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 چكيده

تضویي ایوٌی ٍ وبّص ّضیٌِ ّبی ارشائی ثقٌَاى ثخص الیٌفه اص  ‚ثشای وٌتشل سبخت ٍضقیت پبیذاسی ضیشٍاًی سذّب

فشایٌذّبی سبخت ٍ ثْشُ ثشداسی سذّب هیجبضذ. فذم لغقیت ّبی هَرَد دس سفتبس طئَتىٌیىی سذّب هیتَاًذ سجت ثشٍص 

 اًتخبة غحیح ًٍمع ّب ٍ اضىبالت رذی ٍ دس غَست فذم وٌتشل حتی آسیت دیذى ایي سبصُ ّب گشدد. اص ایي سٍ

دس صهبى سبخت،  ٍ لحبػ ضشیت اعویٌبى پبیذاسی هیتَاًذ ثِ فٌَاى سٍضی هَحشرْت آًبلیض سشیـدسست هَلفِ ّبی فٌی 

ٍضقیت ٍ ّوچٌیي رْت اسائِ تػَیش ٍالقی اص سفتبس ثلٌذ هذت سذ ثِ وبس آیذ. دس ایي همبلِ  آثگیشی ٍ ثْشُ ثشداسی 

آثگیشی ٍ ّوچٌیي دٍسُ ی ثْشُ ثشداسی هَسد ثشسسی لشاس  ،سبخت ْبیسذ خبوی ّوگي گلستبى دسصهبً پبیذاسی ضیشٍاًی

 هی ثبضذ. طئَاستَدیَ ّبیًشم افضاس صیشهزوَفِ  گشفتِ است. تحلیلْبی اًزبم گشفتِ ثش هجٌبی

 

 GEOSTUDIO،تحىیوی  ًطست، ، سذ گلستبىپبیذاسی ضیشٍاًی سذ خبوی، : کلوبت کلیذی

 هقذهِ:

 ربى حفؼ ٍ ایوٌی لحبػ اص داسد، ثلىِ ّوشاُ ثِ سا آى فوش افضایص ٍ هلی سشهبیِ ٍ حشٍت حفؼ تٌْب ًِ سذ پبیذاسیسفتبس وٌتشل ٍ ًگْذاسی

 حفبؽت ٍ ، سفتبس وٌتشل ، گیشی اًذاصُ ، ّب سذ احذاث ثشای صیبد صهبى ٍ ّضیٌِ غشف ثذلیل . است اّویت حبئض ثسیبس ًیض عجیقت ٍ اًسبًْب

 ضشیت اعویٌبى حػَل،پبیذاسی صهیٌِ دس گزضتِ دِّ چٌذ عَل دس گشفتِ غَست پیطشفتْبی .است ضشٍسی ٍ الصم آًْب ثشداسی ثْشُ

 عَل دس تَاًذهی ثبضذ، آیٌذُ دس آى سفتبس چگًَگی دٌّذُ ًطبى هی تَاًذ فالٍُ ثش ایٌىِ است وِ ایي هسبلِ سبختِ سا هوىي سذّب سبختبس

وٌٌذگبى لشاس  اداسُ ٍ وبسفشهبیبى اختیبس دس سا هَحش ثْشُ ثشداسی ٍ سذ ایوٌی رْت ًیبص هَسد اعالفبت سفتبسًگبسی سذ، اص ثشداسی ثْشُ دٍسُ

ٍضقیت پبیذاسی دس یه ًگبُ ولی ثشسسی تغییشات تٌص ٍ وشًص دس ثذًِ سذ ٍ پی هیجبضذ وِ ثشسسی  ثشسسی ٍضقیت پبیذاسیدّذ. 

فطبس آة حفشُ ای ٍ  ‚عی سبخت سذ ثِ فلت تغییشات تٌص ول ‚ثشخَسداس است. اص ًگبّی دیگش اص اّویت ثسضائی ضیشٍاًی سذّب

تغییشضىلْبی داخلی تحت تبحیش لشاس گشفتِ ٍ هَاسدی ّوچَى حشوبت ًبّوسبى پی ٍ تَصیـ تٌص ًبهتمبسى دس سذ  ‚ّوچٌیي احشات خضش

هیتَاًذ دس اسصیبثی  ‚سد استفبدُ لشاس ثگیشدتحت تبحیش ایي هسبلِ لشاس هیگیشًذ. ایي هسبلِ فالٍُ ثش ایٌىِ هیتَاًذ دس ثشسسی ایوٌی سذ هَ

 هفیذ ٍالـ ضَد.  ًیضپبساهتشّبی طئَتىٌیىی ٍ همبٍهتی 

 

 

 

 



  هعوبرایزاى سزاسزی اًجوي ّبی صٌفی هٌْذسبى کبًَى

 ّوبیص ثیي الوللی هعوبری،عوزاى ٍ ضْزسبسی در ّشارُ سَم

 44هبُ  تیز -تْزاى 

 

 سذ گلستبى عوذُ هطخصبت

ثش  37-19-30      ٍ فشؼ رغشافیبئی 55-16-30ویلَهتشی ضوبل ضشلی ضْشستبى گٌجذ وبٍٍس دس عَل رغشافیبئی  12سذ گلستبى دس 

تَسقِ اساضی سبحل  ایي سذ. ّذف اص احذاث ًطبى دادُ ضذُ است 1هطخػبت ولی سذ دس رذٍل  . سٍی سٍدخبًِ گشگبًشٍد لشاس داسد

ّىتبس اساضی، ووه ثِ ثْجَد اساضی فقلی ضجىِ آثیبسی سذ ٍضوگیش ٍ وٌتشل ٍ هْبس سالثْبی ّضاس 8حذٍد  ساست گشگبًشٍد دس سغح

تػَیش هبَّاسُ ای اص سذ  -1ضىل هیجبضذ.  1379ٍ ضشٍؿ ثْشُ ثشداسی اص سذ سبل  1376سبخت سذ اص سبل  ثبضذهخشة سبالًِ هی 

 سا ًطبى هیذّذ.گلستبى 

 

 (1393تػَیش هبَّاسُ ای اص سذ گلستبى ) خشداد  -1ضىل

 هطخػبت ولی سذ گلستبى-1رذٍل

 خبوی ّوگي ًَؿ سذ

 هتش 25 حذاوخش استفبؿ

 هتش 1367 عَل تبد

 هتش ثبالتش اص سغح دسیب 66 سلَم تبد

 هتش 218،هتش 10 ،فشؼ پیتبد فشؼ

اٍلیِ، حزن ول  حزن ول هخضى

 هخضى فقلی

 هیلیَى هتشهىقت 56،هیلیَى هتشهىقت 86

 CL-ML ًَؿ هػبلح ثذًِ سذ

 آثشفتْبی سسی ّوشاُ ثب لٌضّبئی اص هبسِ ثبدی لیتَلَطی تىیِ گبّْب ٍ پی
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 سذ گلستبىثذًِ همغـ فشضی تیپ 

 

 ثزرسی پبیذاری ضیزٍاًی ّب

اغَالً هسئلِ پبیذاسی ضیشٍاًی ّبی خبوی ثش سٍی خبوْبی لسی داسای پیچیذگی ّبی خبغی هی ثبضذ دس خبوْبی غیش اضجبؿ ثذلیل ون 

افضایص آة ثِ ثَدى فطبس آثی وِ ثػَست فیلوی ًبصن اعشاف رسات خبن سا فشا گشفتِ اًذ ،پذیذُ چسجٌذگی ؽبّشی هطبّذُ هی ضَد . 

خبوْبی غیش اضجبؿ تب لجل اص اضجبؿ ضذى ثبفج وبّص چسجٌذگی ؽبّشی هی ضَد. دس اغلت خبوْب ثذلیل تشاون عجیقی هٌبست ،وبّص 

چسجٌذگی ؽبّشی دس احش اضجبؿ ضذى لبثل تَرِ ًوی ثبضذ. دس خبوْبی لسی وِ اص سیلت ٍ اًذوی سس تطىیل یبفتِ اًذ دس حبلتی وِ 

ذ چسجٌذگی خبن وبهالًلبثل تَرِ است.ثب افضایص همذاسآة چسجٌذگی ثِ همذاس لبثل هالحؾِ ای وبّص یبفتِ همذاس آة ون ثبض

،سبختوبى سست خبن دس ّن هی سیضد ٍ ثبفج ًطست ّبی ًبگْبًی هی گشدد. ایي گًَِ ًطست ّب اٍالًثذلیل ًبّوگي ثَدى ثبفج ایزبد 

شیبى آة هخضى ضىبف ّب فویك تش خَاّذ ضذ.حبًیبًثذلیل ًطست پی ٍ وبّص تشن دس لسوت ًفَر ًبپزیش سذ ضذُ وِ سپس دس احش ر

 استفبؿ آصاد آة ثبفج سشسیض ضذى آة اص سٍی ثذًِ سذ هیگشدد.

 جذٍل حذاقل ضزیت اطویٌبى ثزای پبیذاری ضیزٍاًی ثِ رٍش حبلت حذی

 حذالل ضشیت اعویٌبى ضشایظ ثبسگزاسی

 3/1 اًتْبی سبخت

 5/1 تشاٍش یىٌَاخت 

 3/1 افت سشیـ آة هخضى

 1/1 صلضلِ
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پبیذاسی ضیشٍاًی سذ گلستبى فالٍُ ثش سِ حبلت فَق دس حبلت ثبسگزاسی صهیي لشصُ ًیض وٌتشل خَاّذ ضذ.آًبلیض استبتیه وِ اص عشیك ًشم 

وٌتشل ًوَدُ ٍ اًزبم ضذُ است لبدس است سغَح گسیختگی سا ثِ ضىل ووبًی اص دایشُ یب ثِ ضىل دلخَاُ ثبضذ GEOSTUDIOافضاس 

 100ضشیت اعویٌبى سا ثش حست ًیشٍی همبٍم ثِ ًیشٍی هحشن ٍاسد ثش گَُ گسیختِ ضذُ هحبسجِ ًوبیذ.دس آًبلیض ّش حبلت ثبسگزاسی 

دایشُ گسیختگی ثشسسی ضذُ ٍ دُ دایشُ اص ثحشاًی تشیي آًْب هقشفی هی ضَد.دستحلیل پبیذاسی سذ گلستبى ضیت ثبالدست ثذًِ سذ 

1:5(V:Hٍضی )  هٌؾَس گشدیذ.  1:4ت پبییي دست 

 

 حبلت تزاٍش یکٌَاخت

ٍرَد  CDدس ایي حبلت ثب فشؼ ٍرَد فشغت وبفی ثشای هیشاضذى فطبسّبی هٌفزی ،ثشای ثذًِ سذ ٍ پی ضشایظ آصهبیص سِ هحَسی 

فطبس هٌفزی ثذست آهذُ ثب اًذاصُ گیشی CUخَاّذ داضت ثٌبثشایي اص پبساهتشّبی همبٍهت ثشضی صّىطی ضذُ وِ اص آصهبیص سِ هحَسی

است استفبدُ هیگشدد. دس حبلت صّىطی ضذُ هی تَاى فشؼ ًوَد وِ فطبس هٌفزی دس ّش ًمغِ اص خبن ثشاثش فبغلِ لبئن ًمغِ هَسد ًؾش تب 

سغح آصاد آة هی ثبضذ ثٌبثشایي سغح آصاد آة وِ ثش اسبس هحبسجبت تئَسی خغَط رشیبى دس هحیظ ّبی ًبّوگي ثذست آهذُ است 

بسی ثشای اًذاصُ گیشی فطبس هٌفزی دس ثذًِ سذ ٍ صهیي صیش آى هحسَة هیطَد.دس ثبالدست سذ،سغح آة هٌغجك ثش سغح ًشهبل ،هقی

هخضى ٍ دس پبییي دست سغح آة هٌغجك ثب سغح صهیي عجیقی دس ًؾش گشفتِ هی ضَد.پبساهتشّبی استفبدُ ضذُ تحلیل پبیذاسی دس حبلت 

 تشاٍش یىٌَاخت فجبستٌذ اص:

 دسرِ 33سذ: چسجٌذگی غفش ویلَگشم ثش سبًتی هتش هشثـ ٍ صاٍیِ اغغىبن داخلی ثذًِ 

 دسرِ 30ویلَگشم ثش سبًتی هتش هشثـ ٍ صاٍیِ اغغىبن داخلی   3/0پی سذ: چسجٌذگی 

ُ هحبسجِ ضذ 1/85دس حبلتی وِ ضیت پبییي دست تٌذتش اص ضیت ثبال دست هی ثبضذ  حذالل ضشیت اعویٌبى ثذست آهذُ اص هحبسجبت

 ضشیت اعویٌبى هی ثبضذ. ثبالتش اصوِ 

 

 حبلت اًتْبی سبخت 

هقوَالً دس سذّبیی وِ سٍی صهیٌْبیی ثب هػبلح سیضداًِ سبختِ هی ضَد حبلت اًتْبی سبخت ثحشاًی تشیي ضشایظ ثبسگزاسی هی ثبضذدس 

)تحىین ًطذُ ٍ صّىطی ضذُ (ثشای uuَسیغَستی وِ ًشخ خبوشیضی ثیص اص ًشخ تحىین ثذًِ ٍ پی ثبضذ هی تَاى اص ًتبیذ آصهبیص سِ هح

وِ ثػَست غیشاضجبؿ ٍ ثش سٍی ًوًَِ  uuتخویي سفتبس خبن استفبدُ ًوَد.دس ایي حبلت ثشای ثشسسی پبیذاسی ثذًِ سذ اص ًتبیذ آصهبیص 

ثش سٍی ًوًَِ uuّبی دست خَسدُ اًزبم ضذُ است استفبدُ هی گشدد. ثشای حػَل پبساهتشّبی همبٍهت ثشضی دس پی اص ًتبیذ آصهبیص 

 ّبی دست ًخَسدُ ٍ دس سعَثت عجیقی اًزبم ضذُ است استفبدُ هی گشدد.

 پبساهتشّبی استفبدُ ضذُ تحلیل پبیذاسی دس حبلت اًتْبی سبخت فجبستٌذ اص:

 دسرِ 26ویلَگشم ثش سبًتی هتش هشثـ  ٍ صاٍیِ اغغىبن داخلی  5/0ثذًِ سذ: چسجٌذگی 

 دسرِ 0ًتی هتش هشثـ ٍ صاٍیِ اغغىبن داخلی ویلَگشم ثش سب  9/0پی سذ: چسجٌذگی 
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هحبسجِ ضذُ  30/1حذالل ضشیت اعویٌبى ثذست آهذُ اص هحبسجبت دس حبلتی وِ ضیت پبییي دست تٌذتش اص ضیت ثبال دست هی ثبضذ 

 وِ ثشاثش حذالل ضشیت اعویٌبى هی ثبضذ.

 حبلت افت سزیع آة هخشى

ثبسگزاسی سذّبی ثشاثش ثب هػبلح سیضداًِ هی ثبضذ.ایي حبلت ثبسگزاسی صهبًی سخ هی دّذ افت سشیـ آة هخضى یىی اص حبلتْبی فَق القبدُ 

وِ دس صهبى پش ثَدى هخضى ،تخلیِ وٌٌذُ ّبی تحتبًی ثب حذاوخش ؽشفیت خَد ثِ وبس افتبدُ ٍ سغح آة هخضى دس هذت وَتبّی تملیل 

ثبالدست )وِ ًمص هَحشی دس ضیت ثبالدست ایفبء هی وٌذ( فطبس یبثذ.دس غَستی  وِ دس صهبى وبّص سغح آة ٍ تملیل سشثبس سٍی ضیت 

هٌفزی فشغت هیشا ضذى ًذاضتِ ثبضذ ،تٌص ّبی هَحش دس خبن سشیقبً، وبّص یبفتِ ٍ همبٍهت ثشضی تَدُ خبن دس پی ٍ ثذًِ سذ وبستِ 

 هی ضَد لزا وٌتشل گسیختگی ضیت ثبال دست سذ دس ایي حبلت الضاهی هی ثبضذ.

 دس حبلت افت سشیـ آة هخضى ثب دٍ فشؼ اًزبم هیطَد:تحلیل پبیذاسی 

 ثب وبّص سغح آة ،فطبس هٌفزی تغییش ًوی وٌذ. -1

 سغح آصاد آة دس ثبالدست هٌغجك ثب ضیت ثبال دست هی ثبضذ. -2

حبلت ثشای  ثٌبثشایي ثب داضتي تخویٌی اص فطبس هٌفزی هی تَاى تحلیل سا دسحبلت تٌص هَحش ثب پبساهتشّبی صّىطی ضذُ اًزبم داد.دس ایي

وِ ثػَست هتشاون ضذُ ٍ ثش سٍی ًوًَِ ّبی دست خَسدُ اًزبم ضذُ است  cuثشسسی پبیذاسی ثذًِ سذ اص ًتبیذ آصهبیص سِ هحَسی 

ثش سٍی ًوًَِ ّبی دست ًخَسدُ ٍ اضجبؿ ضذُ  cuاستفبدُ هی گشدد. ثشای حػَل پبساهتشّبی همبٍهت ثشضی دس پی اص ًتبیذ آصهبیص 

ثب تَرِ ثِ سلَم تخلیِ وٌٌذُ تحتبًی پبییي تش اص وف هخضى هی ثبضذ ٍ دس ضیشٍاًی ثبالدست گشادیبى فطبس هٌفزی استفبدُ هی گشدد. 

 هتش آة هی سسذ. 17ٍرَد خَاّذ داضت وِ ایي سلن ثِ حذٍد 

 پبساهتشّبی استفبدُ ضذُ تحلیل پبیذاسی دسحبلت افت سشیـ آة هخضًقجبستٌذ اص:

 دسرِ 34ش سبًتی هتش هشثـ  ٍ صاٍیِ اغغىبن داخلی ویلَگشم ث 0ثذًِ سذ: چسجٌذگی 

 دسرِ 30ویلَگشم ثش سبًتی هتش هشثـ ٍ صاٍیِ اغغىبن داخلی   3/0پی سذ: چسجٌذگی 

هحبسجِ ضذُ  45/1حذالل ضشیت اعویٌبى ثذست آهذُ اص هحبسجبت دس حبلتی وِ ضیت پبییي دست تٌذتش اص ضیت ثبال دست هی ثبضذ 

 ت اعویٌبى هی ثبضذ.وِ ثبالتش اص حذالل ضشی

 ثبرگذاری سهیي لزسُ 

وشًص ٍ ثشسسی سٍاًگشایی هی ثبضذ . رْت ثشسسی تٌص ٍ وشًص دس حبلت -ثشسسی لشصُ ای سذّبی خبوی فوَهبً، ضبهل تحلیل تٌص

سذ ٍ پی  دیٌبهیىی الصم است ضتبة صهیي لشصُ ای ثب ثضسگی ٍ فبغلِ هطخع اص هحل سذ دس دستشس ثبضذثب تَرِ ثِ ایٌىِ سختی ثذًِ

تمشیجبًیىسبى هی ثبضذ ٍ ضوٌبً ثِ ضىل رٍرًمِ ای ثب ًسجت استفبؿ ثِ لبفذُ ون هی ثبضذ ،ثِ ًؾش هی سسذ وِ اغلت رشم هَحش سذ دس هَد 

 اٍل استقبضی لشاس گشفتِ ثبضذ ٍ ًتبیذ تحلیل دیٌبهیىی ٍ تحلیل استبتیىی هقبدل ،هغبیشت لبثل تَرْی ًذاضتِ ثبضذ.

ی وِ دس هقشؼ سٍاًگشایی لشاس ًذاسًذ دس غَستی وِ ضشایظ صیش سا داضتِ ثبضٌذ ًیبص ثِ ثشسسی تغییشضىلْبی دیٌبهیىی ثشای سذّب ٍ پی ّبی

 ًوی ثبضٌذ.
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 ضتبة صهیي ثبضذ. 2/0سذ ثخَثی هتشاون ضذُ ٍ ضتبة پیه دس پی ووتش اص  -1

 یب هالیوتش ثبضذ. 1:3ضیت ّبی سذ -2

 ثبضذ. 5/1ًیض هی ضَد ،دس حبلت استبتیىی حذالل ثشاثش ضشیت اعویٌبى سغح گسیختگی وِ ضبهل تبد سذ  -3

 دسغذ استفبؿ خبوشیض ثبضذ. 3تب  2استفبؿ آصاد آة دس صهبى صهیي لشصُ حذالل  -4

 

سذ گلستبى ضشایظ فَق سا داسا ثَدُ ٍ لزا دس ثشسسی سفتبس لشصُ ای سذ ثِ تحلیل استبتیىی هقبدل استٌبد خَاّذ ضذ. ثب تَرِ 

تیىی دس تقییي پبیذاسی سذ ثِ سٍش حبلت حذی ًیض هی تَاى اص سٍش استبتیىی هقبدل استفبدُ ًوَد. ثِ تبییذ تحلیل استب

دس ایي سٍش ، ًیشٍّبی ًبضی اص صهیي لشصُ هتٌبست ثب ضتبة صهیي لشصُ ٍ رشم گَُ گسیختِ ضذُ دس رْت افمی یب فوَدی 

حبسجِ هی ضًَذ.ثشای فوش هفیذ سبصُ ثوذت یىػذ ثِ گَُ گسیختِ ضذُ افوبل ٍ ضشایت اعویٌبى هغبثك حبلت استبتیىی ه

ٍ ضتبة لبئن  13/0دسرِ هشوبلی ،ضتبة افمی  5/7دسغذ داسای ضذت  64سبل ،صهیي لشصُ هجٌبی عشح ثب احتوبل ٍلَؿ 

 ضتبة صهیي هی ثبضذ. 05/0

 

 

ثذلیل هطىل ثَدى تخویي فطبس هٌفزی دس حبلت صهیي لشصُ ،آًبلیض پبیذاسی ثِ سٍش تٌص ول اًزبم خَاّذ ضذ ٍ ثب فشؼ 

دس حبلت  cuپبیذاس ثَدى فطبس هٌفزی لجل اص ٍلَؿ صهیي لشصُ هی تَاى اص پبساهتشّبی ثذست آهذُ اص آصهبیص سِ هحَ.سی 

 اضجبؿ استفبدُ ًوَد.

 تحلیل پبیذاسی دس ایي تحلیل فجبستٌذ اص:پبساهتشّبی استفبدُ ضذُ 

 دسرِ 22ویلَگشم ثش سبًتی هتش هشثـ  ٍ صاٍیِ اغغىبن داخلی  4/0ثذًِ سذ: چسجٌذگی 

 دسرِ 25ویلَگشم ثش سبًتی هتش هشثـ ٍ صاٍیِ اغغىبن داخلی   3/0پی سذ: چسجٌذگی 

وِ هحتول  18/1تٌذتش اص ضیت ثبال دست هی ثبضذ  حذالل ضشیت اعویٌبى ثذست آهذُ اص هحبسجبت دس حبلتی وِ ضیت پبییي دست

وِ هحتول تشیي گسیختگی دس ضشایظ افت سشیـ 36/1ضشایظ اًتْبی سبخت ّوشاُ ثب صلضلِ دس هحذٍدُ پبییي دست ٍتشیي گسیختگی دس 

 بضٌذ.سذ هحبسجِ ضذُ وِ ووی ثبالتش اص حذالل ضشیت اعویٌبى هی ث پبییي دستدس هحذٍدُ آة هخضى ّوشاُ ثب صلضلِ 

 

 ثزرسی ًتبیج ٍ تحلیل حسبسیت :

سغَح گسیختگی دس ثذًِ سذ دس حبلت تشاٍش یىٌَاخت ٍ دس حبلت صهیي لشصُ داسای حبضیِ اعویٌبى ثبال هی ثبضذ ثٌبثشایي دٍ حبلت 

ثبسگزاسی هزوَس دس تحلیل حسبسیت پبیذاسی ضیشٍاًی ًسجت ثِ تغییش ضیت ثذًِ هَسد ثحج لشاس ًخَاّذ گشفتز . ّوبًگًَِ وِ هالحؾِ 

 ی سبخت ٍ افت سشیـ آة هخضى دٍ حبلت ثحشاًی ثبسگزاسی هی ثبضذ. ضذُ است ثبسگزاسی اًتْب

 افشایص ضیت پبییي دست:

ضشیت اعویٌبى دس  1:3ثِ  1:4ثبسگزاسی ثحشاًی ثشای ایي ضیت ،حبلت اًتْبی سبخت هی ثبضذ. آًبلیض ًطبى هی دّذ ثب افضایص ضیت اص 

 اس استبًذاسد خَاّذ ثَد.وبّص یبفتِ ٍ ووتش اص همذ 21/1ثِ 30/1حبلت اًْبی سبخت اص 
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 افشایص ضیت ثبالدست:

وبّص هی یبثذ ٍ اص آًزب وِ حبلت افت  2/1ثِ  45/1ضشیت اعویٌبى دس حبلت افت سشیـ آة هخضى اص  1:4ثِ  1:5ثب افضایص ضیت اص 

گزاسی هزوَس ثِ ّیچ سشیـ آة هخضى دس عَل فوش سذ چٌذیي ثبس تىشاس خَاّذ ضذ ،ضشایت اعویٌبى گوتش اص حذ استبًذاسد ثشای ثبس

 فٌَاى تَریِ پزیش ًوی ثبضذ.

صیش همبعـ هختلف تیپ سذ ثب تَرِ ثِ ًتبیذ پبیذاسی ضیشٍاًی اسائِ ٍدس هحبسجبتی وِ ٍاثستگی ٌّذسی سذ داضتِ ثبضذ اص همبدیش  ضىلدس

 ًطبى دادُ ضذُ استفبدُ خَاّذ ضذ.

 

دس هغبلقبت هشحلِ دٍم سذ گلستبى ثذلیل اًزبم آصهبیطبت هتقذد دس صهیٌِ پبساهتشّبی هؤحش دس تغییش ضىل پزیشی خبن، ثشسسی تغییش 

 ثشسسی ضذُ است:صیش  فشهْبی سذ ثب دلت ثیطتشی اًزبم گشفتِ است. تغییش ضىل ّب ثِ سٍش 

 استفبدُ اس تئَری تحکین یک ثعذی

حبغل دس صهیي عجیقی ثب استفبدُ اص تئَسی تحىین ٍ پبساهتشّبی ثذست آهذُ اص آصهبیص تحىین هحبسجِ دس ایي سٍش تغییش ضىل ّبی 

هی ضًَذ. ثشای ایي هٌؾَس ًشم افضاسی تَسظ ایي هٌْذسیي هطبٍس تْیِ ضذُ است وِ تغییش ضىل ّب سا دس عی هشاحل صیش هحبسجِ هی 

 ًوبیذ:

ین هی ضَد اص آًزب وِ دس احش احذاث سذ افضایص تٌص هؤحش دس الیِ ّبی ثبالیی ثیطتش پی ثِ چٌذیي الیِ ثب ضخبهت ّبی هتفبٍت تمس-1

است، الیِ ّبی ثبالیی ثب ضخبهت ووتش ٍ الیِ ّبی صیشیي ثب ضخبهت ثیطتش دس ًؾش گشفتِ هی ضَد. دس هذل سذ گلستبى، تحىین تب فوك 

 هتشی هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ اسي. 50

( ٍ ثب اًتگشال گیشی فذدی سٍی سغَح ثبسگیش) ثبس ًبضی اص ثذًِ 1935( دس هشوض ّش الیِ تَسظ ساثغِ ًیَهبسن)pافضایص تٌص هؤحش)-2

سذ( هحبسجِ هی ضَد. ساثغِ ی ًیَهبسن هیتَاًذ تٌص لبئن ًبضی اص ثبس یىٌَاخت دس ًبحیِ ای هستغیلی سا دس صیش یىی اص چْبسگَضِ 

س فشهَل هزوَس فشؼ هی ضَد وِ هحیظ ثبسگزاسی ضذُ، ًیوِ ثیٌْبیت ٍ داسای خَاظ االستیه ایضٍتشٍپیه هستغیل هحبسجِ ًوبیذ. د

 افضایص تٌص هؤحش سا دس افوبق هختلف دس پی سذ گلستبى ًوبیص هی دّذ. صیشهیجبضذ. تػَیش

تٌص هؤحش هَرَد دس پی ثب استفبدُ اص ساثغِ -3 P ِهحبسجِ هی ضَد.دس هشوض ّش الی 
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 ثب استفبدُ اص پبساهتشّبی تحىین، ًطست ًبضی اص تحىین ثشای ّش الیِ ٍ دس ًمبط هختلف هحبسجِ هی ضَد.-4
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 وِ دس آى:

  Si ًِطست الیi ام  

CC(079/0ضشیت تشاون) 

SC(013/0) ضشیت تَسم 

e( 569/0ًسجت خالء) 

Hi ِضخبهت الیi ام 

Pِتٌص هشحش اٍلیِ دس هشوض الی 

Pِافضایص تٌص هؤحش دس هشوض الی 

CPِفطبس پیص تحىیوی دس هشوض الی 

 



  هعوبرایزاى سزاسزی اًجوي ّبی صٌفی هٌْذسبى کبًَى

 ّوبیص ثیي الوللی هعوبری،عوزاى ٍ ضْزسبسی در ّشارُ سَم

 44هبُ  تیز -تْزاى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  هعوبرایزاى سزاسزی اًجوي ّبی صٌفی هٌْذسبى کبًَى

 ّوبیص ثیي الوللی هعوبری،عوزاى ٍ ضْزسبسی در ّشارُ سَم

 44هبُ  تیز -تْزاى 

 
هتشی هحبسجِ هی ضَد تػَیشثبال ًوَداس ًطست  50ًطست ّش الیِ دس ًمبط هتٌبؽش ثب یىذیگش روـ هی ضًَذ ٍ ًطست ول الیِ -

هشثَعِ پبضٌِ  x=0تحىیوی سا دس یه همغـ فشضی) همغقی دس هحذٍدُ تخلیِ تحتبًی( ًوبیص هیذّذ. دس ًوَداس هزوَس ًمغِ 

سبًتیوتش هحبسجِ ضذُ  103ثبالدست سذ هی ثبضذ. هغبثك ًوَداس فَق حذاوخش ًطست تحىیوی دس صیش تبثـ سذ سخ هی دّذ ٍ ثشاثش 

 است.

 ًتبیج آًبلیش در حبلت هخشى خبلی) اًتْبی سبخت(:

دس ثذًِ سذ ًبضی اص تغییش ضىل ّبی پی ثذلیل هبّیت تغییش ضىل پزیشی صیبد خبن دست ًخَسدُ، اغلت تغییش ضىل ّبی ایزبد ضذُ 

سبًتی هتش هی ثبضذ. ًتبیذ ًطبى داد ثِ  156هی ثبضٌذ ثغَسیىِ حذاوخش تغییش ضىل لبئن دس سغح پی ٍ دس صیش تبرشخ دادُ ٍ ثشاثش 

ّبی افمی ًیض اصای احذاث خبوشیض یه هتشی حذاوخش تغییش ضىل لبئن دس ثذًِ حذٍد یه سبًتی هتش خَاّذ ثَد. حذاوخش تغییش ضىل 

سبًتی هتش ثِ سوت پبییي  26هبًٌذ تغییش ضىل ّبی لبئن دس سغح توبس پی ٍ ثذًِ سخ هی دّذ. حذاوخش تغییش هىبى افمی  ثشاثش 

سبًتی هتش ثِ سوت ثبال دست هی ثبضذ. تغییش ضىل ّبی افمی دس  23دست هی ثبضذ. حذاوخش تغییش هىبى افمی دس ثبالدست ثشاثش 

اغَالً ثذلیل ضیت تٌذتش پبییي دست، تغییش ضىل ّبی  سبًتی هتش هی ثبضٌذ. 1بفتِ ثغَسیىِ دس الیِ ًْن ووتش اص استفبؿ سذ وبّص ی

  دسغذ ثیص اص تغییش ضىل هتٌبؽش دس ثبالدست هیجبضذ. 20تب  10افمی دس پبییي دست ثغَسیىِ هتَسظ 

 ًتبیج آًبلیش در حبلت هخشى پز:

دس ایي حبلت دس ثذًِ سذ ثِ عَس ولی تغییش هىبًی ثِ سوت پبییي دست ایزبد هی ضَد. حذاوخش تغییش هىبًْبی افمی دس سوت 

سبًتی هتش هحبسجِ ضذُ است. ایي تغییش هىبى ّب ثِ  14ثبالدست ثذًِ ایزبد هی ضَد. دس ضیشٍاًی ثبالدست تغییش هىبًْبی افمی تب 

سبًتی هتش ثِ سوت پبییي دست  6ضل پیذا هی وٌذ ٍ دس احش آثگیشی هخضى، تبد سذ دس حذٍد سوت پبییي دست تب حذٍد غفش تٌ

تغییش ضىل هی یبثذ. ّوچٌیي تغییش ضىل ّبی لبئن لبثل تَرْی دس هخضى ٍ ضیشٍاًی ثبالدست ایزبد خَاّذ ضذ. ثغَسیىِ تغییش ضىل 

دس ًیوِ سوت ثبالدست ثذًِ سذ افضایص یبفتِ اًذ  xبی افمی  سبًتی هتش هی ثبضذ. ّوچٌیي تٌطْ 34+ حذٍد 55لبئن دس ثشم تشاص 

 ثغَسیىِ ثبفج افضایص ضشیت فطبس ربًجی دس ایي ًبحیِ ضذُ اًذ.     

 ًتیجِ گیزی

ثب ضشایت اعویٌبى دس هشاحل پبیبى سبخت ٍ آثگیشی ثذست آهذُ اص تحلیل سٍش تحلیل استبتیىی فذدی ٍ سٍش تقبدل حذی   -

 ثیبًگش ٍضقیت لبثل لجَل پبیذاسی ضیت ّبی سذ دس ضشایظ هختلف است. GEOSTUDIO استفبدُ اص ثشًبهِ ّبی ًشم افضاس

ثغَس ولی فطبس آة هٌفزی ًبچیضی دس ثذًِ سذ ایزبد ضذُ ٍ هی تَاى ثیبى ًوَد وِ ثب افضایص تشاص خبوشیض افضایص هحسَسی دس   -

  ًتیزِ ضشیت فطبس آة هٌفزی ًبچیضی ایزبد ضذُ است. ایي پبساهتش ثَرَد ًیبهذُ است ٍ دس

 است .ٍ دس ثشخی فشاتش اس هزبص یش ثذست آهذُ اص ضشایت ایوٌی دس هشاحل ٍ سٍش ّبی هختلف، ثیبًگش ضشایظ ایوٌی هزبص همبد  -
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