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 نتایج یادگیري

 باید توانایی موارد ذیل را داشته باشد:شما بعد از مطالعه و یادگیري موضوعات این فصل، 

بافت ریز  ها در مقیاس و ترکیب و ساختمان خاك هاي رسوبی تشکیل خاكدرك چگونگی  -1

 .)2-1و  1-1هاي  خاك (بخش

فیزیکی  ها بر اساس خصوصیات ) خاك5-1بندي (بخش  ) و طبقه4-1و  3-1توصیف (بخش  -2

 .آنها

تعیین خصوصیات فیزیکی بنیادي محیط پیوسته خاك (به طور مثال در مقیاس بافت درشت  -3

 .)6-1خش خاك، ب

 نظر، مورد پیوسته مشخص کردن تراکم مورد نیاز براي تولید مصالح خاکریز مهندسی با خواص -4

 ).7-1ژئوتکنیکی (بخش  هايسازه در استفاده براي

 

 

 ها خاك اءمنش -1-1

از دیدگاه مهندس عمران، خاك متشکل از ذرات معدنی سیمانته شده یا با سیمانتاسیون ضعیف 

)، 1-1گردد(شکل هوازدگی و فرسایش سنگ به عنوان بخشی از چرخه سنگ تشکیل میاست که از 
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ها  تواند ناشی از کربنات باشد. سیمانتاسیون ضعیف می فضاي خالی بین ذرات خاك حاوي آب و هوا می

 ها فشردگی خاك فرآیند رسوبگذاري و  یا اکسیدهاي رسوب شده بین ذرات و یا ناشی از مواد آلی باشد.

کند (فرآیند سنگ شدگی). در صورت  هاي رسوبی تبدیل می همراه سیمانتاسیون، خاك را به سنگبه 

گردد. اگر مصالح تشکیل می باقی ماندن مصالح حاصل از هوازدگی سنگ در همان محل، خاك برجا

حاصل از هوازدگی سنگ به مکان دیگر منتقل شوند و سپس رسوب کنند خاك انتقالی تشکیل 

 ها باشند.  ثقل، باد، آب و یخچال تواند نیروي زم به ذکر است عامل جابجائی مصالح میگردد. ال می

تواند در طول فرآیند جابجائی دستخوش تغییر شود و ذرات در محدوده شکل و اندازه ذرات می

متر میلی 001/0متر تا کمتر از میلی 100تواند از  هاي مشخصی مرتب شوند. اندازه ذرات می اندازه

شود. نشان داده شده است توصیف می 2-1تغییر کند. در انگلستان اندازه ذرات همانند آنچه در شکل 

محدوده مشخصی  و غیره فقط براي توصیف اندازه ذرات بین "سیلت"، "رس"هاي  ، واژه2-1در شکل 

ها  همین واژه شوند از بندي می ها بر اساس رفتار مکانیکی دسته رود. به هر حال زمانی که خاك بکار می

خاصی از  ). اگرچه اصطالحات مشابه براي توصیف انواع5-1شود (رجوع شود به بخش  استفاده می

 شود. می بندي بر اساس رفتار مکانیکی آنها به کار بردهشود، طبقه می خاك استفاده

 
 چرخه سنگ -1-1شکل 

 

 
 محدوده اندازه ذرات -2-1شکل 
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نحوه جابجائی و توالی رسوبگذاري، بر روي توزیع اندازه ذرات خاك در یک محل مشخص تأثیر  

اند. در  نشان داده شده 3-1گذاري خاك در شکل  هاي مرسوم رسوبزیادي دارند. تعدادي از رژیم

 سطح از ها،یخچال شدن ذوب-یخ زدن و اصطکاکی عملکرد هاي یخچالی مصالح خاك، توسط رژیم

 سنگ بسیار شوند. مصالح مذکور که اندازه آنها معموال از ذرات رس تا قلوهمی سائیده زیرین هايسنگ

شوند؛  نشین می یخچال ته ذوب با همزمان شوند و متغیر است، بهمراه الیه زیرین یخچال حمل می

شوند.  آیند به عنوان رسوبات یخچالی یا یخرفت شناخته می آیند مذکور بدست می مصالحی که از فر

همزمان با ذوب یخچال، یخرفت به قسمت  الف نشان داده شده است،-3 -1همانطور که در شکل 

-شوند که دانه تر به راحتی به صورت معلق حمل میشود و مصالح ریزتر و سبک کناري انتقال داده می

 .الف نشان داده شده است)-3-1باشد (که در شکل بندي بر حسب فاصله از یخچال متغیر می

باشد (به طور مثال رودخانه ها و آب درشرایط آب و هوایی گرمتر عامل اصلی انتقال ذرات آب می

شوند، که ب نشان داده شده است. این رسوبات به عنوان آبرفت شناخته می-3-1که در شکل  دریاها)

بزرگ تر، ذرات هاي با جریان آب سریع ترکیب آن به سرعت جریان آب بستگی دارد. در رودخانه

گردد. در  ترکیبی از ذرات با اندازه شن و ماسه می تشکیل آبرفت با بصورت معلق حمل شده و موجب

کنند. در محل ورود رودخانه به  هایی با جریان آرام تنها ذرات ریزتر را با خود حمل می حالیکه رودخانه

 دریا، مصالح به صورت سنگ بستر یا دلتا رسوب کنند.

را) باد عامل اصلی انتقال ذرات، فرسایش رخنمون هاي سنگی و محیط هاي خشک (صح در

 پ). 3-1باشد.(شکل  می از رسوبات ریزدانه بادرفتی (لس) کم شیب با اي دامنه تشکیل

در سمت ساحل، همچنین ممکن است یک حوضه رسوبی از دریاچه هاي نمکی موقت که رسوبات  

نمکی را برجاي میگذارند، تشکیل شود. همچنین اختالف زیاد دماي شب و روز باعث هوازدگی حرارتی 

شناسی بسیار جوان  شود. این فرآیند سطحی از لحاظ زمین ها می سنگ رخنمون سنگ و تشکیل خرده

هایی که بعد  شود. خاكیخرفتی ذکر می شناسی از آن به عنوان رسوبات هاي زمین و بر روي نقشهبوده 

هاي  تر بوده و بر روي نقشه گذاري، تحت تراکم و تحکیم چشمگیري قرار دارند خیلی قدیمی از رسوب

 شوند.  شناسی به عنوان خاك در امتداد سنگ شناخته می زمین
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 اي، پ) صحرا رسوبگذاري: الف) یخچالی، ب) رودخانهمختلف هاي  محیط -3-1شکل 

 

هـاي رایـج    شـود و منحنـی   توصیف میبندي  هاي مختلف به عنوان دانه در یک خاك، درصد نسبی ذرات با اندازه

ذرات بنـدي   اند. شیوه تعیین دانـه  نشان داده شده 4-1مختلف رسوبگذاري، در شکل  هاي براي مصالح، در محیط

 شده است.  ارائه 5-1و  4-1بندي خاك در بخش  رسوبی و کاربرد آنها در طبقه

 
 هاي مختلف رسوبگذاريبندي رسوبات در محیط توزیع دانه-4-1شکل
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باشند که از لحاظ  ها می ها و سنگ در یک ناحیه مشخص، مصالح زیرسطحی مخلوطی از خاك

نتیجه دانش و فهم کامل تاریخچه  شناسی مربوط به صدها میلیون سال قبل است. درزمین

شناسی یک ناحیه، براي اطالع از خواص احتمالی رسوبات که بر روي سطح هستند، داراي اهمیت  زمین

شناسی به طور چشمگیري  هاي زمینهاي رسوبی در طول دوره باشد، همانطور که ممکن است رژیم می

تا 315شناسی کربنیفر،  گلستان در دوره زمینتغییر یافته باشند. به عنوان نمونه بخش میانه غربی ان

مواد آلی ته نشین شده متعاقبا به ذغال  میلیون سال قبل، یک منطقه دلتایی بود که در آنجا 345

 سنگ تبدیل شدند.

میلیون سال قبل) به دلیل تغییر سطح دریا، مصالح  280تا 225پس از آن در دوره تریاس ( 

ها در  گیري کوه اي رسوبگذاري شدند که متعاقباً سخت و تبدیل به ماسه سنگ بانتر شدند. شکل ماسه

یاي پس از آن در اثر سیل در در هاي سنگی شد. خوردگی الیه طی این دوره در قاره اروپا باعث چین

میلیون سال پیش) ذرات ریز و مصالح  225-136ژوراسیک ( –شمال در طی دوره هاي کرتاسه 

 کربناته (رس لیاس و سنگ آهک اوولیتیک) رسوب نمودند.

میلیون سال قبل، متعاقباً موجب یخبندان تمامی  2تا 5/1عصر یخبندان در دوره پلیستوسن ، 

هاي نرم تازه رسوبگذاري شده  فرسایش بخشی از سنگترین بخش آن شد که  انگلستان به جزء جنوبی

و  هاي رودخانه ها سبب بوجود آمدن دره گذاري یخ رفت را بدنبال داشت . توالی ذوب یخچال و رسوب

 رسوبگذاري آبرفت بر روي یخرفت گردید. 

نشان داده شده است، تاریخچه زمین شناسی بیانگر شرایط خاکهاي  5-1همانطور که در شکل 

اند. این مثال اهمیت باشد و رسوبات آبرفتی بر روي رس و سنگهاي مستحکم تر قرار گرفتهمی سطحی

معرفی کامل این موضوع در کتاب  دهد.زمین شناسی مهندسی را در فهم شرایط زمین نشان می

Waltham (2002) باشد.قابل دسترسی می 


