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  دهیچک
هر سازه  یقدم در اجرا نیدارد. اول یشهر یپروژه ها یو طراح یزیدر برنامه ر ینقش اساس یمهندس یشناس نیزم      

باشد. در این تحقیق با استفاده از اطالعات  یمحل احداث طرح م نیو زم یپ یخاک، مهندس اتیشناخت خصوص یعمران
 با استفاده از نرم افزار انیمشخص شده است. در پا تلفموجود جنس خاک در نقاط مخ یداده ها یآمار لیها و تحل گمانه

ROCK WORKS شده است. میترس شهر آستانهمحدوده  یهم بافت خاک در اعماق مورد نظر برا ینقشه ها 
 

 ROCK WORKS، پهنه بندی، SPTافت خاک، ب کلیدی: کلمات

 

 . مقدمه1

 شده واقع الهیجان شهر از کیلومتری 7 ی فاصله در و گیالن استان مرکز کیلومتری 53 در اشرفیه آستانه شهرستان      
 64درجه و  57  و دقیقه طول جغرافیایی 34 درجه 64در گیالن شرق در مربع کیلوتر6.424 وسعت با شهرستان این. است

 (.6-6است ) شکل متر .- دریا سطح از شهرستان متوسط ارتفاع است، شده واقع جغرافیایی دقیقه عرض

 
 کادر مشگی موقعیت جغرافیایی منطقه در نقشه شهری-1-1شکل

 و شهرها محدوده های نهشته خصوصیات بررسی به که است شناسی زمین علم از ای شاخه شهری مهندسی شناسی زمین
 زمین، نفوذپذیری نظیر اختصاصاتی .[4] می پردازد پارامتر دو این بر سازی شهر تاثیر نیز و شناسی زمین خطرات ارزیابی
 برنامه جهت نیاز مورد ای پایه اطالعات غیره و حفاری قابلیت دار، مساله خاکهای توزیع ها، دامنه پایداری خاک، مقاومت
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 از هایی بررسی چنین دنیا شهرهای از بسیاری در حاضر حال در. باشد می شهری بهسازی و توسعه زمین، مناسب ریزی
 .[2]گیرد می صورت شهر توسعه و طراحی محیطی، زیست های جنبه

 مهم، های سازه سایر و مسکونی های شهرک ها، کارخانه ها، جاده ساخت از  پیش مدرن، های شهر از بسیاری در امروزه
 های داده از وسیعی حجم مطالعاتی، چنین از حاصل نتایج از استفاده با که ای گونه به شود، می انجام زیادی محلی مطالعات

 حتی و دارد وجود اطالعات این از بسیاری رفتن بین از امکان ، میان این در. آید می بدست ژئوتکنیکی و شناسی زمین
 زمین های الیه مهندسی خصوصیات و ها نقشه به دسترسی صورت، هر به. باشد غیرممکن آنها به دسترسی است ممکن

 .[3] باشد منطقه آن در توسعه و عمرانی های کار برای مهمی ابزار تواند می منطقه هر در شناسی
به هنگام نمونه گیری از خاک توأم با مطالعه تغییرات مقاومت نسبت به عمق، مجموع ضربات مورد نیاز برای آن که نمونه 

 ایجاد برای "معموال پارامتر این. نامند می (SPTاستاندارد ) نفوذ عددخاک فرو رود را  بهگیر خاک به طول پانزده اینچی 
 که گفت توان می ریزدانه های خاک مورد در. گیرد می قرار استفاده مورد خاک فیزیکیپارامترهای  بعضی بین کروالسیون

 حد تا SPTعدد  ای، دانه های خاک در دارد. البته ارتباط ها آن نفوذ استاندارد عدد با تقریبی طور به محوری تك مقاومت
. اولین گام [1]کند می پیدا تری متراکم چهره خاک عمق، افزایش دارد. با بستگی روباره سربار یا خاک موثر فشار به زیادی

در بررسی خصوصیات مهندسی نهشته های یك منطقه شناخت کافی از این نهشته ها است و بهترین راه برای شناخت 
هدف از مطالعه حاضر بررسی بافت و مقاومت نهشته های رسوبی محدوده   نهشته ها تهیه نقشه بافت خاک منطقه است.

 .باشددر استان گیالن می شهر آستانه

 . موقعیت زمین شناسی 2

استان گیالن در بخش باختری البرز شمالی قرار دارد. در این استان دو مورفولوژی متفاوت حاکم است در بخش جنوبی      
تپه ماهوری استان ارتفاعات بلند و خشن البرز شمالی چهره ساز است در حالیکه کوهپایه ها و دشت ساحلی خزر مورفولوژی 

 .اندو دشت گونه دارد که با پادگانه های دریایی و یا نهشته های آبرفتی جوان زمان حال پوشیده شده

در مورفولوژی منطقه شواهد زمین شناسی موجود نشان می دهد که گسله های حد کوه و دشت و زمین ساخت نقش اساسی 
د فیزیوگرافیك دشت گونه ممکن است منطبق بر زمین درزه تتیس دارد و به عبارت بهتر حد فاصل مورفولوژی کوهساز و واح

کهن باشد که باقیمانده های آن بویژه جنوب غرب انزلی و ماسوله برونزد دارند. به لحاظ عملکرد زمین درزه یاد شده، استان 
 باشد.میرسوبی جداگانه  -گیالن متشکل از دو پهنه زمین ساختی 

 . روش کار3

 است: ریپژوهش به شرح ز نیات در امراحل انجام مطالع
جمع آوری و مطالعه گزارشات ژئوتکنیك و تحقیقات مکانیك خاک انجام شده بر روی پروژه های مختلف عمرانی در  -

 .نقاط مختلف شهر

 .ROCK WORKSطراحی و تشکیل بانك اطالعات ژئوتکنیکی شهر در نرم افزار  -

تعیین بافت خاک در عمق های مختلف با استفاده از روش درون یابی از طریق اطالعات بدست آمده از گمانه ها و نرم افزار 
ROCK WORKS. 
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 رموقعیت گمانه ها در نقاط مختلف شه -2شکل

 . نقشه هم بافت خاک4

 با. است شده ترسیم RockWorks افزار نرم کمك به و اکتشافی های گمانه اطالعات اساس بر خاک بافت هم های نقشه

با توجه  باشد.متری بافت خاک شامل خاک دست ریز و رسی در سطح و سیلت و رسی می 3تا عمق   6و  5توجه به شکل 

متری سیلت و رسی و گاها در جنوب  3به نقشه های هم بافت بدست آمده میتوان گفت بافت کلی منطقه تا عمق تقریبا 

 63تا  61و از عمق   CL,ML,SPمتر بافت خاک در تمامی نقاط مورد بررسی شامل  61تا  3. از عمق ای استمنطقه ماسه

متر بافت خاک از نوع  3.متر ادامه دارد و از عمق بیش از  3.است، این روند تا عمق حدود  CL,SPمتر غالب بافت خاک 

CH,ML,CL باشدمی. 

 

 بافت خاک در سطح زمین -3شکل
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 متری -5خاک در عمق بافت  -4شکل

 

 متری -11بافت خاک در عمق  -5شکل

 
 متری -13بافت خاک در عمق  -6شکل
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 متری -15بافت خاک  -7شکل

 
 متری -25بافت خاک در عمق  -8شکل

 . نتیجه گیری5

 باشد.می SPبه طور کلی قسمت شرقی محدوده مورد بافت خاک غالب از نوع  -6

 است. CL,MLدر قسمت جنوب تا جنوب شرقی منطقه نوع خاک غالباً از جنس  -.

شده است احتمال نفوذ مواد آلی  CHبا توجه به این که با افزایش عمق جنس نوع خاک در بخش جنوب شرقی  -5

 به اعماق بیشتر در منطقه بوده است.

 . منابع6

 ریزدانه های خاک مقاومت و برجا SPT عدد برآورد“(، 6511غفوری، م.، لشگری پور، غ.ر.، صادقی، ح.، احمدزاده، ج.، ). 6
 مطالعه) مصنوعی عصبی شبکه و متغیره چند خطی رگرسیون از استفاده با ها آن آتربرگ حدود و مهندسی خواص روی از

 ساختها. زیر مدیریت و مهندسی ملی کنفرانس ، اولین”(موردی
2. Dearman, W.R., (1991), "Engineering geology mapping", Oxford: Butterworth & Heinemann. 
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3. Forster, A., & Culshaw, M.G., (1990), “The use of site investigation data for the preparation of 

engineering geological maps and reports for use by planners and civil engineers”, Eng. Geol., 29: 347–354. 

4. Fuchu, D., Lee, C. F., & Sijimg, W., (1998), "Analysis of rainstorminduced slide-debris flows on natural 

terrain of Lantau Island", Hong Kong, Engineering Geology, 51: 279–290. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


