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توسعۀ طبقهبندي خاكها براساس نتايج آزمايش
 CPTuبراي برخی نواحی جنوب ايران

تاریخ :دریافت 33/1/51

پذیرش 34/1/35

چكيده
طبقهبندي خاک از بحثهاي مهم در پژوهشهاي ژئوتكنیك است ،از این رو ،ارزیابی
روشهاي موجود براي طبقهبندي خاک ،در نواحی مختلف حائز اهمیت است .براي طبقهبندي
خاک از نتایج آزمایشهاي برجا و آزمایشگاهی استفاده میشود .اخذ نمونه و انجام آزمایشهاي
شناسایی ،روشی آزمایشگاهی براي طبقهبندي خاک است .استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط
با اندازهگیري فشار آب منفذي ( )CPTu5روشی برجا براي شناسایی و طبقهبندي خاک است
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اکبر چشمی* ،زهرا عزالدین؛
دانشگاه تهران ،پردیس علوم ،دانشکدۀ زمین شناسی،
کاظم مرادی هرسینی ،مهندسین مشاور سازهپردازی ایران

که بهدلیل سرعت و دقت زیاد امروزه کاربرد وسیعی در بررسیهاي ژئوتكنیك پیدا کرده است.
محققان مختلف با استفاده از پارامترهایی که در آزمایش  CPTuاندازهگیري میشود ،نمودارهاي
متفاوتی براي طبقهبندي خاک پیشنهاد کردهاند .در این تحقیق ،بهمنظور بررسی میزان کارایی
و خاک با روشهاي مبتنی بر  CPTuطبقهبندي شده ،سپس با نتایج  375آزمایش دانهبندي
آزمایشگاهی مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد که نمودار پیشنهادي روبرتسون)5331( 5
که برمبناي  Ft ،Qtو  Bqاست ،بهترین تطابق را با نتایج آزمایش دانهبندي در مناطق بررسی
شده دارد .سپس براساس دادههاي بهدست آمده از تحقیق ،نمودار اصالح شدهاي براي
طبقهبندي خاکهاي نواحی جنوبی ایران بر مبناي متغیرهاي  Rfو  ،qt-u0/σ΄vپیشنهاد شده که
تطابق  %31با نتایج آزمایشهاي دانهبندي را نشان میدهد.
واژههاي كليدي :آزمایش نفوذ مخروط ،طبقهبندي خاک ،خاکهاي جنوب ایران
* نویسنده مسئول

a.cheshomi@ut.ac.ir
1. Cone Penetration Test with pore pressure measurement
2. Robertson
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این روشها ،از نتایج  15آزمایش  CPTuمربوط به چهار ناحیه در جنوب ایران استفاده شده
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مقدمه
اولین گام در بررسیهاي محلی ،تعیین پروفیل زیرسطحی زمین است .تشخیص نوع خاک
بهوسیله آزمایشهاي آزمایشگاهی اگرچه دقیق است ،اما زمانبر و نسبتاً پرهزینه است ،به
همین دلیل امروزه استفاده از آزمایشهاي برجا و روشهاي غیرمستقیم گسترش بیشتري یافته
روشهاي سنتی از قبیل حفاري و نمونهبرداري دارد .براي انجام این آزمایش نیاز به حفاري
اکتشافی نبوده و آزمایشی ساده ،تكرارپذیر و نسبتاً کمهزینه است .عالوه بر این ،بهدلیل تولید
دادههاي پیوسته درک دقیقتري از شرایط زیرسطحی بهدست میدهد .در این آزمایش ،مخروطی
با زاویه راسی  01درجه و با سرعت ثابت  51میلیمتر بر ثانیه ،با فشار هیدرولیكی مداوم به
داخل زمین رانده میشود و بهصورت پیوسته مقاومت نوک ( ،)qcاصطكاک جداره ( )fsو فشار
آب منفذي در طی نفوذ ( )u2اندازهگیري میشود .این پارامترها مبنایی براي ارائۀ روشهاي
مختلف براي تعیین ویژگیهاي مهندسی خاکهاي زیرسطحی منجمله طبقهبندي خاک هستند.
محققان مختلف با توجه به نوع مخروط و پارامترهاي اندازهگیري شده در آزمایش،
نمودارهاي متفاوتی را براي طبقهبندي خاک پیشنهاد کردهاند که بهطور خالصه در جدول 5
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است .آزمایش  ،CPTuیكی از رایجترین آزمایشهاي برجاست که مزایاي زیادي نسبت به

ارائه شده است.
ژانگ و تومی [ ]51با استفاده از روشهاي آماري و زیرمجموعه فازي ،روشی را براي
تحلیل آماري (آنالیز خوشهاي) را پیشنهاد کردند و کروپ و گریفین [ ]57توانایی مدلهاي
شبكه عصبی مصنوعی مبتنی بر رگرسیون ) (ANNرا در پیشبینی ترکیب خاک از نتایج
 CPTبررسی کردند .یونگ و همكاران [ ]55و کتین و اوزن [ ]53تعیین نوع خاک مبتنی بر
 CPTuرا با استفاده از روش احتماالتی ارائه کردند .روبرتسون [ ،]51ضمن بروزرسانی
نمودار روبرتسون و همكاران [ ]3نتایج آنرا با نمودار روبرتسون [ ]55مقایسه کردند .کاي و
همكاران [ ]55نمودارهاي طبقهبندي خاک مبتنی بر  CPTرا با استفاده از نتایج آزمایشهاي
 CPTuانجام شده روي رسوبات رسی در ایالت جیانگسوي چین ،مقایسه کردند و به این
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طبقهبندي خاک از نتایج آزمایش  CPTپیشنهاد کردند .حجازي و همكاران [ ]50تجزیه و
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نتیجه رسیدند که روش روبرتسون و همكاران [ ]3در  %51موارد با نتایج طبقهبندي متحد
) (USCSمطابقت دارد .بول [ ]55با استفاده از شاخص نوع رفتار خاک ) (Icنمودار جدیدي
ارائه داد که خاکها را در هفت گروه طبقهبندي میکند .عباسزاده شهري و همكاران []53
هشت روش طبقهبندي خاک مبتنی بر آزمایش  CPTuرا ،بهمنظور تعیین دقیقترین روش در
روبرتسون و همكاران [ ]3بیشترین دقت را در تعیین نوع خاک دارد.
در این تحقیق با استفاده از نتایج  15آزمایش  CPTuو  375آزمایش دانهبندي در چهار
ناحیه در دشت خوزستان و سواحل جنوبی ایران به بررسی کارایی روشهاي ارائه شدۀ
محققان قبلی ،در تشخیص پروفیل خاک پرداخته شده و ضمن تعیین بهترین نمودار از نقطه
نظر تطابق با دادههاي آزمایشگاهی در تحقیق حاضر ،نمودار اصالح شدهاي براي طبقهبندي
خاکهاي جنوب ایران بر مبناي نتایج آزمایش  CPTuپیشنهاد شده است.

معرفی مناطق بررسی شده
در این پژوهش از نتایج آزمایشهاي انجام شده در چهار ناحیه در جنوب ایران استفاده
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تعیین پروفیل خاک در جنوب غربی سوئد ،بهکار گرفتند و به این نتیجه رسیدند که روش

شده [ ،]57[ ،]50 [ ،]51[ ،]54موقعیت جغرافیایی مناطق بررسی شده روي نقشه ایران در
شكل  5نشان داده شده ،مختصات جغرافیایی و تعداد آزمایشهاي انجام شده در هر ناحیه در

طبقهبندي خاك براساس نتایج آزمایش دانهبندي
تعداد آزمایشهاي دانهبندي انجام شده در هر ناحیه در جدول  5ارائه شده است .این
آزمایشها براساس استاندارد  ،]55[ ASTM D422انجام شده است .فراوانی هر دسته از
رسوبات در نواحی بررسی شده در شكل  5نشان داده شده است.
باتوجه به شكل  5الف ،عمده رسوبات موجود در ناحیه  5از نوع  CLاست که حد روانی
آن بین  51-11درصد و شاخص خمیري آن بین  5-51درصد است .همچنین رسوباتی از نوع
 CL-ML ،MH ،ML ،CHو  SMبا فراوانی کمتر از رسهاي الغر در این ناحیه مشاهده شده

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

جدول  5ارائه شده است.
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است.
در ناحیه  5با توجه به شكل  5ب ،اکثر خاکها از نوع رسوبات رسی و سیلتی با طبقهبندي
 CLو  MLاست و بهمقدار کمتري  CL-ML ،CHو رسوبات ماسهاي با طبقهبندي SM

وجود دارند .محدوده تغییرات حد روانی و شاخص خمیري در رسهاي الغر بهترتیب بین
با توجه به شكل  5ج در ناحیۀ  ،3رسوبات سیلتی با طبقهبندي  MLفراوانی چشمگیري
دارند و تعداد نمونههاي ماسهاي ) ،(SM, SC-SMگراولی ) (GM, GC-GMو رسی (CL,

) CL-MLکمتر است.
در ناحیه  4با توجه به شكل  5د رسوباتی از نوع  ML ،SMو  CLبخش عمدهاي از
خاکها را شامل میشوند و مخلوطهاي رسی ) (CH, CL-MLو ماسهاي )(SP, SP-SM

بهمقدار کمتري در بین رسوبات قرار گرفتهاند.

طبقهبندي خاك براساس نتایج آزمایش

CPTu

طبقهبندي خاکها براساس آزمایش  CPTuمبتنی بر رفتار آنهاست ،زیرا در آزمایش
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 51-45و  3-53درصد است.

 CPTuپاسخ ذرات خاک به نفوذ مخروط ،اندازهگیري میشود و با توجه به پارامترهاي حاصل
از آزمایش و نمودارهاي تجربی که محققان مختلف ارائه کردهاند (جدول  ،)5نوع خاک تعیین
براي مقایسۀ نتایج آزمایش  CPTuو دانهبندي آزمایشگاهی ،نوع خاک با استفاده از نتایج
آزمایش ( CPTuپارامترهاي  fs ، qcو  )u2و روشهاي مختلف مبتنی بر  ،CPTuکه در جدول
 5ارائه شده است ،تعیین شده و با نتایج آزمایشهاي دانهبندي انجام شده روي نمونههاي اخذ
شده در نزدیكترین گمانه مجاور ،در همان عمق ،مقایسه شده است .مثالً در شكل 3
پروفیلهاي مربوط به مقادیر مقاومت نوک ،اصطكاک جداره ،فشار منفذي اضافی و نسبت
اصطكاکی براي یك آزمایش  CPTuدر ناحیۀ  5رسم شده و با استفاده از روش روبرتسون
] [55نوع رسوبات زیر سطحی تعیین شده ،سپس با نتایج دانهبندي نمونهها مقایسه شده و
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میشود.
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روي نمودار مربوط نشان داده شده است .این فرایند با استفاده از روشها و نمودارهاي
مختلف ،براي  15آزمایش  CPTuانجام شده تكرار شده که در ادامه به توضیح آنها
میپردازیم .در هر نمودار ،رنگ نقاط نشانگر طبقهبندي آزمایشگاهی خاک براي آن نمونه
است درحالی که مكان آن نقطه روي نمودار نوع خاک پیشبینی شده با روش مبتنی بر CPTu

 .3روش داگالس و السن []8
شكل  4طبقهبندي خاک بهروش داگالس و السن [ ]1و مقایسۀ آن با نتایج آزمایشگاهی را
نشان میدهد .این روش مبتنی بر اندازهگیري مقاومت نوک و نسبت اصطكاکی است ،مقاومت
نوک مستقیماً از آزمایش اندازهگیري شده و نسبت اصطكاکی ) (Rfاز رابطۀ  5بهدست میآید.
()5
درصد انطباق این روش با نتایج دانهبندي ،در جدول  3ارائه شده است .با توجه به دادههاي
جدول به این نتیجه میرسیم که نمودار مذکور ،براي دادههاي تحقیق حاضر ،خاک را کمی
درشتدانهتر از آنچه که از نتایج آزمایش دانهبندي بهدست میآید ،پیشبینی میکند.
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را نشان میدهد.

 .2روش جونز و راست[]3
خالص ) (qc-σvدر مقابل فشار منفذي اضافی ) (Δuاست .این دو متغیر از روابط  5و  3تعیین
میشوند.
()5

Δu = u2 – u0

()3
 u2فشار منفذي اندازهگیري شده در عمق مورد نظر که همزمان با انجام آزمایش اندازهگیري
میشود u0 ،فشار منفذي هیدروستاتیك برجا در عمق موردنظر σv ،تنش عمودي کلhi ،

ضخامت الیه و  γiوزن مخصوص خاک است .در جدول  3درصد انطباق نتایج بهدست آمده
از این روش با آزمایش دانهبندي ارائه شده است .بر این اساس ،این نمودار خاکهاي موجود
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شكل  1طبقهبندي خاک در این روش را نشان میدهد .مبناي این روش مقاومت مخروط
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در تحقیق حاضر را ریزدانهتر از آن چه که از آزمایش دانهبندي بهدست میآید ،پیشبینی کرده
است.
 .7روش روبرتسون و همكاران []3
در این روش براي طبقهبندي خاک دو نمودار پیشنهاد شده است .یكی از مقاومت نوک
میکند (شكل  .)0این دو پارامتر براساس روابط  4و  0تعیین میگردند.
()4
در رابطه  a ،4نسبت سطح خالص 5است .این پارامتر در حقیقت عاملی است که نشاندهندۀ
تأثیر فشار آب منفذي بر سطوح مقطع ابتدایی و انتهایی غالف اصطكاکی و تأثیر آن بر
پارامترهاي اندازهگیري شده است .این مقدار از رابطۀ ( )1محاسبه میشود.
()1
که  ANمساحت قاعده مخروط منهاي مساحت فیلتر متخلخل و  ATمساحت قاعده مخروط
است.
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تصحیح شده ) (qtو نسبت اصطكاکی ) ،(Rfو دیگري از  qtو پارامتر فشارمنفذي ) (Bqاستفاده

()0
در رابطه  u2 ،0فشار منفذي اندازهگیري شده در عمق موردنظر u0 ،فشار منفذي هیدروستاتیك
مقایسۀ نتایج آزمایش دانهبندي آزمایشگاهی با روش مذکور در شكل  0نشان داده شده،
درصد انطباق آن با نتایج دانهبندي در جدول  3ارائه شده است .این روش در خاکهاي
ماسهاي نتایج بسیار خوبی را ارائه میکند و بهترتیب در سیلتها و رسها دقت تشخیص نوع
خاک کاهش مییابد.
 .4روش سنست و همكاران []33
نمودار استفاده شده براي طبقهبندي خاک در این روش در شكل  7نشان داده شده است.
در این روش از دو متغیر  qtو  Bqاستفاده شده که نحوۀ محاسبۀ آنها مطابق روابط  4و 0
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برجا در عمق موردنظر qt ،مقاومت نوک تصحیح شده و  σvتنش عمودي کل است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587

توسعۀ طبقهبندي خاكها براساس نتایج آزمایش  CPTuبراي برخی نواحی جنوب ایران

7837

است .درصد انطباق نتایج حاصل از این روش با نتایج آزمایش دانهبندي در جدول  3آمده
است .در این نمودار به محدودۀ مربوط به ماسهها فضاي بیشتري اختصاص یافته است و
ماسهها با دقت بیشتري نسبت به رسها و سیلتها طبقه بندي شدهاند.
 .8روش روبرتسون []33
) (Qt, Ft, Bqاستفاده شده است Bq .از رابطۀ ( )0تعیین میشود و مقادیر  Qtو  Ftبهترتیب از
روابط  7و 5محاسبه میشوند.
()7
()5
 Qtمقاومت نوک نرمال شده σ΄v،تنش عمودي مؤثر Ft ،نسبت اصطكاکی نرمال شده و fs

اصطكاک جانبی است.
در شكل  ،5مقایسه نتایج دانهبندي آزمایشگاهی و نمودارهاي پیشنهادي روبرتسون نشان
داده شده است .در جدول  ،3درصد تطابق دو روش براي خاکهاي مختلف ارائه شده است.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

این روش اصالحی بر نمودار روبرتسون و همكاران [ ]3است و از پارامترهاي اصالح شده

با توجه به نتایج میتوان دریافت ،استفاده از پارامترهاي اصالح شده باعث افزایش دقت در
تشخیص نوع خاکها شده است .همچنین در هر دو نمودار اصالح شده و اصالح نشده
ضعیفتري در مقایسه با نمودارهاي مبتنی بر اصطكاک جانبی حاصل میشود .که میتواند
بهدلیل اشباع نبودن و هواگیري فیلتر فشار منفذي در هنگام انجام آزمایش باشد.
 .6روش جفري و دویس []32
در این روش از دو متغیر ) Qt(1-Bqو  Ftاستفاده شده است .این پارامترها از روابط (7 ،0
و  )5تعیین میشود .در شكل  3مقایسۀ نتایج دانهبندي با روش مذکور نشان داده شده است.
میزان دقت این روش در طبقهبندي انواع رسوبات در مقایسه با نتایج آزمایش دانهبندي در
جدول  3ارائه شده است .در این روش ماسهها با دقت بسیار خوبی طبقهبندي شدهاند ،هرچند

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

روبرتسون ،هنگامی که از فشار منفذي براي پیشبینی نوع خاک استفاده میشود ،نتایج

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587
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رسوبات سیلتی و رسی نیز انطباق قابل قبولی دارند.
 .3روش اسالمی و فلنيوس []37
متغیرهاي الزم براي این روش اصطكاک جانبی ) (fsو مقاومت مخروط مؤثر ) (qEاست.
مقاومت مخروط مؤثر از رابطۀ ( )3تعیین میشود.
()3

در شكل  51مقایسۀ نتایج دانهبندي و روش مذکور ارائه شده است .درصد انطباق این
روش با نتایج دانهبندي آزمایشگاهی در جدول  3نشان داده شده است .با توجه به اینکه در
این روش تفكیك بین سیلتها صورت نگرفته ،بهنظر میرسد انطباق بیشتري با نتایج آزمایش
دانهبندي دارد.
 .5روش اشنایدر و همكاران []34
اشنایدر و همكاران [ ]54از متغیرهاي  Qtو  Δu2/σ΄vبراي طبقهبندي استفاده کردهاند.
مقادیر  Qtو  Δu2از روابط ( 5و  )7تعیین میشود .در شكل  55مقایسه نتایج دانهبندي و
روش مذکور ارائه شده است .با توجه به این نمودار اکثر نمونههاي سیلتی و رسی در محدوده

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

qE = qt – u2

تعیین شده قرار نگرفتهاند و همراه هم در یك منطقه تجمع پیدا کردهاند ولی نمونههاي ماسهاي
به منطقه تعیین شده نزدیكترند و جايگیري بهتري دارند .این روش در خاکهاي ماسهاي
نمیکند.

پيشنهاد طبقهبندي جدید
با استفاده از دادههاي موجود در این پژوهش ،نمودار جدیدي براي طبقهبندي خاکهاي
مناطق جنوبی ایران پیشنهاد شده است .نمودار مذکور با در نظر گرفتن متغیرهاي اندازهگیري
شده در آزمایش نفوذ مخروط ،عوامل مؤثر بر آزمایش و میزان انطباق روشهاي قبلی با
دادههاي این پژوهش پیشنهاد شد .در نمودار پیشنهادي از  Rfو  qt-u0/σ΄vاستفاده شد .زیرا
اوال انطباق روشهاي قبلی مبتنی بر این متغیرها با دادههاي تحقیق حاضر بیشتر بوده است (با

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

بهتر جواب میدهد در حالی که خاکهاي سیلتی و رسی را بهخوبی از یكدیگر تفكیك

توجه به جدول  ،)3ثانیاً با در نظر گرفتن این متغیرها ضمن وارد کردن همه متغیرهاي

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587
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اندازهگیري شده در آزمایش ،اثر عوامل مختلف مؤثر بر نتایج آزمایش لحاظ شده است.
بهنحوي که نسبت اصطكاکی ( )Rfاثر مقاومت نوک ( )qcو اصطكاک جداره ( )fsرا لحاظ
کرده و مقاومت نوک تصحیح شده ( )qtتأثیر همزمان مقاومت نوک ،فشار آب منفذي (،)u2
محل و اندازه فیلتر متخلخل (نسبت سطح خالص )a ،را وارد نمودار کرده است .تأثیر فشار
اساس نمودار پیشنهادي خاکها در  1منطقه جانمایی شدهاند .در شكل  55نمودار پیشنهادي
در تحقیق حاضر ،به همراه نتایج بهدست آمده از آزمایش دانهبندي که روي آن قرار گرفته،
نشان داده شده است .در این نمودار بیش از  %31رسها و سیلتها ،که شامل رسهاي الغر و
چاق ،سیلت ،سیلت رسی و سیلت ماسهاي هستند ،جايگیري خوبی دارند و تمامی نمونههاي
ماسهاي و رسهاي سیلتی ) (CL-MLبه درستی پیشبینی شدهاند.

بحث
در جدول  3با توجه به فراوانی خاکهاي بررسی شده در تحقیق حاضر ،درصد انطباق
روشهاي مبتنی بر آزمایش نفوذ مخروط و آزمایش دانهبندي در چهار گروه خاکی (ماسهاي،

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

مؤثر روباره ( )σ΄vو فشار هیدرواستاتیك ( )u0نیز بهطور مستقیم وارد نمودار شده است .بر

رسی الغر و چاق ،رسهاي سیلتی و مخروطهاي سیلتی) مقایسه شده است .با توجه به جدول
مشاهده میشود بهجز روش جونز و راست [ ،]7بقیۀ روشها ،قادرند ماسهها را بهخوبی
تشخیص و طبقهبندي آنها را در اکثر روشها فراهم میکند .تشخیص رسهاي چاق و الغر،
رسهاي سیلتی و مخلوطهاي سیلتی دقت پایینتري نسبت به خاکهاي ماسهاي دارند .لیكن
دقت تشخیص در مخلوطهاي سیلتی از خاکهاي رسی و رسی سیلتی کمتر است .بنابراین
بهترین دقت در خاکهاي ماسهاي ،سپس رسی و رسی سیلتی و بعد مخلوطهاي سیلتی است.
با توجه به میزان نفوذ مخروط ( 5سانتیمتر در ثانیه) بهنظر میرسد که حین نفوذ مخروط در
خاکهاي رسی ،شرایط زهكشی نشده و در خاکهاي ماسهاي زهكشی شده است .با توجه به
اندازه دانهها در خاکهاي سیلتی ،احتماالً شرایط حاکم نه بهصورت زهكشی کامل و نه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

پیشبینی نمایند .بهعبارت دیگر رفتار ماسهها در حین انجام آزمایش بهگونهاي است که امكان

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587
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زهكش نشده است و این مسئله میتواند دلیل کم بودن دقت این روشها در شناسایی اینگونه
خاکها باشد.
با مقایسۀ روشهاي مختلف مالحظه میشود که در خاکهاي رسی و رسی سیلتی و
مخلوطهاي سیلتی نمودار مبتنی بر نسبت اصطكاکی نرمال شده روبرتسون [ ،]55پیشبینی
میدهد.

نتيجهگيري
مقایسۀ نتایج حاصل از طبقهبندي خاک با نتایج آزمایش  CPTuدر تعیین نوع خاک ،نشان
دهنده قابل اعتماد بودن نتایج این آزمایش در تشخیص خاک براي خاکهاي مناطق جنوبی
ایران است .از بین روشهاي پیشنهاد شده محققان مختلف ،نمودار روبرتسون [ ]55پیشبینی
بهتر و دقیقتري از پروفیل زیرسطحی ارائه میکند ،در حالی که نمودارهاي جونز و راست []7
و اشنایدر و همكاران [ ]54تفكیك خوبی را در رسوبات سیلتی و رسی نشان نمیدهد.
همچنین ،نمودار مبتنی بر مقاومت نوک نرمال شده روبرتسون (شكل  5الف) ،دادهها را با دقت
بیشتري نسبت به نمودار مبتنی بر فشار آب منفذي (شكل  5ب) طبقهبندي می کند این امر

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

بهتر و دقیقتري از پروفیل زیرسطحی در مناطق بررسی شده در مقایسه با سایر روشها نشان

میتواند ناشی از خطاهاي احتمالی در اندازهگیري فشار منفذي باشد.
بهطور کلی ،ماسهها تقریباً در تمام نمودارهاي طبقهبندي خاک بهخوبی پیشبینی شدهاند
دقت کمتري نسبت به رسوبات رسی و ماسهاي دارد ،این امر میتواند ناشی از شرایط زهكشی
در خاکهاي سیلتی باشد .بنابراین ،هنگام شناسایی خاکهاي سیلتی با این نمودار ،باید دقت
بیشتري لحاظ شود.
با اعمال تغییراتی در نمودار روبرتسون ،نمودار اصالح شده جدیدي براي تشخیص پروفیل
زیرسطحی خاک در مناطق جنوبی ایران مبتنی بر مناطق بررسی شده ،ارائه شده است .براساس
این نمودار ،بیش از  %31رسها و سیلتها ،و تمامی نمونههاي ماسهاي و رسهاي سیلتی به
درستی قابل تعیین هستند و میتواند براي طبقهبندي خاکهاي نواحی جنوبی ایران استفاده

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

در حالی که ،تطابق نتایج آزمایشهاي  CPTuو دانهبندي در سیلتها و مخلوطهاي سیلتی

شود.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587
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شكل  .3نتایج آزمایش  C12در ناحيۀ  3و پروفيل زیر سطحی پيشبينی شده بهوسيلۀ روش
روبرتسون [ . ]33بههمراه نتایج آزمایشهاي دانهبندي گمانه  ،BH48كه در مجاورت آزمایش
نفوذ حفر شده است .مقایسه این نتایج هماهنگی خوبی را بين طبقهبندي آزمایشگاهی و برجا نشان
میدهد
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شكل  .2مقایسه طبقهبندي خاك برمبناي نمودار داگالس و السن [ ]8و آزمایش دانهبندي در تحقيق
حاضر
1. Clay
2. Silt
3. Silty sand
4. Sand
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] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

ب
شكل  .4طبقهبندي خاك با استفاده از روش روبرتسون و همكاران [ ]3و مقایسۀ آن با نتایج
آزمایش دانهبندي در تحقيق حاضر

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

الف

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587
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2. Soft clay
3. Fine silt, medium clay
4. Stiff clay, silt
5. Loose sand
6. Dense sand
)7. Hard stiff soil (OC

شكل  .3طبقهبندي خاك با استفاده از روش سنست و همكاران [ ]33و مقایسۀ آن با نتایج آزمایش
دانهبندي در تحقيق حاضر

شكل  .5طبقهبندي خاك با استفاده از روش روبرتسون [ ]33و مقایسۀ آن با نتایج آزمایش دانهبندي
در تحقيق حاضر

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

الف

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

1. Very soft clay

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587
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7638

شكل  .5طبقهبندي خاك با استفاده از روش روبرتسون [ ]33و مقایسۀ آن با نتایج آزمایش دانهبندي
در تحقيق حاضر

.

شكل  .3طبقهبندي خاك با استفاده از روش جفري و دویس [ ]32و مقایسۀ آن با نتایج آزمایش
دانهبندي در تحقيق حاضر

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

1. Collapsible and sensitive soil
2. Organic soil and peat
3. Clay to silty clay
4. Silt mixtures
5. Sandy silt to silty sand
6. Sand

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

ب

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587
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شكل  .33طبقهبندي خاك با استفاده از روش اسالمی و فلنيوس [ ]37و مقایسۀ آن با نتایج
آزمایش دانهبندي در تحقيق حاضر

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

شكل  .33طبقهبندي خاك با استفاده از روش اشنایدر و همكاران [ ]34و مقایسۀ آن با نتایج
آزمایش دانهبندي در تحقيق حاضر

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

1. Sensitive and collapsible clay and/or silt
2. Clay and/or silt
3. Silty clay and/or clayey silt
4. Sandy silt and/or silty sand
5. Sand and\or sandy gravel

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587
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شكل  .32نمودار پيشنهاد شده براي طبقهبندي خاكهاي جنوب ایران با استفاده از نتایج آزمایش
CPTu
جدول  .3خالصه روشهاي موجود براي طبقهبندي خاك با استفاده از نتایج آزمایش CPTu

توضيحات

انواع خاكهاي پيشنهادي در مناطق
مختلف نمودار

پارامترهاي استفاده
شده براي ارائه
طبقهبندي

نوع
مخروط

محور افقیfs (KPa):
-

رس ،ماسه سیلتی ،ماسه و شن

محور عموديqc :

مكانیكی

نام محقق

Begemann,
]1965 [1

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

1. Sensitive soils
2. Clay to silty clay
3. Silt mixtures
4. Sandy silt to silty sand
5. Silty sand to sand

)(MPa
رسم  qcدر مقابل
منطقه رس شده

رس ،سیلت ،ماسه

تحقیقاتی

)(MPa

است.
رس آلی و خاک مخلوط ،رس
غیرآلی و غیر حساس ،رس سیلتی و
-

محور عموديqc :

مخروط

Sanglerat et
]al., 1974 [2

ماسهاي ،مخلوط ماسه و سیلت ،ماسه،
ماسه متشكل از پوستههاي آلی و
آهكی

محور افقیRf (%) :
محور عموديqc :

مكانیكی

Schmertmann,
]1978 [3

)(MPa

تراکم خاک Su ،و

تورب ،رس توربدار ،رس چاق،

زاوي Gاصطكاک

رس سیلتی ،سیلت رسی ،سیلت

را نیز پیش بینی

ماسهاي رسدار ،ماسه سیلتی رسدار،

محور عموديqc :

میکند.

ماسه سیلتی ،ماسه ،ماسه شنی ،شن

)(MPa

محور افقیRf (%) :
مكانیكی

Searle, 1979
][4

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

 Rfباعث اغراق در

محور افقیRf (%) :

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587
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توضيحات

انواع خاكهاي پيشنهادي در مناطق
مختلف نمودار

پارامترهاي استفاده
شده براي ارائه
طبقهبندي

نوع
مخروط

نام محقق

ماسهاي ،شن
محور افقیRf (%) :

خاک را براساس
سیستم متحده

CL-CH, ML, SM & SP

مشابه با جدول
پیشنهادي

)(TSF
تورب ،رس ،سیلت ،ماسهریز ،ماسه

Begemann,
1965

درشت و شن

-

رس ،سیلت ،ماسه سیلتی ،ماسه

)Rf (%

الكتریكی

]Vos. 1982 [6

محور افقیqc-σv :
)(MPa
محور عموديΔu :

پیزوکن

Jones & Rust,
]1982 [7

)(KPa
شبیه به نمودار
& Douglas
Olsen, 1981

تورب ،رس ،رس سیلتی و سیلت

محور افقیRf (%) :

رسی ،سیلت ماسهاي و سیلت ،ماسه

محور عموديqc :

سیلتی ،ماسه
خاک حساس ،خاک آلی ،رس ،رس
سیلتی تا رس ،سیلت رسی تا رس

دو نمودار مبتنی بر
نسبت اصطكاکی و
فشار منفذي

سیلتی ،سیلت ماسهاي تا سیلت رسی،

)(MPa
محور افقیRf (%) , :
Bq

ماسه سیلتی تا سیلت ماسهاي ،ماسه تا
ماسه سیلتی ،ماسه ،ماسه تا ماسه
بیش تحكیم یافته یا سیمانی شده تا

پیزوکن

Robertson et
]al, 1986 [9

محور عموديqt :
)(Bar

ماسه رسی

-

رس خیلی نرم ،رس نرم ،سیلت ریز-

محور افقیBq :

ماسه سست ،ماسه متراکم ،خاک

محور عموديqt :

رس متوسط ،رس سفت – سیلت،
سفت و سخت
خاک ریزدانه حساس ،خاک آلی و

استفاده از

تورب ،رس ،مخلوط سیلت ،مخلوط

پارامترهاي نرمال

ماسه ،ماسه ،ماسه تا ماسه شنی ،خاک

شده در دو نمودار

ریزدانه خیلی سخت ،خاک پیش
تحكیم یافته یا سیمانی شده

پیزوکن

Senneset et al,
]1989 [10

)(MPa
محور افقیF (%) , :
Bq
محور عموديQt :

پیزوکن

Robertson,
]1990 [11

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

شنی ،خاک ریزدانه بسیارسفت ،ماسه

الكتریكی

& Robertson
Campanella,
]1983 [8

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

طبقهبندي میکند.

محور عموديqc :

الكتریكی

& Douglas
Olsen, 1981
][5

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587
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توضيحات

انواع خاكهاي پيشنهادي در مناطق

-

مخروط

طبقهبندي
محور افقیF (%) :

و تورب ،رس تا رس سیلتی ،مخلوط
سیلت ،سیلت ماسهاي تا ماسه سیلتی،

محور عموديQt(1- :

ماسه

)Bq

سیلت و رس حساس و فروریزنده،

محور افقیfs (KPa) :

رسی ،سیلت ماسهاي تا ماسه سیلتی،

محور عموديqE :

ماسه ،ماسه شنی

)(MPa

رس و سیلت ،رس سیلتی تا سیلت

پیزوکن

پیزوکن

محور افقیΔu/σ΄v :

خاک حساس ،ر س ،سیلت،
خاکهاي انتقالی ،ماسه زهكش شده

پیزوکن

)(KPa
محور عموديQt :

نام محقق

& Jefferies
Davis, 1991
][12

& Eslami
Fellenius,
]1997 [13

Schneider et
]al., 2008 [14

جدول  .2موقعيت جغرافيایی نواحی بررسی شده و تعداد آزمایشهاي انجام شده در هر یك از نواحی

ناحيه 3
ناحيه 2

ناحيه 4
مجموع

" 30˚ 74' 38شمالی

دشت خوزستان 511 ،کیلومتري

" 48˚ 42' 41شرقی

جنوب اهواز

" 30˚32'45شمالی
" 49˚10'49شرقی

استان خوزستان ،بندر ماهشهر

" 27˚44'58شمالی

 511کیلومتري جنوب شرقی

" 52˚8'29شرقی

بندر بوشهر ،تنبك

" 27˚5'55شمالی

 51کیلومتري جنوب غربی بندر

" 56˚3'10شرقی

عباس ،بندر شهید رجایی

CPTu

دانه بندي

55

550

53

553

3

13

54

05

15

375

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

ناحيه 7

مختصات جغرافيایی

محل

تعداد آزمایشهاي

تعداد آزمایشهاي

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

-

شده براي ارائه

مختلف نمودار
خاک حساس و فروریزنده ،خاک آلی

-

پارامترهاي استفاده

نوع

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587
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جدول  .7بررسی روش هاي موجود براي طبقهبندي خاك در تعين نوع مصالح مختلف در تحقيق حاضر
درصدي از مصالح كه به درستی تعيين شده اند
مخلوط هاي ماسه اي

مخلوط هاي

رس هاي الغر و

SP , SM , SPSM

سيلتی

چاق

ML , MH

CL , CH

0%

100%

50%

63%

Douglas & Olsen,
1981

88%

40%

27%

70%

Jones & Rust, 1982

61%

93%

90%

50%

qt, Rf

63%

96%

67%

45%

qt, Bq

80%

100%

35%

70%

Senneset et al, 1989

100%

100%

87%

90%

Qt, Ft

80%

100%

72%

46%

Qt, Bq

58%

100%

83%

73%

Jefferies & Davis,
1991

25%

100%

*95%

59%

Eslami & Fellenius,
1997

78%

100%

35%

23%

Schneider et al., 2008

رس هاي سيلتی
CL-ML

نام محقق

Robertson,
1990

است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.3.2.6

* این انطباق بهدلیل وجود نداشتن مرزهاي تفكیك شده و محدوده مشخصی براي ترکیبات سیلتی مختلف ،در این روش

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

Robertson
et al, 1986

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3587
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