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خالصه

برج  ،یساختمان يدر پروژهها یکیمطالعات ژئوتکن جهت يادیز يهايترانشه و گودبردار ها،یها، حفار گذشته در سطح تهران گمانه انیسال یط

به  ایفاضالب و  يخطوط انتقال آب و برق و کانالها يرهای، مس)مترو(يراه آهن، راه آهن شهر ،يراهساز ،يپل ساز ،یمسکون يمجتمعها ،يساز

ود در جنوب شهر تهران استفاده شده است که به گمانه موج 300مقاله در مجموع از اطالعات  نیدر ا. انجام شده است یقاتیو تحق یاکتشافصورت 

ها و  ها نوع خاك از گمانه یمختلف در اعماق مشخص يهایابیو درون يآمار يو با استفاده از روشها) GIS(ییایاطالعات جغراف ستمیکمک س

ها در بانک اطالعات  داده نیا يآوربا جمع. است دهیاز آنها استخراج گرد یکیگراف يها شده و نقشه یآنها بررس یکیژئوتکن يهایژگیو

 یاز مطالعات منطقه و کاهش منطق نانیاطم ،یآگاه شیو مناسب، افزا عیسر یسبب قضاوت مهندس توانیو استفاده از آنها م رانیا کیژئوتکن

 ریز يهایژگیاقل گمانه، وموجود و با حفر حد يها و با استفاده از گمانه دیگرد يتوسعه شهر یمعضالت بررس ینیش بیجهت پ نانیاطم بیضر

 یقبل يها نهیکرد و از هز يریجنوب تهران بزرگ جلوگ يبرا ياکتشافات بعد یاضاف يها نهیقرار داد و از هز لیو تحل هیرا مورد تجز یسطح

.استفاده نمود

  GISافزار  نرمجنوب تهران، خاك ،پارامترهاي ژئوتکنیکی،يپهنه بند: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

اگر به اهمیت هزینه و تالش محققین، کارشناسان و تمام . زه انتقال اطالعات یکی از نیازهاي حیاتی در سازمانهاي علمی، اقتصادي و تجاري استامرو

د انتقال شوها و جوامع بشري میها در پیشبرد امر توسعه و پیشرفت سازماندست اندرکاران اجرایی و عملیاتی توجه شود، آنچه باعث تکمیل این نقشه

گیري جزء جدا نشدنی از سوي دیگر، تصمیم. ها داردگیريکننده در تصمیماساسی و تعییناطالعات نقش. ها استسریع و درست نتایج و بررسی

ادي را جهت انجام هاي زیباشند که اغلب هزینههاي عمرانی موجود، نیازمند انجام مطالعات ژئوتکنیکی میامروزه اغلب پروژه. آیدمدیریت به شمار می

به همین دلیل تاکنون در . ]1[شودبردن به خصوصیات مختلف خاك در اعماق مختلف، شامل میهاي آزمایشگاهی و درجا و پیانواع مختلف تست

ل مجموعه سازمانپراکندگی و فراوانی این مطالعات لزوم تشکی. نقاط مختلف کشور مطالعات ژئوتکنیکی فراوانی در پروژهاي مختلف انجام شده است

.سازدهاي ژئوتکنیکی را بیش از پیش آشکار مییافته از داده

  یبانک اطالعات ستمیس ایمزا  .2

ها، توان به سهولت در دسترسی به دادهنماید که از آن جمله میگردآوري و ایجاد بانک اطالعات یا پایگاه داده مزایاي فراوانی را براي کاربران ایجاد می

ها، دستیابی سریع و جامع  به جویی در حافظه و استفاده موثر و مطلوب از حافظه، سهولت ویرایش دادهها، صرفهیکپارچگی ذخیره دادهوحدت و 
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سهولت  اطالعات، جلوگیري از ورود اطالعات تکراري و متناقض، انعطاف پذیري در ساختار، امکان ارائه اطالعات به اشکال متنوع و مطلوب کاربران،

  .]3و  2[ها، مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي اشاره نمودتباط با کاربران و تسهیل در جست و جوي اطالعات، بهبود امنیت دادهار

  

  شهر تهران همحدود ییایجغراف تیموقع  .3

، 32'و  یطول شرق 51°، 33'یال  51°،  15'ییایمختصات جغراف نیب ،يشهردار هگان 22تهران در حال حاضر با مناطق  هاز گستر یشهر تهران بعنوان بخش

یزپهنههاي رنقشه همورد مطالعه براي تهی همحدود. شودیمربع را شامل م لومتریک 950حدود  یواقع شده است و وسعت یعرض شمال 35°، 49'یال 35˚

عرض شمالی  35°، 42'الی  35°، 33'طول شرقی و 51˚،31'الی   51°،  15'تهران در بین مختصات جغرافیایی  ههاي جنوبی گستردشامل قسمت بندي،

تهران  هرش. نمایش داده شده است 1جنوب تهران نیز در شکل  هبندي ژئوتکنیکی مختلف در منطقهاي ریز پهنهنقشه هها براي تهیموقعیت گمانه. باشدمی

در حدفاصل  يالبرز مرکز یبخش جنوب يهاهیکوهپا یاز اراض یعیوس هگستر ،یرسوب هحوض نیا. واقع شده است يکواترنر یآبرفت هاينهشته يبر رو

قوچک،  تفاعاتالبرز، از مشرق به ار یجنوب يهاتهران از طرف شمال به دامنه هگستر. شودیمهم جاجرود در شرق و کن درغرب را شامل م هدو رودخان

متر 1400از  ایارتفاع از سطح در. شودیشت هموار تهران محدود مکرج و از طرف جنوب به د هشهربانو، از طرف غرب به گستر بییو ب هپایسه

  .]5و 4 [ابدییکاهش م جیتدرهب يمتر در شهر ر 950تا رانیدرشم

  
  مطالعاتی جنوب تهران هها در محدودموقعیت گمانه هنقش  - 1شکل 

  

  اهو پردازش آن شیها، پاالانجام مطالعات آماري بر روي داده  .4

 یقبل همجاور ساز يگرید هساز کهیزمان یحت. دهندیقرار م یرا مورد بررس) یپ(سازه  ریز نیمهم، زم هساز کیهنگام احداث  کیئوتکنژ نیمهندس

 يهاهستند، لذا با داشتن نقشه ریو وقتگ نهیپرهز یکیژئوتکن شاتیآزما کهیاز آنجائ. شودیانجام م یکیژئوتکن هاي شیباز هم آزما شود،یساخته م

موجود با حفر  هايبا استفاده از گمانه ایداشت و  يشهر هتوسع یمعضالت بررس ینبیشیجهت پ یو مناسب عیسر یقضاوت مهندس توانیم کیکنژئوت

 نتعییها،پل ،شهريآهنخطوط راه ریمانند مس یخط هايبه خصوص در پروژه. قرار داد لیو تحل هیرا مورد تجز یرسطحیز يهایژگیحداقل گمانه، و

قبل از تهیه .]7و  6[است رناپذیاجتناب يامر یمهندس شناسینیو زم یکیژئوتکن هايو فاضالب استفاده از نقشه یآبرسان هايکانالها،بزرگراه ریمس

باشد که به روري میها امري ضانجام یک سري مطالعات آماري بر روي داده ،ياهاي گمانهبندي ژئوتکنیکی با استفاده از دادههاي مختلف ریز پهنه نقشه

از کل جامعه را حاصل  يترها را به نحوي شایسته مورد پردازش و پاالیش قرار داد که نمایانگر کل جامعه باشند و تخمین مناسبکمک آن بتوان داده

هاي مختلف  مواقع با روش نیاپوشش دهد، لذا در  یکه جنوب شهر تهران را بخوب ستین ايموجود به گونه هايگمانه یپراکندگ کهیاز آنجائ.گردد
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 هایبررسجنوب تهران تحت پوشش قرار گرفته و  هگستر ههم بًایگمانه، تقر 670با استفاده از قیتحق نیدر ا. ابندییم متعمیها ، دادهGISدرونیابی در 

  . اندصورت گرفته

  هاي جنوب تهران بندي نوع خاك ریز پهنه  .5

GISبا استفاده از نرم افزار ARC بندي کردن فاصله، بر اساس روش متحد، ریز پهنهبه روش نصفمتر 0- 2هاي منطقه جنوب تهران در عمقنوع خاك

 زباشد که مرز شن و ماسه نیمی) مترمیلی075/0قطر (200هالک شمار) الي و رس(دانه  و ریز) شن و ماسه(دانه  هاي درشت مرز خاك ن،یدر ا. شده است

براي توصیف . شودکاساگرانده استفاده می هبراي تشخیص الي و رس نیز از نمودار پالستیسیت. شودتعیین می) مترمیلی 75/4قطر (4هتوسط الک شمار

کم یا  هپالستیسیت(خاك  ههاي ریزدانه از میزان پالستیسیت براي توصیف خاك و) بندي خوب یا بد دانه(بندي خاك دانه از نوع دانههاي درشتخاك

نتایج . آورده شده است 1ها در جدول هاي آماري انجام شده روي نوع خاكبررسی. نشان داده شده است 2نتایج در شکل . ]8[شوداستفاده می )زیاد

  .شود هاي جنوبی منطقه را شامل میباشد و بیشتر قسمتمی CLهاي منطقه اغلب ریزدانه از نوع دهد که نوع خاكنشان می

  :قابل استنتاج است ریز جاینتنقشه  نیا یبا بررس

  .شوندیم لیتبد رچسبندهغیودانهخاك از حالت چسبنده و هوازده به حالت درشت یسطح هايهیعمق در منطقه ال شیبا افزا جیتدرهب-1

  .اندشده لیتشک رچسبندهغیودانهدرشت يهاشمال منطقه از خاك هاياکثر قسمت بًایتقر-2

عمدتًا از  يمتر 30خاك تا عمق هايهیاعماق ال یدر تمام يبه سمت جنوب تهران تا شهرر يجمهور ابانیخ یز حوالشهر تهران ا یبخش جنوب-3

  .اندشده لیتشک یلتیو س یرس هچسبند هزدانیذرات ر

 هايابانیتا خ ینیمام خمو ا يجمهور یغرب - یشرق يهاابانیکه در حد فاصل خ) با چسبنده رچسبندهیغ(زدانهریبادانهدرشت يهاخاك نیمرز ب -4

 ادیز هايبا وجود گمانه یحت ،است رییدانه دائمًا در حال تغ و درشت زدانهیر هايهیو در اعماق مختلف ال ستیواضح ن يو شوش است، مرز يمولو

 ادیز اریاست که تنوع رسوبات در آن بس یزون انتقال کیهدهندنشان تیوضع نیا. شودیدر جنس رسوبات مشاهده م یافق راتییتغ زیهم ن کینزد

 نایواقعدر. اندهم قرار گرفته يبر رو انگشتینیبصورت ب زدانهریودانهدرشت هاينهشته یانتقال هگرفت که محدود جهینت توانیم نیهمچن. باشدیم

  .اندداشته انیق تهران جراست که از طرف شمال و شر یمیعظ هايالبیس يگذارحاصل رسوب ،انتقالیزوندرهانهشته

  

متري 0- 2هاي جنوب تهران در عمق  نوع خاك يبند ریزپهنه هنقش - 2شکل 
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  هاي آماري انجام شده بر روي نوع خاك منطقه بررسی  - 1جدول 

نوع خاك منطقه درصد فراوانی درصد          بیشترین نوع

دانهدرشت

شن %23

GC                  %23

GW                        %20

GM                   %18

ماسه %18
SC                       %45

SM                    %20

دانهریز
الي %12 ML                   %75

رس %47 CL                    %81

  

  وب تهران هاي جنبندي پارامترهاي وزنی و حجمی خاكریز پهنه  .6

VIEWبا استفاده از نرم افزارباشدهاي وزنی و حجمی خاك می ها نیاز به پارامتر به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و بررسی رفتار مکانیکی خاك

ARC عکس متر به روش توان چهارم 0-2هاي منطقه جنوب تهران در عمق پارامترهاي درصد رطوبت، چگالی ویژه، وزن مخصوص مرطوب خاك

در  زدانهیخاك درشت دانه و ر يدر عمق برا) w(ها  هاي درصد رطوبت خاك به عنوان نمونه هیستوگرام داده. اندبندي شدهپهنه  ریز ) IDW(فاصله 

، 2در جدولبه ترتیب ها  خاك درصد رطوبت، چگالی وبژه و وزن مخصوص مرطوبهاي آماري انجام شده روي  بررسی.نشان داده شده است 3شکل 

  .آورده شده است4و  3

  

  
  دانه هاي درشت خاك) الف

  
دانه هاي ریز خاك) ب

  و نمودار رابطه آن با عمق) w(ها  هاي درصد رطوبت خاك هیستوگرام داده - 3شکل 
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  )w(ها  هاي درصد رطوبت خاك نتایج حاصل از مطالعات آماري بر روي داده  -2جدول 

پارامتر 

ژئوتکنیکی
نوع خاك

داده تعداد 

ها
ماکزیمم مینیمم میانه مد

انحراف 

معیار
چولگی کشیدگی

W

درشت دانه 1315 2/26 2 95/7 6 83/3 01/1 4

ریز دانه 1678 32 3 19 20 51/4 18/0- 24/3

میانگین
%95حدود اطمینان میانگین با سطح اعتماد  %95حدود اطمینان میانگین با سطح اعتماد 

حد باال  حد پایین حد باال  د پایینح

درشت دانه 65/8 5/8 9/8 2 2/26

ریز دانه 85/18 6/18 19 8/4 29

  

  )Gs(ها  هاي چگالی ویژه خاك نتایج حاصل از مطالعات آماري بر روي داده  -3جدول 

پارامتر 

ژئوتکنیکی
نوع خاك

تعداد داده 

ها
ماکزیمم مینیمم میانه مد

انحراف 

معیار
1چولگی 2کشیدگی

Gs

درشت دانه 965  74/2 64/2 67/2 68/2 014/0 54/0 57/4

ریز دانه 946 74/2 64/2 70/2 71/2 01/0 11/0- 79/12

میانگین
%95حدود اطمینان میانگین با سطح اعتماد  %95حدود اطمینان میانگین با سطح اعتماد 

حد باال  حد پایین حد باال  حد پایین

درشت دانه 67/2 66/2 68/2 64/2 73/2

ریز دانه 71/2 70/2 72/2 65/2 71/2

براي یک توزیع کامالً متقارن چولگی صفر و براي یک . باشدچولگی در حقیقت معیاري از وجود یا عدم وجود تقارن تابع توزیع می-1

دگی به سمت مقادیر کوچکتر توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر باالتر چولگی مثبت و باالخره براي توزیع نامتقارن با کشی

.مقدار چولگی منفی است

  .معیاري از میزان تیزي منحنی در نقطه ماکزیمم است کشیدگی-2

  

  )ton/m3برحسب( ها  هاي وزن مخصوص مرطوب خاك نتایج حاصل از مطالعات آماري بر روي داده - 4جدول 

پارامتر 

ژئوتکنیکی
نوع خاك

تعداد داده 

ها
ماکزیمم مینیمم میانه دم

انحراف 

معیار
چولگی کشیدگی

w

درشت دانه 869 38/2 55/1 04/2 00/2 116/0 47/0- 85/4

ریز دانه 859  46/2 44/1 96/1 95/1 147/0 14/0 45/4

میانگین
%95حدود اطمینان میانگین با سطح اعتماد  %95حدود اطمینان میانگین با سطح اعتماد 

حد باال  حد پایین حد باال  حد پایین

درشت دانه 02/2 00/2 03/2 62/1 30/2

ریز دانه 95/1 94/1 96/1 55/1 30/2

  

براي عمق  GISافزار  ها توسط نرم به ترتیب نقشه ریزپهنه بندي درصد رطوبت، چگالی ویژه و وزن مخصوص مرطوب خاك 6و  5، 4هاي  در شکل

هاي جنوب تهران در بیشتر مناطق داراي رطوبت زیر  دهد که خاك به طور واضح نشان می 4شکل . شده استهاي جنوب تهران آورده  متر خاك 2-0

بر  مرطوب بندي وزن مخصوص پهنه 6در شکل . باشد در اکثر مناطق می 7/2چگالی ویژه در جنوب تهران داراي مقدار میانگین . باشد درصد می 17

باشند که نشان دهنده خاك با  میتن بر مترمکعب  1/2تا  9/1بین  مرطوب اکثر مناطق داراي وزن مخصوص. حسب تن بر مترمکعب نشان داده شده است

  .شود باشد در ناحیه جنوب تهران به ندرت مشاهده می مناطقی که داراي شایط متراکم و سست می. باشد تراکم متوسط می
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  متري 0- 2در عمق  هاي جنوب تهران بندي درصد رطوبت خاك ریز پهنه هنقش - 4شکل 

  
  يمتر0–2هاي جنوب تهران در عمق  بندي چگالی ویژه خاك ریز پهنه هنقش - 5شکل 
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  )ton/m3برحسب(متري  0- 2هاي جنوب تهران در عمق  بندي وزن مخصوص مرطوب خاك ریز پهنه هنقش - 6شکل 

  

  يریگ جهینت  .7

عکس فاصله  یابیدرون يروش آمار)IDW (ینامناسب آنها، روش مناسب عیو توز پراکندگیوهادادهنوعبهتوجهباهاگمانه يبرا 

  .استشدهگرفتهنظردر4برابریکدیگرباهافاصله داده کییفاصله با توجه به نزد همرتب. داده شد صیتشخ

به % 95ر پارامتر، با سطح اعتماد هاي مختلف ژئوتکنیکی منطقه جنوب تهران، میانگین ه طبق مطالعات آماري انجام شده روي پارامتر

  .دانه محاسبه شده استهاي ریزدانه و درشت تفکیک براي خاك

يهاخاك هتیدانس یپراکندگ. ابدییم شیخاك، افزا شتریعلت تراکم  بههاي منطقه ب مرطوب و خشک خاك  هتیعمق، دانس شیبا افزا 

علت دانه هشمال منطقه ب يهاخاك هتیدانس یبطور کل. ستا تراکم آنها زانیم ها واست که مربوط به تفاوت در نوع خاك ادیجنوب تهران ز

شدن به سطح آب  درصد رطوبت نیز به علت نزدیک. جنوب منطقه است يهااز خاك شتریآنها، ب يها و تراکم باالدرشت بودن خاك

  .شود زیرزمینی با افزایش عمق زیاد می

 شود که عمدتًا در جنوب منطقه واقع بوده و در  عمدتًا رسی شامل می ههاي ریزدان را خاك هاي منطقه جنوب تهراناز خاك% 60حدود

شمالدردانهدرشت يهااغلب خاك. برخوردارند ینییپا يریو از شاخص خم رندگییقرار م دیفایونیبنديطبقه MLو CLهايرده

  .رندگییر مقرا دیفایونیبنديطبقه SCو GCهايردهدروبودهواقعمنطقه

تا  ینیو امام خم يجمهور یغرب - یشرق هايابانیکه در حد فاصل خ) با چسبنده رچسبندهیغ(زدانهریبادانهدرشت يهاخاك نیمرز ب

در جنس رسوبات  یافق راتییتغ زیهم ن کینزد ادیز هايبا وجود گمانه یو حت ستیو شوش است، مرز خیلی واضحی ن يمولو هايابانیخ

  .باشدیم ادیز اریاست که تنوع رسوبات در آن بس یزون انتقال کیهدهندنشان تیضعو نیا. شودیمشاهده م
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