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 مقذمه

  .می رود پاییه زیریه الیه های تراکم اثر در زمیه سطح تراز :سهیي فزًٍؾغت

 

 معاتر تخریة لوله ها، شکست ساختمان ها، تخریة :فزًٍؾغت پیبهذ

 

 ترداشت از آب های زیرزمینی  افسایش : فزًٍؾغتاصلی دلیل 
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 اثز فزًٍؾغت سهیي ثز هغدذ تبریخی اصفْبى  4
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 تْزاى•

 یشد•

 هیجذ•

 هؾْذ•

   کبؽوز•

 ٍراهیي•

 رفغٌدبى•

 اصفْبى•

 

 هَقؼیت ثؼضی اس هکبى ّبی دارای فزًٍؾغت

 فريوطست از متاثر ضهرهای از مثال هایی



 خوغ آٍری اطالػبت  •

 تْیِ هذل کبلیجزُ ؽذُ پیؼ ثیٌی فزًٍؾغت•

 تْیِ هذل غیز قطؼی فزًٍؾغت ثب رٍػ ّبی قبثلیت اػتوبد•

 تؼییي هؼیبرّب ٍ هجبًی طزاحی پی•

ِ ّبی هختلف ثزای پی ٍ عبسُ•  طزاحی گشیٌ

 اًتخبة گشیٌِ ثزتز•
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 مراحل پیطىهادی برای طراحی در برابرفريوطست
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 اطالػبت صئَتکٌیکی •

 اطالػبت ّیذرٍلَصی•

 تبریخچِ فزًٍؾغت هٌطقِ•

 جمع آيری اطالعات1.



 تهیه مذل کالیبره ضذه پیص بیىی فريوطست2.
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 تْیِ هذل هحبعجِ فزًٍؾغت•

 کبلیجزُ کزدى هذل ثب اعتفبدُ اس اطالػبت فزًٍؾغت تْیِ ؽذُ•

 پیؼ ثیٌی فزًٍؾغت در عبل ّبی آتی•



 تؼزیف ٌّذعِ هغئلِ فزًٍؾغت ٍ تؾکیل هذل ػذدی هٌبعت•

 اًتخبة هتغیزّبی ٍرٍدی هذل ػذم قطؼیت•

 اًدبم آًبلیش حغبعیت ثِ هٌظَر ؽٌبعبیی هتغیزّبی تبثیزگذار عیغتن•

 تؾکیل هبتزیظ هحبعجبت •

 تْیِ تبثغ تَسیغ هقبدیز فزًٍؾغت هحبعجِ ؽذُ اس هذل ػذم قطؼیت•
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 تهیه مذل غیرقطعی فريوطست با ريش های قابلیت اعتماد3.



 اًتخبة ًغجت ًؾغت غیزیکٌَاخت عبسُ ثِ فزًٍؾغت در هٌطقِ•

 اًتخبة اػَخبج هدبس عبسُ ثب تَخِ ثِ ًَع عبسُ ٍ خبک•

 اًتخبة فزًٍؾغت حذاکثز هدبس در هحل پزٍصُ•
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 تعییه معیارها ي مباوی طراحی پی4.
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ِ ثٌذی تبثیز   خبک ثز فزًٍؾغتالی
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ًؾغت  ( ًؾغت یکٌَاخت ة( ًؾغت کل ٍ ًؾغت غیز یکٌَاخت عبختوبى الف
ِ ای( غیزیکٌَاخت ثِ صَرت کح ؽذگی ج  ًؾغت غیز یکٌَاخت ثِ صَرت کبع
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 پزّیش اس پی هٌفزد در هٌبطق دارای فزًٍؾغت  •

ِ ای ٍ پی گغتزدُ صلت•  تَصیِ ثِ اعتفبدُ اس پی ؽجک

 تَصیِ ثِ اعتفبدُ اس پی ػویق در هٌبطق هغتؼذ ؽکبف فزًٍؾغت•

 تَصیِ ثِ اعتفبدُ اس پی گغتزدُ ثؼالٍُ تَدُ ثْغبسی ؽذُ•

 تَصیِ ثِ اعتفبدُ اس درس خذایی در عبسُ•

ِ ّبی طزح عبسُ ٍ تبعیغبت ٍ ثْغبسی سهیي•  تْیِ گشیٌ

 

 طراحی گسیىه های مختلف برای پی ي پی سازی5.
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ُ ای ثز کٌتزل اثزات هخزة   اثز درس عبس
 فزًٍؾغت غیز یکٌَاخت
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ِ ّبی اًتخبة•  عبسُ ٍ پی طزاحی هختلف گشیٌ

ِ ّبی کزدى ٍارد•  تْیِ ٍ قطؼیت ػذم هذل در عبسُ ٍ پی طزاحی هختلف گشیٌ
 ّب گشیٌِ اس یک ّز ثزای فزًٍؾغت احتوبالتی تَسیغ تبثغ

 ّب گشیٌِ اس یک ّز ثزای ٍقَع احتوبل ثیؾتزیي ثب فزًٍؾغت تؼییي•
 ثیؾتزیي ثب فزًٍؾغت هقذار هجٌبی ثز گشیٌِ ّز در عبسُ  خغبرت تخویي •

 ٍقَع احتوبل

ِ ّبی اس یک ّز ػوز چزخِ ّزیٌِ هحبعجِ•  طزاحی گشیٌ

  هختلف ّبی گشیٌِ ثزای اٍلیِ ّشیٌِ حغت ثز ػوز چزخِ ّشیٌِ ًوَدار تزعین •
 هٌتخت طزح اًتخبة ٍ

 هٌتخت گشیٌِ طزاحی تکویل•

 اوتخاب گسیىه برتر6.



 ثِ اهب کزد، خلَگیزی آى اس ثبیذ ٍ ثَدُ هخزة ثغیبر فزًٍؾغت اگزچِ•
 السم ّغتین هَاخِ فزًٍؾغت ثب کؾَر هٌبطق اس ثغیبری در ایٌکِ دلیل
-عبختوبى ٍ تؼویز را اًذؽذُ آعیت دچبر کِ هَخَد ّبیعبختوبى اعت
  .کزد طزاحی فزًٍؾغت هالحظبت ثِ تَخِ ثب را خذیذ ّبی

ّبی رایح، طزاحی عبختوبى ثزای هقبثلِ ثب فزًٍؾغت  ًگزاًیثزخالف •
 . پذیز اعتاهکبى
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 بحث



 ثزای ایًبهِآییي کِ سهبًی تب فزًٍؾغت دارای هٌبطق در پی طزاحی ثزای (الف
 هحلی ّبیثزرعی هجٌبی ثز هدبس فزًٍؾغت ثبیذ ًیغت دعتزط در کبر ایي

  .ؽَد تؼییي
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 گیری  نتیجه



 پی (1 کِ ؽذ تَصیِ فزًٍؾغت دارای هٌبطق در پی اًتخبة ٍ طزاحی ثزای (ة
 (3 ٍ ؽَد اعتفبدُ خذایی درس اس هتز 20 اس ثیؼ اثؼبد ثزای (2 ًزٍد، کبر ثِ هٌفزد

 .ؽَد اعتفبدُ ػویق پی اس ؽکبف احتوبل ثب هٌبطق در
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 گیری  نتیجه



  هصزف فزًٍؾغت دارای هٌبطق در پی طزاحی در ًبهطوئي هتغییز تزیيهْن (ج
 ثِ اعت، آیٌذُ در سیزسهیٌی آة تزاس تغییزات ٍ هٌطقِ یک در سیزسهیٌی آة

  .ؽذ تَصیِ ریغک اعبط ثز پی طزاحی دلیل ّویي
 چزخِ ّشیٌِ رٍػ ٍ اػتوبدپذیزی تحلیل ثزای خجزُ هٌتخت ّبی هدوَػِ رٍػ
  .هیؾَد پیؾٌْبد ثزتز گشیٌِ طزاحی ٍ تؼییي ثزای را ػوز
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 گیری  نتیجه



 ثزای هزحلِ 6 ؽبهل فزًٍؾغت دارای هٌبطق در طزاحی گبم ثِ گبم چبرچَة (د
 .ؽذ پیؾٌْبد پی طزاحی
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 گیری  نتیجه


