
 ژئوتکنيکی حاصل از      ژئوتکنيکی حاصل از     بررسی پديده های     بررسی پديده های     
زلزله درب آستانه     زلزله درب آستانه     
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پديده های ژئوتکنيکی بوقوع پيوسته     پديده های ژئوتکنيکی بوقوع پيوسته     
اثرات ساختگاهي   اثرات ساختگاهي   

روانگرايي و گسترش جانبي  روانگرايي و گسترش جانبي  
 زمين لغزش    زمين لغزش   

فرونشست  فرونشست  



نقشه زمين شناسی       نقشه زمين شناسی       
  منطقه  منطقه  
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بررسی اثرات ساختگاهی      بررسی اثرات ساختگاهی      
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کاهش شديد    کاهش شديد    
خطوط هم شدت     خطوط هم شدت     
در کناره کوه   در کناره کوه   
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Site effects using ground motion DataSite effects using ground motion Data
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تخريب شديدتر روستای واالشان نسبت به اطرافتخريب شديدتر روستای واالشان نسبت به اطراف
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تخريب کمتر روستای قره سونسبت به روستاهای همجوار                      تخريب کمتر روستای قره سونسبت به روستاهای همجوار                      



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

تخريب کمتر روستای يک دانگ      تخريب کمتر روستای يک دانگ      
نسبت به روستاهای همجوار   نسبت به روستاهای همجوار   
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روانگرايی های ناشی از زلزله درب روانگرايی های ناشی از زلزله درب 
آستانهآستانه
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روانگرايی های روانگرايی های 
ناشی از زلزله ناشی از زلزله 
درب آستانهدرب آستانه
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  ١٠٠١٠٠ راستای روانگرايی   راستای روانگرايی  --روستای لبان پايينروستای لبان پايين
درجهدرجه
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 لبان پايين  لبان پايين ––روانگرايی روانگرايی 
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گسترشهای جانبی ناشی از روانگرايی  گسترشهای جانبی ناشی از روانگرايی  --روستای لبان پايينروستای لبان پايين



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

گسترشهای جانبی ناشی از روانگرايی  گسترشهای جانبی ناشی از روانگرايی  --روستای لبان پايينروستای لبان پايين



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

))ترک ونشست به سمت رودخانه در اثر روانگرايیترک ونشست به سمت رودخانه در اثر روانگرايی(  (  گسترش جانبی در روستای لبان پايين گسترش جانبی در روستای لبان پايين 
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) ) ترک ونشست به سمت رودخانه در اثر روانگرايی      ترک ونشست به سمت رودخانه در اثر روانگرايی      (  (  گسترش جانبی در روستای لبان پايين  گسترش جانبی در روستای لبان پايين  
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))در ادامه رودخانه وجاده  از لبان به سمت پوش کش      در ادامه رودخانه وجاده  از لبان به سمت پوش کش      ( ( گسترش جانبی گسترش جانبی 
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 درجه درجه٣٠٣٠ راستای  راستای --روانگرايی در غرب عربان  روانگرايی در غرب عربان  



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

 درجه درجه٣٠٣٠ راستای  راستای --روانگرايی در غرب عربان  روانگرايی در غرب عربان  



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

 درجه   درجه  ۵۵ راستای  راستای --روانگرايی در غرب عربان  روانگرايی در غرب عربان  



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

 درجه  درجه ١٢۵١٢۵ راستای  راستای --روانگرايی در جنوب عربانروانگرايی در جنوب عربان
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روانگرايی روستای الک آباد  روانگرايی روستای الک آباد  



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

 روستای کارخانه سفيد کن    روستای کارخانه سفيد کن   -- متر   متر  ١٠١٠ درجه و طول   درجه و طول  ٣٠٠٣٠٠روانگرايی ، راستای روانگرايی ، راستای 



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

 روستای کارخانه سفيد کن  روستای کارخانه سفيد کن -- درجه   درجه  ١۵٠١۵٠روانگرايی ، راستای روانگرايی ، راستای 



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

 روستای  روستای -- درجه   درجه  ٢١٠٢١٠روانگرايی ، راستای روانگرايی ، راستای 
کارخانه سفيد کن   کارخانه سفيد کن   



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

 روستای کارخانه سفيد کن    روستای کارخانه سفيد کن   -- درجه   درجه  ٢٠٢٠روانگرايی ، راستای روانگرايی ، راستای 



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

 روستای کارخانه سفيد کن    روستای کارخانه سفيد کن   --روانگرايی روانگرايی 



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

روانگرايی  روستای حيدر  روانگرايی  روستای حيدر  
عکس اخذ شده از دکتر عکس اخذ شده از دکتر ) () (دوسر دوسر ((آبادآباد

))حسامی آذر  حسامی آذر  
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روانگرايی  روستای حيدر  روانگرايی  روستای حيدر  
عکس اخذ شده از دکتر عکس اخذ شده از دکتر )()(دوسردوسر((آباد آباد 

))حسامی آذر  حسامی آذر  
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زمين لغزشهای تحريک شده توسط زلزله          زمين لغزشهای تحريک شده توسط زلزله          



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

زمين لغزشهای زمين لغزشهای 
تحريک شده تحريک شده 
توسط زلزله توسط زلزله 
درب آستانهدرب آستانه
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 روستای سراب پنبه  روستای سراب پنبه -- لغزش تحريک شده در اثر زلزله   لغزش تحريک شده در اثر زلزله  
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خاکی خاکی --زمين لغزش چرخشیزمين لغزش چرخشی



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

 روستای سراب پنبه روستای سراب پنبه--لغزش در اثر بارندگی و تحريک مجدد در اثر زلزله     لغزش در اثر بارندگی و تحريک مجدد در اثر زلزله     
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لغزشهای تحريک مجدد در اثر زلزله در مسير روستای کوليدر      لغزشهای تحريک مجدد در اثر زلزله در مسير روستای کوليدر      



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

تخته سنگ سقوط کرده در روستای تنگ محمد حاجی باال     تخته سنگ سقوط کرده در روستای تنگ محمد حاجی باال     



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

جنوب روستای سراب پنبهجنوب روستای سراب پنبه--سنگهای ريزش کرده در اثر زلزله و آثار حرکت آنها  سنگهای ريزش کرده در اثر زلزله و آثار حرکت آنها  
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خرم آباد  خرم آباد  -- دو راهی درود  دو راهی درود ––محل ريزش سنگها محل ريزش سنگها 
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بعد از روستای عزيز آباد   بعد از روستای عزيز آباد   --سنگ های ريزش کرده و مسير حرکت آنها  سنگ های ريزش کرده و مسير حرکت آنها  
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ريزش کنار جاده در اثر زلزله ريزش کنار جاده در اثر زلزله 
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نشست ها و فرو نشست های ناشی از  نشست ها و فرو نشست های ناشی از  
زلزله درب آستانهزلزله درب آستانه
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مناطق همراه با نشست و مناطق همراه با نشست و 
فرو نشستفرو نشست
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 درجه   درجه  ١۴٠١۴٠ راستای  راستای -- محل  شکستگی قبل از زلزله   محل  شکستگی قبل از زلزله  --روستای غرقروستای غرق



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

روستای غرق  روستای غرق  --) ) محل ترک خوردگی و شکاف محل ترک خوردگی و شکاف (  (  آسفالت ريخته شده روی جاده آسفالت ريخته شده روی جاده 
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 محل  شکستگی قبل از زلزله و فرونشست آن در اثر زلزله    محل  شکستگی قبل از زلزله و فرونشست آن در اثر زلزله   --روستای غرقروستای غرق



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

 درجه و   درجه و  ١۴٠١۴٠راستای راستای -- محل  شکستگی قبل از زلزله و باز شدگی بيشتر آن در اثر زلزله     محل  شکستگی قبل از زلزله و باز شدگی بيشتر آن در اثر زلزله    --روستای غرقروستای غرق
 سانتيمتر  سانتيمتر ٣٠٣٠جابجايی از صفر تا جابجايی از صفر تا 
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محل عبور قنات و نشست و فرو نشستهای مطالعه شده                         محل عبور قنات و نشست و فرو نشستهای مطالعه شده                         



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

مروری برمطالعات پهنه بندی خطرات زلزله و      مروری برمطالعات پهنه بندی خطرات زلزله و      
))١٣٧٨١٣٧٨((ژئوتکنيک لرزه ای استان لرستان       ژئوتکنيک لرزه ای استان لرستان       

پهنه بندي خطر زلزله        پهنه بندي خطر زلزله        
پهنه بندي خطر زمين لغزش      پهنه بندي خطر زمين لغزش      

پهنه بندي خطر روانگرايي    پهنه بندي خطر روانگرايي    
پهنه بندي خطر فرونشست    پهنه بندي خطر فرونشست    

پهنه بندي خطر خاكهاي مسئله دار       پهنه بندي خطر خاكهاي مسئله دار       
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خصوصيات   خصوصيات   
دشت سيالخور   دشت سيالخور   
و پتانسيل آن   و پتانسيل آن   

از نظر   از نظر   
روانگرايی روانگرايی 
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خصوصيات   خصوصيات   
دشت سيالخور   دشت سيالخور   
و پتانسيل آن   و پتانسيل آن   

از نظر   از نظر   
روانگرايی روانگرايی 
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خصوصيات   خصوصيات   
دشت سيالخور   دشت سيالخور   
و پتانسيل آن   و پتانسيل آن   

از نظر   از نظر   
روانگرايی روانگرايی 
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روانگرايی های روانگرايی های 
ناشی از زلزله ناشی از زلزله 
درب آستانهدرب آستانه



::ارائه دهندگانارائه دهندگان

زمين لغزشهای زمين لغزشهای 
تحريک شده تحريک شده 
توسط زلزله توسط زلزله 
درب آستانهدرب آستانه
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مناطق همراه با نشست و مناطق همراه با نشست و 
فرو نشستفرو نشست


