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  چکيده

شناسايي مناطق . از جمله عوامل طبيعي هستند که تاکنون سبب خسارات و تلفات بسيار  را در سراسر جهان شده اندمخاطرات زمين شناسي 
بدين منظور با توجه به حجم . را تا حدود زياد  کاهش خواهد داد ا از نظر چنين خطراتي ميزان آسيب پذير  ناشي از آنهدارا  پتانسيل باال

بر اساس اطالعات حاصل از  .  طبيعي امر  ضرور  استخطرات ناشي از پديده ها رس جنوبي، مطالعهعظيم سرمايه گذار  در منطقه پا
خطرات گسلش سطحي توسط گسل ها  عکس ها  هوايي و تصاوير ماهواره ا   ،ا  زمين شناسيهنقشه ،   حفار  شدهگزارشات، گمانه ها

در منطقه ويژه ) سنگ ريزش(پايدار  ها  دامنه ا وقوع نا، سيالب، )خورنده و متورم شونده(روانگرايي، خاک ها  مشکل آفرين منطقه، 
و در نهايت کل منطقه از . مناطق مخاطره آميز از نظر هر يک مشخص شده اند ArcGISپارس جنوبي مورد بررسي قرار گرفته و با نرم افزار 

  .نظر انواع خطرات پهنه بند  شده است

  

  عسلويه  ، پارس جنوبي، ، زمين شناسي مهندسي مخاطرات زمين شناسي مهندسي :کلمات کليد 

  

  مقدمه - ۱

mailto:Hatami.aa@gmail.com


  اسي مهندسي و محيط زيست ايرانهشتمين همايش انجمن زمين شن
 ، دانشگاه فردوسي مشهد۱۳۹۲آبان  ۱۶و ۱۵

 
 

٢٣٠٦ 
 

اين فرايندها منجر به برخي مخاطرات برا  انسان ها . تغيير مي دهندسطح زمين همواره دستخوش فرايندهايي است که دائماً شکل آن را 
مخاطرات زمين شناسي دائماً در سراسر جهان در اثر فعاليت ها  پوسته زمين و تغييرات آب و هوايي ايجاد مي . مي شوند

ا عملکرد انسان مي تواند اين رخداد خطرات زمين شناسي غالباً خارج از کنترل انسان است ام ).Jinliang et al., 2007(شوند
تجربه کشورها  پيشرفته در سال ها  اخير نشان مي دهد که با برنامه ريز  مناسب مي . حوادث را تشديد يا تبديل به يک فاجعه نمايد

اصولي  به منظور بهينه ساز  و مديريت). ۱۳۸۸حافظي مقدس و غفور ، ( توان اثرات خطرات زمين شناسي را تا حد زياد  کاهش داد
پروژه ها  عمراني و همچنين کاهش خسارات سوانح طبيعي و خطرات ژئوتکنيکي ناشي از فعاليت ها  عمراني، مطالعه و شناخت 

با توجه به حجم عظيم سرمايه گذار  در منطقه پارس جنوبي، مطالعه عمده  .خطرات ناشي از پديده ها  پديده ها  طبيعي ضروريست
در اينجا برخي از مهمترين مخاطرات زمين شناسي منطقه مورد بررسي و . طبيعي امر  ضرور  استخطرات ناشي از پديده ها  

  . ارزيابي قرار مي گيرند

  موقعيت جغرافيايي - ۲

شمالي قرار  ο ۲۷ ۵۰َ و ο ۲۷ ۲۱شرقي و عرض جغرافياييَ   ο ۵۲ ۴۷َ و ο ۵۲ ۴َ  بين طول جغرافيايياستان بوشهر در  مورد مطالعه منطقه 
از شرق به شهر عسلويه و از شمال به ارتفاعات زاگرس و از جنوب به خليج فارس و از غرب به شهر کنگان منتهي مي . رددا

 .)۱شکل(شود
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    گسلش ها  سطحي - ۳
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 و داشته قرار زياد نسبي خطر با پهنه در ايران زلزله ۲۸۰۰ آيين نامه در شده ارائه پهنه بند  اساس بر پارس انرژ  اقتصاد  ويژه منطقه
گسلش ها  سطحي يکي از مهمترين خطرات ناشي از زمين  .شتاب ثقل زمين پيشنهاد شده است/. ٣با  برابر زمين مبنا  شتاب مقدار

بر رو  آنها به هنگام  وجود آثار گسلش ها  سطحي عالوه بر تأثير مستقيم بر رو  سازه ها  احداث شده. لرزه محسوب مي شوند
با توجه به مطالعات زمين ساخت . رخداد يک زمين لرزه، باعث خردشدگي سنگ ها و توسعه پهنه ها  سست در يک منطقه مي گردد

و لرزه زمين ساخت منطقه عسلويه، وجود گسلش ها  قديمي و عهد حاضر در سنگ ها  قديمي و حتي آبرفت ها  مربوط به دوران 
رويداد زمين لرزه ها  تاريخي و دستگاهي در امتداد پهنه گسلي عسلويه و از همه مهمتر، گسيختگي ها  . ت رسيده استچهارم به اثبا

هولوسن در امتداد شاخه ها  فرعي و جوان آن و به سطح رسيدن گسلش زمين لرزه ا  در جنوب اين –چند مرحله ا  کواترنر بااليي 
لذا ضروريست که در . ر بوده و آن را به عنوان مهمترين سرچشمه لرزه ا  منطقه مي باشدنشانگر حرکات قطعي اين ساختا -ساختار

برنامه ريز  برا  توسعه سازه ها  عمراني و صنعتي به گسل ها، گسترش طول، توان لرزه ا  و حريم آنها توجه شود و عملکرد آنها در 
مورد حريم گسل ها با توجه به نوع گسل و ابعاد آن، برا  گسل ها  در  .. برابر گسلش ها  سطحي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد

متر و برا  گسل ها   ۵۰۰، برا  گسل ها  کششي )متر  در فرو ديواره ۳۰۰متر  در فرا ديواره و  ۷۰۰حريم (متر۱۰۰۰فشار  
مورد مطالعه با استفاده ازعکس ها   در محدوده). ۱۳۶۴همکاران،  بربريان و(متر از خط گسل پيشنهاد مي گردد ۳۰۰تا ۱۰۰امتدادلغز 

هوايي، تصاوير ماهواره ا ، نقشه زمين شناسي منطقه، مطابق معيار معرفي شده، نقشه حريم مهمترين گسل منطقه خطر گسلش سطحي 
  .)۲شکل(رسم شده است

  

 
 

 

 

 

 
 

  حريم گسل ها  منطقه و خطر وقوع گسلش سطحي - ۲شکل
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 روانگرايي- ٤

ماسه ريز (روانگرايي پديده ا  است که در خاک ها  دانه ا  . از وقوع زمين لرزه، پديده روانگرايي مي باشد يکي از مخاطرات ناشي
با اعمال بارها  ديناميکي بر توده ها  اشباع مستعد روانگرايي، فشار آب . و در شرايط اشباع ايجاد مي گردد) تا سيلت غيرمتراکم

اين پديده . شي خاک مي گردد تا آنجا که خاک رفتار سيال پيدا کرده و روانگونه مي شودمنفذ  باال رفته و موجب کاهش مقاومت بر
بروز اين پديده باعث صدمات نسبتاً زياد  به . در نهايت توليد نشست کرده و مي تواند به گسيختگي توده خاک نيز منجر گردد

لذا برا  مقابله با اين پديده و آثار مخرب آن، شناسايي مناطق . شودشريانها  حياتي و شالوده   سازه ها در  اثر وقوع زمين لرزه ها مي 
اين شناسايي مي تواند به شکل پهنه بند  يا تعيين محدوده وقوع پديده   مخاطره آميز و تعيين . مستعد روانگرايي بسيار ضروريست

                                                                             .پتانسيل خطر در آن محدوده صورت پذيرد
بدليل حضور خاک ها  ماسه ا  و سيلتي و باال بودن در منطقه در بررسي ها  اوليه مشخص گرديد که خطر وقوع پديده   روانگرايي 

 و سطح در آن بروز و روانگرايي وقوع احتمال به مربوط بررسيها  تا است الزمسطح آب در ساحل، به هنگام زمين لرزه وجود دارد و 
 ۱۳۹۱ ع، محمد که از آن جمله مي توان به در مطالعه انجام شده مطالعاتي در خصوص روانگرايي  .گيرد انجام آن از ناشي نشستها 

دارا  پتانسيل روانگرايي با وقوع زلزله ا  با مناطق  ۱۹و ۱۴، ۱۲گمانه در محدوده فازها   ۵۹اشاره نمود که ايشان بر اساس اطالعات
 .نشان داده شده است ۶که اين مناطق در شکل را مشخص نموده اند g ۲/۰ريشتر و شتاب افقي  ۵/۶ بزرگي

  خورندگي مصالح خاکي- ۵

خورندگي خاک نوعي واکنش شيميايي و الکتروشيميايي بين خاک و اجسام مدفون در آن مي باشد که سبب آسيب ديدن فلزات بدون 
خورندگي فلزات بدون پوشش تابعي از پارامترهايي نظير رطوبت، بافت  ).Jones, 1986(پوشش و اجزاء بتني مدفون در آن مي گردد

خاک، ميزان نمکها  محلول، اسيديته، مقاومت الکتريکي، ميزان دسترسي به اکسيژن، ظرفيت تبادل يوني و فعاليت ها  بيولوژ  مي 
ا  فوق به درصد سولفات سديم، کلسيم، منيزيم و نيز خورندگي بتن عالوه بر پارامتره). Ismail and El-Shamy, 2009( باشد

با  که است بوده گاز و نفت صنايع مشکالت بزرگترين از يکي ديرباز از خوردگي ).FHWA, 2000(خصوصيات بتن وابسته است
 باعث بروز مشکالت ...اثرات مختلف بر تاسيسات پااليشگاهي مانند مخازن، لوله ها  انتقال نفت و گاز، سکوها  نقتي، اسکله ها و

و دور  از مناطق با خطر  خاك دگينخور نرخ تعيين اين بنابر. و زيست محيطي مي گردد و هزينه ها  زياد  را به بار مي آورد ايمني
معيارها  مختلفي جهت ارزيابي درجه خورندگي خاک ارائه شده . باال يا استفاده از تمهيدات الزم از اهميت زياد  برخوردار است

  .خصوصيات شيميايي خاک ها را از نظر خورندگي بررسي مي کند ۲معيار ارائه شده در جدول  .است
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 )Counat, 2001(خصوصيات خاک غير خورنده  - ۱جدول

  

  استاندارد  محدوده مناسب  خصوصيات خاک
PH  ۸ - ۶  ASTM G-51  

  ppm(  ۲۵۰<  ASTM D-512(يون کلريد
  ppm(  ۲۰۰<  ASTM D-516(يون سولفات

  

ار ساحلي منطقه ويژه پارس جنوبي به دليل وجود شور  باال و مواد محلول فراوان در آب دريا، آگاهي از شرايط شيميايي خاک و در نو
مقادير  ۳شکل. باشد از آنها امر  ضرور  مي بيني و کاهش خطرات ناشي ها  ساحلي به منظور پيش آب در محل اجرا  طرح

  . دهد را نشان ميمتر  ۵بر اساس نتايج گمانه ها تا عمق ها  ساحلي  ات و اسيديته خاک در نهشتهشده درصد کلر، سولف گير  اندازه

 

 
 

 
 

 

 

  

  

  رسوبات ساحلي شيميايي ها  ويژگي  - ۳شکل
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متغير  ۳/۹تا  ۱/۸خاک در مناطق مختلف محدوده مورد مطالعه تغييرات زياد  نداشته و مقدار آن از  PHميزان طبق نتايج حاصله 
توان به شرايط محيط رسوبگذار  و وجود آب شور خليج  اين پديده را مي.  باشد ميزان کلر و سولفات در رسوبات باال مي. باشد مي

با توجه به معيارها  ارائه شده خاک ها  منطقه در رده خاک ها  . ها  ريزدانه نسبت داد فارس بسته و وجود پديده موئينگي در نهشته
و الزم است بررسي ها  دقيق تر مانند تعيين مقاومت ويژه الکتريکي برا  ارزيابي دقيق هر محدوده از نظر خورنده قرار مي گيرند 
 .خورندگي صورت پذيرد

  متورم شونده ها  خاک- ۶

مکانيسم ها  . کاهش رطوبت، منقبض مي شوندو با  افزايش حجمهايي هستند که در اثر جذب آب  خاک، متورم شونده ها  خاک
. ا  پديده تورم در منابع مختلف ذکر شده است ولي اصوال تورم خاک مرتبط با بار منفي موجود در سطح ذرات رس استمختلفي بر

با . خاک ها  منبسط شونده خطر مهمي برا  پي سازه ها  سبک، کانال ها  آبيار  ، جاده، خطوط لوله آب، گاز محسوب مي شوند
خاک ها  متورم شونده دارا  حد خمير  و حد . ه به نوع خاک رس افزايش مي يابدافزايش درصد ريزدانه، پتانسيل تورم با توج

در جدول زير معيار ساده ا  جهت . رواني باال هستند و هر چه درجه فعاليت خاک بيشتر باشد؛ پتانسيل تورم خاک افزايش مي يابد
  .ارزيابي تورم خاک ارائه شده است

  

  )Chen, 1975(بر اساس انديس خمير  معيار ارزيابي اوليه تورم خاک - ۲جدول

  پتانسيل تورم      انديس خمير 
  کم  ۰ - ۱۵
  متوسط  ۱۵ - ۳۵
  زياد  ۳۵ - ۵۵
  خيلي زياد  ۵۵>

 

گمانه  ۴۱در اعماق مختلف اندازه گير  شده که در  PIگمانه حفار  شده در منطقه مقدار  ۵۱ها  انجام شده در  با توجه به بررسي
بنابراين . محاسبه نشده است  PI<۳۵در هيچ کدام از موارد، مقدار . بدست آمده است PI<۱۵>۳۵مقدار گمانه ۱۰و در  PI>۱۵مقدار 
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تورم پذير  در  بنابراين خطر جد  از لحاظ .مطابق جدول خاک ها  ريزدانه منطقه در رده تورم پذير  کم و متوسط قرار مي گيرند
  .منطقه وجود ندارد

  سيالب- ۷

سيل هنگامي اتفاق مي افتد که . ن باليا  طبيعي است که هر ساله تلفات جاني و مالي فراوني را به بار مي آوردسيالب يکي از زيانبارتري
باران ها  ناگهاني و شديد، ذوب سريع برف : عوامل مؤثر در وقوع سيل عبارتند از. کانال رودخانه نتواند ظرفيت طغيان را تحمل کند

عمده اراضي منطقه ويژه  .و دخالت انسان در طبيعت) اثر عواملي مانند زلزله، سونامي، طوفان در(نفوذ آب به ساحلها، تخريب سدها، 
پارس جنوبي درمخروط افکنه ارتفاعات مشرف به آن قرار گرفته است که قسمت عمده اين مخروط افکنه ها از حالت طبيعي خود 

در اين صورت کليه   تأسيساتي  که در محدوده ساخته  .ه استخارج شده و پس از تسطيح، مورد استفاده طرح ها  صنعتي قرار گرفت
با توجه به  .بنابراين الزم است يک برآورد کلي و اوليه از خطر سيالب در منطقه صورت پذيرد .مي شوند در معرض سيل خواهند بود

و مخروط افکنه  کناره ها  آبراهه هاسوابق تاريخي، بازديدها  ميداني و تشخيص رسوبات ته نشين شده سيالب ها  قديمي در بستر و 
در باالدست تأسيسات منطقه .مشخص گرديده است ۴مناطق سيل خيز بر رو  شکل  و تصاوير ماهواره ا  هواييها  ها بر رو  عکس 

در اين سدها نقش قابل توجهي . در مسير آبرهه ها سد ها  تأخير  احداث گرديده که توسط کانال هايي به دريا منتهي مي شوند
 .دارندطق اکاهش دبي سيالب در اين من
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  :ناپايدار  شيبي- ۸

ناپايدار  ها  شيبي از جمله پديده ها  طبيعي تغيير  شکل دهنده سطح زمين مي باشد که در تمام دوران ها  زمين شناسي وجود 
، روند وقوع و  اازوکار آنها و توسعه دانش فني جهت پيش بيني و کنترل آنهعلي رغم پيشرفت دانش بشر  درباره   س. داشته است

افزايش خسارات حرکات توده ا  از طرفي به خاطر استفاده از زمين ها  ناپايدار و از . خسارات اين حوادث سير صعود  داشته است
ها  زمين شناسي و زمين ريخت شناسي منطقه، ريزش با توجه به ويژگي . طرف ديگر به خاطر دخالت گسترده انسان از طبيعت مي باشد

 .از مهمترين ناپايدار  شيبي در محل مي باشد و با توجه به لرزه خيز  باال  منطقه و فعاليت ها  عمراني وقوع آن تشديد مي شود
ها  بشر  بر وقوع ريزش  فاکتورها  مختلفي از جمله رخنمون سنگي، ليتولوژ ، ناپيوستگي ها، شيب زمين، فشار آب منفذ ، فعاليت

درجه بر رو  نقشه زمين شناسي را مستعد خطر ريزش برا  تهيه نقشه زمين  ۶۵زوکت مناطق با شيب بيش از . ها  سنگي تأثير گذارند
بر اساس اين معيار با استفاده از اطالعات حاصل از نقشه ها  ).  Zuque e et al., 2003(شناسي مهندسي در نظر گرفته است

  .)۵شکل(وگرافي و زمين شناسي مناطق مستعد ريزش مشخص شده استتوپ
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  مناطق دارا  خطر ريزش - ۵شکل

  

  .شده است پهنه بند  ۶از نظر خطرات زمين شناسي مهندسي مورد بررسي قرار گرفته و در شکل شماره  منطقهپايان کل در 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پارس جنوبي نقشه خطرات زمين شناسي منطقه ويژه - ۶شکل

  

  نتيجه گير - ۹

خطر روانگرايي . بر اساس نتايج بدست آمده خطر گسلش سطحي در جنوب ارتفاعات به خصوص در قسمت ها  مرکز  وجود دارد
به دليل وجود خاک ها  ماسه ريز و سيلت و پتانسيل لرزه خيز  در طول ساحل وجود دارد که طبق پژوهش ها  انجام شده توسط 

از نظر خاک ها  مشکل آفرين، خاک ها  متورم شونده بر اساس معيار بررسي شده در منطقه . اطق مشخص شده اندمحققين اين من
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ولي خاک ها  خورنده به دليل باال بودن ميزان کلر و سولفات در بنابراين خطر چنداني محسوب نمي شوند؛ خطر کم تا متوسط دارند 
ب گرفتگي و سيالب بيشتر در حريم رودخانه گاوبند  و خليج نايبند اين خطر از نظر خطر آ. ساحل مشکل جد  محسوب مي شوند

و باالخره از نظر ناپايدار  ها  شيبي که در اينجا به دليل ليتولوژ  عمده آهک در منطقه که قسمت عمده ارتفاعات را . وجود دارد
  .مايش قرار گرفته شده استمورد بررسي و نتشکيل داده اند؛ در ارتفاعات و اطراف جاده وجود دارد که 
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