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 افزار اكسسمشهد با استفاده از نرمشهر ايجاد بانك اطالعات ژئوتكنيكي 

)Microsoft Access(  

  *3 طالبيان، سيده ليال2، محمد غفوري1پورريكلشغالمرضا 

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهداستاد گروه زمين -1
  شناسي دانشگاه فردوسي مشهددانشيار گروه زمين -2

 ناسي مهندسي دانشگاه فردوسي مشهدشزميندانشجوي كارشناسي ارشد  -3
Email: leyla_talebiyan@yahoo.com 

  چكيده

گسترش هاي اطالعاتي ژئوتكنيكي شهرها از جمله ايجاد بانكها توسعه كاربرد فناوري اطالعات و بانك اطالعات در بسياري از زمينه    هاي اخير   در سال 
مفيـد  اطالعـات   بـه   دسترسي سـريع    . باشد مي شهريهاي  پروژهاجراي   در طراحي و     مورامترين  از مه يكي  شناسايي دقيق مشخصات خاك      .يافته است 

اطالعـات  . موجود است زني در نقاط مختلف شهر مشهد       گزارشات مختلفي از حفاري و گمانه     . شودها مي سبب كاهش هزينه و زمان انجام پروژه      خاك  
براي شهر جهـت    ژئوتكنيكي   يك سيستم بانك اطالعات      ايجادلذا  . شده است ق جمع آوري    قيدر اين تح  در سطح شهر    حفاري شده    گمانه   700بيش از   
در ايـن   . نمايدكمك شاياني در دستيابي مهندسين به اطالعات مهم خاك مي          مديريت و تفسير اطالعات خاك       ها و نيز   اطالعات گمانه   نگهداري  و حفظ
تـوان بـه   از مزاياي ايـن بانـك اطالعـات مـي    . تهيه گرديد )Microsoft Access(افزار اكسس  بانك اطالعات ژئوتكنيكي مشهد با استفاده از نرمتحقيق

بينـي   پـيش همجنـين   بعدي از خاك منطقه، جـستجوي اطالعـات در منـاطق مختلـف و               هاي سه  و مدل  شهرهاي مختلف از    پذيري، ارائه نقشه  گسترش
  . نمودپارامترهاي خاك در مناطق فاقد اطالعات اشاره 

  مشهد، افزار اكسسنرم، ژئوتكنيك، بانك اطالعات :گان كليديژوا

 قدمهم

بزار مناسب و   ي ا اين فناور . ها گسترش يافته است   امروزه توسعه كاربرد فناوري اطالعات و بانك اطالعات در بسياري از زمينه           
تكنيك اطالعاتي نظيـر خـصوصيات      در مهندسي ژئو  . نمايدها و اطالعات پيچيده فراهم مي     موثري جهت مديريت و تفسير داده     

صورت سريع و ساده همـواره مـورد        ه  فيزيكي، مهندسي و شيميايي خاك اهميت زيادي داشته و دسترسي به چنين اطالعاتي ب             
با استفاده از اطالعات مفيد و دقيق از خاك، مهندسان قـادر خواهنـد بـود تـصميمات                  . باشدگيران مي توجه مهندسان و تصميم   

طبيعـت   ، در منـاطق مختلـف  .)Suwanwiwattana et al. 2001(هاي موثري ارائه دهند  اتخاذ كرده و طرحمناسب و صحيحي
عـالوه  . باشدميهاي عمراني حايز اهميت     ها در پروژه  بسيار متفاوت و پيچيده بوده و لذا بررسي دقيق خصوصيات خاك          خاك  

  .استهاي زيرسطحي  خاكبر اين، تفسير اطالعات فرآيند مهمي جهت دستيابي به اطالعات
شـهر  . هاي مختلف عمراني شده است    امروزه افزايش جمعيت شهري و به دنبال آن گسترش شهرها باعث افزايش پروژه              
هاي زيارتي و توريستي، فعاليتهاي عمرانـي در آن         جاذبهافزايش جمعيت و وجود      به علت    نيز از اين امر مستثني نبوده و      مشهد  

-زني در نقاط مختلف شهر در دسـترس مـي         گزارشات مختلفي از حفاري و گمانه     . وردار بوده است  از افزايش چشمگيري برخ   

تواند براي  ها مي  اطالعات اين گمانه   .  است حفاري شده در سطح شهر مشهد       گمانه 700كه تا به امروز بيش از        طوريه  باشد ب 
بـدين منظـور حفـظ و       . هـاي حفـاري شـود     در هزينـه  جويي  ديگر كارهاي ژئوتكنيكي مورد استفاده قرار گرفته و سبب صرفه         

كمـك  مـي توانـد   در اين راستا ايجاد يك بانك اطالعاتي مفيد بـوده و            . باشدنگهداري اين اطالعات ارزشمند حايز اهميت مي      
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د هاي سطح شهر مـشه    خاكبراي   سيستم بانك اطالعات ژئوتكنيكي      هدف از اين مطالعه ايجاد يك      .نمايدشاياني به مهندسين    
  .جهت حفظ، نگهداري، مديريت و تفسير اطالعات خاك استبا استفاده از اطالعات در دسترس 

  پيشينه تحقيق
 بـراي  بـه عنـوان مثـال        . شده است  تهيهشهرهاي مختلف در دنيا     زيادي براي    اطالعات ژئوتكنيكي    هايبانكهاي اخير   در سال 

هـاي آزمايـشگاهي   هاي خاك و آزمونها، اليهشامل اطالعات گمانه فنالند، بانك اطالعات جامعي        ،)Helsinki (شهر هلسينكي 
  . )Vahaaho et al., 2003 ( شده استتهيه

ايـن  . كند گمانه را نگهداري مي20000، تايلند، اطالعات مربوط به   )Bangkok(بانك اطالعات ژئوتكنيكي شهر بانكوك        
بانـك  . )Suwanwiwattana et al. 2001(بعدي از خاك را نيز دارد نايي ايجاد مدل سهسيستم عالوه بر نگهداري اطالعات، توا

هاي محلي، گزارشات و    آوري شده از شركت    پرتوريكو، شامل اطالعات جمع    ،)Mayaguez(اطالعات ژئوتكنيكي شهر ماياگاز     
همچنـين  . باشـد مـي  )ArcMap(آرك مـپ  هاي گرافيكي در محيط  مقاالت تحقيقاتي و موسسات دولتي بوده و متشكل از اليه         

اي انكساري صحرايي و آناليز انكـسار ميكروترومـور را نيـز در خـود جـاي داده                   ژئوفيزيكي چون آزمون لرزه    نتايج آزمايشات 
  ). Lago Cintron, 2007(است 

رب سوماترا كه در زلزله و  در غ،)Banda Aceh(شناسي مهندسي جهت بازسازي مناطق شهري بانداآسه سيستم اطالعات زمين
 تهيـه شـده و   ArcView GISافـزار اين بانك اطالعاتي با اسـتفاده از نـرم  .  تخريب شده بود، طراحي شده است2004سونامي 

سـازي  افـزار جهـت مـدل   همچنين مجهز به امكاناتي جهـت اتـصال بـه ديگـر اجـزاء نـرم       . ساختاري قابل گسترش و باز دارد     
  . )Gunther et al., 2007(باشد زيرسطحي مي

، )Virginia (، ويرجينيـا  )California (، كاليفرنيـا  )Florida (، فلوريـدا  )Alabama (ري از ايـاالت آمريكـا چـون آالبامـا         در بسيا 
 Swift(هاي اطالعاتي مختلفي با ساختارهاي متفاوت ايجاد شده است  نيز بانك)Missouri ( و ميسوري)Minnesota (مينسوتا

et al., 2001, Yngli Gao et al., 2002, McVay et al., 2005, Graettinger et al., 2003, May et al., 1999 and Luna et al., 
2001.(  
هاي كـواترنري و    شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي نهشته    هاي زمين  تهران نيز به منظور دستيابي به اهداف مطالعات و بررسي          براي

   ).1381ملكي، (هاي آن يك بانك اطالعات ژئوتكنيكي تهيه شده است شناخت ويژگي
اين شهر به عنوان دومين كالن شهر كـشور    ت  بنابراين با توجه به اهمي    . نجام نگرفته است  اتاكنون چنين كاري براي شهر مشهد       

در موجـود  هاي حفـاري شـده    از اطالعات گمانه  با استفاده   بانك اطالعات ژئوتكنيكي    ايجاد  توسعه سريع اين شهر     همچنين  و  
  .رسدميضروري به نظر سطح شهر 

  شناسي زمين 
 تـا   58ْ  20́  جغرافيـايي  مختصات طولدشت مشهد با.  در استان خراسان رضوي و در دشت مشهد واقع شده استشهر مشهد

قـوم  رود و قـسمتي از حوضـه قـره          شمالي جزء حوضه آبريـز كـشف        37ْ  05́ تا     35ْ  40 ́ شرقي و عرض جغرافيايي      60ْ  08́
  . گرددب ميمحسو

داغ و از بخـش   هـاي كپـه   ربي آن كوه  غ بخش شمال  درنيكي فشاري بوده كه     شناسي، اين دشت فرونشست تكتو    ه زمين از ديدگا 
 ماننـد رسـوبات     ،هـاي آبرفتـي    نهـشته  رارسوبات دشـت مـشهد      . هاي بينالود بر روي آن رانده شده است       شرقي آن كوه  جنوب
، شود وسيعي ديده مياي آب شيرين كه در پهنهرسوبات درياچههاي قديمي و رسوبات آبرفتي جديد و   اي، تراس افكنهمخروط
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هـاي بـازالتي، گرانيتـي و آنـدزيتي كـه آنهـا نيـز از تخريـب                   مانند واريـزه   ، از سنگهاي ولكانيكي   عالوه بر اين   .گرددشامل مي 
هاي وجود آمدن آبرفته، بباشد نيز تشكيل شده كه حاصل انباشته شدن اين رسوباتمي) بينالود(ارتفاعات جنوب غربي منطقه 

  ).1386پور و همكاران، لشكري(باشد مي    دشت مشهد 
هايي نظير رادكان، كارده    هاي فصلي رودخانه  رود و سيالب  هاي آبرفتي جوان دشت مشهد حاصل فعاليت رودخانه كشف        نهشته

هـا از قـديم بـه جديـد عبارتنـد از      يـن نهـشته  ا.  متر است250باشد كه بيشترين ضخامت آنها حدود  هاي بينالود مي  از كوه ... و
)Alavi, 1991(:  

 سازند آبرفتي هزاردره •

 هاي جوان دشت مشهدآبرفت •

 هاي عهد حاضر يا هولوسن آبرفت •

بافت خاك دانه ريزتر    شرق آن   غرب به طرف شمال    كلي در دشت مشهد از جنوب و جنوب        طورهشناسي ب از ديدگاه خاك  
  ).1383يوسفي، (د گردت آن زيادتر ميو قليائي

  بانك اطالعات
هـا صـورت   براي ايجاد يك بانك اطالعات ابتدا بايد اهداف اوليه بانك اطالعات تعيين شود، سـپس طراحـي و مـديريت داده                   

اي از ركوردهـا در     در يك پايگاه داده مجموعـه     . اي سازمان يافته از اطالعات است     پايگاه داده مجموعه  بانك اطالعات يا    . گيرد
هـاي  برنامـه . توانند توسط كاربر بازيابي شـوند     اي ذخيره شده و مي    ه با روشي سيستماتيك و اصولي مثل يك برنامه رايانه         رايان
  مديريت بانك اطالعـات    هايد، سيستم نكنهاي سازمان يافته را در پايگاه داده كنترل مي        سازي و بازيابي داده   اي كه ذخيره  رايانه

)Data Base Managment System( يا به اختصار DBMSها را نيز بـر  اين سيستم كنترل امنيت و صحت پايگاه داده. دن نام دار
  .)www.cs.wisc.edu/~dbbook(عهده دارد 

 و برقراري ارتبـاط     )Records(ها  ديفها در انواع ر   گيري درباره نحوه سازماندهي اين داده     ها، فرآيند تصميم  طراحي پايگاه داده  
ها و ارتباط آنها را در يك سازمان بطور اثربخش نـشان            تواند ساختار داده  ها مي سيستم مديريت پايگاه داده   . ست ا هايفردبين  

اسـتيونس،  آل(سه نـوع مـدل متـداول سـازماني عبارتنـد از             . )www.en.wikipedia.org/w/indexphp?title=Database(دهد  
ها ممكن است يك، دو يا هر سـه روش را فـراهم             ريت پايگاه داده  تم مدي سيك سي . اياي و رابطه  سلسله مراتبي، شبكه  : )1374
هـا از بـاال بـه پـايين         ها به شكل سلسله مراتب يا شاخه درختي بوده و پرونـده           در مدل سلسله مراتبي روابط بين پرونده      . آورد

اي مشابه مدل سلسله    مدل شبكه . دتر هستن هايي كه در سطح باالتر قرار دارند، پديدآورنده پرونده پايين         پرونده. شوندمرتب مي 
هـا بـا هـم      اي، پرونده در مدل رابطه  . تواند چندين پرونده پديدآورنده داشته باشد     مراتبي است با اين تفاوت كه يك پرونده مي        
، اي سلـسله مراتبـي     مثـالي از مـدلهاي داده      1در شـكل    . متصل مي شـوند    ها بهم ارتباط فيزيكي نداشته بلكه بوسيله اجزاء داده      

  ).1381ملكي، (طور شماتيك نمايش داده شده است اي بهاي و رابطهشبكه

  
  )1381ملكي،  (اي و سلسله مراتبياي، شبكهاي رابطههاي دادهطرح مدل) 1 شكل

 

 مشخصه گمانه

SPT عمق گمانه 
SPT SPT 

  گمانهعمق

 عمق گمانه

 مشخصه گمانه

مشخصه گمانه

 ايمدل داده شبكه ايمدل داده رابطه مدل داده سلسله مراتبي



 

266

، زيرا اين مـدل بـه       اند گرديده اي بنا هاي شخصي بر پايه مدل رابطه     هاي مديريت بانك اطالعات ساخته شده براي رايانه       سيستم
هـاي كـاربردي قابـل    ترين زمـان، سيـستم  را دارد و در كوتاه ترين صورت اداره شده و بيشترين انعطافلحاظ مفهومي به آسان 

  ).1381ملكي، (دهد اي را در اختيار كاربران حتي كم تجربه قرار مياستفاده

  بانك اطالعات ژئوتكنيكي مشهد
  :استصورت گرفته  ژئوتكنيكي مشهد در راستاي تحقق اهداف زير ايجاد بانك اطالعات

-ذخيره اطالعات ژئوتكنيكي پراكنده از خاك شهر مشهد بـراي اسـتفاده محققـان، مهندسـين و دانـش                  آوري و   جمع .1

 .پژوهان

 .اين شهرشناسي شناسي مهندسي، توپوگرافي، هيدرولوژي و زمينهاي زمينارائه نقشه .2

 .هاي زيرين خاكدي از اليهبعهاي سهارائه مدل .3

 .ايجاد امكان جستجوي اطالعات در اعماق و مناطق مختلف بويژه در مناطقي كه حفاري انجام نگرفته است .4

هاي دولتي و خصوصي تهيه شده اسـت، تـأمين   هاي اين بانك اطالعات از گزارشات ژئوتكنيك مختلفي كه توسط شركت          داده
پـذيري و   تـوان بـه گـسترش   از مزاياي اين بانك اطالعات مي . گمانه را دربر دارند700به ها، اطالعات قريب   اين داده . گرديد

تـوان  همچنين مـي  . توان اطالعات جديد را به اين بانك اضافه نمود        راحتي مي ه  كه ب  طوريهب. امكان جستجو در آن اشاره كرد     
  .اطالعات قبلي را در صورت نياز ويرايش و يا حذف كرد

شناسـي  في، هيـدرولوژي و زمـين     شناسي مهندسـي، توپـوگرا    ز به امكاناتي ديگر جهت دسترسي به نقشه زمين        اين سيستم مجه  
تهيه شده و با بانك اطالعـات   AutoCADو اتوكد  ArcView GIS  آرك ويوافزارها در محيط نرماين نقشه. باشد نيز ميمشهد

بـا بانـك در      و   انـد  تهيـه شـده    RockWorks  راك وركس  افزاربعدي از خاك نيز با استفاده از نرم       مدلهاي سه . در ارتباط هستند  
-اكـسس نـرم  . اندطراحي شده) Microsoft Access 2000 (2000جداول بانك اطالعات در نرم افزار اكسس . باشندارتباط مي

با استفاده از ايـن سيـستم       . باشد كه استفاده از آن آسان بوده و در دسترس همگان است            ايجاد بانك اطالعات مي    افزاري جهت 
مـشترك بـه    ) Fields(هـاي   بندي كرده و اين جداول را با استفاده از سـتون          ها را در يك يا چند جدول مجزا دسته        توان داده مي

  .يكديگر مرتبط نمود
-استفاده براي كاربران در نظر گرفته شده و         ،سه رمز ورود به سيستم    ي و حفظ صحت اطالعات،      به جهت افزايش ضريب ايمن    

  :اندكنندگان اين سيستم به سه دسته تقسيم شده
 .توانند اطالعات را بخوانندكاربراني كه فقط مي .1

 .كاربراني كه عالوه برخواندن اطالعات قادر به ورود اطالعات جديد به سيستم هستند .2

 .ني كه عالوه بر خواندن و ثبت اطالعات جديد توانايي حذف و ويرايش اطالعات قبلي را نيز دارندكاربرا .3

  و سازماندهي اطالعاتساختار طراحي 
 جدول  7در بانك اطالعات ژئوتكنيكي شهر مشهد       . ترين قسمت كار است   ها براي بانك اطالعات مهم    تعيين طرح ساختار داده   

جـداول ديگـر شـامل      . بعـدي هاي سه ها، مدل ها، گمانه پروژه:  طريق ممكن است   3 اطالعات از    ورود به . اطالعات وجود دارد  
 ،هـر جـدول   . ها، در مرحله بعدي قرار دارند     خصوصيات فيزيكي، خصوصيات مكانيكي، خصوصيات شيميايي و پروفيل گمانه        

در بانـك  ) Field( سـتون    72بطور كلـي  . اربران تهيه شده است   مخصوص به خود را دارد كه جهت سهولت كار ك         ) Form(فرم  
 سـتون اول و در جـداول        3هـا   ها و پروفيل گمانـه     ستون اول، در جداول پروژه     2ها  اطالعات موجود است كه در جدول مدل      
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 ساختار و روابط بين جداول را 2شكل .  استمنظور ارتباط بين جداول در نظر گرفته شده      ه ستون اول مشترك بوده و ب      4ديگر  
  .دهد اطالعات نشان ميدر بانك

  
  ساختار و روابط بين جداول در بانك اطالعات ژئوتكنيكي مشهد) 2 شكل

  :محتواي هر يك از جداول به شرح زير است
 .باشدشامل مشخصات هر پروژه چون نام پروژه، تاريخ انجام، محل و مشاور آن مي: هاپروژه •

 .كند هر گمانه، سطح آب زيرزميني و عمق سنگ بستر را تعيين ميUTMمانه، مختصات عمق نهايي گ: هاگمانه •

بندي شامل عمق سطح فوقاني و تحتاني هر اليه، ضخامت آن و طبقه            نهمشخصات مربوط به پروفيل هر گما     : پروفيل •
 .دهدخاك را نمايش مي

وده را كه مدل آن تهيه شـده اسـت، نـشان            هاي موجود در هر محد    مختصات، محل و تعداد گمانه    : بعديمدلهاي سه  •
 .دهدمي

خصوصيات فيزيكي چون وزن مخصوص خشك و مرطوب، درصد رطوبت، حدود آتربرگ و             : خصوصيات فيزيكي  •
 .كنددر اعماق مختلف مشخص مي تخلخل خاك را

-م، سـه  شامل خصوصيات مكانيكي خاك از قبيل نتايج بدست آمده از آزمايشات برش مستقي            : خصوصيات مكانيكي  •

 .باشداي ميمحوري، تراكم تك محوري، تحكيم و بارگذاري صفحه

مثـل درصـد    گيري شده در خاكها     در اين جدول تعدادي از پارامترهاي شيميايي معمول اندازه        : خصوصيات شيميايي  •
 .ارائه شده است) pH(سولفات، كلريد، گچ، آهك و ميزان قليائيت خاك 

  .دهدرا نشان ميز جداول بانك اطالعات ژئوتكنيكي مشهد موجود در هر يك ا هايستون 1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بانك اطالعات ژئوتكنيكي شهر مشهد

 هامشخصات پروژه هامشخصات گمانه بعديمدلهاي سه

 هاپروفيل گمانه خصوصيات شيميايي خصوصيات مكانيكي خصوصيات فيزيكي
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  هاي موجود در هر يك از جداول بانك اطالعات   ستون )1 جدول
  جدولهر هاي موجود در اسامي ستون  نام جدول

  ، نام پروژه، تاريخ، محل، نام مشاور*، شماره مدل*، شماره پروژه*ID  هاپروژه
  ، سطح آب زيرزميني، عمق سنگ بستر X ،Yعمق نهايي، ، *، شماره گمانه*، شماره مدل*پروژه، شماره *ID  هاگمانه
  ها تا، محل، تعداد گمانهY از، Y تا، X،  ازX ،* شماره مدل،*ID  هامدل

  ، عمق سطح اليه، عمق كف اليه، ضخامت اليه، شرح اليه* شماره گمانه،* شماره مدل،*ID  هاپروفيل گمانه
خصوصيات 

  فيزيكي
ID*بندي خاك، ، عمق آزمايش، طبقه* شماره گمانه،*، شماره مدل*، شماره پروژهγ ،dγ ،W% ،LL ،PI ،n ،e 

خصوصيات 
  مكانيكي

ID*نوع نمونه، بندي خاك، عمق آزمايش، طبقه* شماره گمانه،*، شماره مدل*، شماره پروژه ،C ،φ ،نوع تست ،Cc ،Cs ،K ،qu ،
E ،υ تعداد ضربات ،SPTا  يCPT 

خصوصيات 
  شيميايي

ID*عمق آزمايش، * شماره گمانه،*، شماره مدل*، شماره پروژه ،pH ،SO3% ،CaCO3% ،Cl-% ،CaSO4% ،EC 

  .هاي مشترك در جداول استمعرف ستون* عالمت 
 هر يك را مـشاهده  توانمي   ره بر روي آنهاابا اششود كه  بانك اطالعات ديده ميدرموجود هاي در اولين فرم ليستي از نقشه

   .دهد نقشه توپوگرافي مشهد را كه در محيط اتوكد تهيه شده و در بانك اطالعات جاي گرفته است را نشان مي3شكل . نمود
اي از شـهر    در فـرم بعـدي نقـشه      . ها دست يافـت   ها و گمانه  توان به اطالعات پروژه   از طريق دكمه ورود به بانك اطالعات مي       

هـا و  ها، پروژه دكمه با عناوين گمانه3در كنار نقشه، . ها بر روي آن مشخص شده است  كه محل گمانه   مشهد نمايش داده شده   
هاي بعدي اطالعـات    در فرم . توان وارد شد  بعدي وجود دارد كه از طريق آنها به اطالعات مربوط به هر جدول مي             هاي سه مدل

هـاي  حذف، ايجاد و ويرايش تعبيه شده كه با توجـه بـه دسترسـي   هاي  همچنين     دكمه.مربوط به هر جدول ارائه شده است   
  .شوندتعريف شده از طريق رمز عبور براي كاربران مختلف فعال مي

  
  نقشه توپوگرافي مشهد موجود در بانك اطالعات) 3شكل 
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  بعدي خاكمدل سه
 چـون   اطالعـات مـورد نيـاز     . تهيه شده است  افزار راك وركس    ه مورد مطالعه با استفاده از نرم      بعدي از خاك منطق   هاي سه مدل

بعـدي خـاك تهيـه      افزار شده و مدل سـه     خاك وارد اين نرم    )(USCSيونيفايد  بندي  ها، ضخامت، عمق و طبقه    مختصات گمانه 
ي هاهاي زيرين خاك، با توجه به پراكندگي و نزديك بودن پروژهبعدي از خاك و نشان دادن اليهمنظور ارائه مدل سههب .گرديد

 در  زونمحـدوده و موقعيـت هـر        . اسـت  گرديـده بنـدي    مختلفي تقسيم ) Zones( هايزون مشهد به شهر  مختلف به يكديگر،    
بعدي وجـود دارد    براي مشاهده مدل سه    ايدر فرم مربوط به اين جدول، دكمه      . بعدي نشان داده شده است    هاي سه جدول مدل 

افزار راك وركس كه با بانك اطالعات در ارتباط است، به نمايش در حيط نرمبعدي در من تصوير مدل سهكه با اشاره بر روي آ
  .آيدمي 

  گيرينتيجه
- ذخيره منظور به افزار اكسساي است كه با استفاده از نرمبانك اطالعات ژئوتكنيكي شهر مشهد، يك بانك اطالعات رابطه

وصيات فيزيكي، شيميايي و مكانيكي خاك است كه از اين اطالعات شامل خص. ت ايجاد شده استسازي و بازيابي اطالعا
. گيرد گمانه از سطح شهر را دربر مي700اين بانك اطالعات، اطالعات قريب به . انددست آمدههبهاي مختلف گزارشات پروژه

بعدي خاك و ههاي سشهر، ارائه مدلسطح هاي مختلف از پذيري، ارائه نقشه توان به گسترشاز ديگر مزاياي اين بانك مي
 .ويژه در مناطقي كه اطالعات خاك موجود نيست، اشاره كردههاي زيرين و وجود امكان جستجوي پارامترهاي مختلف باليه
اند و با تهيه شدهو اتوكد افزارهاي راك وركس و آرك ويو العات در نرمهاي موجود در بانك اطبعدي و نقشههاي سهمدل

جهت حفظ صحت اطالعات، دسترسي به امكانات ايجاد، حذف و ويرايش اطالعات براي كاربران . باشندبانك در ارتباط مي
  . رمز عبور تعريف شده است3مختلف با استفاده از 

  عنابم
 . صفحه311چاپ دوم، كانون نشر علوم، ، )مترجم( ، حيدري، يوسف Cهاي اطالعاتي با ، طراحي و ساخت بانك)1374(آل استيونس  •

: ، تأثير افت سـطح آب زيرزمينـي در نشـست زمـين       )1386(غالمرضا، غفوري، محمد، باقرپور مقدم، احمد، طالبيان، سيده ليال          پور،  لشگري •
 .916-922 كاربردي ايران، جلد دوم، صفحات شناسيه مقاالت اولين كنگره زمينمطالعه موردي، مجموع

بـا تهيـه و     (هاي كواترنري تهران    هاي ژئوتكنيكي نهشته   و تهيه نقشه   شناسي مهندسي شهري  هاي زمين ، بررسي ويژگي  )1381(ملكي، مهدي    •
 .شناسي مهندسي، دانشگاه تربيت معلم تهراننامه كارشناسي ارشد گرايش زمين، پايان)توسعه بانك اطالعات ژئوتكنيكي تهران

شناسـي  امه كارشناسي ارشد گـرايش زمـين      نشناسي مهندسي ژئوتكنيك مسير قطار شهري مشهد، پايان       ، بررسي زمين  )1383(يوسفي، عفت    •
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