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دهيچک  

شناخت  يهر سازه عمران يقدم در اجرا نياول. دارد يشهر يپروژه ها يو طراح يزيدر برنامه ر ينقش اساس يمهندس يشناس نيزم

داده  يآمار ليها و تحل در اين تحقيق با استفاده از اطالعات گمانه. باشد يمحل احداث طرح م نيو زم يپ يخاک، مهندس اتيخصوص

با عمق براي گروههاي مختلف  SPTدر مرحله بعد تغييرات آزمايش . مشخص شده است تلفموجود جنس خاک در نقاط مخ يها

هم بافت و هم مقاومت خاک در اعماق مورد  ينقشه ها ROCK WORKSبا استفاده از نرم افزار  انيشده و در پا يهاي منطقه بررس خاك

  .شده است ميرسمشهد ت يمحدوده دانشگاه فردوس ينظر برا

 .ي، پارامتر هاي ژئوتکنيکي، پهنه بندSPTبافت خاک،  :کلمات کليدي
  

  مقدمه ‐۱
و  يشرق  ٨'و  ٦٠°تا   ٢٠'و  ٥٨° ييايدشت مشهد در حدفاصل طول جغراف. واقع است يشهر مشهد در شمال استان خراسان رضو

قرار دارد و از شمال به خط الراس ارتفاعات هزار مسجد و  انريا يدر شمال شرق يشمال  ٠٣'و  ٣٦°تا   ٤٠'و  ٣٥° ييايعرض جغراف

 يدانشگاه فردوس سيحاضر در شهر مشهد و در محدوده پرد قيتحق. گردد يمحدود م نالودياز جنوب به خط الراس ارتفاعات ب

  .)١شکل ( است رفتهيمشهد صورت پذ

  

  
  محل پروژه در شهر مشهد تيموقع – ۱شکل 
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 بررسـي  بـه  کـه  اسـت  شناسـي  زمـين  علـم  از اي شـاخه  )Urban Engineering Geology( ريشه مهندسي شناسي زمين  

 ,Fuchu( مي پردازد پارامتر دو اين بر سازي شهر تاثير نيز و شناسي زمين خطرات ارزيابي و شهرها محدوده هاي نهشته خصوصيات

D. et. al,1998.( حفـاري  قابليـت  دار، مساله خاکهاي توزيع ها، دامنه پايداري خاک، مقاومت زمين، نفوذپذيري نظير اختصاصاتي 

 از بسـياري  در حاضر حال در. باشد مي شهري بهسازي و توسعه زمين، مناسب ريزي برنامه جهت نياز مورد اي پايه اطالعات غيره و

  ).Dearman, W.R., 1991(گيرد مي صورت شهر توسعه و طراحي محيطي، زيست هاي جنبه از هايي بررسي چنين دنيا شهرهاي

 مهم، يها سازه ريسا و يمسکون يها شهرک ها، کارخانه ها، جاده ساخت از  شيپ مدرن، يها شهر از ياريبس در امروزه

 نيزم يها داده از يعيوس حجم ،يمطالعات نيچن از حاصل جينتا از استفاده با که يا گونه به شود، يم انجام ياديز يمحل مطالعات

 است ممکن يحت و دارد وجود اطالعات نيا از ياريبس رفتن نيب از امکان ، انيم نيا در. ديآ يم بدست يکيژئوتکن و يشناس

 يم منطقه هر در يشناس نيزم يها هيال يمهندس اتيخصوص و ها نقشه به يدسترس صورت، هر به. باشد رممکنيغ آنها به يدسترس

  ).Froster A. et. al,1990( اشدب منطقه آن در توسعه و يعمران يها کار يبرا يمهم ابزار تواند

 يت سازه هايو وضع ين شناختيط زميان محيروابط متقابل م يعمدتا به دنبال بررس يمهندس ين شناسيزم يپژوهش ها

که ممکن است  ييندهايگر شناخته شده و فرآيکديرامون با يپ ين شناختيک از عوامل زميت هر ين منظور ماهيبد. است يمهندس

برخوردار  ياديت زياز اهم يآمار يل هاين راستا تحليدر ا. دهد، مشخص گردد يرات در حال انجام روييجه تغيتنده و در نيدر آ

  .)۱۳۹۳و همکاران، . مفر  ياعتماد. (است

به هنگام نمونه گيري از خاك توأم با مطالعه تغييرات مقاومت نسبت به عمق، مجموع ضربات مورد نياز براي آن كه نمونه 

 ايجاد براي" معموال پارامتر اين. نامند مي )SPT(استاندارد  نفوذ عددخاك فرو رود را  بهطول پانزده اينچي  گير خاك به

 كه گفت توان مي ريزدانه هاي خاك مورد در. گيرد مي قرار استفاده مورد خاك پارامترهاي فيزيكي بعضي بين كروالسيون

 حد تا SPTعدد  اي، دانه هاي خاك در البته. دارد ارتباط ها آن داردنفوذ استان عدد با تقريبي طور به محوري تك مقاومت

 تري متراكم چهره خاك عمق، افزايش با چون است طبيعي ن موضوعيا. دارد بستگي روباره سربار يا خاك موثر فشار به زيادي

   )۱۳۸۸و همکاران،  .ي مغفور(. كند مي پيدا

 افزوده ها دانشگاه انيدانشجو تعداد بر هرساله متخصص کار يروين به ازين و يبشر دانش افزون روز گسترش به توجه با

 دانشگاه طيمح در مربوطه يبناها ساخت و يآموزش يفضاها گسترش جهت يزير برنامه سبب دانشجو شيافزا نيا شود يم

 يزير برنامه منظور به همنطق نيا بر حاکم يکيژئوتکن طيشرا کامل شناخت مستلزم ديجد يها ساختمان ساخت و جاديا گردد،يم

 ين گام در بررسياول. باشد يم ها طرح بر موثر و موجود يشناس نيزم خطرات شناخت و ياراض يکاربر جهت حيصح

ه نقشه بافت يشناخت نهشته ها ته ين راه براين نهشته هاست و بهترياز ا يک منطقه شناخت کافي ينهشته ها يات مهندسيخصوص

با ‐مشهد  يس دانشگاه فردوسيدر پرد يرسوب يبافت و مقاومت نهشته ها يطالعه حاضر بررسهدف از م  .خاک منطقه است

  .باشد يموجود م يداده ها يل آماريبر اساس تحل ‐هکتار ۳۳۰بالغ بر  يمساحت

 روش کار ‐١
  :است ريپژوهش به شرح ز نيمراحل انجام مطالعات در ا
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 يمختلـف عمرانـ   يپروژه هـا  يک خاک انجام شده بر رويقات مکانيک و تحقيو مطالعه گزارشات ژئوتکن يجمع آور -

ن پـژوهش  يـ الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ا    . منطقه مـورد مطالعـه   يکيس دانشگاه و چند نقطه در نزديدر نقاط مختلف پرد

 .شده است يجمع آور) ۲ شکل(گمانه  ۵۸ش از ياطالعات ب
 .مشهد يس دانشگاه فردوسيپرد يکيل بانک اطالعات ژئوتکنيو تشک يطراح -
 .ژئوتکنيک گزارشات در شده گزارش موارد ن بايزم يات موجود بر رويو کنترل واقع ينيمشاهدات ع -
ق اطالعات بدست آمده از گمانه هـا و نـرم   ياز طر يابيمختلف با استفاده از روش درون  ين بافت خاک در عمق هاييتع -

 .ROCK WORKSافزار 
و  GISر در نـرم افـزار   يق روش پردازش تصويمنطقه از طر ييس هوابا استفاده از عک يمشخص کردن بافت خاک سطح -

 .ROCK WORKSبا استفاده از اطالعات گمانه ها و نرم افزار  يابيج بدست آمده از درون يج آن با نتايسه نتايمقا
 و شـي زهک يوالگو رسوبي ها محيط تشخيص منظور به مطالعه مورد منطقه پيش سال چندين هوايي ها عکس از استفاده -

 .مختلف هايي بخش در خاک بافتي تغييرات نحوه درک آن دنبال به
و  ROCK WORKبا استفاده از نرم افـزار   يابين مقاومت خاک، درون ييتع يبرا يبه عنوان شاخص SPTاستفاده از عدد  -

 .نيزم يمتر 7ه نقشه مقاومت خاک در سطح و عمق يته
  

 
 العهگمانه ها در منطقه مورد مط تيموقع – ۲شکل 

 بافت خاک ‐٢
 بـه  توجـه  بـا . اسـت  شده ترسيم RockWorks افزار نرم كمك به و اكتشافي هاي گمانه اطالعات اساس بر خاك بافت هم هاي نقشه

بـا   .ابـد ي يمـ افـزايش   ها دانه ابعاد و از شرق به طرف غرب عمق به طرف سطح از يكه به طور کل گردد مي مالحظه ۷تا  ۳اشكال 

  .بافت بدست آمده ميتوان گفت بافت کلي منطقه به صورت درشت دانه مي باشد توجه به نقشه هاي هم
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 يانگر بافت سطحيمتر ب ۲عمق . ميپرداخته ا يمتر ۱۲و  ۹، ۶، ۴، ۲بافت خاک در اعماق  ين مطالعه ما به بررسيدر ا

  .ميبرو هست ز روين عمق اغلب با خاک دست ريرا در کمتر از ايخاک است ز

  

  
  خاك در سطح زمينبافت  – ۳شکل 

  

  
 متر ۴در عمق بافت خاك  – ۴شکل 
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 متر ۶عمق  در خاك بافت: ۵ شکل

 
  

  
  متر ۹ عمق در خاك بافت: ۶ شکل
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  متر ۱۲ عمق در خاك بافت: ۷ شکل

  

  

 مقاومت خاک ‐٣
ک يـ از گزارشات ژئوتکن با استفاده .است صورت گرفته) SPT( استاندارد نفوذ عدد اساس بر خاک مقاومت ارزيابيق ين تحقيدر ا

  .ه شده استينقشه هم مقاومت خاک ته ROCK WORKSموجود و با استفاده از نرم افزار 

 متر ۲عمق  در خاك هم مقاومت نقشه خاك، بندي رده مورد در ۱ شماره جدول نتايج از استفاده با و N مقادير اساس بر

 تهيه متر ۷ عمق و) ميز رو برو هستين عمق اغلب با خاک دستريا را در کمتر ازياست ز ين عمق به منزله مقاومت خاک سطحيا(

 ).۹ و ۸ اشكال( است شده
  

 Nبندي مقاومتي خاكهاي چسبنده و غير چسبنده بر اساس عدد نفوذ استاندارد  طبقه ‐ ۱جدول 

  خاكهاي چسبنده  چسبنده غير خاكهاي  

 N(SPT)  توصيف N(SPT)  توصيف  كالس

A  ۳۰  سخت  <۵۰  بسيار متراكم>  

B  ۲۰‐۳۰  سفت  ۳۰‐۵۰  متراكم  

C  ۷‐۲۰  متوسط  ۱۰‐۳۰  تراكم متوسط  

D  ۷  نرم  >۱۰  سست<  
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 متر ۲نقشه مقاومت خاک در عمق  : ۸ شکل

  

  
  متر ۷نقشه مقاومت خاک در عمق  : ۹ شکل

  
  نتيجه گيري ‐٤
  :دير حاصل گرديج زين پژوهش نتاياطالعات حاصل از ا يبا جمع بند  

ج به سمت شرق و جنوب از ياک در غرب و شمال منطقه به صورت درشت دانه بوده که به تدربافت خ يبه طور کل -

 .شود ياندازه دانه ها کاسته م
 .با توجه به نقشه هاي هم بافت تهيه شده، بافت کلي منطقه به صورت درشت دانه مي باشد -
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 .شده اند يابيمکان منطقه  يباشند که در قسمت جنوب شرق يم CLز دانه اغلب از نوع ير يخاک ها -
ش عمق از اندازه دانه ها يم که با افزايدرشت دانه رو برو هست يمحدوده مورد مطالعه با خاک ها يدر اغلب قسمت ها -

 .ميرس يشود و در عمق به ماسه م يمنطقه در سطح شن مشاهده م يمه غربيبه عنوان مثال در ن. شود يکاسته م
 .ابدي يش ميش عمق مقاومت افزايرود با افزا ير مز همانگونه که انتظاياز نظر مقاومت ن -
شود و  يگردد که به طرف مرکز از مقاومت کاسته م ين مقاومت در قسمت غرب و شمال غرب منطقه مشاهده ميشتريب -

 .ن مقاومت را در قسمت جنوب شرق محدوده قرار دارديکمتر
لعه چه در سطح و چه در عمق، به جز در چند نقطه ه شده، خاک محدوده مورد مطايهم مقاومت ته يبا توجه به نقشه ها -

 .قرار دارد يخوب يت مقاومتيدر وضع

  

  منابع 
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 .معدني اكتشافات و شناسي زمين ملي
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