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چکیده
در اثر جابهجایی ریز صفحات نسبت به همدیگر امواج لرزهای و شکست گسل

طراحی و ساخت جعبه برش دو

شکل میگیرد که با توجه به عمق ،میزان جابهجاایی ،ناوج جاباهجاایی ،شارای

بخشی جهت مدلسازی گسلش

زیرسطحی پیامدهای متنوعی را بار روی ساطز زمایز از اود نماان مایدهاد

عادی و معکوس در دستگاه

تاکنون مطالعات محدودی بر روی گسلش سطحی صورت گرفته است اماا باه
دنبال وقوج سه زمیزلرزه چیچی تایوان ،دوزجی وکوجاعلی ترکیه انجام چنیز

سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

مطالعاتی شتاب گرفته است با توجه به از بیز رفتز سریع شواهد سطحی گسلش
و کم بودن زمان بررسیها از یا

رارو و زماانبار باودن و بااب باودن هزیناه

سا ت نمونههای بزرگمقیاس (شرای  )1gاز ررو دیگار ،اهمیات مطالعاات

ناصر تالی
دانشجوی دکتری زمینشناسی مهندسی ،گروه زمینشناسی ،دانشکده
علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد

گسلش در شرای گرانش تمدید شده ( )Ngباه کما

دساتگاه ساانتریفیو را

آشکار می کند در ایز تحقیاق ابتادا جزایاات جعباه دو بگمای گسالش ماورد
استفاده تمریز شده است سپس نتایج هفت آزمایش شبیهسازی گسلش انجاام

غالمرضا لشکریپور (نویسنده مسئول)

شده به کم

استاد گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد،
lashkaripour@um.ac.ir

ایز جعبه ارااه شده است پنج آزمایش اولیه بهمنظور کالیبراسیون

جعبه و کاهش شرای مرزی بوده است و دو آزمایش نیز به شبیهسازی گسالش

ناصر حافظی مقدس

عادی و معکوس -بعد از کسب شرای مطلوب – بر روی اا هاای داناهای

استاد گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد

پردا ته است سپس نتایج مقدار جابهجایی منتقل شاده باه ساطز زمایز ،میازان
جابهجایی مورد نیاز سنگ کف جهت ظهور گسل در سطز ،تغییر زاویه گسال

عباس قلندرزاده
دانشیار دانشکده مهندسی عمران ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

از سنگ کف تا سطز زمیز ،وسعت منطقه تغییر شکل در گسالش معکاوس و
عادی با همدیگر مقایسه شده است
واژگان کلیدی :سانتریفیو  ،گسلش ،جعبه شبیهساز گسلش ،انتمار گسلش،
گسلش عادی ،گسلش معکوس

 -1مقدمه
در چند دهه گذشته تحقیقاات مهندسای زلزلاه بیماتر بار روی

ده کیلومتر رول داشته باشد و با سازه هاای مگتلفای تدقای کناد

پاسخ دینامیکی سازهها تمرکز داشته است در مقابل توجه کمتاری

بیه های سطحی زمیز اغلب متمکل از رساوبات منفلال اسات

دو وجاه گسال)

عبور گسل از پیسنگ به رساوبات فوقاانی باعاغ تغییار الگاوی

گساالش

انتمار میگردد در نتیجه لوصیات آبرفتهای سطحی بر نحوه

سطحی و مگاررات آن صاورت گرفتاه اسات [ ]7-2در ایاران از

آسیبهای گسلش بر سازههای رویی تأثیرگاذار اسات لاذا ایاز

شاده مایتاوان باه

موضوج دستمایه تحقیقات زیادی در دو دهه ا یر شده است با توجاه

زمیز لرزه تبریز ( 1771مایددی) ،سالماس ( ،)1391/10/10دشات

به اینکه شواهد گسلش سطحی در مدت کوتااهی پاس از وقاوج

بیاض ( )1307/17/91و کولی بنیابااد ( )1373/11/27اشااره کارد.

گسلش از بیز میرود لذا استفاده از مدلسازی جهت مطالعه ایز

بیمینهی جابهجایی ایاز گسالشهاا باهترتیاب  011 ،041 ،711و

پدیده از اهمیت اصی بر وردار است از آنجا که رفتار اا

 471سانتی متر اندازه گیری شده است [ ]7یکی از دبیل اهمیات

بهشدت تحت تأثیر سطز تنش میباشد از رو های مدلساازی،

گسلش سطحی ایز است که گسلش سطحی ممکاز اسات چناد

تار اسات

به نتایج ناشی از گسلش (جابهجایی شبه استاتی

شااده اساات [ ]1تاااکنون تحقیقااات زیااادی در لااو
جمله بزرگتریز گسلشهای سطحی گازار
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رو

مدلسازی  Ngکه نتایج آن باه واقعیات نزدیا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 93

ناصر تالی ،غالمرضا لشکری پور ،ناصر حافظی مقدس و عباس قلندرزاده

کاربردیتر میباشد [ ]3در ایز مقاله جهت مدلساازی گسالش
معکوس و عادی در شرای  Ngباه کما
جعبه بر

ی

دساتگاه ساانتریفیو ،

دو بگمی رراحی و سا ته شد و مورد آزماایش

قرار گرفت که پس از حذو ممکدت دستگاه و کاهش شرای
مرزی ،دو نوج گسالش عاادی و معکاوس باه کما

آن انجاام

توس پاکراوسکی و فیودورو [ ]20صورت پذیرفت
شاااید بتااوان کااار روت و همکاااران [ ]20را جاازو اولاایز
تحقیقات انتمار گسلش از بیز آبرفت توس دستگاه ساانتریفیو
دانست در ایز مطالعه محققیز به مزیت آزمایشهای سانتریفیو
نسبت باه آزماایشهاای محای  1gاشااره دارناد و دساتگاههاای
سانتریفیو موجود در نقاط مگتلف دنیا را که در آن زمان توسعه

گرفته است که در ادامه شرح داده واهند شد

بیمتری پیدا کردهاند را برشمردهاند از جمله اولیز دساتگاههاای
 -2پیشینه تحقیق

سانتریفیو میتوان به دستگاه کالت

پیش از وقوج گسلش سطحی در زمیزلارزههاای ساال 1333

هفتاد میددی در مطالعات مکانی

 0اشااره نماود کاه در دهاه
ا

بهکار رفته اسات ایاز

ماایددی شااامل زم ایزلاارزههااای کوجاااعلی 1بااه بزرگااای ،7/4

دستگاه در تعدادی از تحقیقات اولیه بر روی شامعهاا [،]27-27

دوزجی– بولو 2به بزرگای  7/1در ترکیه و چایچای 9تاایوان باه

انکرا کف اقیانوسها [ ،]23لغز

گسال [ ]91و ساا تمانهاای

بزرگای  7/0ریمتر ،توجه جامعه مهندسی در رراحای ساازههاا و

ثقلی ساحلی [ ]91مورد استفاده قرار گرفته است

مستقیم گسل کافی نبود؛ ولی باه دنباال

بااا پیماارفتهااای علاام و فاازآوری ،ماادلسااازی بااا دسااتگاه

سارتهای سنگیز و گستردهای که به سازهها و تأسیسات فنی رای

سانتریفیو افزایش یافته است و پرو ههای تحقیقااتی در اروپاا و

ابنیه ی فنی به مقوله بر

باار هااای گساالی در ایااز سااه زماایزلاارزه وارد شااد ،توجااه جامعااه
مهندسی را به مقوله مگاررات گسلش سطحی جلب نمود []22-11

آمریکا و غیره در ایز زمینه تعریف شده است
از جمله مراکز تحقیقاتی مجهز باه دساتگاه ساانتریفیو در ایاران

پیمینه استفاده از مدلسازی به قرنها قبل باز میگردد با توجه به

میتوان به دستگاه سانتریفیو دانمگاه تهاران ،پووهماگاه بایزالمللای

هزینه باب و گاهی عدم امکاانپاذیری انجاام آزماایشهاا در مقیااس

زلزلهشناسی و مهندسی زلزله و دانمگاه علام و صانعت اشااره نماود

پدیاده در مهندسای،

با دستگاه سانتریفیو دانمگاه تهران تاکنون تحقیقات زیادی صاورت

ماایباشااد امااا در

گرفته است که از جمله آنها میتوان به پاسخ لولههای مدفون پیوسته

پدیده معموبً متأثر از سطوح تانش اسات و باا

تحات اثار گسالش توسا رجحاانی و همکااران [ ،]99-92بررساای

سطوح تنش مدل نسبت به نموناه

رو هاای کاااهش اثاارات گساالش معکااوس باار عملکاارد پاایهااای

واقعی تغییر کرده و نتایج صحیحی حاصل نمیشود بنابرایز اساتفاده

سطحی توس آشتیانی و همکاران [ ]94مطالعه تأثیر گسل شایبلغاز

از مطمانزتاریز

باار توناالهااای قطعااهای (سااگمنتی) سااطحی حفاار شااده در ااا ،

رو هاساات آگاااهی کاماال بااه تنااوری ماادلسااازی ،چگااونگی

مدلسازی در سانتریفیو توسا کیاانی و همکااران [ ]90-90اشااره

استگراج روابا بایز مادل و نموناه واقعای و فرضایات مادلساازی

نمااود دسااتگاه سااانتریفیو مااورد اسااتفاده تولیااد شاارکت اکتیاادیز

مدل از نمونه واقعای و همننایز تعمایم

سیستم 0فرانسه ،مدل  C67-2و از نوج ساانتریفیو های تیاری باوده و

واقعی ،یکی از بهتریز رو های بررسای یا
ماادلسااازی فیزیکاای آن در مقیاااس کوچاا
اوتکنی

رفتار ی

مدل کردن آن در مقیاس کوچ

از دستگاه سانتریفیو برای مدلسازی در اوتکنی

سانتریفیو برای سا ت ی

نتااایج آن امااری ضااروری اساات [ ]29ایااده اسااتفاده از دسااتگاه

دارای ساکوی شاناور مایباشاد ایاز ساانتریفیو دارای اجزایای

سانتریفیو در مدلسازی فیزیکی برای اولیز باار توسا فیلیاپس 4در

همنون سبد شناور ،بوم ساانتریفیو  ،وزناههاای تعاادل ،اتلاابت

سال  1703در فرانسه ارااه شد [ ]24در ادامه تحقیقات در سال 1390

گردشی هیدرولی

و اتلابت لغزشی الکترونی  ،سیستم راناش

در کمور شوروی سابق برای نگساتیز باار از دساتگاه ساانتریفیو در

(درایور) ،روپو

مدلسازی فیزیکی آزمایشهاای مکانیا
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اا

اساتفاده شاد کاه

ایرودینامی  ،سیساتم کنتارل باابنس اتوماتیا

در حالت چر ش و سایر اجزای جزای دیگر میباشد (شکل )1
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طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدلسازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

شکل ( :)1نمايي از دستگاه سانتريفیوژ ژئوتکنیکي مورد استتفاده در ايت
تحقیق در دانشگاه تهران مدل .C67-2

 -3جعبههای شبیهساز گسلش در ساير مراکز علمي
جهت انجام آزمایشهای  Ngبه جعبه شبیهسااز نیااز اسات در
مراکز تحقیقاتی بسته به توان فنی و امکانات در دسترس و هدو از
پووهش جعبههای شبیهسااز باا مکانیسامهاای عملکاردی سااده تاا
پینیده سا ته شده است که از جمله آن میتوان به مطالعات لایز و
همکاران [ ]97اشاره کرد کاه باا ساا ت جعباه ماساه سااده باه مطالعاه
همگرایی صفحات پوسته زمیز پردا ته است لی و هامادا [ ]97نیاز باا
کم

جعبه بر

مطابق شکل ( )2باه مطالعاه انتماار گسالش از

دا ال رساوبات ماساه ای پردا تااه اسات براناازبی و همکااران
[ ]41-93با استفاده از مدلسازی ساانتریفیو باه مطالعاه انادرکنش
گسلهای عادی و معکاوس و پایهاای ناواری پردا تناد در ایاز
راستا ،برای انجام ایز آزماایشهاا از دساتگاه ساانتریفیو دانماگاه
داندی اسکاتلند استفاده شده است که جعبه آزمایش اصی به ایز
منظور رراحی و مورد استفاده قرار گرفته اسات کاه در شاکل ()9
نمان داده شده اسات در اداماه ،لاولی و همکااران [ ]41باهمنظاور
بررسی پاسخ پیهای کیسونی قرار گرفته در دا ال اا

داناهای

شکل ( :)2نمايي از جعبه برش در مطالعات لي [.]33

بدون چسبندگی که در معرض گسلشهای معکوس و عادی قارار
گرفته است از دستگاه بر

فوق استفاده کردهاند

سایر محققیز مثل تانیاما و واتانابه [ ،]42سای و همکاران [،]49

 -4ساخت جعبههای شبیهساز گسلش در دانشگاه تهران
از محققیز دا لی که برای مدل سازی فیزیکی گسالش،

فنگ [ ]44نیز از جعبه بر

در مطالعات ود استفاده نمودهاند
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جعبه شبیه ساز گسلش سا ت ا ه اند می توان به رجحانی و

ناصر تالی ،غالمرضا لشکری پور ،ناصر حافظی مقدس و عباس قلندرزاده

شکل ( :)3جعبه آزمايش مدلسازی گسلش در دستگاه سانتريفیوژ دانشگاه داندی (الف) شکل شماتیک جعبه آزمايش؛ (ب) عکس از جعبه آزمايش [.]44-33

همکاران [ ،]92آشتیانی و همکاران [ ]94اشاره نمود که بهترتیب

گسل تحمیلی نیست تجربه حاصل از سا ت ایز دو جعبه بر باعغ شاد

در شکلهای ( )4و ( )0نمان داده شده است

که نقاط ضعف و قوت ایز دو جعبه در سا ت جعبه جدیاد لحااگ گاردد

در جعبه سا ته شده توس رجحانی جهت حرکت بگش متحر

که حاصل رراحی و سا ت ایز جعبه در شکل ( )0قابل مماهده است

از سیستم بینر (ریل) و واگاز اساتفاده شاده اسات کاه باعاغ مایشاود
حرکت بگش متحر

جعبه مقید گردیده و انحرافای در مسایر حرکات

آن به دلیل وزن جعبه و اا
تغییرات جانبی ا

دا ال آن ایجااد نگاردد و در ایاز جعباه

قابلرؤیت نبوده و انتمار گسلش تحمیلی و در مسیر

از قبل ممگص شده میباشاد در ماورد جعباه آشاتیانی سیساتم حرکتای
توس ی

ج

هیدرولیکی قوی از پمت بگش متحر

میشود که در شتابهای باب به دلیل وزن جعبه و ا

جعباه تاأمیز
محتاوای آن در

حیز گسلش (جابهجایی) اندکی از حالت افقی ارج مایشاود در ایاز
جعبه با نلب ورق پلکسی گدس شفاو ضاگیم  9ساانتیمتار در یا
سمت جعبه ،تغییرات جانبی ا

قابلرؤیت میباشد و انتمار شکستگی

شکل ( :)5جعبه آزمايش گسلش ساخته شده توسط آشتتیاني و همکتاران
در دانشگاه تهران [.]34

شکل ( :)4جعبه آزمايش مدلسازی گسلش مورد استفاده در پژوهش رجحاني و همکاران در دانشگاه تهران به همراه جزئیات آن [.]32
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شکل ( :)6جعبه دو بخشي جديد ساخته شده جهت آزمايشهای گسلش.

 -5ساخت جعبه شبیهساز گسلش در مطالعه حاضر

شده است صورت میگیرد در ایز حالت بر دو حالت جا

در

با توجه به وجاود تجرباه رراحای و ساا ت دو جعباه شابیهسااز

شکل ( ،)0در شتابهای باب منحارو نماده و زاویاه گسالش تغییار

گسلش در دانمگاه تهران ،با لحاگ نمودن موارد ضعف و قاوت ایاز

نمیکند بهعدوه استفاده از ایز رو باعغ شد تا ارتفااج بگاش حااوی

دو جعبه ،جعبه جدید رراحی و سا ته شد رراحی ایاز جعباه بارای

نمونه ا

از  29سانتیمتر (شکل  )4و  94سانتیمتر (شکل  )0باه

شتابهای تا  01gصورت گرفت با توجه به عملکرد مناسب سیساتم

 41سانتیمتر -با توجه به محدودیت ارتفاج سبد سانتریفیو  -برسد

جعباه از ایاز رو در

هیاادرولیکی باااز (در

بینر و واگز 7در جابهجایی بگاش متحار

سااا ت جعبااهی دو بگماای بهااره گرفتااه شااده اساات در ایااز رو
حرکت بگش متحر

تحت شتابهای زیاد دچار انحرافی نمیشود

و وظیفااه باااب و پاااییز بااردن بگااش متحاار

جعبااه توس ا ج ا

هیدرولیکی دو ررفه که بهصورت افقی در زیار بگاش ثابات نلاب

سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 7931

در ایااز جعبااه بااا فرمااان اتاااق کنتاارل ،جا

گسلش عادی) یا بسته (در گسلش معکاوس) مایشاود ،در نتیجاه
صفحهی متلل به ج

(بگش  1شکل  )7و عضو گاوهای شاکل

(بگش  2شکل  )7نیز در ساطز افاق هماراه آن حرکات مایکناد
بگش متحر

جعبه روری سا ته شده است که دارای دو سیستم
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ناصر تالی ،غالمرضا لشکری پور ،ناصر حافظی مقدس و عباس قلندرزاده
جدول ( :)1مشخصات فني جعبه شبیهساز گسلش ساخته شده در اي پژوهش.
نوع گسلش قابل
مدل

حداکثر شتاب طراحي

ابعاد داخلي ()mm
()L*W*H

عادی و معکوس

01

392*017*411

بگش ثابت جعبه

زاویه گسلش (درجه)

فرودیواره

01

بگش متحر

جعبه

فرادیواره

حداکثر جابهجايي قائم حداکثر جابهجايي افقي
()mm
()mm
42

24

گسلش ()mm

گام ج

وزن جعبه خالي ()kg

()mm

قطر شفت ج

101

914
()KN

حداکثر ظرفیت ج
70

01

بیناار و واگاز بار روی دو ساطز شایبدار عماود بار هام ماایباشاد

ارمینان از عملکرد صحیز و تکرارپذیر بودن نتایج حاصل و کااهش

(بگش  9و  4شاکل  )7کاه در اثار حرکات بگاش  1و  ،2بگاش  9و 4

شرای مرزی ،آزمایش مجدد با شرای ممابه صورت گرفتاه اسات

جعبه را به بااب یاا پااییز جاباهجاا

گسلش ها در ایز آزمایش ها همگی تحت زاویه  01درجه نسابت باه

میکند در ساا ت ایاز جعباه از صافحهی پلکسای گادس شافاو باه

افااق و شااتاب ثقاال تماادید شااده معااادل  01gانجااام گرفتااه اساات

متحمل حرکت شده و بگش متحر
ضگامت سه سانتیمتر در ی

سمت جعبه اساتفاده شاده اسات تاا تغییار

ممگلات کامل آزمایشها در جدول ( )2آمده است

شکل و انتمار شکستگیهای گسل قابل ثبت باشد ممگلات فنی جعباه

جدول ( :)2مشخصات کامل آزمايشها.

شبیهساز گسلش سا ته شده در ایز پووهش در جدول ( )1آمده است

شماره

RV-01-S to RV05-S

RV-06-S

NO-07-S

هدو از

کنترل نتایج و کاهش

گسلش معکوس

گسلش عادی

آزمایش

شرای مرزی

آزمايش

ا

دانهای

دانهای

ا

 -7نوع مصالح مصرفي
ملالز اکی در نظر گرفته شده برای ایز تحقیاق ،اا
شکل ( :)7سازوکار حرکت بخش متحرک جعبه دو بخشي جديد ستاخته
شده جهت آزمايشهای گسلش.

دانهای از نوج ماسه فیروزکوه  101مایباشاد ایاز ماساه توسا
فرهمنااد بااهعنااوان ماسااه شااا ص معرفاای شااده اساات []40
آزمایش های بر

 -6برنامه آزمايشها

تااراکم نساابی  01درصااد و درصااد رروباات  0درصااد ،زاویااه

ایز مقاله به نتایج حاصل از انجام هفت آزمایش مادل ساازی باه
کم

مستقیم صورت گرفته بر روی ایز نوج ماسه با

اصاااطکا

دا لااای حاااداکثر  99درجاااه ،زاویاااه اصاااطکا

دستگاه سانتریفیو میپاردازد یکای از اهاداو اصالی ایاااز

باقیماندهی  91درجه و زاویاه اتسااج  0درجاه را نماان مایدهاد

پووهش بررسی چگونگاای انتمار شکستگایهاای ناشای از گسالش

ممگلات فیزیکی و مکانیکی ایز ماسه در جادول ( )9آورده

از بیز بیههای آبرفتی بوده است لذا در پنج آزمایش اول جهت

شده و منحنی دانهبندی آن در شکل ( )7آمده است.

جدول ( )3مشخصات فیزيکي و مکانیکي ماسهی فیروزکوه .161
چگالي دانهها

نوع ماسه

Gs

ماسه  101فیروزکوه

2/00

11

نسبت تخلخل نسبت تخلخل
حداقل
حداکثر
emax

emin

1/349

1/019

قطر درصد
عبوری 54

درصد ريزدانه عبوری
از الک شماره 244

Cu

1/ 9

1

2/07

)D50(mm

%F

ضريب يکنواختي

ضريب دانهبندی
Cc

1/37
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طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدلسازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

 نلب موکت یا نمدهای کناری بگش متحرجلوگیری از ریز
 نلااب بسااتیبهمنظور عدم ریز

جعبه جهات

ماسه در حیز حرکت بگش متحر
کااف جعبااه باایز بگااش ثاباات و متحاار
ماسه در حیز گسلش

 نلااب اشاالهااای اناادازهگیااری باار روی پلکساایگاادس ودیوارههای جعبه جهت کنترل ارتفاج ا
شکل ( :)3توزيع دانهبندی ماسه  161فیروزکوه.

قبل از ریگتز نمونه ا

 نلااب رلااقهااای پلاایاورتااان در دیاوارههااای رااولی جعبااهبهمنظور کاهش اصطکا

 -3آماده کردن جعبه مدلسازی
به دا ل جعبه بزم است تاا یکساری

تمهیدات بر روی جعبه نمونه انجام گیرد تا شرای برای آماده ساازی
نمونه فراهم گردد؛ که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

کوبیده شده

جداره و کاهش شرای مرزی

 چسباندن نقاط ثابت بر روی دیواره دا لی رلق پلای اورتاانجهت پایش تغییر مکانها
شکل ( )3بعضی از ایز آمادهسازیها را نمان میدهد

شکل ( :)3آمادهسازی جعبه مدلسازی.

سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 7931
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ناصر تالی ،غالمرضا لشکری پور ،ناصر حافظی مقدس و عباس قلندرزاده

 -3آمادهسازی مدل

مجموعاً بیست بیه ماسه باا ضاگامت  91ساانتیمتار درون جعباه
تاراکم مرراوب اساتفاده

ریگته شده و متراکم مای گاردد (شاکل  )11جهات پاایش بهتار

برای آمادهساازی مادلهاا از رو

باه میازان  0درصاد

تغییر شکل ها بر روی سطز نمونه ،شابلنی باا چمامه هاای مربعای

وزنی آب اضافه شده و با مگلوط کاردن آن ،ااکی مرراوب و

شکل که اندازه قطر آن ده سانتیمتر می باشد ساا ته شاده اسات

ماورد

اسپری مطاابق شاکل ()11

شده است به ایز منظور باه ماساه ی ما

همگز حاصل می شود با توجه به ابعاد جعبه ،میزان ا

نیاز برای ضگامت  1/0سانتیمتر توزیز گمته و ملالز با الگوی
بار

ماسه به دا ال جعباه ریگتاه شاده و باا یا

که قبل از آزمایش ،سطز نمونه به کم
رنگآمیزی میشود

کوباه دساتی

پس از ساا ت مادل در جعباه گسالش ،مادل باه دا ال سابد

به صورت همگز متراکم می شاود ) (Dr=60%پاس از کوبیادن

نگاااهدارناااده ساااانتریفیو منتقااال مااایگاااردد و حاااسگرهاااای

هر بیه سطز آن برای حفظ یکنوا تی شیاردار میشود پاس از

جابهجاییسنجی که قبدً کالیبره شدهاند با توجه به نوج گسالش در

ناوار ماساه رنگای باه ضاگامت حادود 9

مکان ممگص شده نلب می شوند و اتلاابت آن باه کابال هاای

میلی متر جهت تمگیص جابه جایی بیه ها در حیز گسلش ریگته

سااانتریفیو متلاال ماایشااود نوارهااای تااأمیز روشاانایی نیااز در

شده است [ ]40پس از اجرای هر بیه اا  ،ساطز رلاق هاای

مکانهای تعییز شده قرار گرفته و به منبع تغذیه متلال مایگاردد

هساتند باه روغاز سایلیکون

دوربیز عکاسی در محفظه روبروی دیاواره پلکسای گادس نلاب

به حداقل ممکز برسد

شده و اتلابت آن متلل میشود دوربیز فیلمبرداری نیز در محل

هر دو بیه ا

ی

پلی اورتان کاه در تمااس باا اا
آغمته شدند تا اصطکا

جدار با ا

شکل ( :)14آمادهسازی نمونه.
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شکل ( :)11استفاده از شابلون جهت پايش بهتر تغییر شکلهای سطح نمونه.

تعبیه شده بر روی دیواره جعبه نلب شده و اتلابت آن متلال
میگردد شیلنگهای هیدرولی

نیز به ورودی و روجی ج

متلل میشوند قبل از آزمایش بر اساس چ

تا جابهجایی حداکثر برنامهریزیشده ادامه پیدا میکناد در هماه
ایز مراحل حس گرهای جابه جایی میزان تغییر مکان سطز زمایز

لیسات تهیاه شاده

و سنگ کف را ثبت نموده و ذ یره می کنند باا اتماام آزماایش

هماااه ماااوارد کنتااارل شاااده و نااارمافزارهاااای ثبااات دادههاااای

تلویربرداریهای تکمیلی و اندازهگیریهای دستی انجام میگیرد

جابه جایی سنجی ،ثبت اردعات عکاس بارداری ،ثبات داده هاای

و در صورت نیاز بر های مورد نیاز از ا

تهیه میشود.

فیلم برداری کنترل می شاوند باا توجاه باه مجماوج وزن نموناه و
جعبه بر  ،تعادل دستگاه (تعاداد وزناه هاای ماورد نیااز) کنتارل

 -14ابزارگذاری

می گردد سپس با کنترل نهایی موارد فوق الذکر ،آزمایش شروج

با توجه به اینکه بررسی تغییر مکان سنگ کف (جعباه) و

می شود و با رساندن شاتاب دساتگاه ساانتریفیو باه  ،01gمرحلاه

اندازه گیری نسبت انتقال ایز جابه جایی به رسوبات فوقاانی و

اصلی آزمایش که اعمال گسلش می باشد فرا می رساد باا توجاه

سطز نمونه از اهمیت اصی بر وردار است لذا جهت ثبات

باه مادل وارد

مکان 7

به اینکه جابه جایی اعمالی به صورت شبه اساتاتی

می شود ،جابه جایی از رریق تابلوی فرماان باه صاورت پلاه ای باه
نمونه وارد میشود بهروریکه در هر مرحلاه جا

هیادرولیکی

ایز اردعات در حیز آزمایش ها از حس گرهای تغییر

استفاده شده است عملیات ثبت داده هاا باه صاورت لحظاه ای
توس ا حااس گرهااای تغییاار مکااان انجااام شااده و بااه کم ا

جابااهجاااییای را در راسااتای گساالش بااه نمونااه وارد ماایکنااد

رینگ های چر می به ثبت کننده داده ها 3منتقل می شاود در

انجاام شاده و از

عدد بر

عملیات عکسبرداری نیز بهصاورت اتوماتیا

نحوه انتمار و توسعه گسلش تلویربرداری می کند ایاز مراحال
سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 7931

آزمایش ها از پنج حس گر استفاده شده است که ی
روی بگش متحر

جعبه و در کنار جعبه نلب شده است که
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وظیفه اندازهگیری جابهجایی فرادیواره (جابهجایی سنگ کف)
را به عهاده دارد و چهار حس گار دیگاار باا تاوجااه باه ناوج
گسلش و تغییر مکان های پیش بینی شده در مکان های مگتلف
سطز نمونه به کم

پایه هایی نلب می گردند به عدوه برای

مماااهده چگااونگی انتمااار و توسااعه سیسااتم هااای شکسااتگی
گسلش در حایز آزماایش عملیاات فایلم بارداری توسا ساه
دوربیز دیجیتال و عکس برداری توس دوربیز نلب شده در
مقاباال دیااواره پلکساای گاادس انجااام ماای شااود کااه داده هااای
برداشت شده به منظور تحلیل تلاویر در سیستم نلب شده بر
روی دستگاه سانتریفیو ذ یره می شاود ناوج دوربایز ماورد
استفاده در عملیات عکس برداری دوربایز کاانز مادل  G7باا
کیفیاات  11مگاپیکساال ماای باشااد شااکل هااای ( )12و ()19
موقعیت نلب ابزارها را در آزمایش گسلش معکوس و عادی
نمان می دهد

شکل ( :)13ابزارگذاری شبیهسازی گسلش عادی( :التف) ديتد از بتا (ب)
ديد از روبرو.

 -11شرح نتايج آزمايشها
پااس از سااا ت جعبااه باار  ،تعااداد پاانج آزمااایش گساالش
معکوس جهت کالیبراسیون و اصادح جعباه انجاام پاذیرفت باا
بهکار گرفتز تمهیداتی مانند استفاده از ورقهاای پلایاورتاان در
جدارههای جعبه ،بهکارگیری ورق پلیاورتان مضااعف در رارفیز
دیوار جعبه بر

و آغمته نمودن بیز ورقها به روغز سایلیکون،

استفاده از ورق پلیاورتان در جدارههای جعبه باه هماراه آغماته
نمودن ورق با روغز سایلیکون ساعی در کااهش شارای مارزی
گردیده است ایز رو ها در شکل ( )14نمان داده شاده اسات
در نتیجه پس از مقایسه نتایج حاصله بهتریز وضعیت مطلوب که
شامل استفاده از ورق پلیاورتاان بار روی جادار راولی جعباه و
شکل ( :)12ابزارگذاری شبیه سازی گسلش معکوس( :الف) ديد از بتا (ب)

آغمته نمودن سطز ایز ورقها با روغز سیلیکون میباشد ،جهت

ديد از روبرو.

ادامه آزمایشها برگزیده شد (شکل  -14ج) در ادامه تحقیق ی

14
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طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدلسازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

شکل ( :)14تدابیر مختلف جهت کاهش شرايط مرزی

آزمااایش گساالش معکااوس ( )RV-06و ی ا

آزمااایش گساالش

عادی ( )NO-07با بهکارگیری تمهیدات ذکر شده انجام گرفت کاه
نتایج حاصله از ایز دو آزمایش در ادامه آمده است شکلهای ()10
و ( )10تلویر سهبعدی گسلش معکوس و عادی را به همراه هندساه
گسل و اصطدحات بهکار رفته در ایز تحقیق را نمان میدهد

شکل ( :)16تصوير سهبعدی گسلش عادی به همراه هندسه گسل :h ،جابتهجتايي
قائم پي سنگ :H ،ضخامت يه رسوبي :d ،میزان جابهجايي رختتداده در
يته رسوبي :d' ،حداکثتر جتابهجايتي قائئم يته رسوبي :A ،پهنتای زون
تغییر شکل حد واسط تصوير قائم گسل تا مرز تترکهتای کششتي :B ،زون
حد واسط پرتگاه گسلي تا امتداد خط اثر گسل :S ،زون حتد واسط تصوير
قائم و امتتداد گسل در سطح زمی و پرتگاه گسلتي :W ،پهنتای زون تغییتر
شکل گسل.

شکل (  :) 15تصوير سه بعدی گسلش معکوس به همراه هندسه گسل ،

 :1سنگ کف :2 ،فروديواره :3 ،فراديتواره :4 ،صتفحهی گستل :5 ،امتتداد

 : hجابهجايي قائم پي سنگ :H ،ضخامت يه رسوبي :d ،میزان جابهجتايي

صفحته گسل :6 ،تصوير قائم گسل :7 ،پرتگاه گسلي :3 ،ترکهتای کششتي،

رخداده در يه رسوبي :A ،پهنای زون تغییر شکل حد واسط تصتوير قتائم

 :3فروزمی (گراب ) :3 ،زاويه شیب گسل.

گسل تا مرز ترکهای کششي :B ،زون حد واسط پرتگاه گسلي تتا امتتداد
خط اثر گسل :S ،زون حد واستط تصتوير قتائم و امتتداد گستل در ستطح
زمی  :W=Flexure ،پهنای زون تغییر شکل گسل :Scarp ،پرتگاه گسلي.
 :1سنگ کف :2 ،فروديواره :3 ،فراديواره :4 ،صفحهی گسل شتکل گرفتته،
 :5امتداد صفحه گسل :6 ،تصوير قائم گسل :7 ،ترکهای کششي :3 ،زاويته
شیب گسل.

سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 7931

 -1-11مقايسه بی

میزان جابهجايي سطح زمی

در گسلش

معکوس و عادی

اناادرکنش سااازه و گساال در پهنااه پیمااانی گساال از اهمیاات
اصی بر وردار است مطالعه رفتار سازه و گسل در پهنه گسلی
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در زمیزلرزه های پیمایز نماان مایدهاد کاه میازان رابایهاای

می دهاد هماان راور کاه مماگص اسات نسابت میارا شادن

حاصااله عاادوه باار ممگلااات گساال بااه لوصاایات رفتاااری

جابااه جااایی هااا  12در جابااه جااایی هااای اولیااه بیمااتر بااوده و

رسوبات پهنه گسلی و پی سازه ارتباط دارد [ ]47-47با توجه باه

به تدریج ایز نسبت کاهش می یابد بیماتریز نسابت میرایای

اهمیت ایز موضوج میزان جابهجایی فرادیواره ( )dنسبت به تغییر

در جابه جایی  01سانتی متری سنگ کف اتفاق می افتاد کاه

مکان سنگ کف ( )hدر حایز آزماایشهاا ماورد سانجش قارار

براباار  10درصااد و کم ی نااه ی آن در جابااه جااایی  2/43متاار،

حااسگرهااای

برابااار  3درصاااد مااای باشاااد در نتیجاااه باااا توجاااه باااه

گرفتااه اساات ایااز اناادازهگی اریهااا بااه کم ا

جابهجاییسانج نلاب شاده بار روی سانگ کاف ( )LVDT2و

اندازه گیری های صورت گرف ته نسابت  d/hدر ماورد اا

سطز زمیز ( )LVDT5 ،LVDT4 ،LVDT3 ،LVDT1بار روی

ماسه ای برابر  1/31می باشد

قسمت فرادیواره و فرودیواره در مدلسازی گسالش معکاوس و
عادی (بهترتیب مطابق شکلهای  12و  )19صورت گرفته اسات
حال به تمریز میزان جابهجاییها در گسلش معکوس و نرمال باه
تفکی

میپردازیم:

 -2-1-11میزان جابهجايي سطح زمی در گسلش عادی

در مدلسازی گسلش عادی با توجاه باه توزیاع حاسگرهاای
جابهجایی ،حسگر شماره  1در محل تقریبای تلاویر قااام گسال
قرار دارد ،در نتیجه ایز حسگار بیماتریز جاباهجااییهاای ساطز

 -1-1-11میزان جابهجايي سطح زمی در گسلش معکوس

نمونه را نماان مایدهااد حاسگار شاماره  0بار روی فاارودیواره

در ماادل سااازی گساال معکااوس بااا توجااه بااه توزیااع

(شکل  ) 19واقع است کاه باه دلیال ثابات باودن ایاز بگاش ،ایاز

حس گرهای جابه جایی ،حس گر شماره  1در محال تقریبای

حسگر جابهجایی اصی را نمان نمیدهد و حسگر شاماره  9و

تلویر قاام گسل قرار دارد ،در نتیجه ایز حس گر بیماتریز

 4بر روی فرادیواره و باهترتیاب در فاصاله نزدیا

تار و دورتار از

جابه جایی ها ی سطز نمونه را نمان می دهد حس گر شاماره 0

حسگر شماره  1واقع شدهاند و در نتیجه باا توجاه باه نزدیکای باه

که بر روی بگش میانی شایب پیماانی گسال ( 11شاکل ) 10

القعر فروزمیز 19ایجاد شده مقادیر جابهجایی بیماتر و کمتاری

واقااع اساات مقااادیر کمتا ا ر جابااه جااایی را نمااان ماای دهااد و

را نمان میدهند همانرور که از شکل ( -17الف) ممگص است

حااس گرهااای شااماره  9و  4بااه دلیاال واقااع شاادن باار روی

میزان جابهجایی سنگ کف به سمت پاییز در حالات واقعای برابار

فرودی واره و ثابت ب ودن ای ز بگش ،جابه جاای ی اصای را از

 2/01متر بوده که ایز مقادار در حاسگرهاای شاماره  9 ،0 ،1و 4

ا ود نمااان نااداده ان ا د همااان ر ا ور ک ا ه از شااکل ( - 17ب)

بهترتیب برابر  2/2،1،23/34و  2/21متر قرااات شاده اسات شاکل

ممگص است ،میا ا زان جاباه جایا ا ی سانگ کاف در حالات

( -17ب) میزان تمدید جابهجایی سنگ کف را در جابهجاییهای

واقعی  11برابر  2/43متا ا ر باوده کا ا ه ایا ا ز مقادار در حاس -

مگتلف توس حسگر شاماره  1نماان مایدهاد هماانراور کاه

گره ا ای شماره  9 ، 0 ، 1و  4باه ترتیاب برابار 1 ، 1/00 ، 2/12

ممگص است نسبت تمدید جابهجاییها 14در جابهجاییهای اولیاه

و  1متر قراات شده است میزان جابه جایی ساط ز نموناه بار

بیمتر بوده و بهتدریج ایز نسبت کااهش ماییاباد بیماتریز نسابت

روی فرادیواره و ارج از شیب گسل نیز با اتماام آزماایش

تمدید در جابهجایی  01سانتیمتری سنگ کف اتفاق میافتاد کاه

اناادازه گیااری شااده اساات شااکل ( ) 17میاازان میاارا شاادن

برابر  91درصد و کمیناهی آن در جاباهجاایی  2/01متار ،برابار 24

جابااه جااایی ساانگ کااف تااا رساایدن بااه سااطز نمونااه را در

درصد میباشد در نتیجه با توجه به اندازهگیریهای صورت گرفته

جابااه جااایی هااا ی مگتلااف توسا حااس گاار شااماره  1نمااان

49

نسبت  d/hدر مورد ا

ماسهای برابر  1/24میباشد
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طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدلسازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

شکل ( :)17مقايسه جابهجاييها در پیشاني گسلش عادی (الف) و گسلش معکوس (ب).

شکل ( :)13نسبت میرايي جابهجايي سنگ کف در ضخامت خاک سربار در گسلش معکوس (الف) و تشديد جابهجايي در گسلش عادی (ب).

سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 7931
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 -2-11ظهور گسلش در سطح زمی

سانتی متر می باشد در نتیجه میزان نسبت  h/Hمورد نیااز جهات

یکاای از مااواردی کااه در پدیااده گساالش از اهمیاات بااابیی

ظهور گسلش در سطز زمیز به ترتیب برابر  0/07و  1/70درصد

بر وردار است میازان جاباهجاایی بزم پایسانگ جهات ظهاور

می باشد همان رور که ممگص است به دلیل باب بودن مقاومت

شکستگی گسلش در سطز زمیز میباشد در مورد زمیزلرزههاا،

فماری نسبت باه مقاومات کممای ،میازان جاباه جاایی بزم در

جهت ظهور گسلش در سطز زمیز بزرگای آساتانه حادود  0تاا

حالت گسلش عادی به مراتب کمتر از گسلش معکاوس اسات

 0/0ریمتر بزم است تا شکستگیها به ساطز زمایز برساد []43

در نتیجه در گسلش عادی با کوچ

تاریز حرکات صافحات،

در مورد نتایج حاصل از مطالعات مدلساازی انتماار گسالش باه

پرتگاه گسلی شاکل گرفتاه و باه دلیال تمادید جاباهجاایی دو

سطز نیز میزان جابه جایی سانگ کاف باا توجاه باه پارامترهاای

سمت گسل ایمنی سازه های واقع شده در ارراو گسل بهشدت

ساربار ماورد نیااز

به طر می افتد به همیز اارر گسالش هاای عاادی نسابت باه

سنجیده شده بیز  1تا  4درصاد ارتفااج اا

میباشد [ ]01بر اساس مطالعات لی و هاماادا [ ]97مقادار نسابت

گسلش معکوس ویرانگرتر است

 h/Hمورد نیاز جهت ظهور گسلش در سطز باا توجاه باه میازان
دانسایته نسابی اا

بایز  0/77تاا  11/1متغیار مایباشاد نتاایج

حاصل از مدلسازی گسالش معکاوس و عاادی صاورت گرفتاه
مطابق شکل ( )13میباشد انتمار گسالش در ضاگامت نموناهی
در مدل سانتریفیو در شکل ( )21نماان داده شاده اسات

ا

در گسلش معکاوس بگاش متحار

جعباه باه سامت بااب و در

گسلش عادی به سمت پاییز حرکت مایکناد تاا گسایگتگی باه
سطز نمونه برسد برای مدل با ضگامت  91سانتیمتر ( 17متر در
شرای واقعی) مقدار جابهجاایی ماورد نیااز سانگ کاف جهات
ظهور شکستگی گسل در سطز زمیز در مورد گسلش معکاوس
در ا

ماسه ای  1/07سانتی متر و در گسلش عادی 1/00

شکل ( :)13مقايسه پیشروی پیشاني گسل در آزمايش گسلش معکوس و عادی.

شکل ( :)24مقايسه میزان جابهجايي قائم مورد نیاز سنگ کف جهت رسیدن گسلش به سطح زمی در آزمايشهای گسلش معکوس و عادی.
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 -3-11زاويه شکستگي گسل در گسلش معکوس و عادی در

گسیگتگی گسل را و شکل ( -22ج و د) گستر

سطح زمی

شااکل را در دو ماادلسااازی گساالش معکااوس و عااادی نمااان

آناستاسوپلوس و همکاران [ ]01نمان دادند که زاویاه شایب
گسل در مرز سنگ پی و آبرفت سربار میشکند و ابتدا شیب آن
به لو

در ملالز با زاویه اتساج پاییز زیااد مایشاود شایب

می دهد در ایز تلویر ی

محدوده تغییر

سمت محدوده تغییر شاکل محادود

به پرتگاه گسلی میباشد و سامت دیگار محادود باه تار هاای
کممی میباشد

گساال عااادی تااا رساایدن بااه سااطز زماایز افاازایش مااییابااد

با بررسی تلاویر ممگص میشود که در گسلش معکاوس باا

درصورتیکه شیب گسل معکاوس تمایال باه کام شادن دارد

افزایش میزان جابهجایی سنگ کاف ،شکساتگی گسال دو شاا ه

شکل ( -21الف) زاویه شکستگی گسل معکوس و شکل ( -21ب)

شده و باعغ میگردد تا پرتگاه گسالی حالات پلاهای پیادا کناد و

زاویه شکستگی گسل عادی را در مواجهه باا ساطز زمایز نماان

پیمرفت اسکارپ گسلی بر روی فرودیواره محدود شود ،در نتیجه

میدهد همانرور که از شکل ( -21الف) ممگص اسات زاویاه

پرتگاه گسلی شیب بیماتری پیادا مایکناد محادوده تغییار شاکل

گسلش معکوس از  01درجه به  01درجه کااهش پیادا نماوده و

سطحی را از روی قطر شابلز رنگی می توان به دو ناحیه فماری

شکل ( -21ب) نمان می دهد که زاویه گسلش عاادی در ساطز

(در بابی پرتگاه گسلی) و کممی (محادوده ی باابی تلاویر

زمیز مقادیر بابتری ( 74درجه) را نسابت باه زاویاه گسالش در

قاام گسل) تقسیم کرد در گسلش عادی نیز همان راور کاه از

سنگ کف را نمان میدهد که ایز یافتهها با تحقیقات مرتضاوی

شکل ( -22ب و د) ممگص است با ادامه جابهجایی سانگ کاف

زنجانی و سرو

[ ]02و لی و هامادا [ ]97هم وانی دارد

به دلیل پااییز باودن چسابندگی اا  ،شکساتگیهاایی بار روی
دیوارهی پرتگاه گسلی ایجاد میشود با توجه به میرا شادن بگمای

 -4-11وسعت منطقه تغییر شکل در گسلش معکوس و عادی

از جابهجایی هاا در گسالش معکاوس پرتگااه گسالی ایجااد شاده

عامال مهام در تعیایز

بهمراتب دارای شیب و ارتفااج کمتاری نسابت باه گسالش عاادی

فاصله امز جهت عملیات سا توساز میباشد [ ]09تگمیز ایاز

میباشد که در گسلش عادی جابهجااییهاا تمادید شاده و زاویاه

گسلهای فعاال از

گسلش زاویه بیمتری به ود میگیرد شکل ( )29مقایسه محدوده

پهنهی متاأثر از گسالش ساطحی یا
پهنه برای امنیت لرزهای سا تمانهای نزدی

اهمیت بابیی بر وردار است شکل ( -22الف و ب) انتمار سطوح

تغییر شکل در گسلش معکوس و عادی را نمان میدهد

شکل ( :)21زاويه شیب سطح گسل در مواجه با سطح زمی در آزمايشهای گسلش معکوس (الف) و عادی (ب).
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با اندازهگیری صورت گرفته عرض محدوده تغییر شاکل ()W

حااال بااه مقایسااه اعااداد روجاای از نتااایج حاصااله در ایااز

در گساالش معکااوس در حالاات واقع اای ( 17/92متاار) بااا گساالش

تحقیق ( )W=18mبا فرمولهای بتاتیان [ ]00میپردازیم با فرض

عااادی ( 17/12متاار) تقریب ااً یکسااان ماایباشااد در نتیجااه ماایتااوان

زاویه گسلش ( 01 )θدرجه ،ضگامت رسوبات روی سانگ کاف

ماسهای مورد آزمایش با وقاوج گسالش

( ،)Hبرابر  17متر و جابهجایی سنگ کاف ( )hبرابار  2/0متار و باا

معکوس و عادی تحات زاویاه شایب  01درجاه و باا جاباهجاایی قااام

فرض مقدار  U = 2و  F = 2 mو بر اساس رواب بتاتیاان ،مقادار

حداکثر  14درصد میزان عرض پهنه تغییر شکل با همدیگر برابر و معادل

 S1 = 12.31 mو  S2 = 10 mمیشود که مقدار حریم گسالش

ضگامت بیه آبرفت میباشد ولی جانماایی ایاز دو پهناه باا همادیگر

 S = 22.31 mمحاسبه میگاردد کاه ایاز مقادار بیماتر از مقادار

متفاوت است و مطابق شکل ( ،)29پهنهی گسلش عادی حدود  0متر به

حاصل شده در نتایج آزمایشهای مدلسازی میباشد از آنجا کاه

سمت فرادیواره نسبت به گسلش معکوس جابهجایی دارد

مقادیر آییزنامهای به دلیال محافظاهکااری و عادم تعیایز جزایاات

نتیجهگیری کرد که در ا

ا  ،ضگامت رسوبات و غیره اعداد بابتری پیمنهاد مایشاود و
 -5 -11مقايسه عرض پهنه گسلي با پهنای حريم گسلش در

در آییزنامهها نیز کاهش ایاز اعاداد را مناوط باه انجاام مطالعاات

آيی نامههای ساختوساز

دقیقتر و تگللی ممروط مینماید ،در نتیجه مقادیر حاصل شاده

همااانرااور کااه قاابدً عنااوان شااد ،اسااتاندارد  2711ایااران و

از مدلسازی مقادیر منطقی به نظر میرسد

آایزنامههای لرزهای اروپا ( )EC8مقدار ممگلی را برای فاصله
حریم گسلش ارااه نکردهاناد در حاالیکاه دساتورالعمل کماور

 -12نتیجهگیری

نیوزلند و راهنمای ارزیابی طر گسلش سطحی ایالت کالیفرنیاا،

همان رور که اشاره شد ،جعبه گسلش جدید سا ته شده کاه

بدون توجه به ممگلات و لوصیات ا  ،بهترتیب فواصلی

حاصل تجربه سا ت دو جعباه قبلای اسات در آن نقااط ضاعف

در حدود  21و  10متر را از هر ررو محل اثر گسیگتگی گسال

دیگر جعبهها رفع شده و نقاط قوت آنها تقویات شاده اسات باا

بهعنوان فاصله عقبنمینی پیمنهاد دادهاند [ ]04البته در بعضی از

توجه به رراحی صاحیز و دقات در ساا ت جعباه ،شابیهساازی

کمورهای پیمرفته ،قوانینی وضع شده که جهت سا توساز نیاز

پدیده گسلش با کمتریز طا صورت مایپاذیرد باهمنظاور کام

ساطحی

کردن اثر شرای مرزی تعدادی آزمایش صورت گرفات کاه باا

گساال ماایباشااد کااه باار اساااس ایااز مطالعااات ،در مااورد نحااوه

توجه به بررسی نتایج حاصله استفاده از ورق پلیاورتاان بار روی

سا توساز و میزان عقبنماینی از حاریم گسال تلامیمگیاری

جدار جعبه و آغمته نمودن سطز ایز ورقها با روغاز سایلیکون

میشود [ ]00بر اساس رواب ارااه شده توس بتاتیان [ ]00مقدار

در حیز ا ریزی بیاههاا بهتاریز نتاایج را اراااه مایدهاد باا

به رعایت حداقل اساتانداردها در مطالعاات طار بار

استفاده از ایز رو

حریم گسلش مطابق فرمول زیر محاسبه میشود:
برای فرودیواره

)S1 = U(2D + F/ tan θ

برای فرادیواره

)S2 = U(2D

دو آزمایش شبیهسازی گسالش معکاوس و

عادی بر روی ماسه  101فیروزکوه تحت شتاب ثقل تمدید شاده
 01 gانجام گرفت که نتایج زیر حاصل گردید:
 -1در گسلش معکاوس مقاداری از جاباهجاایی پایسانگ در حایز

که در آن  F ، D ، U ،S2 ، S1و  θباه ترتیاب حاریم گسالش

انتمار در ضگامت رسوبات فوقانی میرا میشود که بیمتریز مقادار

در فرودیاااواره و فرادیاااواره ،اهمیااات ساااا تمان ،میااازان

ایز میرایی در جابهجاایی اولیاه رم مایدهاد و باا اداماه پیماروی

جابه جایی پیسنگ بر حسب متر ،عماق پای و زاویاه گسال

گسلش از مقدار جذب جابهجاییها کاسته میشود که در شارای

نسبت به افق می باشد

مدلسازی ایز تحقیق مقدار  DDRبه  31درصد میرسد
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 -2در گسلش عادی میزان جابهجایی پیسنگ در مراحال اولیاه
بیش از حرکت رسوبات رویی بوده که با ادامه جابه جایی ها،

پهنهی گسلش عادی حدود  0متر به سمت فرادیاواره نسابت
به گسلش معکوس جابهجایی دارد

حرکت آبرفت سربار از میزان جابه جایی سنگ کاف پیمای

 -3با توجه به افازایش قیمات و کااهش مسااحت زمایزهاای باا

مدل سازی ایز تحقیاق مقادار ADR

قابلیت ساا ت وسااز ،مای تاوان شارای موجاود در اراراو

می گیارد که در شرای

گسلها را مدلسازی نموده تاا مقاادیر حاریم گسالش بهیناه

به  124درصد میرسد
 -9نسبت  h/Hمورد نیاز پیسنگ جهت ظهور شکستگی گسال
در سطز زمیز در مورد گسلش معکوس در اا

جهت استفاده از ایز زمیزها به دست آید

ماساه ای

براباار  0/07درصااد و در گساالش عااادی براباار  1/70درصااد

قدرداني

میباشد که باه دلیال بااب باودن مقاومات فمااری نسابت باه

ایز تحقیق با پمتیبانی ماالی دانماگاه فردوسای مماهد تحات

مقاومت کممی ،میازان جاباه جاایی بزم در حالات گسالش

شماره  27741تاریخ  1932/13/17و در قالب فرصات مطالعااتی

عادی بهمراتب کمتر از گسلش معکوس است

دا ل کمور در دانمکده مهندسی عمران دانمگاه تهران به انجام

 -4در هنگااام ظهااور شکسااتگی گساال در سااطز زماایز ،زاویااه

رساایده اساات کااه بزم اساات از همکاااری و مساااعدت وی اوهی

گساالش معکااوس از  01درجااه بااه  01درجااه کاااهش پیاادا

دانماااکدهی مهندسااای عماااران و کارشناساااان محتااارم بگاااش

میکند و زاویه گسلش عادی تا  74درجه افزایش مییابد

سااانتریفیو و ماادلسااازی فیزیکاای آقایااان مهناادس ساالیمی و

 -0در گساالش معکااوس بااا افاازایش جابااهجااایی پاایساانگ،

شکوری که بدون همکاری آنها انجام ایاز پاووهش میسار نباود

شکستگی گسل دو شا ه شده و پرتگاه گسلی حالت پلاهای

کمال تمکر و قدردانی را بنمایم از آقایان مهندس ابراهیمی کاه

پیدا میکند در نتیجاه شایب پرتگااه گسالی بیماتر و توساعه

در رراحاای جعبااه باار

و مهناادس عاباادینی کااه در سااا ت آن

محدود تغییر شکل گسلی کاهش مییابد

همکاری داشتهاند سپاسگزارم

 -0در گسلش عادی با توجه به تمدید جابهجاییها در رسوبات
فوقااانی و افاازایش شاایب صاافحات گساال در سااطز زماایز،
پرتگاه گسلی ایجاد شده بسیار شارپ و عمیاق مایباشاد در
نتیجه با توجه به ا تدو جابهجایی تفریقای زیااد دو رارو
سطز گسل ،سازه های واقع شده بر روی ایاز ناوج گسالهاا
متحمل سارات سنگیزتری واهند شد
 -7میزان بازشدگی درزههای کممای در فرونمسات حاصال از
گسلش عادی به مراتب بیش از پمته تمکیل شده از گسالش
معکوس میباشد
 -7پهنه گسلی ایجاد شده توس گسالش معکاوس تقریبااً برابار
پهنه گسلش عادی می باشد ولی از نظر جانمایی باا همادیگر
متفاوت هساتند در شارای مادل ساازی ایاز تحقیاق مقادار
گستر
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Due to the relative displacement of the earth crust micro plates, seismic waves and fault ruptures are formed, which
shows different consequences on the ground surface. These effects vary according to fault depth, displacement value, type
and sub-surface conditions. Although limited studies have been conducted on fault rupture propagation so far, studies have
been accelerated following the occurrence of three earthquakes in Taiwan (Chi-Chi), and Turkey (Duzce and Kocaeli).
Because of limited time to study the fault ground rupture after an earthquake, and the huge cost of performing large-scale
tests (1 g conditions), it is important to perform studies on centrifugal model of fault rupture phenomena adopting
accelerated gravity condition (Ng). In this study, a split box was designed and manufactured to simulate reverse and
normal faulting. It was composed of a fixed and movable part designed to simulate footwall and hanging wall,
respectively. The Firoozkuh sand No. 161 with a relative density of Dr=70% that is uniformly-graded fine clean sand with
a mean grain size (D50) of 0.3 mm, maximum void ratio (emax) of 0.943 and a minimum void ratio (emin) of 0.548 was
used in these tests. The tests were performed at the centrifuge facility of the University of Tehran, using Actidyn Systems
C67-2 equipment and at a centrifugal acceleration of 60 g. Five initial tests were conducted to improve the boundary
conditions of the models. The sidewalls of the model could create undesirable friction that could affect the test results;
thus, different solutions were examined for reducing friction. Polyurethane sheets, double polyurethane sheets and silicon
oil were used on both sides of the split box to reduce the frictional resistance. These tests were conducted using
polyurethane sheets along with silicon oil-covered surfaces, which were determined to be the best solution. The other two
experiments were designed to simulate normal and reverse faulting after obtaining desirable and appropriate conditions.
The results of simulation showed that the vertical movement of bedrock in reverse faulting dissipated throughout the soil
layer, and amplificated throughout the soil thickness in normal faulting that the value of DDR (Dissipated Displacement
Ratio) was 91% and ADR (Amplificated Displacement Ratio) was 124%, respectively. The required h/H ratios for
complete development of a failure surface were 5.57% and 1.85% in reverse and normal faulting, respectively. The failure
surface approached the ground surface at a smaller dip angle (50˚) than the fault dip angle at bedrock (60˚) in reverse
faulting and it became increased (84˚) in normal faulting. The scarp fault in normal condition is sharper and higher than
reverse faulting; therefore, the buildings located in this area suffer damages that are more drastic than reverse faulting.
According to the conditions of this study, the width of deformation zone is almost equal in reverse and normal faulting,
but its location with respect to bedrock fault tip is different in either types. The width of deformation zone is equal to the
soil layer thickness, and its border moved toward hanging wall side almost one third of the soil layer thickness in normal
faulting. Increases in the price of urban land and a shortage of land for construction make optimal determination of this
zone of special importance. Therefore, for effective usage of land, it is suggested that complementary studies (field
investigation or laboratory model testing) be performed.
Keywords: Centrifuge, Faulting, Split Box, Rupture Propagation, Reverse Faulting, Normal Faulting.
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