
 

 

 چگونه باید با آن مقابله کرد؟چیست و  روانگرایی

 

( برای توضیح پدیده روانگرایی EERIتوسط اعضای موسسه تحقیقات فنی و مهندسی زلزله ) است که تألیفاتیمقاله از اولین این 

محسوب ک یتوسط متخصص ژئوتکن الزم هایارزیابیانجام  برایجایگزینی مقاله  . ایننوشته شده است آن،راهکارهای مقابله با و 

 .شودنمی

 فرآیند روانگرایی

یک مایع  صورتو به  دهندمیرا از دست  مقاومت خوداست که رسوبات در زیر سطح آب به طور موقت  ایپروسهروانگرایی 

 هایماسهو گاهی اوقات  بدون رسالی و  ماسهرسوبات  ،نوع رسوبات ترینحساس. کندمیرفتار جامد ماده به جای  ویسکوز

 هایالیهعبور از با  اولیه که امواج برشی و ایلرزهامواج  :از اندعبارت ،شودمی روانگرایی موجبخاک که در  عواملی روان هستند.

(. 1 لشک) شوندمیشل  هایدانهسنگ  جاییو جابه شکل و ساختار دانه بندی و نهایتاً حرکت تغییرسبب اشباع شده،  هایدانه

ن وز تا حدودمنفذی آب . اگر فشار خواهد شد هادانهمنفذی بین آب فشار  ذرات سبب افزایش سقوط ،اگر زهکشی انجام نشود

 ایطیچنین شردر . خواهد داشت ویسکوزمایع رفتاری مانند یک به طور موقت  دارای سنگ دانه، الیه افزایش یابد خاک پوشاننده

 گفت روانگرایی رخ داده است. توانمی

گسترده به نحوی که سبب وارد شدن خسارت  تغییر شکل دارد، امکان خاک مقاومت برشی کمی که پس از روانگراییدر شرایط 

خاک، مقدار سیمان و یا خاک  به سستیدر درجه اول  شود روانگراخاک دران  که یشرایط. د داشتهشود، وجود خوا هاسازهبه 

مق، ، عمصالح سستیروانگرایی به  ناشی ازو مقدار محدودیت زهکشی بستگی دارد. مقدار تغییر شکل خاک  رس بین ذرات

ی بستگی دیگر هاسازهو  هاساختمانو توزیع بارهای اعمال شده توسط  ، شیب زمینروانگرا شدهالیه  وسعت مساحتو  ضخامت

 .دارد



 

 

کیل تازه تش هایالیهدارای  زمین شناسی و هیدرولوژیکی که به لحاظ هاییمحیط، اما به دهدنمیروانگرایی به طور تصادفی رخ 

تر شلو  ترتازههر چه رسوب به طور کلی،  .شودمیاست( محدود  سطح سفره آب باال ی کهدر مناطقهستند )و الی  ماسه شده از

 10،000ز کمتر ا)روانگرایی شامل هولوسن  به ترحساس. رسوبات حساس استبیشتر  روانگراییبه ، خاک باالتر باشد و سطح آب

 کننده با فشردگی پرمواد و  باد ات ناشی از وزشرسوبو  بیسیال هایدشترسوبات رودخانه،  رسوبات بستر، هادلتادر  (ساله

بیشترین  باشد،سطح زمین  زیرمتر  10کمتر از  یزمینزیر آب که سطح سفره  یروانگرایی در مناطقوقوع . باشدمی ضعیف

 . خاک متراکمنیز مشاهده شده استمتر  20از  سطح سفره بیشترروانگرایی در مناطقی با  پدیده . چند نمونه ازاحتمال را دارد

 .داردروانگرایی به  ی، حساسیت کمباشد شده فشرده یعنی خاکی که به خوبی

 
نشان داده ). تغییر شکل برشی دهدمیروانگرایی را نشان روند  کهماسه از آب اشباع شده  هایدانهیک حجم از از طرحی  – 1شکل 

 کنند، سقوط سست روی هم قرار گرفته هایگروه شودمی ، موجبزندمی به همرا  ایدانهساختار که ناشی زلزله  (فلش بزرگبا شده 

 .ه شده است( نشان دادyoud ،1992فلش منحنی )که  که توسط طورهمان

 ساخته دست بشراثر روانگرایی بر محیط زیست 

. تنها زمانی که روانگرایی به نوعی از جابجایی زمین یا نباشد پدیده روانگرایی به خودی خود ممکن است مخرب و خطرناک

 وقوع روانگرایی از اهمیته لحاظ مهندسی . بزیست مشاهده خواهد شد محیط ن براثرات مخرب آ، شود منجرشکست زمین 

. عوارض جانبی روانگرایی برخوردار است زیادی از اهمیت آسیب برایآن  هایقابلیت، اما شدت آن و یا بسزایی برخوردار نیست

سان نوگسترش جانبی؛ اک(، شکست در زمین )جابجایی خاز:  اشکال عبارت استاین . داشته باشدد اشکال مختلفی توانمی

 ؛ و افزایش فشار جانبی بر روی دیوارهای حائل.نشست؛ باربری از دست دادن قدرت ،زمین

 

 



 

 

 شکست در زمین

 را به صورت جانبیبزرگ از خاک  هایتوده معموالً. این شکست استناشی از روانگرایی  عواقب بارترینفاجعهشکست در زمین 

ومتر کیل هادهتا  یسرعت با شیبپایین  به منت کیلومتر هادهرا بزرگی از خاک  هایتودهو در چند مورد،  کندمیجا جابمتر  هاده

 از خاک روانگرا ایالیه بر روی سالم هایتودهو یا روانگرا شده  کامالًممکن است از خاک  این جریان. کندمیجا جابدر ساعت 

گسترش  درجه 3بیشتر از  معموالًتند،  نسبتاً با شیب ایدامنهدر و یا الی در ماسه شل اشباع  روانی. باشدشده تشکیل شده 

 (.2)شکل  یابدمی

 
موجب  ،نمودار گسیختگی روانی ناشی از روانگرایی و از دست دادن قدرت خاک بر روی یک شیب تند. از دست دادن قدرت - 2شکل 

 (.Youd ،1992) شودمیایجاد ناپایداری و روانی به پایین شیب تند 

 گسترش جانبی

 شودیمیک الیه زیر سطحی  درروانگرایی  در نتیجه وقوعخاک بزرگ  سنگی هایتوده گسترش جانبی شامل جابجایی جانبی

سترش . گدهدمی توسط زمین لرزه رخ شدهترکیبی از نیروهای گرانشی و نیروهای اینرسی تولید  نتیجه(. جابجایی در 3)شکل 

مانند یک کانال رودخانه  آزاد وجهو به سمت یک  شودمیایجاد درجه(  3جانبی به طور کلی در شیب مالیم )اغلب کمتر از 

و  دشکنمی یداخل به صورت معموالً جا شدهجاب. زمین رسدمی متر ینچند به معموالً. جابجایی افقی کندمیکنده شده حرکت 

 اسیونفوندموجب مشکل در  معموالً. گسترش جانبی شودمیسطح شکسته  بر روی فرو زمینو  فرا زمین، پرتگاه، شکاف موجب

 و فشرده سازی و دیگر در توده شکست تأسیساتشکست، قطع خطوط لوله و  عرض ساخته شده بر روی و یا در یهاساختمان

 .شودمیشکست  پنجه ساخته شده بر روی ی مهندسی، از قبیل پل،هاسازه کمانشیا 

آالسکا، بیش از  1964ناشی از گسترش جانبی به شدت مخرب و اغلب فراگیر است. به عنوان مثال، در طول زلزله  هایآسیب

 . یا نابود شدند و آسیب دیدندرودخانه  هایکانالدشت سیالبی به سمت  اترسوبپل توسط گسترش  200

 



 

 

 پایه پلو تیر جانبی بر پایه کناری پل  در فشار جانبیو موجب  را خم کرد هاپل، عرشه را فشرده کرد هاروساخت ،گسترش

در  1906مثال در زلزله سال خطوط لوله مخرب است. به عنوان  برای خصوص. گسترش جانبی به شده، شد کج جا شده وجاب

. ردبود را به شدت مختل ک آمدهبه وجود که در جریان زلزله آتشی  خاموش کردنخط لوله تالش برای  شکست ،سانفرانسیسکو

 .شد سانفرانسیسکوبه  خسارت وارده کل از ٪85 حدوداً دلیلآتش سوزی 

 
 (.Youd ،1992نمودار گسترش جانبی ) - 3شکل 

 نوسان زمین

خاک  یهاالیه، روانگرایی در عمق ممکن است باشدخیلی مالیم  جابجایی جانبی برای ایجادزمین مسطح و یا شیب  جایی کهدر 

مواج او همگام با باال و پایین  ،عقب ،به جلوباالیی خاک نوسان الیه  موجب همین امر که زیرین جدا کند هایالیهاز پوشاننده را 

لوله  و خطوط اسفالتمانند  ی صلبهاسازهباز و بسته شدن شکاف و شکستگی  با معموالً(. این نوسانات 4)شکل  شودمی زمین

و  روهاپیادهاسفالت  سبب شکست درسانفرانسیسکو  از مارینامنطقه در  1989 زلزله لوما پریتا درهمراه است. نوسان زمین 

 .شد نیزوسیع خط لوله و شکستگی  هاخیابان

 
زیرین  هایالیهسطحی از  هایالیه موجب جدا شدن هاشور خورده ناحیهزمین ناشی از روانگرایی در افقی نمودار نوسان  - 4شکل 

و  سراسر شکاف در ایجاد ضربهو  ایجاد شکافکه موجب  کندمینوسان اطراف  هایزمینمتفاوت از  یک مددر  شده جدا . الیهشودمی

 (.Youd ،1992) شودمی امواج زمین انتقال

 



 

 

 تکیه گاهی )باربری( مقاومتاز دست دادن 

تغییر شکل احتمال ، دهدمیرا از دست  مقاومت خودو  شودمیروانگرا  استتکیه گاه یک ساختمان یا سازه  که وقتی خاک

 هایشمع. در مقابل، مخازن و (5)شکل  شودمی یا کج و یا دچار نشست سازه آنموجب  وجود دارد که بهبزرگ در داخل خاک 

 1964در طول زلزله  هاساختماناز  . به عنوان مثال، بسیاریدفن شده ممکن است از خاک روانگرا شده بیرون بیایندخاک در 

در طول این رویداد در مجتمع آپارتمانی  از این نوعشکست  ترینبزرگ. دچار نشست و کج شدگی شدندنیگاتا، ژاپن 

Kawangishicho در یک الیه  ابتدا، روانگرایی ظاهراً. کج شدنددرجه  60 تاکه در آن چندین ساختمان چهار طبقه  رخ داد

به  . موج روگسترش یافت باالییماسه  هایالیهپس به سمت باال از طریق سو  ایجاد شدمین زیر سطح ز درمتر  ینماسه چند

 .نشست کنند و کج شوندبه آرامی  هاسازهرا ضعیف کرد و موجب شد که  هاساختمان زیرخاک  ،روانگرایی افزایش

 
تکیه گاه  و در نتیجه کندمی تضعیفرا . روانگرایی خاک باربریعلت از دست دادن قدرت شده به کج  سازهنمودار  - 5شکل 

 (.Youd ،1992) سنگین نشست کند و کج شودسازه  شودمی موجبکه  کندمیفونداسیون رو ضعیف 

 نشست

، دش باال توضیح دادهکه در بزرگ در ارتباط با شکست ظرفیت باربری خاک  نشست برای ایجاد سازهدر بسیاری از موارد، وزن 

خاک  و شده خاک پراکنده ایحفرهفشار آب  به علتممکن است  ترکوچک نشست. با این حال، اندازه کافی بزرگ نخواهد بودبه 

 رایج روانگرایی هاینشانهماسه از جوشش فوران . باشند ممکن است مخرب هانشست. این رخ دهد پس از زلزلهتحکیم یافته 

 وضعی منجر شود.م تفاضلینشست د به توانمیکه همچنین  است

 حائلافزایش فشار جانبی بر روی دیوارهای 

وارهای نتیجه، دی در، فشار جانبی بر روی دیوار تا حد زیادی ممکن است افزایش یابد. روانگرا شوداگر خاک پشت یک دیوار حائل 

 .دندچار شکست شو ایسازهاز نظر و یا  کج، جاحائل ممکن است به صورت جانبی جاب

 



 

 

 پیش بینی کرد؟ توانمیرا روانگرایی  آیا

)با  یستقابل پیش بینی نزلزله  آن مانند وقوعوقوع  امکان پذیر است اماروانگرایی دارند که پتانسیل  یاگر چه شناسایی مناطق

 (.شده به آن و درجه اطمینان اختصاص داده زمان، مکان

ر حال د هانقشه. این کرده است در مورد این خطر تقویترا تا حد زیادی دانش ما  ایمنطقهنقشه پتانسیل روانگرایی در مقیاس 

جهان وجود دارد. نقشه پتانسیل روانگرایی به طور  در و مناطق مختلف دیگر حاضر برای بسیاری از مناطق ایاالت متحده و ژاپن

ی اشاره به روانگرایبه . حساسیت است آمدهوجود  به امکان روانگراییبا یک نقشه  حساسیت به روانگراییترکیب نقشه کلی با 

 کانام. است نوع خاک، تراکم و عمق آب آن اصلی کنترل حساسیت عواملکه  دارد ظرفیت خاک برای مقاومت در برابر روانگرایی

 عوامل ازخاک است. فراوانی وقوع زلزله و شدت زمین لرزه  بر رویشده  وارد نیرویروانگرایی تابعی از شدت لرزش زمین و یا 

 .روانگرایی است وقوعمؤثر در 

 کاهش خطر چیست؟ یهاگزینه

 گوناگونی برای کاهش خطر روانگرایی احتمالی وجود دارد: هایراه

 (.دنبو زمین )در صورت کوچکپیش بینی شده مقاومت در برابر حرکات برای  هاسازهتقویت  (1

به طوری که  ،(ی موجودهاساختمانرد ادر مو اصالحات فونداسیوناز جمله ) نوع و عمق مناسب فونداسیونانتخاب  (2

و یا مع ؛ شفونداسیون صلبیتبرای افزایش  پی گستردهبه عنوان مثال، ) نگذارد سازه اثر نامطلوبی برحرکات زمین 

 .(یافته است روانگرا گسترشخاک عمیق که در زیر یک منطقه از ستون 

به عنوان مثال، حذف و جایگزینی خاک روانگرا؛ ) آن اثرات کنترل برای یا  پتانسیل روانگراییحذف تثبیت خاک برای  (3

 .(جانبیگسترش ؛ تقویت مناطق کردن و یا آبگیریمتراکم ، دوغاب توسط تزریقتثبیت سازی در محل 

 ؟شوندمیکاهش انتخاب  یهاگزینهچگونه 

بستگی دارد. در صورتی که خطر حرکت جانبی قابل توجهی وجود  سایت خاص هایویژگی شدت به بهی کاهش هاگزینهانتخاب 

کیه ت فراهم کردن برایراه حل  ترینصرفهپیدا کردن مقرون به  بهجدید تا حد زیادی ساختمان ، کاهش برای یک نداشته باشد

به طور کلی  وقوعاحتمال  کاهش ،دلیل وجود سازهبه موجود،  یهاساختمان. برای نشست بستگی داردو کنترل  گاه عمودی

 موجبچرا که  ممنوع استموجود  ساختمانبرای یک  کندمیرا متراکم که خاک  هاییتکنیک. است ترقیمتو گران  ترسخت

 .شوندمینشست سازه 

ممکن است اقدامات کاهش دهنده، در برخی موارد  واقع شدن مؤثرهنگامی که خطر گسترش جانبی وجود داشته باشد، برای 

 .اعمال شوندفراتر از مرز سایت  د کهنباشنیاز 

 است؟ مؤثرآیا کاهش 

ه عنوان مثال، . بشوندمی استفاده پتانسیل روانگرایی شناخته شده دارای هایسایت درزمین  برای تقویتچندین تکنیک مختلف 

 ،سانفرانسیسکوو جنوب  یونیون ، شهرخلیج فارم امری ویل، جزیره ،ریچموند ،سانتا کروز ،ترژردر جزیره  مناطق مختلفی

 . تقویت شدند 1989کالیفرنیا، قبل از زلزله لوما پریتا در سال 



 

 

ک شدت آسیب اند یا وارد نشد و یآسیبروی آن ساخته شده  یهاسازهبه زمین و یا  ،ه بودصورت گرفت مناطقی که این اقدامدر 

در مجاورت این  تقویت نشده هایزمین. در مقابل، متغیر بود 0.45g تا 0.11gاز  ماکزیممشتاب این در شرایطی بود که  بود.

 .شدندنشست نوسان و یا  دچار  روانگرایی گسترش به علت عمدتاً مناطق،

 مترجم: پوریا نخعی
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