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چکيده
گزارشات متعدّد وقوع زمينلغزش در کيلومتر  631پروژة راهآهن غرر در اسرتا کرمانشراه،
منجر به انجام تحقيق پيش روي در مورد علل و نحوة گسترش لغزش زمين در منطقة مذکور و
مطالعة روشهاي پايدارسازي زمينلغزش گرديد .در اين پژوهش ،به بررسی نقش جادهسرازي
در وقوع زمينلغزش و بررسی روشهاي مؤثّر در پايدارسازي زمينلغزش و مقايسة عملکررد و
کارايی روشهاي مذکور پرداخته شده است .در اين تحقيق ،با عمليات نقشهبرداري ،جابهجايی
و حرکت نقاط معيّنی در محدودة زمينلغزش در فواصل زمانی مشخّص نسبت به نقطة مبنرا در
خارج از محدودة لغزش طی  1ماه متوالی قرائت و کنترل گرديد .آزمرايشهراي شناسرايی در
محل ،توسّط کارشناسا پژوهشگاه بينالمللی زلزله و آزمايشگاه فنّی مکانيک خرا

اسرتا

انجام گرديد .مدلسازي سه بُعدي زمينلغرزش در نررمافرزار  FLAC-3Dبرر اسرا

نتراي

نقشهبرداري و حفر گمانهها ،انجام شد .براي پايدارسازي زمينلغزش از روش اصرح هندسری
شيب و نصب زهکش استفاده شده و شيروانی پس از اصح شيب مجدّداً در نرمافرزار ،مردل و
تحليل گرديد .نتاي مدلسازي شيب اصح شده نشا از کاهش ميزا جابهجايی و پايرداري
شيب دارد .در ادامه ،روش پيشنهاد شده توسّط مهند

مشاور طر نيرز در نررمافرزار مردل

سازي و نتاي با روش اصح هندسی مقايسه شد .نتاي به دست آمده نشا میدهد که روش
اصح هندسی نسبت به روشهاي ديگر در پايدارسازي زمينلغزش عملکرد بهتري دارد.

واژگا کليدي :زمينلغزش ،راهآهن محير  -کرمانشاه ،ضريب اطمينرا  ،پايدارسرازي شريب،
اصح هندسی.
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مقدّمه
زمینلغزش ،یكی از عوامل از بین رفتن منابع طبیعی در مناطق کوهستانی است که در سراسر جهاان هماواره
باعث خسارات سنگین جانی و مالی میشود (فعلهگری و همكاران .)2134 ،بر اساس مطالعات انجاا شاده باه
وسیلة شبكه موضوعی ژئوتكنیكی اروپا ،زمینلغزش به تنهایی  22درصد از بالیای طبیعای جهاان را باه خاود
اختصاص داده است و میزان مرگ و میر ناشی از این پدیده ،در طی سالهای  23۶1تاا  4۶۶2باه ترتیاب در
آسیا  43درصد ،آمریكا  13درصد ،اروپا  1۶درصد ،آفریقا  2درصد و اقیانوسایه  2درصاد اسات (فعلاهگاری و
همكاران .)44۲ :2134 ،بر اساس گزارش سازمان ملل ،ضرر و زیان ناشی از زمینلغزش در کشورهای پیشرفته
حدود  2تا  4درصد تولید ناخالص ملّی آنهاست (لرویل .)4۶۶۰ ،2عالوه بر خسارات مالی ،خسارات جانی نیز از
دیگر پارامترهایی است که اهمّیت زمینلغزش را بیاان مایدارد .شناساایی مكاانیز وقاو و عوامال ماثّّر در
زمینلغزشها میتواند به تشخیص و پیشگیری از آنها کمک بسزایی کند .در این زمینه ،تحقیقات بسایاری در
سراسر دنیا انجا شده است .در این میان ،ایران با توپوگرافی به طور عمده کوهستانی ،فعّالیّت زمینسااختی و
لرزهخیزی زیاد ،شرایط متنوّ زمینشناسی و اقلیمی ،عمده شرایط طبیعای را بارای ایجااد طیاف وسایعی از
زمینلغزشها داراست .از جمله عوامل طبیعی ماثّّر در وقاو زمینلغازشهاا مایتاوان باه عاواملی همچاون
بارندگی ،سنگشناسی ،شیب و مانند آن اشاره کرد (طالبی و نیاازی)4۶22 ،؛ امّاا از عوامال انساانی ماثّّر در
وقو زمینلغزش میتوان به اّر جادهسازی به عنوان یكی از عوامل تخریب اشااره نماود (کالرساتاقی:4۶۶4 ،4
 .)۵در این خصوص ،الرسن 1و پارکس )2332( 2طی پژوهشی در منطقة جنگلی به بررسی ارتباط مكانی وقو
زمینلغزشها با جادهها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که جادهسازی تاثّیر زمینلغازش را  ۵تاا  ۲درصاد
بیشتر میکند .همچنین سا ۵و مازاری )233۰( ۰در هند به بررسی نقش عوامل انسانی در وقاو زمینلغزشهاا
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که وقو زمینلغزش با عواملی مانناد جادهساازی ،رشاد توریسا و افازایش
فشار جمعیّت ،افزایش مییابد .سرکار 2و کانگو )4۶۶1( ۲طی پژوهشی در منطقة هیمالیا باا اساتداده از  GISو
 RSبه این نتیجه رسیدند که وقو زمینلغزشها با برخی از عوامل زمینی مانند جادهسازی ،تاراک زهکشای و
گسل در ارتباط میباشد .مارچند 3در  23۲4و مارکوس 2۶در  233۰در زمینة تثّیر بارگذاری متنااو (زلزلاه)
بر زمینلغزش تحقیاق کردناد .پاان 22و همكااران در ساال  2333در ماورد اّار شادّت و مادّت بارنادگی در
زمینلغزش تحقیقاتی داشتهاند (مارک 24و همكاران .)4۶۶۵ ،از دیگر عواملی که در بروز زمینلغزشها مثّّرناد
وجود سطح برشی موجود از قبل در جس خاک است .در چنین مناطقی لغازش مجادّد تاوده در اّار عاواملی
مانند افزایش سطح آ زیرزمینی ،زلزله یا هر عامل دیگری که منجار باه کااهش مقاومات خااک در منطقاة
تضعیف شده یا افزایش بارهای وارده گردد ،اتّداق مایافتاد (صامیمی .)21۲2 ،نار افزارهاای متعادّدی بارای
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پایداری سطوح شیبدار ارائه شده است .تعدادی از آنها دارای قابلیت مادل کاردن تاودة خااک باا اساتداده از
معیار موهر  -کلمب و یا هوک براون را میباشند که نر افزار  FLAC-3Dاز این گونه میباشد (توه.)4۶۶۵ ،2
منجزی 4و همكاران ( ،)4۶۶۵به طرّاحی شیب نهایی بهینة معدن مس سونگو با استداده از FLAC SLOP
پرداختند و پایداری بحرانیترین مقطع معدن و ضریب ایمنی دیواره را تعیین کردند .کاال 1و همكاران ()4۶۶2
به آنالیز پایداری شیب با تكنیک مقاومت برشی کاهشی با استداده از نار افازار  FLAC SLOPپرداختناد کاه
کارایی باالی این مدل را در شیبهای مرکب تثیید کردند.
توساط محقّقاین مختلاف ارائاه و
اگرچه تاکنون روشهای متعدّدی در رابطه با پایدارسازی زمینلغزشهاا ّ
مورد استداده قرار گرفته است لكن اجما نظر واحادی در ایان خصاوص وجاود نادارد .رمضاانی و ابراهیمای
( )21۲۲طی تحقیقی بیان نمودند که کنترل زمینلغزشهایی که در اّر عوامل طبیعی شكل میگیرناد اغلاب
به سادگی میسّر نیست .در صورتی که زمینلغزشهای ناشی از عوامل مصنوعی ،مدیریتپذیرتر هستند .با ایان
وجود با توجّه به اّرات مرکب عوامل طبیعی و مصنوعی در وقو این پدیدة طبیعی در مناطق مختلف میتاوان
از سیست اطّالعات جغرافیایی برای تعیین مناطق حسّاس به فرسایش و ارزیابی آن استداده نماود و همچناین
با استداده از نر افزار  GISبه تهیة نقشة پهنهبندی زمینلغزش پرداخت .انجا عملیات مرباوط باه کااهش آ
زیرزمینی ،زهکشی ،جلوگیری از ندوذ آ  ،پایدارسازی سكوهای دامنهای ،احداث دیوارههای حائل ،جلوگیری از
تخریب پوشش گیاهی و کاشت گیاهان بومی ،ممانعت از فعّالیّتهاای ناصاحیح انساانی ،ممانعات از گساترش
مناطق مسكونی و یا مراکز عمومی در مناطق مستعد مخصوصاً مناطق با پهنههای خطرباال قبل از پایدارساازی
آنها جلوگیری شود ،شناسایی مناطق آسیبپذیر و پهنهبندی زمینلغزش ،کااهش ساطوح شایبدار ،تثسایس
گروه مطالعاتی مستقل زمینلغزش و از همه مه تر آموزش همگانی به ویژه ساکنان اطراف مناطق حسّاس باه
زمینلغزش به منظور توجّه بیشتر به صدمات ناشی از آن و کاهش سرمایهگذاری در آیناده مایتاوان از وقاو
زمینلغزش در سطح این مناطق پیشگیری نمود .همچنین جلوگیری از احداث غیر اصولی جادههاا اسات؛ لاذا
در این تحقیق با توجّه به ابهامات موجود در خصوص روش مناسب و عملی جهت پایدارسازی زمینلغازش رخ
داده در کیلومتر  232راهآهن مالیر  -کرمانشاه ابتدا به مطالعه ،تجزیه و تحلیل پایاداری زمینلغازش رخ داده
در کیلومتر  232راهآهن مالیر  -کرمانشاه (حدّ فاصل منطقة آران کنگاور و روستای آهنگران صحنه) پرداختاه
میشود و سپس هندسة شیروانی در حالتهای مختلف شامل :شیروانی وضاع موجاود (ناپایادار) ،شایروانی باا
هندسة اصالح شده (روش پیشنهادی در این تحقیاق) ،شایروانی اصاالح شاده باه روش پیشانهادی مهنادس
توساط
مشاور طرح و شیروانی مقاو سازی شده با سیست شمع با در نظر گرفتن مشخّصات خاک تعیین شاده ّ
آزمایشگاه مكانیک خاک در نر افزار  FLAC 3Dمدلسازی گردیده و نتایج مورد ارزیابی و با یكادیگر مقایساه
میشوند تا در نهایت مناسبترین روش پایدارسازی زمینلغزش انتخا شود.

معرّفی منطقة مورد بررسی
پروژه راهآهن مالیر  -کرمانشاه در حدّ فاصل شهر مالیر در استان همدان تا شهر کرمانشاه در حال اجرا اسات.
در فاصلة کیلومتر  23۶-23۵این پروژه چند زمینلغزش رخ داده است (شكل  )2کاه منجار باه کنادی روناد
اجرای پروژه گردید .یكی از فعّالیّتهایی که برای پایدارسازی این لغازشهاا صاورت گرفات ،اساتداده از روش
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تراسبندی توسّط مجری پروژه به منظور خاکبرداری ایمن بود که متثسّدانه به دلیل جنس سنگهاای محال
که عمدتاً از جنس سرپانتینیت 2بوده و در مجاورت هوا بالفاصله هوازده شده و ریزش میکنند ،این روش مثّّر
واقع نشد (شكل  .)4در این تحقیق به دنبال روشی بوده که ضمن اجرایی بودن ،اّری طاوالنی مادّت داشاته،
هزینة اجرایی باالیی به پروژه تحمیل نكند و مه تر از همه ،ایمنی الز از نظر حرکت و لغزش را دارا باشد.
موقعیّت جغرافیایی پروژه در " 12° :44 ´:1۵عرض شمالی و " 22° :۵۶ ´:4۲/۰طول شرقی اسات .از دیادگاه
ساختاری منطقه در پهنة سنندج  -سیرجان قرار دارد .در گزارش پژوهشگاه زلزله آمده است کاه زمینلغازش
مورد مطالعه در فاصلة  1/۵کیلومتری گسل عهد حاضر واقع شده است که در این ساختگاه تاودههاای سانگی

شکل  .6وضعيّت گسيختگی و سطح جدايش در تاج شيروانی

شکل  .2وضعيّت لغزش در شيروانی
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سرپانتینیت با الیههای آبرفتی پله ایستوسن 2میانی پوشیده شده که به علّات هاوازدگی و خارد باودن در اّار
تنشهای زیرساختی از عوامل تشدیدکنندة نبود استحكا هستند .در یاک کیلاومتری شامال پاروژة واحادی
وجود دارد که شامل سنگهای کنگلومرایی و ماسهسنگی بوده که بار روی سانگهاای الترابازیاک 4باا ساطح
تماس ناپیوسته از نو آذرین پی قرار گرفته است .در فاصلة  4کیلومتری شمال و  ۵کیلومتری جنو سازندی
از سنگهای آهكی دگرگون شده و در  2کیلومتری غر واحدی از توالی شیلها و ماسهسانگهاا باه صاورت
متناو تشكیل شده است .رودخانة گاماسیا با امتداد غر باه شارق باا دبای  ۶/۶2مترمكعاب در ّانیاه در
شمال پروژه قرار دارد .همچنین نتیجة گزارش آزمایشگاه مكانیک خاک حاکی از آن است که پروفیل زماین از
دو الیه تشكیل شده است که الیة سطحی از مصالح سست و ضعیف با عمق تقریبی  4۵متار تشاكیل گردیاده
است ،جنس عمدة مصالح حاصل از حداری را سنگهای بازیک به شدّت دگرساان شاده هماراه باا کاانیهاای
سرپانتین و آمدیبول 1با کیدیت بسیار پایین ( )R.Q.D=0تشكیل داده اسات .البتّاه در برخای الیاههاا میازان
شاخص کیدیت تا عدد  ۵۶نیز مشاهده شد امّا عمده مصالح سست و با شاخص کیدیت صادر در گماناههاا باه
دست آمد .الیة زیرین سنگ مستحك بوده به طوری که ساطح لغازش در ایان الیاه گساترش نیافتاه اسات.
همچنین سطح آ زیرزمینی در عمق  4۵متری در سطح مشترک الیة سطحی با الیة زیرین مشاهده گردیاد.
مشخّصات الیههای خاک بر اساس گزارش آزمایشگاه به صورت زیر است:
الیة سطحی به ضخامت تقریبی  4۵متر دارای چسبندگی  42کیلوپاساكال ،زاویاة اصاطكاک  43درجاه و
وزن مخصوص  2۲۵۶کیلوگر بر مترمكعب تخمین زده شده است .این مشخّصات برای الیاة زیارین متدااوت
بوده و مقدار چسبندگی  22۶کیلوپاسكال ،زاویة اصطكاک  1۵درجه و وزن مخصوص خاک در این الیه 44۶۶
کیلوگر بر مترمكعب است.
همانطور که در شكل ( )1نشان داده شده است بر اساس برداشتهای نقشهبرداری زمینی از تودة لغزشی،
عرض تودة لغزشی در جهت شرقی غربی برابر با  2۰۶متر ،طول آن در جهت عمود بر شیب برابر با  23۶متر و
اختالف ارتدا بین پنجه و راس شیب ناپایدار حدود  3۶متر است (قائمی و خزائی.)2134 ،
الز به ذکر است که بر اساس مطالعات انجا شده توسّط آزمایشگاه فنّای و مكانیاک خااک (مادیریت اساتان
کرمانشاه) و پژوهشگاه بینالمللی زلزله ( ،)2132مه ترین علل وقو زمینلغزش اشااره شاده باه صاورت زیار
گزارش شده است:
 -2باربرداری از پنجه شیب جهت اجرای خطّ راهآهن که به دلیل کاهش عامل مقاو در پایداری شایب باعاث
فعّال شدن لغزش گردیده است .این عامل مه ترین علّت وقو این زمینلغزش میباشد.
 -4سست بودن جنس الیة سطحی که عمدتاً دارای شاخص کیدیت پایین اسات .ضامناً در حدااریهاایی کاه
توسّط آزمایشگاه انجا شده است سطح آ زیرزمینی در سطح تماس الیة باال و پایین مشاهده گردیاد کاه در
تحریک لغزش مثّّر است.

مواد و روشها
در این تحقیق به منظور مدلسازی و تحلیل پایداری شیروانی در حالتهای مختلف از نسخة  1برنامة FLAC

 3Dاستداده میشود .هندسة شیروانی در حالتهای مختلف شامل :شیروانی وضع موجود (ناپایدار) ،شیروانی با
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3- Amphibole
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شکل  .9ابعاد و موقعيّت تودة لغزشی ناپايدار

هندسة اصالح شده (روش پیشنهادی در این تحقیاق) ،شایروانی اصاالح شاده باه روش پیشانهادی مهنادس
مشاور پروژه (مهندسین مشاور هگزا )2132 ،راهآهن مالیر  -کرمانشاه و شیروانی مقاو سازی شده باا سیسات
شمع با در نظر گرفتن مشخّصات خاک تعیین شده توسّط آزمایشگاه مكانیاک خااک در نار افازار FLAC 3D
مدلسازی گردید .مدل رفتاری مصالح خاکی موهر  -کلمب 2که در مدلسازی شیروانیهای خااکی بیشاترین
کاربرد را دارد انتخا گردیده است .با توجّه به تقارن موجود در شیروانی در راستای عمود بر شیب و به منظور
کاهش حج محاسبات نیمی از شیروانی مدّ نظر در نر افزار مدلسازی و تحلیل شده اسات (شاكل  .)2بادین
ترتیب میتوان جابهجایی و تغییر مكان را در وسط شیروانی نیز مشاهده نمود.
بر اساس مشاهدات و بازدیدهای محلّی ،مطالعة نتایج آزمایشگاه و شناخت جانس خااک و الیاهبنادی آن،
روش اصالح هندسی شیب به عنوان بهترین روش برای پایدارسازی این شیروانی معرّفی شده است .از آنجا کاه
شیروانی مورد نظر در منطقة مسكونی قارار نادارد لاذا اجارای هرگوناه عملیاات اصاالحی بار روی شایب در
جبهههای کاری متعدّد امكانپذیر است بنابراین عملیات اصالحی شیب خیلی هزینهبر نبوده و توجیه اقتصادی
دارد و از نظر مدّت زمان اجرا نیز خیلی زمانبر نیست .به منظور پایین بردن سطح آ زیرزمینی نیز به طاوری
که سطح آ زیرزمینی در الیة زیرین قرار گیرد باید سامانة زهکشهای سطحی اجرا گردد .اصالح هندسای در
سه مقطع انجا میشود :مقطع اوّل تاج شیروانی است ،بار موجود در تاج شیروانی به عنوان نیرویی محارّک در
لغزش عمل میکند .با بررسی جنس الیة باال و وضعیّت هندسة تاج شیروانی در محل ،خاکبرداری باه میازان
 ۵متر در تاج شیب هیچگونه مشكل اجرایی نداشته و نیز الیة سرپانتینیت در این محدوده مشاهده نشاده لاذا
مشكل هوازدگی بعد از خاک برداری نیز در این مرحله وجود ندارد .شیروانی در سه منطقة دارای تغییر هندسة
شیب میباشد به این صورت که ضخامت الیة باال و شیب شیروانی در این ساه محادوده تغییار کارده اسات.
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شکل  .1جابهجايی و ضريب اطمينا وسط شيروانی حالت ناپايدار

اوّل قرار گرفته که به دلیل حالت گرده مانند آن برای خاکبرداری مناسب و در این روش برای پایاداری ماثّّر
است لذا در این محدوده نیز خاکبرداری با شیب مالی انجا میگیرد باه طاوریکاه از لباة انتهاایی تااج باه
صورت مالی شرو و در انتهای اوّلین شكستگی ،ارتدا خاکبرداری شده به حدود  2متر میرساد .در مقطاع
سوّ باید به تقویت نیروهای مقاو در پایداری شیب پرداخت لذا خاکریزی به ارتدا  4متر در پای شیب اجرا
میشود .مصالح موجود جهت خاکریزی نیز به میزان کافی در محل وجود دارد و از این لحاظ مشاكلی وجاود
نداشته و هزینة اضافی به پروژه تحمیل نمیشود .همچنین جهت پایداری بیشتر شایب و جلاوگیری از ریازش
احتمالی مصالح در مسیر خطّ آهن ،یک خاکریز به ارتدا  4متر در لبة پایین و انتهای پنجه شایب ،در بااالی
خاکریزی قبلی اجرا میشود که باید به وسیلة غلتک متراک شود .در انتها زهکشهای سطحی با کمی فاصاله
از سطح جدایش به صورت کانالهای زهکش اجرا مایشاود کاه هادف از اجارای آن پاایین باردن ساطح آ
زیرزمینی به کمی پایینتر از سطح جدایش دو الیه است.
استداده از سامانة شمع در پایدارسازی شیروانی باه عناوان روشای جاایگزین بارای روش اصاالح هندسای
همواره به عنوان یكی از راهكارهای مهندسی مطرح باوده اسات .از آنجاا کاه بیشاترین جاباهجاایی در میاناة
شیروانی رخ داده است بایستی تمرکز چینش شمعها را در مرکز لغزش قرار داده تاا اّار بیشاتری بار کااهش
میزان جابهجایی داشته باشد .گاناراتنه 2در کتا طراحی روش پایدارسازی شایب باه وسایلة شامع ،در ماورد
بهینهیابی محلّ شمع یكی از مناسبترین محلها بارای چیانش شامع را میاناة شایروانی مایداناد (هاناگ و
همكاران .)4۶۶3 ،در این محدوده فاصلة شمعها را  2متر در نظر گرفته و با دور شادن از مرکاز لغازش و کا
شدن میزان جابهجایی این فاصله بیشتر شده و در نقاط باا لغازش کمتار مانناد پهلوهاای شایروانی و نیاز در
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محدودة پایین شیروانی این فاصله به  2۶متر میرسد .این افازایش فاصاله در هار دو جهات طاولی و عرضای
شیروانی رعایت میشود .همچنین قطر شمع نیز برابر  2متر انتخا میشود .از آنجا که الیة باال سست باوده و
الیة پایین مستحك است برای مهار شمع مطابق تحقیقات ریزه 2بیشترین مقادار باین  1متار و  ۵برابار قطار
شمع (که در اینجا برابر با  ۵متر میشود) از کلّ طول شمع در الیة مستحك زیرین قرار داده میشود (ریازه و
همكاران)4۶۶2 ،؛ بنابراین در این شیروانی  ۵متر از طول کلّ شمع را در الیة مستحك زیارین قارار داده و باا
توجّه به متغیّر بودن ضخامت الیة طول شمع در نقاط مختلف از  4۶تا  1۶متر متغیّر است .باه منظاور بیشاتر
شدن اّر ه پوشانی شمعها از آرایش مثلثی 4استداده شده است .همچناین باه منظاور اجارای شامعها ،یاک
خاکبرداری سطحی (به ارتدا حدود یک متر) در محلّ اجرای شمعها در هندسة مدل لحاظ گردیده است.
به منظور صحّتسنجی ،مدلسازی شیروانی در نر افزار توسّط روشهای تعادل حدّی (نر افزار ژئواسالو

1

از مجموعه نر افزارهای ژئواستدیو 2نسخة  )4۶۶2در هر دو حالت ناپایدار و نیز پایادار شاده باه روش اصاالح
هندسی تحلیل و آنالیز شدند؛ همچنین از آنجا که این تحقیق به صورت مطالعة موردی مایباشاد لاذا مرجاع
معتبرتری برای اعتبارسنجی کار وجود دارد که وضعیّت خود شیروانی در طبیعت است.
محلّ سطح جدایش شیروانی در نزدیكی تاج شیروانی واقع شده است که همین حالات در وضاعیّت تغییار
شكل یافته در خروجی  FLAC 3Dنیز مشاهده گردیاد (شاكل  .)2بیشاترین جاباهجاایی باه دسات آماده از
نر افزار در حوالی میانة شیروانی میباشد که این وضعیّت در بازدید از محل تثیید گردید.
همچنین به منظور بررسی بیشتر رفتار زمینلغزش پنج نقطة ّابت در نواحی مختلاف از بااال تاا پاایین شایب
نصب و طی مدّت چهار ماه متوالی از شهریور تا دی ماه سال  2132هجری شمسی در فواصال زماانی ده روزه
اقدا به برداشت نقشهبرداری این نقاط ّابت از نقطهای خارج از شیروانی گردید که باا مقایساة برداشاتهاای
متوالی و نیز مقایسة آخرین برداشت با اوّلین برداشت و نتایج حاصل از تحلیل مدل عددی در نر افازار FLAC

نتایج زیر به دست آمد:
 -2بیشترین جابهجایی مربوط به جهت ( )Xیعنی در جهت شیب و کمترین آن در جهت عمود بار شایب ()Y
بود که نتایج خروجی نر افزار نیز مثیّد همین مطلب است.
 -4بیشترین میزان اختالف برداشت اوّل با برداشت آخر که همان جابهجایی آن نقطه است مربوط به نقطاهای
بود که در نزدیک مرکز شیروانی قرار داشت که تثییدکنندة کنتور جابهجایی برنامة  FLACمیباشد.
 -1میزان تغییر مكان های حاصل از برداشت در دی ماه و آذر مااه کاه بارنادگی بیشاتری داشاتی  ،بیشاتر از
ماههای دیگر بود که نشان از تثّیر باال رفتن سطح آ زیرزمینی بر افزایش حرکت شیروانی و تحریاک لغازش
دارد و این نتیجهای است که پس از پایین بردن سطح آ زیرزمینای و در نتیجاة کااهش تغییار مكاانهاا در
خروجی نر افزار مشاهده گردید.
 -2نقاط ّابت واقع در پهلوی شیروانی تغییر مكان نامحسوسی داشتند که در خروجی برنامه نیز همین نتیجاه
تثیید گردید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Reese
3- Triangular
3- Geoslope
4- Geostudio

مقايسه و ارزيابی روشهاي پايدارسازي زمينلغزش (مطالعة موردي :زمينلغزش کيلومتر  630راهآهن)...

04

لغزش رخ داده در این شیروانی عمیق بوده و عمق لغزش در مدل ساخته شده در برنامه نیز تا سطح تماس
دو الیة باال و پایین ادامه یافته است .نتایج ارائه شده توسّط پژوهشگاه بینالمللی زلزلاه نیاز بیاان داشات کاه
عمق لغزش تا سطح تماس دو الیة باال و پایین پیش میرود و این مطلب تثییدی است بر درستی مدلسازی و
نتایج به دست آمده در تحقیقی که انجا شده است.
در ادامه ،صحّتسنجی توسّط نر افزار اسلو نیز انجا شد که ضریب اطمینان  2/2۵برای حالات ناپایادار
به دست آمد که به عدد  2/4۰به دست آمده از  FLACبسیار نزدیک است و برای حالت پایدار شاده باه روش
اصالح هندسی ضریب اطمینان  2/۵2از برنامة ژئواسلو به دست آمد که باه عادد  2/۰2حاصال از نار افازار
بسیار نزدیک است .همچنین شكل سطح لغزش محتمال در برناماة ژئواسالو در دو حالات ناپایادار و پایادار
همانطور که در شكلهای  ۵و  ۰مشاهده میشود شباهت زیادی به کانتور لغازش باه دسات آماده از برناماة
 FLAC 3Dدارد.

نتاي
آنالیز شیروانی موجود در نر افزار  ،FLAC 3Dمیزان جابهجایی ماکزیم  2۲۵ساانتیمتار و ضاریب اطمیناان
پایداری شیب  2/4۰را نشان داد .باال بودن میزان جابهجایی نشان از ناپایدار بودن شیروانی در این حالات دارد
که این وضعیّت در شكل  2نشان داده شده است.

شکل  .3وضعيّت گسيختگی شيروانی در برنامة ژئواسلوپ در حالت ناپايدار

شکل  .1وضعيّت گسيختگی شيروانی در برنامة ژئواسلوپ پس از اعمال روش اصح هندسی
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مدلسازی شیب پس از اصالح هندسی به روش پیشنهادی در این تحقیق که قبالً شرح داده شد ،مجدداً انجا
گردید و از همان مشخّصات مصالح برای خاک استداده شد .خروجی نر افزار نشان از کاهش میزان جابهجاایی
تا  22سانتیمتر و افزایش ضریب اطمینان به عدد  2/۰2دارد و نشان میدهد روش اساتداده شاده ماثّّر باوده
است (شكل .)۲
در روش پیشنهادی مهندس مشاور پروژه ابتدا از باالدست شیب به منظور تعدیل شیب ،برداشات واریازههاا و
کاهش نیروهای محرّک و خاکبرداری انجا میشود که این خاکبرداری بیشتر در ناحیهای که قبالً جابهجایی
بیشتری داشته یعنی میانة شیب و نیز واریزههایی که به پایین شیب جاباهجاا شادهاناد اجارا مایشاود .پاس

شکل  .۷نتاي مدلسازي تحليلی براي شيب ناپايدار

شکل  .۸نتاي مدلسازي تحليلی پس از اصح هندسی

مقايسه و ارزيابی روشهاي پايدارسازي زمينلغزش (مطالعة موردي :زمينلغزش کيلومتر  630راهآهن)...
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از خاکبرداری ،یک گالری بتنی به منظور عبور مسیر راهآهن اجرا میشود .هدف از ایان گاالری جلاوگیری از
ریزش واریزهها در مسیر راهآهن و تا حدّی افزایش نیروی مقاو در پای شیب است و به صورت یاک گاالری از
بتن مسلح اجرا میشود .برای مدل کردن گالری ،دیوار کناری که در سمت شیروانی قرار گرفتاه را باه صاورت
یک دیوار بتنی به عرض  ۰۶سانتیمتر مدل کرده و مشخّصات بتن مسلح به دیوار اعماال مایشاود .همچناین
برای تماس این دیوار با خاک یک سطح مشترک 2بین خاک و بتن لحاظ میشود (شكل .)3
با توجّه به سطح لغزش به دست آمده از مدلسازی ،حج تقریبی مصالح جابهجا شاده در ایان حالات باه
وسیلة نر افزار اتوکد محاسبه گردید که این مقدار حدود  ۵۶۶۶۶مترمكعب به دسات آماد ،،بناابراین حاداقل
فاصلة این دیوار از پای شیب باید  2متر و ارتدا حداقل آن باید  ۵متر باشد تا بتواند حجا مصاالح ریزشای را
پشت خود تحمّل کند بدون اینكه ارتدا این مصالح از ارتدا دیوار بیشتر شود .در شكل ( )3نتیجة مدلساازی
و وضعیّت جابهجاییها مشاهده میشود.
برای مدلسازی سیست شمع در پایدارسازی شیروانی به عنوان روشی جایگزین برای روش اصالح هندسی
همانند حاالت قبل ابتدا در نر افزار  FLACهندسه شیروانی ساخته و مدل رفتاری و خصوصیات خاک به آن
اختصاص مییابد .سپس شرایط مرزی همانند حالتهای قبل اعمال میشود و سطح آ زیرزمینی نیز یک
متر باالتر از سطح مشترک دو الیه در نظر گرفته میشود تا حالت بحرانیتری داشته باشد و در ادامه ،مدل
آنالیز میشود .در این حالت ،نیمی از شیروانی را مدل کرده و تعداد  2۲شمع برای پایدارسازی استداده شده
که کافی است؛ بنابراین برای کلّ شیروانی باید تعداد  3۰عدد شمع با همان آرایشِ توضیح داده شده در باال
استداده کرد .نتایج حاصل از این مدلسازی در شكلهای  2۶و  22نشان داده شده است.
همانطور که در شكل  2۶مشاهده میشود بیشترین جابهجایی عمقی زمینلغازش حادود  1۶ساانتیمتار
است و در کنارة مرکز تقارن زمینلغزش بیشترین محدوده در ردة جابهجایی  2۵–4۶ساانتیمتار قارار دارد و
جابهجایی در سطح تماس دو الیه برابر با صدر شده است.

شکل  .3ميزا جابهجايی شيروانی و ديوار بر اسا

طر مهند

مشاور پروژه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Interface
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شکل  .61جابهجايی ميانة شيروانی پايدار شده با شمع

شکل  .66جابهجايی پهلوي شيروانی پايدار شده با شمع

بحث
به منظور بررسی مجاز بودن میزان جابهجاییهای محاسبه شده از مدلسازی در نر افازار  ،FLAC 3Dپاس از
توساط ساازمان نقشاهبرداری
مطالعه در آییننامههای مختلف ،از آییننامة کد لغازش کالیدرنیاا ( )C.G.Sکاه ّ
آمریكا تدوین شده است و به عنوان یاک مرجاع معتبار ماورد اساتداده قارار مایگیارد ،اساتداده گردیاد .در
دستهبندی انجا شده برای ایمن بودن زمینلغزش از نظر میزان جابهجایی ،ایان آیاینناماه بیاان مایدارد در
صورتیکه جابهجایی یک شیروانی در اّر زمینلغزش بین  1۶-2۶۶سانتیمتر باشد مایتاوان باا یاک قضااوت
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مهندسی آن را مجاز و ایمن دانست (لین 2و همكاران .)4۶۶۲ ،از آنجا که حداکثر جابهجایی در ایان شایروانی
 22سانتیمتر به دست آمده نیازمند قضاوت مهندسی است .در مورد قضاوت مهندسی میتوان از دساتهبنادی
توساط کاوجی ساساا 4و پاائولو
دیگر این آییننامه استداده کرد .در این آییننامه و همچنین اصول ذکر شاده ّ
کانوتی( 1ساسا و همكاران )4۶2۶ ،شیروانی با ارتدا  ۵۶–2۶۶متر در دستة لغزش با خطار کا طبقاهبنادی
شدهاند و از آنجا که شیروانی مورد بررسی دارای ارتدا  3۶متر است ،لذا در این دسته قرار میگیرد .همچناین
در هر دو مرجع ذکر شده در باال حداقل ضریب اطمینان برای پایداری شیب در حالت آنالیز سه بُعدی را برابار
با  2/۵دانستهاند و با توجّه به عدد  2/۰2برای ضریب اطمینان که توسّط برنامه  FLACبه دست آماد ،قضااوت
مهندسی ایمنی شیروانی اصالح شده را تثییاد مایکناد .همچناین مائوساونگ هاناگ 2تغییار مكاان تاا 2۶۶
سانتیمتر را در یک شیروانی ایمن و مجاز میداند (هانگ و همكاران .)4۶۶3 ،لذا با توجّاه باه توضایحات داده
شده ،روش اصالح هندسی که برای پایداری این شیروانی انتخاا و تحلیال شاد ،روشای مناساب باا نتاایجی
مطمئن و قابل قبول است .از سوی دیگر ،میزان جابهجایی به دست آمده برای شیروانی پایادار شاده باه روش
اص االح هندساای ،مطااابق دسااتهبناادی کااد لغاازش کالیدرنیااا خطاار زمینلغاازش را در کااالس ایماان قاارار
میدهد (لرویل )4۶۶۰ ،که نشان از تثیید روش مذکور دارد.
همانطور که در شكل  3مشاهده شد در کانتور جابهجایی دیوار با دو رنگ سابز روشان در گوشاة سامت
چپ که در حقیقت وسط شیروانی در پایین شیب است و سبز کمی تیرهتر در گوشة سمت راسات تصاویر کاه
پهلوی شیروانی میباشد ،مشخّص شده است .بنابراین میزان جابهجایی در محلّ دیوار گاالری در وساط دیاوار
حدود  2۶-۵۶سانتیمتر و در قسمتهاای کنااری حادود  1۶-2۶ساانتیمتار اسات کاه در صاورت فعّالیّات
زمینلغزش میتواند موجب ایجاد خساراتی به ضلع کناری گالری شود .همچنین حداکثر جابهجاایی شایروانی
در این حالت ،کمی بیش از  3۵سانتیمتر به دست آمده است و همانطور که مشاهده میشود تقریباً در ناحیة
میانة شیروانی و در قسمت قرمز رنگ واقع شده است .از نظر ایمنی پایداری بایستی توجّاه نماود کاه حاداکثر
میزان جابهجایی کمتر از  2۶۶سانتیمتر به دست آمده ،لذا در این وضعیّت نیز میزان جابهجایی مجاز ولای در
لبة مرز ناایمن قرار دارد که با روشهایی مانند تعبیة زهکش میتوان از مرز ناایمن فاصله گرفت.
بیشترین میزان جابهجایی زمینلغزش در مدلسازی سامانه ،استداده از شمع حدود  14سانتیمتار اسات و
مربوط به پایین شیب در محدودة قرمز رنگ میشود که در آنجا شمع قرار ندارد .خاطرنشان میشاود چیانش
شمعها از فاصلة  4۶متری از لبة تاج شیروانی شرو شده و تا فاصلة  2۶۶متری آن یعنی محدودهای باا طاول
 ۲۶متر در جهت شیب ادامه دارد .همچنین در ده متر ابتدا و انتهای پهلوهاا شامعی تعبیاه نشاده اسات و در
واقع محدودة سبز رنگ شكل  2۶که تقریباً در میانة شیروانی قرار دارد و به شكل مرباع در زیار محادودة زرد
رنگ قرار دارد منطقهای است که شمعها در آن محدوده قرار گرفتهاند.
با بررسی شكل  ،22مشاهده میشود بیشترین جابهجایی پهلوها بین  2۶–24/۵سانتیمتر است و بیشترین
محدوده در پهلوی شیروانی مربوط به کنتور  ۵–2/۵سانتیمتر میشود .یعنی شیروانی در این حالت در دساتة
شیروانیهای ایمن حتّی بدون قضاوت مهندسی قرار مایگیارد و حتّای سااخت ساازههاای مساكونی نیاز در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Lynn
2- Kuji Sassa
3- Paolo Kanutti
4- Maosong Huang
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پاییندست شیب هیچگونه مشكلی به وجود نمیآورد امّا نباید فراموش کرد که اجرای شمع مشاكالت اجرایای
خود را داشته و مستلز صرف هزینههای باال است و ایان در حاالی اسات کاه روش اصاالح هندسای در ایان
شیروانی تثمینکنندة پایداری مورد انتظار بوده و تغییار مكاان را باه حادّ مجااز مایرسااند و هزیناة اجرایای
توساط
پایینتری نسبت به سامانة شمع دارد .در جدول  2نتاایج باه دسات آماده از تحلیلهاای انجاا شاده ّ
مدلسازی در نر افازار  FLAC 3Dجهات مقایساة باین میازان حاداکثر جاباهجاایی و وضاعیّت پایاداری در
گزینههای مختلف پایدارسازی زمینلغزش به طور خالصه ارائه شده است.

نتيجهگيري
نتایج خروجی این تحقیق نشان داد که میزان جابهجایی حداکثر در روش پیشنهاد شده توسّط مهندس مشاور
پروژه بیشتر از این مقدار در روش اصالح هندسی است .همچنین اجرای گالری نیازمند هزینههای بااال جهات
خرید بتن و میلگرد ،حمل و نقل آن و نیز نیروی متخصّص اجرایی است .باید در نظر داشت در صاورت ایاراد
خسارت به دیوارة گالری ،به علّت فعّالیّت زمینلغزش ،ترمی قسمتهای خسارتدیده که از جنس بتن مسالح
است کار دشواری میباشد .در طرح پیشنهادی مهندس مشاور پروژه در خصوص آ هاای ساطحی و نیااز باه
زهکشی راهكاری ارائه نگردیده در حالی که میدانی باال آمدن سطح آ زیرزمینی باعث افزایش تغییار مكاان
شیروانی میشود .همچنین استداده از شمع جهت پایدارسازی با وجود کاهش چشمگیر تغییر مكاان ،هزیناهبر
بوده و نیازمند صرف زمان زیادی است و نیز اجرای شمع در شیب دارای مشكالتی از نظر اجرایی میباشد.
با توجّه به اینكه روش اصالح هندسی خیلی هزینهبر نبوده و ایمنی و بازدهی آن در مدلسازی تحلیلی
انجا شده در نر افزار  FLAC 3Dتثیید شد و همچنین با توجّه به اینكه در این روش ،شرایط طبیعی محیط
حدظ شده و کمترین دخالت در طبیعت صورت میگردد لذا روش اصالح هندسی مناسبترین روش جهت
پایدارسازی این شیروانی خواهد بود .در روش پیشنهادی اصالح هندسی همراه با زهکشی ،هزینة اجرایی طرح
پایینتر است ،جابهجاییها کمتر بوده و امكان وارد شدن خسارت به خاکریز کمتر و در صورت ایجاد
خسارت ،ترمی آن آسانتر است .همچنین میتوان با ترکیب این روش با روشهای بیومهندسی مانند کاشت
گیاه وتیور گراس 2در دامنه ،بر پایداری شیروانی افزود.

سپاسگزاري
در پایان الز است از زحمات سرپرست محتر دستگاه نظارت مقی پروژة راهآهان غار کشاور جناا آقاای
مهندس محسن کتابی که راهنماییهای بیدریغ ایشان کمک بسزایی در پیشبرد این تحقیق باود و همچناین
از شرکت مهندسین مشاور هگزا (مهندس مشاور پروژه) به خاطر در اختیار قرار دادن اساناد فنّای و گزارشاات
پروژه تقدیر و تشكر گردد.
جدول  .6مقايسة ميزا جابهجايی در حاالت مختلف
وضعيّت شيروانی

حالت طبيعی

پايدارسازي به روش
اصح هندسی و زهکش

پايدارسازي به روش
مشاور (اصح هندسی
و اجراي گالري)

پايدارسازي با
سيستم شمع

میزان جابهجایی ()Cm

2۲۵

22

3۵

14

وضعیّت پایداری

ناپایدار

پایدار

پایدار

پایدار
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1- Vetiver grass
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) تحليل عددي و پايدارسازي زمينلغزش با توجّه ويژه به زمينلغزش رخ داده در قطعرة2134(  مهدی،قائمی
، دکترای خااک و پای، جهانگیر خزائی: استاد راهنما، پایاننامة کارشناسی ارشد، کرمانشاه-  راهآهن محير3
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