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 چکیذُ
ٚ  داس ةیضتا رٛا٘ة  ییٞا تشا٘طٝتٙاٞا ٘یاص تٝ ٌٛدتشداسی ٚ ایزاد  ٚساص ساختدس اغّة ٔٛاسد تشای واسٞای ساختٕا٘ی ٚ 

، تا ٔطىالت صیادی ٕٞشاٜ تٛدٜ ٚ ٘یاص تٝ شدیٌ یٔضٟشی ا٘زاْ  پشتشاوٓایٗ عُٕ دس ٘ماط  وٝ یصٔا٘ خصٛصاً. تاضذ یٔلائٓ 

صاٚیٝ ٔطخصات طئٛتىٙیىی خان ٔحُ ٌٛدتشداسی ٚ ضشایظ ٔحیغی اص لثیُ سشتاسٞا،  یٝ یپایه آ٘اِیض دلیك عشاحی تش 

ص٘ی ٚ تشا٘طٝ ضیة سا داسد. تٝ ٔطشف یتٙذٝ یال یٞا رٟتٚ  ٞا تشنش تٙاٞای ٔزاٚس، ٘یشٚٞای ٘اضی اص تشاٚش، احتشداسی، ٌٛد

عثیعی ٍٟ٘ذاسی ضٛد. تشای  صٛست تٕٝٔىٗ است  ٔذت وٛتاٜرٟت واستشد  اِخصٛظ یعّاص ٔٛاسد،  یا پاسٌٜٛدتشداسی دس 

ضش ٔشتٛط تٝ رٛا٘ة ٌٛد است. دس ایٗ ، ٔعضالت سا٘ص ٚ ِغیذاسی٘اپادِیُ عٕذٜ ایزاد  یا دا٘ٝ یٞا خاندس  ٞا یٌٛدتشداس

 .ٓیپشداص یٔدیٛاسٜ ٌٛد  یٞا ضىُصاٚیٝ ٌٛدتشداسی دس پایذاسی ٚ تغییش  شیتأحعذدی تٝ تشسسی  یساص ٔذَٔماِٝ تا 
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 هقذهِ -1
دس  اص سغح عثیعی صٔیٗ احذاث ضٛد. تشٗ ییپاوٝ تایذ تٕاْ یا لسٕتی اص ساختٕاٖ،  ضٛد یٌٔٛدتشداسی دس ٔٛاسدی ا٘زاْ 

وٝ ٌٛدتشداسی أشی  ضٛد یٔاص یىذیٍش ٔٛرة  ٞا ساختٕاٖا٘ذاصٜ وٛچه لغعات صٔیٗ ٚ فاصّٝ ٘اچیض  ٞا ٔحُتسیاسی اص 

اخیش تا افضایص تشاوٓ ٚ تعذاد عثمات ٚ ٘یاص تٝ  یٞا ساَٚ ٕٞسایٍاٖ تاضذ. دس  ٞا ساختٕاٖتشای ٔاِىاٖ  وٙٙذٜ ٍ٘شاٖٚ  آٚس دِٟشٜ

٘یض تیطتش ضذٜ است. أا دس تیطتش ٔٛاسد اص ٕٞاٖ  ٞا یٌٛدتشداس، عٕك ٞا ساختٕاٖپاسویًٙ ٚ سایش سغٛح خذٔاتی دس  ٗیتأٔ

ٙی الصْ دس تٕٟیذات ایٕ یشیواسٌ تٝوٝ  وٙٙذ یٔٞٙٛص تسیاسی اص افشاد فىش  ٔتأسفا٘ٝ. ضٛد یٔسٙتی استفادٜ  یٞا سٚش

رضٚ واسٞای پیچیذٜ ٚ تسیاس  اصٛالًٌٛدتشداسی  وٝ یدسحاِ. وٙذ یٔسا تٝ واس تحٕیُ  یا ٟٛدٜیتٌٛدتشداسی ٞضیٙٝ ٚ صٔاٖ 

 تیدسٟ٘ا، دلت ٚ ٘ظاست ٚ را٘ثٝ ٕٞٝ یٞا یتشسس٘یاصٔٙذ  ٕك صیاددس ٌٛدٞای تا ع ظٜیٚ تٝٚ  ضٛد یٔخغش٘ان ٟٔٙذسی ٔحسٛب 

 [1] یٗ عشیك تٝ خغش ٘یفتذ.ا است تا راٖ ٚ ٔاَ ٔشدْ اص یا ظٝٔالح لاتُصشف ٚلت ٚ ٞضیٙٝ 

 یٞا تٙصتشاحش ٌٛدتشداسی ٚ تٝ دِیُ خاسد وشدٖ تٛدٜ خان اص داخُ ٌٛد ٚ ایزاد ٘اپیٛستٍی ٚ ٘یض تٝ دِیُ آصادساصی 

تاعج ایزاد  تٛا٘ذ یٔوٝ  ٌشدد یٔداخّی ٌٛد ایزاد  ی ٔحذٚدٜدس  ییٞا ضىُٔٛرٛد دس تٛدٜ خان، تغییش  ٔحصٛسوٙٙذٜ

 تٝ سٝ دستٝ تمسیٓ وشد: تٛاٖ یٔسا  ٞا ضىُٔٛرٛد دس اعشاف ٘احیٝ ٌٛدتشداسی ضذٜ ٌشدد. ایٗ تغییش  یٞا ساصٜدس  یذاسی٘اپا

 ٘طست سلْٛ فٛلا٘ی سغح صٔیٗ ٔزاٚس ٘احیٝ ٌٛدتشداسی ضذٜ. -1

 ٘احیٝ ٌٛدتشداسی ضذٜ. یٞا ٛاسٜیدتغییش ٔىاٖ را٘ثی  -2

 [1] تشآٔذٌی یا تٛسْ سلْٛ وف ٌٛد. -3

ی ٞا ضىُصاٚیٝ ٌٛدتشداسی دس پایذاسی ٚ تغییش  شیتأحتٝ تشسسی  PLAXIS 2D افضاس ٘شْی عذدی دس ساص ٔذَدس ایٗ ٔماِٝ تا 

ی ٞا ةیض ّٝیٚس تٝوٝ پایذاسی آٟ٘ا  ٌٛدٞایی ٞستٙذ ی ٟٔاستٙذی ٘طذٜٞا یٌٛدتشداس .ٓیپشداص یٔدیٛاسٜ ٌٛدٞای ٟٔاس ٘طذٜ 

 .ضٛ٘ذ یٔ ٗیتأٔرا٘ثی 

 ّا یگَدبردار یبٌذ نیتقس -2
 :ضٛ٘ذ یٔ ٓیتمس دٚدستٝتٝ  ٞا یٌٛدتشداسدس حاِت وّی 

 .ضٛ٘ذ یٔ ٗیتأٔرا٘ثی  یٞا ةیض ّٝیٚس تٟٝٔاستٙذی ٘طذٜ وٝ پایذاسی آٟ٘ا  یٞا یٌٛدتشداس -1

 یا ساصٜ یٞا ستٓیسٚ یا  حائُا٘ٛاع دیٛاسٞای  ّٝیٚس تٝآٟ٘ا  داس ةیضوٝ رٛا٘ة لائٓ یا  ضذٜ یٟٔاستٙذ یٞا یٌٛدتشداس -2

 .ٌشدد یٔٔحافظت 

ٔٛاسد  وٙٙذٜ وٙتشَ ی عٕذٜ یٞا عأُ، ٟٔاس ٘طذٌٜٛدتشداسی اعٓ اص ٟٔاسضذٜ ٚ  یٞا ستٓیسدس ا٘تخاب ٚ عشاحی  یعٛسوّ تٝ

 :تاضٙذ یٔصیش 

 ٘ٛع خان ٚ پاسأتشٞای ٔماٚٔت تشضی خان. -

 ٌٛدتشداسی. ی دٞا٘ٝ –ص٘ی ٚ یا ٌٛدتشداسی استفاع تشا٘طٝ -

 ٚضعیت آب دس خان. یعٛسوّ تٝسغحی ٚ  یٞا اٖیرشضشایظ آب صیشصٔیٙی،  -

 (دساصٔذتٚ یا  ٔذت وٛتاٜ) ضذٜ یحفاساص ٘احیٝ  یتشداس تٟشٜچٍٍٛ٘ی  -

 پایذاسی وف ٌٛد ٚ رٛا٘ة آٖ. -

 ٔٛرٛد. یٞا ساصٜتغییش ٔىاٖ لائٓ ٚ را٘ثی سغح ٔزاٚس ٌٛد ٚ احش آٖ دس  یٞا تیٔحذٚد -

، ٚرٛد تاسٞای سغحی ٚ ٘ٛع ساصٜ ٔٛرٛد دس آالتٗ یٔاضتشافیه  ،ٚساص ساختٚ  یضیس خانضشایظ اعٕاَ سشتاس اعٓ اص  -

 ٔزاٚست ٌٛد.

 ، ِٙضٞای ٔٛرٛد دس خان ٚ سًٙ.ٞا تشن، ٞا دسصٜٚرٛد  -

 ٔٙغمٝ. یضیخ صِضِٝضشایظ تىتٛ٘یىی ٚ  -

 [1] ضشٚست استفادٜ اص سیستٓ ٟٔاستٙذی، ٔٛلتی ٚ یا دائٕی، پزیشش ٔخاعشٜ ٚ ٔیضاٖ ٞضیٙٝ. -
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 ابعاد ازلحاظاع گَدّا اًَ یبٌذ نیتقس -2-1
 ٌٛد تاص: عشض آٖ ٘سثت تٝ عٕك تیطتش تاضذ. (1

 [1ٚ2] ای: تٝ ٌٛدی وٝ عشض آٖ ٘سثت تٝ عٕك وٕتش تاضذ.ٌٛد تشا٘طٝ (2
 

 ارزیابی خطر گَدّا ازلحاظاًَاع گَدّا  یبٌذ نیتقس -2-2
وٝ رٟت اسصیاتی خغش  ضٛ٘ذ یٔ یٙذتٓ یتمساسصیاتی خغش ٌٛد تٝ سٝ دستٝ تا خغش ٔعِٕٛی، صیاد ٚ خیّی صیاد  اص٘ظشٌٛدٞا 

ٞش سٝ ضشط ٔزوٛس تاٞٓ  وٝ یدسصٛستتشلشاس تاضذ.  1تشای ٞش دستٝ دس رذَٚ  ضذٜٗ ییتعٌٛد لائٓ الصْ است ٞش سٝ ضشط 

 .ضٛد یٔٔحاسثٝ  1اص ساتغٝ  hc. عٕك وٙذ یٔوٝ خغش تیطتش سا تعییٗ  ضٛد یٔتشلشاس ٘ثاضذ، خغش ٌٛد تا تٛرٝ تٝ ضشعی تعییٗ 

                                                                   (1)  

hc عٕك تحشا٘ی ٌٛدتشداسی تشحسة ٔتش ،c  ،َچسثٙذٌی خان تشحسة ویّٛ پاسىاγ  ٚصٖ ٔخصٛظ خان تشحسة

حسة ویّٛ پاسىاَ تٙص ٘اضی اص سشتاس ٌٛد تش qضشیة فطاس افمی صٔیٗ دس حاِت ٔحشن ٚ  ka، ٔتشٔىعةویّٛ٘یٛتٖٛ تش 

 .تاضذ یٔ

 
 

 ارزیابی خطر گَد با دیَار قائن :1جذٍل 

 خطر گَد عوق گَد از زیر پی ّوسایِ عوق گَد از تراز صفر h/hcهقذار

 ٔعِٕٛی صفش ٔتش 6وٕتش اص  5/0وٕتش اص 

 صیاد ٔتش 20تیٗ صفش تا  ٔتش20تا  6تیٗ  ٔتش 2تا  5/0تیٗ 

 تسیاس صیاد ٔتش 20ص تیطتش ا ٔتش20تیطتش اص  2تیطتش اص 

 استفادٜ ٔی ضٛد: 2دس صٛستیىٝ ٌٛد تا ضیة پایذاس ارشا ضٛد رٟت تعییٗ خغشپزیشی ٌٛد اص رذَٚ 
 

 [3] ضیب پایذارارزیابی خطر گَد با دیَار :2جذٍل 

 خطر گَد عوق گَد

 ٔعِٕٛی ٔتش 9وٕتش اص 

 صیاد ٔتش 20تا  9تیٗ 

 تسیاس صیاد ٔتش 20اص  تیص

 

 دار بیضی دارای جَاًب ّا یگَدبردار -3
عثیعی ٍٟ٘ذاسی  صٛست تٕٝٔىٗ است  ٔذت وٛتاٜرٟت واستشد  اِخصٛظ یعّی اص ٔٛاسد، ا پاسٜص٘ی ٚ ٌٛدتشداسی دس تشا٘طٝ

 ی، ٔعضالت سا٘ص ٚ ِغضش ٔشتٛط تٝ رٛا٘ة ٌٛد استذاسی٘اپای دِیُ عٕذٜ ایزاد ا دا٘ٝی ٞا خاندس  ٞا یٌٛدتشداسضٛد. تشای 

ایٗ ٘اپایذاسی سا تطذیذ  تٛا٘ذ یٔ٘ظیش سشتاسٞای استاتیىی ٚ دیٙأیىی، رشیا٘ات سغحی، ٘یشٚی تشاٚش ٚ غیشٜ  وٝ عٛأُ رٙثی

تٝ ضیة پایذاس، صاٚیٝ ضیة تایذ وٕتش اص صاٚیٝ اصغىان داخّی خان  یاتی دستخطه تشای  یا ٔاسٝ یٞا خانتشای  غاِثإً٘ایذ. 

(، احتٕاَ ٞا صٞىصایزاد  ّٝیٚس تٝ ٔخالًآب وٙتشَ ضٛ٘ذ ) تشاٚشش ٘یشٚٞای ٘اضی اص ، اٌٞا یٌٛدتشداسٌشفتٝ ضٛد. دس ایٗ  دس ٘ظش

 .اتذی یٔخغش ٘اپایذاسی دس وف ٌٛد تمّیُ 

تٛدٜ، أا ٕٔىٗ است دس خان وف ٌٛدتشداسی ٘یض  داس ةیضتٝ رٛا٘ة  ٔشتٛط عٕذتاًچسثٙذٜ ٘یض ٘اپایذاسی  یٞا خاندس 

وف ٌٛد یا آٔاع وف است، ایزاد ٌشدد. دِیُ ایزاد ایٗ ٘ٛع ٘اپایذاسی، تٛسْ خان وف ٘ٛعی ٘اپایذاسی وٝ ٔشسْٛ تٝ تشآٔذٌی 
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 .تاضذ یٔرا٘ثی ٔزاٚس ٌٛد  یٞا ٛاسٜیدتاستشداسی ٚ ٘یض سسیذٖ ظشفیت تاستشی خان تٝ ٔمذاس ٟ٘ایی، ٘اضی اص ٚصٖ  تشاحشٌٛد 

 [1] (1)ضىُ 

 
 . هقطع تیپ گَدبرداری1ضکل

 

 لحٌّذسِ هذل ٍ خصَصیات هصا -4
 10، یه ٌٛد تا عٕك 2ٌٛد ٔغاتك ضىُ  یٞا ٛاسٜید یٞا ضىُصاٚیٝ ٌٛدتشداسی تش پایذاسی ٚ تغییش  شیتأحتشسسی  ٔٙظٛس تٝ

دس رذَٚ  تاضذ یٔدس ایٗ تحمیك وٝ اص ٘ٛع ضٗ  یساص ٔذَضذ. خصٛصیات خان  یساص ٔذَ PLAXIS 2D افضاس ٘شْٔتش دس 

 [4] آٚسدٜ ضذٜ است. 3ضٕاسٜ 

 
 ضذُ یساز ذله. هقطع 2ضکل

 



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم

 44هاُ  تیر -تْراى 

 5 

 ضٌیخاک : هطخصات 1 -جذٍل

 پاراهترّا خاک

 ٔذَ سفتاسی ٔٛٞش وّٕة

 (Kpa) چسثٙذٌی 10

 φ (deg) صاٚیٝ اصغىان داخّی 40,35,30,25,20

 (deg) صاٚیٝ اتساع 2

KN/mٚصٖ ٔخصٛظ ) 18
3) 

3.5e7 ٔذَٚ االستیسیتٝ خان (pa) 

0.3 νٖٛضشیة پٛاس 

1e5 ( ٘فٛرپزیشیm/s) 

 

 عذدی یساز هذل -5
ٞای ٟٔٙذسی  ٚ دس پشٚطٜ تاضذ یٞا ٚ پایذاسی ٔ افضاسی إِاٖ ٔحذٚد ٚ پیطشفتٝ تشای تحّیُ تغییش ضىُ ٘شْ Plaxis افضاس ٘شْ

ساصی سفتاس غیشخغی ٚ ٚاتستٝ  طئٛتىٙیه واستشد داسد. ٔعٕٛالً دس ٔسائُ ٟٔٓ طئٛتىٙیه، یه ٔذَ سفتاسی پیطشفتٝ تشای ٔذَ

ای تا ضشایظ  ٔشحّٝ یضیس ٚ خان یتشداس تٛاٖ خان افضاس ٔی الصْ است. تا ایٗ ٘شْ تٝ ٞذف ٔٛسد٘ظش،ٞا تستٝ  تٝ صٔاٖ خان

افضاس  دس ایٗ ٘شْ .ٕ٘ٛد یساص ٌشٞی ٔذَ 15ٌشٞی ٚ  6ٔخّخی  یٞا تاسٌزاسی ٚ ضشایظ ٔشصی ٔختّف سا تا استفادٜ اص إِاٖ

ٚ ٔذَ ٘شْ ضٛ٘ذٌی خضضی  (Cam-Clay شْ ضٛ٘ذٌی )ٔذَٞزِِٛی، ٔذَ ٘ یضٛ٘ذٌ وّٕة، ٔذَ سخت -سفتاسی ٔٛٞش یٞا ٔذَ

ٞا  وشدٖ إِاٖ یشفعاَیٙذ ساخت ٚ حفاسی سا تٛسظ فعاَ وشدٖ ٚ غآتٛاٖ فش افضاس ٔی است، ٕٞچٙیٗ تا ایٗ ٘شْ یشیواسٌ لاتُ تٝ

ٞا  ، سذٞا ٚ تُٛ٘ ٞا یةضای اص واستشد ایٗ لاتّیت، ا٘زاْ آ٘اِیض الیٝ تٝ الیٝ دس پایذاسی  دس ٔشحّٝ ٔحاسثات ٔذَ وشد. ٕ٘ٛ٘ٝ

 [4] تاضذ. یٔ

ٚ  7.5، 5، 2.5، 0 یٞاٝ یصاٚدیٛاسٜ ٌٛد، ٌٛدٞایی تا  یٞا ضىُضیة ٌٛدتشداسی تش پایذاسی ٚ تغییش  شیتأحتشسسی  ٔٙظٛس تٝ

 تٛدٜ ٚ یا دا٘ٝدس ایٗ تحمیك  ضذٜ ا٘تخابخان تا تٛرٝ تٝ ضذ٘ذ.  یساص ٔذَ PLAXIS 2D افضاس ٘شْدسرٝ دس  10

ی، ٔعضالت سا٘ص ٚ ِغضش ٔشتٛط تٝ رٛا٘ة ٌٛد است، ذاسی٘اپای دِیُ عٕذٜ ایزاد ا دا٘ٝی ٞا خاندس  طذٜٟ٘ٔاسی ٞا یٌٛدتشداس

لشاس ٌشفتٙذ تا  یٔٛسدتشسسدسرٝ  40ٚ  35، 30، 25، 20داخّی  یٞا اصغىانتا صاٚیٝ  یا دا٘ٝ یٞا خانتش سٚی  ٞا ٔذَِزا 

 ضی٘دیٛاسٜ ٌٛد  یٞا ضىُصاٚیٝ اصغىان داخّی خان تش پایذاسی ٚ تغییش  شیتأحٗ تحمیك، عالٜٚ تش تشسسی احش صاٚیٝ ٌٛد دس ای

 لشاس ٌیشد. یٔٛسدتشسس

ضذٜ  ی لشاسٌشفتٝ است. اصرّٕٝ ٔٛاسد تشسسیٔٛسدتشسس Plaxis 2Dافضاس  تا استفادٜ اص ٘شْ ٌٛد ساصی دس ایٗ ٔماِٝ ٔذَ

ٚ ٘ٛع  Plain Strain صٛست تٝالصْ تٝ روش است وٝ ٘ٛع آ٘اِیض ضاسٜ ٕ٘ٛد. اپایذاسی ٚ تغییش ضىُ ٞای دیٛاسٜ ٌٛد تٛاٖ تٝ  ٔی

ٔص تٙذی  ای تا تشاوٌٓشٜ 15ٞای  ٕٞچٙیٗ تشای ٔص تٙذی اص إِاٖضذٜ است.  ای دس ٘ظش ٌشفتٌٝشٜ 15 صٛست تٝ ٞا إِاٖ

 (3خیّی سیض استفادٜ ٌشدیذ. )ضىُ

های مختلف پرداخته شذ که نتایج آن در ادامه موردبحث و  ها در مذل یسه آنپس از انجام آنالیسهای مختلف به بررسی نتایج و مقا
 بررسی قرار خواهذ گرفت.
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 PLAXIS 2D. هذل سازی گَد با ضیب در ًرم افسار 3ضکل

 

 تحلیل ٍ تفسیر ًتایج -6
 ضیة یٝ یصاٚی خاوی تا اٌش ٌٛد سا یه ضیشٚا٘ یعٛسوّ تٝ. ضدیس یفشٌٚٔٛد ٘اپایذاس تٛدٜ ٚ  ضذٜ یتشسس یٞا ٔذَدس تٕأی 

پایذاس تاضذ وٝ ٔمذاس صاٚیٝ ضیة اص صاٚیٝ اصغىان داخّی خان تیطتش تاضذ وٝ دس  تٛا٘ذ یٔتٍیشیٓ دس حاِتی  دس ٘ظشصیاد 

وٝ  ض٘ذیس یفشٚٔ٘اپایذاس تٛدٜ ٚ  ٌٛدٞا زٝیدس٘تایزاد ٔمذاس صاٚیٝ ضیة ٌٛد اص صاٚیٝ داخّی خان تیطتش تٛدٜ ٚ  یٞا ٔذَتٕأی 

 .وٙذ یٔ ذییتأضٛع ِضْٚ استفادٜ اص ٟٔاس ٌٛد سا ایٗ ٔٛ

دیٛاسٜ ٌٛد  یٞا ضىُٔیضاٖ تغییش  یٌٛدتشداستا افضایص ضیة  ضٛد یٔٔطاٞذٜ  4وٝ دس ٕ٘ٛداسٞای ضىُ  عٛس ٕٞاٖ

ش اح ،دٞذ یٔشضی خان سا افضایص تشخالف تصٛس وٝ پاسأتش ٔماٚٔت ت صاٚیٝ اصغىان داخّی خان ٔمذاسٚ افضایص  افتٝی صیافضا

تشای ٌٛد تا صاٚیٝ ضیة  وٝ یعٛس تٝ دٞذ یٔدس دیٛاسٜ ٌٛد سا افضایص  زادضذٜیا یٞا ضىُٚ ٔیضاٖ تغییش  وٙذ یٔا تطذیذ آٖ س

دسصذ  25دیٛاسٜ ٌٛد سا  یٞا ضىُدسرٝ ٔیضاٖ تغییش  40تٝ  20دسرٝ افضایص صاٚیٝ اصغىان داخّی خان اص  10ٌٛدتشداسی 

دسصذ  15دسرٝ تٟٙا  40ٌٛد تشای ضیة  یٞا ضىُضیة تش تغییش  یٝ یصاٚ شیتأحدسصذ  ٝٚ ایٗ دس حاِی است و دٞذ یٔافضایص 

 یٌٛدتشداسدیٛاسٜ ٌٛد تیطتش اص احش صاٚیٝ  یٞا ضىُافضایص صاٚیٝ اصغىان تش تغییش  شیتأحوٝ  دٞذ یٔٚ ایٗ ٘طاٖ  تاضذ یٔ

 .تاضذ یٔ

ی دیٛاسٜ ٌٛد ٔذَ ٞایی وٝ ٘تایذ فٛق سا اسائٝ ٔی ٕٞچٙیٗ تٝ ٔٙظٛس تشسسی احش چسثٙذٌی تش پایذاسی ٚ تغییش ضىُ ٞا

 سائٝ ضذٜ است. 5ویّٛپاسٍُ تشسسی ضذ٘ذ وٝ ٘تایذ آٟ٘ا دس ٕ٘ٛداس ضىُ ضٕاسٜ  15وٙٙذ ٔزذدا تا ٔمذاس چسثٙذٌی 
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 c=01 -ّای هختلفهذل سازی گَد با ضیب  ًتایج .4ضکل

 

 
 c=05 -ّای هختلفهذل سازی گَد با ضیب  ًتایج .5ضکل

 

دیٛاسٜ ٌٛد سا افضایص  یٞا ضىُافضایص ٔمذاس چسثٙذٌی ٘یض ٔمذاس تغییش  ضٛد یٔٔطاٞذٜ  5ٕ٘ٛداس ضىُ  دس وٝ عٛس ٕٞاٖ

 .اتذی یٔدسصذ افضایص  23دیٛاسٜ ٌٛد تا  یٞا ضىُدسرٝ ٔمذاس تغییش  20دادٜ ٚ تشای صاٚیٝ اصغىان داخّی 

 تش تضسي یٞا اصغىانتیطتش اص صاٚیٝ  تشٗ ییپا یٞا غىاناصدیٛاسٜ ٌٛد تشای صاٚیٝ  یٞا ضىُچسثٙذٌی تش تغییش  شیتأح

 13دسرٝ دس حذٚد  40دسرٝ تشای اصغىان  10دیٛاسٜ ٌٛد تا صاٚیٝ  یٞا ضىُچسثٙذٌی تش تغییش  شیتأح وٝ یعٛس تٝ تاضذ یٔ

 .تاضذ یٔ 23ٚد دسرٝ حذ 20ٌٛد تا صاٚیٝ اصغىان  یٞا ضىُچسثٙذٌی تش تغییش  شیتأحٚ ایٗ دس حاِی است وٝ  تاضذ یٔدسصذ 

وّی ٚ افمی دیٛاسٜ ٌٛدٞا  یٞا ضىُٔیضاٖ تغییش  یٌٛدتشداس٘تایذ فٛق ٔطاٞذٜ ضذ وٝ تا افضایص صاٚیٝ  تش اساع

 .وٙذ یٔسا تطذیذ  ٟاٚ افضایص پاسأتشٞای ٔماٚٔت تشضی خان ٘یض احش آ٘ افتٝی صیافضا
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 گیری ًتیجِ -7
ٚ لائٓ  داس ةیضیی تا رٛا٘ة ٞا تشا٘طٝتٙاٞا ٘یاص تٝ ٌٛدتشداسی ٚ ایزاد  ٚساص ساختدس اغّة ٔٛاسد تشای واسٞای ساختٕا٘ی ٚ 

، تا ٔطىالت صیادی ٕٞشاٜ تٛدٜ ٚ ٘یاص تٝ یه آ٘اِیض شدیٌ یٔضٟشی ا٘زاْ  پشتشاوٓایٗ عُٕ دس ٘ماط  وٝ یصٔا٘ خصٛصاً. تاضذ یٔ

ص لثیُ سشتاسٞا، صاٚیٝ ٌٛدتشداسی، ی ٔطخصات طئٛتىٙیىی خان ٔحُ ٌٛدتشداسی ٚ ضشایظ ٔحیغی اٝ یپادلیك عشاحی تش 

 ضیة سا داسد. تٝ ٔطشفی تٙذٝ یالی ٞا رٟتٚ  ٞا تشن٘یشٚٞای ٘اضی اص تشاٚش، احش تٙاٞای ٔزاٚس، 

 :ضٛ٘ذ یٔ ٓیتمس دٚدستٝتٝ  ٞا یٌٛدتشداسدس حاِت وّی 

 .ضٛ٘ذ یٔ ٗیتأٔی را٘ثی ٞا ةیض ّٝیٚس تٝی ٟٔاستٙذی ٘طذٜ وٝ پایذاسی آٟ٘ا ٞا یٌٛدتشداس -3

ی ا ساصٜی ٞا ستٓیسٚ یا  حائُا٘ٛاع دیٛاسٞای  ّٝیٚس تٝآٟ٘ا  داس ةیضوٝ رٛا٘ة لائٓ یا  ضذٜ یٟٔاستٙذی ٞا یدتشداسٌٛ -4

 .ٌشدد یٔٔحافظت 

عثیعی ٍٟ٘ذاسی  صٛست تٕٝٔىٗ است  ٔذت وٛتاٜرٟت واستشد  اِخصٛظ یعّی اص ٔٛاسد، ا پاسٜص٘ی ٚ ٌٛدتشداسی دس تشا٘طٝ

 ی، ٔعضالت سا٘ص ٚ ِغضش ٔشتٛط تٝ رٛا٘ة ٌٛد استذاسی٘اپای دِیُ عٕذٜ ایزاد ا دا٘ٝی ٞا خاندس  ٞا یٌٛدتشداسضٛد. تشای 

ایٗ ٘اپایذاسی سا تطذیذ  تٛا٘ذ یٔوٝ عٛأُ رٙثی ٘ظیش سشتاسٞای استاتیىی ٚ دیٙأیىی، رشیا٘ات سغحی، ٘یشٚی تشاٚش ٚ غیشٜ 

یة پایذاس، صاٚیٝ ضیة تایذ وٕتش اص صاٚیٝ اصغىان داخّی خان ی تٝ ضاتی دستی خطه تشای ا ٔاسٝی ٞا خانتشای  غاِثإً٘ایذ. 

(، احتٕاَ ٞا صٞىصایزاد  ّٝیٚس تٝ ٔخالًآب وٙتشَ ضٛ٘ذ ) تشاٚش، اٌش ٘یشٚٞای ٘اضی اص ٞا یٌٛدتشداسٌشفتٝ ضٛد. دس ایٗ  دس ٘ظش

 .اتذی یٔخغش ٘اپایذاسی دس وف ٌٛد تمّیُ 

تٛدٜ، أا ٕٔىٗ است دس خان وف ٌٛدتشداسی ٘یض  داس ةیضٛط تٝ رٛا٘ة ٔشت عٕذتاًی چسثٙذٜ ٘یض ٘اپایذاسی ٞا خاندس 

٘ٛعی ٘اپایذاسی وٝ ٔشسْٛ تٝ تشآٔذٌی وف ٌٛد یا آٔاع وف است، ایزاد ٌشدد. دِیُ ایزاد ایٗ ٘ٛع ٘اپایذاسی، تٛسْ خان وف 

 .تاضذ یٔی را٘ثی ٔزاٚس ٌٛد ٞا سٜٛایدتاستشداسی ٚ ٘یض سسیذٖ ظشفیت تاستشی خان تٝ ٔمذاس ٟ٘ایی، ٘اضی اص ٚصٖ  تشاحشٌٛد 

پایذاس تاضذ وٝ ٔمذاس  تٛا٘ذ یٔتٍیشیٓ دس حاِتی  دس ٘ظشی ضیة صیاد ٝ یصاٚی اٌش ٌٛد سا یه ضیشٚا٘ی خاوی تا عٛسوّ تٝ

ی ایزاد ٔمذاس صاٚیٝ ضیة ٌٛد اص صاٚیٝ داخّی خان ٞا ٔذَصاٚیٝ ضیة اص صاٚیٝ اصغىان داخّی خان تیطتش تاضذ وٝ دس تٕأی 

 .وٙذ یٔ ذییتأوٝ ایٗ ٔٛضٛع ِضْٚ استفادٜ اص ٟٔاس ٌٛد سا  ض٘ذیس یفشٚٔ٘اپایذاس تٛدٜ ٚ  ٌٛدٞا زٝیدس٘تطتش تٛدٜ ٚ تی

ی دیٛاسٜ ٌٛد ٞا ضىُی ٔیضاٖ تغییش ٌٛدتشداستا افضایص ضیة ٘تایذ ٔذَ ساصی عذدی دس ایٗ تحمیك ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ 

، احش دٞذ یٔی خان تشخالف تصٛس وٝ پاسأتش ٔماٚٔت تشضی خان سا افضایص ٚ افضایص ٔمذاس صاٚیٝ اصغىان داخّ افتٝی صیافضا

تشای ٌٛد تا صاٚیٝ ضیة  وٝ یعٛس تٝ دٞذ یٔدس دیٛاسٜ ٌٛد سا افضایص  زادضذٜیای ٞا ضىُٚ ٔیضاٖ تغییش  وٙذ یٔآٖ سا تطذیذ 

دسصذ  25ی دیٛاسٜ ٌٛد سا ٞا ضىُش دسرٝ ٔیضاٖ تغیی 40تٝ  20دسرٝ افضایص صاٚیٝ اصغىان داخّی خان اص  10ٌٛدتشداسی 

دسصذ  15دسرٝ تٟٙا  40ی ٌٛد تشای ضیة ٞا ضىُی ضیة تش تغییش ٝ یصاٚ شیتأحٚ ایٗ دس حاِی است وٝ دسصذ  دٞذ یٔافضایص 

ی ٌٛدتشداسی دیٛاسٜ ٌٛد تیطتش اص احش صاٚیٝ ٞا ضىُافضایص صاٚیٝ اصغىان تش تغییش  شیتأحوٝ  دٞذ یٔٚ ایٗ ٘طاٖ  تاضذ یٔ

ی دیٛاسٜ ٌٛد سا افضایص دادٜ ٚ تشای صاٚیٝ اصغىان داخّی ٞا ضىُافضایص ٔمذاس چسثٙذٌی ٘یض ٔمذاس تغییش ٕٞچٙیٗ  .تاضذ یٔ

ی دیٛاسٜ ٌٛد تشای ٞا ضىُچسثٙذٌی تش تغییش  شیتأح. اتذی یٔدسصذ افضایص  23ی دیٛاسٜ ٌٛد تا ٞا ضىُدسرٝ ٔمذاس تغییش  20

ی دیٛاسٜ ٞا ضىُچسثٙذٌی تش تغییش  شیتأح وٝ یعٛس تٝ تاضذ یٔ تش تضسيی ٞا اصغىانص صاٚیٝ تیطتش ا تشٗ ییپای ٞا اصغىانصاٚیٝ 

چسثٙذٌی تش تغییش  شیتأحٚ ایٗ دس حاِی است وٝ  تاضذ یٔدسصذ  13دسرٝ دس حذٚد  40دسرٝ تشای اصغىان  10ٌٛد تا صاٚیٝ 

 .تاضذ یٔ 23دسرٝ حذٚد  20ی ٌٛد تا صاٚیٝ اصغىان ٞا ضىُ

ٚ  افتٝی صیافضای وّی ٚ افمی دیٛاسٜ ٌٛدٞا ٞا ضىُی ٔیضاٖ تغییش ٌٛدتشداسٔی تٛاٖ ٌفت تا افضایص صاٚیٝ  تٝ عٛس وّی

 .وٙذ یٔافضایص پاسأتشٞای ٔماٚٔت تشضی خان ٘یض احش آٟ٘ا سا تطذیذ 
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