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  بررسي پتانسيل وقوع روانگرايي در بستر سدها

۳دانيال رضازاده عيدگاهي

 .کارشناس ارشد مکانيک خاک و پي، شرکت آب پو 

  .دانشيار گروه عمران دانشگاه فردوسي مشهد
 کارشناس ارشد مکانيک خاک و پي

زلزله قرار گيرند، ممکن است معضالتي بوجود آورند که 
 ا ماسه خاک و شده بيشتر قائم مؤثر تنش از ا 

ها  سبک ها رو  زمين در خاک فرو روند يا کج شوند، سازه
با توجه به . شود هارانش و لغزش شيروانيباعث 

ها  مستعد در بستر اين سد ارزيابي شده و برا  اليه
  .بررسي شده است Novoliq نرم افزار 

 .Novoliq نرم افزار 

زلزله قرار گيرند، ممکن است معضالتي بوجود آورند که 
 و شده بيشتر قائم مؤثر تنش از ا حفره آب فشار لحظه

ها رو  زمين در خاک فرو روند يا کج شوند، در اثر پديده روانگرايي ممکن است سازه
لغزش شيروانيرانش و باعث  و کند پيدا جانبي گسترش

هايي که با معيار برا  نمونهدر بستر اين سد امکان وقوع روانگرايي 
ضريب Novoliq به اين منظور  با استفاده از نرم افزار 

اين سد يک سد . کيلومتر  جنوب غربي مشهد جهت تامين آب مورد نياز شهر جديد بينالود احداث خواهد شد
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 چکيده

زلزله قرار گيرند، ممکن است معضالتي بوجود آورند که  ماننداشباع تحت بارها  ديناميکي  ا ها  ماسهخاککه در صورتي
ا حفره آب فشار زلزله، نيرو  اعمال حين در. است روانگرايي پديده آن مهم

ها رو  زمين در خاک فرو روند يا کج شوند، سازهدر اثر پديده روانگرايي ممکن است سازه. شودمي روان سيال 
باعث  و کند پيدا جانبي گسترش خاک بيايند، خطوط لوله باال مانند مخازن ومدفون در خاک 

در بستر اين سد ارزيابي شده و برا  اليه پتانسيل روانگراييدار ا  ال ها  ماسهجنس مصالح پي سد بينالود و وجود اليه
نرم افزار معيارها  موجود و روانگرايي، امکان وقوع روانگرايي با استفاده از 

نرم افزار   ،معيار چيني  ،روانگرايي  الود،سد بين: کلمات کليد 

زلزله قرار گيرند، ممکن است معضالتي بوجود آورند که  ماننداشباع تحت بارها  ديناميکي  ا ها  ماسهخاک
لحظه يک در زلزله، نيرو  اعمال حين در. است روانگرايي پديده

در اثر پديده روانگرايي ممکن است سازه. شودمي روان سيال يک همانند
گسترش خاک بيايند، خطوط لوله باال مانند مخازن وها  سبک مدفون در خاک 

امکان وقوع روانگرايي  دارال  ا ها  ماسهبا توجه به جنس مصالح پي سد بينالود و وجود اليه
به اين منظور  با استفاده از نرم افزار . بررسي شده است تناوبي تنش با استفاده از روشهستند، مستعد روانگرايي 

 .محاسبه شده است محور سدها  اطمينان در برابر روانگرايي در گمانه
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متر احداث خواهد  ۱۲متر بوده و بر رو  بستر آبرفتي به ضخامت 

ا  شل و اشباع موجود در منطقه تمايل به متراکم شدن و در نتيجه 
ها نتواند به سرعت زهکشي شوند در اثر افزايش تدريجي فشار آب منفذ ، مقدار تنش مؤثر کاهش 

 با کاهش تنش موثر.   مستقيم داردرابطه با تنش مؤثر آن
خاک  اين صورتدر  .منجر شودبين رفتن کامل مقاومت برشي خاک 

  .اين پديده مرسوم به روانگرايي يا روانگونگي مي باشد

روش و نوع (بافت خاک ، اوليه دانسيته نسبي، دانه بند  

سربار مؤثر و  ضريب فشار جانبي خاک، )سن، سمانتاسيون

نفوذ  طور تقريبي مي توان با استفاده از تراکم نسبي خاک و يا عدد
 بزرگي و خاک نوع به روانگرايي وقوع .ها  مستعد روانگرايي را شناسايي کرد
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متر بوده و بر رو  بستر آبرفتي به ضخامت  ۵۲۰متر از پي و طول تاج  ۵۵  رسي با ارتفاع 

  پديده روانگرايي

ا  شل و اشباع موجود در منطقه تمايل به متراکم شدن و در نتيجه ها  ماسهخاک ،بارها  ديناميکيو اعمال زلزله 
ها نتواند به سرعت زهکشي شوند در اثر افزايش تدريجي فشار آب منفذ ، مقدار تنش مؤثر کاهش اگر اين خاک

τ کلمب-  مور = c + σ́tgφ با تنش مؤثر آنبرا  ماسه  تنش برشي
بين رفتن کامل مقاومت برشي خاک  کاهش يافته و ممکن است به از اًشديد خاک

اين پديده مرسوم به روانگرايي يا روانگونگي مي باشد .آيديک مايع غليظ رفتار کرده و به حالت روان در مي

  عوامل مؤثر بر روانگرايي

دانه بند  ، ها  ميراييويژگي، سيکليها  برشي تنش :عوامل مربوط به خاک
  .و نسبت بيش تحکيمي )شکل گرفتن دانه ها  خاک

سن، سمانتاسيون(تاريخچه زمين شناسي ، تاريخچه زلزله خيز  منطقه 
  .وضعيت زهکشي، سطح آب زير زميني و 

  .مدت دوام زلزلهو  بزرگي زلزله: عوامل مربوط به زلزله

طور تقريبي مي توان با استفاده از تراکم نسبي خاک و يا عدده ب .در زير شرح داده شده است عوامل مؤثر بر روانگرايي
ها  مستعد روانگرايي را شناسايي کردخاکبند ، و يا براساس منحني دانه

  رسي با ارتفاع خاکي با هسته
 . شد

پديده روانگرايي - ۳

زلزله در هنگام وقوع 
اگر اين خاک .ش حجم دارندکاه

  .مي يابد

  موربا توجه به رابطه
خاک برشي مقاومت
يک مايع غليظ رفتار کرده و به حالت روان در مي شبيه

عوامل مؤثر بر روانگرايي - ۴

عوامل مربوط به خاک - الف
شکل گرفتن دانه ها  خاک

 :عوامل محيطي - ب
، سطح آب زير زميني و اوليه

عوامل مربوط به زلزله - ج

عوامل مؤثر بر روانگراييبرخي از 
و يا براساس منحني دانه (SPT)استاندارد 

  .دارد بستگي زلزله
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  (Seed and Idriss, 1971)ها  مستعد روانگرايي با شتاب حداکثر زمين 

. درصد مستعد روانگرايي هستند ۱۵کمتر از ) ميليمتر

 در روانگرايي مشاهدات پي در و گذشته  دهه

 هاخاك نوع اين روانگرايي استعداد تعيين برا 
 استعداد تعيين برا  شاخص معيار سه زمينه، اين

 صورت مطالعات. شد ايجاد چين ها  زلزله 

ميزان  و رواني حد ذرات،  اندازه با رسي و سيلتي
 (Wang, 1979; Seed and Idriss, 1982)  طي در معيار ترين عنوان معروف به 

 زير شرط سه اگر معيار اين مطابق .قرار گرفته است

  :شودمي
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ها  مستعد روانگرايي با شتاب حداکثر زمين رابطه بين تراکم نسبي خاک -  ١ شکل

ميليمتر ۰۰۵/۰کوچکتر از (  رس ا  با درصد ذرات با اندازهها  ماسه
   .باشندها  شني و رسي مستعد روانگرايي نمي

  خاک پتانسيل روانگراييمعيارها  تعيين 

دهه چهار طي در. شرح داده شد ۴ها در بخش عوامل موثر بر پتانسيل روانگرايي خاک
برا  دستورالعملي ايجاد منظور به و راستا اين در مطالعاتي ريزدانه،

اين در شده انجام مطالعات باال  حجم به توجه با بخش اين در 
   .است قرار گرفته بررسي مورد ريزدانه ها 

(Wang 1979, 1981) 
 از حاصل تجربيات اساس بر ريزدانه خاكها  برا  روانگرايي

(Wang, 1979 and 1981) سيلتي ها ك خا روانگرايي پتانسيل كه دادمي نشان
 (Wang, 1979; Seed and Idriss, 1982)شده  اصالح چيني معيار. شودمي كنترل

قرار گرفته است استفاده مورد ريزدانه ها خاك روانگرايي پتانسيل ارزيابي برا 
مي گرفته نظر در روانگرايي مستعد خاك اين باشد، برقرار خاكي 

شکل

ها  ماسهغالباً خاک
ها  شني و رسي مستعد روانگرايي نميخاکهمچنين 

معيارها  تعيين  - ۵

عوامل موثر بر پتانسيل روانگرايي خاک
ريزدانه، حاو  ها خاك
 .است گرفته صورت

ها خاك روانگرايي
(Wang 1979, 1981)چيني معيار - ۱- ۵

روانگرايي ضوابط نخستين
(Wang, 1979 and 1981)گرفته

كنترل خاك رطوبت
برا  گذشته  دهه سه
 برا  همزمان طور به
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بر . ها  بعد  معيار چيني را اصالح کردنداستفاده در معيار چيني و روانگرايي رخ داده در زلزله
 مربوط رواني حد همچنين و باشند داشته ميليمتر 

  .شوندمي گرفته نظر در روانگرايي

(Bray et al., 2001; Sancio et al., 2002 and  2003) به بخش مربوط كه است داده نشان به وضوح 
 خمير  درخاصيت هاريزدانه كلي سهم به نسبت 

 خاصيت با ها همچنين خاك .)دارد وجود درصد

 كاهش نتيجه در و تناوبي منفذ  فشار توجه قابل

كه  دهدمي رخ حالتي در عمدتاً تناوبي بارگذار 
 رطوبت نيز و (PI ≤ 12%, LL ≤ 37%) باشند كم

 خاصيت خمير  با يا و خمير  غير دار ال  ها 

 تناوبي روانگرا صورت به است ممكن تنها نه كه

 آرامي به منفذ  آب فشار اضافه رفتن بين از ها،آن

اين پديده در پي سد ها  قبل امکان وقوع ها  مستعد وقوع روانگرايي در بخش
با استفاده از نتايج  .آمده است ۱ آبرفتي سد در جدول
   .گيرند  متراکم قرار مي
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 %۱۵ ≤ميليمتر  ۰۰۵/۰کوچکتر از ذرات 

 LL(  ≥ ۳۵%(حد رواني 

 W (≤ 0.9 × LL(درصد رطوبت 

Andrews and Martin(2000)  
استفاده در معيار چيني و روانگرايي رخ داده در زلزله ها  مورداين محققان با توجه به داده

 ۰۰۲/۰از  كوچكتر رسي  ريزدانه درصد ۱۰ از كمتر كه هايياساس اين معيار خاك
روانگرايي مستعد عنوان به باشد، درصد ۳۲ از كمتر آنها ۴۰  نمره الك

( Seed et al.  
(Bray et al., 2001; Sancio et al., 2002 and  2003)اخير تحقيقات

 كمتر  اهميت رسي  ريزدانه مقدار و است ناقص چيني معيار رسي

درصد 15 تا 10 از بيش رسي  ريزدانه با ها خاك در روانگرايي از
قابل افزايش مستعد است ممكن چيني، معيار  شده پيشنهاد مقادير به

  .باشند روانگرايي
بارگذار  از ناشي روانگرايي ،استبسته وا هابه مقدار ريزدانه  هاآن رفتار
كم خمير  خاصيت با دارال  رس يا ال  يا و باشند غيرخمير  يا

ها ماسه و هاال  واقع در  ( WC ≥ 0.85 LL).باشند داشته رواني
كه چرا ،باشند روانگرايي قابليت با ها خاك ترينخطرناك  جمله
آن در پايين نفوذپذير  اثر در و داشته نگاه خوبي به را خود آب

  بررسي پتانسيل روانگرايي پي سد بينالود

ها  مستعد وقوع روانگرايي در بخششده در خصوص خاکبا توجه به توضيحات ارائه 
آبرفتي سد در جدولپي خالصه نتايج آزمايشات انجام گرفته بر رو  مصالح  .بينالود بررسي شده است

  متراکم قرار ميها در ردهاکثر نمونه ،آمده استها بدست آزمايش نفوذ استاندارد تراکم نسبي نمونه

ذرات درصد  -
حد رواني  -
درصد رطوبت  -

Andrews and Martin(2000)معيار   - ۲- ۵

اين محققان با توجه به داده
اساس اين معيار خاك

الك از شده رد بخش به
)20033(معيار  - ۳- ۵

تحقيقات و فوق ها  يافته
رسي  ريزدانه درصد
از زياد  موارد( دارد

به نسبت باالتر خمير 
روانگرايي برابر در مقاومت

رفتار كه هاييخاك در
يا هاريزدانه اين مقدار
رواني حد به نسبت بااليي
جمله از توانند مي كم،
آب محتوا  بلكه شوند،
  .گيردمي صورت

بررسي پتانسيل روانگرايي پي سد بينالود - ۶

با توجه به توضيحات ارائه 
بينالود بررسي شده است

آزمايش نفوذ استاندارد تراکم نسبي نمونه
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 نتايج آزمايشات انجام گرفته بر رو  مصالح پي سد بينالود

PI 
 SPTعدد

 (N) 
N60 تراکم نسبي (%) 

4 >50 56 0.85 

6 30 29 0.65 

5 22 18 0.48 

4 17 13 0.4 

6 >50 59 0.85 

8 >50 48 0.85 

0 30 41 0.42 

0 24 20 0.35 

10 17 13 0.35 

4 42 59 0.85 

5 30 29 0.65 

5 32 26 0.68 

0 37 28 0.6 

4 42 31 0.8 

5 28 46 0.6 

5 38 45 0.75 

6 42 40 0.82 

 شرط سه کهدر صورتي) ۱-۵بخش (معيار اين با توجه به 
با توجه به نتايج آزمايشات انجام . شودمي گرفته 

ميليمتر برا  غالب  ۰۰۵/۰درصد ذرات کوچکتر از 
هايي که طبق معيار تر نمونهدقيق به منظور بررسي

  . بررسي شده است

 پتانسيل ارزيابي برا  اصلي  شيوه دو .شود ارزيابي

 از استفاده با و ساختگاه پاسخ غيرخطي تحليل يك

 هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران
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نتايج آزمايشات انجام گرفته بر رو  مصالح پي سد بينالود - ۱جدول 

 عمق
طبقه بند  
 خاک

درصد 
ريزتر از 
٠.٠٧٥ 
 ميليمتر

درصد 
ريزتر از 
٠.٠٠٥ 
 ميليمتر

LL  

0-2 CL-ML 74 17 26 

2-3 ML 95 31 30 

3-5 CL-ML 86 26 25 

5-7 ML 52 12 24 

0-2 ML 74 22 28 

2-3 ML 93 26 34 

0-1 GW-GM 9 0 24 

1-3.7 GP-GM 8 0 20 

3.7-4.1 SC 46 21 33  

0-1 SM 42 8 23 

1-3 CL-ML 52 14 23 

3-4 ML 98 27 27 

4-7 SM 26 5 21 

7-8 ML 72 20 28 

0-1 ML 53 17 28 

1-2 CL-ML 83 26 27 

2-3 ML 92 23 30 

با توجه به . با معيار چيني بررسي شده استبستر سد بينالود  خاک
 نظر در روانگرايي مستعد خاك باشد، برقرار خاكي برا  همزمان

درصد ذرات کوچکتر از درصد بوده و  ۳۵ها کمتر از   نمونهحد رواني خاک برا  کليه
به منظور بررسي. باشندها مستعد روانگرايي نميغالب نمونهبنابراين  .باشدمي% 

بررسي شده است ۷ها در بخشباشند، امکان وقوع روانگرايي برا  آنچيني مستعد روانگرايي مي
  بررسي پتانسيل وقوع روانگرايي پي سد بينالود

ارزيابي خاك مستعد روانگرايي پتانسيلبايد  خاك، روانگرايي استعداد
يك در پيچيده را انفعال و فعل اين كه است آن اول روش هدف .دارد

 گمانه رديف

1 

A2 
2 

3 

4 

5 
A3 

6 

7 

A4 8 

9 

10 

A5 

11 

12 

13 

14 

15 

A6 16 

17 

 

خاک پتانسيل روانگرايي
همزمان طور به ذکر شده

حد رواني خاک برا  کليه) ۱جدول (گرفته 
% ۱۵ها  بيش از نمونه

چيني مستعد روانگرايي مي
بررسي پتانسيل وقوع روانگرايي پي سد بينالود - ۷
استعداد تعيين از پس

دارد وجود روانگرايي
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 عامل( ا لرزه بارگذار  ميان تجربي ها همبستگي

 به هاآن از كه روانگرايي پتانسيل ها  ارزيابيروش

 وقوع انتظار شود، مقاوم عامل از تريا بزرگ برابر

از . است ترارزان و ترساده آنها از كه استفاده چرا
امکان وقوع روانگرايي پي . است تناوبي تنش روش

 همپايه كردن با .شوندمي بيان تناوبي برشي تنش قالب

 مي تعريف زير صورت به تناوبي تنش نسبت نظر،

 زمين

به صورت شماتيک نشان داده شده  ۳عمق در شکل 

 
  (Seed and Idriss,1971)عمق  در تناوبي

 هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

، دانشگاه فردوسي مشهد۱۳۹۲آبان  ۱۶و  ۱۵  

٢١٤٢ 

همبستگي مبنا  بر دوم روش. نمايد مدل صريح صورت به مناسب 
روش از نوع اين در .است) عامل ظرفيت(روانگرايي  برابر در خاك
برابر تحريك عامل كه هنگامي شود،مي ياد آزمايشگاهي-تجربي
چرا دارند، تر گسترده كاربرد عدد  ها مدل به نسبت هاروش اين
روش روانگرايي، پتانسيل ارزيابي برا  استفاده مورد روش ترينگسترده
  .بررسي شده است روش سد بينالود با استفاده از اين

قالب در) مقاومت( ظرفيت و )بارگذار (تحريك  عامل دو هر روش تنش تناوبي
نظر، مورد عمق در اوليه قائم موثر تنش نسبت به بارگذار  از ناشي

:(Seed and Idriss, 1971  

زمين سطح در افقي شتاب  بيشينه amax:، معادل يكنواخت تناوبي تنش
 اوليه قائم موثر تنش ́  σ :، اوليه

  ثقل شتاب g: ، عمق در شتاب
عمق در شکل  در تناوبي برشي تنش  بيشينه تعيين برا  شده ساده دستور العمل

(Seed and Idriss,1971)  

تناوبي برشي تنش  بيشينه تعيين برا  شده ساده دستور العمل شماتيك نمايش

 ساختار  مدل يك

خاك مقاومت و )تحريك
تجربي ها روش عنوان

اين .رودمي روانگرايي
گستردهها روش نميان اي

سد بينالود با استفاده از اين
روش تنش تناوبي در 

ناشي تناوبي برشي تنش
Seed and Idriss, 1971):(شود  CSR =

    فوقدر رابطه
 :CSReq تنش نسبت

σvo :اوليه قائم كل تنش
rd :شتاب كاهش ضريب

دستور العمل شماتيك شکل
(Seed and Idriss,1971).  است

 

نمايش  - ۳شکل 
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محققان . شودمي تعريف خاك روانگرايي شروع

شماره شکل (نمود  تدوين SPTها  داده اساس بر

 
 Seed et al. 1985) (روانگرايي  مورد   تاريخچه

 بيان روانگرايي برابر در اطمينان ضريب قالب در

ايت نتايج . بستر سد بررسي شده استها  برا  گمانه

 هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

، دانشگاه فردوسي مشهد۱۳۹۲آبان  ۱۶و  ۱۵  

٢١٤٣ 

شروع از قبل شده همپايه تناوبي تنش  بيشينه صورت به نيز(CRR) تناوبي
  .  اندتناوبي پيشنهاد کرده مقاومت ها  متعدد  جهت تعيين نسبت

بر مسطح زمين در ماسه تناوبي مقاومت نسبت برآورد برا  را روشي

تاريخچه ها داده با ريشتر همراه ۵/۷بزرگا   با  زلزله برا   SPT تميز  ماسه  
 

در و تعييني صورت به را خاك روانگرايي پتانسيل توانمي تعاريف،

برا  گمانهNovoliq ز نرم افزار ابا استفاده بستر سد بينالود بررسي امکان وقوع روانگرايي 
   .در زير آمده است A5و  A2  ها 

  

 
تناوبي مقاومت نسبت

ها  متعدد  جهت تعيين نسبتمختلف روش
)1977، (Seed روشي
۴(.  
  

 پايه منحني  -۴ شكل

تعاريف، اين به با توجه 
= FS  :نمود CRRCSR

 
بررسي امکان وقوع روانگرايي 

ها گمانه برا بررسي 
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 ۵در شکل  A5 برا  گمانه) Rd(عمق  در شتاب كاهش

 A5در گمانه ) rd(عمق  در شتاب كاهش ، تغييرات تنش موثر در عمق و ضريب

آمده  ۶در شکل  A5برا  گمانه  )(CRR)مقاوم سيکلي
  .آمده است ۳بوده و مقادير آن در برابر عمق در جدول 

  A5ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي در برابر عمق برا  گمانه 

و ضريب اطمينان در  ۶در شکل ) SPT )Nها و تغييرات عدد 

 هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

، دانشگاه فردوسي مشهد۱۳۹۲آبان  ۱۶و  ۱۵  

٢١٤٤ 

كاهش موثر در عمق و  ضريب، تغييرات تنش ) SPT )Nها، تغييرات عدد 
  

، تغييرات تنش موثر در عمق و ضريب)SPT )Nها، تغييرات عدد جنس اليه - 

مقاوم سيکليتنش /(CSR)تنش محرک سيکلي(مقادير ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي
بوده و مقادير آن در برابر عمق در جدول  ۲ها بيش از ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي برا  تمامي اليه

ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي در برابر عمق برا  گمانه   - ۳جدول 
Depth (m) Safety Factor 

0.01   
0.5   
1.5 5.87 
2.5 4.78 
3.5 4.32 
4.5 4.1 
5.5 3.99 
6.5 3.94 
7.5 3.91 

 
ها و تغييرات عدد جنس اليه. نيز بررسي شده است  A2  احتمال وقوع روانگرايي در گمانه

  .نشان داده شده است A2برا  گمانه   ۴برابر وقوع روانگرايي در جدول 

ها، تغييرات عدد جنس اليه
  .نشان داده شده است

- ۵شکل 
 

مقادير ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي
ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي برا  تمامي اليه .است

  

احتمال وقوع روانگرايي در گمانه
برابر وقوع روانگرايي در جدول 



هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

 

 

  A2عمق برا  گمانه  ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي در برابر

Depth (m) Safety 
Factor 

0.01   
0.5   
1.5 5.87 
2.5 4.78 
3.5 4.32 
4.5 4 
5.5 2.68 
6.5 2.6 

                                                                                                                                                                        

ها مستعد روانگرايي نمونه تعداد کمي از با توجه به اين معيار 

به . بررسي شده است تناوبي تنش با استفاده از روش
 .شده است محاسبه محور سدها  گمانه

 ۶/۲متر  برابر با  ۷تا  ۶در عمق  وA2   بوده و حداقل آن در گمانه

- ها  ماسهتواند قرارگير  اليهعلت اصلي اين امر مي
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 A2در گمانه ) SPT )Nها و تغييرات عدد جنس اليه

  
ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي در برابر  - ۴جدول 

                                                                                                                             

با توجه به اين معيار . بستر سد بينالود با معيار چيني بررسي شده است خاک

با استفاده از روشهستند، مستعد روانگرايي هايي که با معيار چيني برا  نمونهامکان وقوع روانگرايي 
گمانه ضريب اطمينان در برابر روانگرايي درNovoliq استفاده از نرم افزار 

بوده و حداقل آن در گمانه ۲ها بيش از ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي برا  تمامي اليه

علت اصلي اين امر مي .باشندمستعد وقوع روانگرايي نميبستر سد بينالود  مصالح ،با توجه به مطالب فوق
 .در اعماق زياد باشد
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  نتيجه گير  - ۸
خاک پتانسيل روانگرايي

 . باشندمي

امکان وقوع روانگرايي 
استفاده از نرم افزار با  اين منظور 

ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي برا  تمامي اليه
 .بوده است

با توجه به مطالب فوق
در اعماق زياد باشد ال  دار ا 
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