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سخن نخست 

با توجه به قرارگیری ایران در منطقه ناآرام تکتونیکی و زلزله خیز، احتمال وقوع زمین لرزه در بسیاری از مناطق 
آن باال می باشد. دراین ارتباط، با توجه به وجود گسل های فعال در بسیاری از مناطق شهری بخصوص شهر تهران 
و عدم توجه به مالحظات خاص در ساخت وساز در پهنه های گسلی، در صورت وقوع زلزله احتمال خسارت های 
البته ازآنجایی که شناسایی محل دقیق گسل ها بسیار دشوار بوده و همچنین  مالی و جانی افزایش خواهد یافت. 
به دالیل سیاسی، اقتصادی و قیمت باالی زمین در مناطق شهری، جلوگیری از ساخت وساز در این نواحی بسیار 
نواحی  این  در  نیز  زیرساخت های مهم شهری  و  از ساختمان ها  بسیاری  تاکنون  دلیل،  به همین  دشوار می باشد. 
ساخته شده اند. لذا، شناخت درست و کامل از پدیده ای که به وقوع خواهد پیوست و همچنین به کارگیری راهکارهای 

کاهش خطرات گسیختگی سطحی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.

با توجه به ساخت وسازهای انجام شده در پهنه های گسلی و لزوم کاهش خطرات مالی و جانی برای ساکنین این 
نواحی، گزارش حاضر به بررسی عملکرد ساختمان ها در برابر گسیختگی سطحی ناشی از گسل ها در محیط های 
شهری و همچنین راهکارهای کاهش خطرات ناشی از پدیده گسلش پرداخته است. دراین ارتباط، با توجه به رسالت 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در راستای نشر دانش و افزایش سطح آگاهی، این گزارش به منظور ارتقاء 
سطح آگاهی و دانش مدیران و کارشناسان شهرداری ها و شهرداری تهران تهیه شده و به چاپ رسیده است. امید 
است این گزارش بتواند گامی هرچند کوچک در افزایش آگاهی مخاطبین در خصوص لزوم توجه به مالحظات 

ساخت وساز در پهنه های گسلی بردارد.

بابک نگاهداری
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چکیده

سازه های مهندسی که بر روی یک گسل فعال و یا اینکه نزدیک آن ساخته می شوند در معرض جابجایی دائمی 
ناشی از این گسل قرار دارند. اینکه اگر این سازه ها را دور از گسل فعال ساخته شوند، بسیار مطلوب است. اگرچه، 
این سازه ها به ناچار گاهی اوقات بر روی گسل های فعال یا نزدیک آن ها ساخته می شوند و پدیده گسلش اغلب با 
آسیب به سازه ها همراه می  باشد. دراین ارتباط، عملکرد پی های واقع بر سطح زمین، پی های کیسونی و شمعی که 
در معرض جابجایی های بزرگ تکتونیکی شیب لغز قرار دارند، موردبررسی قرارگرفته است. اما، عمق کارگذاری در 
رفتار پی های سطحی که در معرض گسلش شیب لغز واقع شده اند، بطور مشخص لحاظ نشده است. این تحقیق، یک 
سری آزمایش های سانتریفیوژ به منظور بررسی اثرات عمق کارگذاری و فشار تماسی پی بر روی اندرکنش گسل 
معکوس و پی های سطحی کارگذاری شده در عمق D را ارائه نموده است. دلیل انتخاب گسل های معکوس جهت 
بررسی، این است که اکثر گسل های شیب لغز در ایران و بخصوص شهر تهران از نوع معکوس می باشند. تأثیر عمق 
کارگذاری روی رفتار پی با مقایسه نتایج آزمایش پی های کارگذاری شده در عمق با پی های واقع بر روی سطح 
زمین مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل قید سینماتیکی که عمق کارگذاری پی ایجاد می نماید از وقوع لغزش آن 
در محل فصل مشترک پی و خاک جلوگیری می نماید و درنتیجه منجر به وقوع دوران و جابجایی قابل توجه در پی 
می شود. همچنین، به عمق بردن پی باعث می شود مکانیسم اندرکنش پی – گسیختگی گسل تغییر یابد. تأثیر فشار 
تماسی روی اندرکنش گسیختگی گسل و پی های کارگذاری شده در عمق به موقعیت پی نسبت به گسل بستگی 
دارد. عالوه بر انتشار گسیختگی گسل از میان الیه خاک، به دلیل جابجایی و دوران پی، گوه های گسیختگی مقاوم 
در هر دو طرف دیواره های پی های کارگذاری شده در عمق به وجود می آیند و درنتیجه اثرات نامطلوبی بر روی 

سازه های مجاور خواهند داشت.

کاهش  ژئوتکنیکی  استراتژی های  گسل،  از  اعمالی  آسیب های  برابر  در  سازه ها  محافظت  به منظور  همچنین 
خطرات شامل انحراف گسیختگی گسل از سازه و پخش نمودن گسیختگی در یک زون نسبتًا پهن تر را می توان بکار 
برد. در این تحقیق، تأثیر سه راهکار ژئوتکنیکی به منظور کاهش خطرات ناشی از گسل معکوس بر روی پی های 
سطحی کارگذاری شده در عمق با استفاده از یک سری آزمایش های سانتریفیوژ مورد بررسی قرارگرفته است. این 
راهکارها شامل کارگذاری بلوک خاک-سیمان در زیر پی و حفر ترانشه عمودی در مجاورت پی و همچنین اجرای 
ترانشه بسته  از پی می باشند. راهکار  استراتژی های منحرف نمودن گسل  به عنوان  الیه های ژئوگرید در زیر پی 
به مقدار جابجایی گسل، عمق ترانشه، عمق کارگذاری پی، تعداد ترانشه ها و نوع مصالح پر کننده، می تواند برای 
محدوده ای از موقعیت پی نسبت به گسل مؤثر باشد. زون مسلح شده با الیه های ژئوگرید از شکل گیری تنها یک 
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گسیختگی جلوگیری نموده و جابجایی های گسل را در یک زون وسیع تر پخش کرده است، اما مشابه راهکار بلوک 
خاک-سیمان، تأثیر خاصی در کاهش خطرات ناشی از گسل معکوس نداشته اند.

در انتها نیز یک سری راهکار به منظور استفاده مهندسین طراح و سازنده در طراحی و اجرای سازه های واقع در 
پهنه های گسلی باهدف کاهش مخاطرات ناشی از پدیده گسلش سطحی و به عنوان توصیه های کلی ارائه شده اند.

کلمات کلیدی: پدیده گسلش، پهنه گسلی، عمق کارگذاری پی سطحی، کاهش مخاطرات گسلش
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13 تمهیدات کلی طراحی ساختمان های واقع در پهنه های گسلی

1- مقدمه

حین وقوع زلزله، گسیختگي ایجادشده در گسل دو نوع اثر را در سطح زمین به همراه خواهد داشت که شامل جابجایي هاي 
. )2001 ،Jackson1984؛،Jackson و Ambraseys( دائمي در محل گسل و انتشار امواج دور از محل گسل می باشند 

نوع دوم جابجایي مذکور )یعنی، انتشار امواج(، درنتیجه تشکیل موج متناوب در هر نقطه از روي گسل، هم زمان با وقوع لغزش1 
و انتشار آن در فواصل زیاد داخل زمین به وجود می آید. این امواج همواره در سطح زمین اثراتي را بر روی سازه های سطحی به 
همراه داشته و ازاین رو داراي درجه اول اهمیت براي بررسي ایمني در سازه هاي مهندسي قرارگرفته اند. در مقابل، تنها زمانی که 
گسیختگي ناشي از گسل به سطح زمین برسد، جابجایي دائمي ناشي از آن، بر روي سطح زمین و سازه های واقع بر آن تأثیر 
مي گذارد. در این خصوص بایستی یادآور شد که الگوی گسیختگی سطحی ناشی از گسلش به نوع گسل گسیخته شده بستگی 
دارد. سه نوع اصلی گسل وجود دارد که با توجه به جابجایی نسبی بین بلوک های  توده سنگ  جابجا شده طبقه بندی می شوند و 

عبارت اند از: گسلش امتداد لغز 2، نرمال و معکوس 3.

در چند دهه گذشته، تحقیقات مهندسي زلزله به طور قابل توجهی روي پاسخ دینامیکي سازه ها و سیستم هاي 
خاک-سازه در حین زلزله و انتشار امواج در زمین تمرکز داشته است. در مقابل، مهندسین توجه کمتري به اثرات 
ناشي از گسلش )یعني، جابجایي شبه استاتیک دو وجه گسل( بر روی سازه ها داشته اند. دلیل این امر به این خاطر 
است که امواج زلزله فواصل به مراتب دورتری را از محل وقوع زلزله طي نموده و در سطح وسیعي تأثیر مي گذارند. 
درحالی که جابجایي هاي دائمي گسل، تنها در محل اثر گسل و فقط زماني که گسیختگي گسل در سطح زمین 
پدیدار گردد، دارای اهمیت مي باشند )Faccioli و همکاران، 2008(. هرچند، باید عنوان نمود که گسیختگي ناشي 
از جابجایي هاي شبه استاتیک در محل گسل نیز ممکن است به طول چندین کیلومتر در محل اثر گسل امتداد داشته 

باشند و در این مسیر طوالنی با سازه های زیادی برخورد نمایند.

در این خصوص، بایستی یادآور شد که تاکنون تحقیقات نسبتاً خوبی در ارتباط با پدیده انتشار گسیختگي ناشي 
از گسل در رسوبات خاکي صورت گرفته است و در خصوص گسل های نرمال، نتایج زیر را در برداشت: )1( سطح 
گسیختگی یک گسل نرمال تمایل دارد که به صورت قائم درآید و هر چه به سطح زمین نزدیک مي شود، پخش گردد 
)شکل 1-الف(، )2( بیرون زدگي در سطح زمین ناشي از گسل اساساً کمتر از جابجایي گسل است، )3( خاک هاي شل 
و تغییرشکل پذیر مي توانند جابجایي نسبي ناشي از حرکت گسل را به صورت نشست غیریکنواخت توزیع شده در سطح 
زمین، جذب کنند؛ و )4( به خاطر تشکیل گسیختگي هاي ثانویه 4 و گودال هاي ثقلي 5، این امکان وجود دارد که جابجایي 

سطحي تشدید شود.

1. Slippage
2. strike-slipe faulting
3.  normal and reverse faulting
4. secondary ruptures
5. gravity graben
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در این خصوص، نتایج بررسی رفتار مربوط به گسل معکوس حاکی از این موضوع بود که سطح گسیختگي 
این نوع گسل ها معمواًل بر روي فرودیواره 1 گسل خم شده و هرچه به سطح زمین نزدیک تر مي شوند شیب کمتري 

پیدا می کنند )شکل 1-ب(.

زلزله های سال 1997 زیرکوه قائنات و سال 2002 چنگوره )آوج( نیز مثال هایی از وقوع گسلش سطحی و عبور 
گسل از بین یک درخت و مجاورت ساختمان نیز گزارش شده است. این مثال ها در شکل 2 آورده شده اند.

  

)Bray، 1990( گسل معکوس )شکل 1- الگوی گسیختگي سطحي: )الف( گسل نرمال؛ )ب

  

شکل 2- مثال هایی از گسلش سطحی در ایران: )الف( زلزله قائنات؛ )ب( زلزله آوج )عکس توسط عباس قلندرزاده(

با گسیختگي   و سازه ها  پي ها  اندرکنش  بررسي  براي  میداني کمي  پیش شواهد  تا چند دهه  دیگر،  از سوي 
سطحي گسل ها موجود بود. یکي از اولین مثال ها در این مورد، در برخورد گسیختگی سطحی گسل امتدادلغز با 
زیرزمین بانک مرکزي نیکاراگوئه بررسی گردید )Niccum و همکاران، 1976(. یک ساختمان 15 طبقه بتن مسلح 
طي لرزش شدید زمین در زلزله Managua با بزرگاي Ms 6.3 به شدت آسیب دید. در حین زلزله، یک گسیختگي 
1. footwall
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ناشی از گسل امتداد لغز به زیرزمین این ساختمان که شامل یک اتاق بتن مسلح بود، برخورد نمود. این اتاق بتن 
مسلح، گسلش را بدون هیچ آسیبي بجز یک سري ترک هاي مویي تحمل نمود. پس ازاین بررسی، این گونه استنباط 
نمودن گسیختگي سطحي  منحرف  به  قادر  سانتیمتر(  به ضخامت 45  دیوارهاي  )با  سازه صلب  که یک  گردید 
آزمایش هاي کوچک مقیاس و   )1973( Lefebvre Duncan و  البته پیش ازاین بررسی،  از گسل می باشد.  ناشي 
تحلیل هاي اجزاء محدودي را براي بررسي اندرکنش بین گسل هاي امتدادلغز و سازه هاي مدفون صلب انجام داده 
بودند. آن ها پی بردند درصورتی که این قبیل سازه ها به طور مناسب و اصولی طراحي شوند، مي توانند گسیختگي 

ناشي از گسل را بدون هیچ آسیبي منحرف نمایند.

در ادامه، زلزله هاي سال 1999 ترکیه و تایوان و همچنین زلزله سال 2008 چین باعث شد تا جامعه مهندسي 
در معرض  آن ها  از  انواع مختلفي  و  از ساختمان ها  بیشتری  تعداد  وقایع،  این  در  این موضوع عالقه مند شود.  به 
جابجایي هاي تکتونیکي در محدوده 2 تا 8 متر قرار گرفتند. اگرچه تعداد زیادي از این سازه ها بکلي خراب شدند 
یا به شدت آسیب دیدند )شکل 3-الف؛ Pamuk و همکاران، Faccioli ،2005 و همکاران، 2008(، بازهم چندین 
مورد از عملکرد رضایت بخش وجود داشت که تصدیق کننده این موضوع بود که ساختمان ها مي توانند به گونه ای 
طراحي شوند که در برابر جابجایي هاي تکتونیکي بزرگ مقاومت کنند )شکل 3-ب؛ Faccioli و همکاران، 2008(.

همانطور که پیش تر بیان گردید مشاهدات خرابی های برجای مانده بر روی سازه ها ناشی از گسیختگی سطحی 
گسل ها در بررسی های محلی زلزله های به وقوع پیوسته، اهمیت شناخت نسبت به رفتار اندرکنشی برخورد گسیختگی 
ناشی از گسل ها به پی سازه ها را مشخص نمود. لذا، وجود گسل ها و وقوع گسیختگی های سطحی ناشی از آن ها 
حین زلزله، ممکن است تأثیر مخربی بر روی سازه ها، به طور مثال ساختمان های مسکونی، به همراه داشته باشد. 
اما، کاستي هاي موجود در زمینه رفتار اندرکنش گسیختگی گسل-پی و همچنین بررسی کاهش اثرات و پیامدهای 
ناشی از برخورد گسیختگی سطحی گسل به سازه ها، نشان دهنده این موضوع است که دانش بیشتري در خصوص 
ساخت ساختمان در پهنه های گسلی موردنیاز است. شکل 4 فلوچارت چگونگی انجام تحقیق در خصوص آسیب 
ناشی از زلزله و بطورخاص اندرکنش گسل و سازه را نشان می دهد. در این خصوص بایست یادآور شد از آنجایی 
اکثر گسل های شیب لغز در ایران و بخصوص شهر تهران از نوع معکوس بوده، لذا تمرکز این تحقیق بر روی بررسی 

رفتار اندرکنشی گسل های معکوس با ساختمان ها می باشد.
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شکل 3- خرابی های برجای مانده ناشی از برخورد گسیختگی گسل ها به ساختمان ها: )الف( ساختمان 5 طبقه واقع بر پي 

نسبتاً انعطاف پذیر )و طبقات نرم( با آسیب هاي سازه اي قابل توجه؛ )ب( ساختمان 4 طبقه با زیرزمین واقع بر پي جعبه اي 

شکل پیوسته و صلب بدون هیچ آسیب قابل مشاهده و انحراف گسیختگي سطحي )Faccioli و همکاران، 2008(

2- نقطه نظرات آئین نامه ها

"ساختمان ها و سازه هاي مهم  بیان می کنند که  به صراحت  اروپا  آئین نامه  مثال  به طور  لرزه ای،  آئین نامه های 
نباید در مجاورت گسل هاي فعال ساخته شوند ". همچنین، برخی آئین نامه ها نیز یک فاصله عقب نشینی از محل 
بیرون زدگی گسل بر روی سطح زمین را مشخص نموده و ساخت وساز در این محدوده را ممنوع اعالم نموده اند. 
به طور مثال، دستورالعمل  کشور نیوزلند )Kerr و همکاران، 2003( و راهنمای ارزیابی خطر گسلش سطحی ایالت 
کالیفرنیا، بدون توجه به مشخصات و خصوصیات خاک، به ترتیب فواصلی در حدود 20 و 15 متر را از هر طرف 
محل اثر گسیختگی گسل به عنوان فاصله عقب نشینی پیشنهاد داده اند. زلزله سال 1999 تایوان نشان داد که این 
عقب نشینی ممکن است تا حد زیادی غیر محافظه کارانه باشد. به طور مثال، در بسیاری از موقعیت ها، محدوده زون 
 Kelson( در فاصله 40-10 متری محل اثر گسل بود )تحت تأثیر گسلش )یعنی، محدوده تغییرشکل شدید زمین
و همکاران، 2001(. درضمن، ساختمان هایی که در فاصله 100-60 متری این زون و در امتداد دو طرف محل اثر 

گسل واقع شده بودند، سطوح متفاوتی از آسیب را متحمل شدند )Chen و همکاران، 2000(.
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شکل 4- فلوچارت تحقیقات در خصوص آسیب ناشی از زلزله بر روی سازه ها

این در حالی است که استاندارد 2800 در ویرایش چهارم خود برخی ممنوعیت ها جهت ساخت وساز در نواحی 
گسلی را به شرح ذیل لحاظ نموده است:

اجتناب از ساخت ساختمان های با اهمیت بسیار زیاد در پهنه گسل های اصلی )با طول بیش از 10 کیلومتر( . 1
با جابجایی عمده

ساخت ساختمان ها در مابقی پهنه ها با انجام مطالعات و اعمال تمهیدات ویژه. 2

با . 3 اختصاص کاربری های کم خطر و یا کم تراکم نظیر فضای سبز، معابر، فضاهای ورزشی و تفریحی 
سازه های سبک به پهنه های گسلی

دراین ارتباط به منظور اعمال ضوابط مذکور، سؤال های زیادی برای مهندسین پیش می آید که به طور مثال به 
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چند نمونه از آن می توان اشاره نمود:

 آیا نقشه پهنه گسل های اصلی شهرهای کشور، با مقیاس 1/2000 )یک دو هزارم( تدقیق و یا حتی تاکنون 1. 
تهیه شده اند؟

منظور از جابجایی عمده چه مقدار بوده و چه محدوده ای را شامل می شود؟. 2

آیا میزان جابجایی گسل ها و فعال بودن آن ها نیز تعیین شده اند؟. 3

منظور از تمهیدات ویژه، چه نوع تمهیداتی می باشد؟. 4

معابر، . 5 سبز،  فضای  نظیر  تراکم  کم  یا  و  کاربری های کم خطر  اختصاص  راهکارها  از  یکی  درصورتی که 
فضاهای ورزشی و تفریحی با سازه های سبک به پهنه های گسلی باشد، آیا به مسئله قیمت زمین و هدر 
رفتن سرمایه توجهی داشته ایم؟ آیا نمی توان راهکارهایی جهت استفاده از این زمین ها به منظور ساخت وساز 

لحاظ نمود؟

پاسخ به این سؤاالت دشوار بوده و نیازمند انجام مطالعات و تحقیقات زیادی در خصوص تهیه و تدقیق نقشه 
گسل ها، رفتار اندرکنشی سازه و گسل و همچنین راهکارهای کاهش خطرات ناشی از پدیده گسلش می باشد که 

بتوان تعاریف دقیق تر و ضوابط شفاف تری در این زمینه ارائه داد.

3- موارد ساخت وساز در پهنه های گسلی در ایران

و  ناآرام  بسیار  لرزه خیزی،  و  زمین ساختی1  ازنظر  که  دارد  قرار  زمین  کره  از  منطقه ای  در  نیز  ایران  کشور 
پرتکاپو است. ازاین رو ساخت وساز در مناطق مختلف ایران همواره با یک سری تردیدهایی همراه بوده و دست کم 
برخورد  و  مختلف  مناطق  در  زیاد  گسل های  وجود  شود.  درنظرگرفته  باید  سازه ها  برای  لرزه ای  خاص  تمهیدات 
مستقیم گسیختگی آن ها با سازه ها، یکی از مسائل مهمی است که در بحث لرزه خیزی باید به آن نیز توجه شود. 
با بررسی های انجام شده مشخص شده است که چندین ساختمان ساخته شده یا در حال ساخت در شهر تهران و 
پردیس، به طور مستقیم بر روی گسل بنا شده اند. شکل 5 نمونه ای از این نوع ساخت وسازها را نشان می دهد. شکل 
5-الف وجود گسل  در بخش آپارتمان های مهستان شهرک غرب تهران را نشان می دهد. شکل 5-ب نمونه ای از 

این ساخت وسازها در شهر پردیس را نشان می دهد که گسل در محدوده آن ها وجود دارد و به پی ساختمان ها برخورد 
کرده  است. شکل 5-ج نیز محل گودبرداری برای ساخت سازه و اثر گسل در محل گودبرداری را نشان می د هد.

این گسل ها  روی  بر  ساخت وساز  از  باید  آئین نامه ها،  پیشنهاد  به  توجه  با  گردید،  ارائه  پیش تر  که  همان طور 
خودداری شود، اما این برج ها و ساختمان ها بنا به هر دلیلی بر روی این گسل ها ساخته شده و یا در حال ساخت بوده 
و در حال حاضر پر از سکنه هستند. ازاین رو، باید راه حل هایی برای جلوگیری از به وجود آمدن خسارت های جانی 
و مالی جبران ناپذیر حین وقوع زلزله و برخورد گسیختگی این نوع گسل ها با پی  این ساختمان ها درنظرگرفته شود. 

1. tectonic
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البته همچنین باید اشاره نمود که ممکن است برج های مهستان و ساختمان های شهر پردیس یک نمونه از چندین 
نمونه ساخت سازه بر روی نواحی گسلی در ایران بوده که نیازمند بررسی بیشتر و دقیق تر به منظور تهیه نقشه های 

دقیق نواحی گسلی و تعیین اندرکنش آن ها با سازه ها است.

  

شکل 5- مثال هایی از ساختمان های واقع بر روی گسل ها در ایران: )الف( یک ساختمان بلندمرتبه بر روی گسل در منطقه 

شهرک غرب تهران )بربریان و همکاران، 1371(؛ )ب( ساختمان در حال ساخت واقع بر روی گسل در شهر پردیس 

)عکس توسط مرتضی طالبیان(؛ )ج( خط اثر گسل در یک ترانشه حفر شده برای ساخت ساختمان )عکس توسط عباس 

قلندرزاده(

ازاین رو با توجه به دالیل زیر، ضرورت دست یابی به دانش بیشتر در خصوص پدیده گسلش به منظور طراحي 
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و بررسي اندرکنش گسیختگی گسل-پي موردنیاز است و همچنین بایستی راهکارهایی نیز برای کاهش خطرات 
ناشی از گسلش روی سازه های موجود یا در حال ساخت در سطح زمین پیشنهاد نمود.

راهکارهای . 1 وجود  عدم  و  گسلش  و  زلزله  وقوع  احتمال  و  تکتونیکی  ناآرام  منطقه  در  کشور  قرارگیری 
آئین نامه ای دقیق و شفاف؛

اعالم عدم ساخت وساز به عنوان ساده ترین روش توسط آئین نامه ها و عدم توانایی در تعیین دقیق میزان . 2
فاصله عقب نشینی؛

وجود سازه های ساخته شده در نواحی گسلی حتی در مجاورت گسل های اصلی؛. 3

قیمت باالی زمین در مناطق شهری.. 4

4- حدود تحقیق حاضر

از چندی پیش بررسی ها روی اندرکنش گسل با پی های سطحی مورد توجه محققین قرار گرفته و کارهایی نیز 
در این زمینه انجام شده است. بیشتر این تحقیقات در ارتباط با بررسی رفتار پی های سطحی و نحوه اندرکنش آن ها 
با گسل های شیب لغز بوده و پی را بر روی سطح زمین مدل کرده اند، اما در عمل، پی ها در یک عمق مشخصی قرار 
داده می شوند. از این رو، در ابتدا یک سری از آزمایش ها مربوط به بررسی اندرکنش گسیختگی گسل های شیب لغز 
و پی سطحی با عمق کارگذاری مشخص می باشند. در ادامه تحقیق، به بررسی راه حل های کاهش خطرات ناشی 
با توجه  ازآنجایی که  اندرکنش گسیختگی گسل ها با ساختمان های موجود یا در حال ساخت پرداخته می شود.  از 
نیز متفاوت  یا ساختمان هایی که قرار است ساخته شوند، راه حل های کاهش خطرات  به ساختمان های موجود و 
می باشند، ازاین رو، برای ساختمان هایی که قرار است ساخته شوند راه حل هایی از قبیل استفاده از بلوک خاک-

سیمان )معرف ناحیه تزریق شده در زیر پی( و الیه های ژئوگرید زیر پی در این تحقیق مدنظر می باشند و برای 
ساختمان هایی که از قبل ساخته شده اند و برخورد گسل با پی آن ها نیز محتمل است راه حل  حفر ترانشه در مجاورت 
پی درنظر گرفته شده است. شایان ذکر است که استراتژی لحاظ شده برای تمامی این سه راهکار، منحرف نمودن 

گسل از ساختمان می باشد.

نوع  از  تهران  ایران و بخصوص شهر  در  اکثر گسل های شیب لغز  ایران،  تکتونیکی  به شرایط  توجه  با  ضمنًا 
معکوس می باشند )بربریان و همکاران، 1371 و جدول 1(، لذا این تحقیق بر روی اندرکنش بین گسل معکوس و 

پی های سطحی صلب کارگذاری شده در عمق تمرکز دارد.
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جدول 1- مقادیر بیشینه PGD گسل های موجود در اطراف تهران )رجحانی، 1391(

طول گسل نام گسل
)کیلومتر(

بیشینه بزرگای 
حداکثر لغزش گسل نوع گسلزلزله )ریشتر(

معکوس )متر(
حداکثر لغزش همه 

انواع گسل )متر(

1/82/20معکوس907/0شمال تهران

1/461/46معکوس-امتدادلغز736/9پارچین

1/41/11معکوس506/7قصر فیروزه

1/300/35معکوس246/4کوثر

0/990/84معکوس226/4سرخه حصار

0/190/93معکوس186/3جنوب ری

0/980/73معکوس176/3شمال ری

0/170/22احتمااًل معکوس106/1جنوب مهرآباد

0/560/71احتمااًل معکوس86/1شهرک چشمه

0/160/51احتمااًل معکوس75/9حمسین

4-1- خالصه  ای از تحقیقات انجام شده در خصوص پدیده گسلش

همانطور که پیش تر اشاره شد اکثر تحقیقات انجام شده در مهندسی زلزله بر روي پاسخ دینامیکي سازه ها و 
اندرکنش سیستم هاي خاک-سازه تأکید داشته است و بررسی به مراتب بسیار کمتری در زمینه اثر جابجایی متمرکز 
گسلش و اندرکنش گسیختگی ناشی از گسل و پی ها انجام شده است. بطورکلی می توان بیان نمود با توجه به لحاظ 
نمودن اثر ارتعاش زلزله در آئین نامه ها و کفایت الزامات طراحی برای اثر شتاب زلزله، مراجع بسیار زیادی نیز در 
این زمینه وجود دارد. در خصوص، اثر جابجایی متمرکز گسلش نیز تحقیقاتی صورت گرفته است که در چهار دسته 

کلی زیر ارائه شده اند:

تحقیقات انجام شده بر روی اندرکنش گسل ها با لوله های مدفون: ازآنجایی که گستردگي . 1
زیاد خطوط لوله باعث مي شود که احتمال اندرکنش گسل با آن ها بیشتر گردد، ازاین رو تحقیقات زیادي 
روي اندرکنش گسل ها با لوله هاي مدفون انجام شده است. به طور مثال، از بین مطالعات زیادی که در این 
زمینه انجام شده است می توان به تحقیقات O’Rourke )2003( و Johansson و Konagai )2007( اشاره 
نمود. نمونه دیگری از این تحقیقات نیز توسط رجحانی )1391( در مرکز مدل سازی فیزیکی دانشگاه تهران 
انجام شده است که به بررسی رفتار لوله های مدفون پیوسته در معرض جابجایی های متمرکز ناشی از گسلش 
نرمال و معکوس در محیط دستگاه سانتریفیوژ پرداخته است. همچنین، تحقیقاتی در زمینه اندرکنش گسل 
معکوس با لوله های مدفون فوالدی و پلی اتیلنی گاز توسط Rofooie و همکاران )2015( انجام پذیرفته است.
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)شرایط . 2 رسوبات  در  از گسل  ناشی  انتشار گسیختگی  زمینه  در  انجام شده  تحقیقات 
میدان آزاد1(: اهداف اصلي این محققین تعیین الگوي گسیختگي در رسوبات )Roth و همکاران، 1981؛ 
Cole و Lade، 1984؛ Bray و همکاران، a1994( و ارتفاع گسیختگي گسل در سطح زمین )Bray و 

همکاران، b1994(، همچنین پیدا کردن معیار کلي براي گسلش سطحي بود. یافته هاي کلي این تحقیقات 
شامل این حقیقت بود که نحوه و میزان انتشار گسیختگی های ناشی از گسلش هاي نرمال و معکوس از 
میان خاک، به عمق خاک، مشخصات خاک )بخصوص زاویه اتساع )Cole و Lade، 1984((، زاویه شیب 

و نوع گسل وابسته هستند.

دو مثالی که نحوه انتشار گسیختگي گسل های نرمال و معکوس در مصالح روباره را بیان مي کنند، پیش تر در 
به کاهش تدریجي شیب  به طور خالصه مي  توان گفت گسل هاي معکوس تمایل  نشان داده شده اند.  شکل  2-1 

نزدیک به سطح زمین را داشته و گسل هاي نرمال زماني که به سطح زمین مي رسند تمایل به افزایش شیب مربوط 
به شیب گسیختگی در محل تماس سنگ بستر- خاک را دارند. در این خصوص، پدیده شکست و تغییر در شیب 
صفحه گسل نرمال باعث ایجاد گودال هاي ثقلي در سطح زمین مي گردد. همچنین، گسل هاي امتدادلغز تمایل به 
پیروي تقریبًا نزدیک به قائم از امتداد گسل زیرین دارند، هرچند ممکن است نزدیک به سطح زمین، زون گسیختگي 

پخش شده و یا چند شاخه گردد.

تحقیقات انجام شده به منظور بررسی اندرکنش گسل ها با پي ها: اکثر یافته هاي محققیني . 3
بررسي  از  پرداخته اند،  گسلش  از  ناشی  گسیختگی سطحی  و  پي هاي سطحي  اندرکنش  بررسي  به  که 
رویدادهاي واقعي به دست آمده است )Niccum و همکاران، 1976؛ Bray، 2001؛ Pamuk و همکاران، 
2005؛ Anastasopoulos و a2007 ،Gazetas؛ Faccioli و همکاران، Lin ،2008 و Ren، 2009(. در 
این خصوص، اولین مدل سازی  توسط Berill )1983( انجام شده بود که از پالستیسیته2 مرز باال  براي 
این  نمود.  استفاده  نشده  زهکشي  خاک هاي  در  امتدادلغز  گسلش  و  سطحي  پي هاي  اندرکنش  بررسي 
و   )2007  ،Paolucci و   Yilmaz( زهکشي نشده  مصالح  و  شیب لغز  گسل هاي  براي  همچنین  دیدگاه 
 Anastasopoulos( توسعه داده شد. تحلیل هاي عددي )2008 ،Yilmaz و Paolucci( زهکشي شده
و b2007 ،Gazetas؛ Anastasopoulos و همکاران، 2007؛Anastasopoulos و همکاران، 2009 و 
 Bransby و همکاران، 2006؛ El Nahas( و مدلسازي هاي آزمایشگاهي با استفاده از سانتریفیوژ ،)2010
و همکاران، a2008؛ Bransby و همکاران، b2008؛ Ahmed و Loli ،2009 ،Bransby و همکاران، 

2011 و 2012( نیز در این زمینه انجام شده است.

1. free-field condition
2. upper bound plasticity



23 تمهیدات کلی طراحی ساختمان های واقع در پهنه های گسلی

تحقیقات انجام شده در خصوص ارائه راهکار برای کاهش آسیب پذیری ساختمان ها در . 4
افزایش ساخت وساز در مناطق مختلف،  با توجه به  برابر گسیختگی سطحی ناشی از گسلش: 
اجتناب از مناطق با پتانسیل خطر باال و زون های اطراف محل بیرون زدگی گسل های فعال، بسیار دشوار 
یا راهکارهای کاهش خطرات در نزدیک گسل هاي  از سازه هاي خاص و  بایستی  نتیجه  شده است. در 
 ،)2003( Tani ،)1993( و همکاران Bray بالقوه فعال استفاده نمود. تعدادي از راه حل هاي ممکن توسط
 Oettle 2013( و( و همکاران Fadaee ،)1389( موسوی ،)2007( و همکاران Brennan ،)2001( Bray

و Bray )2013( پیشنهاد داده شدند. اساسًا این روش ها بر دو دیدگاه منحرف نمودن گسیختگی ناشی از 
گسل و یا پخش نمودن آن در یک زون وسیع تر در سطح زمین استوار می باشند. هرچند، همان طور که در 
شکل 6 نشان داه شده است استراتژی های مربوط به کاهش اثرات گسلش بر عملکرد پی ها را به طورکلی 

می توان در سه دسته منحرف نمودن گسیختگی، پخش نمودن گسیختگی و مشاهده رفتار جابجایی صلب 
از ساختمان خالصه نمود.

 شکل 6- استراتژی های موجود در خصوص کاهش اثرات گسلش بر عملکرد پی ها

با توجه به اینکه هدف این تحقیق بررسی اندرکنش گسیختگی سطحی گسل با پی های سطحی بوده است، 
جدول 2 خالصه نتایج تحقیقات انجام شده و پارامترهای کلیدی که بر روی رفتار اندرکنشی گسیختگی ناشی از 

گسل و سازه ها تأثیرگذارند را به طور خالصه ارائه نموده است.
جدول 2- پارامترهای کلیدی تأثیرگذار بر روی رفتار اندرکنشی گسیختگی ناشی از گسل و سازه ها

تأثیرپارامتر

نوع گسل، مکانیسم غالب جابجایی را تعیین خواهد نمود )شکل 7( و بسته به وضعیت ساختمان، این نوع گسل
امکان وجود دارد که محدوده وسیعی از خرابی )از آسیب جزئی تا انهدام کل سازه( رخ دهد.

زاویه شیب گسل
از موقعیت گسل در  افقی محل بیرون زدگی گسل  افزایش زاویه شیب گسل، موجب کاهش فاصله 
سنگ بستر و باریک تر شدن پهنای زون گسلش خواهد شد. درنتیجه محدوده خرابی بر روی سطح 

زمین با توجه به تغییر زاویه گسل متغیر است.

میزان جابجایی زیاد گسل موجب وارد شدن آسیب های بیشتر به سازه خواهد شد.میزان جابجایی گسل
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تأثیرپارامتر

هر چه ضخامت خاک بیشتر باشد رسیدن گسیختگی ناشی از گسل به سطح زمین مستلزم جابجایی ضخامت خاک
بیشتر گسل در سنگ بستر می باشد. البته این موضوع به سختی خاک نیز وابسته است.

سختی خاک
هر چه سختی خاک پایین تر باشد احتمال محو شدن گسیختگی ناشی از گسل در توده خاک بیشتر 
بوده و این امکان وجود دارد که گسیختگی به سطح زمین نرسد )شکل 8(. هرچند ضخامت خاک نیز 

در این مسئله تأثیرگذار است.

پارامترهای مقاومتی و اتساعی خاک
خاک های با مقاومت باالتر، میزان بار وارده از خاک به سازه را افزایش می دهند. هرچند، تأثیر زاویه 
اتساع خاک )پارامترهای تغییرحجم خاک( نسبت به پارامترهای مقاومتی خاک، روی شکل و موقعیت 

صفحات گسیختگی داخل توده خاک )الگوی گسیختگی( بسیار بیشتر می باشد.

نیروی موقعیت بیرون زدگی گسل دارد که  امکان وجود  این  باشد  قرارگرفته  بر روی گسل  از ساختمان  بیشتری  هر چه بخش 
بیشتری به ساختمان وارد گردد )شکل 9(.

وزن سازه
نقش مؤثر بار کل روي پي را مي توان در این دو جنبه خالصه کرد )الف( با فشردن پي، خاک متراکم 
شده و باعث مي گردد هر نوع بیرون زدگي که مي خواهد در سطح زمین ایجاد گردد، در سطح بزرگ تری 
پخش شود و )ب( حوزه تنش زیر سازه را تغییر مي دهد که منجر به انحراف گسیختگي گسل مي شود.

نمایند. سیستم پی و صلبیت خمشی آن مقاومت  اعمالی  نیروهای  برابر  در  می توانند  بهتر  قوی،  رابط  المان های  با  صلب  پی های 
درعین حال پی های منفرد و شمعی بدترین نوع عملکرد را در برابر این پدیده خواهند داشت )شکل 10(.

مصالح و المان های قوی تر در برابر نیروهای اعمالی گسل مقاومت بهتری از خود نشان خواهند داد.مشخصات سازه

با شکل پذیری سازه تطبیق  و  بازتوزیع  به منظور  بیشتری  توانایی  شوند،  منهدم  اینکه  بدون  شکل پذیر  سازه های 
جابجایی های اعمالی توسط گسل را دارند.

 

شکل 7- تأثیر نوع گسل در رفتار اندرکنش گسل و ساختمان؛ )الف( گسل امتدادلغز؛ )ب( گسل نرمال
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شکل 8- تأثیر سختی خاک در انتشار گسیختگی ناشی از گسل در خاک؛ )الف( محو شدن گسیختگی در خاک نرم؛ )ب( 

انتشار گسیختگی ناشی از گسل در سطح زمین در خاک با سختی نسبتاً زیاد

شکل 9- مکانیسم های اصلی مشاهده شده حین اندرکنش گسل معکوس-پی: الف( مکانیسم فرودیواره1؛ )ب( مکانیسم 

)2009 ،Bransby و Ahmed( 3مکانیسم فرادیواره )فضای خالی 2؛ )ج

Quaker 4-2- آشنایی با پروژه

این پروژه یکی از بزرگ ترین پروژه هایی است که در دنیا به منظور بررسی اثرات گسیختگی های سطحی ناشی 
از گسل و ارتعاشات لرزه ای بر روی رفتار پی  سازه ها و خطوط لوله در سال 2002 شروع شد. این پروژه با مشارکت 
 Geodynamique دانشگاه های داندی اسکاتلند )مجری بخش مدل سازی فیزیکی با سانتریفیوژ(، شرکت مشاور
Studio Geotecnico Ital- دانشگاه آتن یونان )مجری بخش مدل سازی عددی(، شرکت مشاور ،& Structure

iano، مرکز LPCP نانت فرانسه تا سال 2006 ادامه پیدا کرد. اهداف اصلی این پروژه عبارت بودند از:

پی بردن به رفتار سیستم های اندرکنش خاک و سازه در حین زلزله های بزرگ. 1

جمع آوری اطالعات محلی و آزمایشگاهی با کیفیت باال. 2

بررسی روش های طراحی موجود با استفاده از اطالعات جمع آوری شده جدید. 3

توسعه روش های مناسب و جدید برای تحلیل سازه ها. 4
1. foot wall mechanism
2. gapping mechanism
3. hangingwall mechanism
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 معرفی روش ها و توصیه های کاربردی طراحی به منظور توسعه آئین نامه های طراحی جدید5. 

شکل 10- تأثیر نوع پی در رفتار اندرکنش گسل و ساختمان؛ )الف( عملکرد نامناسب پی سطحی منفرد؛ )ب( عملکرد 

نامناسب پی سطحی انعطاف پذیر؛ )ج( عملکرد مناسب پی سطحی صلب؛ )د( عملکرد نامناسب پی شمعی؛ )ه( عملکرد 

مناسب پی کیسونی
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رفتار  روی  بر  زیادی  تحقیقاتی  کارهای   ،Quaker پروژه  اهداف  به  دستیابی  به منظور  و  خصوص  این  در 
اندرکنشی گسیختگی ناشی از گسل و پی سازه ها، از قبیل )الف( بررسی و ارزیابی اثرات ناشی از زلزله های بزرگ 
 ،)2008 همکاران،  و   Faccioli و   a2007  ،Gazetas و   Anastasopoulos مثال،  )به طور  محلی(  )بررسی های 
)ب( مدل سازی های ژئوتکنیکی با استفاده از سانتریفیوژ )بطور مثال، El Nahas و همکاران، 2006؛ Bransby و 
همکاران، a2008؛ Bransby و همکاران، b2008 و Loli و همکاران، 2011 و 2012(، )ج( مدل سازی های عددی 
Anastaso- ، لو تحلیلی کالیبره شده با نتایج به دست آمده از بررسی های محلی و آزمایش های سانتریفیوژ )بطور مثا
poulos و b2007 ،Gazetas؛ Anastasopoulos و همکاران، 2007؛ Anastasopoulos و همکاران، 2009 و 

 )2008 ، Yilmaz و Paolucci 2007 و ،Paolucci و Yilmaz ،2010( و )د( مدل سازی های تحلیلی )بطور مثال
انجام گردید.

4-3- انتخاب پارامترهای تحقیق با توجه به نتایج مرور ادبیات فنی

تمامی بررسی های قبلی نشان می دهند که پی های صلب بهترین عملکرد را در برابر گسیختگی ناشی از گسل 
داشته اند. ازاین رو، اولین آیتمی که در این رساله به آن توجه شده، صلب بودن پی می باشد و پی های موردبررسی 

از نوع صلب بوده اند.

با  که  است  بوده  زمین  سطح  بر  واقع  پی های  به  مربوط  بررسی ها  تمامی  نیز  پی های سطحی  در خصوص 
توجه به قرارگیری ساختمان ها در یک عمق کارگذاری مشخص، به نظر می رسد که عمق کارگذاری در پی های 
سطحی پارامتر مهمی در بحث اندرکنش ساختمان ها و گسیختگی ناشی از گسل می باشد. ازاین رو، بخشی از این 
رساله به بحث تأثیر عمق کارگذاری پی بر روی رفتار اندرکنشی پی های سطحی و گسیختگی گسل با استفاده از 
مدل سازی  سانتریفیوژ پرداخته است. دراین ارتباط، ازآنجایی که انتخاب نوع مدل سازی )آزمایشگاهی و عددی( نیز 
یکی از مهم ترین گام های انجام یک تحقیق می باشد، با توجه به نیاز به اعتبارسنجی تحلیل های عددی برای یک 
پدیده، ابتدا تحقیق با انجام آزمایش های سانتریفیوژ بر روی پدیده موردنظر شروع شده و سپس با اعتبارسنجی نتایج 
مدل سازی عددی، بتوان پارامترهای بیشتری را با استفاده از مدل سازی عددی موردبررسی قرارداد. اگرچه در این 
تحقیق، پس از انجام آزمایش های سانتریفیوژ، تنها به بررسی اعتبارسنجی نتایج مدل سازی های عددی پرداخته شده 
است. البته باید اشاره نمود که جایگاه مدل سازی عددی در این تحقیق، در ابتدا )پیش از شروع آزمایش ها( به عنوان 

ابزاری برای تعیین تعداد بهینه آزمایش ها بوده است.

همچنین، ازآنجایی که تعیین زاویه دقیق شیب گسل در عمل بسیار دشوار بوده و زوایای منتشرشده در ادبیات 
فنی در محدوده های متفاوتی ارائه شده اند، ازاین رو در این تحقیق مسئله موردنظر برای دو زاویه شیب گسل مورد 

بررسی قرار گرفت تا بتوان تأثیر این پارامتر را نیز روی رفتار اندرکنشی تعیین نمود.

راهکارهای  از  یک  هر  انتخاب  چگونگی  که  نمود  اشاره  باید  نیز  خطرات  کاهش  راهکارهای  خصوص  در 
موردبررسی در این تحقیق در بخش های بعدی ارائه شده است.
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5- راهکارهای کلی کاهش خطرات براي گسیختگي  سطحي گسل

سه راهکار کلی به منظور کاهش پتانسیل خطرات مرتبط با گسیختگي گسل وجود دارد که شامل )الف( زون 
 .)Bray، 2009( می باشد  سازه ای  روش های  )ج(  و  ژئوتکنیکی  روش های  )ب(  گسلی،  نواحی  در  عقب نشینی1 
از  ترکیبي  تکمیل مي شوند،  توپوگرافي(  و  )خاک  و شرایط محلي سایت  زمین شناسي  مطالعات  اینکه  به محض 

راهکارهای فوق مي تواند به منظور کاهش آسیب هاي ناشي از گسلش سطحي بکار برده شوند.

5-1- زون عقب نشینی در نواحی گسلی

اولین دیدگاه دوري از محل اثر گسل و عدم ساخت وساز در نواحی گسلی است. این زون فاصله ای در دو طرف 
محل اثر گسل می باشد که پیش بینی می گردد حین زلزله تا حد زیادی تحت تأثیر خرابی های ناشی از گسیختگی 
ناشی از گسل باشد و تمامی سازه ها و شریان های حیاتی واقع در این زون آسیب های زیادی را متحمل شوند. مثالی 
از رعایت این زون در شکل 11 ارائه شده است. همان طور که پیش  تر نیز بیان شد استاندارد 2800 و آئین نامه های 
و  نیوزلند  نکرده اند. درحالی که دستورالعمل  کشور  ارائه  فاصله  این  برای  را  مقدار مشخصی   )EC8( اروپا لرزه ای 
ایالت کالیفرنیا، بدون توجه به مشخصات و خصوصیات خاک، به ترتیب  ارزیابی خطر گسلش سطحی  راهنمای 
فواصلی در حدود 20 و 15 متر را از هر طرف محل اثر گسیختگی گسل به عنوان فاصله عقب نشینی پیشنهاد داده اند. 
به طورکلی نیز میزان این فاصله بین 20 تا 200 متر از طرفین محل اثر گسل پیشنهاد می گردد. این در حالی است 
که موفقیت این روش، به مشخص نمودن دقیق تمامی زون هاي گسیختگي محتمل و تبعیت زلزله هاي بعدي از 
پیش بیني هاي صورت گرفته، بستگي دارد. اما با توجه به توضیحاتی که در فصل اول ارائه شده با توجه به دشواری 
پیش بینی زون گسلش، قابلیت اعتماد به زون های شناسایی شده و همچنین ارزش باالی زمین در نواحی شهری، 
به کارگیری این روش زیاد کارساز به نظر نمی رسد. ازاین رو هنگامی که با خطر گسیختگي گسلش سطحي مواجه 

هستیم، باید به دنبال دیدگاه هاي منطقي تر و سازگارتر بود.

1. set-back zone
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 شکل 11- مسیر عبور گسل و فاصله عقب نشینی لحاظ شده

)Geological Nuclear Sciences عکس توسط( 

5-2- روش های ژئوتکنیکی

روش های ژئوتکنیکی نقش مهمي را در ارزیابي مخاطرات گسیختگي سطحي گسل و توسعه راهکارهای مؤثر 
براي طراحي ایفا مي کند.

یکي از اولین گزینه های پیش روی یک مهندس ژئوتکنیک، استفاده از توانایي ذاتي خاک براي جذب محلي1 و 
پخش جابجایي هاي گسل مي باشد. مطالعات میدانی، مدل فیزیکي و عددي پیشین )بطور مثال، Bray و همکاران، 
a,b 1994؛ موسوی، 1389( به این نتیجه رسیدند درصورتی که خاک با ژئوسینتتیک مسلح شده باشد، با پیشروي 

صفحه گسیختگي برشي در خاکریز باالي آن، جابجایي هاي غیریکنواخت ناشي از حرکت صفحات گسل ها در داخل 
خاکریز محو می شوند )Bray و همکاران، 1993(. همچنین، جابجایي نسبي در امتداد صفحات گسل، در یک زون 
پهن تري در خاکریز باالي آن پخش می گردد. پخش شدگي این جابجایي متمرکز گسل در زون پهن تر باالیي، در 
سطح زمین باعث کاهش انحراف زاویه اي و کرنش جانبي زمین مي گردد. از این رو، استفاده از مسلح کننده در خاک 

1. locally absorb
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مي تواند براي کاهش مخاطرات مرتبط با گسیختگي گسل در یک سایت خاص استفاده شوند. هرچند، شناخت 
دقیق تر از میزان تأثیرگذاری این روش، نیازمند بررسی های بیشتر بخصوص مدل سازی های آزمایشگاهی در مقیاس 

واقعی دارد.

همانطور که در بخش های قبلی نیز اشاره شد، استفاده از پي هاي گسترده و پي هاي تکي متصل شده به هم 
نیز می تواند در کاهش خطرات ناشی از جابجایی های گسل به ساختمان مؤثر باشد. البته توصیه می شود که اجزای 

مختلف پی در یک تراز اجرا شوند.

همچنین می توان از چندالیه ورق های پالستیکی در مرز بین خاک و کف پی استفاده نمود تا اعمال جابجایی های 
افقی ناشی از گسل امتدادلغز به پی را کاهش داد )Bray، 2001(. این راه حل پیشگیرانه موجب به حداقل رساندن 
انتقال کرنش هاي افقي زمین به اجزاي ساز ه اي پي خواهد شد که از آن می توان در عنوان کلی "جداسازی پی از 

زمین “ نام برد.

5-3- روش  های سازه ای

سازه ها مي توانند طوري ساخته شوند تا مقدار محدودي از تغییرشکل زمین را بدون انهدام یا آسیب سازه اي 
قابل توجه تحمل کنند. بطور مثال، ماکزیمم کج شدگي مجاز براي سازه هاي متداول تقریبًا 500/1 و ماکزیمم کرنش 
افقي مجاز زمین زیر ساختمان ها در حدود 0/3% است )Kratzsch، 1983؛ Whittaker و Reddish، 1989(. اما 
همانطور که مشخص است مقدار مجاز این پارامتر، ترکیبي از انحراف زاویه اي و کرنش جانبي زمین است. جدول 

3 برخی مقادیر مجاز تغییرشکل زمین با توجه به نوع سازه موردنظر ارائه نموده است.
جدول 3- مقادیر مجاز تغییرشکل زمین با توجه به نوع سازه و پدیده مدنظر

نشست غیریکنواخت )mm(کرنش افقي )%(کج شدگينوع سازه و پدیده

1/5000/325سازه هاي متداول

37/5-1/360دال های پیش تنیده

به منظور استفاده از المان هایی از پي که موجب دوخته شدن ساختمان به زمین می گردد، باید محتاط بوده و 
حتی باید از آن دوري شود. بطور مثال، پي هاي شمعي باعث خواهند شد که روسازه بخش اعظمی از جابجایي 
غیریکنواخت ناشی از گسیختگی گسل را در محل تماس ساختمان با زمین تحمل نماید )Gazetas و همکاران، 
و عملکردی مشابه  نمود  زمین متصل خواهند  به  را  احتمااًل ساختمان  تراز1  دو  با  پي  2008(. همچنین، طراحي 
انتقال کرنش زمین به  باید طوري طراحي شوند که  پی های شمعی خواهند داشت. در این خصوص، اجزاي پي 

روسازه را به حداقل برسانند.

دال هاي کف پیش تنیده، قابلیت پي براي پل زدن روي تغییرشکل نامتقارن زمین در یک ناحیه محدود را افزایش 
1. two-level foundation
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مي دهند. هرچند، احتمااًل به جز اجتناب از ساخت وساز در نزدیکي گسل، راهکارهای مهم تر از پي گسترده ضخیم 
مسلح به منظور کاهش خطرات وجود ندارد. مثال هاي بی شماری از پي هاي بتني مسلح ضخیم وجود دارد که تغییر 
شکل قابل توجهي را بدون انهدام، تحمل کرده اند. استفاده از دال هاي دندانه اي یا پي هاي مجزایي که با تیرهاي 
رابط محکم به هم متصل شده اند، نیز ممکن است سختي موردنیاز پي براي پل زدن روي فضاهاي خالي و دهانه 

برآمده زمین را ایجاد کنند.

در بحث طراحي سازه، به انتخاب سیستم سازه اي آن نیز باید توجه داشت. یک سیستم سازه اي قوی مي تواند 
به همراه اجزاي پي ساختمان براي کاهش کج شدگي هاي داخلي وارد عمل شده و این امکان را مي دهد تا سازه به 

تغییرشکل زمین به شکل حرکت جسم صلب پاسخ دهد.

در شرایطی که سازه و پي آن نمي توانند به گونه ای طراحي شوند که تغییرشکل پیش بینی شده زمین را تحمل 
کنند، درزه هاي جداکننده مي توانند براي کنترل تغییرشکل داخل سازه بکار برده شوند. هرچند، عملکرد مناسب این 

راهکار تاکنون تائید نشده است و بایستی تحقیقاتی در این خصوص انجام پذیرد.

6- مدل آزمایشگاهی

شده  ابزاربندی  سانتریفیوژ  مدل  آزمایش های  سری  یک  تحقیق  این  در  شد  اشاره  نیز  پیش تر  که  همانطور 
به منظور بررسی رفتار پی های سطحی در برابر گسیختگی ناشی از گسلش معکوس انجام گردید. یک شمای کلی 
از مدل های سانتریفیوژ اندرکنش پی های سطحی و گسیختگی سطحی ناشی از گسل معکوس در شکل 12 نشان 
داده شده است. به منظور اندازه گیری جابجایی خاک و پی و همچنین دوران پی از چندین تغییرشکل سنج خطی و 

روش تحلیل عکس 1 استفاده شده است.

 شکل 12– شمای کلی مدل سانتریفیوژ اندرکنش پی سطحی و گسیختگی گسل معکوس

1. Image processing
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6-1- آماده سازی مدل

در ابتدا ماسه 161 فیروزکوه به میزان پنج درصد وزن خشک آن با آب )یعنی، درصد رطوبت 5%( مخلوط گردید. 
برای هر 3 سانتیمتر الیه خاک  تعیین میزان خاک مرطوب موردنیاز  از روابط وزنی-حجمی و  استفاده  با  سپس 
)15/682 کیلوگرم به ازای یک الیه 3 سانتیمتری و تراکم نسبی 60%(، خاک موردنظر از یک ارتفاع مشخصی در 
داخل جعبه آزمایش ریخته شده و توسط کوبه ای به وزن gr 1450 با ارتفاع سقوط آزاد cm 25 متراکم  گردید تا به 
تراز موردنظر برسد. پس از اتمام کوبش الیه  خاک، به منظور مشاهده بهتر انتشار گسیختگی در داخل خاک، ماسه 
رنگی در امتداد صفحه پلکسی گالس ریخته شده و در ادامه الیه بعدی خاک بر روی آن اجرا شد. این روند تا زمان 
رسیدن به تراز کف پی ادامه پیدا نمود. با رسیدن به این تراز، پی در محل موردنظر تعبیه شده و سپس خاک در 
اطراف آن ریخته شده و متراکم  گردید و این کار نیز تا رسیدن به تراز نهایی ادامه می یابد. شکل 13 مراحل مختلف 

آماده سازی یک مدل سانتریفیوژ را نشان می دهد.

  

  

شکل 13– مراحل مختلف آماده سازی مدل سانتریفیوژ: )الف( ریختن خاک و کوبش آن؛ )ب( ریختن ماسه رنگی؛

)ج( کارگذاری پی؛ )د( مدل نهایی

با اتمام آماده سازی نمونه، سه تغییرشکل سنج  خطی بر روی پی و در محل های موردنظر با دقت مناسبی نصب 
شدند. در این هنگام، مدل آماده بوده و بر روی سبد سانتریفیوژ قرار داده  می شود.

از  پیش  الزم،  کنترل های  انجام  همچنین  و  سانتریفیوژ  سبد  روی  بر  آن  دادن  قرار  و  مدل  ساخت  از  بعد 
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اعمال گسلش شتاب سانتریفیوژ تا g 50 رسانده می شود. بعد از رسیدن به شتاب موردنظر، با اعمال فشار ناشی از 
روغن به جک و حرکت بخش متحرک دستگاه، جابجایی گسل به مجموعه مدل خاک و پی واردشده و گسلش 
اعمال می گردد. البته بایستی یادآور شد که به منظور عکسبرداری و مشکالت موجود در خصوص عدم توانایی در 
عکسبرداری پیوسته به همراه اعمال یک باره گسلش، جابجایی ناشی از گسلش به صورت پله ای و مرحله به مرحله 
اعمال می گردد. بدین صورت که با اعمال جابجایی کم به مدل، عکسی از مدل گرفته شده و سپس جابجایی به 
میزان کمی به مدل اعمال می گردد. این عمل تا زمانی ادامه می یابد که جابجایی جک به حداکثر میزان خود )یعنی 
در حدود 5 سانتیمتر( رسیده و توسط میکروسوئیچ قطع گردد. تعداد پله های جابجایی باید به اندازه ای باشد که بتوان 
تحلیل عکس را با دقت خوبی انجام داد. در آزمایش های انجام شده تعداد عکس های گرفته شده از یک مدل، در 

حدود 17 الی 25 عدد عکس بوده است.

6-2- برنامه آزمایش های اندرکنش گسل و پی های سطحی

جدول 4 آزمایش های انجام شده به منظور بررسی اندرکنش پی های سطحی و گسیختگی ناشی از گسل معکوس 

را نشان می دهد. در این آزمایش ها تأکید اصلی بر روی بررسی عمق کارگذاری پی، D بوده و پارامترهایی از قبیل 
وزن پی، q و محل برخورد گسیختگی ناشی از گسل در شرایط میدان آزاد به پی، s نیز موردبررسی قرار گرفته اند.

به منظور بررسی تأثیر عمق کارگذاری پی و فشار باربری پی بر روی رفتار اندرکنشی گسلش معکوس و پی های 
سطحی کارگذاری شده در عمق، تعداد 7 آزمایش در مرحله اول انجام شده است. آزمایش اول )MA-04( به منظور 
بررسی انتشار گسیختگی ناشی از گسل معکوس از میان خاک دانه ای در شرایط میدان آزاد )یعنی بدون حضور 
پی( انجام شده است. این آزمایش ازآن جهت انجام شده است تا بتوان محل بیرون زدگی گسیختگی گسل در سطح 
زمین را تعیین نموده و در آزمایش های بعدی موقعیت پی را نسبت به آن تعیین نمود. دو آزمایش نیز به منظور 
مشاهده و بررسی رفتار پی های سطحی )D=0( با گسیختگی گسلش معکوس در دو موقعیت مختلف انجام گردید 
رفتار پی های سطحی  بررسی  به منظور  آزمایش دیگر  این، چهار  بر  MA-08(. عالوه  و   MA-05 )آزمایش های 
کارگذاری شده در عمق )D≠0( حین برخورد با گسیختگی ناشی از گسل معکوس و تأکید بر روی تأثیر عمق 

کارگذاری پی انجام شدند.

در بخش بعدی، به منظور بررسی تأثیر زاویه شیب گسل بر روی رفتار پی های کارگذاری شده در عمق ناشی از 
 )MA-13 و MA-25 ،MA-12 برخورد گسیختگی ناشی از گسل معکوس بر روی آن ها سه آزمایش )آزمایش های
انجام شده است. تمامی آزمایش های قبلی با زاویه شیب گسل °60 انجام شده اند درحالی که این سه آزمایش با زاویه 

شیب °75 انجام پذیرفته اند. مشخصات کلی این سه آزمایش نیز در جدول 3 ارائه شده است.
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جدول 4- لیست آزمایش های مدل سانتریفیوژ اندرکنش پی های سطحی و گسیختگی گسل معکوس

دلیل انجام 
آزمایش نوع آزمایش موقعیت 

s/B ،پی
فشار وارد 

بر پی، 
)kPa(q

عمق کارگذاری 
D/B ،پی

زاویه 
شیب 

 α ،گسل
)°(

نوع پی شماره 
آزمایش

q و D بررسی تأثیر

میدان آزاد - - - 60 - MA-04

اندرکنش پی و گسل

0/57 81 0/0 60 Type I MA-05

0/57 81 0/3 60 Type II MA-06

0/57 81 0/6 60 Type III MA-07

0/4 81 0/0 60 Type I MA-08

0/4 81 0/3 60 Type II MA-09

0/4 40 0/3 60
 Type

IV
MA-10

بررسی تأثیر زاویه 
شیب گسل

میدان آزاد - - - 75 - MA-12

اندرکنش پی و گسل
0/8 81 0/0 75 Type I MA-25

0/8 81 0/3 75 Type II MA-13

بررسی تأثیر ضخامت 
الیه خاک اندرکنش پی و گسل

0/8 81 0/0 75 Type I MA-21

0/8 81 0/6 75 Type III MA-23

در بخش سوم آزمایش های بررسی رفتار اندرکنشی بین پی و گسل، دو آزمایش دیگر نیز به منظور بررسی تأثیر 
 MA-23 و MA-21 ضخامت الیه خاک زیر پی بر روی اندرکنش بین پی و گسل انجام شده اند که شامل آزمایش های
می باشند. در این خصوص بایستی اشاره نمود زمانی که عمق کارگذاری یک پی تغییر داده می شود ضخامت بین سنگ بستر 
و کف پی )الیه خاک زیر پی( تغییر خواهد نمود. ازاین رو این امکان وجود دارد روی رفتار پی تأثیر بگذارد. مشخصات کلی 

این دو آزمایش نیز در جدول 4 ارائه شده است.

7- نتایج آزمایش های اندرکنش گسلش معکوس و پی های سطحی

در این بخش تنها به ارائه نتایج دو آزمایش اندرکنش گسلش معکوس و پی های سطحی کارگذاری شده در 
عمق پرداخته شده است.

s/B= 0/75 و D = 0/3 ،q = 81 kPa, B = 8/5 پی با :MA-06 7-1- آزمایش

در این آزمایش q = 81 kPa، B = 8/5 m و s/B = 0/75 و پی در عمق D/B= 0.3( 2/6 m( قرار داده شده 
است. شکل 14-الف عکسی از پی تغییرشکل یافته را درنتیجه باالآمدگی قائم کف گسل به اندازه m 2/13 نشان 
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می دهد. یک صفحه گسیختگی )خط چین سفیدرنگ( از ناپیوستگی سنگ بستر در کف شروع شده و به طور مستقیم 
دوران  پی  و  نموده  فرادیواره  جابجایی  از  تبعیت  به  مجبور  را  پی  گسل  گسیختگی  می کند.  برخورد  پی  کف  با 
قابل توجهی را تجربه می کند. بنابراین، پی تماس خود را با خاک ازدست داده و فضای خالی در سمت فرودیواره 
پی تشکیل می شود. طول فضای خالی زیر پی برابر 0/47B، یعنی در حدود نیمی از عرض پی می باشد. این طول 
موجب می شود که بازتوزیع تنش در پی انجام شده و ساختمان تحت تنش های اضافی قرار گیرد که ممکن است 

موجب خرابی ساختمان شود.

 

 ،D/B= 0/3 شکل 14- مدل سانتریفیوژ مکانیسم  اندرکنش پی سطحی کارگذاری شده در عمق و گسل معکوس )برای

q= 81 kPa, s= 0/75 و h= 2/13 m( )آزمایش MA-06(؛ )الف( دید از کنار، )ب( دید از باال

شکل 14-ب نمای از باالی اندرکنش گسیختگی گسل معکوس و پی سطحی در آزمایش MA-06 را نشان 

می دهد. همانطور که در این شکل نیز مشخص است محل بیرون زدگی این گسیختگی ها در سطح زمین، وجود 
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گسیختگی های مقاوم ایجادشده در دو طرف دیواره های پی را تصدیق می کند. در این شکل فاصله بیرون زدگی 
این گسیختگی ها از دیواره های پی برای h=2/13 m نیز ارائه شده است. موضوع قابل توجه در این شکل، خمیده 
بودن محل بیرون زدگی گسیختگی در نزدیکی دیواره جعبه آزمایش است. شایان ذکر است علیرغم اینکه طلق های 
شیشه ای به دیواره جعبه آزمایش چسبانده شدند تا اصطکاک بین خاک و دیواره تا حد ممکن کاهش یابد اما اثر آن 

به طور کامل حذف نشده است.

بردارهای جابجایی خاک به همراه دو گسیختگی مقاوم نیز در شکل 14-الف نشان داده شده است. این بردارها، 
موقعیت گسیختگی گسل و گسیختگی مقاوم خاک را اثبات می نمایند. به دلیل جابجایی انتقالی و چرخش زیاد 
پی )دوران حدود °8(، دو گسیختگی مقاوم در هر دو طرف پی )یعنی، فرادیواره و فرودیواره( تشکیل می شود که با 

نواحی "A1” و “A2” در شکل 14-الف مشخص شده است.

بایستی اشاره نمود که با افزایش باالآمدگی گسل، فرادیواره پی را مجبور می نماید که به عنوان یک جسم صلب 
انتقالی پی و تا حدودی دوران آن موجب  انتقالی و دوران پی می باشد. جابجایی  جابجا شود که شامل جابجایی 
می گردد تا به خاک مجاور پی فشار وارد گردد. این حالت شبیه شرایط مقاوم در دیوارهای نگهبان است و زون مقاوم 
در جلوی آن تشکیل می شود که با زون A1 در این شکل نشان داده شده است. عالوه بر این، زون مقاوم دیگری 
نیز در سمت فرادیواره شکل می گیرد که بخاطر دوران قابل توجه پی می باشد که با زون A2 در شکل 14-الف نشان 
داده شده است. حالت آخر )زون A2( را می توان با مشاهدات Stone و Wood )1992( بر روی دیوارهای نگهبان 
یا تیغه ای1 مقایسه نمود. آن ها نشان دادند زمانی که دیوار نسبت به یک نقطه دوران نماید، زون های گسیختگی در 

جلوی دیوار دوران کننده توسعه خواهد یافت.

s/B= 0/75 و D/B = 0/6 ,q = 81 kPa, B = 8/5 m پی با :MA-07 7-2- آزمایش

این آزمایش در مقایسه با آزمایش MA-06، پی با عرض B= 8/5 m، فشار باربری q= 81 kPa و موقعیت 
s/B=0/75، در عمق D/B=0/6( 5/2 m( تعبیه شده است. شکل 15-الف عکسی از پی تغییرشکل یافته به همراه 
بردارهای جابجایی خاک و سطح گسیختگی مقاوم برای باالآمدگی گسل h = 2/13 m را نشان می دهد. برای 
باالآمدگی های کوچک تر گسل تا h = 1/04 m، گسیختگی اول "FR1” مشاهده می شود که مکانیسم فضای خالی 
زیر پی رخ داده و طول بدون تماس زیر پی 2 برابر 0/29B می باشد. هرچند، برای باالآمدگی های بزرگ تر گسل، 
گسیختگی دوم "FR2” تشکیل شده که از ناپیوستگی سنگ بستر در کف به سمت بخش میانی پی منتشرشده و 
موجب می شود طول بیشتری از پی تماس خود را با خاک از دست دهد )در حدود gap length2 = 0/24B( و پی 
چرخش و تنش های قابل توجهی را تجربه نماید. همچنین، زمانی که جابجایی گسل افزایش می یابد، یک سطح 
گسیختگی مقاوم نیز در سمت چپ پی تشکیل می گردد که با ناحیه "B” در شکل 15-الف نشان داده شده است.

1. rotating or blade walls
2. gap length
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شکل 15-ب نمای از باالی اندرکنش گسیختگی گسل معکوس و پی سطحی در آزمایش MA-07 را نشان 

می دهد. همان طور که در این شکل مشخص است محل بیرون زدگی گسیختگی  در سطح زمین، وجود گسیختگی 
مقاوم ایجادشده در سمت فرودیواره پی را تصدیق می کند. عالوه بر این گسیختگی، یک سری ترک های کششی 
نیز در سمت فرادیواره پی نیز مشاهده می گردد که ناشی از جداشدگی پی از خاک اطراف آن در بخش فرادیواره 
از دیواره پی و پهنای زون ترک کششی  بیرون زدگی گسیختگی  مقاوم  این شکل فاصله  می باشد. همچنین، در 
برای h=2/13 m نیز ارائه شده است. مشابه آزمایش MA-06، در این آزمایش نیز خمیده بودن محل بیرون زدگی 
گسیختگی در نزدیکی دیواره جعبه آزمایش قابل مشاهده است. این موضوع نیز نشان می دهد اصطکاک بین خاک 

و دیواره به طور کامل حذف نشده است.

شکل 15- مدل سانتریفیوژ مکانیسم  اندرکنش پی سطحی کارگذاری شده در عمق و گسل معکوس با زاویه شیب 60° 

)q = 81 kPa، s= 0/75 ،D/B= 0/6 و h= 2/13 m( )آزمایش MA-07(؛ )الف( دید از کنار، )ب( دید از باال
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8- نتایج آزمایش های راهکارهای کاهش خطرات گسلش معکوس بر روی پی های سطحی

8-1- کلیات

همانطور که در بخش های قبلی اشاره گردید تحقیقات زیادی به منظور بررسی رفتار اندرکنشی بین گسیختگی 
ناشی از گسل و پی انجام شده است. تأکید این تحقیقات بیشتر بر روی بررسی رفتار اندرکنش بین گسل و سازه ها 
بوده است. نتایج این تحقیقات تاکنون موجب شده است که پارامترهای مؤثر بر روی رفتار مذکور تعیین شوند. 
ازجمله این پارامترها می توان به پیوستگی پی سازه ها، صلب بودن پی و همچنین وزن پی و سختی سازه اشاره نمود. 
این یافته ها کمک زیادی به درک رفتار سازه ها در برابر گسلش و همچنین تغییر نگرش در طراحی ساختمان های 
واقع در نواحی گسلی گردید. همچنین، پس از انجام این تحقیقات مشخص شد که برای ساختمان های موجود در 
این نواحی می توان با اصالح اجزای سازه ای آن ها بطور مثال صلب نمودن پی، عملکرد سازه ای آن ها را در برابر 
گسلش بهبود بخشید. هرچند، امکان اصالح و بهسازی برای تمامی سازه های موجود در این نواحی وجود ندارد و 
همچنین با توجه درخواست افزایش ساخت وساز بخصوص در مناطق شهری و استفاده حداکثر از زمین های موجود، 
دوري از ساخت وساز ساختمان ها از مناطق با پتانسیل خطر آسیب باال دشوارتر شده است. درنتیجه باید راهکارهای 
دیگری نیز به منظور ساخت وساز در نواحی نزدیک به گسل هاي بالقوه فعال یا بهسازی سازه های موجود در این 

نواحی اتخاذ نمود.

همچنین پیش تر اشاره گردید که برخی آئین نامه های لرزه ای به صراحت بیان می کنند که ساختمان ها و سازه هاي 
مهم نباید در مجاورت گسل هاي فعال ساخته شوند )EC8، 1994 و استاندارد 2800( و یا اینکه بسیاری از دستورالعمل ها 
نیز یک زون عقب نشینی از محل اثر گسل بر روی سطح زمین را مشخص کرده و ساخت وساز در این محدوده را ممنوع 
اعالم نموده اند. به طور مثال، دستورالعمل  کشور نیوزلند )Kerr et al. 2003( و همچنین ارزیابی خطر گسلش سطحی 
ایالت کالیفرنیا به ترتیب فواصلی در حدود 20 متر و 15 متر را از هر طرف محل اثر گسیختگی گسل به عنوان فاصله 
عقب نشینی در نظر گرفته اند. این در حالی است که شواهد برجای مانده از زلزله سال 1999 تایوان نشان می دهد که 
این مقادیر عقب نشینی از محل گسل ممکن است تا حد زیادی غیر محافظه کارانه باشد و به منظور کاهش اثر جابجایی 
گسل بر روی ساختمان، حتی بایستی فاصله بیشتری را به عنوان زون عقب نشینی در نظر گرفت )Chen و همکاران، 
2000؛ Kelson و همکاران، 2001(. در این خصوص، بایستی اشاره نمود با توجه به قیمت باالی زمین بخصوص در 
مناطق شهری، عدم ساخت وساز در یک زون بزرگ عقب نشینی شده، هزینه های قابل توجهی را به مالکین زمین تحمیل 
خواهد نمود. لذا درصورتی که بتوان با استفاده از یک سری راهکارها، تمهیدات خاصی برای سازه های ساخته شده یا در 
حال ساخت در این نواحی در نظر گرفت و آسیب های ناشی از گسلش بر این سازه ها را کاهش داده و یا از بین برد، 

بررسی این راهکارها توجیه اقتصادی پیدا خواهند نمود.

 ،)2003( Tani Bray و همکاران )1993(،  این خصوص، تعدادي راهکار کاهش خطرات گسلش توسط  در 
 )2013(  Bray و   Oettle و   )2013( همکاران  و   Fadaee  ،)1389( موسوی   ،)2007( همکاران  و   Brennan
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پیشنهادشده است. اساسًا این راهکارها بایستی با پخش نمودن جابجایي گسل یا دور نمودن آن از ساختمان، از 
رسیدن گسیختگی به زیر پی جلوگیری نمایند و درنهایت، موجب کاهش دوران پی و همچنین مانع از تشکیل فضای 
خالی زیر پی شوند. در این صورت، این راهکارها موجب کاهش خطر وارده به ساختمان در اثر وقوع گسیختگی 
ناشی از جابجایی های تکتونیکی خواهند شد. لذا، می توان با استفاده از این راهکارها، به ایمنی ساخت وساز در نواحی 

گسلی کمک نمود.

در این تحقیق، سه راهکار به منظور کاهش اثرات گسلش معکوس بر روی پی های سطحی کارگذاری شده 
در عمق موردبررسی قرارگرفته است. تمامی این راهکارها جنبه ژئوتکنیکی داشته و ارتباطی به مهندسی سازه و 
مقاوم سازی پی ندارند. این راهکارها شامل کارگذاری بلوک پیوسته خاک-سیمان در زیر پی، حفر ترانشه عمودی 
پرشده با مصالح با مقاومت برشی کم در مجاورت پی و اجرای الیه های مسلح کننده ژئوگرید در زیر پی می باشند. 
از هرکدام می باشد  با درصدهای مشخصی  دانه ای  از آب، سیمان و خاک  بلوک خاک-سیمان مخلوطی  راهکار 
که به صورت یک بلوک ساخته شده و معرف ناحیه تزریق شده در زیر پی کار گذاشته می شود. راهکار ترانشه نیز 
شامل حفر یک ترانشه عمودی در مجاورت پی )بخش فرادیواره و در فاصله بین ناپیوستگی گسل در سنگ بستر 
از حفر ترانشه، سه نوع مصالح مختلف به عنوان پرکننده موردبررسی قرار گرفتند که شامل  تا پی( می باشد. بعد 
مصالح دانه ای سبک1، مخلوط آب و کائولینیت )مخلوط رسی( و صفحات پلی استرن2 می باشند. راهکار سوم نیز 
شامل اجرای چندالیه مسلح کننده ژئوگرید با طول های مختلف در زیر پی می باشد. تمامی آزمایش ها با استفاده از 
مدل سازی در محیط سانتریفیوژ انجام شده اند. این آزمایش ها به منظور تعیین کارایی و میزان مؤثر بودن راهکارهای 
پیشنهادی و همچنین محدوده عملکرد آن ها برای کاهش خطرات ناشی از گسلش معکوس بر روی پی های سطحی 

کارگذاری شده در عمق انجام شده اند.

به منظور بررسی تأثیر راهکارهای کاهش خطرات در محدود نمودن آسیب سازه ای ناشی از برخورد گسیختگی 
ناشی از گسل معکوس، مدل بدون لحاظ نمودن راهکار کاهش خطر )شکل 16-الف( با مدل هایی که در آن ها 
راهکار کاهش خطرات بکاررفته، مقایسه شده اند. همانطور که پیش تر اشاره شده است سه راهکار به منظور کاهش 
اثرات گسلش معکوس بر روی پی های سطحی موردبررسی قرارگرفته است که در جدول فوق به عنوان آزمایش های 
با پهنای BB و ضخامت tB در زیر پی؛  کاهش خطرات تقسیم بندی شده اند؛ )1( کارگذاری بلوک خاک-سیمان 

)2( حفر ترانشه با پهنای WT و عمق HT پر شده با مصالح با مقاومت برشی پایین در مجاورت پی؛ و )3( کارگذاری 
الیه های ژئوگرید با پهنای BG در زیر پی. این راهکارها به ترتیب در شکل های 16-ب تا 16-د نشان داده شده اند. 
شایان ذکر است تمامی راهکارهای فوق با استراتژی منحرف نمودن گسیختگی ناشی از گسل از پی انتخاب شده اند.

1. Light-weight expanded clay aggregate - Leca
2. Expanded Polystyrene Sheets - EPS
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 شکل 16- مدل شماتیک مدل های اندرکنشی؛ )الف( حالت بدون استفاده از کاهش خطرات؛ )ب( استفاده از بلوک خاک-

سیمان زیر پی؛ )ج( حفر ترانشه در مجاورت پی؛ )د( استفاده از الیه های ژئوگرید در زیر پی



41 تمهیدات کلی طراحی ساختمان های واقع در پهنه های گسلی

در ادامه به تشریح هر یک از راهکارهای مورداستفاده در این تحقیق، به همراه موقعیت و الگوی کارگذاری 
آن ها پرداخته شده است.

8-2- بلوک خاک - سیمان در زیر پی

ایده استفاده از این راهکار بر اساس پیشنهادهای Tani )2003( و Brennan و همکاران )2007( بوده است. این 
محققین استفاده از بلوک های بتنی مجزا در زیر پی را به عنوان استراتژی بهسازی زمین و راهکار کاهش خطرات ناشی 
از گسلش نرمال پیشنهاد داده بودند تا گسیختگی اصلی گسل، به چندین گسیختگی کوچک تر در سطح زمین تقسیم 
گردد. اما پس از انجام آزمایش های سانتریفیوژ مشخص گردید که خط گسیختگی گسل از بین این بلوک های مجزا 
عبور نموده و به پی برخورد خواهد نمود. از این رو، پیشنهاد گردید تا عملکرد یک بلوک پیوسته به جای بلوک های مجزا 
در زیر پی موردبررسی قرار گیرد. این راهکار بایستی بتواند گسیختگی ناشی از گسل را از پی دور و یا پخش نماید. بلوک 

مورداستفاده، مخلوطی از خاک، سیمان و آب بوده که معرف زون تزریق شده در زیر پی می باشد.

 15 cm 48، عرض cm در این راهکار، ابتدا مخلوطی از خاک ماسه ای، آب و سیمان به شکل یک بلوک با طول
و ضخامت m× 7/5 m× 1/5 m( 3 cm 24 در مقیاس واقعی( ساخته شده است. در این مخلوط، نسبت وزنی آب به 
سیمان برابر 0/75 و درصد وزنی سیمان نسبت به خاک نیز برابر 15% )در حدود 6/5: 1( می باشد. در این حالت، پس از 
مخلوط نمودن خاک، آب و سیمان با درصدهای مذکور و پس از گیرش اولیه )در حدود 3 روز(، بلوک خاک - سیمان 
حین ساخت نمونه در محل موردنظر زیر پی جاگذاری گردید )شکل 17-الف(. پس از جایگذاری بلوک، خاک باالی 

آن تا تراز کف پی متراکم شده و پی در تراز موردنظر قرار داده می شود.

شکل 17-ب مدل ساخته شده راهکار استفاده از بلوک خاک - سیمان در زیر پی را نشان می دهد. همان طور که در این 

شکل مشخص است فاصله بین کف پی و بلوک )dB( برابر m 2 می باشد. در انتها پس از جایگذاری پی، خاک اطراف آن 
نیز تا تراز نهایی متراکم می گردد. جدول 5 نیز مشخصات آزمایش کاهش خطرات مربوط به این راهکار را نشان می دهد.

شکل 17- مدل سانتریفیوژ راهکار کاهش خطرات بلوک خاک-سیمان )آزمایش MA-11(: )الف( جایگذاری بلوک؛

)ب( مدل آماده شده
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جدول 5- مشخصات آزمایش سانتریفیوژ کارگذاری بلوک خاک-سیمان زیر پی )در مقیاس واقعی(

Test  Block length,
LB m

 Block breadth,
BB m

 Block thickness,
tB m

distance from founda-
tion base, dB m

MA-11 24 7.5 1.5 2.0

8-3- حفر ترانشه عمودی در مجاورت پی

ایده استفاده از این روش به عنوان راهکار کاهش اثرات ناشی از گسلش معکوس همگام با ایده ارائه شده توسط 
Fadaee و همکاران )2013( پیشنهادشده است. این محققین استفاده از دیوار بنتونیتی در مجاورت پی را با استفاده 

از مدل سازی فیزیکی 1g و تحلیل های عددی برای پی های واقع بر روی سطح زمین )D=0( و گسل فشاری1 با 
زاویه شیب °45 انجام دادند.

در این تحقیق، ایده استفاده از ترانشه عمودی در بخش فرادیواره به منظور بررسی راهکار کاهش خطرات بر 
روی پی های سطحی کارگذاری شده در عمق و با استفاده از مدل سازی سانتریفیوژ انجام شده است. همچنین، عالوه 
بر بررسی عملکرد این راهکار در کاهش خطرات ناشی از گسل معکوس، محدوده عملکرد آن نیز تعیین شده است 
و حتی به منظور عملکرد بهتر، در حین انجام آزمایش ها اصالحاتی بر روی این راهکار صورت پذیرفت که در بخش 

نتایج توضیح داده شده است.

به منظور ساخت نمونه، در ابتدا، مدل آزمایشگاهی به طور کامل آماده می شود که شامل متراکم نمودن خاک و 
قرار دادن پی در موقعیت موردنظر می باشد. سپس ترانشه در محل موردنظر و با ابعاد مشخص )به عمق HT، پهنای 
WT و فاصله dT از دیواره پی( حفر می گردد. مصالح پرکننده داخل ترانشه شامل سه نوع مصالح مختلف از قبیل لیکا 

با وزن مخصوص kN/m3 6، مخلوط آب و کائولینیت )مخلوط رسی( با نسبت وزنی 0/57 )نسبت آب به کائولینیت( 
و صفحات سبک و نرم پلی استرن )یونولیت( به ضخامت یک سانتیمتر می باشند. استفاده از سه نوع مصالح مختلف 

پرکننده به این دلیل است که بتوان مناسب ترین مصالح پرکننده بدین منظور را تعیین نمود.

شکل 18 مراحل حفر ترانشه عمودی در مجاورت پی، به همراه نحوه پر نمودن آن با مصالح مختلف را نشان 

می دهد. جدول 6 نیز مشخصات آزمایش کاهش خطرات مربوط به این راهکار را نشان می دهد.

1. thrust fault
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شکل 18- مدل سانتریفیوژ حفر ترانشه عمودی مجاورت پی: )الف( محل ترانشه؛ )ب( حفر ترانشه؛ )ج( ترانشه حفاری 

شده؛ )د( پرنمودن ترانشه با لیکا؛ )ه( پرنمودن ترانشه با مخلوط آب و کائولینیت؛ )و( پرنمودن ترانشه با ضفحات 

پلی استرنی

8-4- الیه های ژئوگرید در زیر پی

ایده استفاده از الیه های ژئوگرید در الیه های خاک به عنوان راهکار کاهش اثرات ناشی از گسلش، براساس 
پیشنهاد Bray )2001( بوده است. در پیشنهاد Bray )2001(، الیه های ژئوگرید در شرایط میدان آزاد به منظور 
مورداستفاده  آن  اثرات  کاهش  همچنین  و  زمین  سطح  در  گسلش  از  ناشی  گسیختگی  نمودن  پخش  و  جذب 
قرارگرفته اند. نتایج تحقیق Bray نشان می دهد که الیه های ژئوگرید توانسته اند جابجایی غیریکنواخت گسل در 
سطح زمین را پخش نموده و همچنین گسیختگی ناشی از آن در زون وسیع تری منتشر گردد. لذا با توجه به اینکه 
عملکرد ژئوگرید در شرایط میدان آزاد مورد بررسی قرار گرفت، ازاین رو در این تحقیق، به بررسی عملکرد استفاده 

از الیه های ژئوگرید در کاهش خطرات ناشی از گسلش معکوس بر روی پی های سطحی پرداخته شده است.
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جدول 6- مشخصات آزمایش های سانتریفیوژ حفر ترانشه عمودی مجاورت پی

Test
Number of 

trenches
Filling 

material

Trench 
depth, 

HT )m(

Trench 
width, 

WT )m(

Distance from 
the foundation 
wall, dT )m(

Spacing 
between 

trenches )m(

MA-14 1 Leca 8.5 2.0 2.0 -

MA-15 1 Leca 8.5 2.0 0 -

MA-16 1
Clay mix-

ture
8.5 1.5 1.0 -

MA-17 1 EPS 8.5 1.5 1.0 -

MA-18 1 EPS 8.5 1.5 1.0 -

MA-22 3 EPS 8.5 1.0 0 1.0

به منظور ساخت نمونه، در ابتدا خاک تا تراز اولین الیه ژئوگرید متراکم می گردد. سپس الیه ژئوگرید با عرض 
مشخص )BG( و در موقعیت موردنظر قرار داده می شود )شکل 19-الف(. همین کار برای الیه های بعدی خاک 
و ژئوگرید تکرار می شود تا اینکه مدل آزمایشگاهی بطور کامل ساخته شود. شکل 19-ب مدل نهایی سانتریفیوژ 
استفاده از راهکار ژئوگرید در زیر پی را نشان می دهد. همانطور که در این شکل مشخص است الگوی قرارگیری 
ژئوگریدها به گونه ای است که پس از رسیدن گسیختگی ناشی از گسل به آن، بتواند گسیختگی را پخش نموده و 

اثرات گسیختگی گسل بر پی را کاهش دهد.

شکل 19- مدل سانتریفیوژ استفاده از ژئوگرید زیر پی: )الف( جایگذاری الیه ژئوگرید؛ )ب( مدل آماده شده

8-5- نتایج آزمایش های کاهش خطرات

پی مورد بررسی در این حالت، پی سطحی با فشار باربری kPa 81 )معادل یک ساختمان 8 طبقه( است. فاصله گوشه 
s/ سمت چپ پی نسبت به بیرون زدگی گسیختگی گسل در شرایط میدان آزاد بر روی سطح زمین، برابر 6/8 متر )یعنی

B=0.8( می باشد. در ضمن، این پی تحت تأثیر گسیختگی ناشی از گسل معکوس با زاویه °75 قرارگرفته است.
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پیش از بررسی تأثیر هر یک از این راهکارها، آزمایشی بر روی پی بدون استفاده از راهکار کاهش خطرات 
به عنوان مرجع انجام شده است. در این آزمایش پی با شرایط مذکور و بدون استفاده از راهکار کاهش خطرات، تحت 
گسلش معکوس با زاویه شیب °75 قرارگرفته است. شکل 20-الف اندرکنش بین پی و گسل معکوس را نشان 
می دهد. در این حالت، گسیختگی ناشی از گسل به زیر پی برخورد نموده و موجب دوران پی شده است. در ضمن، 
بخشی از تماس کف پی با خاک زیر آن از بین رفته است که این موضوع موجب وارد شدن لنگرهای اضافی به پی 

و سازه خواهد شد. طول ازدست رفته تماس در این حالت برابر 4/8 متر می باشد.

 MA-13 )آزمایش های )الف :s/B=0,8  شکل 20- تأثیر ترانشه ها با مصالح پرکننده مختلف بر روی رفتار پی در موقعیت

MA-17 )ه( ؛MA-16 )د( ؛MA-15 )ج( ؛MA-14 )بدون استفاده از راهکار کاهش خطرات؛ )ب –

در ادامه، به منظور بررسی تأثیر راهکار استفاده از ترانشه عمودی و همچنین تعیین نوع پرکننده مناسب برای 
عملکرد بهتر این راهکار، در ابتدا از لیکا به عنوان پرکننده ترانشه استفاده گردید. شکل 20-ب عملکرد استفاده از 
این نوع مصالح در ترانشه عمودی مجاور پی را نشان می دهد. همانطور که در این شکل مشخص است با توجه به 
اینکه فاصله بین پی و ترانشه زیاد بوده گسیختگی ناشی از گسل بدون هیچ انحرافی به پی برخورد نموده است. 
اما تفاوت هایی در تعداد و نحوه انتشار گسیختگی گسل مشاهده می گردد. ازاین رو، در آزمایش بعدی ترانشه بدون 
هیچ فاصله ای از پی حفرشده است. نتایج این آزمایش در شکل 20-ج نشان داده شده است. همان طور که در این 
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ترانشه برخورد  ترانشه منحرف شده و به کف  )FR1( به سمت  از گسل  ناشی  شکل مشخص است گسیختگی 
نمود. این برخورد موجب تغییرشکل در ترانشه گردید، اما به دلیل مقاومت اصطکاکی زیاد بین دانه ها، امکان عبور 
این  مشاهده  گردید.  لیکا  میانی  بخش  در  برش خوردگی  و  نداشت  وجود  پرکننده  مصالح  بین  از  گسیختگی  این 
برش خوردگی موجب شد تا گسیختگی ناشی از گسل )FR2( به نیمه سمت راست کف پی برخورد نموده و دوران 
آن را به همراه داشته باشد. در ضمن، جداشدگی قابل توجهی نیز در زیر پی، بین کف آن و خاک زیر آن بوجود آمده 

که برابر 6/5 متر می باشد.

با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که ایجاد ترانشه عمودی در منحرف نمودن گسیختگی ناشی از 
گسل تا حدودی به خوبی عمل نموده اما این گسیختگی قادر به عبور از بین لیکا نبوده است. لذا، بایستی از مصالحی 
از  ازاین رو، در آزمایش بعدی  به عنوان پرکننده ترانشه استفاده نمود که مقاومت برشی بسیار کمی داشته باشند. 

مخلوط آب و کائولینیت به دلیل مقاومت برشی پایین آن استفاده شده است.

شکل 20-د عملکرد ترانشه عمودی پر شده با مخلوط آب و کائولینیت )مخلوط رسی( به منظور کاهش اثرات 

ناشی از گسلش معکوس بر روی پی های سطحی کارگذاری شده در عمق را نشان می دهد. همان طور که در این 
به  از گسل  ناشی  است، گسیختگی  دورتر شده  پی  به  نسبت  ترانشه  موقعیت  باوجوداینکه  است  شکل مشخص 
سمت آن منحرف شده است )FR1 در شکل 20-د(. این برخورد موجب تغییرشکل ترانشه شده و بخش زیادی از 
جابجایی ناشی از گسل را منحرف و جذب نموده است. اما با گذشت زمان و افزایش میزان باالآمدگی گسل مشاهده 
شده است که سطح گسیختگی دوم )FR2( در مدل تشکیل شده و به سمت زیر پی توسعه یافته است. این سطح 
گسیختگی تا میانه های عمق مدل خاک پخش شده، اما به دلیل میزان جابجایی گسل، به طور کامل با پی برخورد 

نکرده است.

بحث مهمی که در خصوص کانی های رسی وجود دارد مسئله تحکیم و افزایش مقاومت این مصالح باگذشت 
  1/N2 برابر  انتشار،  مسائل  در  زمان  برای  مقیاس  سانتریفیوژ، ضریب  در  مقیاس  قوانین  براساس  می باشد.  زمان 
می باشد )Schofield، 1980(. در نتیجه، با توجه به شتاب g 50 و همچنین زهکشی دوبعدی مصالح رسی، 
امکان تحکیم برای این نوع مصالح بسیار زیاد می باشد. لذا، در ابتدای آزمایش به دلیل اینکه تحکیم این مصالح 
پرکننده کامل نشده است، امکان عبور گسیختگی ناشی از گسل از ترانشه عمودی وجود داشت. باگذشت زمان 
و تکمیل تحکیم، مقاومت مصالح رسی افزایش یافته و درنتیجه گسیختگی ثانویه ناشی از گسل )FR2( تشکیل 

گردید.

نتایج نشان می دهند که ترانشه عمودی پرشده با مصالح رسی تا حد زیادی امکان کاهش اثرات گسلش معکوس 
بر روی پی ها را به همراه داشته اند. اما، بایستی توجه داشت که باگذشت زمان و تحکیم این نوع مصالح، که با 
افزایش مقاومت آن ها همراه خواهد بود، عملکرد مثبت شان کاهش خواهد یافت. در نتیجه، مصالح پرکننده بایستی 
مصالحی باشند که قابلیت افزایش مقاومت برشی با زمان برای آن ها وجود نداشته باشد. ازاین رو، در گام سوم از 
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مصالح پلی استرن نرم به منظور پر نمودن ترانشه استفاده شده است. این قبیل مصالح عالوه بر تراکم پذیری باال، 
مقاومت برشی پایینی دارند که مقاومت آن ها وابسته به زمان نمی باشد.

شکل 20-ه عملکرد ترانشه عمودی پرشده با EPS به منظور کاهش اثرات ناشی از گسلش معکوس بر روی 

پی های سطحی کارگذاری شده در عمق را نشان می دهد. همانطور که در این شکل مشخص است ترانشه عمودی 
پرشده با این نوع مصالح، به خوبی توانسته است که گسیختگی ناشی از گسل را منحرف نماید و اثرات گسل بر 
روی پی را بطور قابل توجهی کاهش دهد. اعوجاج صفحات پلی استرنی به خوبی نشان می دهد که برش ناشی از 
نیز  بین پی و خاک زیر آن  این مصالح عبور کرده است. همچنین جداشدگی  بین  از  گسیختگی گسل معکوس 

مشاهده نمی شود.

9- نتیجه گیری تحقیقات انجام شده

9-1- نتایج رفتار اندرکنشی بین گسل معکوس و پی های سطحی

نتایج  پی های سطحی،  و  معکوس  گسل  بین  اندرکنش  بخش  در  به دست آمده  نتایج  از  بهتر  درک  به منظور 
به صورت خالصه تر، در قالب چند جدول و یا شکل ارائه شده است. در این خصوص، جدول 7 و شکل 21، رابطه 
بین محدوده موقعیت پی و مکانیسم های اندرکنشی شکل گرفته در دو حالت پی سطحی واقع بر روی سطح زمین 
و کارگذاری شده در عمق را نشان می دهند. همانطور که در جدول و شکل مذکور مشخص است محدوده ای از 
موقعیت پی که مکانیسم های اندرکنشی برای دو حالت پی سطحی واقع بر روی سطح زمین و کارگذاری شده در 
عمق تشکیل می شوند، متفاوت می باشد. دلیل این امر را می توان به عمق کارگذاری پی نسبت داد که برای منحرف 
شدن کامل گسیختگی ناشی از گسل از اطراف آن )یعنی شکل گیری مکانیسم های فرادیواره و فرودیواره( نیاز به 

دور شدن هر چه بیشتر موقعیت پی کارگذاری شده در عمق از محل اثر گسل بر روی سطح زمین دارد.

شکل 22 تأثیر عمق کارگذاری پی به همراه مکانیسم های اندرکنشی شکل گرفته در حین برخورد گسیختگی 

ناشی از گسل معکوس را نشان می دهد که این مکانیسم ها به نوعی دالیل افزایش دوران پی درنتیجه به عمق بردن 
آن ها شده اند. همان طور که در این شکل مشخص است مکانیسم های اندرکنشی در پی های واقع بر روی سطح 
زمین درنهایت از نوع فرودیواره بوده و پی تأثیر به نسبت کمتری از گسیختگی گسل خواهد پذیرفت. این در حالی 
است که برای پی های کارگذاری شده در عمق، مکانیسم اندرکنشی همواره از نوع فضای خالی زیر پی می باشد. لذا 

پی در این حالت دوران و خرابی های بیشتری را متحمل می شود.
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جدول 7- مکانیسم های اندرکنشی گسل معکوس و پی های سطحی با توجه به عمق کارگذاری پی و موقعیت آن

عمق کارگذاری 
پی سطحی

)s/B( موقعیت پی

> 0.750.750.4 < s/B< 0.750.40 < s/B< 0.4< 0

واقع بر سطح 
)D=0( فضای خالیفرودیوارهزمین

 )+ فرودیواره*(
فضای خالی

فضای خالی )+ فرودیواره*(
فرادیواره

 )یا فضای خالی( 
)؟(†

کارگذاری 
شده در عمق 

)D≠0(

فضای خالی )یا 
فضای خالیفضای خالیفرودیواره( )؟(†

 )یا فرادیواره( )؟(†

* این مکانیسم به مقدار جابجایی گسل بستگی دارد.

† این مکانیسم به اثر توأمان موقعیت پی و مقدار جابجایی گسل بستگی دارد.

شکل 21- مکانیسم های اندرکنشی گسل معکوس و پی های سطحی با توجه به عمق کارگذاری پی و موقعیت آن
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شکل 22- تأثیر عمق کارگذاری پی بر روی رفتار اندرکنشی پی های سطحی با گسل معکوس

جدول 8 خالصه نتایج مربوط به تمامی آزمایش های انجام شده در خصوص رفتار اندرکنشی پی های سطحی 

و گسیختگی ناشی از گسل معکوس را ارائه نموده است. همچنین در این جدول مقادیر نسبت h/H نیز در ستون 
جداگانه ای ارائه شده اند. با توجه به نسبت های ارائه شده برای h/H در فصل چهارم، مقادیر تعیین شده در این رساله 
نسبتًا در یک محدوده قابل قبولی قرار داشته و برای آزمایش های مختلف تقریبًا با یکدیگر برابر می باشند. با توجه به 
جدول مذکور، نتایج به دست آمده در خصوص اندرکنش پی های سطحی و گسل معکوس را می توان در چهار بخش 
)الف( تأثیر عمق کارگذاری پی در افزایش دوران و خرابی پی سطحی؛ )ب( رفتار مشابه پی برای زوایای مختلف 
شیب گسل معکوس؛ )ج( وابستگی تأثیر وزن پی بر روی رفتار اندرکنشی به موقعیت آن؛ و )د( منحرف شدن بیشتر 

گسیختگی گسل و کاهش فضای خالی زیر پی در صورت استفاده از پی سنگین تر، تقسیم بندی نمود.
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9-2- نتایج عملکرد روش های کاهش خطرات ناشی از گسلش معکوس بر روی پی های سطحی

همانطور که در بخش قبلی نیز اشاره گردید راهکارهای بلوک بتنی زیر و ژئوگرید زیر پی، عملکرد مناسبی 
به منظور منحرف نمودن گسیختگی ناشی از گسل معکوس نداشته اند. ازاین رو در این بخش به منظور ارائه خالصه ای 

از نتایج، تنها به ارائه نتایج استفاده از ترانشه عمودی در مجاورت پی پرداخته شده است.

در ابتدا به منظور سطح بندی کارایی راهکار حفر ترانشه عمودی در مجاورت پی، چهار سطح از جابجایی گسل با 
توجه به نسبت h/H تعریف شده است که عبارت اند از: )الف( سطح خطر کم: h/H> 5%؛ )ب( سطح خطر متوسط: 
h/H >10%>%5؛ )ج( سطح خطر زیاد: h/H>15%>%10؛ )د( سطح خطر بسیار زیاد: h/H< 15%. سپس با توجه 

به میزان دوران هر یک از راهکارها، می توان کارایی آن ها را با توجه به سطوح خطر تعریف شده تعیین نمود. بدین 
منظور، شکل های 23 و 24 برای مشخص نمودن محدوده های سطوح خطر در این بخش ارائه شده اند.

جدول 8- خالصه نتایج مربوط به رفتار اندرکنشی گسل معکوس و پی کارگذاری شده در عمق

رفتار مشاهده شده )%( h/H موقعیت 
s/B ،پی

فشار وارد 
 q ،بر پی

)kPa(

زاویه شیب 
 α ،گسل

)°(

عمق 
کارگذاری پی، 

D/B
آزمایش

- تأثیر عمق کارگذاری پی در 
افزایش دوران و خرابی پی سطحی

- رفتار مشابه پی برای زوایای 
مختلف شیب گسل معکوس

8/3 0/75 81 60 0/0 MA-05

9/7 0/75 81 60 0/3 MA-06

9/1 0/75 81 60 0/6 MA-07

10/6 0/8 81 75 0/0 MA-25

10/4 0/8 81 75 0/3 MA-13

10/5 0/8 81 75 0/0 MA-21

10/6 0/8 81 75 0/6 MA-23

- تأثیر عمق پی در افزایش دوران و 
خرابی پی سطحی

8/9 0/4 81 60 0/0 MA-08

9/2 0/4 81 60 0/3 MA-09

- وابستگی تأثیر وزن پی بر روی 
رفتار اندرکنشی به موقعیت آن

- منحرف شدن بیشتر گسیختگی 
گسل و کاهش فضای خالی زیر پی 
در صورت استفاده از پی سنگین تر

9/2 0/4 81 60 0/3 MA-09

8/9 0/4 40 60 0/3 MA-10
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همانطور که در شکل 23 مشخص است ترانشه های پر شده با رس و یونولیت )EPS( برای سطح خطر زیاد 
نیز عملکرد مناسبی داشته اند و دراین بین ترانشه پر شده با یونولیت حتی برای سطح خطر بسیار زیاد نیز عملکرد 
بسیار مناسبی از خود نشان داده است. اگرچه درصورتی که دوران پی به میزان °4، در محدوده مجاز قرار داشته 
باشد، ترانشه پر شده با رس نیز عملکرد مناسبی داشته است. دراین ارتباط، ترانشه پر شده با لیکا، به هیچ وجه عملکرد 
مناسبی نداشته است. در شکل 24 نیز ترانشه های چندتایی پرشده با یونولیت نیز با فرض مذکور )یعنی مجاز بودن 
دوران °4 برای پی(، در تمامی سطوح خطر تعریف شده عملکرد مناسبی را برای پی در موقعیت s/B=0/6 داشته 
است. اگرچه، برای h/H< 11% )سطح خطر نسبتًا زیاد(، میزان دوران به ازای میزان باالآمدگی گسل )Δθ/Δh( در 
 m/° در حدود Δθ/Δh مذکور، مقدار h/H 2/71 می باشد. این در حالی است که قبل از رسیدن به مقدار °/m حدود
0/82 بوده است. ازاین رو، بنظر می رسد که با تغییر موقعیت پی )یعنی، s/B>0/6(، عملکرد ترانشه های چندتایی 

چندان مناسب نباشد.

s/B= 0/8 شکل 23- سطوح خطر تعریف شده برای راهکار حفر ترانشه در مجاورت پی با موقعیت

خطر  به سطوح  توجه  با  راهکارها  از  یک  هر  مناسب  عملکرد  همچنین  و  پی  موقعیت  تأثیر  تعیین  به منظور 
تعریف شده، جدول 9 خالصه ای از نتایج مربوط به راهکارهای کاهش خطرات برای اندرکنش گسل معکوس )با 
زاویه شیب °75( و پی کارگذاری شده در عمق را ارائه نموده است. همانطور که در جدول مذکور مشخص است 
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هر یک از این راهکارها در برخی موارد عملکرد مناسب و در برخی موارد نیز عملکرد نامناسب دارند. بااین وجود، در 
برخی موقعیت های پی، نیاز به بررسی های بیشتر به منظور تعیین عملکرد راهکار موردنظر وجود دارد.

s/B= 0/6 شکل 24- سطوح خطر تعریف شده برای راهکار حفر ترانشه در مجاورت پی با موقعیت

در انتها همانطور که در شکل 25 نشان داده شده است، می توان اشاره نمود که عملکرد راهکار ترانشه عمودی 
در مجاورت پی به منظور کاهش خطرات ناشی از گسل معکوس بر روی پی های سطحی، به شدت به زاویه شیب 
گسل، عمق ترانشه و عمق کارگذاری پی وابسته است. بخصوص اینکه تعداد بیشتر ترانشه های عمودی کنار هم، 
مصالح پرکننده با تراکم پذیری باال، مقاومت برشی پایین و وابسته نبودن مقاومت برشی این مصالح به زمان )از قبیل 
EPS( عملکرد مناسب ترانشه ها به منظور منحرف نمودن گسیختگی ناشی از گسل معکوس را تضمین خواهد نمود.
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جدول 9- خالصه نتایج مربوط به راهکارهای کاهش خطرات برای اندرکنش گسل معکوس )با زاویه شیب °75( و پی 
کارگذاری شده در عمق

ژئوگرید 
زیر پی

ترانشه مجاور پی

نسبت جابجایی 
گسل )%(

موقعیت پی 
کارگذاری شده در 

عمق
ترانشه 

چندتایی 
پر شده با 

یونولیت

ترانشه تکی 
پر شده با 

یونولیت
پر شده با 

رس
پر شده با 

لیکا

? √ √ √ √ h/H>5%

s/B > 0.8

? √ √ √ × 5 % < h/H < 10 %

? √ √ √ ×  10 % < h/H <
15 %

? √ √ × × h/H > 15%

? √ × ? × h/H<5%

0.6 < s/B < 0.8

? √ × ? × 5 < h/H < 10

? √ × ? × 10 < h/H < 15

× √ × ? × h/H > 15%

× ?√ × ? × h/H<5%

s/B < 0.6

× ?√ × ? × 5 < h/H < 10

?× ?√ × ? × 10 < h/H < 15

?× ? × ? × h/H > 15%

√: عملکرد مناسب راهکار؛ ×: عملکرد نامناسب راهکار؛?: نیاز به بررسی های بیشتر



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران54

10- جمع بندی و ارائه راهکار

10-1- دیدگاه های جدید طراحی

با توجه به ساخت وساز در نواحی گسلی بخصوص در نواحی شهری، اهمیت این مسئله روزبه روز بیشتر شده و 
همواره نمی توان از عدم ساخت وساز در این نواحی به عنوان اولین و مؤثرترین راهکار استفاده نمود. در این خصوص، 
دیدگاه های طراحی نسبتًا جدیدی برای ساختمان های واقع در پهنه های گسلی وجود دارد که به شرح ذیل می باشند:

عدم دوری همیشگی از گسل های فعال و خرابی های برجای مانده بر روی سازه ها در زلزله های پیشین با . 1
وجود رعایت زون عقب نشینی توصیه شده در مقررات کشورها

خطرزا نبودن تمامی گسل های فعال موجود:. 2

• )2 in( 5 cm گسل های با نرخ لغزش پایین: جابجایی کمتر از

)10 ft( 3 m گسل های با نرخ لغزش باال: جابجایی بیشتر از

پیامدهای پیش بینی نشده گسیختگی ناشی از گسل با توجه به شواهد زلزله های پیشین. 3

و . 4 زمین لغزش ها  حفاری ها،  از  ناشی  نشست های  برابر  در  سازه ها  طراحی  به منظور  توانایی  صورت  در 
جابجایی های گسترده ناشی از روانگرایی، چرا نتوان سازه ها را در برابر جابجایی های کم ناشی از گسل ها 

طراحی نمود؟
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شکل 25- عمق موردنیاز ترانشه به ازای زوایای مختلف شیب گسل و موقعیت های مختلف پی نسبت به گسل

10-2- فلسفه های طراحی

یک طراح پیش از طراحی سازه بایستی انتظاری که از عملکرد آن سازه دارد را مشخص نموده و طراحی ها را 
براساس حالت موردنظر انجام دهد. در این خصوص، به منظور طراحی ساختمان های واقع در پهنه های گسلی دو 

فلسفه را می توان پیشنهاد داد که به شرح ذیل می باشند:

الف- کاهش آسیب ها )قابلیت تعمیر ساختمان( با لحاظ نمودن دوره بازگشت کمتر زلزله

ب- حفظ جان افراد )جلوگیری از انهدام( با لحاظ نمودن دوره بازگشت بیشتر زلزله

دراین ارتباط، با توجه به فلسفه انتخاب شده برای طراحی ساختمان و تعیین دوره بازگشت زلزله، می توان میزان 
جابجایی موردانتظار گسل را تعیین نموده و طراحی ها را بر این اساس انجام داد.
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10-3- راهکارهای کلی جهت افزایش ایمنی ساخت وساز در پهنه های گسلی

ازجمله  شهر  بخش های  تمامی  در  و  افزایش یافته  فزاینده ای  طرز  به  شهری  نواحی  در  ساخت وساز  امروزه 
پهنه های گسلی )با امکان جابجایی مستقیم گسل( نیز بدون لحاظ تمهیدات خاصی ساخته شده و یا در حال ساخت 
می باشند. ازاین رو در صورت وقوع زلزله و با توجه به مشاهدات زلزله های پیشین در تایوان، ترکیه و چین، جابجایی 
بخش،  این  در  لذا  داشت.  خواهد  همراه  به  زیرساخت ها  و  ساختمان ها  روی  بر  را  مخربی  اثرات  گسل  از  ناشی 
پیشنهادها و راهکارهایی به منظور طراحی و اجرای ساختمان ها در پهنه های گسلی با هدف کاهش مخاطرات ناشی 

از پدیده گسلش سطحی و ایمنی بیشتر سازه ها، به شرح ذیل ارائه شده است:

در صورت امکان بهتر است که از ساخت وساز بر روی گسل و یا نزدیک آن احتراز شود. هرچند، با توجه . 1
به مشاهدات زلزله های قبلی و همچنین محدود بودن زمین در مناطق شهری، این راهکار کارایی چندانی 
ندارد. در اینصورت، بطور مثال، در گزارش مقررات نیوزلند و کالیفرنیا فواصل 15 تا 20 متری در دو طرف 

محل اثر گسل را غیرمجاز می داند و فواصل مطمئن 20 تا 200 متر توصیه شده است.

طراحی و اجرای سازه ها باهدف منحرف نمودن گسیختگی ناشی از گسل، یا جلوگیری از وارد شدن آسیب . 2
به سازه و یا حتی حفظ جان افراد با پذیرفتن خرابی ها )با توجه به فلسفه موردنظر طراحی( در صورت وقوع 
زلزله، ممکن است در سه بخش )الف( آماده سازی و اصالح خاک زیر پی؛ )ب( طراحی پی ها و )ج( طراحی 

اسکلت سازه، عملی شود. البته ترکیبی از این روش ها نیز می تواند مورداستفاده قرار گیرد.

)الف( آماده سازی و اصالح خاک زیر پی

انتشار  • از ژئوسنتتیک در زیر پی به منظور پخش نمودن جابجایی غیریکنواخت در سطح زمین و  استفاده 
گسیختگی در زون وسیع تر. شایان ذکر است کارایی این روش تاکنون تنها برای جابجایی های کم گسل 

مورد تائید قرارگرفته است.

ایجاد ترانشه در مجاورت پی و پر نمودن آن با مصالح ضعیف به منظور جذب گسیختگی ناشی از گسل و  •
منحرف نمودن آن به سمت ترانشه و دور نمودن از پی

به کارگیری جداکننده در فصل مشترک پی و خاک )به طور مثال استفاده از ورق های پالستیکی در فصل  •
مشترک پی و خاک( به منظور عدم انتقال جابجایی های ناشی از حرکت زمین )گسل امتدادلغز( به پی و سازه 

واقع بر آن.

)ب( طراحی پی

- عدم استفاده از پی منفرد به دلیل عبور گسیختگی گسل از بین پی ها و انهدام سازه در زلزله های پیشین  •
)شکل 26(
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شکل 26- شکل شماتیک توصیه  در خصوص عدم استفاده از پی های منفرد و استفاده از سیستم پي هاي صلب و پیوسته 

)Gazetas و همکاران، 2008(

 استفاده از پی های گسترده صلب یا جعبه ای یا دال پیش تنیده یکپارچه و مقاوم به جای پی های منفرد )شکل  •
26( به منظور جابجایی و دوران ساختمان به صورت جسم صلب و حتی منحرف نمودن گسیختگی ناشی از 

گسل. البته به دلیل دوران بیش ازحد ساختمان، شاید بالفاصله پس از زلزله نتوان از ساختمان بهره برداری نمود. 
این راهکار یکی از مؤثرترین راهکارها با عملکرد بسیار مناسب در زلزله های پیشین بوده است.

ارتباط پی های منفرد با استفاده تیرهای رابط صلب به منظور مشاهده رفتاری تقریباً مشابه پی های گسترده  •
صلب )شکل 26(

عدم استفاده از پی های شمعی )شکل 27( و پی های با چند تراز و به طورکلی احتراز از دوختن پی به زمین به  •
دلیل تبعیت ساختمان از جابجایی اعمالی گسل در زلزله های پیشین

 در صورت نیاز به اجرای شمع؛ استفاده از کالهک قوی )به عنوان پی گسترده صلب( و اتصال ضعیف شمع با  •
کالهک و یا طرح شمع ضعیف )شکل 27 را ببینید(
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 شکل 27- شکل شماتیک توصیه  در خصوص نحوه استفاده از پي هاي شمعي

 )Gazetas و همکاران، 2008(

)ج( طراحی اسکلت سازه

تخمین تغییرشکل زمین و لحاظ نمودن آن در محاسبات سازه ای •

طراحی سیستم سازه ای قوی که مقاومت در برابر کج شدگی و کرنش وارده به پی را داشته باشد. مقادیر مجاز  •
کج شدگی با توجه به نوع سازه موردنظر در جدول 3 ذکرشده است.

جدول 10- مقادیر مجاز تغییرشکل زمین با توجه به نوع سازه و پدیده مدنظر )تکراری(

نشست غیریکنواخت )mm(کرنش افقي )%(کج شدگينوع سازه و پدیده

1/5000/325سازه هاي متداول

37/5-1/360دال های پیش تنیده

 محدودیت در طبقات ساختمان؛ یکی از آیتم های تأثیرگذار در رفتار اندرکنشی گسل و ساختمان، وزن آن  •
می باشد. لذا، این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد. بطور مثال، شکل 28 یک نمونه از بررسی های انجام شده 

در این خصوص و توصیه انجام شده را نشان می دهد.

تعبیه درزهای جداکننده با توجه به مکانیسم جابجایی گسل •
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 شکل 28- شکل شماتیک توصیه  در خصوص محدودیت طبقات با توجه به نوع خاک

 )Gazetas و همکاران، 2008(

کمبود  و همچنین  ایران  در  بخصوص  انجام شده  کم  بسیار  تحقیقات  به  توجه  با  یادآور شد  بایستی  انتها  در 
نیازمند تحقیقات و بررسی های بیشتری  این راهکارها  از  مستندات در این خصوص، صحت عملکرد کلی برخی 
می باشد. همچنین در خصوص شریان های حیاتی، تونل ها و متروکه اهمیت بسیار زیادی در مدیریت شهری دارند 

نیز باید تحقیقات تکمیلی و گسترده ای انجام پذیرد.
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11- مراجع
اســتاندارد 2800 ایران«آیین نامــه طراحــی ســاختمان ها در برابــر زلزلــه«، مرکــز تحقیقــات مســکن، راه و شهرســازی، وزارت راه  •
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ــتاد مشــاور( )1391(  • ــاس )اس ــدرزاده عب ــا(، قلن ــتاد راهنم ــاکادا )اس ــیرو ت ــا(، ش ــتاد راهنم ــد )اس ــرادی مجی ــدی، م ــی مه رجحان

ــکده  ــری، دانش ــه دکت ــانتریفیوژ(«، پایاننام ــازی س ــلش )مدل س ــر گس ــت اث ــته تح ــون پیوس ــای مدف ــخ لوله ه ــی پاس »بررس
ــه ــران، 219 صفح ــگاه ته ــران دانش ــی عم مهندس

ــاور(  • ــاتید مش ــی )اس ــفیعی عل ــان محســن، ش ــا(، کمالی ــتاد راهنم ــم )اس ــری محمدکاظ ــیدمجتبی، جعف ــی س ــوی قادیکالی موس
ــری،  ــه دکت ــال«، پایان نام ــز فع ــای گســلی شــیب لغ ــاختمان ها در پهنه ه ــاخت س ــرای س ــی ب ــدات مهندســی پ )1389( »تمهی
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معاونت علـــم  و فنــــــاوري 

با توجه به وجود گسل هاى فعال در مناطق شهرى ازجمله شهر تهران و همچنين تراكم جمعيتى باال، وقوع 
گسيختگى هاى سطحى ناشى از جابجايى گسلها، احتمال خسارت هاى جانى و مالى را باال خواهد برد. در اين 
خصوص، آئين نامه ها بخصوص استاندارد 2800، ساخت وساز در مجاورت گسل هاى فعال را ممنوع اعالم كرده

 اند. اما ازآنجايى كه شناسايى محل دقيق گسل ها دشوار بوده و به داليل سياسى، اقتصادى و قيمت باالى زمين 
در مناطق شهرى، جلوگيرى از ساخت وساز در اين نواحى بسيار دشوار مى باشد. به همين دليل، تاكنون بسيارى 
ــاختمان ها و زيرساخت هاى مهم شهرى نيز در اين نواحى ساخته شده اند. لذا، شناخت درست و كامل از  از س
پديده اى كه به وقوع خواهد پيوست و همچنين بكارگيرى راهكارهاى كاهش خطرات گسيختگى سطحى از 

اهميت قابل توجهى برخوردار مى باشد. اهميت قابل توجهى برخوردار مى باشد. 
ــى از  ــلى با نگاه ويژه به اثرات ناش ــاختمان ها در پهنه هاى گس ــى عملكرد س ازاين رو، در اين گزارش به بررس
گسيختگى سطحى گسل ها بر روى آن ها پرداخته شده است. در ابتدا، ضمن اشاره به نقطه نظرات آئين نامه در 
خصوص گسلش سطحى و همچنين موارد ساخت وساز ساختمان در پهنه هاى گسلى ارائه شده است. همچنين، 
عوامل و معيارهاى مؤثر بر اندركنش گسيختگى سطحى ناشى از گسلش و ساختمان ها موردبحث قرار گرفت. 
در ادامه ، سه راهكار ژئوتكنيكى كاهش خطرات گسلش معكوس بر روى پى هاى سطحى كارگذارى شده در 
عمق با استفاده از يك سرى آزمايش هاى سانتريفيوژ مورد بررسى قرارگرفته است. در انتها نيز يك سرى راهكار 
ــازنده در طراحى و اجراى سازه هاى واقع در پهنه هاى گسلى باهدف  ــتفاده مهندسين طراح و س به منظور اس

كاهش مخاطرات ناشى از پديده گسلش سطحى و به عنوان توصيه هاى كلى ارائه شده اند. 


