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 ابد؟ی یتحقق م یخاک چه زمان یجیتدر بیازتخر یریجلوگ-78

 آن باشد. لیخاک، کمتر از سرعت تشک شیکه سرعت فرسا ابدی یهدف تحقق م نیا یزمان 

 4فصل

 را توضیح دهید. نیساخت  دست بشر با زم یارتباط سازه ها-1

مانده  یساخته است که هنوز هم پس از گذشت هزاران سال، باق ییدور، بناها یاز گذشته ها انسان

با  یباستان یو قنات ها نیوارچیاهرام مصر، د ل،یُچغازنب یبناها د،یبزرگ تخت جمش یاند. ستون ها

دهند.  یمرا در عهد باستان نشان  یوجود گذشت سال ها، هنوز هم پابرجا هستند و اوج دانش مهندس

 یه ها، راه آهن، پل ها، تونل ها، خطوط انتقال نفت، گاز و آب، سدها، کارخانه ها، ساختمان ها جاد

شوند که از  یساخته م یاز مواد گر،ید یسازه ها یاریو بس الدیمانند برج م یمخابرات یبلند، برج ها

 .ندیآ یبه دست م نیزم

 را بنویسید. یعیاز مخاطرات طب یناش یو کاهش خسارت ها یشناس نیزم مطالعاتارتباط -2

ساختمان هاو  بیتخر ،یکوهستان یسنگ در جاده ها زشیدر رسانه ها، اخبار مربوط به انواع ر بارها

 زشیبدنه آن ها، ر بیتونل ها، فرار آب از سدها و تخر زشیر ،یگودبردار لیبه دل نیسنگ یسازه ها

 توان این خسارات را کاهش داد. با مطالعات زمین شناسی می. دیا دهشنی را …پل ها و 

 را بنویسید. و ساخت سازه ها نیزم یداریپاارتباط -3

است. در ساخت سازه ها، مسائل  نیزم یداریسازه ها، پا یدر ساخت و نگهدار یاز مسائل اصل یکی

 .ردیموردمطالعه قرار گ دیباشد که با یمطرح م یشناس نیمختلف زم

را  ساخت دست بشر یبه سازه ها یعیشناس درکاهش خسارات مخاطرات طب نیزم وظیفه-4

 توضیح دهید.

مقابله با  یمخرب و ارائه روش ها یندهایاحتمال وقوع فرا صیشناس، تشخ نیمهم زم فیازوظا یکی

 وارد نشود. یو معدن یعمران یو سازه ها ساتیبه تأس یبیکه، آس یآنها است به نحو
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 مطالعات زمین شناسی سنگ بستر آنها چیست؟ارتباط سازه با -5

برج  ،یو مسکون یتجار یبزرگراه، پل، مجتمع ها روگاه،یمانند سد، ن یعمران یپروژه ها یاز اجرا قبل

 .است یسنگ بستر آن ها، ضرور یشناس نیشوند، انجام مطالعات زم یم دهیها و ... که سازه نام

 را بنویسید. سازه ها یابیدرمکان  یشناس نیمطالعات زم نیتر مهم-6

دامنه ها دربرابر  یداریپا ،یریاستحکام سنگ ها، نفوذپذ ن،یسطح زم یها یمطالعات، ناهموار نیدرا

 یو بلند یپست ای ی. مورفولوژردیگ یقرار م یو جنس مصالح به کار رفته در سازه مورد بررس زشیر

 دارد. یقابل توجه ریآن تأث یداریمحل احداث سازه، در پا یها

 را بنویسید. سازه ها یابیدرمکان  یپ نیمقاومت زم یارتباط بررس-7

وارده  یروهایآن ها در برابر ن یپ نیساختگاه سازه ها، مقاومت زم یابیاز عوامل مهم در مکان یکی

گاه و  هیتک ن،یریز یها هیاز طرف آب به ال یادیسد، فشار ز کیبه عنوان مثال، در پشت  .است

 .رسد یتن م ونیلیم نیدارد که گاه به چند یادیوزن ز زیشود. سد ن یبدنه سد، وارد م نیهمچن

از وزن سد، مقاوم باشند و دچار  یناش یدر برابر تنش ها دیسد، با یپ یسنگ ِ ها ایآبرفت  ن،یبنابرا

 و نشست نشوند. یختگیگس

 ست؟یتنش چ-8

بر واحد سطح وارد  ییروین ز،یدر داخل سنگ ن رد،یاز خارج قرار گ ییروین ریسنگ تحت تأث هرگاه

 .شود یم دهیکه تنش نام شودیم

 را بنویسید. تنش انواع-9

از  یبیترک ای یبرش ای یفشار ،یخاک ممکن است به صورت کشش ایسنگ  کیوارده بر  یتنش ها 

 شود. یآنها م رشکلییوارده بر سنگ ها و خاک ها، باعث تغ یآن ها باشند. تنش ها
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 را توضیح دهید. مقدارمقاومت سنگ وخاک دربرابرتنش ینحوه بررس-10

 یا اچالهیسازه، گمانه ها  یسنگ پ ایاز خاک  یپروژه، به منظور نمونه بردار کی نیمطالعات آغاز در

برداشت  اخاکیسنگ  یشود. نمونه ها یدر نقاط مختلف محل احداث سازه حفر م یقیو عم کیبار

 یشود و مقدارمقاومت سنگ و خاک دربرابر تنش ها یارسال م یتخصص یها شگاهیشده، به آزما

 .دهند یقرار م یمورد بررس ارده،و

 ست؟یسنگ چ مقاومت-11

تواند تحمل کند، بدون  یاز تنش ها که سنگ م یبیترک ایسنگ، عبارت است از حداکثر تنش  مقاومت

 .آنکه بشکند

 را توضیح دهید. مقاومت سنگ ها وخاک ها دربرابرتنش زانیم نیب ارتباط-12

 یشتریوسطوح شکست ب دارتراستیتنش ها، کمتر باشد، سنگ ناپا نیهر چه مقاومت، در مقابل ا 

 .شود یم جادیدرآن ا
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 را بنویسید. سازها یسنگ وخاک ها درپ یداریناپا عوامل-13

 شوند. یسازه ها م یخاک پ ایسنگ  یداریها، باعث ناپا یشکستگ ایدرزه ها  

 را بنویسید. سه شکل رفتارمواد درمقابل تنش وبعد ازتنش-14

 کیاالست ایرفتارکش سان -الف

که  یمعن نیدهند. بد ی( نشان مکیاز اجسام، مانند سنگ ها از خود رفتارکش سان )االست یبرخ

 .گردند یخود بازم هیشوند و با رفع تنش، به حالت اول یشکل م رییبااِعمال تنش، سنگ ها دچار تغ

 :یشکستگ-ب

شود و درزه ها و گسل هارا  یم یشود، سنگ دچار شکستگ شتریاگر تنش از حد مقاومت سنگ ب اما،

  .آورد یبه وجود م

 :کیپالست ای رسانیرفتارخم-پ

پس از رفع تنش، سنگ  ،یعنیدهند  ی( نشان مکی)پالسترسانیاز سنگ ها از خود رفتارخم یبرخ

 گردند. یخود برنم  هیبه طور کامل به حالت اول افته،یشکل  رییتغ یها

 

 را با هم مقایسه کنید. مقاومت انواع سنگ ها دربرابرتنش زانیم-15

گاه  هیتوانند تک یآذرین، م یها سنگ .انواع سنگ ها در برابر تنش وارده، متفاوت است مقاومت

 .که از جنس سنگ گابرو است ریرکبیسنگ سد ام یسازه ها باشند. مانند پ یبرا یمناسب
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سازه  یبرا یگاه مناسب هیتوانند تک یو هورنفلس م تیمانند کوارتز ،یدگرگون یاز سنگ ها یبعض-

 باشند نیسنگ یها

 .ستندیسازه هامناسب ن یپ یهستند و برا فیها، سست و ضع ستیاز آنها مانند ش گرید یبرخ -

 .ساخت سازه را دارند یمانند ماسه سنگ ها، استحکام الزم برا ،یرسوب یاز سنگ ها یبرخ-

 .ستندیها در برابر تنش مقاوم ن لیمانند سنگ گچ، نمک و ش یریتبخ یسنگ ها -

 سنگ های کربناتی چست؟-16

 یکربنات یها یدرصدآن هاکان٥0از  شیشودکه ب یگفته م یرسوب یبه سنگ ها ،یکربنات یها سنگ

 .سنگ ها،اغلب درزه دارهستند نیباشد.ا( تیودولوم تی)کلس

 نحوه پیدایش غارها درسنگ های کربناتی را بنویسید.-17

 ییسنگ ها در آب، حل و در آن حفره ها نیاز ا ییبخش ها ،ینفوذ یآب ها انیگذشت زمان ودرجر با

 نیبزرگ در ا یانحالل یحفره ها لیعمل انحالل، ممکن است منجربه تشک شرفتیپ .دهند یم لیتشک

 غارها شود. جادیسنگ ها و ا

 تکیه گاه خوبی برای سازه ها می باشد؟م نوع سنگ آهک داک-18

 باشد یاحداث سازه م یبرا یگاه خوب هیو تک یباشد،پ یفاقد حفرات انحالل ه،کهیال میسنگ آهک ضخ

 کدام نوع سنگ آهک برای سازه ها نامناسب می باشد؟-19

 ایفرار آب  لیاز قب یتواند مشکالت جد یباشد، م یحفرات انحالل یکه سنگ آهک دارا یاما، در صورت

 .را به همراه داشته باشد نینشست زم

 اگرسد برروی الیه هایی از سنگ گچ احداث شود چه مشکالتی را به وجود می آورد؟-20

 نیبنابرا .است یآهک یاز سنگ ها شی)سنگ گچ و سنگ نمک( ب یریتبخ یسنگ ها یریپذ انحالل

اگر سد بر  .شود یم جادیسنگ ها ا گریتر از د عیسنگ ها، سر نیدر ا یانحالل یحفره ها و غارها

در سنگ  یاز سنگ گچ احداث شود، ممکن است پس از چند سال، حفرات انحالل ییها هیال یرو

 بدنه سد شود. یداریناپا نیوباعث فرار آب از مخزن سد و همچن جادیا
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 اهمیتی است؟ چیست و دارای چه  سد-21

 نیو همچن یآب شرب و کشاورز نیتأم الب،یآب، مهار س رهیاست که به منظور ذخ یسازه ا سد،

به طور هم زمان، چند  یعنیاز سدها چند منظوره اند،  یشود. بعض یاحداث م تهیسیالکتر یروین دیتول

 .کنند یم نیهدف را تأم

 برده و توضیح دهید.ی را نام سدها از نظرنوع مصالح ساختمان انواع-22

 .شوند یم میتقس یو بتن یبه کار رفته، به دو دسته خاک یاز نظر نوع مصالح ساختمان سدها،

 را بنویسید. آن یابینوع سد ومکان  نییعوامل درتع نیتر مهم-23

منطقه و مصالح قرضه در  یشناس نیزم طینوع سد و محل احداث آن، شرا نییعامل در تع نیمهمتر

 دسترس است.

 را بنویسید. سد یشناس نیدرمطالعات زم یعوامل مورد بررس-24

وفرار آب مورد  یداریسد از نظر پا یگاه ها و پ هیمخزن، تک تیسد، وضع یشناس نیمطالعات زم در

 .ردیگ یقرار م یبررس

 را بنویسید. از فرار آب درمخزن سد یریجلوگ یها راه-25

از  ایباشند  ریها و کف مخزن نفوذناپذ وارهید دیبا ردیآنکه فرار آب از مخزن سد صورت نگ یبرا 

 برخوردار باشند. یارکمیبس یرینفوذپذ

 

 را توضیح دهید. سدهاظرفیت مفیددر یرسوبات رودخانه ا رنقشیتاث-26
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 یمخزن م دیمف تیاز ظرف جیشوند، به تدر یرودخانه ها به مخزن سدها حمل م قیکه از طر یرسوبات

خودرا از  ییاز کارا یکشور بر اثر انباشته شدن از رسوبات، بخش قابل توجه یاز سدها یکاهند. بعض

 دست داده اند.

 را بنویسید. ینیرزمیز یها یانواع حفار-27

 یبه فضا ازیها، ن تیفعال نی. اردیگ یصورت م نیزم ریدر ِ ز یو معدن یعمران یها تیاز فعال یبرخ

 .به صورت تونل و مغاراست ینیرزمیز یها یدارد. حفار ینیرزمیز

 ست؟یچ تونل-28

 یمورد استفاده قرار م یاستخراج مواد معدن ایها،به منظور حمل ونقل،انتقال آب، انتقال فاضالب  تونل

 .رندیگ

 ست؟یمغارچ-29

 روگاهیمانند ن ینیرزمیز ساتیتأس جادیا یهستند که برا یبزرگ تر ینیرزمیز یُمغارها، فضاها 

 .شوند یم گراستفادهیاموارددینفت و رهیمترو، ذخ یها ستگاهیها،ا

 را شرح دهید. تونل ها و مغارها یابیشناسان درمکان  نیزم نقش-30

 دیشناس، با نیزم نیاحداث شوند. بنابرا یبا مقاومت کاف ییها نیدر زم دیگونه سازه ها، با نیا

 نشت آب، متمرکز کند. ای یهوازدگ ،یخرد شدگ نیبا کمتر یمناطق ییمطالعات خود را بر شناسا

را توضیح  درساخت تونل ها و مغارها ینیرزمیز یو کنترل آب ها زانینقش مهم  برآورد م-31

 دهید.

 ینیرزمیز یمانند سدها و سازه ها یسطح یسازه ها یداریو پا یمنیبر ا ،ینیزم ریز یها وجودآب

از عوامل مهم  ،ینیزم ریو فشار آب ز انیجر .مؤثرند یمانند تونل ها در زمان ساخت و بهره بردار

 .است ینیرزمیز یتونل ها و فضاها یداریناپا
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 یاز برخورد با آب ها یناش ،یو معدن یعمران یاز مشکالت و خسارت ها درپروژه ها یبزرگ بخش

نشده و متوقف شده  لیمشکالت، تکم نیبه علت ا ییموارد، پروژه ها یبوده است، در برخ ینیرزمیز

سازه و  ریِ ز نیدر تونل ها، ترانشه ها و زم ینیزم ریآب ز انیو کنترل جر زانیبرآورد م ن،یبنابرا .اند

 .مهم است اریمانندسدها، بس ییدرون سازه ها یحت

 برخوردارند؟ یشتریب یداریتونل ها ازپا کدام-32

برخوردار  یشتریب یداریازپا رند،یگ یقرار م یستابیسطح ا یکه در باال ییتونل ها یبه طور کل 

 هستند.

 شود؟ یبه کارگرفته م ینداشته باشند چه روش یمطلوب تیداخل تونل وضع یاگرسنگ ها -33

نداشته باشند،  یمطلوب تیو نشت آب وضع یداریداخل تونل از نظر پا یکه سنگ ها یطیشرا در

 شود . یم دهیمصالح پوش ریسا ایاز بتن  یو سقف تونل با محافظ وارهید

 را بنویسید. درکشور ییایدر یسازه ها تیاهمعلل -34

 .شود یم یمنته ایشوند. کشور ما از جنوب و شمال به در یبنا نم یخشک یسازه ها بر رو شهیهم

 .شوند یاستخراج م ایاز در رانینفت ا میعظ ریاز ذخا یبخش گر،ید یسو از

 ست؟یچ ییایدر یها سازه-35

پل ها و جاده ها، در سواحل  ،ییایردریز یتونل ها ،ینفت یها انهیماننداسکله ها، پا ،ییایدر یسازه ها 

 .شوند یاحداث م ایدر در ای ایدر

 را بنویسید. ییایدر یسازه ها یابیمهم درمکان  عوامل-36

سازه ها مانند  نیا یابیدر مکان  .احداث شده اند یفراوان ییایدر یسازه ها ران،یدر شمال و جنوب ا 

افزون بر آن، توجه  .ردیمورد توجه قرار گ ژهیبه طور و یشناس نیمطالعات زم دیبا یخشک یسازه ها

 باشد. یم یضرور زین ایآب در ییایمیو ش یکیزیف یها یژگیو و ییایدر یها انیبه جر
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 چیست؟توضیح دهید.مختلف درکشور یسازه ها یداریپا  دیتهد علل-37 

 شتریدرب زیفعال لرزه خ یجهان واقع شده است و گسل ها زیلرزه خ یاز کمربندها یکیما، در  کشور

مختلف را  یسازه ها یداریتوانند پا یم یاحتمال یلرزه ها نیگسل ها و زم نیا .مناطق آن وجود دارند

 .کنند دیتهد

را توضیح  شناسان نیبرسازه ها توسط زم رآنیگسل ها وتاث تیاحتمال فعال یبررس یچگونگ-38

 دهید.

 ،ییصحرا یدهایو بازد یو ماهوارها ییهوا یسازه ها با استفاده ازعکس ها یابیمطالعات مکان  در

 یلرزه نگار یثبت شده توسط دستگاه ها یکنند و با استفاده از داده ها یم ییگسل ها را شناسا نیا

آن بر سازه  ریثلرزه و تأ نیمجدد گسل ها و وقوع زم تیلرزه ها، احتمال فعال نیزم یخیو اطالعات تار

سازه را بر آن  یتا طراح ردیگ یعمران قرار م ارمهندسانیاطالعات در اخت نیا .کنند یها را مشخص م

 .اساس انجام دهند

 سازه ها یداریپا نهیشناسان درزم نیسازه ها توسط زم یابیمطالعات مکان موارد  نیتر مهم -39

 را نام ببرید.

سنگ از  زشیو ر یمحل احداث سازه در برابر حرکات دامنه ا یداریگسل ها ، پا ییبر شناسا افزون

 شناسان است. نیسازه ها، مورد توجه زم یابیاست که در مطالعات مکان  یموارد

 چیست؟  یداروکوهستان بیخطرسازه ها درمناطق شمهم ترین -40

کوه  زشیکند، خطر ر یم دیتهد یدار و کوهستان بیکه سازه ها را در مناطق ش یاز خطرات یکی

 .است بیپرش یوسقوط مواد در دامنه ها

 را بنویسید. یکوهستان  یدامنه ها درنواح یداریپا یها روش-41

 یم یمناطق کوهستان یلیکوه و مسدود شدن جاده ها و خطوط ر زشیبر ر یمبن یادیهرساله اخبار ز 

 ی( زهکشون،ی)گاب یمیس یحائل، استفاده از تورها یا وارهید جادیمانند ا یامروزه، با اقدامات .میشنو

 کنند. یم داریدامنه ها را پا ،یکوب خیوم یاهیپوشش گ جادیا ،یآب اضاف هیتخل یبرا
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 را نام ببرید. احداث سازه ها یبرا ازیمورد ن مصالح نیمهم تر-42 

هر  یبرا ازیموردن مواد .شود یمانند خاک و سنگ استفاده م ن،یاحداث سازه ها، از مواد سازنده زم در

الزم  یها شیباشد که توسط آزما یمشخص یو اندازه دانه ها یریمقاومت، نفوذپذ یدارا دیسازه، با

 .شوند یخاک و سنگ مشخص م کیمکان یها شگاهیدر آزما

 را باهم مقایسه کنید. یخاک یوسدها یبتن یمصالح به کاررفته درسدها-43

 مان،یاز س یبتن یمختلف، متفاوت است؛ به عنوان مثال در سدها یبه کاررفته در سازه ها مصالح

 شود. یاز خاک رس، ماسه، شن و قلوه سنگ استفاده م یخاک یگرد و در سدها لیماسه، شن، م

 چیست؟ خاک ها یطبقه بند یمبنا -44

 یانجام مآن ها یبودن و مقدار مواد آل یریدرجه خم ،یدانه بند یخاک ها، بر مبنا یمهندس یبند طبقه

 .شود

 بودن را توضیح دهید.  و درشت دانه زدانهیربراساس  خاک ها  یبند دسته-45

 زدانه،یر یشوند. در خاک ها یم میو درشت دانه تقس زدانهیخاک ها به دو دسته ر ،یدانه بند یمبنا بر

درشت دانه، مانند ماسه و  یو در خاک ها متریلیم0/07٥اندازه ذرات، کوچک تر از   ،یمانند رس و ال

 .است متریلیم0/07٥شن، اندازه ذرات، بزرگتر از  

 را شرح دهید. رطوبت زانیبا م زدانهیر یخاک ها یداریپا نیب ارتباط-46

دانه  زیر یدارد. هر چقدر رطوبت خاک ها یرطوبت آنها بستگ زانیبه م زدانه،یر یخاک ها یداریپا

  .شود یآنها کمتر م یداریباشد، پا شتریب

 مرطوب یوعلت لغزش خاک ها درماه ها زدانهیر یرطوبت درخاک ها شیافزا جهینت-47

 چیست؟توضیح دهید.

وزن  ریو تحت تأث دیآ یدر م یریخاک به حالت خم شترشود،یب یخاک ها از حد نیرطوبت در ا اگر

از  یمرطوب سال، ناش یدر ماه ها ژهیلغزش خاک هادر دامنه ها و ترانشه ها، به و .شود یخود روان م

 است. دهیپد نیا
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 را بنویسید. و دانه درشت زیدانه ر یخاک ها تیاهم-48

جاده  یساز ریز ،یخاک یاز سازه ها مانند بدنه  سدها یاریو دانه درشت، در بس زیدانه ر یخاک ها از

 شود. یها و باند فرودگاه ها استفاده م

 را توضیح دهید. احداث جاده ها یو روساز یرسازیعلل استفاده ازخاک دربخش ز-49

مانند بارش،  یودر مقابل عوامل جو ستیمناسب ن هینقل لیرفت و آمد وسا یبرا ن،یزم یعیطب سطح

احداث جاده از  یبرا لیدل نیهم بهندارد،  یوارده از چرخ خودروها مقاومت کاف یروهایدما و ن راتییتغ

شده  لیشود که هر کدام از دو بخش تشک یاستفاده م یو روساز یرسازیمصالح خاک در بخش ز

 .است

 را نام ببرید. مصالح خاک دراحداث جاده ها یاصل دوبخش-50

 شود. یم لیتشک هیاز دو بخش آستر و رو یاساس و اساس و روساز ریاز دو بخش ز یرسازیز 

کند، از مخلوط شن  یزهکش عمل م هیاساس که به عنوان ال ریبخش ز در :جاده ها راساسیبخش ز

 .شود یسنگ شکسته استفاده م ایو ماسه 

باشند  یمقاوم باشند، از جنس آسفالت م یستیکه با هیآستر و رو یها هیال :جاده ها هیآستر و رو هیال

 .است ریاز شن، ماسه و ق یکه مخلوط

 ی چیست؟شرح دهید.خرده سنگ مصالح کاربرد-51 

قطعات  نیراه آهن است. ا یها لیگاه ر هیو تک یرسازیدر ز ،یمصالح خرده سنگ یاز کاربردها یکی

 .به عهده دارند زیرا ن یبار چرخ ها، عمل زهکش عیها و توز لیر یباالست، عالوه بر نگهدار ای یسنگ

 چگونه تامین می شود؟ باالست خطوط راه آهن کشور-52

شود، به  یکه از معدن استخراج م یخطوط راه آهن، معموالً از خرد کردن سنگ ازیمورد ن باالست

 .دیآ یدست م

 

 


