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  :چكيده
مي دانيم كه براي احداث هر گونه سازه كه خاك و سنگ زمين حامي آن مي باشد نياز به انجام آزمون 

با عنايت به اين مورد كه . هايي براي بدست آوردن پارامترهاي مقاومتي و مهندسي خاك و سنگ مي باشد
هاي مهندسي خاك مورد استفاده قرار مي گيرند، هزينه بر آزمون هاي آزمايشگاهي كه براي تعيين پارامتر

و زمان بر هستند و در بساري از موارد نمونه گيري و انتقال نمونه به آزمايشگاه مشكل و گاهي غير ممكن 
 ساده تر و كم هزينه تر كه توانايي انجام ابزارهاييمي باشد، از اين رو مهندسان ژئوتكنيك استفاده از 

اين ابزارها كه از دسته نفوذسنجهاي يك نوع از  . بصورت برجا دارند، توصيه مي نمايند آزمايش ها را
در . مي باشد ابزار مكينتاش پروب ،اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته استديناميكي هستند ، و در 

از ابزار مكينتاش پروب براي بدست آوردن پارامترهاي مهندسي خاك دشت سيستان  حاضرتحقيق 
نتايج نشان . رد بررسي قرار گرفته استمو SPSSتوسط نرم افزار و تكرار پذيري نتايج  استفاده شده است

چسبندگي . تكرارپذيري مناسبي برخوردار استمي دهد كه كاربرد اين ابزار در زمين هاي رسي نرم از 
 60تا  30كي زهكشي نشده خاك هاي دشت سيستان در مناطق مطالعه شده با روش نفوذسنجي دينامي

  .  كيلوپاسكال ارزيابي شده اند
  

  مكينتاش پروب، تكرارپذيري، مقاومت برشي زهكشي نشده، دشت سيستان: واژگان كليدي
  
   :مقدمه .1

بشر از دير باز واقف بود كه براي احداث هرگونه سازه كه با زمين در ارتباط مي باشد بايد پايه و بستري         
لذا روش هايي را براي . ند و در اين راستا با موادي همچون سنگ و خاك رو به رو بوده استمناسب را فراهم ك

آزمايش مقاومت اين مواد ابداع كرده است و روز به روز در پي خلق روش هايي جديدتر و ارزان تر و سريع تر مي 
اومتي خاك همچون آزمايش روش هايي كه اكنون براي انجام مطالعات ژئوتكنيك و حصول پارامترهاي مق. باشد

به  �سه محوري و برش مستقيم استفاده مي شوند نياز به نمونه گيري هاي دقيق و صرف هزينه نسبتا باال دارند
و در نتيجه همين جهت روش هاي جديدي پيشنهاد شده اند كه عالوه بر اين كه به صورت برجا انجام مي شوند 

. با صرف هزينه كمتر و سرعت بيشتر انجام مي شوند �كنندنياز به نمونه گيري از خاك را مرتفع مي 
از طيف نسبتا  �كه بدين منظور مورد استفاده قرار مي گيرند )Dynamic Probes(كاوشگرهاي ديناميكي 
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اصول كار همه . انتخاب و استفاده مي شود �گسترده اي برخوردارند كه هر كدام بسته به شرايط زمين

سطح مقطع و زاويه نوك  �ن مي باشد و تفاوت آنها در وزن و ارتفاع سقوط چكشكاوشگرهاي ديناميكي يكسا
  ).1(باشد جدول مخروط نفوذ و قطر ميله هاي رابط مي 

جسمي شبيه مخروط در اثر ضربه به داخل خاك رانده مي  )Dynamic Probing(نفوذسنجي ديناميكي در         
  . ترهاي مقاومتي خاك ارتباط داده مي شودشود و مقاومت مخروط در مقابل نفوذ به پارام

براي وارد كردن ضربه از يك چكش و يك سندان كه به يك سر ميله رابط متصل اند و سر ديگر ميله به          
دستگاه بطور كامال عمود بر سطح زمين قرار داده مي شود و چكش . استفاده مي شود �مخروط نفوذ متصل است

از ارتفاع مشخصي بر روي سندان سقوط مي كند و انرژي  �اتيك عمل مي كندكه به صورت دستي يا اتوم
در  �تعداد ضربات الزم براي راندن طول مشخصي از مخروط. توليدي باعث فرو رفتن مخروط در خاك مي شود
براي . سانتي متر نفوذ مخروط در خاك ثبت مي شود 20يا  10خاك شمرده مي شود كه معموال اين تعداد براي 

نقاط . رك صحت انجام كار و برطرف كردن خطاي انساني آزمايش در چند نقطه نزديك به هم انجام مي شودد
بدين دليل نزديك به هم انتخاب مي شوند كه از تغييرات احتمالي شرايط زيرسطحي پرهيز كرده باشيم تا 

 �ار مشخصي از نفوذ مخروطتعداد ضربات ثبت شده براي مقد. اطمينان كامل از تكرارپذيري نتايج حاصل شود
  . در فرمول ها و روابط پيشنهادي جاگذاري شده و مقدار پارامترهاي مورد نظر محاسبه مي گردد

تعيين  �از جمله كاربردهاي مهم كاوشگرهاي ديناميكي مي توان به تعيين پروفيل زمين و مقاومت خاك        
بين گمانه ها و كنترل عمليات تراكم و بهسازي خاك  درون يابي اطالعات ما �موقعيت و عمق اليه هاي ضعيف

  ). 1384خداپرست، ( اشاره كرد
 :مزاياي كاوشگرهاي ديناميكي •

  سرعت باال در استفاده از اين ابزار  .1
 سهولت استفاده در مناطق با دسترسي دشوار .2
 هزينه پايين ساخت و كاربرد ابزار .3
     با ضخامت كم پيوسته بودن نتايج و امكان شناسايي اليه هاي ضعيف .4
 عدم نياز به حفر گمانه .5
                                                                      كاهش تعداد گمانه ها .6
                                             عدم نياز به نيروي انساني با تخصص باال .7

  معرفي ابزار مكينتاش پروب. 2
اين ابزار به طور قابل مالحظه اي . اش پروب يك نفوذسنج سبك و قابل حمل مي باشدكاوشگر مكينت      

عمق كاوش در حد متوسط و خاك مورد مخصوصا وقتي كه  �سريعتر و ارزان تر از تجهيزات حفاري مي باشد
مطالعات نشان مي دهد كه كاربرد كاوشگر مكينتاش براي   ).Fakher, 2006( تحقيق سست و نرم باشد

از اين ابزار همچنين مي توان براي كاوش  .اسايي هاي ساختگاهي در خاك هاي نرم مناسب و موثر مي باشدشن
   .زمين هاي تورپي و باتالقي بهره برد

 27.94اين ابزار شامل مخروطي به قطر . تشريح شده است، )Clayton )1995كاوشگر مكينتاش توسط       
 4.5وزن چكش معادل  �ميلي متر 12.7قطر ميله هاي رابط آن . اشددرجه مي ب 30با زاويه نوك ميلي متر 
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متر است كه در صورت افزايش عمق  1.5طول ميله رابط  .ميلي متر مي باشد 300كيلوگرم و ارتفاع سقوط آن 

ر ابزا. كاوش مي توان تعدادي از اين ميله ها را به هم متصل نمود و به اين ترتيب طول ميله رابط را افزايش داد
پس از خاتمه آزمايش در  ).1380خداپرست، ( متر را دارا مي باشد 10مكينتاش پروب توانايي كاوش تا عمق 

اصطكاك ميله هاي . عمق مورد نظر ابزار مكينتاش پروب توسط آچار مخصوص از خاك بيرون كشيده مي شود
له اي سبك، دستي و مكينتاش پروب وسي. رابط و خاك توسط كوپلينگ هاي مخروطي به حداقل مي رسد

آن را به عنوان يك ابزار آزمايش ساده صحرايي به  )BS )British Standardقابل حمل است و آيين نامه 
  ). 1(شكل  رسميت مي شناسد

  دشت سيستان. 3
دشت سيستان دشت مسطح و وسيعي است كه بر روي دلتاي رودخانه هيرمند در شمال استان سيستان و       

 لشكري پور،(دانه رسي و سيلتي تشكيل شده است  اين دشت از تناوب خاك هاي ريز. داردبلوچستان قرار 
1380( .   

لذا دشت سيستان يكي از  �با توجه به كاركرد مناسب ابزار مكينتاش پروب در خاك هاي ريز دانه ي نرم   
لت سستي خاك اين مكان هاي مناسب براي انجام آزمون توسط اين ابزار به نظر مي رسد و در ضمن به ع

ضرورت انجام آزمون هاي برجا براي بدست آوردن  �دشت و مشكل بودن برداشت نمونه دست نخورده از آن
براي انجام آزمايش ها انتخاب نقطه از اين دشت  چهاربدين منظور . پارامترهاي مقاومتي خاك پر واضح است

) .                                                        ويت مي باشدقابل ر 2مشخصات و ويژگي هاي خاك اين مناطق در جدول ( شد 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)سمت راست(و تصوير چكش و مخروط ابزار ) سمت چپ(شماي كلي ابزار مكينتاش پروب  -1شكل 
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  )1384خداپرست، ( استاندارد نتايج مشخصات انواع كاوشگرهاي ديناميكي و محدوده -1جدول شماره 

نفوذ 
  استاندارد
(SPT)  

خيلي 
  سنگين

(DPSH)  

 سنگين
(DPH)  

 متوسط
(DPM)  

  سبك
(DPL)  

 خيلي سبك

  )مكينتاش(
  نوع

۵/۶٣  ۵/٠  ± ۵/۶٣ ۵ /٠  ±  ۵١٠±    ١/٠  ٣٠  ±  ٣/٠  ٠  ۵/۴  
  وزن چكش

  )بر حسب كيلوگرم(

٧۶/٠٢/٠  ٠  ± 
٧۵/٠  

٠/ ٠٢  
±٧۵/٠١/٠  ٠  ±۵/٠١/٠  ٠  ±۵/٣/٠  ٠  

  ارتفاع سقوط چكش
  )بر حسب متر(

۵/۵٠  ۵/٠  ±  
۵/۵٧±  ٣/٠  ٠/۴٧/٣±  ٣/٠  ٣۵  ٧/٣±  ٣/٠۵  ٩۴/٢٧  

  قطر مخروط
  )بر حسب ميلي متر(

١  ٢٠  ٢٠۵  ١٣  ١٠  ١٠/۶  
  سطح مقطع مخروط

  )بر حسب سانتي متر مربع(

٧/١٢  ٢٢  ±  ٢/٠  ٣٢  ±  ٢/٠  ٣٢  ±  ٢/٠  ٣٢  ±  ٢/٠  ٣٢  
  طقطر ميله هاي راب

  )بر حسب ميلي متر(

-  -  ٢/٠  ٩  ±  ٢/٠  ٩  ±  ٢/٠  ±  ۶  -  
  ضخامت ميله هاي رابط

  )بر حسب ميلي متر(

-  ۶٠  ۶٠  ۶٠  ۶٣٠  ٠  
  زاويه نوك مخروط

  )برحسب درجه(
 50حداكثر 

براي (ضربه 
 30نفوذ 

  )سانتي متر

  ضربه 100تا  5
 20براي نفوذ (

  سانتي متر

  ضربه 50تا  3
 10براي نفوذ (

  )رسانتي مت

  ضربه 50تا  3
 10براي نفوذ (

  )سانتي متر

  ضربه 50تا  3
 10براي نفوذ (

  )سانتي متر

  ضربه 50تا  3
 10براي نفوذ (

  )سانتي متر
  محدوده استاندارد نتايج

DIN 4094 
(1974)  

DIN 4094 
(1974)  

DIN 4094 
(1974)  

DIN 4094 
(1974)  

DIN 4094 
(1974)  

Clayton 
(1995) 

  منبع
  
  

  ات خاك هاي مناطق مورد مطالعه در دشت سيستانمشخص -2جدول 

طبقه   نام ايستگاه
  خاك

  درصد رطوبت
(%)  

  حد رواني
(%)  

  حد خميري
(%)  

  شاخص خميري
(%)  

دانسيته 
  خشك

)kN/m3(  
  CL 12  44  24  20  13  نهبندان - جاده زابل

  CL 23  35  21  14  13  شهرك علي اكبر
  SM 21  -  -  N.P 16  رودخانه نهرآب

  SM 24  -  -  N.P  6/16  سد زهك
  
  



 

 هفتمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران 
1390دانشگاه صنعتي شاهرود، شهريور   

 

 

  
  مطالعات صحرايي و بررسي تكرار پذيري نتايج. 4
بطور . كه نتايج تكرار پذير باشند اد كرددر صورتي مي توان به نتايج آن استندر هر آزمايش ژئوتكنيكي         

ين نتايج كلي پس از آنكه تصوير روشني از تكرارپذيري نتايج بدست آيد مي توان به سراغ توليد روابط تجربي ب
در مورد آزمايش نفوذسنجي ديناميكي نيز زماني اعتماد به حد . كاوشگرهاي ديناميكي و متغيرهاي خاك رفت

 ). 1384خداپرست، (رارپذيري در نتايج را اثبات كرد كافي مي رسد كه بتوان تك
 �ي نشانگر تكرارپذيرييكي از متغيرها. انتخاب متغير آماري مناسب براي مطالعه تكرارپذيري بسيار مهم است   

  . نوشته مي شود مي باشد كه به صورت زير )Cv(ات رضريب تغيي
            Cv = S / X      

 .ميانگين داده ها مي باشد Xانحراف استاندارد و  Sكه در اين رابطه 
  

ومت برشي نتايج حاصل از ابزار مكينتاش و مقادير ضريب تغييرات، مفا) 4(و ) 3(به عنوان نمونه در جدول 
  .زهكشي نشده و مقاومت ديناميكي مخروط ذكر شده است

  
  )نهبندان  -جاده زابل:  1ايستگاه (نتايج حاصل از آزمايش مكينتاش پروب   -3جدول 

مقاومت برشي 
  زهكشي نشده

)kPa( CU 

ضريب 
 تغييرات
(CV%) 

  عمق  1آزمايش   2آزمايش   3آزمايش   ميانگين
(mm) 

2/29  6/16  6  7  5  6  50  
7/29  24  3/6  6  8  5  100  

36  5/29  3/10  13  7  11  150  
5/56  17  6/23  23  20  28  200  

-  5/24  6/40  31  40  51  250  
-  -  -  -  -  -  300  
-  -  -  -  -  -  350  
-  -  -  -  -  -  400  
-  -  -  -  -  -  450  
-  -  -  -  -  -  500  
  متوسط نتايج  3/17  3/22  -

  
ميليمتر انجام شد، ليكن همه مقادير بدست آمده  500ر تا ميليمت 250آزمايش نفوذسنجي از عمق  1در ايستگاه 

  . محدوده استاندارد نتايج بودند و از ذكر آنها صرف نظر شده است خارج از
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  )رودخانه نهرآب:  2ايستگاه (نتايج حاصل از آزمايش مكينتاش پروب   -4 جدول
مقاومت 

ديناميكي 
  مخروط

)kPa(qd   

ضريب 
 تغييرات
(CV%) 

  عمق  1آزمايش   2آزمايش   3زمايش آ  ميانگين
(mm)  

595  8/24  3/2  2  3  2  50  
1734  6/8  6/6  7  6  7  100  
1649  9  3/6  6  6  7  150  
1207  4/12  6/4  5  5  4  200  
1462  2/10  6/5  6  6  5  250  
1037  0  4  4  4  4  300  
867  3/17  3/3  4  3  3  350  
782  0  3  3  3  3  400  
1122  2/13  3/4  5  4  4  450  
782  0  3  3  3  3  500  

  متوسط نتايج  3/4  5/9  -
   

. رسوبات فاقد حد خميري مي باشند، در نتيجه خاك فاقد مقاومت برشي زهكشي نشده است 2در ايستگاه         
  . محاسبه شده است) qd(و فقط پارامتر مقاومت ديناميكي مخروط 

  
از توزيع نرمال  �دست آمدهحال با رسم منحني توزيع فراواني مشخص مي شود كه ضريب تغييرات ب        

  ). 2شكل (برخوردارند 
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  منحني توزيع نرمال ضريب تغييرات  -2شكل 
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  . )Lee et al. 1983(ضريب تغييرات متداول   -5جدول شماره 
  آزمايش  ميزان حداكثر توصيه شده

  )SPT(نفوذ استاندارد   30
  باربري كاليفرنيا  25
  مقاومت تك محوري رس ها  40
  گي زهكشي نشده رس هاچسبند  30
  زاويه اصطكاك داخلي ماسه ها  10

      
 �معرفي مي كند 30كه ضريب تغييرات آزمايش نفوذ استاندارد را حداكثر  )5(با توجه به جدول شماره         

معرف نتايج تكرارپذير آزمايش و  ن تحقيق در حد قابل قبولي استضريب تغييرات بدست آمده براي داده هاي اي
  . ي انجام شده مي باشدها

 
  روابط تجربي موجود در مورد كاوشگرهاي ديناميكي. 5
در اين بخش به تعدادي از روابط تجربي موجود بين پارامتر مقاومت ديناميكي مخروط و چسبندگي           

 . زهكشي نشده براي خاك هاي ريز دانه اشاره مي شود
  

)1(                                                                                                       =   qd                          

وزن چكش و  M1كه در آن . براي محاسبه پارامتر مقاومت ديناميكي مخروط ارايه گرديده است)  1(رابطه         
M2 ب كيلوگرموزن ميله ها و مخروط نفوذ بر حس� V سرعت ضربه چكش بر حسب متر بر ثانيه� A  سطح

مقدار نفوذ به ازاي يك ضربه چكش در حالتي كه زاويه مخروط نسبت  X90مقطع مخروط بر حسب متر مربع و 
  .است �درجه باشد 90به افق 

  ).3و  2روابط (به صورت ساده تري ارايه مي كنند بوچر و همكاران فرمول باال را    

)2(                                                                 =  qd  

)3(                                                                                        =    qd  
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مقدار نفوذ  eو  �ارتفاع سقوط چكش بر حسب متر h �شتاب جاذبه بر حسب متر بر مجذور ثانيه gر آن كه د

بر حسب پاسكال بيانگر كار انجام شده براي راندن  rdپارامتر . بر حسب متر بخش بر تعداد ضربات مي باشد
  . مخروط در زمين مي باشد

ك اميكي مخروط براي انواع كاوشگرهاي ديناميكي در يك خابوچر و همكاران دريافتند كه مقدار مقاومت دين   
  . )Butcher, 1995(مشخص مقدار ثابتي بدست مي آيد 

براي محاسبه چسبندگي زهكشي نشده در خاك هاي رسي نرم و سخت توسط بوچر و ) 5(و ) 4(روابط          
  .همكاران ارايه شده است

     )4( )Cu < 50 kPa(                            Cu = qd /170 + 20 
                                                         

                        
    Cu = qd /22                                  (Cu > 50 kPa)                                                            (5)  
 

توسط داده هاي  Cuدر تحقيق حاضر با توجه به چسبندگي كم خاك دشت سيستان براي محاسبه مقدار         
نشان داده شده )4(و ) 3(جداول استفاده شده است كه مقادير محاسبه شده در ) 4(ينتاش پروب از رابطه ي مك
   . اند
  
   و پيشنهادات نتيجه گيري.6
  
با توجه به ضريب تغييرات و ميانگين آنها اغلب نتايج حاصل از كاوشگر مكينتاش پروب از تكرارپذيري مناسبي . 1

  . يج قابل اعتماد هستندبرخوردارند  در نتيجه نتا
تا  30، بين 1مت برشي زهكشي نشده در ايستگاه با توجه به نتايج آزمايش نفوذسنجي ديناميكي، مقدار مقاو.  2

  . كيلو پاسكال برآورد شده اند 54تا  30كيلوپاسكال و در ايستگاه شهرك علي اكبر بين  60
كيلونيوتن بر متر مكعب  13با دانسيته خشك  CLاز نوع  كه خاك آن 1نتايج ابزار مكينتاش پروب در ايستگاه . 3

ميليمتر به پايين از محدوده استاندارد نتايج خارج مي شود،  250درصد از عمق  12مي باشد و در درصد رطوبت 
چكش  در نتيجه مي توان گفت ابزار مكينتاش پروب در چنين خاكي كارايي ندارد و بايد از كاوشگرهايي با وزن

  . تفاده كرده تا نتايج در محدوده استاندارد قرار گيرندبيشتر اس
درصد بسيار  20با درصد رطوبت باالي ) ماسه الي دار( SMكارايي كاوشگر مكينتاش پروب در خاك هاي نوع . 4

  . خوب ارزيابي شد
اهي ارزيابي با عنايت به اين مورد كه در ايران براي انجام پروژه هاي كوچك عمراني از آزمون هاي آزمايشگ. 5

مقاومت خاك، به علت هزينه آن صرف نظر مي شود، و طراحي پي سازه معموال با توجه به وضعيت ساختمان 
هاي مجاور انجام مي شود، پيشنهاد مي گردد از نفوذسنج هاي ديناميكي كه آزمايش هايي ساده و ارزان قيمت 

  . هستند، استفاده شود
  



 

 هفتمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران 
1390دانشگاه صنعتي شاهرود، شهريور   

 

 
  منابع .7

 "اربرد روش نفوذسنجي ديناميكي در مطالعات ژئوتكنيك سازه هاي با سيستم سبكك" ).1384( مهدي �خداپرست
  اولين 

          .    دانشگاه قم –همايش بين  المللي زلزله و سبك سازي ساختمان      
  استفاده از نفوذسنج هاي ديناميكي در پروژه هاي " ).1380( �سيد حامد شكرانيو  �علي �فاخر مهدي،  �خداپرست

  .دانشگاه صنعتي اميركبير �نخستين كنفرانس بهسازي زمين     "بهسازي زمين     
  .بيستمين گردهمايي علوم زمين "بررسي واگرايي خاك هاي دشت سيستان"). 1380( غالمرضا،  �لشكري پور
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