
 

 

 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری

 پارک علم و فناوری گيالن

 شرکت دانش بنيان مهندسی زمين رایانه آریا برنا )زرآب(

Gilan@zarab.ir 

0917-3095155 

 

@ 

013-33461559 

استان گيالن، شهرستان رشت، سليمانداراب، کوچه آزادی)شهيد علی حسن نيا(، 

-411،طبقه همكف،  پارک علم و فناوری گيالن، اتاق 41پالک -کوچه نظام پزشكی

 شرکت دانش بنيان مهندسی زمين رایانه آریا برنا )زرآب(

 ارزیابی سيستم برنامه یكپارچه ژئوتكنيک :  

 مطالعه موردی سد پلرود

  ((T.G.P.S Total Geotechnical 

Program System 

تالال    T.G.P.Sاین پژوهش با ارزیابی سيستم یكپارچه ژئوتكنيک 

می کند تا با در دسترس قراردادن طيف وسيعی از داده ها، اطالعات 

فنی و مالی متناظر در بسترهای زمالان، مكالان و دسالت انالدرکاران 

ذیربط و همچنين انطباق با فهارس پایه پيمان؛ امكان افالزایش بهالره 

وری از منابع عمليات اجرایی حفاری و تزریال  پالروژه را بالا اعمالا  

مدیریت دانش ضمن اجالرای عمليالات مالرکور فالراهم آوردسيالستم 

T.G.P.S   در گروه سيستم های تصميم  گاليری طبقاله بنالدی مالی

گردد و لرا در  تصميم گيری از سيستم های مالدیریت اطالعالات یالا  

 سيستم های اطالعات اجرایی کاربردی تر است.

  :T.G.P.S خروجی های طراحی شده سيستم 

  مستندسازی و تشكيل نظام هماهنگ بایگانی *

ثبت، طبقه بندی و آغاز هر نوع فعاليت ژئوتكنيک در نظام مكاتبات  *

 مستندسازی شده

 گزارشات ماهانه صورت وضعيت *

 کنتر  پروژه و کيفيت عمليات حفاری و تزری  *

   

درجه و مقایسه دو شيوه  0نتایج نشان می دهد که به ازای زاویه چالزنی 

چالزنی چنين استباط می گالردد کاله ماليزان جمالع خورنالد در تزریال  

دورانی به ترتيب معالاد  -تحكيمی و به ازای دو رو  دورانی و ضربه ای

مالتر عمليالات حفالاری و  23و  230کيلوگرم بر متر و متنالاظر  8و  23

تزری  توسط این دو رو  در سنگ  است. به بيان دیگر اختالف ایالن دو 

تزری  تحكيمی با رو  ضربه  -%67( و معاد  کاهش -kg/m  31رو )

دورانی نسبت به شيوه دورانی است. ایالن رویاله بالرای سالایر زوایالای -ای

حفاری و احجام تزری  سيمان نيز قابل محاسبه و تكرار است که به علت 

دورانی؛ -باال رفتن مقادیر سهم عمليات حفاری و تزری  به شيوه ضربه ای

ميزان کاهش کيفيت خورند سيمان در توده سنگ به ازای کل عمليالات 

 بيشتر خواهد بود.

 تحليل داده ها و نتيجه گيری کاربردی :

  چا  نام براساس چالها مستندات پایش خروجی *

  حفاری شيب براساس چالها مستندات پایش خروجی* 

  تزری  و حفاری گالری نام براساس چالها مستندات پایش خروجی* 

 ترکيبی معيارهای براساس چالها مستندات پایش خروجی *

0910-8062749 

 

  :T.G.P.S قابليتها و مزایای استفاده از سيستم 

اعما  مدیریت برمنابع انسانی و اطالعاتی ژئوتكنيالک و ارتقالاس سالط   * 

 بهره وری در مقياسهای خرد تا کالن پروژه.

 مدیریت مالی ژئوتكنيک پروژه. *

 مدیریت تدارکات و پشتيبانی ژئوتكنيک پروژه. *

 کنتر  پروژه و مدیریت لحظه ای ژئوتكنيک در مدیریت کارگاه. *

مستندسازی پروژه ها و تشكيل بانک اطالعاتی منسجم در قالب نظالام  * 

 هماهنگ بایگانی اطالعات پایه ژئوتكنيک.

ثبت، طبقه بندی و آغاز هر نوع فعاليت ژئوتكنيالک بالر مبنالای نظالام  * 

 مكاتبات،

و تالممين  Q.Cمدیریت غير مستقيم در کنتر  کيفيت ژئوتكنيک یالا  * 

 .Q.Aکيفيت یا 

داده پردازی فنی و مهندسی ژئوتكنيک در مقياس آماری بسيار بالزر   * 

   

رو  استراتژیک تجزیه و تحليل داده ها با نرم افزار داده محور 

T.G.P.S)) : 

 تجزیه و تحليل داده ها به صورت لحظه ای و دیناميک*

افزایش مولفه سرعت تصميم سازی در کنار عوامل دقت و صالحت  * 

 تصميم گيری 

 آسان شدن تحليل و تصميم گيری عمليات ژئوتكنيک*

در گروه  سيستم های پشتيبان تصميالم  T.G.P.Sاز این رو سيستم  

گيری داده محور طبقه بندی می گردد و لرا در  تصماليالم گاليالری از 

سيستم های مدیریت اطالعات یا  سيستم هالای اطالالعالات اجالرایالی 

کاربردی تر است. نرم افزارهای مدیریت دانش که سيالسالتالم بالرنالاماله 

نيز جزس آنها است؛ در واقع برقرار کنالنالده  T.G.P.Sیكپارچه ژئوتكنيک

چرخه و فرآیند دانش لحظه ای و پویا در مقابل انواع مستنالدسالازی و 

داده پردازی ایستا در سازمان اجرایی عمليات اجرایی می بالاشالد. لالرا 

ضمن امكان برقراری ارتباط با سط  داده های پایه؛ از پيچيدگی هالای 

 بسيار باالتری در توليد، استفاده و به روز رسانی برخوردار هستند.

کيلومالتری 48محور سد و نيروگاه پلرود در اسالتان گيالالن و در حالدود 

 070   46جنوب غربی شهر کالچای و بر روی رودخانه  پلرود با مختالصات   

 عرض شمالی قراردارد. 27° 180  180طو  شرقی و   °10

 

این پژوهش ضمن تشری  توانالمالنالدی هالای ساليالسالتالم یالكالپالارچاله 

که به منظور ارزیابی کارآیی و سودمندی آن تالحالت   T.G.P.Sژئوتكنيک

شرایط کارگاهی وکارفرمایی صورت گرفته است؛ شامل استالفالاده از داده 

های عمليات حفاری و تزری  اجراس شده در تونل های انحراف کارگاه سالد 

 اهداف کلی: 

 

فناوری اطالعات و کاهش زمان و هزیناله هالای طالرا هالای مطالعالاتی و 

اجرایی در بخش ژئوتكنيک سدسازی و اثرگراری شگرف در پالروژه هالای 

 طرا و اجراس از اهداف کلی می باشد.

 اهداف اصلی: 

 کاهش هزینه ها*

 کاهش مدت زمان اجراس*

 افزایش کيفيت عمليات اجرایی، *

در ابتدا، پروژه تحقيقاتی هدف گراری بر روی کالل عمليالات حفالاری و 

متر به عنوان جامعاله آمالاری  60000تزری  سد پلرود با احجام برآوردی 

مرجع اوليه برنامه ریزی شده بود. با این وجود و به علت بالروز برخالی از 

مشكالت در ضمن اجرایی پروژه ) نظير افالزایش ارتفالاع سالد( تالا زمالان 

چا  با  1121خاتمه طرا تحقيقاتی، حجم جامعه آماری نمونه به تعداد 

 متر عمليات حفاری و تزری  محدود گردید. 42466متراژ 

Info@zarab.ir 

www.zarab.ir 


