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 خالصه

سانتیمتر و گسترش  180تا  20کیلومتر و عرض  در مقیاسخوردگی با طول پدیده ترک ،)مهران( مرزی کشور مناطقهای اخیر در یکی از در سال
اگرایی خاک، رانش بخش در محدوده بسیار وسیعی با وسعت چند ده هکتار بروز کرد. وتحت الگویی منظم و بصورت موازی ها نشده آنمحدود

ها توانست عامل این ترکها با هم میدار زیرسطحی و سست، فشارهای تکتونیکی و یا ترکیبی از همه اینفوقانی خاک بر روی یک الیه شیب
ا، مطالعات ژئوفیزیک، های آزمایشگاهی و برجشناسی و ژئوتکنیکی، انجام انواع آزمونباشد. مطالعات گسترده و متنوعی شامل انواع مطالعات زمین

ساخت، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، هواشناسی و اقدامات متعدد میدانی جهت شناخت دقیق پدیده انجام شد. لیکن نقش پایش رفتار زمینلرزه
ته شود. براساس مطالعات است که الزم است در ادامه مطالعات به آن پرداخاز اهمیت ویژه برخوردار ثانویه اصلی  دلیلتغییرشکلی زمین برای تعیین 

ای یا رانش های موجود یا لنزهای خاک ماسههای زیرین و تاثیرگذاری آن بر روی مقاومت درزهپایه صورت گرفته مشخص شد ورود آب به الیه
 توان به عنوان دلیل ثانوی برشمرد.ای سست در حالت اشباع را میزمین بر روی لنزهای ماسه

 

 لغزش، پایش رفتاردار، عوامل تکتونیکی زمین، زمینهای مسئلهزمین، خاک خوردگیترککلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

گردد و اثر کاهنده بر ها در هر شرایطی ایجاد نقطه ضعف برای توده خاک محسوب میها و ترکایجاد هرگونه ناپیوستگی در خاک شامل درزه
تر علل وقوع آن بیل پدیده ها همواره موجب نگرانی و مستلزم بررسی بیشتر و شناخت دقیقمقاومت و پایداری خاک دارد. به نحوی که مشاهده این ق

های گذشته در منطقه مرزی مهران در های گسترده و ایجاد ناپیوستگی در توده خاک در گستره وسیع، در سالباشد. یکی از موارد بروز ترکمی
کیلومتری جنوب شهر مهران، در استان  22درحدود کیلومتر مربع  20به مساحت حدود  محدوده پدیدار گردیده است. این یکی از میادین نفتیمحدوده 

این برداری و مسکونی های بهرههای پاالیشگاهی و فرآوری، کمپها، خطوط لوله، مجتمعشامل چاه محدوده مذکور(.  1)شکل  ایالم واقع شده است
و  بروز کردسابقه در تاریخ منطقه کمهای پس از بارندگی 1390از اواخر سال  منطقه در خاصبا الگوی  و هم راستا هایترکاست.  میدان نفتی

و مستحدثات مذکور  هاسازه برایو حائز اهمیت  جدی ایمخاطره ، این پدیدهمنطقه شرایط به توجه با .(2)شکل  اکنون نیز در حال گسترش استهم
 .شودمی محسوب

. از جمله این مطالعات ( مطالعات نسبتاً جامع و منسجمی در منطقه انجام شده است1394-1390العه، تاکنون )اهمیت منطقه مورد مط مبتنی بر
مطالعات  ،نگاری و ژئوفیزیکلرزه -االرضیمطالعات جامع سطح ،مطالعات ژئوتکنیک ،شناسی مهندسیمطالعات دورسنجی و زمینتوان به می

 .اشاره نمود لرزهساخت و برآورد خطر زمینای، لرزه زمینهمطالعات لرز ،هیدروژئولوژی و هواشناسی
                                                   

 معاونت فنی شرکت خدمات بهسازی خاک سامان پی 1
 شرکت خدمات بهسازی خاک سامان پی یتمدیر 2
 شرکت خدمات بهسازی خاک سامان پیسرپرست دفتر طراحی  3



 

 

یابی آن، روشی نوین در زمینه پایش و سنجش از راه دور الذکر و سعی در علتدر ادامه، پس از مروری بر نتایج مطالعات انجام شده فوق
 گیرد. گردد و مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار میمعرفی می

 
 ت و حدود منطقه مورد مطالعهموقعی  – 1شکل 

 

     

    

     
 [1]  منطقههای مشاهده شده در هولها، حفرات و سینکهایی از ترکنمونه - 2شکل 

 
 مروری بر نتایج مطالعات انجام شده تاکنون .2

 شناسی مهندسی.  نتایج مطالعات دورسنجی و زمین2-1
 : [1] توان به موارد ذیل اشاره نموددسته از مطالعات میایج مهم بدست آمده از ایناز جمله نت

 تقریب در تمام گستره میدان گسترش دارند.بسیار فراگیر هستند و با نظم هندسی معینی به نفتیهای سطحی گستره میدان ترک -
 فرد هستند.شوند و از این دیدگاه منحصربها به گستره موردبررسی محدود میهدهد این ترکای پیرامون میدان نشان میبررسی تصویرهای ماهواره -

 (.3)شکل 
 

Studying Area 



 

 

 
 [1]  های مشاهده شدهبندی ترکپهنه - 3شکل 

 
 روند  . (الف-4)شکل  ها زیاد استوبیش یکسانی دارند و شیب آنشوند که بازشدگی کمهایی مستقیم دیده میصورت خطوارهها بههر یک از ترک -

باختری تبدیل -ها از شمال خاوری به خاوریتدریج راستای آنسوی شمال گستره بهای از جنوب باختر بهصورت سامانهای دارد و بهها نظم ویژهترک
در  N75-85Eو  N60-65Eهای دارای آزیموت قرار دارد و ترک N85Eتا  N60Eها در راستای آزیموتی روند این ترککه بطوری شود.می
 باشد. می ج-4مطابق شکل  رخنمونبندی غالب الیه .(ب-4)شکل  سرخی(نمودار گلها دارای بیشترین فراوانی هستند) آن بین

. در مواردی که (5)شکل  ساختی استای و منظم با منشأ زمیندهنده تأثیر یک میدان تنش ناحیهنشان هاترکهای هندسی در ویژگیموجود  نظم -
های آب ازحد از سفرههای زیرزمینی و یا برداشت بیشهای گرانشی، ریزشساختی، مانند حرکتنیروهای غیر زمین های سطحی حاصلترک

 دهد.صورت موضعی تغییرات شدیدی را نشان میها بهچنینی نیستند و روند آنها دارای نظم اینطورمعمول ترکزیرزمینی است، به
 ژئوتکنیک.  نتایج مطالعات 2-2

 :[2] باشدمتری انجام شد، مطابق ذیل می 30گمانه  10نتایج مهم این مطالعات که با حفر برخی از 
 Softای سست )های ماسهای کم ضخامت خاک( با میان الیهHard clayهای رسی سخت )شامل خاک نفتیدر اکثر مناطق سنگ پی میدان  -

soils(6)شکل  اندمتری از سطح زمین شناسایی شده 30 صورت متناوب و حداقل تا عمقها بهاین خاک .باشد( می.  

( در شرایط ML, SMای )های ماسهیابد. مقاومت خاکمی درصد کاهش 40تا  25( در شرایط اشباع حدود CH, CLهای رسی )مقاومت خاک -
  یابد.درصد کاهش می 75اشباع حدود 

های ازنظر واگرایی خاکو  ( دارای شاخص رمبندگی کم هستندCL) های رسیای دارای شاخص رمبندگی متوسط و خاکهای ماسهخاک -
  موردمطالعه دارای واگرایی کم تا متوسط هستند.

  متری است. 30تا  10های حفاری در گمانه معرف افزایش رطوبت در مصالح زمین از عمق نمونه -

 30ها گزارش نشده است، بنابراین عمق سطح آب زیرزمینی بیش از گمانه یک ازبا توجه به اینکه در مطالعات ژئوتکنیک سطح آب زیرزمینی در هیچ -
  .متر است

 ژئوفیزیک - االرضیجامع سطح.  نتایج مطالعات 2-3
که برخی  های لرزه ای )انکساری، انعکاسی و دان هول( و ژئوالکتریک می باشندبررسی های ژئوفیزیک مختلف انجام شده در منطقه نفتی شامل روش

 :[3] ایج بدست آمده عبارتند ازاز نت
دارای بازشدگی هستند و این بازشدگی به خاطر جدایش دیواره خود ترک در موقع تشکیل یا شسته شدن  25-15ها تا اعماق احتماالً ترک -

ها تا عمق د که غالب ترکتوان قضاوت کرباشد ولی از این اعماق به بعد به دلیل افت سرعت موج طولی میگیری میهای آن بعد از شکلدیواره
 شدگی  و هوازدگی شدند.ریختگی، سستهمای دچار بههای ماسههای زیرین ، مخصوصاً الیهبرداشت ادامه دارند و یا الیه

ها در بازتابنده خاص و منظم الگویها و دیده نشدن ریخته در مقاطع بازتابی با افت انرژی شدید در بازتابندههمای و بههای سست ماسهحضور الیه -
 باشند.یل آغازگر ترک در منطقه میها احتماالً یکی از دالکامالً مشخص است. درواقع این الیه



 

 

 

 
 

 [1] غالب برونزد الیه بندی ج( نمودار گل سرخی و ب( های غالب، راستای ترکالف(  - 4شکل 

 
 

 [1]  اجاریساختی برای کشش در سازند آغوجود نوعی میدان تنش زمین - 5شکل 

 

 
 

 [2] بندی ساختگاهالیه مقطعیک نمونه  - 6شکل 

 
جهت شیب آنها در اعماق سطحی به سمت شمال غربی و یا  اغلبدرجه( بوده و  80-90دارای شیب زیاد و نزدیک به قائم ) غالباً منطقههای ترک -

  جنوب شرقی می باشد.
عنوان کرد که اینطور توان میطورکلی به شود.های بازتابی مشاهده میبراساس نتایج آزمایش هارکمقاطع تانواع  ب -7و شکل الف  - 7در شکل  -

کند ادامه داشته و در این الیه ماسه ای بعلت بهم خوردگی و شستگی از بین می رود و دوباره بعد ترک تا عمقی که به الیه سست ماسه ای برخورد می
توجه به این نکته  .پ(-7)شکل  شوندهای زیرین مجدد توسط الیه های ماسه ای پایین تر کنترل می ترکیابد. احتماالًاز این الیه سست ادامه می

ت(. تجارب بدست آمده در سایت حاکی از آن -7ها غافل شد )شکل های پنهانی نیز وجود دارد که نباید از آناست که در منطقه ترکضروری 
 رسانند.به سطح زمین میها به مرور زمان خود را است که این ترک



 

 

 
 

                 

           
 

 ، مکانیزم کلی گسترش ترکپ( : الف( مخروطی، ب( گرابنی،  [3] ها از نگاه مطالعات ژئوفیزیکانواع مختلف مقاطع ترک - 7شکل 
 های پنهانت( ترک

 
 هواشناسی و هیدروژئولوژی.  نتایج مطالعات 2-4

ی شدیدی بر استان حاکم سالخشکو شرایط  افتهیکاهش شدتبه 1386-87، میزان بارش در استان ایالم طی سال آبی هواشناسی اتمطالع بر اساس
-87. میزان کاهش نزوالت جوی استان در سال آبی [4] سابقه بوده استسال اخیر بی 40سنجی در طول های بارانبا توجه به داده کهیطوربهبوده 

ی طورکلبه. الف(-8)شکل  درصد بوده است 70درصد و در نیمه شمالی بیش از  50بارش در جنوب غرب استان حدود با توجه به نقشه هم 1386
در شکل  است. افتهی کاهشدرصد  65ازمدت بوده و نسبت به متوسط در متریلیم 160حدود  1386-87میزان بارش در استان ایالم در طی سال آبی 

در مناطق  کهیطوربه افتهیشیافزای در استان ایالم از جنوب غرب به شمال شرق سالخشکگردد که شدت ( مالحظه میSPI)نقشه هم ارز  ب-8
 %300ها ی شدیدی رخ داد و بارش، ترسال1390در سال  ی متوسط بوده و در مناطق شمال شرق بسیار شدید بوده است.سالخشکجنوب غربی شدت 

 افزایش یافت.
رودخانه دائمی مشاهده نگردیده است و آنچه در پهنه دشت موردمطالعه  ،در سطح حوضه آبریز ساختگاه، همچنین براساس این مطالعات

 . پ(-8)شکل  شودهایی هستند که اغلب در مواقع بارندگی آبدار میشود مسیلمشاهده می
 

 لرزهساخت و برآورد خطر زمینای، لرزه زمینعات لرزهمطال. نتایج 2-5
 :[5] توان به موارد زیر اشاره نموداز جمله نتایج حاصل از این بخش از مطالعات می

 شود.  واقع می شده زاگرسرانده –خورده گستره طرح در کمربند چین و شده استساختگاه بر روی یال شمالی تاقدیس چنگوله واقع -

 شود. می 1440در سال  Ms  7.1و  1972در سال   Ms 6.9 هایی تا حد بزرگایلرزهخورده ساده سبب ایجاد زمینعال در کمربند چینگسلش ف -
های باالیی باشند و درون پوشش رسوبی و یا بخش)بخش باالیی پوسته زمین( می عمقهای رخداده در منطقه موردمطالعه از نوع کملرزهزمین  -

 ای در زاگرس وجود ندارد. خیزی زیرپوستهداده و هیچ مدرکی برای لرزهکامبرین رویسنگ پرپی
. باشدمیهای ایجادشده یکسان هستند که با راستاهای ترک N60Eدارای روند  ،ذکر است که دو خطواره که تقریباً در محل سایت استقابل

های فعال منطقه تواند به علت وقوع گسلها میهم داشته باشد. در این صورت این ترکتوانند منشأ تکتونیک ها میاین ترک ،تکتونیکیاز منظر پس 
خوردگی جوانی است که هنوز به تکامل حداکثر خود نرسیده و در حال طی کردن مراحل رشد و افزایش باشد و یا به دلیل اینکه تاقدیس چنگوله چین

  هایی شود.تواند با آزاد کردن انرژی سبب ایجاد چنین ترکحین رشد میدر  خوردگی. در این شرایط، این چینارتفاع خود است

 (ت (الف (ب پ(

 (الف (ب پ(



 

 

 

      
 ، 1386-87ی استان ایالم در سال آبی سالخشکنقشه وضعیت ، ب( [4] 1386-87باران استان ایالم در سال آبی نقشه همالف(  - 8شکل 

 CPFمحدوده حوزه آبریز سایت پ( 

 

 هابررسی چرایی ایجاد ترک  .3
به بعد، پس از هر  1390ها پس از پایان دوره خشکسالی و شروع دوره ترسالی در منطقه بوده و از سال ، اساساً مشاهده ترکمانطورکه مالحظه گردیده

شروع توان نقطه های منطقه را میآب در بین درزه و شکاف سنگو وجود های جدیدی مشاهده شده است. از اینرو نفوذ بارش شدید در منطقه، ترک
های سنگی فوقانی روی یا ب( رانش الیه( الف-9مساله دانست ولیکن اینکه کدامیک از دو عامل: الف( فشارهای تکتونیکی )شکل العلل و علترخداد 

عیت باشد، مورد سوال است. شواهد حاصل از وضها پس از آن می(، علت اصلی بازشدگی ترکب-9ای سست زیرین )شکل های لنزگونه ماسهالیه
نماید. الذکر را محتمل میها امکان تاثیرگذاری هردو عامل فوقها و هندسه ترکها، توپوگرافی سطح زمین، درزه داری سنگشناسی، الیه بندیزمین

شد، سوالی است که تواند دلیل اصلی وقوع پدیده مورد بحث در منطقه باها میولیکن اینکه در عمل، کدامیک از دو عامل مذکور و یا چه ترکیبی از آن
های سطح ها را مورد پایش و ارزیابی قرار داد. با یافتن رژیم کلی تغییرشکلها در منطقه و رفتار ترکبرای پاسخگویی به آن بایستی میدان تغییرشکل

مقابله با این پدیده را انتخاب نمود های مناسب ها را یافته و براساس آن روشتوان مکانیزم اصلی مسبب ایجاد و رشد ترکها میزمین در محدوده ترک
 (.9)شکل 

                                  
 

 مکانیزم رانشی ، ب(( مکانیزم تکتونیکی عوامل محتمل در وقوع پدیده ترک الف - 9شکل 

 
 ها و رفتارسنجیروش پایش رژیم تغییرشکل  .4

با توجه به منحصر به فرد بودن پروژه، مطالعات نسبتاً وسیع و جامعی انجام شده است. شود که های قبل، مشاهده میبا توجه به مطالب ارائه شده در بخش
ی قابل های مختلفبدین منظور روشها در ساختگاه مورد مطالعه صورت نگرفته است. سازی رژیم تغییرشکللیکن تاکنون عملیات پایش و کمی

 :سازی شبکههای پیشرفته از قبیل استفاده از پیادههایی با ابزارهای ساده تا تکنولوژیبکارگیری است. روش
 تواند مورد استفاده قرار گیرد.ی میمحدود ای کاربرد دارد، صرفاً در گستره محدود و مطالعات ناحیهابزار دقیق : از آنجا که این روش بصورت نقطه -
 هاها و برجهای بزرگ و حساس همچون سدها، نیروگاهفتارسنجی خارجی سازهودوزی : استفاده از این روش، اطالعات ارزشمندی در رمیکروژئ  -

با است و در سطح گسترده ها در این روش منحصر به نقاط برداشت شده در مقابل مزایای روش میکروژئودزی، دیتای تغییرمکاننماید لیکن حاصل می
ها موجود نبوده و اطالعات از لحظه آغاز وی دیگر در این روش دسترسی به تاریخچه گذشته تغییرمکاناز سایی همراه خواهد بود. صعوبت اجر

 برداشت، در دسترس خواهد بود.
منطقه و نیز گستره د از ای از تصاویر موجوبررسی در مدت زمان کوتاه، استفاده از تاریخچهتوان به : از مزایای این روش می تداخل سنجی راداری -

 .اشاره کردمکانی وسیع 

 های سطح زمینغییرشکلت

 ورود آب بارندگی

مکانیزم تکتونیکی 
 بارندگی

 (الف

 های سطح زمینتغییرشکل

 ورود آب بارندگی

 مکانیزم رانشی

 ای سستلنز ماسه
 ایلغزش بر روی لنز ماسه

 (ب



 

 

ترین روش برای مطالعات موردنیاز در این منطقه باشد. چراکه سنجی راداری مناسبرسد روش تداخلشده، به نظر میهای معرفیبراساس قابلیت
 با این  کند. از نمونه مطالعات انجام شدهنیز فراهم میعالوه بر امکان بررسی در گستره وسیع، در مدت زمان کوتاهی امکان بررسی تاریخچه گذشته را 

سنجی به کمک روش تداخل زرند، اردکان، کاشمر، مشهد ، ورامین، رفسنجان،[6] های تهرانمیزان نشست دشتتوان به سنجش میروش 
 (.10اشاره نمود )شکل  Envisatراداری با تصاویر سنجنده 

خوردگی در منطقه مورد بررسی، انجام عملیات پایش رفتار یابی پدیده ترکها و در نتیجه علتی ترکهای حرکتاز اینرو جهت تعیین مکانیزم
 سنجی رفتاری در دستورکار قرار گرفته و در حال انجام است.ها در وسعت بزرگ با روش تداخلزمین و ترک

 
 

در  TerraSAR-X  ، )ب(   Jan 2012–Sep 2012لف( در بازه زمانی )اTerraSAR-X  [6 ]نقشه سرعت تغییرشکل دشت تهران با تصاویر  - 10شکل  
گذر در بازه در مدار پایین Envisat ، )ت(May 2004–Mar 2005در مدار پایینگذر در بازه زمانی  Envisat ، )پ(   Oct 2012–Jan 2013بازه زمانی 

 Jan 2008–Mar 2010May 200در بازه  ALOS ، )ج(  Aug 2004–Aug 2007انیدر مدار باالگذر در بازه زمEnvisat  ، )ث( Jul 2003–May 2005زمانی 
 

 گیرینتیجه .5

های ایجادشده در مقیاس بزرگ در االرضی انجام شده جهت بررسی علل و عوامل ترکاالرضی و تحتدر این مقاله پس از بررسی مطالعات سطح
 باشد:گیری قابل ارائه میی و نتیجهبندمنطقه وسیعی در مرز مهران، موارد فوق به عنوان جمع

ها و گسترش توان به عنوان نقطه شروع وقوع ترکهای شدید در چهار سال اخیر )پس از پایان دوره خشکسالی( را مینفوذ آب حاصل از بارندگی -
 ها دانست.آن
های سنگی فوقانی روی ای تکتونیکی و یا ب( لغزش الیهشناسی، ژئوتکنیکی و توپوگرافی محل، دو منشاء الف( فشارهبا توجه به مشخصات زمین  -

 .مطرح شودها های اصلی محتمل مسبب ترکتوان به عنوان مکانیزمای زیرین را میلنزهای سست ماسه
یات پایش و رفتارسنجی شناسی بایستی عملحل مقابله با این مخاطره زمینها و در نتیجه یافتن راهجهت تشخیص نهایی منشاء اصلی و یا ترکیبی از آن -

های سطح سنجی راداری جهت پایش تغییرشکلها انجام گردد. روش تداخلمحدوده ترکهای سطح زمین در ها با مونیتورینگ رژیم تغییرشکلترک
 .گرددمعرفی و پیشنهاد میشناسی( به عنوان روش بهینه پایش زمین در وسعت بزرگ )مقیاس زمین
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