
 

 

 مهندسی ژئوتکنیک

کارها،  ینترسختاما هنوز یکی از  آوریمیمدست ه خاک همه جا هست. ما روی آن بزرگ می شویم و از آن غذای خود را ب

سازی به طور کامل پیش بینی و مدل  یمکه هنوز هم قادر نیست اییچیدهپمهندسی و طراحی در آن است. کل جهان با فیزیک 

هر جهت تعریف مهندسی ژئوتکنیک، به  ترسادهراه  مهندسین ژئوتکنیک است. تخصصاین کار ، زیر پای شما وجود دارد.میکن

یا موردی که به خاک مرتبط باشد، اشاره دارد، اما همچنین شامل حرکات آب، تراکم، فیلتراسیون یا نفوذ خاک و بقیه  یکار

 مهندسین ژئوتکنیک در هنگام طراحیی با کار . مهندسین عمران ارتباط نزدیکشودیمیده گسترده در سراسر دنیا مشخصات پیچ

. نکته دشوار کننده این است که خاک همگن و دارای قطعات شودینمبه آن محدود  هاآنو ابنیه دارند، اما زمینه کار  هاساختمان

 آن روی سازه دشوار است. یرتأثمختلف و  هاییهالیکسان نیست بنابراین شناخت 

 مطمئناً، خاک است، دیگران دارند. با چشم معمولی خاکژئوتکنیک بیشترین درک را نسبت به  و مهندسین یاحرفهمهندسین 

، هنگام طراحی ساختمان ؟ این برخالف واقعیت نیست.دهندیمرفتار یکسانی از خود نشان  هاآنرنگ آن متغیر است ولی آیا تمام 

کند. با توجه به دقت خاک را از نقاط مختلف جمع  یهانمونهاولین کار این است که مهندس ژئوتکنیک به محیط اطراف رفته و 

توسط حفاری کردن و گرفتن چند نمونه خاص از مرکز اعماق  هانمونهمتفاوت است. به طور معمول  هایریگ، فاصله نمونهمورد نیاز

 هادانه و اشباع بودن و اندازه به آزمایشگاه برده شده و میزان تخلخل هانمونه. سپس شوندیمتهیه خاص و در محل تغییرات خاک 

 .شودیم، تعیین در طراحی فونداسیون سازه مؤثر ایفاکتورهو دیگر 

، احی یک جاده و یا بزرگراه. هنگام طراستیا حتی اشباع بودن و تخلخل خاک  آزمایش دیگر، تعیین چگالی قسمت باالی خاک

. خاک دارای رطوبت بهینه دارای حداکثر میزان گیردیمایش قرار میزان فشردگی خاک برای جلوگیری از نشست خاک مورد آزم

بنابراین آزمایشگاه میزان رطوبت بهینه را برای تعیین حدود رطوبت برای داشتن ؛ شودیمکه در آزمایشگاه تعیین  باشدیمتراکم 

 ترارزان ییهاراهی ثابت ماندن نیست اما . خاک گاهی دارای مقاومت کافی براکنندیمحداکثر میان تراکم خاک به سازندگان اعالم 

 از استفاده از بتن جهت ثابت نگه داشتن خاک وجود دارد.

. اجازه دهید به جریان شودیمبرشی خاک و دیگر معادالت پیچیده  یهاتنش، زیرزمینی یهاآبتکنیک شامل حرکت مهندسی ژئو

 بهآب در سطوح زیرین پای شما یا در ارتفاعاتی که آب  دانیدیمطور که  آب زیرزمینی در یک لحظه نگاهی داشته باشیم. همان

تغییر کند، اما  تواندیم هاچاهطبیعی در خاک وجود دارد، موجود است. این سطح با توجه به میزان بارش و برداشت از  طور

 .باشدیمکارهای مهندسین ژئوتکنیک  ینترمهمیکی از  هاخاکچگونگی حرکت آب در 

 یهاسازهبلند یا  یهاسازهزه ساخت فونداسیون در مکانی که آب زیرزمینی در سطوح پایین آن وجود دارد به ندرت برای اجا

، استفاده از دیوارهای هاآبمعمول جهت بیرون نگه داشتن . روش شودیم، داده و سکوهای نفتی دور از ساحل هاپلدریایی نظیر 

. این مسئله که بدانیم به دیواری با چه عمقی نیاز داریم، بسیار دشوار است، باشدیمزیرزمین ناپذیر در فاصله خاصی از سطح  نفوذ

، یافتن راهی جهت تعیین جریان آب زیرزمینی و شرایط مشابه با ابداع کردند، اما به عبارت ساده اما مهندسین ژئوتکنیک روشی را

 .باشدیمآن 



 

 

. شودیم، و یا درون آن قرار دارد شودیمکه روی آن ساخته  یزیهر چن آب و یا ، جریاابراین مهندسی ژئوتکنیک شامل خاکبن

مهندسی ژئوتکنیک مربوط نشود. اهمیت مهندسین ژئوتکنیک در  یهاتالشهیچ پروژه بزرگی در زمان حاضر وجود ندارد که به 

 مانند برج پیزا بسیار شاخص است. یاسازهطراحی 

   مؤثردر مورد خاک  العادهفوق یهاچالشژئوتکنیک در هردو زمینه سرگرمی و  مهندسیرید، اگر هنوز به خاک بازی عالقه دا

هنوز طیف بسیاری از موارد در مورد مکانیک خاک کشف  نیست و شدهادی در مورد خاک شناخته موارد زیکه . اگرچه باشدیم

 خواهیدینمبه طراحی ساختمان هستید و  مندعالقه ربعدی دست یابید، اگ هاییتموفق نشده است، بنابراین ممکن است که به

 تمام عمر خود را در زمینه خاک کار کنید، در زمینه مهندسی عمران فعالیت داشته باشید.
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