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هصالخ  

 5داده بنياد  هیبا نظر داریدرتوسعه پا 4کيژئوتکن يمهندسموثر برای تعيين و شناخت اهميت و كاركردهای  يارائه مدل مفهوم پژوهشهدف 

 ایو پا تیرا تقو 6داریتواند توسعه پايم کيژئو تکن يمهندس كاركردهای موثراز  کيامپرسش طرح شدكه: كد نیا ،به هدف يابيدست یباشد. برايم

با حوزه  قيو سپس اثبات آن آغاز نشد بلکه روند تحق یتئور کیبا  قيشوند، تحق يانجام م تئوری گراندد هیكه بر پا اتيقيتحق يسازد؟ همانند تمام

 نیداده ها در ا یابزار جمع آور بوده وو جهت دار  ینظر ،کیتئور ی. نمونه برداردیگرد داریموارد مرتبط پد جیشروع و بتدر مربوطه يمطالعات

و  با خبرگان دو حوزهمشاهدات، مصاحبه  شات،یآزما ،یبردار شيو ف یاز مطالعات كتابخانه ا یعبارت است از مجموعه ا یرشته ا نيپژوهش ب

حاضر  قيتحق اند. فتهقرار گر ليو تحلزيمورد آنال  MATLAB  ،SPSS ، EViewsیافزارها نرم افزارها از جمله نرم يبرخ یاریپرسشنامه كه به 

 ،داده انجام و پس از نقطه اشباع یموضوع جمع آور نيياست. پس از تبب یتوسعه ا-یو روش كاربرد تيو از نظر ماه بوده يفيك قاتيازانواع تحق

، انجام و مولفه ها وندهايپ افتنیموضوع و  دربعد از غور  «یمحور یكدگذار»ستخراج و ا ؛ميمفاه ،یدر مرحله بعد ،صورت گرفت« باز یكدگذار»

 . ارائه شد« زینالمدل »به نام  يابعاد مشخص و مدل مفهوم «يانتخاب یكدگذار»با  تیكه در نها دیگرد نييتع

 .مدل مفهومی، گراندد تئوری، توسعه پایدار، ژئوتکنیک، نظریه داده بنیاد:کلمات کلیدی
 

 

 رورت تحقیقضو  مقدمه .1

 
 ندیاز فرآ يبلکه به عنوان بخش ستيداده ها ن یبنا شده است مقدم بر جمع آور یا نهيزم یمفهوم ساز  هینظر هیكه بر پا قينوع تحق نیموضوع در ا اتيادب

 شکست پي در ،ميالدی  بيستم قرن پایاني دهه در یدار،پا توسعه نظریه [1]همزمان خواهد بود.  ريو تفس ليو تحل هیداده ها و با تجز یجمع آور یياستقرا

 ملي، جهاني، زیست محيط بر مخرب آثار و زندگي مطلوب شرایط به توانایي عدم در پسامدرنيسم، و مدرنيسم جمله از ریزی برنامه مختلف مکاتب

 صحيح سياست و ریزیها برنامه در دولتها استراتژیک نقش هنظری این ای پایه مباني به نيل برای شک بي. گذاشت وجود عرصه به پا محلي و ای منطقه

ریزی نشده و نامتناسب با نيازهای منطقه، عدم وجود طرحي جامع برای توسعه و حفاظت از نوار ساحلي، كاربردهای برنامهبرای مثال  [2] .است ضروری

تا به امروز  1350ساحلي، موجب تخریب شدید نوار ساحلي از دهة  استفادة نادرست از ضوابط و مقررات برای ساخت و سازها ی نوار زیبا و جذاب

را تشدید  ،آنياصول ريشده است. هم زمان با این تخریب، عامل طبيعي دیگری نيز به صورت افزایش ارتفاع سطح آب دریا، در كنار ساخت و ساز غ

                                                 
 ، واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم یعلم اتیعضو ه 1
 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و نماینده مجری  مطالعات پدافند غیر عامل طرح های توسعه منابع آب مشاور 2
 مدیر حراست و کارشناس ساختمان شرکت آب منطقه ای اردبیل 3

4 Geotechnical Engineering 
5 Grounded theory 
6 sustainability development 
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شد ضمن استفاده از مصالح  يداده م یشتريمطالعات ارزش ب نیه اكه ب يدرصورت ،ينوار ساحل يکي[ با توجه به مسائل خاص ژئو تکن3كرده است.]

كار مسبب توسعه  رويو كاهش مصرف انواع مصالح و ن یاحداث گردد كه خود ضمن حفظ انرژ یشتريبا عمر و دوام ب یيناهاب دیگرد يم يمناسب سع

  آورد. يرا فراهم م ندگانیآ یوحفظ منابع برا داریپا
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از سه بخش شهری، روستایي و عشایری تشکيل یافته است. بخش شهر ی در پنجاه سال اخير و بویژه در دو دهه اخير از  جامعه ایراندر هر حال 

ساخت و  ونرشد مره نیا [4]رشد بسيار سریعي برخوردار بوده است به گونه ای كه نزدیک به هفتاد درصد جامعه ایران را هم اكنون تشکيل مي دهد 

  شد. يبنا م  کيژئوتکن يبر مطالعات مهندس ادشانيبن ستیبا يبوده كه م یيسازها

 پایداری محيطي به مدل دارد، جهت سنجش را در بر و .. جنبه های اقتصادی، اجتماعي و محيطيكليه پایداری عبارت دليل آنکه مفهوم ه ب

ه در این پژوهش ارائه خواهد شد شاید اولين گام این مسير ب [ مدلي كه5.]شود به صورت كاربرد ی مطرح های نویني نياز است. تا مفاهيم توسعه پایدار 

 شمارآید خواهد توانست دومقوله غير همجنس را در كنار هم آورده و تاثيرات متقابل یکي بر دیگری را مورد چالش قرار دهد.

با توجه به لزوم از نظر پنهان داشت، برای نمونه، ، در این زمينه دولت و قوانين راتاثير گذار و غير قابل انکار حکومت ها و از طرفي نباید نقش 

نهایت لحاظ روابط بين  و در گردد. به عهده داشته باشد احساس مي توجه به توسعه پایدارضرورت ایجاد آیين نامه ای كه بتواند پشتيباني موضوع را

، كه بي شک الزامات مهندسي ژئوتکنيک را ن آیين نامه ای استجهت تهيه چني عوامل پایداری بریکدیگر و بر روند ساخت و ساز را حداقل موارد الزم

در حال [ 6] آیين نامه نيز از دیگر گزینه های جمع بندی به شمار مي آید. توجه به جامعه مهندسي به عنوان یکي از ذینفعان اینهم در بر خواهد داشت، 

پایدار را تحت تاثير قرار داده اند و این موارد در كنار محيط متغير بحث، كار  حاضر چالش های متعدد و زمينه ای گوناگوني بحث های مربوط به توسعه

 را به بن بستي پيچيده رهنمون ساخته است.

های متفاوت مطرح و مورد  نگرش توسعه پایدار در ابعاد مختلف و در چهارچوبآن روز به روز در حال تغيير است،  توسعه پایدار ومفهوم

توسعه  [7]شود. زندگي، كيفيت محيط، كيفيت مکان، رضایتمندی و غيره مطرح مي توزه در قالب مفاهيم نویني چون كيفيتوجه بوده است. كه امر

مفهوم تالش  نی. ااستافتهیمتحده ظهور  االتیخارج از ا یااست كه بطور گسترده يعموم یاستگذاريو س تیریدر مد دیمهم و جد یچشم اندار داریپا

 ري: تاثدهديرا مورد توجه قرار م يمختلف یهانهيزم داریرا مورد توجه قرار دهد. توسعه پا يكنون یرفتارها ندهیآ جینتا یشن ترتا به نحو رو كنديم

نظریه توسعه پایدار [ 8]شهرها. یهوا يآلودگ ر،یپذ دیتجد ريكاهش منابع غ ن،يزم بیازن، تخر هیال بیتخر ،يآب و هوائ راتييتغ ،یاگلخانه یگازها

پارادایم های مختلف مطرح شد. این نظریه كه گزیده ای از راهبرد های سودمند  ی پياپيي بر ای شکست هاسال های پایاني قرن بيستم به عنوان پاسخدر 

گير او و اینک همان مشکالت گریبان درخود دارد، یک رویکرد جدید و همه جانبه به مسایلي است كه انسان خود آنها را ایجاد كرده و مکاتب قبلي را

خواستگاهي جز شهرها  در حقيقت تمام مشکالت و مسایل زیست محيطي كه این نظریه در پي بر طرف كردن آن است، محيط زندگيش شده است.

پایدار شهری [ از این رو است كه عمده منابع داده های اوليه این پژوهش در توسعه پایدار به توسعه 9]نداشتند و منشا پيدایش همه آنها شهرها مي باشند.

 متمایل بوده اند.

شود. از بين این بالیا زلزله به عنوان یک  مي ترین نگراني در زندگي مردم تلقي امروزه بالیای طبيعي در كنار روند رو به رشد كشور، گسترده

 آید و در برای بار دیگر هم غافلگيرانه مي زلزله ها بارها و بارها در كشور ما تجربه شده است، اما رود. عملکرد طبيعي قوانين كره زمين به شمار مي

امروزه با گسترش و توسعه شهرنشيني و شهرسازی و افزایش  كند. خاطره انسانها برخالف سایر حوادث طبيعي اثرات با شدت و مراتب قویتری ثبت مي

ای مطالعات مرتبط با زلزله هایي كه توسعه پایدار را  [ یکي از موارد پایه10] آميز آن زیادتر شده است. جمعيت، خطر زمينلرزه بيشتر ونتایج فاجعه

 متزلزل مي سالزد در دل مهندسي ژئوتکنيک نهفته است.

ثبات رفاه و دوام درآمد مانطباق توليد با صرفه بر اساس شاخصهای اقتصادی در دراز در بعد دیگر و با یک نگرش جامع تر مي توان گفت 

[ كه این پایداری در حوزه مسکن، و نيز در حوزه درآمد  و 11ي از اصول توسعه پایدار محسوب مي شود .]مدت و انطباق با شاخص های زیست محيط

باالجبار رفاه  و مدرنيزاسيون شهری به مهندسي ژئوتکنيک مدیون است. چرا كه  عمر مفيد ساخت و ساز اگر از عمر متوسط انسانها كمتر باشد هر فرد 

 ه ای را اعم از پل، مسکن، شریان های حياطي و ارتباطي، نيروگاه، سد، بيمارستان، ساحل سازی، اسکله و.. را بپردازد.دوبار باید هزینه ساخت هر ساز

لکن  توسعه پایدار عمال بسيار گسترده تر و  [12] مهنسي ژئوتکنيک به سبب ماهيت كار اغلب با مشکالت پيچيده چند متغيره سروكار دارد

چرا كه خود مهندسي ژئوتکنيک تنها گوشه ای از توسعه پایدار را تشکيل مي دهد و كمک بر برپایي آن مي كند. هدف  پيچيده تر از این بحث است

است تا این گوشه از كار بطور دقيق  یاستفاده از گراندد تئور با داریدر توسعه پا کيژئوتکن ينقش مهندس يمدل مفهوم يطراحاصلي در این مقاله 

 مفهومي برای دست اندركاران ارائه گردد.شناسایي شده و یک مدل 
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 یو نمونه بردار هیضفر ،پرسش .2

 
 ؟مي تواند توسعه پایدار را تقویت و یا پایا سازدمهندسي ژئو تکنيک كداميک از اثرات و تبعات الزامات : عبارت است از قيتحقاین  ياصل پرسش

و سپس اثبات آن آغاز  یتئورفرضيه یا  کیبا  قيتحق ،ن گراندد تئوری بنا شده استی یا هماا نهيزم یمفهوم ساز  هینظر هیبر پاكه  يقيتحق در

و این یک روش نوین مدل سازی مفهومي شود.   يم داریموارد مرتبط پد جیشروع شده و بتدر يحوزه مطالعات کیبا  قيشود بلکه روند تحق ينم

و جهت دار  یو نظر  کیتئور یبردار ونهنم قيتحق نیدر ا ینمونه برداري نمایاند. محسوب مي گردد كه به تدریج ابعاد و فرضيات خود را به محقق م

 .است یتوسعه ا یكاربرد قاتيو روش از تحق تيمحسوب شده و از نظر ماه يفيك قاتيحاضر ازانواع تحق قيتحق [1] است.

 

 

  قیروش و ابزار تحق .3

 
  «یمحور یكدگذار»استخراج و  ميانجام و سپس مفاه«  باز یكدگذار»به نقطه اشباع  دنيرس داده ها انجام و  پس ار یجمع آور ،موضوع نيياز تبب پس

و مدل  شدهابعاد مشخص   «يانتخاب یكدگذار»با  تیشود كه در نها يم نييو روابط، انجام شده و مولفه ها تع وندهايپ افتنیبعد از غور در موضوع و 

 چيه یياز محققان معتقدند روا یاريفلذا بس [13]«ندارد يچندان گاهیجا  یيلذا روا ستين يابیهدف، ارز يفيك قيچون در تحق»شود.   يارائه م يمفهوم

صحبت  قيتحق یيكه ازز روا يهنگام يفيمحققان ك»[ 1] «كنار گذاشته شوند يفيك قاتياز تحق یيمفهوم روا دیندارد لذا با يفيك قاتيبا تحق يارتباط

سه مورد مذكور بنا بر استنباط،  نیا قيتحق نیدر ا [14]« كنند ي، اشاره م یبودن ، امانت دار ری، دفاع پذ يرفتنیچون پذ یيكنند معموال به واژه ها يم

 نيآن تام یيایشد پا يتوان مدع يلذا م ق،يتحق ريمس یجا یگفت به سبب استفاده از نظرات خبرگان در جا دیبا  یيایحاكم است، اما در خصوص پا

،آزمایشات، یبردار شيو ف یاز مطالعات كتابخانه ا یعبارت است از مجموعه اجمع آوری داده های اوليه در این پژوهش بين رشته ای  ابزار ،شده است

مورد آناليز و تحليل قرار گرفته     MATLAB  ،SPSS ،EViewsكه به یاری برخي نرم افزارها از جمله نرم افزارهای ، مصاحبه ها و پرسشنامهمشاهدات

 اند.
 

 

 وری پژوهشآنو .4

 
و تحقيقات كمي را تحت  آن و استفاده از روش تحقيقات كيفي كه امروزه در دنيا دامنه آن هر روز بيشتر شده خود این موضوع و بين رشته ای بودن

ای كمي در اكثریت قریب به به نظر نگارندگان در بحث های مربوط به مهندسي ژئوتکنيک كه سرسختي استفاده از روش ه [15]الشعاع قرار داده اند

است كه به نظر محققان،  یو نوآور تيابتکار و خالق ازمنديمولفه ها به مدل ن لیتبداتفاق اندیشمندان داخلي وجود دارد، نوعي ابتکار است، بعالوه 

  .ديطلب يعوامل م نيون بروابط مکن افتنیو  يحدس ذهن یرا برا يخاص تيموضوع خود خالق نینوآورانه است ا يعالوه بر موضوع كه بحث
 

 

 وری داده هاآمع ج .5

 
مشاهده،  قیباز انجام شود، داده ها از طر یداده ها صورت گرفته و كدگذار یجمع آور دیموضوع با نييباز: بعد از تع یداده و كد گذار یآور جمع

 یورآپژوهش در مرحله جمع  نیساس روش منتخب در ابر ا دیگرد یهمه جانبه موضوع جمع آور یها يمصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک و بررس

تواند سبب  يمرحله موجب انحراف و م نیگونه اقدامات در ا نیچرا كه ا رنديمورد مطالعه قرار گ يمدل ها و مطالعات قبل ای قيتحق نهيشيپ دیها نبا هداد

شده مکرر با  برونقطه اشباع ، رو یاز نشانه ها يکی»رود.  يم شياع پداده ها ونقطه اشب تیداده ها تا مرحله كفا یمحتمل محقق شود. جمع آور یسو گر

به بعد مورد بررسي قرار گرفت بااساتيد هر دو مقوله هم ژئو تکنيک و هم توسعه  1996مقاالت و كتب مختلف از سال  [1]« است. یتکرار یداده ها

ظهار نظرها مرور شد، برخي نظرات با تلفن و پيامک و ایميل از اساتيد دو پایدار مصاحبه هایي صورت گرفت، متن مصاحبه ها و گزارشات قبلي و ا

. در این رابطه از اساتيد دانشگاه صنعتي شریف، دانشگاه صنعتي سهند، دانشگاه بين المللي امام رضاع، دانشگاه امام صادق، حوزه مورد بحث اخذ گردید

نفر از كارشناسان مرتبط با موضوعات دو حوزه مطالعاتي،  38ریز و دانشگاه اروميه به همراه دانشگاه خواجه نصير، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه تب
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شود  ياز آن آورده م يمطلب ، بخش صيكه به سبب تلخ لیبه شکل جدول ذ يشدند و در جدول ینفر، جمع آور 57 نظرات در مجموعبهره گرفته شد. 

 شد. آنها انجام یباز رو یدرج شده و كد گذار

 

 ها افتهی لیو تحل هیزجت .6

 
هایي از جداول مربوط یکي از مختصات این روش روبرو شدن محقق با انبوهي از داده های خام است لذا به سبب محدودیت صفحات این مقاله، نمونه  

ای  نمونه درج گردیده است. ها مفهوم كد صينمونه روند تشخ( 2و  در جدول ) هياول یداده ها یباز رو ینمونه گدگذار( 1درج مي گردد، درجدول )

 ژئوتکنيک است و در مراحل و كدهای بعدی روی توسعه پایدار كار مشابهي انجام شده است.كه در اینجا درج شده  روی حوزه مطالعاتي مهندسي 

 

 گدگذاری باز روی داده های اولیهنمونه   -1جدول 

 کد منبع داده های اولیه

)ارتباط محيط زیست و مهندسي ژئو  زیستيجایگاه زهکشي كنترل شده و زهکش 

 تکنيک(

 ی مجدد از آنآب و استفادههای پاالیش زهروش

 آببيني كيفيت زههای پيشبررسي و ارزیابي مدل

3rd Irrigation and Drainage Network Management 

National Conference (IDNC2011) 

http://myexpert.ir/ 
Slope Stability و  2003. Engineering and Design Manual 

(EM 1110-2-1902). U.S. Army Corps of Engineers, 

Washington, DC. 

A1 

1389استهبان، ،  همایش ملي مهنسي عمران و توسعه پایدار بررسي منشا و كيفيت و آلودگي های شيميایي با منشا ژئوتکنيکي  A2 

 و خاكبرداری ها و سدهای خاكيپایداری شيرواني ها در انواع مختلف خاكریزی ها 

 گودبرداری و پایداری در محيط های مختلف به وِیژه پيرامون منابع خاص

 جایگزیني لرزه ای –اصالح خاک به روش تراكم 

 اختالط عمقي خاک، دقت در الیه ها

 در تزریق با فشار باال، كنترل مواد ، كنترل فشار تزریق، بازرسي تبعات و آثار

 به روش های طبيعي و منطبق با محيط زیست پایدار سازی خاک

Deep Excavations,M. Ufuk Ergun Department of Civil 

Engineering, Middle East Technical University,Ankara, 
Turkey 

نرم یها در خاكها يها و پ یكتاب خاكبردار  
By: Hans-Georg Kempfert Berhane Gebreselassie 

Closure to Shear Strength in Preexisting Landslides 
T.D. Stark, M. Hussain. 

2011. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE. 
Geotechnical Slope Analysis,2010 

www.civil.eng.ox.ac.uk/publications/theses/love.pdf,1984 

هيشگاه ارومدانی،بهادر یهاد ،نگهبان یو سازه ها یگودبردار يبا مبان یيآشنا  

A3 

 اصالح خواص خاک به روش انجماد

 اصالح خاک با مهار بندی و سویل نيلينگ

 مقاالت مندرج در سایت انجمن مهندسي ژئو تکنيک

جلد اول -كتاب دیوار های ميخ گذاری شده در خاک   
http://icivil.ir/short/?20Nail 

A4 

 تراكم با روش شمع كوبي

  عيو پایدار سازی های طبي تحکيم

 حفاری و گوبرداری اصولي

Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil 

Slopes Design and Construction Guidelines 
آب و  يمهندس شركت، رويوزارت ن،دستورالعمل ایمني حفاری و گودبرداری

1390 سال، و توسعه یزیبرنامه ر معاونتر،فاضالب كشو  

A5 

 , Landslides: From Mapping to Loss and Risk Estimation ي اصالح خاک در برابر روانگرایيروش های ارتعاش

Giovanni2007 

www.civil.eng.ox.ac.uk/publications/theses/dyer.pdf,1985 
www.civil.eng.ox.ac.uk/publications/theses/burd.pdf,1986 

 

A6 

 A7 خاک گروتينگ و استفاده از این روش در بهسازی

 مدیریت خاكهای مساله دار ظاهر شده به صورت عدسي حين اجرا

 تثبيت الیه های خاكریز با روش های نوین
A8 

 تثبيت خاک با سيمان، بنتونيت، آهک ، قير و خاكستر بادی

 تراكم با انواع غلتک ها و آثار زیست محيطي
Landslide Risk Assessment 

Author: E. M. Lee; D. K. C. Jones  Year: 2004 A9 

 دقت در كاربرد صحيح و منطبق با محيط زیست ژئوسنيتيک

 دقت در كاربرد صحيح و منطبق با محيط زیست ژئوتکستایل

 ژئو فوم و كاربرد آن ،  دقت در كاربرد صحيح و منطبق با محيط زیست ژئوگرید

TTM Ground Anchors, Geotechnical and ground anchor 

system 

کيژئوتکن يمهندس يگ تخصصوبال  

http://khosrovani.blogfa.com 

http://www.geoengineer.org/onlinelibrary 

A10 

 سيستم های مبتني بر ژئو پليمرها،  سيستم های پایداری مبتني بر گابيون

 زمين لغزه ها و كنترل آنها

 كتاب مقدمه ای بر فيزیک زمين لغزش ها
Performance of Three-Dimensional Slope Stability 

Methods in Practice, T.D. Stark, H.T. Edie. 
1998. Journal of Geotechnical and Geo environmental 

Engineering, ASCE, Vol. 124, No. 11, November, 1998, 
pp. 1049-1060. 

A11 

 A12 بحث های مقابله با آبشستگي حاشيه و كرانه های رودخانه ها و سواحل
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بعد از اتمام جمع آوری داده ها و رسيدن به نقطه اشباع كه محققان مشاهده نمودند بسياری از صحبت ها  كد اختصاص یافت، 224بدین ترتيب بيش از 

نون مفهوم و داده ها تکراری شده است و موضوع تازه ای به دست نمي آید، كار نمونه برداری بسته شد و داده ها كه همه كد گذاری شده بودند اك

 درج شد كه در اینجا بخشي از آن درج مي گردد: (2شماره )گذری انجام گردید این مفهوم گذاری در جدولي به شکل جدول 
 

تشخیص مفهوم کد هانمونه روند  -2جدول   

 مفهوم داده های اولیه

 سعي در ایجاد توازن بين جمعيت و خدمات و عمر سازه ها
 تکنيک( ژئو مهندسي و زیست محيط ارتباط) زیستي شزهک و شده كنترل زهکشي جایگاه

 آن از مجدد یاستفاده و آبزه پاالیش هایروش
 استفاده هوشمندانه و كم از انرژی های تجدید ناپذیر
 افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر در سبد انرژی

 آبزه كيفيت بينيپيش هایمدل ارزیابي و بررسي

 ژئوتکنيکي منشا با شيميایي های آلودگي و كيفيت و منشا بررسي
 توجه به ابعاد انساني و طبيعي در بحث های توسعه

 خاكي سدهای و ها خاكبرداری و ها خاكریزی مختلف انواع در ها شيرواني پایداری

 خاص منابع پيرامون وِیژه به مختلف های محيط در پایداری و گودبرداری

 ای لرزه جایگزیني – تراكم روش به خاک اصالح
 حفظ حق دسترسي آیندگان به منابع طبيعي

 ها الیه در دقت خاک، عمقي اختالط

 آثار و تبعات بازرسي تزریق، فشار كنترل ، مواد كنترل باال، فشار با تزریق در

 زیست محيط با منطبق و طبيعي های روش به خاک سازی پایدار

 انجماد روش به خاک خواص اصالح

 نيلينگ سویل و بندی مهار با خاک اصالح

 كوبي شمع روش با تراكم
 كاهش آالینده های آب و خاک و هوا

 طبيعي های سازی پایدار و تحکيم

 اصولي گوبرداری و حفاری
 احترام به حقوق سایر جانداران در بحث های توسعه

 حفظ حقوق آیندگان

 روانگرایي برابر در خاک اصالح ارتعاشي های روش

 خاک هسازیب در روش این از استفاده و گروتينگ

 اجرا حين عدسي صورت به شده ظاهر دار مساله خاكهای مدیریت

 نوین های روش با خاكریز های الیه تثبيت

 بادی خاكستر و قير ، آهک بنتونيت، سيمان، با خاک تثبيت

 محيطي زیست آثار و ها غلتک انواع با تراكم
 عمر بيشتر سازه ها یعني كمک به توسعه پایدار

 ژئوسنيتيک زیست محيط با منطبق و يحصح كاربرد در دقت

 ژئوتکستایل زیست محيط با منطبق و صحيح كاربرد در دقت

 ژئوگرید زیست محيط با منطبق و صحيح كاربرد در دقت

 آن كاربرد و فوم ژئو

 گابيون بر مبتني پایداری های سيستم

 پليمرها ژئو بر مبتني های سيستم

 آنها كنترل و ها لغزه زمين

 سواحل و ها رودخانه های كرانه و حاشيه آبشستگي با لهمقاب های بحث

 بارگذاری

 برگشت به حالت اوليه

 قابليت جبران

 عمليات كم مصرف در بعد انرژی

 اولویت بندی مصالح

 مصالح بومي

 كنترل و ارزیابي مدام

 پایش آنالین

 توجه به نيازهای آتي

 محوریت ظرفيت زیست محيطي

 زهکشي

زینه و فایده در محيط زیسته  

 رصد شاخص های زیست محيطي

 توجه به جمعيت های گياهي و جانوری

 توجه به چرخه های  طبيعي

 توجه به پاالیش طبيعي رودخانه ها و خاک و آب زیر زميني

 كنترل تعداد گمانه ها و چاه ها با توجه به منطقه

 توجه به نيازهای بوميان منطقه

ه آمایش سرزمين توجه ب  

 توجه به الیه های زیر سطحي بجز آب و خاک

 توجه به ابعاد انساني

 محور قراردادن ميراث باستاني 

 محوریت تبعات فرهنگي و مردم شناسي

 نشت و نشست

 كنترل شيرابه ها

 حفاری و گود برداری منطبق

 قوانين و آئين نامه ها

 ضوابط فني

دولت نقش های كنترلي  

 اعتبارات هدفمند

 سيستم انتقال بار

 افزایش عمر مفيد 

 افزایش كارایي و بهره وری

 كنترل آلودگي ها

 كنترل رسوبات

 مشاركت اقتصادی مردم در توسعه
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آمده است گام بعدی  (2) جدول بخشي از آنها دراستخراج شد كه این  مفهوم 38در انتهای بحث تشخيص مفاهيم جمع بندی صورت گرفت و حدود 

مولفه هایي را مولفه سازی بود كه بر اساس مفاهيم استخراج شده باید مولفه هایي استخراج و استنباط شده و راه برای ارائه مدل مفهومي هموار شود لذا 

استخراج نمودند، سپس در جدول مولفه  32به تعداد  (3شماره )به شرح جدول  توسعه پایدارنفر از اساتيد امر و خبرگان  5محققان پس از مشورت با 

( ابعاد متغير وابسته استخراج شد، جداول متعدد دیگری از جمله تعداد تکرار هر مفهوم، ميزان ارزش هر مولفه و 5( تعيين ابعاد گردید و در جدول )4)

 ت مقاله ، آورده نمي شود.امثال آن حين  جمع آوری و تجزیه و تحليل داده ها استخراج گردید كه به جهت محدودیت صفحا
 

تشخیص مولفه ها  -3جدول   

 مولفه ها تشریح مفاهیم ردیف

 توجه به ظرفيت های زیست محيطي خاک و مصالح زیر سطحي طرح ها  برای جلوگيری ازشکست 1
 محيطي زیست  تحمل قابل بارگذاری

 محيطي زیست تحمل قابل خاكبرداری

 رپایدا توسعه با منطبق مصالح جدول تهيه

 زیست محيط  با منطبق  زهکشي سيستم

  طبيعي نشست و نشت كنترل سيستم طراحي

 های ظرفيت به توجه با  بار هدایت سيستم طراحي

 منطقه محيطي زیست

 عدم و منطقه تکتونيک تحليلي قرمز خطوط تعریف

 طبيعي پایداری حفظ برای آن از عبور

 اوليه اصول و اهداف رعایت

 محيطي زیست مالحظات و مطالعات بدون توسعه عدم

 نگهداری در آتي و فعلي  نيازهای به توجه

 مفيد عمر افزایش در سعي

 انرژی مصرف كاهش در سعي

 ها آلودگي كاهش در سعي

 موارد تمامي الین آن پایش و كنترل

 مصرفي مصالح بندی اولویت رعایت

  و وتعميرات تخریبات از ناشي های آلودگي كنترل

 دوباره های بازسازی

 طبيعت و مردم مشاركت از گيری بهره

  محيطي زیست های شاخص مداوم رصد

 زهکشي و ونشست نشت كنترل

 . و سازه بدنه ترشحات و رسوبات كنترل

 مکانيابي

 محيطي زیست فایده و هزینه تحليل

 اقدامات محيطي زیست پایش قابليت

  اجرا از وبعد قبل وتبعات آثار مفهومي مقایسه

 عتبارات ملي ومنطقه ایتخصيص هوشمندانه ا

  تدوین استانداردها و ضوابط

  تعریف خطوط قرمز

نظارت سختگيرانه وبدون اغماض براجرای آئين نامه ها 

  و قوانين

 انجام گود برداری و خاكبرداری  با رعایت اصول طبيعي و با تعریف درصد مجاز در هر نوع زمين 2

 وگيری از حمل و نقل  طوالني مصالح مورد استفادهاستفاده از مصالح منطقه ای و طبيعي و جل 3

 طراحان و مجریان پروژه ها و عالقمندی های زیست محيطي فرهنگي فکری، سطح رتقایا 4

 مشاركت اقتصادی مردم در توسعه و ترغيب و اقناع آنها برای حفظ حقوق نسل آینده 5

 وسعهتوجه به ارزشهای معنوی و انساني در طرح های توسعه ت 6

 استفاده از مصالح مرغوب در طرح توسعه 7

 برگزاری جشن های خاک و محيط زیست و طرح های توسعه بصورت ساالنه و توجيه مردم 8

 تدوین آئين نامه ها و قوانين مرتبط با موضوع و تصویب و اجرای آنها 9

 ای مخربتوجه دولت به طرحهای منطبق با توسعه پایدار و حذف اعتبار طرح ه 10

 توجه به ابعاد  ميراث فرهنگي و طبيعت  و منابع طبيعي در طراحي ها و حفاری ها  11

 صرفه جویي در مصرف انرژی حفاری ها، نوع مصالح، حمل و نقل وابسته به الزامات ژئوتکنيک 12

 عدم توسعه بدون مطالعات و مالحظات زیست محيطي 13

 شي  منطبق با  الزامات  محيط زیستطراحي و اجرای سيستم های زهک 14

 مکانيابي وجانمایي صحيح طرح ها، گمانه ها، چاه ها و  گود برداری ها 15

 سعي در كاهش آلودگي ها در حين اجرا،  بهره برداری و تعميرات ژئو تکنيکي طرح ها 16

 محيط زیست الزامات  منطبق با  و طراحي سيستم كنترل نشت و نشست طبيعي 17

 احيای مجدد زمين ها و مکان هایي كه حفاری ها و گمانه های آزمایشي ایجاد شده اند 18

 رضایت در نسل حاضر و نسل آتي با توجه كردن به نيازهای نسل حاضر ونسل آتي سعي در ایجاد 19

 كنترل آلودگي های ناشي از تخریبات وتعميرات و  بازسازی های دوباره 20

 و تعریف فرآیند اصالح و كنترل و ارزیابي آنها  زیست محيطي ص هایرصد مداوم شاخ 21

 تحليل هزینه و فایده زیست محيطي 22

 و انجام اقدامات جبراني تخریبات ودستکاری ها قابليت پایش زیست محيطي اقدامات 23

 مقایسه مفهومي آثار وتبعات قبل وبعد از اجرا  24

 ه سازه ها ، فونداسيون ها ، دیواره های ساحلي ، شيرواني سدها و..كنترل رسوبات و ترشحات بدن 25

 كنترل نشت ونشست و زهکشي 26

 رعایت اولویت بندی مصالح مصرفي مدرن به ویژه در زمان بهره برداری و تعميرات 27

 و تدوین استانداردها و ضوابط كنترل و پایش آن الین تمامي موارد 28

 تحليلي تکتونيک منطقه و عدم عبور از آن برای حفظ پایداری طبيعي تعریف خطوط قرمز 29

 نظارت سختگيرانه وبدون اغماض براجرای آئين نامه ها و قوانين و مطالعات زیست محيطي طرح ها 30

 طراحي سيستم هدایت بار  با توجه به ظرفيت های زیست محيطي منطقه 31

 دوران بهره برداریرعایت اهداف و اصول اوليه در طول  32
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تعیین ابعاد  -4جدول  

 مولفه ها
Components 

 ابعاد متغیر وابسته
Dimensions of dependent 

variable  
 بارگذاری قابل تحمل  زیست محيطي -

 خاكبرداری قابل تحمل زیست محيطي -

 تهيه جدول مصالح منطبق با توسعه پایدار  -

 سيستم زهکشي  منطبق با  محيط زیست -

 ستم كنترل نشت و نشست طبيعي طراحي سي -

 طراحي سيستم هدایت بار  با توجه به ظرفيت های زیست محيطي منطقه -

 تعریف خطوط قرمز تحليلي تکتونيک منطقه و عدم عبور از آن برای حفظ پایداری طبيعي -

 مطالعه و مسائل حین اجرا

 رعایت اهداف و اصول اوليه -

 يطيعدم توسعه بدون مطالعات و مالحظات زیست مح -

 توجه به نيازهای  فعلي و آتي در نگهداری -

 سعي در افزایش عمر مفيد -

 سعي در كاهش مصرف انرژی -

 سعي در كاهش آلودگي ها -

 كنترل و پایش آن الین تمامي موارد -

 رعایت اولویت بندی مصالح مصرفي  -

 كنترل آلودگي های ناشي از تخریبات وتعميرات و  بازسازی های دوباره -

 تعمیرات و نگهداری

 بهره گيری از مشاركت مردم و طبيعت -

  زیست محيطي رصد مداوم شاخص های -

 كنترل نشت ونشست و زهکشي  -

 كنترل رسوبات و ترشحات بدنه سازه و . -
 مدیریت و بهره برداری

 مکانيابي -

 تحليل هزینه و فایده زیست محيطي -

 قابليت پایش زیست محيطي اقدامات  -

 از اجرا مقایسه مفهومي آثار وتبعات قبل وبعد  -
 قبل از مطالعات یامکانسنج

 یومنطقه ا يهوشمندانه اعتبارات مل صيتخص -

 استانداردها و ضوابط  نیتدو -

 تعریف خطوط قرمز -

 نظارت سختگيرانه وبدون اغماض براجرای آئين نامه ها و قوانين -
 دولت، قوانین ، مقررات و آئین نامه ها

 

متغیر وابسته و ابعاد  -5جدول   

 متغیر وابسته
dependent 

variable 

 ابعاد
Dimensions 

دس
هن

ش م
نق

 ی
کن

و ت
ژئ

ی
ک

 

 
 پا

عه
وس

ر ت
د

ی
ار

د
 

 قبل از مطالعات یامکانسنج
Feasibility Before Studies 

 مطالعه و مسائل حین اجرا

Studies And problems during implementation 

 مدیریت و بهره برداری

Management and operation 

 نگهداری تعمیرات و

Maintenance and Repair 

 دولت، قوانین ، مقررات و آئین نامه ها

State Rules and Regulations 
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 و پیشنهادات گیریهجنتی .7

 
اده مي توان تمامي دآورده شده است این مدل نشان مي دهد  (2شکل )در ( بوده و 5( و )4مستخرج از جداول )است كه « مدل زینال»نتيجه این پژوهش 

ين این های حاصله در رابطه با نقش مهندسي ژئوتکنيک در توسعه پایدار را در پنج مجموعه نسبتا مجزا ولي وابسته از هم طبقه بندی نمود روابط ب

مي شود در  مجموعه ها به ترتيبي حدس زده مي شود كه در مدل ارائه شده است برای قطعي نمودن ارزش روابط، نياز به تحليل مسير است كه پيشنهاد

 تحقيقات آتي به آن توجه شود و این مدل تحليل مسير گردد، پنج مجموعه فوق الذكر عبارتند از :

 قبل از مطالعات يامکانسنج -1

 مطالعه و مسائل حين اجرا -2

 مدیریت و بهره برداری -3

 تعميرات و نگهداری -4

لعه و اجرا ونيز اعتبارات طرح های بزرگ و با تاثير گذاری ملي دولت، قوانين ، مقررات و آئين نامه ها كه اولویت بندی های مربوط به  مطا -5

 و منطقه ای در این گروه واقع بوده ضمنا بر همه اجرا ها و طرح ها نيز تسلط قانوني داشته و الزامات و مجوزهایش را ارائه مي نماید.
 

 

داریدر توسعه پا کیژئوتکن ینقش مهندسارائه و استنتاج مدل مفهومی  -2شکل   

 

«مدل زینال»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1392دانشگاه بین المللی امام رضاع مشهد مقدس،  ح.کروبیان،ت.مهدی زاده، منبع :   

 

داریدر توسعه پا کیژئوتکن یمهندس  

 

 مکانيابي -

 تحليل هزینه و فایده زیست محيطي -

 قابليت پایش زیست محيطي اقدامات  -

 مقایسه مفهومي آثار وتبعات قبل وبعد از اجرا  -

 بارگذاری قابل تحمل  زیست محيطي -

 خاكبرداری قابل تحمل زیست محيطي -

 تهيه جدول مصالح منطبق با توسعه پایدار  -

 سيستم زهکشي  منطبق با  محيط زیست -

 طراحي سيستم كنترل نشت و نشست طبيعي  -

طراحي سيستم هدایت بار  با توجه به ظرفيت  -

 های زیست محيطي منطقه

تکتونيک منطقه تعریف خطوط قرمز تحليلي  -

 و عدم عبور از آن برای حفظ پایداری طبيعي

 بهره گيری از مشاركت مردم و طبيعت -

  زیست محيطي رصد مداوم شاخص های -

 كنترل نشت ونشست و زهکشي  -

 كنترل رسوبات و ترشحات بدنه سازه و ..  -

 رعایت اهداف و اصول اوليه -

 عدم توسعه بدون مطالعه -

 ي در نگهداریتوجه به نيازهای  فعلي و آت -

 سعي در افزایش عمر مفيد -

 سعي در كاهش مصرف انرژی -

 سعي در كاهش آلودگي ها -

 كنترل و پایش آن الین تمامي موارد -

 رعایت اولویت بندی مصالح مصرفي  -

 كنترل آلودگي های ناشي از تخریبات  -

SRAR 

نقش دولت 

 قوانین 

 و مقررات

 

FBS 

 امکانسنجی قبل از مطالعات
MAO 

بهره برداریمدیریت و   

SAPDI 

 مطالعه و مسائل حین اجرا
 

MAR 

 تعمیرات و نگهداری
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 قدردانی .11
 
 از زحمات دوست فرهيخته مان جناب آقای مهندس بابک خياط رستمي كمال تشکر و قدرداني را داریم. 

 

 

 عجمرا .12

 
و  به سبب اینکه خالصه جداول درج شده اند .هیچکدام ذیال آورده نشده است ،ع آوری داده های اصلیمنبع مورد استفاده در جم 37از 

 بودکه منابعی آورده شود که در متن اشاره شده است.امر استوار این بر  اشاره ای به این منابع در متن نشده است و الزم راهنمای مقاله هم
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