوده
مشخص ،ابتدا باید دادهها در محیط نرمافزار  Microsoft Excelبه
صورت دو ستون  Xو  Yبه عنوان مختصات وارد شوند (کاردان
مقدم و همکاران .)9617 ،بدین منظور در محیط نرمافزار
 ،ArcGis10. 2دادههاي تنظیم شده از محیط  Excelفراخوان می-
گردد و ضمن شناخته شدن فرمت دادهها در این محیط ،مخصوصاً
در این مرحله  UTMنقاط و فرمت اعداد  Xو  Yکه مهمترین قسمت
ورودي دادهها به محیط  GISمیباشند ،باید براي نرمافزار شناخته
شود .سپس سیستم مختصات منطقه براي نقاط تعریف نموده و
در نهایت با پسوند  *.shpذخیره و تشکیل الیه داده میشود
(.)7296 ،ArcGIS10.2
 -6معرفی نرمافزار زمينآماري مورد استفاده در پژوهش
امروزه با توجه به پیشرفتهاي روزافزون علوم کامپیوتر ،نرم-
افزارهاي متعددي در جهت تخمینهاي زمینآماري تهیه شده
است .در این پژوهش از برنامه جانبی تجزیه و تحلیلهاي
زمینآماري ( )Geo-Statistical Analystکه یکیاز ابزارهاي با
قابلیتهاي گسترده در زمینآمار در محیط نرمافزار ArcGIS
میباشد ،استفاده شده است که روابط و همبستگی دادهها را از
حیث مکانی بررسی میکند.
 -1تحليل آماري دادهها
در بررسی دادههاي خام به منظور تحلیل و آنالیز آنها ،در نظر
گرفتن خصوصیات آماري آنها نظیر واریانس ،میانگین ،حداقل،
حداکثر ،میانه ،انحراف معیار ،چولگی ،کشیدگی و  ،...ضروري است.
بر این اساس بررسی نرمال بودن و نرمالسازي دادهها ،همگنی و
ناهمگنی جمعیت آماري موجود ،همبستگی مکانی بین دادههاي
متغیر ،بررسی دادههاي پرت و حذف روند از دادهها انجام میشود
که در این پژوهش مراحل زیر را در بر میگیرد.
 -4هيستوگرام فراوانی دادهها
روشهاي درونیابی براي ارائه بهترین پردازش منطقهاي با
توجه به توزیع نرمال دادههاي خام استفاده میشود .کلیه دادههاي
خام در صورت داشتن چولگی بایستی با استفاده از توابع تحلیلی
تبدیل به نرمال شوند .ابزار هیستوگرام در توابع توزیعی یک متغیره
براي هر خصوصیت جهت برازش نرمال بودن دادهها به کار برده
میشود .این نمودار میتواند نقاط پرت را در یک توزیع احتماالتی
نشان دهد و با انتخاب و حذف آن توزیع بهتري را براي پهنهبندي
در اختیار کاربر قرار دهد (کاردان مقدم و همکاران .)9617 ،عالوه
بر روشهاي مختلف ،به طور کیفی نیز میتوان نرمال بودن توزیع
دادهها را بررسی کرد (حسنیپاک.)9617 ،
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 -3تجزيه و تحليلهاي زمين آماري

( Geo-statistic

)Analyst
براي ترسیم ،پهنهبندي و مدیریت جامع دادهها از گزینه
 Geostatistical Wizardزمین آمار استفاده میشود که شامل
کلیه روشهاي درونیابی ریاضی کالسیک و زمینآمار میباشد .در
شکل ( )1روند اجرایی مطالعات زمینآماري و انتخاب بهترین مدل
و روش میانیابی براي متغیرها را نمایش میدهد (طهمورث و
جعفري.)9619 ،

775

خطاي استاندارد شده ( )RMSSEنزدیکتر به یک باشد ،در عمل
مقدار این دو صفر نمیشود .در عمل اگر مقدار این دو صفر گردد،
نمایانگر این مطلب است که دقت روش صد درصد بوده و مقدار
تخمین زده شده یک کمیت برابر با مقدار واقعی آن میباشد
(موسوي و همکاران .)9681 ،تخمینگر خوب ،تخمینگري است
که میانگین خطاي آن حداقل مقدار ممکن بوده و پراکندگی خطا
حول میانگین (واریانس خطاي تخمین) نیز کم باشد (حسنیپاک،
.)9617
با توجه به ارزیابی متقابل و برآورد میزان خطا در مدلهاي
مختلف ،به این نتیجه رسیده شد که روش تابع شعاعی یا  RBFبه
عنوان بهترین روش جهت عملیات پهنهبندي روانگرایی تعیین
شود و پس از تعییـن بهتـرین مدل جهت پهنهبندي نقشههاي
پهنهبندي مقادیر روانگرایی در هر دو مدل و در عمقهاي مختلف
ترسیم گردد که در بخش نتایج ارائه شده است.
شکلهاي ( )1و ( )9به ترتیب نمونهاي از هیستوگرام فراوانی
 FSو  ،PLبه ترتیب در عمق  9تا  8متر و  8تا  92متر را نمایش
میدهند .شکل ( )1نشان میدهد که میزان پراکندگی ضریب
ایمنی در عمق  9تا  8متر ،در حدود  2/27تا  7/81بوده و میانگین
و انحراف معیار آن به ترتیب برابر با  2/11و  2/02میباشد.

شکل  -8روند اجرايی مطالعات زمينآماري و انتخاب بهترين
مدل و روش ميانيابی براي متغيرها

 -7-3مراحل آناليزهاي زمينآماري شامل موارد ذيل می-
باشد
الف) انتخاب روش درونيابی :در این پژوهش از روشهاي
درونیابی ریاضی قطعی (عکس فاصله ،تابع شعاعی ،چند جملهاي
کروي و چند جملهاي محلی) و روشهاي زمین آماري کریجینگ
و کوکریجینگ (ساده ،معمولی ،جهانی ،شاخص ،احتماالتی و
عطف) استفاده شد .در نوع روش انتخابی زمینآماري ،انواع
روشهاي درونبخشی کریجینگ نیز بررسی گردید.

شکل  -5هيستوگرام فراوانی ميزان  FSدر عمق  6-4بعد از
نرمالسازي

ب) ارزيابی صحت :براي ارزیابی دقت روشهاي به کار گرفته
شده ،از تکنیک ارزیابی متقابل استفاده گردید .این روش براي
نقاط اندازهگیري شده یک تخمین ارائه میدهد که با استفاده از
پارامتر مقدار خطاي جذر میانگین مربعات ( )RMSEمیتوان دقت
پارامترها را برآورد کرد .روشی که داراي " Rدامنه یا شعاع تأثیر"
باالتر و  RMSEپایینتر میباشد ،بهترین روش میباشد (طهمورث
و جعفري.)9619 ،
اصوالً مناسبترین روش درونیابی ،روشی است که حداقل
( )RMSEرا داشته و مقادیر میانگین خطاها ( )MEو میانگین مربع
خطاها ( )MSEدر آن نزدیک به صفر و مقادیر ریشه مربع میانگین

شکل  -6هيستوگرام فراوانی ميزان  PLدر عمق  4 -70بعد از
نرمالسازي

همانگونه که هیستوگرام میزان  PLدر شکل ( )9نشان می-
دهد میزان پراکندگی شاخص پتانسیل روانگرایی در عمق  8تا 92
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متر در حدود  2تا  9/10بوده و میانگین و انحراف معیار آن به
ترتیب برابر با  2/09و  9/19میباشد.
شکلهاي ( )0و ( )8به عنوان نمونه و به ترتیب پهنهبندي
خطر وقوع و شاخص پتانسیل روانگرایی را در عمقهاي  2تا  7و
 7تا  1نشان میدهند.
با توجه به شکل ( )0در بخشهاي مرکزي و غرب شهر بوشهر
تا عمق  7متري ،به دلیل کمتر شدن مقدار ضریب ایمنی از عدد
یک ،روانگرا بوده و در سایر بخشهاي شهر میزان روانگرایی کم و
ناچیز میباشد.
با توجه به شکل ( )8که براساس روش  Iwasakiنقشه پهنه-
بندي در عمق  9-8متر تهیه شده ،مشخص شده است در اکثر
بخشهاي شهر بوشهر به جز بخش شمالی شهر خطر روانگرایی در
این عمق ،کم و خیلی کم میباشد .خالصه محاسبات آنالیز
رواگرایی به روش  Iwasakiو همکاران در عمق  1تا  9متر به
پیوست ارائه شده است.

شکل  -1نقشه پهنهبندي ميزان  FSدر عمق  0-9بر اساس روش
RBF

شکل  -4نقشه پهنهبندي ميزان  PLدر عمق  6-4بر اساس
روش RBF

 -70تحليل نتايج
با توجه به طبقهبندي خاک بر اساس روش متحد ،گسترش و
فراوانی انواع مختلف خاکها مطابق موارد زیر است:
 -در منطقه شهر به استثناي قسمتهاي شرق و جنوب شرق که

از رسوبات با جنس الي غیر آلی با خاصیت خمیري کم ()ML
تشکیل شده و به تدریج به رسوبات رس و اليدار ( )CL-MLو بعضاً
حاوي رسوبات با جنس رس با خاصیت خیري پایین ( )CLتغییر
پیدا میکنند .عمده رسوبات ماسهاي اليدار ( )SMو ماسههاي بد
دانهبندي شده اليدار ( )SP-SMمیباشند .هرچند که از عمق 1
متر به بعد خاصیت خمیري رسوبات بیشتر شده و به الي با
خاصیت خمیري پایین ( ،)MLرس با خاصیت خمیري پایین ()CL
و رسوبات ماسهاي غیر خمیري رس و اليدار ( )SC-SMتبدیل
میشوند.
 قسمتهاي شرقی منطقه بهمنی ،عمدتاً از رسوبات الي غیر آلیبا خاصیت خمیري کم ( )MLتشکیل شده که در قسمتهاي میانی
به رسوبات ماسهاي ( )SM( ،)SPو ( )SW-SMتبدیل میشوند.
هرچند در بخشهایی مانند منطقه یکم نیروي دریایی ماسه سنگ
متراکم نیز وجود دارد و این رسوبات از عمق  1متري به رسوبات
رسی با خاصیت خمیري کم ( )CLتبدیل میشوند .در این منطقه
و در بخشهایی محدود ،رسوبات رسی با خاصیت خمیري زیاد نیز
وجود دارند (.)CH
در منطقه مرکزي شهر ،رسوبات در منطقه شرق و جنوب شرق
و بخش شمالی تا عمق  7متري عدد نفوذ استاندارد بین  1تا 91
بوده و در قسمتهاي غربی نیز عدد نفوذ استاندار عموماً بین 91
تا  71میباشد .در قسمتهاي مرکزي شهر رسوباتی متراکم با عدد
نفوذ استاندارد بین  69تا  19برخورد شده است .عمدتاً با افزایش
عمق عدد نفوذ استاندارد رسوبات افزایش یافته است .در جنوب
شرق شهر بوشهر که منطقه طغیان آب بوده و سطح آب زیر زمینی
باال میباشد ،رسوبات سست و عدد نفوذ استاندارد پایین میباشد.
در شهر بوشهر رسوبات در سواحل شمالی و غربی به استثناي
مناطقی که از ماسه سنگ متراکم تشکیل شدهاند ،عدد نفوذ
استاندارد پایینی دارند.
همچنین با توجه به نقشههاي پهنهبندي تهیه شده براساس
روش  Idrissو  Seedکه در عمقهاي مختلف خاک در بخش نتایج
ارائه گردیده ،میتوان چنین نتیجهگیري نمود که در عمق  2تا 7
متر ،در بخشهاي مرکزي و شرقی شهر بوشهر پتانسیل روانگرایی
زیاد بــوده و نیاز به تحقیـقات و مطالعات دقیق براي انتخاب
روشهاي کاهش مخاطرات روانگرایی در این مناطق وجود دارد.
در عمق  7تا  1متري و در بخشهاي مرکزي و غربی پتانسیل
روانگرایی باال بوده و در بقیه بخشهاي شهر وضعیت روانگرایی
متوسط و کم میباشد .در عمقهاي  1تا  9و  9تا  8متر ،بیشتر
بخشهاي شمالی ،غربی و مرکزي و بخشهایی از مناطق جنوبی
شهر داراي روانگرایی خیلی زیاد بوده که میبایست نکات ایمنی
جهت مقابله با پدیده روانگرایی در این مناطق حتماً رعایت شود.
در عمق  8تا  92متري نیز همانند عمقهاي قبلی  1تا  9متر ،در
بخشهاي مرکزي ،شمالی ،غربی و جنوبی شهر روانگرایی خیلی
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زیاد میباشد .در مجموع بر اساس روش  Idrissو  Seedدر اکثر
مناطق شهر بخصوص بخشهاي شمال غرب ،مرکز و جنوبی،
میزان روانگرایی زیاد و خیلی زیاد بوده که نیاز به تحقیقات و
مطالعات دقیق براي انواع سازهها میباشد و میبایست از روشهاي
کاهش مخاطرات روانگرایی استفاده شود.
نتایج حاصل از روش  Iwasakiو همکاران در عمقهاي  9تا
 8متر و  8تا  92متر ،نیز نشان میدهد که در بخشهاي غربی و
مرکزي شهر بوشهر خطر وقوع روانگرایی کم بوده و در قسمتهایی
از بافت قدیم (شمالی) و مناطقی از محله بهمنی (جنوب غربی)
احتمال وقوع روانگرایی زیاد میباشد.
در نهایت در مقایسه مابین روشهاي به روش  Iwasakiو
همکاران و روش  Idrissو  Seedپس از انجام و نتایج حاصل از
مقایسه پهنهبندي مشخص گردید که روش  Iwasakiبیشتر روش
مقایسهاي است و روش  Idrissو  Seedیک روش محاسباتی
میباشد و نتایج قابل قبولی را در بحث پهنهبندي ارائه میدهد.
در بررسی نقشه تراز سطح آب زیر زمینی تهیه شده نیز میتوان
چنین نتیجهگیري نمود که در بیشتر بخشهاي شمال شرقی و
شرق شهر بوشهر تراز آب باال بوده (در حدود  2/1تا  7متري) و
در سالهاي اخیر به دلیل طراحی و احداث شبکه فاضالب سطح
آب زیرزمینی کمی پایینتر از قبل رفته است.
 -77مراجع
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1. Introduction
In the present paper, liquefaction hazard zonation of Boushehr city is presented. In this research program,
geotechnical information of 151 borehole in Boushehr city have been gathered and utilized to zonation of
liquefaction hazard specially in the inshore areas. Two different methods have been used to determine the
liquefaction potential of these areas. Seed and Idriss (1971) and Iwasaki et al. (1982) are assessed the
liquefaction potential of specific site by the aim of SPT results from site investigation. Results present by the
aim of ArcGIS software. Different areas of city have been investigated in terms of liquefaction potential and
ground water table. Results have been compared in the form of overlap method.

2. Methodology
2.1. Evaluation of liquefaction potential based on the standard penetration test
To determine and evaluate the liquefaction potential hazard in this research two different methods (Seed
and Idriss (1971) and Iwasaki et al. (1982) have been utilized. The main reasons of using these methods are
availability of required information and documents from geotechnical investigation reports of personal and
national projects. All of these reports have been confirmed by competent authorities. 151 projects through the
Boushehr city have been selected. The locations of selected boreholes of these projects are presented in Fig. 1.

2.1.1. Seed and Idriss Method (1971)
The simplified Seed and Idriss method evaluates the liquefaction hazard by relating the SPT number and
cyclic shear strength of the soils. They introduced a factor of safety in the form of following equation:
FL 

CRR
CSR

(1)

FL: Factor of safety of liquefaction occurrence
CSR: Cyclic stress ratio
CRR: Cyclic strength ratio
If the safety factor is more than 1, the liquefaction will be happen in the area of study. The cyclic stress ratio is
determined by the following formula:
CSR  (

amax  σ 
)     rd
g
 σ 
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In which:
(3)

rd  1 0.012z

z : Soil depth (m)
amax : Maximum horizontal acceleration in ground surface due to earthquake
 : Vertical stress in the given depth in liquefaction calculation
  : Vertical effective stress in the given depth in liquefaction calculation
g : Gravity acceleration (m/s2)
In this method, the value of CRR is calculated based on modified SPT number. The modification factors are
determined by equation number 4.
CRR7.5 

N 1CS 60
1
50
1



2
34 - (N 1 )CS 60
135
200
(10 * (N 1 )CS 60  45)

N 1CS 60  α  β(N 1 )60
0

190
 ( 1.76 2 )
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  e
5


1

FC 1.5

  0.99 
1000

1.2


FC  5
5  FC 35
FC  35

(4)

FC  5
5  FC 35
FC  35

In which:
CRR7.5 v : The cyclic shear strength ratio in soil for earthquake with magnitude mare than 7.5
N 1CS60 : Modified standard penetration number
FC : Fine grained size percent of soil

2.1.2. Iwasaki et al. (1982)
Iwasaki et al. presented the following equation to evaluate the probable liquefaction intensity.
20

PL 

 (1  FS)(10  0.5Z)dZ

(5)

0

In which:
PL: Liquefaction potential index
FS: Factor of safety
Z: Depth of liquefaction calculation
Equation number 1 is used to calculate the factor of safety with some modification. The values of CSr and
CRR in iwasaki et al. method are determined by the aim of following equations:
CRR  R1  R2  R3

R1  0.0882

Nj
σ v  0.7

(6)
(7)
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(9)
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(10)

N j  0.833(N1 )60

In which:
σ v : Vertical effective stress in the given depth
D50 : Mean grained size
N j : SPT number based on Japan code

Iwasaki et al. showed that in the area with Pl more than 15 the liquefaction potential is high and in the area
with PL less than 5 the liquefaction hazard tends to minimum value.

2.1.2. Geography information system (GIS)
GIS is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present spatial or geographic
data. GIS applications are tools that allow users to create interactive queries (user-created searches), analyze
spatial information, edit data in maps, and present the results of all these operations. The results of liquefaction
potential calculation have been zonation by the aim of Geo-Statistical Analyst tool box in the ArcGIS software.

3. Results and discussion
In order to zonation the results from liquefaction analysis, RBF method is utilized in the geo-statistical
analysis. Results are presented in the form of colorful maps to show the distribution of factor of safety against
liquefaction phenomena. These maps were prepared for each 2 meter depth up to 10 meter. Fig. 1. shows one
of the output maps for factor of safety between 0 and 2 meter depth of Boushehr city.

Fig. 1. Zonation map of FS in depth 0-2 meter based on RBF method

4. Conclusions
Based on Seed and Idriss (1971) and Iwasaki et al. (1982) methods, the following results may calculated. In
the central and east parts of Boushehr city up to 10 meter depth, liquefaction potential is high and some precise
investigation must be done to select the methods for decreasing the liquefaction hazard in these areas. In the
west part of the city, in the depth between 2 to10 meter, the liquefaction hazard is high. In the north parts of
Boushehr city and in the depth between 4 to 10 meter, the liquefaction potential is high. In the other depths
and other parts of the city the liquefaction potential is medium or low.
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