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دهیچک  

 ، دليل سادگيه ب  SPTآزمايشدر اين ميان  .گيردميمورد استفاده قرار  به صورت متنوعي ژئوتکنيک در ها  برجاآزمايش امروزه
ک نتايج حاصل از اين آزمايش وابسته به ي. دارد يها  مهندسي کاربرد فراوانهزينه پايين و ارتباط با ساير پارامترها  خاک در پروژه

 نيهمبه  .باشنديبردار  نشده مکه نمونه يکه مهندسين پروژه نيازمند اطالعاتي در مورد کل منطقه، بخصوص نقاطدرحاليباشد  يمنقطه 
حرم با توجه به قرارگير   . است دهيار متداول گرديبس خاک يمهندس  يابي وتهيه نقشه از پارامترهاها  درونکارگير  روشب علت

ر ياخ  ن منطقه در سال هايها  بلند مرتبه در او سازه ياقامت - م تجاريعظ  هادر منطقه ثامن شهر مشهد ، احداث مجتمع  مطهر رضو
محاسبه و   ن محدوده در راستايو بررسي کلي ظرفيت باربر  خاک در ا يات مهندسيشناخت خصوص ،افته استيه شدت رواج ب

گمانه  ۴۷در  ش نفوذ استاندارديج آزماينتا يبررس پس از قيتحقن يا در .باشدامر  ضرور  مي داريپا  هاونينه فونداسيبه يطراح
، نقشه اين روش  عمومي کريجينگابزار ن آمار و يزم  هاضربه، با استفاده از روش ۵۰-۱۰رات ييتغبا در محدوده منطقه ثامن  يمطالعات

- روش  که دهديم نشان  قين تحقيج اينتا .ديه گرديلومتر مربع تهيک ۴ يبيبه وسعت تقر  اپهنهدر ن يتخم  و نقشه خطا SPTرات ييتغ

  .برخوردارند يياز دقت باال داشته و يکاربرد خوب ن آماريزم  ها
  

   ، منطقه ثامن مشهدنگیجین آمار ، کرینفوذ استاندارد، زم آزمایش:کلمات کلیدي
 

  مقدمه-1

بلند مرتبه و   هااحداث ساختمان ، شهر  ن جهت توسعه فضاهايت شهرها و محدود بودن زميش روز افزون جمعيبا توجه به افزا
  هافرسوده به منظور احداث اقامتگاه  هابافت  اين راستا احيدر هم .دباشيدر حال گسترش م ينيزمريز  استفاده از فضاها
 رامون حرميبافت پ  و بهساز  در دستور کار سازمان طرح نوساز يحيو تفر  راحت به مراکز تجار يزائران و دسترس

کامل از  يآگاه  وخاک محدوده اطراف حرم مطهر رض  هاهيخاص ال  هايژگيت به ويبا عنا. گرفته استقرار  رضومطهر
-يم  کامال ضرور  ، امريم ساختمانيعظ  هامورد نظر جهت احداث پروژه  هاساختگاه  ت باربريو ظرف يکيط ژئوتکنيشرا
  .باشد
 .رديگيمورد استفاده قرار م يبرجا به صورت متنوع  ها شيآزما ،هااز خاک  ريگمشکالت در نمونهوجود ل يدله بامروزه          
و  يکاربرد فراوان يمهندس  هاخاک در پروژه  ر پارامترهاين و ارتباط با سايينه پايو هز يل سادگيبدل  SPTشيآزماان يمن يدر ا

در مورد کل  ياطالعات ازمندين ن پروژهيکه مهندسيحالبوده، درک نقطه يش وابسته به ين آزمايحاصل از ا جينتا .داردا  گسترده
  ه نقشه از پارامترهايوته يابي درون  هاروش  ريبه کارگ علت نيهمبه  .باشنديم نشده  بردارکه نمونه يمنطقه، بخصوص نقاط
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در  ليدلن آمار به يزم، روش يکيژئوتکن  رهايت متغيباتوجه به ماه .)Basarir et al., 2010(باشد يم  ضرور  امر خاک يمهندس
   .خواهد بود يابيانيم  ن روش برايبهتر، ن يانس تخميه وارن محاسبيو دقت باال وهمچن  بردارت نمونهينظرگرفتن موقع

موارد  يو در برخ  MLو ML-CL ،CLعمدتا خاک جنس خاک منطقه،  يکيومکان يکيزيات فيخصوص يبررسبا توجه به          
تا  ۵۲/۱خشک از  ين چگاليهمچن .باشديدرصد م۱۵  اغلب باال يول ر بودهيمتغ درصد ۸/۲۴-۷/۴نيرطوبت ب. باشديم SMز ين

 .شده است  ريگدرجه اندازه  ۲۷-۹/۱۴ يه اصطکاک داخليمترمربع و زاويلوگرم برسانتيک ۲۱/۰- ۰۱/۰ن يب يو چسبندگ ۵۸/۱
 SPTش يآزما گمانه که ۴۷ مربوط به  جينتا، يمطالعات گمانه ۱۳۶ مجموع اطالعات از ،هداف مورد نظرلعه با توجه به ان مطايدرا

           له آزمون يوس بودن بهها از نظر نرمال داده يتمام ابتدا .ديگرد ، انتخاببود انجام شدهنظر ورد عمق مها با درآن
به   انقطه  هال دادهيتبد  ن مراحل برايپس از انجام ا قرار گرفتند و يبررسمورد   SPSSط يرنف در محياسم -کلموگراف

  .قرارگرفتند ليتحلها مورد ، داده ن آماريزم  هابا اعمال روش  ARCGIS 9.3و   +GSافزارط نرميدر مح  اهيناح  هاداده
  

  محدوده مورد مطالعه  یعموم ین شناسیو زم ییایت جغرافیموقع -2
         گر ميليون نفر وجمعيت زائر و گردش ۵/۲مربع، دارا  جمعيت ساکن بيش از کيلومتر ۳۲۰حدود در يبا وسعتشهرمشهد 

ʹ8 تا ˚ 58،ʹ20ييايدشت مشهد در حد فاصل طول جغراف. ر در سال استميليون نف ۱۲حدود       ييايشرقي و عرض جغراف ˚ 60، 
         ران واقع است و از شمال به خط الراس ارتفاعات هزار مسجد و از جنوب بهيدر شمال شرق ا يشمال ˚36،  ʹ3تا  ˚ 35، ʹ40

ا شامل رسوبات مخروط رسوبات دشت مشهد اساس. )۱۳۸۶همکاران ، و پور  لشکر(گردد ينالود محدود ميخط الراس ارتفاعات ب
حداکثر ضخامت   ن رسوبات دارايا). ۱۳۹۰همکاران ،  و پوروطن (باشد يجوان م يو رسوبات آبرفت يآبرفت  هاافکنه، تراس

-يم عهد حاضر   هاآبرفت و جوان دشت مشهد  هزار دره ، آبرفت ها  د شامل آبرفت هايم به جديمتر بوده و از قد ۲۵۰حدود
جهد (فعال، گسل جنوب مشهد و گسل شمال مشهد قرار گرفته است  ن دو گسله کواترنريب يکيشهر مشهد از لحاظ تکتون. دنباش
  .شده است نشان داده ۱شکل  در موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه .)۱۳۹۰،.آزما

  
  عهموقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطال – 1شکل 
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  هامواد و روش -3
  )SPT(آزمایش نفوذ استاندارد -3-1
کنل  ش راين آزمايا .باشدينفوذ استاندارد م شيک، آزمايمورد استفاده در مطالعات ژئوتکن  برجا  ها شين آزمايترجياز را يکي

 .ابداع نمود شديخاک رانده ملوگرم در يک ۵۰به وزن  يکه توسط چکشمتر يليم ۲۵به قطر   ريگنمونهابزار با  ۱۹۰۲در سال 
از   Gowوسپس بخش   Mohr شود حاصل کارياستفاده م SPTش يآزما  دار که در حال حاضر براشکاف  ار استوانهيگنمونه

 Borms &Flodin(گرفتطور استاندارد مورد استفاده قرارب يتوسط ترزاقکه باشديم Fletcherوموند ير يشرکت شمع بتن

.,1988(.  
و ارتباط گسترده  تجهيزات  استهالک کمو يسادگ ،کمنه يهزنحوه انجام آزمايش، در ينآساو يسادگ ليدله ن آزمون بيا       

ن يا. گيردمي ر کشورها مورد استفاده قراريران و سايدر ا و به طورگستردهروز به روز با مقاومت نفوذ  يکيژئوتکن  پارامترها
خاک  ييشناسا  کند و نمونه دست خورده را براين مييتع  ااستوانه  ار دوکفهيگمونهآزمون مقاومت خاک را در مقابل نفوذ ن

  ااستوانه ک کالهکي  روبر   متريسانت ۷۶لوگرم از ارتفاع يک ۵/۶۳چکش به وزنک ياساس آزمون بر سقوط . کنديفراهم م
    عنوان مقاومت نفوذ در نظر گرفته  متر اول بهيسانت ۱۵ر، پس از يگمتر نفوذ نمونهيسانت ۳۰  د ضربات الزم برااتعد که است
    .)۱۳۸۴،  يصنعت قاتيتحقموسسه استاندارد و ( شوديم

 
  آمارزمین  -3-2
 راتييتغ هم و  ساختار راتييتغ هم و باشديم  اهيناح  رهايمتغ  تئور بر يمبتن که است آمار علم از  ا شاخه آمار نيزم

 واريوگرام کمک به ريمتغ راتييتغ درآن که  آمار نيزم مطالعات با .دهديقرارم يبررس مورد ار يمکان  رهايمتغ يتصادف
   .)۱۳۸۹، يضيف(کرد يابيارز را نيتخم ييوکارا  محاسبه را نيتخم انسيوار توانيم شوديم مشخص

و  ديگردر ارائه يواترما توسط يجنوب  قايفرآ  معادن طالنه يزم در  ابا انتشار مقاله  الديم ۱۹۱۹ن آمار در سال يمفهوم زم       
  همرحلن آمار شامل يدر زم يمراحل بررس ).۱۳۷۷پاک ، يحسن( توسط ماترون انجام گرفت ۱۹۶۲ن علم در سال يا  گذارهيپا

  برا. باشديم... و نگيجيبا ابزار کر يابين مدل و درونييوگرام  و تعيم واريو روند ، ترس ييايها از لحاظ نرمال بودن، پاداده يبررس
  .باکس استفاده نمود -روش کاکس گانه وتم سهيتم، لگاريمختلف لگار  هاروشتوان از ياز ميها در صورت ننرمال کردن داده

  
  یبحث و بررس-4

و  ييايپا يو بررس مگراويها، وار ونرمال بودن داده  آمار يبررس  مراحلرها شامل يمتغ  ن آماريروش زم يبررس يکلبه طور
ح مختصر يش ضمن توضن پژوهيدر ا.باشديمن يدقت تخم يابيو ارز  آمارن يمختلف زم  هابا روشن يها و تخمروند در داده

  .حله پرداخته شده استرش نفوذ استاندارد در هر ميآزما  هاداده يهرمرحله، به بررس
  
  داده ها بودننرمال   -4-1
مقدار  يها و بررسستوگرام دادهيبا رسم ه يژگين ويا. باشديها مل بودن دادهنرما يبررس  ن آماريزم ين قدم در بررسياول

ست که ا نيستوگرام ايط نرمال بودن در هيشرا .شوديم يمختلف بررس  هاانجام آزمون ر اکثر موارد باد و يدگيکش، يچولگ
در  .باشد ٢ک به يرات نزدييب تغيبه صفر و ضر کينزد ي، چولگ٣در حدود  يدگيهم، کشک بهيا نزدين برابر يانگيانه و ميمقدار م

ها را نرمال داده باکس-ل کاکسيل الگ نرمال و تبديمانند روش تبد ييهابا استفاده از روشتوان يمها صورت نرمال نبودن داده
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  داريار معنبا مقد رنفيماس -و آزمون کولموگراف يدگيو کش يج محاسبه چولگينتا ،ن مطالعهيدر ا .)١٣٧٧،پاک يحسن(کرد
٠٢١/٠P value= ٠١١/٠  داريبا مقدار معن لکيو-رويو شاپP value= ن يدر ا( ستينرمال ن نفوذ استاندارد  هانشان داد که داده

و  ل شديع نرمال تبديبه توز هاهددا،   ريگتميبا استفاده از روش لگار سپس. )درنظر گرفته شده است% ٥  داريها سطح معنآزمون
و   SPT  ها براآزمون جيو نتا ستوگراميه نمودار. ديرنف رسياسم -در آزمون کولموگراف  ٢٠/٠به  ٠٢١/٠از  P value مقدار

log(SPT)  نشان داده شده است ٢در شکل شماره. 

  

  
 log(SPT)و   SPT يها براج آزمونیو نتا ستوگرامیهنمودار – 2شکل  

 
  
  واریوگرام -4-2
 يو تابع باشديپارامترها م اتيو خصوص يمکان راتييتغ يآمار جهت بررس نيابزار زم نيترياز اساس يکي تغييرنما اي وگراميوار

 گر،يد يبه عبارت. هستند، انطباق داد ييساختار فضا  که دارا ييرهايمتغ يمکان راتيي، بر تغجهتنسبت به فاصله و  توانياست که م
. دهديرا نشان م اندگرفتهمختلف قرار  هاجهتدر فواصل و  را که ينمونه در نقاط ريمقاد راتييتغ ي، چگونگنمودار نيا

گر يکدياز  hکه به فاصله معلوم  يمجموع مربع تفاضل زوج نقاط نيانگيمکه از شوديم فيتعر )۱(رابطه  گرام به صورتويوار
  .گرددرسم مي hمقابل فاصله  وگرام درير واريمقاد ي به صورتوگرام تجربين نمودار واريهمچن. شوديقرار دارند، حاصل م

( ) ( ) ( )[ ]
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i
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n
hγ                                                                        )۱(  

  : γ2گرام ويوار.  
 : n   . تعداد کل زوج نقاط 
  : hاطنق نيفاصله ثابت ب .  
( )xiz: ر در نقطهيمقدار مشاهده شده متغ x.  

( )hxiz hبه فاصله که  رييمقدار مشاهده شده متغ: +   .قرار دارد xاز 
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  و فاصله معادل در مقدار آستانه ، Cرا آستانه  واريوگرامنه مقدار يشيب و، 0C افاصله صفررا اثرقطعهدر  وايوگراممقدار          
 يتجرب واريوگرام  برا ييهامدلو فاصله مختلف  جهتر در يرات متغييتغي چگونگ يجهت بررس .نامنديم aريشعاع تاث ،را

استحکام  ).۱۳۷۷،پاک  يحسن(ي اشاره کرد ، خطيي، نما ارهي، دايتوان به مدل گوسيها من مدلياز انواع ا .شوديمبرازش داده 
بر اساس نسبت  ريمتغدر  يمکان يار همبستگيمعا ي و ييساختار فضا

0

0

CC
C
+

حد  Cو   ا، اثر قطعه0Cشود که در آن ين مييتع

 يمکان يها همبستگباشد داده% ۲۵ن نسبت کمتر از ياگر ا.شوديبه نسبت کم م 0C، مقدار Cاد شدن مقدار يبا ز. باشديآستانه م
-%۲۵يعنين دو عدد ين اير بيدر مقاد. باشديف ميضع يمکان يباشد همبستگ% ۷۵شتر از ين نسبت بيو اگر ا.  دهندينشان م يخوب
وگرام يوار يات منحنييرر از شکل و تغيدر متغ دو رون ييايپا يبررس  همچنبن برا .ها حاکم استدر داده يمتوسط يهمبستگ% ۷۵

استحکام    دارا ۸۹/۰  او اثر قطعه  ۶۷. ۸۹آستانه با SPTر ين پژوهش نشان داد که متغيادر  يوگرافيوار يبررس . شودياستفاده م
وگرام ين مدل برازش داده شده بر واريبهتر .باشديمتر م ۱۴۷برابر با ر ين مقدار شعاع تاثيباشد همچنيم ۰۱۲/۰با مقدار   قو ييفضا
ن مدل به صورت  يآهنگ صعود در ا يدارد ول يمبدا رفتار خط يکيدر نزد ن مدليا. باشديم ييبا مشخصات باال، مدل نما يتجرب
  :باشدير مين مدل به صورت زيرابطه ا. اشدبيم يينما

  )۲(                
)]exp(1[2

L
hyh −−= σ

  

حداکثر مقدار % ۹۵ن مدل يدر ا. ر هستنديب ، فاصله و شعاع تاثيبه ترت مدل  پارامترها   L , hانس ويوار 2σ )۲( رابطهدر 
کنند و فاصله متناظر با آن يوگرام فرض ميعنوان سقف پوشش واره ب بدست آمده از محدوده تحت پوشش را  يوگرام تجربيوار

وگرام به سقف ثابت يدن وارينرس .نشان داده شده است  ۳وگرام در شکل شماره ينمودار وار .رنديگير در نظر ميرا شعاع تاث
  .ديحذف گرد يابيدروننجام اباشد که قبل از يروند م  نشان داد که داده ها دارا  ط نرم افزاريدر مح يمشخص و بررس

  

  
  ییوگرام و مدل نماینموداروار– 3شکل 

 
  

  هاداده  یابیو ارز ییاب درون -4-3
با مختصات نامعلوم را با استفاده از  يدر نقاط تيک کميتوان مقدار يآن م ياست که ط  نديفرا   ن آماريزم نيتخم اي يابيدرون

ن آنها يترمعمولنگ يجيگر روش کرنيتخم  ادين تعداد زياز ب. معلوم بدست آورد ر نقاط با مختصاتيت در سايمقدار همان کم
ن است که به يگر انين تخميا  هايژگين وياز مهمتر. دار استوار استن متحرک وزنيانگين بر منطق مين روش تخميا .باشد يم
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       .نان آن را محاسبه نمودين زده شده، دامنه اطميهر مقدار تخم  مرتبط با آن را محاسبه و برا  توان خطاين، ميهر تخم  ازا
تعيين شده  بر اساس مدل آن است كه ابتدا ا  بررسي اعتبار تخمينهيكي از روش را ندارند يين توانايها اگر روشيکه ديدر حال

در نهايت مقدار  .گيرديمانجام ن ها تخمياستفاده از ساير نمونه هر بار رو  يكي از نقاط معلوم با چشم پوشي از همان نمونه و با
هر قدر  .ديگرد، ترسيم ياين مقادير به صورت نمودار پراکندگ .شودي، با يكديگر مقايسه متخمين زده شده و مقدار مشاهده شده

 .)Mikhael,1998(تر بوده استدقيق هاتخمينو ضريب همبستگي بيشتراين مقادير با خط راست، انطباق بيشتر  نشان دهند، 
نشان ) ۱(که در جدول شماره  شونديم مين تقسيمع  هاو روش )يتصادف(  مارن آيزم  هابه دو بخش، روش يابيدرون  هاروش

  .داده شده است
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* xz :ریمقدار برآورد شده متغz  0در نقطه نامعلومx،)( ixz :ر یمقدار متغz در نقطه معلومix ،iλ: ر یتغوزن نسبت داده شده به م

z در نقطه معلومix ،nتعداد کل مشاهدات وm   .ر ین متغیانگیم  

  
متقاطع و  يابيروش ارز  شد و بر مبنا يابيدرون ،مختلف  هاها با روشها، دادهوگرام و حذف روند از دادهيوار يپس از  بررس

 يابيارز  ارهاير معيبا مقاد عمومينگ يجيت کريدر نها. قرار گرفت يابيها مورد ارزروشج ينتا RMSSو  MS يابيارز  ارهايمع
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 هر چه RMSSهرچه به صفر و  MSار يان ذکر است که معيشا. ديگردانتخاب  ۹۱۱۹/۰و  ۰۰۳۵۵۳/۰ب يبه ترت RMSSو  MSخطا 
   .شتر استين بيتر باشد دقت تخمکيک نزديبه 

نقطه دخالت داشته  ۴د ينقطه که حداقل با ۸هشت قطاع، شامل   جستجو  در محدوده يگياط همسان روش تعداد نقيدرا         
زان خطا يم يبررس  برا Q-Q نمودار و نيتخم استاندارد  زان خطاينقشه م ، SPTراتييت نقشه تغيدر نها .باشد، صورت گرفت

بوده و  ۳۰-۴۰ن يمنطقه ب  هانفوذ استاندارد در اکثر بخشعدد ،  ۴ه شده درشکل شماره يبا توجه به نقشه ته.ديرسم گرد نيتخم
ن در منطقه، در جهت يهمچن. استباال  در منطقه   ت باربرياز تراکم وظرف يکه حاک ،باشديم ۴۰ باال يدر بخش قابل توجه

با توجه به  .ابدييجنوب شرق کاهش م - ش باال بوده وبه طرف شمال غربيعدد آزما يو جنوب، جنوب غرب يشمال شرق شمال،
دهنده  ن نمودار نرمال خطا نشانيهمچن. باشديوکمتر از آن م ۱۰ن، مقدار خطا در نقاط بدون نمونه در حدود يتخم  نقشه خطا

  .باشدين ميتخم  باال دقت

  
 نیاستاندارد تخم ينقشه خطا– 5شکل                                                N SPTنقشه – 4شکل 

 

  
  نیتخم يزان خطایم  Q-Qنمودار– 6شکل 
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 گیرينتیجه -3
از مقاومت  يد کليجهت داشتن د نه بودن و بهيو کم هز يل سادگيدله ش نفوذاستاندارد، بيآزمااز با توجه به استفاده روزافزون 

  امر  اهيناح  هاداده ش بهين آزمايا  اج نقطهيل نتاي، تبديشناسنيمخاطرات زم يبرخ يابيو ارز آنو ظرفيت باربر  خاک 
  ، ابزاريکيژئوتکن  ت پارامترهايو ماه ل دقت بااليدله ن آمار بيزم  هاروشن پژوهش، يج ايبا توجه به نتا. باشديم  ضرور

ده، ضربه بو ۳۰ش از يمنطقه ب  هان پژوهش عدد نفوذ استاندارد در اکثر بخشيج ايبا توجه به نتا .باشنديم لين تبديا  سودمند برا
 .باشديمثامن در منطقه  خاک  باال  ت باربرياز تراکم وظرف يکه حاک
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