
سخنرانی کليدی در

١٣٩۵مھر 

علی فاخر



است علمشاخه ای از 

تاریخ زمين و ساختمان پوستٔه و اجزای درون آن 
ک . را بررسی می کندا



.استمھندسیشاخه ای از

ال ا ا ا فنون و دانش شناخت رفتار مکانيکی مصالح ا
زمين و نيز ارائه روش طراحی و اجرای سازه 

ک ا ا ط . ھای مرتبط با زمين را بررسی ميکندا



ک ک ئ ل ا :علوم اصلی در مھندسی ژئوتکنيکل

ریاضيات

)مکانيک خاک و مکانيک سنگ(ژئومکانيک  

یزمين شناسی ين ز



:استفاده از زمين شناسی در ژئوتکنيک

ل ا کا ا ل مسایل با وسعت مکانی زیاد مثل پھنه بندی ا
ژئوتکنيکی یا مکان یابی سد

مسایل بسيار طوالنی مدت مثل فرسایش



كتاب
ا شش کژ تکن ژ ژئوتکنيکپژوھش درروشھای

انتشارات  دانشگاه تھران



اطالعات زمين شناسی

ا اطالعات ژئوتکنيکیاطال



مراحل ترکيب اطالعات زمين شناسی و 
:ژئوتکنيکی در

آبرفت ھای تھران  

سنندج شھر سنندجشھر



A      CA   ,  C





ھای١ ف آ ی ق ط ا ش طال مطالعه زمين شناسی و طبقه بندی آبرفت ھای .١
تھران از نظر زمين شناسی

گ برگزیدن عوامل زمين شناسی ھر یک از طبقات  .٢
زمين شناسی که بر خواص مکانيکی بسيار موثرند

تھيه داده از خواص مکانيکی  برای ھر یک از . ٣
طبقات زمين شناسی

ارتباط دادن طبقات زمين شناسی به خواص . ۴
نمکانيکی و عوامل زمين شناسی ز ل و و



ا١ ش یطال ق ھایط ف آ آبرفت ھای طبقه بندی مطالعه زمين شناسی و.١
تھران از نظر زمين شناسی

گ ھر یک از طبقات  عوامل زمين شناسیبرگزیدن.٢
زمين شناسی که بر خواص مکانيکی بسيار موثرند

برای ھر یک از خواص مکانيکی  تھيه داده از . ٣
طبقات زمين شناسی

طبقات زمين شناسی به خواص ارتباط دادن . ۴
نمکانيکی و عوامل زمين شناسی ز ل و و



ا ش یطال ق ط طبقه بندی مطالعه زمين شناسی و
آبرفت ھای تھران از نظر زمين 

شناسی











ن اگ ش ل اا ک ھ ھر یک از عوامل زمين شناسی برگزیدن
طبقات  زمين شناسی که بر خواص 

مکانيکی بسيار موثرند







ا کا کا اا برای ھر خواص مکانيکی  تھيه داده از
ییک از طبقات زمين شناسی ين ز ب ز ی



تست ھای 
ل دل ه برجا به دليلا

درشتی دانه ھا

برش مستقيم
صفحه بارگذاری صفحهبارگذاری





دادن بهارتباط شناسی زمين طبقات طبقات زمين شناسی به ارتباط دادن
خواص مکانيکی و عوامل زمين 

شناسیا



سال ھا استفاده 
رحرفه ای









BB







سطحبر برداشتھای آبرفت۶٢ازاساس اين نقطه، نقطه، اين آبرفت ۶٢ازاساس برداشتھای سطحیبر

نظ اا خش۴شناژگ بخش  ۴به شناسی-زمينويژگيھایاز نظر

Bn1،Bn2  ،Bn3 و Bn4  شدتقسيم.















سنندجنندج







سنندج از طبقه بندی مطالعه زمين شناسی و.١
نظر زمين شناسی

برای ھر یک از خواص مکانيکی  تھيه داده از . ٢
ا ا طبقات زمين شناسیط

ا کا ط طبقه بندی ترکيبیارائه.٣
”ژئوتکنيکی -زمين شناسی“                      





طبقه بندی مطالعه زمين شناسی و
شناسی زمين نظر از سنندج از نظر زمين شناسیسنندج



زمان زواقعه مھم ھم و

















برای ھر خواص مکانيکی  تھيه داده از 
یک از طبقات زمين شناسی





ھاشناسایی ھاوس جا:ماسه ب ھای آزمایش آزمایش ھای برجا :ماسه ھاورس ھاشناسایی
و دانه بندی و حدود اتربرگ و سه محوری و 

مستقيم برش مستقيمبرش

ھاشناسایی ھا،:سنگ نمونه بر آزمایش آزمایش بر نمونه ھا، :سنگ ھاشناسایی
آزمایش دوام  و آزمایش بار نقطه ای







ترکيبیارائه بندی طبقه طبقه بندی ترکيبیارائه
”ژئوتکنيکی - زمين شناسی“





























شناسی زمين اطالعات ترکيب بودن مفيد بودن ترکيب اطالعات زمين شناسی مفيد
و ژئوتکنيکی

قابليت استفاده از مراحل ذکر شده برای 
اطق ا ا اطال ک ترکيب اطالعات در سایر مناطقت

نياز به ذوق، ابتکار و نوآوری برای ترکيب آ
قاصالعات در سایر مناطق  یر ر





جداول و طبقه بندی مشابه برای سایر 
کشور نقاط کشورنقاط

ا ا طال اط ا انتخاب مناطق مورد مطالعه بر اساس  و ا
وزمين شناسی و نه تقسيمات  ن ز

کشوری


