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چکیده
پايداری شيبهای نامحدود تحت تاثير پارامترهای مختلفي است که بر هر يک از اين پارامترها عدم قطعيت حاکم است .يکي از اين پارامترها
بارندگي مي باشد که پارامتری وابسته به زمان بوده و در شرايط مختلف به شکلهای متفاوت بر شيبهای طبيعي تاثير گذار مي باشد .در اين
تحقيق به منظور بررسي اثر بارندگي ،يک شيب نامحدود تحت شدتهای مختلف بارندگي به صورت عددی مورد تحليل قرار گرفته است .نتايج
بررسي های صورت گرفته نشان داد که جهت ارزيابي پتانسيل لغزش يک شيب در اثر بارندگي الزم است که شدت بارندگي با هدايت
هيدروليکي خاک بستر مورد مقايسه قرار گيرد .بطوريکه در بارندگي های با شدت کمتر از هدايت هيدروليکي ،هر چقدر که شدت بارندگي
به هدايت هيدروليکي نزديکتر باشد شيب سريعتر در خطر لغزش قرار خواهد گرفت  .برای شدتهای بارندگي بزرگتر از هدايت هيدروليکي تاثير
بارش در ناپايداری شيب ،با افزايش شدت ناپايداری سريعتر اتفاق مي افتد .مقايسه تاثير بارندگي های با شدت نزديک به هدايت هيدروليکي
نشان داد که تاثير بارش با شدت کمتر و کوچکتر در ناپايداری شيب بيشتر است.

کلمات کلیدی :شیب نامحدود ،پایداری ،بارندگی ،لغزش ،هدایت هیدرولیکی

 -1مقدمه
همه ساله زمين لغزشها و ناپايداری شيبهای ناشي از بارندگي موجب صدمات جاني و مالي فراوان در نقاط مختلف جهان مي گردد.
برای همين منظور بحث مربوط به پايداری شيبها در مناطق دارای بارندگي و مدلسازی رفتار آن در حين بارندگي و تاثيرات نفوذ آب
در دامنه ها از موضوعات مورد توجه محققان در سراسر جهان مي باشد ( .)White and Singham, 2012با اين وجود مساله پايداری
شيب يک مساله استاتيکي نامعين مي باشد ( .)Johari and Javadi, 2012در واقع مساله پايداری شيبها در دو حالت مختلف شامل
شيبهای محدود و نامحدود قابل بحث و مطالعه ميباشد .شيبهای نامحدود عموماٌ شيبهايي هستند که در طبيعت بواسطه قرار گرفتن سطح
زمين تحت زوايای مختلف نسبت به افق ايجاد شده اند ( .)Das, 1977از ديدگاه مهندسي مساله پايداری شيب يک مسئله احتماالتي
بوده و عدم قطعيت بر نتايج تحليل پايداری يک شيب محدود و يا نامحدود حاکم است ( .) Farah et al., 2011عدم قطعيت در تحليل
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پايداری در سه بخش مجزا قابل بررسي مي باشد :عدم قطعيت در تعيين خصوصيات ژئوتکنيکي بستر ،عدم قطعيت در صحت مدل و
عدم قطعيت پارامتری که شامل عدم اطمينان به کاربرد آن است که مي تواند در ناپايداری يک شيب دخالت داشته باشد (Johari and

 )Javadi, 2012اين اساس مطالعه پايداری شيب به دو شکل مستقل قابل بررسي است که يکي بر اساس محاسبه پايداری استاتيکي
شرايط موجود بوده و ديگری بر اساس مطالعه تغييرات پارامترهای موثر برپايداری است که در طول يک دوره زماني ممکن است رخ
دهد (.)Corominas and Moya , 2008

برخي از پارامترها نظير هندسه شيب ،نسبت به زمان ثابت بوده و فقط در محاسبه پايداری استاتيکي قابل بررسي است .با اين حال
پارامترهای ديگری نظير فشار آب منفذی که نقش بسيار قابل توجه در پايداری شيب ايفا ميکند درهر دو شکل آناليزهای ذکر شده
بايستي دخالت داده شود .اين پارامتر با توجه به نوسانات سطح آب زيرزميني و رطوبت خاک که هر دو مي تواند متاثر از بارندگي باشد
تغيير پيدا مي کند .بسياری از محققان نقش اين پارامتر را با ترکيب مدلهای هيدرولوژی در تحليل پايداری بررسي کرده اند .نتايج چنين
بررسيهايي نشان ميدهد که بين لغزش ،مدت بارش و شدت آن رابطه منطقي وجود دارد ( Caine, 1980) .با جمع آوری دادههای
مختلف از زمين لغزشهای رخ داده در جهان با توجه به مدت و شدت بارندگي رابطه نمايي به شکل زير ارائه کرد:
)(1
که در آن  Iشدت بارندگي بر حسب  mm/hrو  Dمدت بارندگي بر حسب ساعت ميباشد .با توجه به رابطه ( )5مقدار  Iدر واقع
حداقل شدت بارندگي است که در يک بارندگي با مدت  Dميتواند باعث ناپايداری شود .با اين حال به داليل مختلف و متعدد در
نقاط مختلف اين رابطه ممکن است صادق نباشد .در حقيقت برای هر شيبي با توجه به خصوصيات ويژه آن يک رابطه خاصي بين
شدت– مدت بارندگي حاکم ميباشد ( .)Crozier, 2005عالوه بر شرايط و خصوصيات شيب ،مکانيسم لغزش نيز در پاسخ شيب به
بارندگي نقش اساسي دارد ( .)Corominas, 2000شدتهای بارندگي شديد با دوره کم معموالً باعث ايجاد لغزشهای کم عمق و سطحي
ميشوند .در حاليکه بارندگي های با شدت کم اما دوره زياد باعث لغزشهای چرخشي و يا انتقالي ميشود .علت اين پديدهها اشباع
شدن سريع اليه های فوقاني در شدتهای سريع بارندگي و کاهش پتانسيل ماتريکس خاک در شدتهای کم با مدت زياد مي باشد
(Johnson and Sitar, 1989و .)Corominas and Moya, 2012در حقيقت تاثير بارندگي بر تغييرات فشار آب منفذی به عوامل
مختلفي نظير زاويه شيب ،ضخامت اليه ،پوشش گياهي و خصوصيات بارندگي دارد ( .)Larsen and Simon ,1993همچنين اين پديده
رابطه مستقيم با هدايت هيدروليکي خاک بستر دارد بطوريکه در حاالتي که هدايت هيدروليکي باالتر باشد ،در اثر بارندگي فشار آب
منفذی سريعتر توسعه پيدا کرده و پس از بارندگي نيز سريعتر ذايل مي شود ولي برای اليه های با هدايت هيدروليکي کم عکس اين
پديده رخ مي دهد.
به اين ترتيب بين بارندگي و پايداری يا ناپايداری شيب عوامل مختلفي ميتوانند نقش داشته باشند با اين حال در اين مقاله تاثير شدت
– مدت بارندگي بر نحوه تغييرات فشار آب مفذی و به تبع آن پايداری شيب نامحدود با توجه به هدايت هيدروليکي خاک مورد
بررسي قرار گرفته است.
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 -2مواد و روشها
 -1-2مشخصات شیب
جهت بررسي تاثير شدت بارندگي و مدت آب بر پايداری ،هندسه ساده شده ای از يک شيب نامحدود مورد بررسي قرار گرفته است
(شکل .)5اين شيب با اين فرض که در شرايط قبل از بارندگي در تعادل بوده و در صورت اشباع شدن ضريب اطمينان آن به کمتر از
يک کاهش مي يابد انتخاب شده است .برای اين شيب فرض شده است که سطح آب زيرزميني منطبق بر سطح سنگ بستر بوده و اليه
خاک قبل از بارندگي در حالت کامال خشک قرار دارد .ضخامت اليه خاک موجود بر روی شيب برابر  1متر در نظر گرفته شده و
زاويه قرار گيری شيب نسبت به افق  04درجه انتخاب شده است .بطوريکه در حالت بدون حضور فشار آب منفذی ضريب پايداری آن
 5/9و در حالت اشباع ضريب اطمينان به کمتر از يک کاهش پيدا مي کند .شکل  1ضريب اطمينان پايداری شيب انتخابي را برای دو
حالت خشک و اشباع نشان مي دهد .خصوصيات خاک انتخاب شده در اين تحقيق در جدول  5ارائه شده است.

شکل -1شکل هندسی شیب نامحدود مورد مطالعه
ب

الف

شکل-2الف:دامنه کامال خشک و پایدار می باشد( ،)Fs= 1.129ب:دامنه کامال اشباع و ناپایدار می باشد()Fs=0.543
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جدول  -1مشخصات الیه خاک
مقدار

واحد

پارامتر
پوکي )(n

4/91

بدون بعد

وزن واحد حجم

51

kN/m3

هدايت هيدروليکي )(k

54-1

m/s

چسبندگي

1

زاويه اصطکاک داخلي

11

ضريب قابليت فشردگي حجمي

4/45

2

kN/m
درجه

m2/kN

همچنين جهت مطالعه تاثير شدت بارندگي ،بارندگيهای يکنواخت با شدتهای مختلف برای بررسي انتخاب شد و به منظور بررسي
تاثير هدايت هيدروليکي بر پايداری شيب شدتهای بارندگي با توجه به هدايت هيدروليکي خاک انتخاب شده ،بزرگتر و کوچکتر از
هدايت هيدروليکي انتخاب گرديد .در جدول  1بارندگي های شبيه سازی شده به همراه نسبت شدت بارندگي به هدايت هيدروليکي
خاک ارائه شده است .تمام بارندگي ها با زمان يکسان برابر  10ساعت در نظر گرفته شد.
جدول  -2مشخصات بارش بکار رفته در مدلسازی پایداری شیب نا محدود
شدت بارندگی )(I

واحد

بارندگی نسبی)(I/k

مدت بارش (ساعت)

54

mm/hr

4/111

10

51

mm/hr

4/051

10

14

mm/hr

4/111

10

94

mm/hr

4/399

10

91

mm/hr

4/311

10

04

mm/hr

5/55

10

14

mm/hr

5/93

10

14

mm/hr

5/11

10

14

mm/hr

5/30

10

 -2-2معادالت حاکم
جهت تحليل پايداری شيب الزم است که شرايط آب منفذی قبل از تحليل به نحوی تعيين شود .در حالت مشابه تغييرات فشار آب
منفذی بر اثر بارندگي الزم است معادله حاکم بر پديده نشت و جريان آب در محيط متخلخل با اعمال شرايط مرزی حاکم حل شود.
معادله حاکم بر نفوذ آب حاصل از بارش و جريان نشت در حالت دو بعدی به شکل زير مي باشد:
]

)(2

[

]

[

که  kxو  kyبه ترتيب هدايت هيدروليکي و در جهت افق و قائم بوده H ،بار هيدروليکي کل نسبت به سطح مبنا Q ،مقدار جريان
ورودی و يا خروجي به محيط mw ،ضريب قابليت فشردگي خاک،
4
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هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران
 51و 51آبان ،5931دانشگاه فردوسي مشهد

باشد .معادله حاضر با اعمال شرايط مرزی به روش اجزای محدود با بکارگيری ترکيبي از المانهای چهار گوش و مثلثي به حالت بي
سازمان با استفاده از مدل  GeoStudio 2007تحليل شد .شرايط مرزی هيدروليکي با توجه به مسئله برای سطح شيب از نوع شار واحد
( )Unit Fluxبرابر با شدت بارندگي و در عين حال همين سطح بعنوان سطح نشت احتمالي انتخاب گرديد .مرز پايين شيب از نوع شار
کل ( )Total Fluxبرابر با صفر با پتانسيل سطح نشت احتمالي لحاظ گرديد.
پس از اعمال شرايط مرزی و تحليل نشت با استفاده از بخش  Seep/Wاز مدل  ،GeoStudioتحليل پايداری بر پايه تعادل حدی
قطعهای به روش مورگان اشترن و پرايس با بکارگيری بخش  Slope/Wاز مدل  GeoStudioانجام شد .در روش مورگان اشترن و
پرايس ضريب اطمينان پايداری با استفاده از برقراری تعادل لنگرها و نيروهای وارد بر قطعات سطح لغزش به صورت نسبت مقاومت
برشي متوسط خاک به مقاومت برشي متوسط بسيج شده تعيين مي شود.

 -3بحث و تحلیل نتایج
به منظور بررسي و مشاهده تاثير شدت های بارندگي کمتر از هدايت هيدروليکي خاک ،نتايج مربوط به آناليزهای پايداری اين دسته از
بارندگي ها جداگانه ارائه شده است .شکل  9نمودار تغييرات ضريب اطمينان پايداری را نسبت به زمان نشان مي دهد .همانطوريکه از
شکل مشخص است با افزايش زمان بارندگي از مقدار ضريب اطمينان پايداری کاسته مي شود تا اينکه اين ضريب پس از مدتي به کمتر
از يک کاهش پيدا مي کند .مقايسه شدتهای مختلف بارندگي در اين شکل نشان ميدهد که با افزايش شدت بارندگي زمان رسيدن
ضريب اطمينان پايداری به کمتر از يک زودتر اتفاق مي افتد .همچنين روند کاهش ضريب اطمينان نسبت به زمان در بارندگيهای
شديد سريعتر است .اين مسئله به دليل اشباع شدن سريعتر اليه خاک و به تبع آن افزايش فشار آب منفذی اتفاق ميافتد.

R 10 mm/hr
R 15 mm/hr
R 20 mm/hr
R 30 mm/hr
R 35 mm/hr

25

20

10

15

5

Factor of Safety

1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0

)Time (hr
شکل  -3تغییرات ضریب اطمینان پایداری نسبت به زمان در بارندگی های با شدت کمتر از هدایت هیدرولیکی خاک

شکل  0تغييرات فشار آب منفذی را نسبت به زمان در بخش مياني شيب در محل بين اليه خاک و سنگ بستر نشان مي دهد.
همانطوريکه از اين شکل مشخص است با افزايش شدت بارندگي سرعت افزايش فشار آب منفذی سريعتر اتفاق ميافتد.
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شکل  -4تغییرات فشار آب منفذی در بارندگی های مختلف در زیر الیه خاک

هم چنين بررسي و مقايسه مختلف بارندگي های شديدتر از هدايت هيدروليکي خاک بر روند تغييرات ضريب اطمينان پايداری نشان از
روندی مشابه با بارندگي های کمتر از هدايت هيدروليکي خاک دارد .شکل  1اين نتايج را نشان ميدهد .همانطوريکه از اين شکل
مشخص است ،افزايش شدت بارندگي باعث ناپايدار شدن سريعتر شيب مي شود.
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شکل  -5تغییرات ضریب اطمینان پایداری نسبت به زمان در شدتهای بارندگی بزرگتر از هدایت هیدرولیکی خاک

بررسي و مقايسه روند تغييرات فشار آب منفذی در زير اليه خاک نسبت به زمان در بارندگيهای مختلف نشان مي دهدکه افزايش
شدت بارندگي ،افزايش سريعتر فشار آب حفره ای را در پي دارد .شکل  1اين موضوع را نشان مي دهد.
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شکل  -6تغییرات فشار آب منفذی در زیر سطح لغزش بحرانی در بارشهای شدید تر از هدایت هیدرولیکی

هر چند که بنظر مي رسد که رفتار ضريب اطمينان پايداری نسبت به زمان و شدت بارندگي در هر دو حالت شدت بارش بزرگتر و
کوچکتر از هدايت هيدروليکي روند مشابهي دارند اما مقايسه دو شکل  1و  0نشان ميدهد که رفتار خاصي بين شدتهای کمتر و بيشتر
از هدايت هيدروليکي وجود دارد بطوريکه مقايسه بارندگي های نسبي و زمان رسيدن به ناپايداری شيب نشان مي دهد که برای
بارندگي های کمتر از هدايت هيدروليکي با نزديک شدن اين شدت به هدايت هيدروليکي زمان رسيدن به ناپايداری به شدت کاهش
مي يابد با اين حال با افزايش شدت بارندگي از مقدار هدايت هيدروليکي بطور غير منتظره زمان رسيدن به لغزش افزايش مييابد .شکل
 1اين تغييرات را نشان ميدهد .با توجه به نتايج حاصله مقدار هدايت هيدروليکي مي تواند بعنوان يک شاخص و مبنايي در برآورد
پتانسيل لغزش شيبهای طبيعي نسبت به شدتهای مختلف بارندگي مورد استفاده قرار گيرد بطوريکه فقط شدت بارندگي نمي تواند به
تنهايي بعنوان معيار لغزش شيب در اثر بارش باشد .در واقع در شدتهای بارندگي کمتر از هدايت هيدروليکي فشار آب منفذی از
بخشهای زيرين اليه خاک به سمت باال توسعه پيدا ميکند و با افزايش شدت بارندگي تا حد هدايت هيدروليکي اين پديده تشديد
ميگردد در حاليکه در شدتهای بارندگي بزرگتر از هدايت هيدروليکي ،با وجود توسعه و افزايش سطح ايستابي از پايين به سمت باال به
دليل افزايش وزن مخصوص اليه های سطحي بر اثر اشباع شدن پايداری شيب نسبت به حالت بارندگي با شدت کمتر از هدايت
هيدروليکي بيشتر مي گردد .اين پديده در شرايط خاص ممکن است با توسعه جبهه جريان از باال به پايين و توسعه اليه اشباع از باال به
سمت پايين و يا به عبارت ديگر جريان رو به پايين اشباع همراه باشد که دراين صورت طبق قوانين مکانيک خاک باعث افزايش تنش
موثر خواهد بود و دراين شرايط پايدار ی شيب تا زماني که ناحيه های اشباع توسعه يافته از باال و پايين به هم برسند با افزايش ضريب
اطمينان پايداری همراه خواهد بود  .البته بايستي تاثير ساير پارامترها نظير ضخامت اليه در بررسي اين پديده مد نظر قرار گيرد.
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شکل  -7تاثیر شدت بارش و بارندگی نسبی وهدایت هیدرولیکی بر زمان لغزش یک شیب نامحدود

 -4نتیجه گیری
با توجه به نتايج حاصل از انجام آناليزهای مختلف ارائه شده ،نتيجه گيری های کلي از تحقيق حاضر به شرح زير قابل بيان است:
 -5ضريب هدايت هيدروليکي خاک بستر شيبها نقش عمده ای در توسعه فشار آب منفذی در اثر بارندگي دارد بطوريکه
بارندگي مي تواند شيب را به حالت ناپايدار در آورد.
 -1بارندگي با توجه به تغييراتي که بر مقدار رطوبت خاک و فشار آب منفذی دارد ،مي تواند با توجه به اينکه ناحيه اشباع را از
پايين به سمت باال يا برعکس ايجاد مي کن د ،بر مقدار تنش موثر در خاک تاثير داشته و ممکن است برای مدت خاص باعث
باال رفتن نسبي ضريب اطمينان پايداری شود.
 -9روند تاثير بارندگي بر تغييرات ضريب اطمينان پايداری با توجه به نسبت شدت بارندگي به هدايت هيدروليکي قابل توصيف
است .بطوريکه در بارندگي های با شدت کمتر از هدايت هيدروليکي هر چه مقدار شدت به هدايت هيدروليکي نزديکتر
باشد زمان تاثير بارش بر ناپايداری کمتر خواهد بود .در حاليکه برای شرايطي که شدت بارندگي بيشتر از هدايت هيدروليکي
باشد ،هر چه اين شدت بيشتر از هدايت هيدروليکي باشد ،ضريب اطمينان سريعتر به حد بحراني نزديکتر خواهد شد.

 -5منابع
 -1احمدی ،س ،1312،.بررسی پایداری شیبهای نامحدود در الیه های غیر همگن با مدل  ،GeoStudioپایان نامه کارشناسی ارشد گروه زمینشناسی
مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر.
2- Caine, N., 1980. The rain fall intensity-duration control of shallow landslides and debris flows. Geografiska
Annaler 62 A, pp. 23-27
3- Corominas, J., 2000. Landslide and climate. 8 th International symposium on landslides. Cardiff, Wales, UK.
33
4- Corominas, J. and Moya, J. 2008. A review of assessing landslide frequency for hazard zoning purposes.
Engineering Geology. 102, pp. 193-213

8

هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران
 دانشگاه فردوسي مشهد،5931آبان51  و51

5- Crozier, M.J., 2005. Multiple occurrence regional landslide events New Zealand: hazard management issues.
Landslides 2, 247-256
6- Das, B. M., 1977. Principles of geotechnical engineering. The University of Texas
7- Farah, K., Ltifia, M., and Hassis, H. 2011. Reliability analysis of slope stability using stochastic finite
element method. Procedia Engineering. 10, pp. 1402-1407
8- Johari, A. and Javadi, A.A., 2012. Reliability assessment of infinite slope stability using the jointly
distributed random variables method. Sceintia Iranica. 19 (3), pp. 423-429
9- Johnson, K. A., Sitar, N., 1989. Hydrologic condition leading to debris flow initiation. Canadian
Geotecchnical Journal 27, pp. 789-801
10- Larsen, M.C., Simon, A., 1993. A rainfall intensity-duration threshold for landslides in a humid tropical
environment, Puerto Rico, Geografiska Annaler 75, pp. 13-23
11- White, A. J., and Singham, I. D., 2012. Slope stability assessment using stochastic rainfall simulation.
Proccedia Computer Science ,9, pp. 699-706

9

