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پذیرش 19/51/22

با ترکیب مشخصات زمینشناسی و ژئوتکنیکی میتوان اطالعات زمین شناسی-
ژئوتکنیکی ارائه کرد که در طراحی و برنامهریزی فعالیتهای عمرانی در منطقهای بزرگ
مانند شهرها مفید باشد .در این تحقیق مراحل گام بهگام انجام این کار برای ساختگاه شهر
سنندج ارائه شد که این مراحل در سایر مناطق نیز قابل انجام است .بدینمنظور ،ابتدا انواع
واحدهای زمینشناسی سنندج شناسایی و خصوصیات آنها شامل نحوۀ تشکیل و منشأ
پیدایش آنها تشریح و از نظر زمینشناسی طبقهبندی شدند .برای اضافه کردن متغیرهای
مهندسی به این طبقهبندی زمینشناسی ،از نتایج  211گمانه ژئوتکنیکی در سطح شهر سنندج
استفاده شد .برای تکمیل و کنترل متغیرهای ژئوتکنیکی بهدست آمده 1 ،چاه در نقاط مختلف
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چکیده

سنندج حفاری و یک سری آزمایشهای ژئوتکنیکی انجام شد .نهایتاً عالوه بر ارائۀ نقشۀ
زمینشناسی و طبقهبندی زمینشناسی -ژئوتکنیکی برای واحدهای سنندج ،معیارهای
زمین شناسی برای تشخیص نوع واحد مورد برخورد در محل یک پروژه در سنندج ارائه شد.

مقدمه
شناسایی ژئوتکنیکی زمین در منطقهای بزرگ فقط با گمانه زنی و آزمایشهای مهندسی
مشکل است زیرا بسیار پرخرج و زمانبر است .این نوع شناساییهای گسترده نیازمند
*نویسنده مسئول

afakher@ut.ac.ir
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واژههای کلیدی :ساختگاه سنندج ،زمینشناسی شهری ،آزمایشهای ژئوتکنیکی ،طبقهبندی.

بررسیهای زمینشناسی در گام اول و سپس اضافه کردن اطالعات ژئوتکنیکی به آن است که
در نهایت منجر به طبقهبندی زمیشناسی -ژئوتکنیکی منطقه میشود .این نوع طبقهبندیها در
برنامهریزیهای کالن شهری و انتخاب سریع متغیرهای ژئوتکنیکی در پروژههای کوچک
بهکار میرود .عالوه بر آن این نوع طبقهبندیها اطالعات مفیدی در بارۀ تأثیر اجرای ساخت
و سازها بر تغییرات احتمالی شرایط محیطی و زمینهای اطراف آن در اختیار قرار میدهد.
طبقهبندیهای زمینشناسی -ژئوتکنیکی شهری زیادی در مناطق مختلف انجام شده است که

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

59

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد سیزدهم ،شمارۀ  1بهار 1318

به اختصار به بعضی از این تحقیقات اشاره میشود .فاخر و همکاران آبرفت تهران را که
بهوسیلۀ ریبن از لحاظ سن زمینشناسی به  4گروه تقسیم شده بود بررسی کردند و عالوه بر
طبقهبندی جدید زمینشناسی -ژئوتکنیکی برای آبرفتهای تهران ارائه کردند [.]2[ ،]1
چشمی و همکاران تأثیر شکل دانهها را بر زاویۀ اصطکاک آبرفتهای تهران بررسی و روابط
تجربی را برای انواع آبرفتهای طبقهبندی شده تهران ارائه کردند [ .]3اسکیپر و همکاران
ضمن شناسایی زمینشناسی رسوبات کواترنری شهر دابلین خصوصیات و مخاطرات رس
این شهر را ارائه کردند [ .]4استفاده از اطالعات زمینشناسی و ژئوتکنیکی برای شناسایی
خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک جاماییکا بههمراه بررسی مخاطرات ژئوتکنیکی خاک
محل انجام شد [ .]0همچنین فوچو و همکاران بررسی زمینشناسی مهندسی شهر تانگ
چوان در چین را انجام دادند که در آن تحقیق به مشکالت اصلی ژئوتکنیکی و زمینشناسی
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عوامل زمینشناسی تأثیرگذار ،اطالعات ژئوتکنیکی هر کدام از گروهها را استخراج و

این شهر بههمراه مشکالت ایجاد شده ناشی از فعالیتهای عمرانی همانند شیروانیهای ایجاد
شده پرداخته شد [.]0
انجام شد .بر این اساس با ترکیب اطالعات زمینشناسی شهر سنندج با دادههای ژئوتکنیکی
جمعآوری حاصل از گمانههای حفاری شده و همچنین بهکمک حفر چندین چاه در نقاط
مختلف این شهر ،ارائه یک طبقهبندی زمینشناسی -ژئوتکنیکی برای شهر سنندج بررسی و
عالوه بر آن ،شناخت واحدهای زمینشناسی در نقاط مختلف این شهر و به نوعی پهنهبندی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

در تحقیق حاضر مثالی از مراحل این نوع تحقیقات و طبقهبندیها برای شهر سنندج

آن بررسی شد .برای اینکه توسعۀ شهری در سنندج با نگاه عمیق به شرایط ژئوتکنیکی انجام
شود تهیۀ طبقهبندی زمینشناسی -ژئوتکنیکی و شناخت جنس الیهها در نقاط مختلف این
شهر بسیار اهمیت داشت.

موقعیت شهر سنندج
شهر سنندج مرکز استان کردستان و در غرب ایران واقع شده است .مساحت شهر سنندج
حدود  85km2و جمعیت آن از سال  1315تا  1310از  355555به  455555نفر افزایش
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یافته است .شکل  1موقعیت سنندج و معابر اصلی آن را نشان میدهد .از آنجا که سنندج
در یک دره بزرگ واقع شده و از چهار طرف توسط کوههای بلند محاصره شده است ،امکان
ساختمانها و همچنین احداث زیرزمینهای عمیق میشود.

مواد و روشها
تحقیق ارائه شده در این مقاله در شش گام برای ساختگاه شهر سنندج انجام شد .مراحل
انجام گامهای این تحقیق و هدف از انجام آنها بهطور اختصار در جدول  1نشان داده شده
است.
 .1گام اول بررسی زمینشناسی عمومی محدودۀ مورد نظر
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زیادی برای گسترش سطحی شهر وجود ندارد و این موضوع باعث ازدیاد تعداد طبقات

منطقۀ بررسی شده در ناحیۀ فعال لرزهای در پهنه سنندج -سیرجان قرار دارد .طول پهنۀ
سنندج -سیرجان حدود  1055و عرض آن  105تا  255kmاست و از غرب دریاچه ارومیه
آغاز و در راستای شمال غربی -جنوب شرقی تا گسل میناب در شمال بندرعباس ادامه دارد.
پسین-تریاس میانی ،ب) تریاس باالیی-کرتاسه و ج) مجموعه ترشیری قرار گرفته است [.]9
رسوبات کرتاسه باالیی ناحیۀ سنندج دارای ضخامت حدود  1955mاز شیل تیرهرنگ هستند
که بعضاً الیه هایی از سنگ آهک و آتشفشانی دارند و شهر سنندج روی آن ساخته شده است
و بههمین دلیل شیل سنندج نامیده میشود [ .]8با توجه به نقشۀ زمینشناسی سنندج،
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همۀ سنگهای سنندج -سیرجان در سه واحد زمین ساختی -چینه نگاشتی الف) پرکامبرین
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شکل  .1نقشۀ موقعیت و معابر سنندج

واحدهای تشکیلدهندۀ ناحیۀ سنندج سنگ شیل ،سنگ آهک ،سنگهای آتشفشانی ،و
تکتونیکی ،باعث تسریع در تخریب و فرسایش و منجر به تشکیل رسوبات آبرفتی کواترنری
شده است .همچنین وجود رودخانه قشالق در منطقه و عبور آن از شهر سنندج در تشکیل
رسوبات آبرفتی مؤثر بوده است .عامل دیگر در تسریع تشکیل الیههای خاک در سنندج
وضعیت توپوگرافی و شرایط آب و هوایی منطقه است .وجود کوهها و پستی بلندیهای
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رسوبات آبرفتی عهد حاضر(کواترنری) هستند [ .]1وجود گسلها در منطقه بهعنوان عامل
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بسیار زیاد در سنندج و اطراف آن باعث شده شهر سنندج مانند یک کاسه و در گودی آن
قرار گیرد و کوهها اطراف آن را محاصره کنند بههمین دلیل سیالبها و رودهای فصلی با
سرعت زیاد رسوبگذاری کرده و الیههای آبرفتی به ضخامت چندین متر را تشکیل دادهاند.
جدول  .1مراحل انجام گامهای این تحقیق
گام

هدف یا نتیجه

عنوان
بررسی زمینشناسی عمومی محدودۀ

اول

شناخت خصوصیات عمومی زمینشناسی

مورد نظر
تعیین شواهد ظاهری الیه ها با

دوم

بازدیدهای میدانی

چهارم
پنجم
ششم

الف) تعیین واحدهای سنگی و الیههای خاکی دارای رخنمون و
بررسی وضعیت ظاهری آنها ،ب) ارائه نقشۀ پراکندگی واحدهای
سنندج

شناخت الیههای زیرسطحی
طبقهبندی زمینشناسی بر اساس
مراحل تشکیل واحدها

تعیین نوع الیهها و ترسیم نیمرخهای طولی و عرضی
تعیین خصوصیات واحدهای زمینشناسی و نحوۀ پیدایش آنها

تعیین خواص ژئوتکنیکی واحدهای

الف) جمعآوری اطالعات موجود ،ب) کنترل اطالعات موجود،

زمینشناسی

ج) تکمیل اطالعات

ارائۀ طبقهبندی زمینشناسی-

الف) ارائۀ طبقهبندی زمینشناسی -ژئوتکنیکی ،ب) ارائه معیارهای

ژئوتکنیکی برای منطقۀ بررسی شده

تشخیصی زمینشناسی برای تعیین نوع واحد در محل یک پروژه

 .2گام دوم تعیین شواهد ظاهری واحدها با بازدیدهای میدانی
بازدیدهای میدانی در نوبتهای متفاوت بهصورت گسترده طی چند سال (از سال 1311
الی  )1313برای این پروژه انجام شد .شواهد ظاهری و واحدهای اصلی مشاهده شده
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سوم
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سنندج ،شامل مشخصات انواع سنگهای غالب بههمراه الیههای خاکی که بیشتر سنندج را
میپوشاند در این قسمت تشریح شده است.

قرارگیری شهر سنندج در دره و توپوگرافی آن بهصورتی است که تمام واحدهای سنگی
دارای رخنمون ظاهری در دیواره این دره هستند .واحدهای مشاهده شده در سنندج شامل
سنگ شیل ،آهک و آندزیت است که مشخصات هر یک جداگانه تشریح شدهاند.
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 .1-2واحدهای سنگی

 .1-1-2سنگ شیل

بنابر بررسیهای  XRDاین واحد سنگی از کوارتز ،فلدسپار و کانیهای رسی تشکیل
شده و این واحد سنگی متعلق به کرتاسه پسین است [ .]8شیل سنندج در بسیاری از نقاط
شهر همانند دامنۀ کوه آبیدر ،کمربندی آبیدر -حسنآباد ،شهرک سعدی ،شهرک کشاورز،
شهرک بهاران ،شهرک پیام ،شهرک بعثت ،قوپال ،پشت هتل شادی ،دگایران ،تپه شیخ سالم،
تپه روسی و بسیاری از نقاط و تپههای داخل شهر دیده شد .شکل  2نمونهای از سنگ شیل
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مشاهده شده را نشان میدهد .ناپیوستگیهای شیل سنندج در سطح آن زیاد و هر چه عمق
بیشتر میشود ناپیوستگیهای آن کاسته میشود .این سنگ دارای هوازدگی بسیار زیاد بوده
است .مطابق مشاهدات انجام گرفته فاصلۀ ناپیوستگیها در نزدیکی سطح زمین از 25 cm
کمتر و باز شدگی آنها از  0 mmبیشتر بود .شیل ،سنگ اصلی سنندج محسوب میشود و
بنابر بازدیدهای انجام گرفته در این تحقیق ،تخمین زده میشود  95درصد سطح شهر سنندج
از سنگ شیل تشکیل شده باشد .بارگذاری و باربرداری در دورانهای زمینشناسی نقش
مهمی را در شکل دهی خصوصیات شیل بازی میکند شیلها در هنگام باربرداری منبسط
شده و درزهها و ترکها بهوجود میآید .در نزدیکی سطح زمین ،آب میتواند در درزه و
ترکها نفوذ کند و باعث افزایش رطوبت و کاهش مقاومت برشی شود .این کاهش مقاومت،
شکاف و ترکهای بیشتر را بهدنبال خواهد داشت و گاهاً هوازدگی بسیار شدید سنگ و
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است و مخصوصاً در سطح زمین بهدلیل وجود رطوبت و هوا کامالً خرد و متالشی شده

تبدیل شدن به خاک برجا را باعث میشود [ .]15این نوع شواهد ظاهری در بخشهای
مختلف سنندج مشاهده شد.
این سنگ در سنندج بهرنگ خاکستری و خاکستری تیره دیده میشود و ضخامت آن 255
تا  355 mو متعلق به کرتاسه پسین است .کاهش سطح آب دریاها و رسوبگذاری آهک بر
روی شیل و تکرار تناوبی رسوبگذاری آنها باعث بهوجود آمدن میان الیههای آهک در
شیل شده است [ .]1بنابر مشاهدات این تحقیق سنگ آهک در ارتفاعات سنندج همانند کوه
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 .2-1-2سنگ آهک

آبیدر و دامنه های آن یافت شد .شکل  3رخنمونی از سنگ آهک در سنندج را نشان میدهد.
این سنگ عمدتاً روی سنگ شیل قرار دارد ولی بهصورت میان الیههایی در سنگ شیل نیز
دیده میشود .سنگ آهک بهتدریج در پای کوه آبیدر مخروط افکنه بهوجود آورده است .البته
قلوه سنگهای آهکی در نقاط دور از کوه آبیدر تا مرکز سنندج نیز مشاهده شد .مطابق این
تحقیق در بیشتر نقاط مشاهده شده ،فاصلۀ ناپیوستگیهای سنگ آهک سنندج  1تا  2 mو
بازشدگی آنها از  1 mmکمتر بود.
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 .3-1-2سنگ آندزیت

گستردهترین مناطقی در سنندج که سنگهای آتشفشانی کرتاسه رخنمون دارند منطقهای
بین چینهای کرتاسه میشناسند .بررسیهای صحرایی نشان میدهد که سنگهای آتشفشانی با
رنگ خاکستری مایل به سبز تا تیره بهصورت بین الیهای با شیلهای زغالی و آهکهای
روشن تا خاکستری قرار گرفتهاند و ضخامت این سنگ  355تا  455 mاست [ .]1این سنگ
آتشفشانی در کوههای صلواتآباد و دامنۀ آن ،کوه کوچکه رش ،فرجه ،بلوار دکتر حسینی و
اطراف شهرک ساحلی مشاهده شد .در شکل  4رخنمونی از سنگ آندزیت سنندج نشان داده
شده است .بر اساس بررسیهای انجام شده در این تحقیق ،فاصلۀ ناپیوستگیها در این سنگ
 5/0تا  2 mو بازشدگی آنها کمتر از  1 mmاست.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

بین سنندج و دیواندره در  15کیلومتری شمال سنندج است که آن را با عنوان ولکانیکهای

 .2-2الیههای خاک
چنانکه قبالً گفته شد شهر سنندج در یک دره واقع شده است بنابراین در نقاط مختلف
سنندج مخصوصاً در نقاط مرکزی (که مرکز درۀ مذکور است) به الیههای خاکی به نسبت
 .1-2-2رس آبرفتی

این رس در سنندج حاصل عملکرد سیالبها است و از ناحیۀ غرب سنندج تا شرق و
بخصوص در مرکز سنندج دیده شد .ضخامت این الیه حدوداً  0الی  45 mو ضخامت آن
در بخش مرکزی سنندج (میدان آزادی) حدوداً به  45 mمیرسد .شکل  0رخنمونی از رس

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

عمیق برخورد میشود .در این بخش الیههای خاکی مشاهده شده تشریح شده است.

آبرفتی در گودبرداری را نشان میدهد .رس آبرفتی سنندج دارای دانهبندی نسبتاً یکنواخت
بوده است و مقدار ناچیزی سنگدانه درشت (کمتر از  )35%به اندازۀ حداکثر  2 cmدر آن
دیده میشود .شواهد فرسایش این سنگدانهها آشکار است و اغلب گردگوشه و یا پولکی
هستند و بعضاً در برخی نقاط مقدار سنگدانهها بیشتر از  05%میشود .بر اساس اطالعات
جمعآوری شده و آزمایشهای انجام شده در این تحقیق ،طبق طبقهبندی متحد [ ]11رس
آبرفتی سنندج  CLاست که بعضاً به  SCو یا  GCتغییر نام میدهد .در شکل  0ازدیاد
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سنگدانهها در خاک رسی مشاهده میشود .البته سنگدانهها در تماس با هم نیستند و میتوان
قضاوت کرد که نقش مهمی در رفتار مکانیکی رس ندارند .همچنین قلوه سنگهای آهکی
مرکزی سرازیر شدهاند در میان الیههای رسی دیده میشود .هر چه فاصله رس از کوههای
اطراف بیشتر میشود قطر سنگدانهها کمتر میشود .انباشته شدن رسوبات آبرفتی و سرازیر
شدن آن از کوههای غربی سنندج ،باعث بهوجود آمدن مخروط افکنه شده است.
 .2-2-2رس برجا

این رس حاصل هوازدگی سنگها بخصوص شیل است و معموالً در ارتفاعات غربی و
برخی تپههای شیلی داخل سنندج که در سطح دچار هوازدگی شدید شدهاند دیده میشود.
ضخامت خاک رس برجا کم و معموالً از چند متر تجاوز نمیکند .از خصوصیات ظاهری این
رس آن است که در آن سنگدانههای بهنسبت درشت  3الی  4 cmوجود دارد .این

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

سرگردان به قطر حدود  9الی  10 cmکه از کوه آبیدر و دامنههای غربی سنندج به بخش

سنگدانهها تیز گوشه است و شواهد فرسایش آبی در آنها کمتر دیده شد .شکل  9نمونهای
از رس برجا همراه با سنگدانه تیزگوشه در آن را نشان میدهد .در جدول  2نیز دو نوع رس
دارد و بهخوبی نشاندهندۀ آبرفتی یا برجا بودن الیه است.
 .3-2-2شن و ماسه

با توجه به نقشۀ سنندج در شکل  ،1بخشی از سنندج در دو طرف رودخانۀ قدیمی بنا
شده است و بخشی نیز در حاشیۀ رود قشالق قرار دارد .رودخانۀ قدیمی سنندج از ارتفاعات

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

سنندج با هم مقایسه شده است .شکل سنگدانههای درشت در رسهای آبرفتی و برجا فرق
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غربی این شهر سرچشمه گرفته و از سمت غرب بهشرق و به رودخانۀ قشالق میپیوندد.
الیههای شن و ماسه در مسیر رود قشالق و اطراف آن به ضخامت حداکثر  20 mو همچنین
در مسیر رود قدیمی (بلوار کردستان) بهضخامت چند متر مشاهده شد .با توجه به چاه
آب های مشاهده شده در برخی نقاط سنندج مثل بلوار شبلی ،بلوار چمران ،مردوخ جنوبی و
میدان آزادی در زیر الیههای رسی ،میان الیه شن و ماسه تمیز وجود داشته که آبهای
زیرزمینی در آن جریان دارند .الزم به ذکر است در مسیل رودخانهها خصوصیات خاک
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میتواند تغییرات چشمگیری نسبت به سایر خاکهای ساختگاه داشته باشد .شکل  8نمونهای
از شن و ماسه رودخانهای در اطراف رود قشالق را نشان میدهد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

شکل  .4آندزیت در بلوار دکتر حسینی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

شکل  .2شیل در شهرک سعدی

شکل  .3آهک در دامنه کوه آبیدر

شکل  .9رس آبرفتی
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شکل  .9دانههای درشت گردگوشه در رس آبرفتی

 .3-2نقشۀ زمینشناسی سنندج
در این تحقیق ،بر اساس پیمایشها و بازدیدهای میدانی انجام شده و

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

شکل  .9دانههای تیزگوشه در رس برجا

شکل  .9شن و ماسه رودخانهای اطراف رود قشالق

بهکمک

برداشتهای انجام گرفته با دستگاه  ،GPSنقشۀ پراکندگی واحدهای زمینشناسی شهر
سنگآهک ،آندزیت و آبرفتهای کواترنری بههمراه گسل  Aو همچنین محل نمونهبرداری
از واحدهای سنگی نیز مشخص شده است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

سنندج بهصورت تقریبی تهیه شد (شکل  .)1در این نقشه ،واحدهای سنندج شامل شیل،
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گسل A
آبرفت های کواترنری
آندزیت
شیل و آهک
شیل سنندج
محل نمونه برداری

A
فیض آباد
رود قشالق
شهدا
دام
آزادی
میدان نه
کو کشاورز
رود قدیمی
ه

 .3گام سوم شناخت الیههای زیرسطحی
برای شناخت الیههای زیرسطحی الزم است از نتایج حاصل از گمانهزنی استفاده شود.
اطالعات گمانههای استفاده شده در این تحقیق ،شامل عمق سنگ بستر ،تراز آب زیرزمینی،
خواص فیزیکی و مکانیکی الیهها در نقاط مختلف سنندج است که در بخشهای بعدی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

کو
ه
آب
دانشگاه
ها
ید
ی
ر
شهرک بهاران
ص
لوا
ت
آبا
شکل  .5نقشۀ د
زمینشناسی واحدهای سنندج بهصورت تقریبی
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تشریح شده است .بر اساس نتایج  211گمانه جمعآوری شده در سطح شهر سنندج که قبالً
حفاری شده بود ،نیمرخهای عبوری از مرکز سنندج ترسیم شد .در شکل  ،15نیمرخ B-B
شده است .همچنین در این شکل مقطع نیمرخهای ذکر شده ارائه شده است .الزم به ذکر
است این رود هم اکنون بهدلیل کم آبی در مرکز سنندج دیده نمیشود و روی آن پوشیده و
بلوار احداث شده است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

در امتداد رود قدیمی و نیمرخ  D-Dعمود بر آن که از مرکز سنندج عبور کرده نشان داده

جدول  .2مقایسۀ ظاهری رس آبرفتی و برجای سنندج
وجود سنگدانه شنی و ماسهای
نوع
منشأ تشکیل

رس

درصد

اندازۀ

شکل

سنگدانه

سنگدانه

سنگدانه

هوازدگی و

آبرفتی

سنندج و حمل

سنگ آهکی و
آندزیتی

تا  35درصد

حداکثر 25

گردگوشه و

میلیمتر

پولکی

قطر  105میلی

آنها در اثر

حداکثر25

کمتر از

تا

 45متر

خیلی
محکم

تا  45درصد

حداکثر 45
میلیمتر

تیزگوشه

-

کمتر از

نرم تا

 0متر

متوسط

 .4گام چهارم طبقهبندی زمینشناسی بر اساس مراحل تشکیل واحدها
در این گام الزم است طبقهبندی زمینشناسی واحدهای تعیین شده در گامهای سوم و
چهارم بر اساس مراحل تشکیل آنها ارائه شود .از اینرو مراحل تشکیل واحدهای
زمینشناسی سنندج بهصورت تقریبی در جدول  3ارائه شد.
 .9گام پنجم تعیین خواص ژئوتکنیکی واحدهای زمینشناسی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

برجا

اطراف سنندج

متر و

سفتی

متوسط

درصد

سیالبها
هوازدگی سنگ

ضخامت

قلوه سنگ تا

فرسایش
سنگهای اطراف

وجود قلوه
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این گام با چند فاز طی شد .ابتدا اطالعات موجود گردآوری ،سپس اطالعات موجود
کنترل و نهایتاً اطالعات تکمیلی بهوسیله شناساییهای میدانی اضافه شد.

در این تحقیق برای تأمین دادههای ژئوتکنیکی از خواص مهندسی الیهها ،اطالعات
گمانهزنی و شناسایی های ژئوتکنیکی انجام شده در سطح شهر سنندج جمعآوری شد .این
اطالعات حاصل از  211گمانه حفاری شده به عمق حداکثر  45 mبود .برای استفاده سریع
از دادههای ژئـوتکنیکی و تصمیمگیری و مدیـریت پـروژهها دادههـای ژئـوتکنیکی با سیستم

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

 .1-9جمعآوری اطالعات ژئوتکنیکی موجود

ارائه اطالعات زمینشناسی و ژئوتکنیکی برای ساختگاه شهر سنندج

اطالعات جغرافیایی ) (ArcGISذخیره و بانک اطالعاتی تشکیل شد .برای تشکیل بانک
اطالعاتی ،ابتدا با توجه به در اختیار داشتن الیههای  GISشامل معابر ،رودخانهها و
توپوگرافی نقشه سنندج تشکیل شد .سپس با تـوجه بـه مختصات جغرافیایی گمانـهها ،محل
1
2 3
4
5
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الف

10

6

9

7 8
ب

شکل  .11نیمرخهای طولی و عرضی بههمراه مشخصات گمانهها الف) نیمرخ  B-Bدر امتداد
رود قدیمی ،ب) نیمرخ  D-Dعبوری از مرکز شهر ،ج) الیههای مشاهده شده در گمانههای
حفر شده در نقاط  1تا  ،9د) الیه های مشاهده شده در گمانههای حفر شده در نقاط  9تا 11

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

د

ج
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1
1

گمانهها روی نقشۀ سنندج بهصورت عارضه نقطهای پیاده و اطالعات ژئوتکنیکی بهصورت
جداول روی عارضهها ذخیره شد .در این بانک اطالعاتی مشخصات کامل گمانهها بههمراه
مشخصات فیزیکی ،مکانیکی و تغییرشکلپذیری الیهها و برخی اطالعات کلی مربوط به
پروژهها وجود دارد .شکل  11محل گمانههایی را نشان میدهد که اطالعات آنها جمعآوری
شده است.
 .2-9کنترل اطالعات گمانههای جمعآوری شده و شناسایی تکمیلی الیهها
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در این تحقیق تعدادی چاه دستی حفاری و یک سری آزمایشها انجام شد .اهداف حفر
چاهها و آزمایشهای جدید را میتوان :الف) مقایسه و کنترل اطالعات قبلی و ب) تهیه

 .1-2-9حفر چاههای دستی در آبرفت و انجام آزمایشهای شناسایی
در این تحقیق بهمنظور شناسایی و مشاهده دقیق تر خاک سنندج 1 ،چاه به قطر  1تا m
 1/2در نقاط مختلف سنندج بهروش دستی حفاری شد .انتخاب این محلها بهدلیل نزدیکی
آنها با محل گمانههای حفاری شده قبلی است تا مقایسه و مطابقت با آنها میسر باشد .شکل
 11محل چاهها را روی نقشه سنندج و جدول  4نیز مشخصات چاهها را نشان میدهد .برای
شناسایی ،یک سری آزمایشها مطابق استاندارد  ASTMبرنامهریزی شد .بدینمنظور در هر
متر از عمق چاهها آزمایشهای مخروط ماسهای ،دانهبندی ،حد روانی و حد خمیری انجام

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

اطالعات تکمیلی ذکر کرد.

شد [ .]14[ ،]13[ ،]12عالوه بر آن ،آزمایشهای برش مستقیم ،سهمحوری و تحکیم نیز در
هر چاه انجام شد [ .]19[ ،]10[ ،]10جدول  0تعداد آزمایشهای انجام شده در این تحقیق را
زیرزمینی و یا برخورد به سنگ بستر بوده است و در صورت نیاز به اعماق بیشتر ،از
برداشتهای زمینشناسی استفاده میشود .بعد از تکمیل آزمایشها روی نمونههای تهیه شده
از چاهها و مقایسه با دادههای جمعآوری شده حاصل از گمانهها ،صحت اطالعات
جمعآوری شده تأیید شد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

نشان میدهد .الزم به ذکر است که محدودیت عمق چاهها بهدلیل باال بودن سطح آب

 .2-2-9شناسایی تکمیلی واحدهای سنگی سنندج
به طور معمول واحدهای سنگی برای ساخت و سازهای سبک شهری مقاومت کافی
دارند بنابراین در پروژههای قبلی انجام شده در شهر سنندج کمتر به آنها توجه شده است و
اطالعات چندانی از آنها در دسترس نیست .در این تحقیق برای شناخت واحدهای سنگی
سنندج ،طبقهبندی آنها بر اساس سیستم طبقهبندی  RMRو سیستم امتیازدهی سنگ شیل
فرانکلین مد نظر قرار گرفت [ .]11[ ،]18بر این اساس آزمایشهای وزن مخصوص و درصد
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جذب آب ،شاخص دوام و بار نقطهای مطابق استاندارد  ASTMانجام شد [،]21[ ،]25
[ .]22انتخاب آزمایش بار نقطهای بهدلیل سادگی ،سرعت و همچنین وجود همبستگی با
سنندج جزء سنگهای خوب محسوب شده و زوالپذیر نیستند آزمایش شاخص دوام در
آنها به تعداد کم انجام شد .اما در خصوص سنگ شیل میتوان گفت شیلها به هنگام
خاکبرداری سریعاً هوازده شده و بهشدت با کاهش مقاومت مواجه میشوند و جزء
سنگهای زوالپذیر محسوب میشوند .به این علت برای شناخت پارامترهای مهندسی این
سنگ ،ارزیابی دوام این نوع سنگ مورد توجه قرار گرفت .جدول  0تعداد آزمایشهای انجام
شده بر واحدهای سنگی سنندج را نشان میدهد .الزم به ذکر است برای آزمایش بار نقطهای،
نمونههای سنگ آهک و سنگ آندزیت بهوسیله دستگاه کرگیری تهیه شدند اما بهدلیل متورق
بودن سنگ شیل ،نمونهها شکل نامنظم داشتند.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

آزمایش مقاومت فشاری تکمحوری بود .با توجه به اینکه سنگ آهک و سنگ آندزیت

 .3-9جمعبندی خصوصیات ژئوتکنیکی
با توجه به بانک اطالعاتی تشکیل شده و نتایج آزمایشهای تکمیلی انجام گرفته
جدول  8ارائه شده است .همچنین شرایط ناپیوستگیها و خصوصیات واحدهای سنگی نیز
مطابق جدولهای  1و  15ارائه شد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

خصوصیات فیزیکی و شکل پذیری خاک سنندج در جدول  9و خصوصیات مقاومتی در

جدول  .3مراحل تشکیل واحدهای زمینشناسی سنندج بهصورت تقریبی
زمان تقریبی

اتفاق مهم در سنندج
ایجاد رسوبهای آبرفتی و برجا در دره سنندج (بهدلیل

 2میلیون سال قبل

وضعیت توپوگرافی و گسلهای منطقه فرسایش به
سرعت انجام شده است)

کمتر از  00میلیون
سال تا کنون
(پالئوسن)

فرسایش شدید و بهوجود آمدن دره سنندج همراه با
تپههای کوچک

قبل

بسته شده دریای نئوتتیس

 85میلیون سال

ایجاد سنگ آندزیت در بخش شرقی سنندج بر اثر

قبل (کرتاسه

فعالیتهای آتشفشانی در کف دریای نئوتتیس و ته
نشست مجدد شیل روی آهک و آندزیت

کمتر از  18میلیون
سال قبل (کرتاسه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

 00میلیون سال

ایجاد کوهها در منطقه سنندج بهدلیل کوهزایی الرامین و

پسین)

شکل
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تشکیل رسوبات پلیتی و میان الیههای آهکی

پسین)

قبل (کرتاسه
پسین)

رسوبات پلیتی و تشکیل شیل در این دریا

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

 18میلیون سال

پیشروی دریای نئوتتیس در کرتاسه و ته نشست

ارائه اطالعات زمینشناسی و ژئوتکنیکی برای ساختگاه شهر سنندج
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گمانه 
چاه 

جدول  .4مشخصات چاهها
چاه

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

محل

دبیرستان

مدرسه

مدرسه

بلوار

ساختمان

مجتمع

شهرک

دامنه

شهرک

قدس

 13آبان

حیات

نمکی

فلسطین

مولوی

ساحلی

کوه

وحدت

طیبه
عمق
)(m
نوع
خاک

آبیدر

15

15

15

15

10

10

15

3

15

آبرفتی

آبرفتی

آبرفتی

آبرفتی

آبرفتی

آبرفتی

آبرفتی

برجا

آبرفتی

آزمایش

آزمایش

آزمایشهای

آزمایش برش

آزمایش سهمحوری

آزمایش

آزمایش

دانهبندی

رطوبت

حد روانی و

مستقیم تحکیم

تحکیم نیافته

تحکیم

مخروط

حد خمیری

یافته زهکشی شده

زهکشی نشده

81

81

81

18

18

ماسهای
18

81

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

جدول  .9تعداد آزمایشهای انجام شده روی الیههای خاک در این تحقیق

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

شکل  .11محل گمانههای قبلی و چاههای جدید حفاری شده در این تحقیق

جدول  .9تعداد آزمایشهای انجام شده روی نمونههای سنگ در این تحقیق
نوع
سنگ

محل نمونهبرداری در سنندج

وزن مخصوص و
در صد جذب آب

شیل

شهرک سعدی 0 -آذر -پردیس -تپه
روسی -تکیه وچمن -هتل شادی -شهدا-
انقالب -مبارکآباد -شالمان -شهرک
کشاورز -ویال شهر -بهاران

 00نمونه

آهک

شهرک زاگرس -دامنه کوه آبیدر -بهاران

آندزیت

پردیس -فیض آباد -فرجه

شاخص
دوام
31

 20نمونه

نمونه

 10نمونه استوانهای با
) D=76 (mmو

 10نمونه استوانهای با
 1نمونه

L/D=2
 10نمونه استوانهای با
) D=76 (mmو

شاخص
بار نقطهای

) D=76 (mmو
L/D=2
 10نمونه استوانهای با

 1نمونه

L/D=2

) D=76 (mmو
L/D=2

جدول  .9محدوده خصوصیات فیزیکی و تغییر شکلپذیری الیههای خاک سنندج
خواص فیزیکی

رس
برجا
رس
آبرفتی
شن و
ماسه

خواص تغییر شکل پذیری


(kN/
)m3

PI

LL

%

Unified
Classification

E
(MN/
)m2



Cc

10-18

15-20

35-48

15-35

CL,SC

0-10

5/3-5/40

5/2-5/3

18-25

15-20

35-48

0-30

CL,SC

9-30

5/20-5/4

5/1-5/2

18-22

-

-

-

SM,SP,GM,G
P

25-05

5/2-5/3

-

Cs
-5/53
5/52
-5/52
5/51
-

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

در این جدول  Dقطر نمونه و  Lارتفاع نمونه است.

الیه

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

112

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد سیزدهم ،شمارۀ  1بهار 1318

در این جدول  Ccضریب قابلیت فشردگی Cs ،ضریب تورم  ،ضریب پواسون E ،مدول االستیسیته ،
رطوبت LL ،حد روانی PI ،نشانه خمیری و  وزن مخصوص است.

الیه

خواص مقاومتی
)cu (kPa

u

)c' (kPa

'

SPT

رس برجا

35-05

5-0

5-3

20-35

3-15

رس آبرفتی

05-155

5-15

3-15

20-32

0-20

شن و ماسه

-

-

5-0

32-38

10-40

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

جدول  .9خصوصیات مقاومتی خاک سنندج

ارائه اطالعات زمینشناسی و ژئوتکنیکی برای ساختگاه شهر سنندج

در این جدول  SPTعدد نفوذ استاندارد c ،چسبندگی و  زاویۀ اصطکاک است.

جدول  .5وضعیت ناپیوستگی واحدهای سنگی سنندج
نوع سنگ

فاصله ناپیوستگی

بازشدگی

شرایط رطوبت

سنگ شیل

> 25cm

> 0 mm

کمی مرطوب تا مرطوب

سنگ آهک

 1تا 2 m

> 1mm

کمی مرطوب تا مرطوب

سنگ آندزیت

 5/0تا 2 m

> 1mm

کمی مرطوب تا مرطوب

جدول  .11خصوصیات واحدهای سنگی سنندج
نوع سنگ

شاخص
دوام %

وزن
مخصوص
)(kN/m3

جذب آب
%

بار نقطه ای
)(MPa
)Is(50

RQD
%

qu
)(MPa

EM
)(GPa

RMR

سنگ آهک

18-155

2/08-2/91

5/1-1/5

3/2-8/0

45-85

35-255

0-05

II-III

19-155

2/91-2/81

5/2-2/5

2/3-13/3

45-15

35-205

0-05

II-III

آندزیت

در این جدول  RQDشاخص کیفیت سنگ EM ،مدول تغییر شکلپذیری توده سنگ و  quمقاومت
فشاری تکمحوری است.

 .9گام ششم ارائه طبقهبندی زمینشناسی -ژئوتکنیکی برای منطقۀ بررسی
شده
چنانکه قبل از این اشاره شد طبقهبندی زمینشناسی -ژئوتکنیکی یک محدوده میتواند

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

سنگ شیل

80-19

2/91-2/90

2/0-4/0

5/0-2/1

5-45

0-35

5/50-2

IV-V

سنگ
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در برنامهریزیهای کالن و همچنین شناسایی سریع و اولیه زمین در یک پروژه استفاده شود.
با توجه به اطالعات ارائه شده در بندهای قبلی این مقاله ،طبقهبندی زمینشناسی -ژئوتکنیکی
مشخصات فیزیکی ،مکانیکی و مخاطرات ژئوتکنیکی هر کدام از آنها نشان داده شده است.
از مزایای این نوع طبقهبندیها این است که میتواند احتمال مواجهه به واحدهای مختلف در
محدودۀ بررسی شده را نیز مشخص کند .در این تحقیق ،پژوهشهای زمینشناسی،
مشاهدات ظاهری و اطالعات ژئوتکنیکی شهر سنندج نشان داد که برخی از عوامل بر

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

برای سنندج مطابق جدول  11پیشنهاد شد .در این طبقهبندی ،واحدهای زمینشناسی بههمراه

احتمال برخورد به واحدهای خاص اثر میگذارند .برخی از این عوامل عبارتند :الف) تراز
ارتفاعی ،ب) فاصله از رود قشالق و رود قدیمی و ج) فاصله از گسل  Aنشان داده شده در
شکل  .1این عوامل در ادامه تشریح شدهاند.
جدول  .11طبقهبندی زمینشناسی-ژئوتکنیکی پیشنهادی برای سنندج در ترکیب با شکل 12
ردیف
1

نوع
واحد

مخاطرات ژئوتکنیکی

رس

 -مقاومت کم و

برجا

نشستپذیری حتی در
حالت خشک
 -احتمال زیاد ریزش

 (m)< 0ضخامت
 (kN/m3)=10-18

خواص
تغییرشکلپذیری

Cc=5/2-5/3
Cs=5/52-5/53

PI=15-20

E
(MN/m2)=-10

 %=15-35

0

LL=35-48

با دیواره قائم

=5/3-5/40
خواص مقاومتی

cu (kPa)=-05
35
u=5-0
c' (kPa)=5-3
' =20-35

2

رس

-کاهش مقاومت و

 (m)< 45ضخامت

آبرفتی

نشست(پذیری) در

3

 (kN/m )=18-25

صورت جذب آب

PI=15-20

خواص

Cc=5/1-5/2

تغییرشکل

Cs=5/51-5/52

پذیری

E
(MN/m2)=-30

LL=35-48

9

 %=0-35

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

در صورت گودبرداری

خواص فیزیکی

خواص مکانیکی
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=5/20-5/4
خواص مقاومتی

cu (kPa)=-155
05
c' (kPa)=3-15
' =20-32

3

شن و

 -ناپایداری در

 (m)< 20ضخامت

ماسه

گودبرداری قائم

 (kN/m )=18-22
3

خواص
تغییرشکل
پذیری

E
(MN/m2)=-05
25
=5/2-5/3

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

u=5-15

ارائه اطالعات زمینشناسی و ژئوتکنیکی برای ساختگاه شهر سنندج

ردیف

نوع
واحد

مخاطرات ژئوتکنیکی

خواص مکانیکی

خواص فیزیکی

خواص مقاومتی

c' (kPa)=5-0
' =32-38

4

سنگ

 -هوازدگی و متالشی

 (m)< 1955ضخامت

Point load (MPa)=5/0-2/1

شیل

شدن سریع در معرض

 (kN/m ) =2/91-2/90

RQD=5-45

Slake durability
%=80-19

qu (MPa)=0-35

آب و هوا
 ناپایداری درگودبرداری قائم با توجه

3

Absorption % =-4/0

V

2/0

راستای درزه ها
0

EM (GPa)=5/50-2 , RMR=IV-

آهک

پروژه های متداول

 (kN/m ) =2/08-2/91

Point load (MPa)=3/2-8/0

Slake durability %
=18-155

RQD=45-85
qu (MPa)=35-255

Absorption % =-1/5

EM (GPa)=0-05, RMR=II-III

سنگ

 -فاقد مخاطرات در

 (m)= 355-455ضخامت

آندزیت

پروژه های متداول

 (kN/m )=2/91-2/81

Point load (MPa)=2/3-13/3

Slake durability %
=19-155

RQD=45-15
qu (MPa)=35-205

Absorption % =-2/5

EM (GPa)=0-05, RMR=II-III

3

3

5/2

الف) تراز ارتفاعی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

سنگ

 -فاقد مخاطرات در

 (m)= 255-355ضخامت

5/1
0
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سنندج بهوسیلۀ کوههایی در اطراف محاصره شده و همچنین تپههایی در داخل شهر
وجود دارد هر چه به این ناهمواریها (چه کوههای اطراف و چه تپههای داخل شهر)
شهر سنندج از سطح دریا حدود  1405 mاست .حداکثر ارتفاع کوههای اطراف سنندج نیز
حدود  2055mاست و سنگ آهک از تراز  1955mبه باال مشاهده شد .بنابراین تراز ارتفاعی
میتواند احتمال مواجهه به واحدهای مختلف را مشخص کند .همچنین رس برجا در
ترازهای ارتفاعی باال و در دامنه کوهها و بخصوص در مجاورت سنگ شیل بهدلیل سست

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

نزدیکتر باشیم احتمال برخورد به الیههای سنگی بیشتر است .تراز ارتفاعی بخش مرکزی

بودن این سنگ دیده میشود .اما در مرکز شهر الیه آبرفتی ناشی از سیالبها تشکیل شده
است .با توجه به پستی و بلندیهای بسیار زیاد در سنندج اغلب پستیهای بین تپههای
کوچک ،از رس آبرفتی پر شدهاند.
ب) فاصله از رود قشالق و رود قدیمی سنندج
بهطور کلی خاک سنندج اغلب رس است و اغلب این رس آبرفتی است .ضخامت این
خاک در بخش مرکزی که در اطراف رودخانه قدیمی قرار گرفته است نسبت به نقاط دیگر
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بیشتر است .در نزدیکی رودخانه قدیمی میان الیه هایی از ماسه به عمق  2الی  3 mمشاهده
شد .اغلب نوع خاک در نزدیکی رودخانه قشالق شن و ماسهای است .بنابراین فاصله از رود

ج) فاصله از گسل A
بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،در امتداد جنوب شرقی بهسمت شمال سنندج گسل A
قرار دارد که در شکل  1نشان داده شده است .الزم به ذکر است مطابق نقشۀ زمینشناسی
سنندج ،گسل صلواتآباد نیز با طول چند کیلومتر و با راستای شمال -جنوب که تقریباً با
گسل  Aنیز همراستا است در فاصلۀ اندکی با آن ،وجود دارد .الیههای سنگی در سمت
راست گسل  Aعمدتاً سنگ آندزیت هستند و الیههای سنگی در سمت چپ این گسل
سنگ شیل و یا سنگ آهک هستند (حدود  15درصد شیل و  15درصد آهک).

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

نیز میتواند بهعنوان احتمال برخورد به نوع الیه خاکی مد نظر قرار گیرد.

د) تعیین نوع واحدهای سنگی و الیههای خاکی در محل یک پروژه
نمودار شکل  12میتواند احتمال برخورد با نوع واحد سنگی و الیۀ خاک سنندج را
برای تعیین نوع سنگ بستر در محل یک پروژه به بخش سمت راست نمودار مراجعه
میشود .اگر محل پروژه در شرق گسل  Aقرار گرفته باشد سنگ بستر آندزیت است .در این
صورت برای تعیین مشخصات ژئوتکنیکی آن به ردیف  0جدول  11مراجعه میشود .اما اگر
محل پروژه در غرب گسل  Aقرار داشته باشد سنگ بستر شیل و یا سنگ آهک است .اگر

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

مشخص کند .نحوۀ استفاده از این نمودار بدینشرح است:

تراز ارتفاعی محل پروژه از  1955 mبیشتر باشد سنگ بستر شیل و یا آهک و در غیر این
صورت سنگ بستر شیل است .برای تعیین مشخصات ژئوتکنیکی شیل و سنگ آهک به
ترتیب به ردیفهای  4و  0جدول  11مراجعه میشود.
برای تعیین نوع خاک محل یک پروژه به بخش سمت چپ نمودار مراجعه می شود .اگر
تراز ارتفاعی از  1955 mبیشتر باشد خاک محل رس برجاست ) SCیا  .(CLبرای تعیین
مشخصات ژئوتکنیکی آن به ردیف  1جدول  11مراجعه میشود .اما اگر تراز ارتفاعی از
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 1955mکمتر باشد خاک محل رس آبرفتی یا شن و ماسه است .در این صورت برای
تشخیص نوع خاک فاصله از رود قدیمی در نظر گرفته میشود .اگر فاصله از رود کمتر از m
ژئوتکنیکی آنها به ردیفهای  2و  3جدول  11مراجعه میشود .اگر فاصله از رود قدیمی از
 05mبیشتر باشد باید فاصله از رود قشالق نیز مد نظر قرار گیرد .اگر فاصله از رود قشالق
از  05mکمتر باشد خاک محل شن و ماسه است ) SM ،GP ،GMیا  .(SPبرای تعیین
مشخصات ژئوتکنیکی آنها به ردیف  3جدول  11مراجعه میشود .اما اگر فاصله از رود
قشالق از  05mبیشتر باشد خاک محل رس آبرفتی است که برای تعیین خواص ژئوتکنیکی
آن به ردیف  2جدول  11مراجعه میشود.

بحث

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

 05باشد خاک محل آبرفتی است ) SC ،SP ،SMیا  .(CLبرای تعیین مشخصات

تحقیق حاضر روشی را برای ترکیب اطالعات زمینشناسی و ژئوتکنیکی ارائه میکند که
تصویری از شرایط ژئوتکنیکی مناطق بزرگ همانند شهرها را مهیا میسازد .این روش
مطالعات شهری انجام شده تعداد گمانههای کافی در دسترس بوده است بهعنوان مثال راسپا و
همکاران از اطالعات بیشتر از  2555گمانه برای شناسایی بخش کوچکی از شهر رم استفاده
کردند [.]23

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

بیشتر برای مناطقی کاربرد دارد که اطالعات کافی گمانهها در دسترس نباشد .در بسیاری از

در تحقیق حاضر تعداد گمانههای استفاده شده فقط  211و فاصله بین آنها در برخی
مناطق شهر سنندج بیشتر از 0 kmبود از این رو ،با توجه به آنکه اطالعات کافی در
بسیاری از نقاط سنندج در دسترس نبود اما بهوسیله روش ارائه شده در این تحقیق ،خواص

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

شکل  .12نمودارتعیین سنگ بستر و الیه محتمل در محل یک پروژه
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ژئوتکنیکی تمامی الیههای خاکی و واحدهای سنگی شناسایی شد .بررسیهای مشابه نیز
بهوسیلۀ فاخر و همکاران و همچنین چشمی و همکاران بر روی آبرفت تهران انجام شده
با توجه آنچه گفته شد تحقیق حاضر بر طبقهبندی زمینشناسی و ژئوتکنیکی تأکید
میکند و یک روش گام بهگام برای ارتباط سیستماتیک بین پژوهشهای زمینشناسی و
ژئوتکنیکی ارائه میکند که با ترکیب کردن این طبقهبندیها شناسایی ژئوتکنیکی مناطق
بزرگ همانند شهرها حتی اگر فاقد گمانههای کافی باشند میسر میشود .عالوه بر آن با این

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

است [ .]3[ ،]1اما ساختگاه سنندج شامل واحدهای سنگی و الیههای آبرفتی است.

روش میتوان معیارهای ساده تشخیصی نیز استخراج کرد تا خواص مهندسی الیهها در هر
نقطه قابل تعیین باشد .همچنین این روش میتواند بهعنوان یک روش بهینه و اقتصادی برای
شناسایی ژئوتکنیکی مناطق بزرگ بهکار گرفته شود.

نتیجهگیری
ترکیب اطالعات زمینشناسی و ژئوتکنیکی در یک منطقه بزرگ میتواند چارچوبی را
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فراهم آورد که در پژوهشهای کالن توسعهای مفید باشد .چنین چارچوبی میتواند اطالعات
ژئوتکنیکی را برای هر پروژهای که در این منطقه مطرح شود ،برای بررسیهای اولیه پروژه
سنندج نتایج زیر قابل ذکر است:
 مراحل گام بهگام ترکیب اطالعات زمینشناسی و ژئوتکنیکی شهر سنندج تشریح شد کهاین مراحل منجر به تولید طیقهبندی زمینشناسی -ژئوتکنیکی برای این شهر شد .این
نوع طبقهبندی برای شناسایی ژئوتکنیکی الیههای زیرسطحی در مناطق بزرگ همانند
شهرها که گمانههای کافی در دسترس نباشند قابل استفاده است.
 واحدهای زمینشناسی شناسایی شده شهر سنندج عبارتند از شیل ،آهک ،آندزیت و واحدکواترنر که شامل الیههای رس آبرفتی ،رس برجا و شن و ماسه رودخانهای است.
گستردگی و پراکندگی هر کدام از واحدهای ذکر شده در شهر سنندج شناسایی و ترسیم

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.7.8

در زمان کوتاه بهدست دهد .با توجه به بررسی ارائه شده در این مقاله برای ساختگاه شهر

شد .همچنین مشخصات فیزیکی ،مکانیکی و مخاطرات ژئوتکنیکی هر یک از واحدها
تعیین و پیشنهاد شد.
شناسایی واحدهای زمینشناسی سنندج مؤثر بودند شناسایی شدند.
اگر منطقهای از سنندج برای توسعه شهری یا اجرای یک پروژه مطرح باشد با استفاده ازشکل  12میتوان نوع واحد مورد برخورد را پیشبینی کرد و سپس از جدول  )11می
توان خواص ژئوتکنیکی آنها را تخمین زد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.95

 -در این تحقیق معیارهای ساده زمینشناسی همانند گسل ،تراز ارتفاعی ،فاصله از رود که در
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