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 خالصه

داضتي اعالػات وافی دس هَسد اػواق هختلف خان  ٍ تغَس ولی اهشٍصُ هغالؼات طئَتىٌیىی خضء خذائی ًاپزیش دس ّش پشٍطُ ػوشاًی هی تاضذ

هی  ساصُ ّا هستلضم اػوال همادیش هٌاسة ظشفیت تاتشی خاناًدام عشاحی صحیح  تذٍى اًدام هغالؼِ هىاًیه خان اهىاى پزیش ًوی تاضذ. 

خوغ دس ایي تحمیك سؼی ضذُ است تا . لزا همذٍس ًیست ایي واس خضء تا اعالػات طئَتىٌیىی وِ اص گواًِ ّای حفشضذُ تِ دست هی آیذ ،تاضذ

هتشی ٍ تا تىاس گیشی ًشم افضاس سیستن اعالػات خغشافیایی  23گواًِ حفاسی ضذُ تا ػوك  352آٍسی اعالػات طئَتىٌیىی حاصل اص 

(ArcGis)  خان  طئَتىٌیىیایي پٌِْ تٌذی تمشیة خیلی خَتی سا اص پاساهتشّای  دس ضْش تٌذسػثاس پٌِْ تٌذی گشدد. هماٍتی خانپاساهتشّای

 ::تیص اص ح تذست آهذُ دس ایي تحمیك ًطاى هیذّذ وِ تِ هٌْذساى اسایِ هیذّذ وِ هیتَاى دسعشاحی ّای پی ساصُ اص آى استفادُ ًوَد. ًتای

دسخِ تَدُ وِ تا افضایص  41صاٍیِ اصغىان داخلی خان تیص اص ٍ  21تیص اص  Sptتؼذاد ضشتات دسصذ اص هحذٍدُ هَسد هغالؼِ داسای 

ص ًظش پایذاسی دس سدُ خاوْای خیلی سفت ػوَم خاوْای چسثٌذُ ااص ًظش تَصیفی ًیض دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ، ػوك تش همذاس آى اضافِ هیگشدد. 

 ٍ فَق الؼادُ سفت ٍ خاوْای داًِ ای اص ًظش تشاون ًسثی دس سدُ خاوْای هتَسظ ٍ هتشاون لشاس داسد.

 

 GISپهنه بنذی شئوتکنيکی، پارامترهای مکانيک خاک، شهر بنذرعباس، کلمات کليذی:     

 

 

  مقدمه .1
 

ػلن هٌْذسی طئَتىٌیه اص اّویت تاالیی تشخَسداس است تِ گًَِ ایىِ تا آگاّی اص ًَع خان هٌغمِ ٍ داضتي ضٌاخت پاساهتشّای هماٍهتی خان دس 

ا پاساهتشّای هماٍهتی تِ ساحتی هیتَاى تَاى تاستشی خان ، لاتلیت ًطست پزیشی خان ، اسصیاتی خغشات طئَتىٌیىی ّوچَى سٍاًگشایی ٍ غیشُ س

یتی وِ هیتَاًذ ًمص تسضایی دس واّص خساسات ًاضی اص هخاعشات طئَتىٌیىی داضتِ تاضذ دستِ تٌذی هٌاعك هحاسثِ ًوَد. اص خولِ الذاهات هذیش

ی ٍ هختلف یه ضْش اص ًظش پاساهتشّای هماٍهتی ، الیِ ّای خان ٍ دس هؼٌای ولی آى پٌِْ تٌذی طئَتىٌیىی ضْش تا ّذف تىاسگیشی دس تشًاهِ سیض

 هذیشیت ضْشی هیثاضذ.

ت اٍلیِ اص  عشاحی یه پشٍطُ ػوشاًی، اعالػات دلیمی اص خٌس ٍهماٍهت خان، ضیة، تَپَگشافی، سغح آب صیشصهیٌی،  هحل دس فاص هغالؼا

ِ تٌذی احذاث ٍ ... پشٍطُ هَسد ًیاص هی تاضذ ٍ تْشُ گیشی اص سیستن اعالػات خغشافیایی دس خوغ آٍسی ایي اعالػات ٍ ًْایتا تْیِ ًمطِ ّای پٌْ

ی خْت استفادُ ّوضهاى اص دادُ ّای هختلف، هاًٌذ هغالؼات هىاًیه خان، تَپَگشافی ٍ ... تاػج واّص ّضیٌِ اًدام هغالؼات هیپاساهتشّای هماٍهت

،  ّضیٌِ ّایی سا   C ,øخان هثل  تشضی هماٍهت پاساهتشّای تؼییي ٍ خان تٌذی عثمِ حذ دس ػولیات ضٌاسایی، سادُ تشیي اًدام تشای اهشٍصُ ضَد.

 تِ الذام الصهِ، آصهایطات ٍ هحلی ضٌاسایی ػولیات اًدام تذٍى اص هَاسد هالىیي خیلی دس ضذُ تاػج اهش تشای هتماضیاى دس تش خَاّذ داضت ٍ ّویي

                                                
 استبدیبر گريٌ مهىدسي عمران، داوشگبٌ هرمزگبن 2
 داوشجًی کبرشىبسي ارشد خبک ي پي،پردیس داوشگبهي قشم،داوشگبٌ هرمزگبن  1
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دى ًتایح هغالؼات  اص پشّیض خْت عشاح هٌْذسیي ٍ هؼوَال ًوایٌذ عشاح هٌْذسیي یا ٍ عشاحی دفاتش عشیك اص پی ٍ ای ساصُ عشاحی غیشلاتل اػتواد َت

 ًظش دس تا دس هغالؼِ حاضش  افضایص هی یاتذ. پی ساخت ّای ّضیٌِ آى هتؼالة وِ ًوایٌذ هی (over design)تاال   دست عشاحی تِ الذام خان

 گیشی تْشُ ّوچٌیي ٍ Arc GISافضاس  ًشم اص استفادُ تاضْش تٌذسػثاس ٍ دس ضذُ هَخَد حفش ّای گواًِ 142حاصل اص  طئَتىٌیىی اعالػات گشفتي

گشدیذُ ٍ ًْایتا ًمطِ ّای پٌِْ تٌذی پاساهتشّای هماٍهتی خان  اعالػات تٌذی پٌِْ تِ الذامدسٍى یاتی هٌاسة دادُ ّا  ٍ پشداصش ّای لاتلیت اص

 .هتشی اص سغح صهیي (تِْی ضذُ است 21دس اػواق هختلف ) حذاوثش تا ػوك  SPT  ٍøّوچَى 

 
 

 مورد مطالعهمنطقه  .2

دُ وِ دس تخص هشوضی ضْشستاى تٌذسػثاس لشاس داسد . ضْشستاى تٌذسػثاس اص سوت ضوال  تِ ضْش تٌذسػثاس هشوض استاى ّشهضگاى دس خٌَب ایشاى َت

خلیح فاسس ٍ خضیشُ ضْشستاى حاخی آتاد ، اص سوت ضشق تِ ضْشستاًْای هیٌاب ٍ سٍداى ، اص غشب تِ ضْشستاًْای تٌذس خویش ٍ تٌذسلٌگِ ٍ اص خٌَب تِ 

دسخِ ضشلی هختصات خغشافیایی لشاس داسد وِ ٍسؼت آى دس  6783877دسخِ ضوالی ٍ  3882994ضْش تٌذسػثاس دس هحذٍدُ .لطن هحذٍد هیطَد

ػٌَاى هٌغمِ هَسد  ویلَهتش هشتغ تِ 41تمشیثی  حذٍدُ ای اص ضْش تٌذسػثاس تِ ٍسؼتههتش هیثاضذ.  21ویلَهتش هشتغ ٍ استفاع آى اص سغح دسیا  56حذٍد 

ساحلی ، اص  هغالؼِ دس ًظش گشفتِ ضذُ است. هٌغمِ هزوَس اص ضوال تِ ضلغ خٌَتی تلَاس اهام حسیي ٍ تلَاس خوَْسی اسالهی ، اص خٌَب تِ هحذٍدُ تلَاس

 ضشق تِ تلَاس خلیح فاسس ٍ اص سوت غشب تِ تلَاس داًطوٌذ هحذٍد هیطَد.

 

 چگونگی انجام تحقیق .3

ًخست گضاسضات هغالؼات هىاًیه خان اًدام ضذُ دس هٌغمِ خوغ آٍسی ٍ هختصات هحل گواًِ ّای حفاسی ضذُ پس اص تاصدیذُ ّای صحشایی تش 

شم افضاس یه تاًه اعالػات واهل دس ًسٍی ًمطِ هطخص گشدیذ. سپس اعالػات الصم ٍ هَسد ًیاص اص ّش یه اص گضاسضات هغالؼات خان تشداضت ٍ 

Exell ل گشدیذ. تطىی 

فمشُ گضاسش وِ حاٍی اعالػات واهل ًثَدُ ٍ یا ایٌىِ  :31فمشُ گضاسش هغالؼات خان خوغ آٍسی ٍ تا تَخِ تِ تشسسی ّای اٍلیِ  561

دُ تِ گًَِ ایىِ دس تواهی الیِ ّا تؼضا آصهایص ّای الصم اًدام ًگشدیذُ ٍ یا ٌىِ دس ای ویفیت گضاسش اص ًظش ػولیات صحشایی ٍ آصهایطگاّی ًالص َت

پشٍطُ دس تاًه اعالػات ٍاسد ضذُ است. ولیِ اعالػات تشای ّش پشٍطُ تِ  352گضاسضات آٍسدُ ًطذُ ، اص لیست گضاسضات حزف ٍ ًْایتا اعالػات 

ش  ادُ ّای دسج گشدیذُ ٍ لزا تشای ّش گواًِ اعالػات ٍ د دس ضْشتٌذسػثاسهتشی اص سغح صهیي  23هتش تا ػوك حفاسی  3تفىیه الیِ ّای خان دسّ 

اًتمال دادُ ٍ الیِ ّای  ArcGisالیِ خان استخشاج گشدیذُ است. پس اص حصَل ًتیدِ اص تىویل تاًه اعالػاتی اضاسُ ضذُ ، دادُ ّا تِ ًشم افضاس  7

ًمطِ الػات تَدُ پس اص اًتخاب تْتشیي سٍش دسٍى یاتی تشای ًماعی وِ فالذ اعسستشی ایداد گشدیذ. تحلیل آهاسی تش سٍی الیِ ّا صَست گشفتِ ٍ 

 هَلؼیت هٌغمِ ٍ ًماط ًوًَِ تشداسی ضذُ ًطاى دادُ ضذُ است.  2ضىل هتشی تشسین گشدیذ. دس  3ّای پٌِْ تٌذی پاساهتشّای هماٍهتی خان دس الیِ ّای 

 

 
نقاط نمونه برداری  محذوده مورد مطالعه و  -1شکل  
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 تحلیل و بررسی نتایج .4

الیِ ( اًدام  7هتشی) حذاوثش  3دس الیِ ّای  SPT  ٍøتحلیل ّای الصم تش سٍی پاساهتشّای ایي همالِ،  4اضاسُ ضذُ دس تخص  تا تَخِ تِ سٍش اًدام واس

دس الیِ ّایی اص خان وِ تْیِ ٍ تشسین گشدیذُ است.   ArcGis 10.0ٍ سپس ًمطِ ّای پٌِْ تٌذی دس هحذٍدُ هَسد هغالؼِ تا استفادُ اص ًشم افضاس 

صاٍیِ اصغىان داخلی خان دس ًتایح آصهایطات خوغ آٍسی ضذُ هطخص ًگشدیذُ ٍ یا ایٌىِ آصهایص تشش هستمین تشای تؼییي آى صَست همذاس 

 استفادُ ضذُ است.  øتشای تؼییي  2ّوثستگی خذٍل  ٍاتظًگشفتِ، اص س

                                  

 برای خاکهای درشت دانه SPTهمبستگی پارامترهای خاک و عذد  -1جذول 

       تَصیف ø´        γ (KN/m³))دسخِ(

 1-6 1-4 خیلی ضل 24-22 26-1 <39

 6-21 4-: ضل 27-25 46-26 41-39

 21-41 :-36 هتَسظ 28-:2 76-46 47-41

 41-61 36-56 هتشاون 32-31 96-76 52-47

 >61 >56 خیلی هتشاون >32 >96 >52

 

هحاسثِ هی گشدد. دس خذٍل  2هؼشف ػذد ًفَر استاًذاسد اصالح ضذُ هی تاضذ وِ اص ساتغِ     ػذد ًفَر استاًذاسد صحشایی ٍ  Nدس ساتغِ فَق 

 ًیض همادیش ضشایة اصالح ٍ تَضیحات هشتَط تِ ّش یه آٍسدُ ضذُ است.  3

 

                                                                                                                                                           

      

 ضرایب اصالح برای اعذاد آزمون نفور استانذارد -2جذول 
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تشای اًتخاب تْتشیي تشآٍسد همذاس تشای ًماعی اص هحذٍدُ هَسد هغالؼِ وِ فالذ اعالػات تَدُ اص سٍش دسٍى یاتی استفادُ ضذُ است.دس ایي تحمیك تشای 

ى ًمغِ استفادُ ضذُ است. دس ایي سٍش یه ًمغِ تصَست هَلتی حزف ٍ تا اػوال دسٍى یاتی هَسد ًظش تشای آ سٍش دسٍى یاتی اص سٍش اسصیاتی هتماتل

 همذاسی تشآٍسد هی گشدد. سپس همذاس حزف ضذُ دس خای خَد تشگشداًذُ ضذُ ٍ تشای تمیِ ًماط تصَست هدضا ایي تشآٍسد صَست هی گیشد تغَسیىِ

خْت اًتخاب  دس پایاى تا داضتي همادیش ٍالؼی ٍ تشآٍسد ضذُ هی تَاى خغا ٍ اًحشاف سٍش استفادُ ضذُ سا تشآٍسد وشد. دس ایي تحمیك تشای ایي واس ٍ

 استفادُ ضذُ است. ME (Mean Error)  ٍRMSE (Root Mean Square Error)تْیٌِ اص هؼیاسّای هذل 

سٍضْای هختلف آٍسدُ ضذُ است وِ تا دس ًظش  همایسِ  4خذٍل ، دس  ArcGis 10.0تَخِ تِ سٍش ّای دسٍى یاتی هَخَد دس ًشم افضاس تا 

تؼٌَاى )ٍصى دّی ػىس فاصلِ(   IDW، سٍش  MEٍ ّوچٌیي همذاس ػذدی ًضدیىتش تِ صفش تشای هؼیاس  RMSEگشفتي ووتشیي همذاس تشای هؼیاس 

دس ایي تحمیك خْت تؼییي تؼذاد ًماط تْیٌِ دس تشآٍسد هٌغمِ هَسد هغالؼِ، دسٍى یاتی دادُ ّا دس الیِ ّای  تْتشیي سٍش دسٍى یاتی اًتخاب هی گشدد.

 اًدام گشدیذ. 2ٍ تَاى تْیٌِ  21ٍ حذالل  27ٍ  26ثش هختلف تا تؼذاد ًماط ّوسایگی حذاو

 مقایسه روشهای مختلف درون یابی استفاده شذه در تحقيق -3جذول 

RMSE ME ريش درين یببي  مدل تئًری ویم تغییر ومب 

12.724 0.0546 Stable Ordinary Kriging 

12.724 0.0546 Gussian Ordinary Kriging 

12.65 0.0882 Exporental Ordinary Kriging 

12.713 0.0803 Spherical Ordinary Kriging 

12.721 0.0821 Circular Ordinary Kriging 

12.868 0.0466 Stable Simple Kriging 

12.868 0.0466 Gussian Simple Kriging 

12.586 -0.016 - IDW 

12.5060 0.123 - RBF 

13.370 0.0285 - GPI 

13.156 -0.586 Constant LPI 

13.22 -0.720 Quartic LPI 

13.197 -0.5506 Gussian LPI 

13.228 -0.748 Polynomial LPI 

13.103 -0.440 Exponential LPI 

 

هتشی اص سغح صهیي دس هحذٍدُ اًتخاتی اص ضْش  25ٍ  23، 21، 9، 7، 5، 3تشای اػواق  SPT  ٍøًمطِ ّای پٌِْ تٌذی   24تا   3دس اضىال 

 تٌذسػثاس ًطاى دادُ ضذُ است.

 

 
متری                  2در عمق  پهنه بنذینقشه  -3شکل                                پهنه بنذینقشه  -2شکل  متری                            4در عمق         

    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 پي مهىدسي مکبویک خبک ي ي ملّ ايلیه کىفراوس

 داوشکدٌ مهىدسي عمران، داوشگبٌ تربیت دبیر شهید رجبیي تهران 
 2131آذرمبٌ 21ي  21

 

 

 

 

 

پهنه بنذینقشه  -5شکل                            پهنه بنذینقشه  -4شکل                         متری      8در عمق                         متری   6در عمق   

 

 

 

پهنه بنذینقشه  -7شکل                             پهنه بنذینقشه  -6شکل                         متری   12در عمق            متری              11در عمق   

 

 

 

ø  متری 2در عمق                          ø  پهنه بنذینقشه  -9شکل                           پهنه بنذینقشه  -8شکل                         متری         4در عمق  
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 نتیجه گیری .6
 

پاساهتشّای هماٍهتی خان تْیِ گشدیذُ وِ تا  ًمطِ ّای پٌِْ تٌذیگواًِ حفش ضذُ دس ضْش تٌذسػثاس  352دس ایي تحمیك تا استفادُ اص اعالػات 

 تَخِ تِ هطاّذُ ًمطِ ّا ًتایح صیش حاصل هیگشدد.

دسخِ هی  41صاٍیِ اصغىان داخلی خان تیص اص ٍ  21تیص اص  Sptتؼذاد ضشتات دسصذ اص هحذٍدُ هَسد هغالؼِ داسای  ::تیص اص  -2

 تاضذ.

هتشی ًیض  23هتشی تا  7دسخِ ٍ اص ػوك  47تا  41دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ تیي هتشی اص سغح صهیي، صاٍیِ اصغىان خان غالة  7تا ػوك   -3

 هی تاضذ. 61تا  41دس ولیِ اػواق تیي  Sptتشای تؼذاد ضشتات پاساهتش غالة خان دسخِ هی تاضذ.  52تا  47تیي 

ُ اص ًظش پایذاسی دس سدُ خاوْای خیلی هیتَاى گفت وِ ػوَم خاوْای چسثٌذ SPT  ٍøتا تَخِ تِ هحذٍدُ همادیش ػذدی تشای پاساهتشّای  -4

 سفت ٍ فَق الؼادُ سفت ٍ خاوْای داًِ ای اص ًظش تشاون ًسثی دس سدُ خاوْای هتَسظ ٍ هتشاون لشاس داسد.

 هتشی ٍ پاییي تش ایي افضایص هحسَس هی تاضذ. 21افضٍدُ ضذُ تِ گًَِ ایىِ اص ػوك  SPT  ٍøتا افضایص ػوك تِ همذاس   -5
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دس هٌغمِ خٌَب ضشلی ٍ خٌَب غشتی هٌغمِ هَسد هغالؼِ ٍ تیطتشیي همذاس ًیض دس هٌغمِ ضوال ضشلی هٌغمِ هطاّذُ  SPTووتشیي همذاس  -6

 گشدیذُ است.
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