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  چکیده
قدم  نیدارد. اول یشهر یپروژه ها یو طراح یزیدر برنامه ر ینقش اساس یمهندس یشناس نیزمو  ندسی ژئوتکنیکمه

 شیدر آزما باشد. یمحل احداث طرح م نیو زم یپ یخاک، مهندس اتیشناخت خصوص یهر سازه عمران یدر اجرا

در هر مرحله  زیو نشست ن ردیگ یقرار م ابدی یم شیکه مرحله به مرحله افزا یخاک تحت فشار ،یصفحه ا یبارگذار

مورد استفاده قرار  یدر ابعاد واقع یپ کیرفتار  نییتع یفشار و نشست برا نیو روابط ب شیآزما جیگردد. نتا یمشخص م

 بی، ضر یارتجاع بی، ضر یباربر تیخاک از جمله ظرف یاز پارامترها یبرخ نییتع یبرا این آزمایش. ردیگ یم

روز  ازیبا توجه به ن رود. یآل به شمار م دهیروش ا کی نیاکثر مهندس یخاک برا یرینشست پذ نیو تخم یبرجهندگ

 طیمستلزم شناخت کامل شرا دیجد یو ساخت ساختمان ها جادیا ،مشهد یدر دانشگاه فردوس یآموزش یافزون به فضاها

و  یشناس نیو شناخت خطرات زم یاراض یجهت کاربر حیصح یزیمنطقه به منظور برنامه ر نیحاکم بر ا یکیژئوتکن

نقطه از  01آزمایش بارگذاری صفحه ای در  در این تحقیق با استفاده ازباشد.  یموجود و موثر بر طرح ها م یکیژئوتکن

تغییر  نشست برای هر یک از آزمایش ها، پارامتر های ضریب -پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و با رسم نمودار های بار

 العمل خاک و مقاومت نهایی خاک تعیین شده است. خاک، ضریب عکس شکل

 

 ، ضریب عکس العمل، مقاومت نهایی خاک.تغییر شکل آزمایش بارگذاری صفحه ای، ضریب كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
ر کا نیانجام ا لی. اما به دو دلستا مینز متومقا تعیینروش  بهترین شک ونبدآن،  اریگذرباو  قعیوا ازهندا با پی ختسا

و اگر  دیآ یاندازه به دست م کیبا  یپ یفقط برا نیاست و دوم آنکه مقاومت زم نهیپر هز اری. نخست آنکه بسستیمطلوب ن

 یبر رو شیبا انجام آزما طیشرا نیمتعدد است. در ا یها شیبه آزما ازیباشند، ن هاندازه داشت کیاز  شیساختمان، ب یها یپ

 [.1] مورد نظر را به دست آورد یها یژگیان وتو یم ج،ینتا میصفحه کوچک و تعم کی

 بی، ضر یارتجاع بی، ضر یباربر تیخاک از جمله ظرف یاز پارامترها یبرخ نییتع یصفحه برا یبارگذار شیآزما

 نیرود. در اغلب پروژه ها ا یآل به شمار م دهیروش ا کی نیاکثر مهندس یخاک برا یرینشست پذ نیو تخم یبرجهندگ

گمراه کننده و  شیآزما نیطرحها استفاده از ا یتوجه نمود که در بعض دیبا یمناسب است ول اریروش بس کیواقعًا  شیآزما

 [.2]خواهد شد  یواقع ریبه اعداد غ یابیمنجر به دست طیشرا یبلکه خطرناک خواهد بود و در بعض
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در هر  زیو نشست ن ردیگ یقرار م ابدی یم شیکه مرحله به مرحله افزا یخاک تحت فشار ،یصفحه ا یبارگذار شیآزما در

مورد استفاده قرار  یدر ابعاد واقع یپ کیرفتار  نییتع یفشار و نشست برا نیو روابط ب شیآزما جیگردد. نتا یمرحله مشخص م

فحات به طور معمول از ص یباشد استفاده نمود، ول یم یپ یبه اندازه ابعاد واقع امالًکه ک یتوان از صفحات ی. اگر چه مردیگ یم

شود. استفاده از صفحات  یاستفاده م متریسانت 03تا  12شکل به عرض  یصفحات مربع ایو  متریسانت 57تا  33به قطر  یرویدا

 جیرسد. نتا یو الزم به نظر نم یچندان عمل زیرا بوجود آورد و ن یبزرگتر از لحاظ اعمال فشار الزم، ممکن است مشکالت

 [.3]ارتباط داد  یشنهادیتوان با استفاده از روابط پ یرا م یعاد واقعدر اب یاز صفحه فشار به پ شیآزما

موضوع  نیباشد. در رابطه با ا یخاک م کیمسائل در مکان میاز مهم تر یکی ونیخاک و فونداس نیعکس العمل ماب

 رییوجود متغ نیبودن خاک و همچن یچند فاز لیو نشست حاصل از آن است که به دل یفشار تماس نیمسئله تخم نیمهمتر

اول قرن  مهیباشد. در ن یم یکار دشوار زین یبا دانش امروز یمجهوالت مسئله حت یو واقع قیوابسته به هم برآورد دق یها

کردند که  یدادند و مهندسان تصور م یعکس العمل بستر ارائه م بیضر یبرا یواقع ریغ ریچاپ شدند که مقاد یمقاالت ستمیب

 ریخود تاث معدر مقاله جا [4] یاست اما ترزاق یو واحد نیمع یمقدار عدد یدارا یو معلوم بستر مفروض یبرا بیضر نیا

به  یباشد و عالوه بر وابستگ یک نماخ یجزو مشخصات ذات ksکرد که  انیقرار داد و ب یرا مورد بررس ks موثر بر یپارامترها

مسئله  نیوابسته است. از آن به بعد ا زیوع بار وارده نن یانتقال بار و حت ستمیس یبستر به مشخصات هندس کیمشخصات االست

 یارائه شده است. در تمام 1حققان مختلف ارائه شد که در جدولتوسط م یقرار گرفت و روابط متعدد یمورد بررس لیبه تفص

 EI ،یرمساحت صفحه بارگذا A ،یعرض پ B ،یقطر صفحه بارگذار Dنسبت پوآسون،  Sνخاک،  تهیسیمدول االست SEروابط 

 [.7]باشند  یبر متر مکعب طول م روین سبشالوده بر ح ریعکس العمل بستر در ز بیضر ksشالوده و  یخمش تیصلب

 

 [5]عمل بستر عکس ال بیمحاسبه ضر کیو تئور یروابط تجرب: 1جدول 

 
م شده است. انجا نیتوسط محقق یادیز قاتیعکس العمل بستر تالش ها و تحق بیمقدار ضر نییتع یبه هر حال برا

 باشد. یم ریامکان پذ ریز یچند روش کل قیاز طر ksمقدار  یتجرب نییتع

 (یالتومترید ای یفشار سنج شیآزما ،یصفحه ا یبارگذار شی) آزما یمحل شاتیآزما قیاز طر -

 (CBR شیآزما ،یسه محور شیآزما م،یتحک شی) آزما یشگاهیآزما شاتیآزما قیاز طر -

 خاک یباربر تیبر اساس ظرف ks نییتع -

 خاک ارائه کرده اند. کیاالست یبا مرتبط ساختن آن با پارامتر ها نیمحقق یکه برخ یروابط قیاز طر ks نییتع -
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روش ها  هیاز بق شیروش ها بوده و ب نیاز متداول تر یصفحه ا یبارگذار شیآزما جیروش ها استفاده از نتا نیا نیب از

 [.0]کاربرد دارد 

 (.1است )شکل  رفتهیمشهد صورت پذ یدانشگاه فردوس سیر مشهد و در محدوده پردحاضر در شه قیتحق

 

 
 پروژه در شهر مشهد تموقعی :1شکل 

 

 آزمایشات پیش نیاز -2
 یو برا یلیتکم یها شیمصالح به منظور انجام آزما اتیاز خصوص یسر کیبه  یصفحه ا یبارگذار شیهمراه با انجام آزما

و  ییصحرا شیچند آزما اتیخصوص نیبدست آوردن ا ی. برامیدار ازین زین شیک محل آزماخا یو طبقه بند ییشناسا

 :دیانجام گرد یشگاهیآزما

ص خاک در محل به روش مخروط وزن مخصو نییتع یتوان برا یم شیآزما نیاز ا :ییصحرا تهیدانس شیآزما -2-1

سنگ و مصالح درشت دانه بزرگ تر  یدرصد قابل توجه شود که یاستفاده م ییخاک ها یبرا شیآزما نیا استفاده کرد. ماسه

گودال  کیداشته باشد تا هنگام حفر  یدر هم قفل شدگ ای یچسبندگ یبه اندازه کاف دیخاک با نیهمچن. نداشته باشند mm33 از 

 [.5] قابل مشاهده می باشد 2نتایج حاصل در جدول  بماند. داریگودال پا یها وارهیکوچک د

انتقال داده و با استفاده از الک  شگاهیبرداشته، به آزما شینمونه خاک از محل آزما یمقدار :نه بندیدا شیآزما -2-2

. مینمود یطبقه بند دیفایونی ینمونه خاک را بر اساس طبقه بند انیدر پا .گردیدانجام   یدانه بند شیاستاندارد آزما یها

 [.3] قابل مشاهده است 2 در جدول شیآزما جینتا

هدف از این آزمایش, تعیین ضریب یا درجه یا درصد وزنی رطوبت در خاک  :تعیین درصد رطوبت شیزماآ -2-3

نسبت به دانه های خشک )به روش گرم کردن وتوزین( می باشد. در اکثر آزمایش های مکانیک خاک، الزم است درصد رطوبت 

رطوبت مصالح مورد نظر  صددر ،یاصل شیه از محل آزمابرداشت شد یبا استفاده از نمونه ها زین نجایخاک تعیین گردد. در ا

 [.9] قابل مشاهده است 2 در جدول شیآزما جی. نتادیگرد نییتع
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   یشگاهیبرجا و آزما شاتیبر اساس آزماهای مربوط به آزمایش از مشخصات خاک  یخالصه ا: 2جدول 

شماره 

 ایستگاه

 دانسیته خشک خاک

(3gr/cm) 

  

میزان رطوبت 

%ω 

دیونیفای اساس بر  خاک بندی طبقه  

1 1.881 2.669 GW-GM 

2 1.715 2.554 SM 

3 1.754 3.251 GM 

4 2.047 1.959 SC 

7 2.070 2.030 GP-GM 

0 1.461 2.138 ML 

5 1.507 1.750 CL-ML 

3 1.894 2.191 GM 

9 1.524 1.992 CL-ML 

13 2.122 2.252 GM 

 

 :آزمایش یتجهیزات مورد نیاز برا -3
سازه  ایچهارچوب محکم شده  کیتراکتور،  -یلیتر یعنیاز هر دو  یبیترک ای یلیتر ای ونیکام کی :یبارگذار لهیوس -

 کند. جادیواکنش مطلوب را ا شیصفحه مورد آزما یتا رو ،یاعمال بار با وزن کاف یبرا یگرید

 تیظرف دیاست. جک با یشیت افزاکه قادر به اعمال بار به صور یبا اتصال باربر کرو هیدرولیکی: جک مجموعه -

را نشان  یبار اعمال یکه بزرگ یشده ا برهیبا دقت کال جیگ کیاعمال حداکثر بار الزمه را داشته باشد و به  یبرا یکاف

 شده باشد. زیدهد، تجه

 یا گونه  به( میلیمتر 4/52) اینچ یک از بیش ضخامت با ای دایره فوالدی باربر صفحات سری یک :باربر صفحات -

 محدوده در صفحات این قطر. چید هم روی صلبیت تعیین منظور به هرمی مدل به را آن بتوان که شوند می ساخته

 .باشد می( میلیمتر 265 تا 025) اینچ 01 تا 6

( مدرج شده اند و قادر به ثبت متریلیم 10/1) نچیا 110/1 یکه به واحد ها شتریب ایدو عدد  :ای عقربه های گیج -

 باشند. ی( ممتریلیم 4/52) نچیا 0 زیحداکثر خ

 نصب خواهد شد. یعقربه ا یها جیکه به آن گ سنج: زیخ ریت -

 ازیمورد ن زیتجه اتیعمل یو برا شیآماده ساختن صفحه مورد آزما یکه برا یشامل تراز حباب متفرقه: یابزارها -

 [.13]و سایر تجهیزاتی که جهت تسهیل انجام آزمایش مورد نیاز است  است

 نمایش داده شده است. 2ات فوق به صورت شماتیک در شکل تجهیز
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 در محل   یصفحه ا یبارگذار شیآزما زاتیتجه: 2شکل

 

 انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای -4
 یبا پراکندگ ستگاهیا 13که شامل انجام آزمایش  یپس از انتخاب محل ها ،یصفحه ا یبارگذار شیانجام آزما یبرا

 13 یبیتانکر آب به وزن تقر کیمشهد بود،  یدانشگاه فردوس سیموجود( در محدوده پرد یها تیمناسب )با توجه به محدود

از  ینازک هیال یبر رو یکردن سطح خاک، صفحه بارگذار زیمنتقل شد. پس از صاف و تم ستگاهیتن به عنوان سربار به هر ا

 (.4و  3انجام شد )شکل  ای صفحه یبارگذار شیآزماو  ل نصبدر مح زاتیتجه ری. سپس ساگردیدماسه مستقر 

 

 
 سربار و تجهیزات بارگذاری صفحه ای مستقر شده برای شروع آزمایش: 3شکل
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 بوده است:  کسانیبرجا  های شیآزما هیدر کل ریموارد ز

 بود.  cm  35برجا های شیآزما هیدر کل یقطر صفحه بارگذار -

 استفاده شده است.  mm 0.01با دقت  جیگ 3فوق از  های شیآزما یمامقرائت نشست ها در ت یبرا -

و قبل از آن  شیآزما نیو از اشباع شدن خاک محل در ح رفتهیانجام پذ یعیخاک با رطوبت طب یبر رو ها شیآزما هیکل -

 به عمل آمده است.  یریجلوگ

 

 
 نمایی كلی از سیستم بارگذاری صفحه ای: 4شکل

 

 نشست: -بار نمودارهای -5
 می ترسیم نتایج بررسی و تحلیل برای مربوطه، نمودارهای نیاز، مورد اطالعات برداشت و صفحه بارگذاری آزمایش اتمام از پس

 نشسوت -بوار نموودار اند، کرده استفاده آن از صفحه بارگذاری آزمایش نتایج بررسی برای محققین بیشتر که نمودارهایی. شوند

 العمل عکس ضریب خاک، سختی ضریب خاک، مجاز مقاومت جمله از خاک پارامترهای از برخی مودارن این ترسیم با. باشد می

 ایون از بعضوی تعیوین بورای روش چنود بررسوی بوه ابتدا قسمت این در. نمود تعیین توان می را خاک ارتجاعی ضریب و بستر

 .گیرد می قرار بررسی مورد تحقیق این در یبارگذار آزمایشهای انجام از حاصل نتایج سپس می شود، پرداخته پارامترها

 

 باشود، یمو هوا یمهم خاک در طراح اریبس یاز پارامترها یکیمقاومت مجاز خاک که  نییتع یبرا :مقاومت مجاز خاک -5-1

 یخواک، از آن بواربردار ییبه مقاوموت نهوا دنیاگر چنانچه در نظر باشد که قبل از رس. شده است شنهادیپ یمتعدد یروش ها

 نمود.  نییرا تع نیزم یباربر تیظرف لیتوان با روش ذ یصورت م نیدد، در اگر
  نی( و از ایفاصله مساو 4تا  0) گردد یانتخاب م یفواصل مساو شود، ینشست رسم م -که در نمودار بار یخط قائم یرو

 ینشست، خطوط قائم -بار یمنحن نقاط واقع بر نیقطع کنند. از ا یتا نمودار را در نقاط شوند یرسم م یافق یفواصل، خطوط

 یخطوط قائم با محور افق نی. آنگاه از محل برخورد اابندی( را قطع کرده و امتداد امحور باره یعنی) یتا محور افق شوند یرسم م

ت قائم مجاور را قطع کنند. از نقاط بدس یخطوط، امتدادها نیتا هر کدام از ا شوند یدرجه رسم م 42 هیبا زاو یبار، خطوط

نقطه نشان دهنده مقاومت  نیکند. ا یتالق ای طهبار را در نق یتا محور افق گردد یاست( رسم م می)که مستق یآمده، امتداد
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 ینانیاطم بیضر نییبا تع زینشان داده شده است. مقاومت مجاز خاک ن 06-4روش در شکل  نیا [.11]خاک است  یینها

 .دآی یمناسب بدست م

 
 [11] نشست -جاز خاک با استفاده از نمودار بارمقاومت م نییتع: 5شکل

 
هر نمونه  ینشست را برا -بار ینمودار ها  ،یصفحه ا یبارگذار شیپس از انجام آزما ضریب عکس العمل خاک: -5-2

. در میاستفاده کن (1)توان از رابطه  یعکس العمل خاک م بیضر نییتع ینشست برا -. با توجه به نمودار بارمینمود میترس

 باشد. ینشست صفحه م Sو  یتنش اعمال qرابطه  نیا

(1                                                                       )
S

q


s
K 

 

یکی از پارامترهایی که بر اسواس نتوایج آزموایش بارگوذاری صوفحه ای و بور پایوه تئووری : خاک شکل تغییر ضریب -5-3

 ( قابل محاسبه است.2( است، این مدول به صورت زیر )رابطه SEمی توان به دست آورد، مدول تغییر شکل خاک )االستیسیته 

(2)                                                       
s

I21D
S

P

s
E 






 




   

ر که تابعی از صلبیت و شکل صفحه ضریب تاثی SIنسبت پواسون،  νابعاد صفحه بارگذاری،  Dتغییرات فشار،  PΔدر اینجا 

 ترتیب به صلب و پذیر انعطاف حالت دو در دایروی صفحه شکل میزان نشست االستیک می باشد. ضریب SΔبارگذاری بوده و  

 [.12]می باشد  27/1 و 52/1

 

ابتودا  ق،یوتحق نیوصفحه انجام شده در ا یبارگذار یشهایآزما جینتا یبه منظور بررس: نشست -رسم نمودار های بار -5-4

مقاوموت مجواز سپس با استفاده از این نمودار ها و روش های فوق الوذکر  شده اند میترس شهایآزما نینشست ا -بار ینمودارها

 .گردیدمحاسبه  ستگاهیهر ا یشکل خاک برا رییتغ بیعکس العمل خاک و ضر بیخاک، ضر
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 ایستگاه انجام آزمایش 11 نشست مربوط به -بار های نمودار: 6شکل

 

 :محاسبات -6
 رییتغ بیعکس العمل خاک و ضر بینشست رسم شده، مقاومت مجاز خاک، ضر -بار یبخش با استفاده از نمودار ها نیدر ا

 شیانجام آزما یها ستگاهیا 5قبل از انجام محاسبات در شکل  (.3)جدول شوند یمحاسبه م ستگاهیهر ا یشکل خاک برا

 .داده شده است شیمامشهد ن یدانشگاه فردوس سیدر محدوده پرد یاصفحه  یبارگذار

 

 
 مشهد یدانشگاه فردوس سیدر محدوده پرد یصفحه ا یبارگذار شیانجام آزما یها ستگاهیا: 7شکل
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   اصل از آزمایش بارگذاری صفحه اینتایج ح: 3جدول 

شماره 

 ایستگاه

 مقاومت نهایی خاک
Kg/cm2 

 

 ضریب عکس العمل خاک  

Kg/cm3 

 

 ضریب تغییر شکل خاک

Kg/cm2 

 

1 9.1 13.66 512.76 

2 9.4 7.06 480.33 

3 9.8 5.85 356.60 

4 8.1 4.44 784.53 

7 10.9 4.72 230.74 

0 9.6 4.03 420.66 

5 8.5 10.00 444.11 

3 11.2 10.89 640.78 

9 10.5 6.38 502.74 

13 11.1 5.80 355.33 

 

 

 گیرینتیجه -7
بارگذاری صفحه ای یکی از بهترین و متداول ترین روش ها برای شناخت خصوصیات ژئوتکنیکی بستر محل اجرای  آزمایش

 پروژه های عمرانی می باشد.

با استفاده  عکس العمل بستر بیضر و خاک تغییر شکل بیمقاومت مجاز خاک، ضردر تحقیق حاضر هدف تعیین پارامتر های 

به فضاهای آموزشی در روز افزون  نیازبا توجه به . دانشگاه فردوسی مشهد استر پردیس از آزمایش بارگذاری صفحه ای د

بیش از پیش احساس  دانشگاه طیمربوطه در مح یجهت گسترش و ساخت بناها یزیبرنامه رنیاز به  فردوسی مشهددانشگاه 

منطقه به منظور برنامه  نیاکم بر اح یکیژئوتکن طیکامل شرا اختمستلزم شن دیجد یو ساخت ساختمان ها جادیا ،می شود

  باشد. یموجود و موثر بر طرح ها مو ژئوتکنیکی  یشناس نیو شناخت خطرات زم یاراض یجهت کاربر حیصح یزیر

 .قابل مشاهده است 3نتایج حاصل از این آزمایش در بخش قبل و در جدول 

م پروژه ارائه گردید که با اعمال ضریب اطمینان مناسب در ستون اول مقاومت نهایی خاک در هر یک از ایستگاه های محل انجا

 می توان مقاومت مجاز خاک را بدست آورد.

مسائل در  میاز مهم تر یکی ونیخاک و فونداس نیعکس العمل ماب عکس العمل خاک ارائه شده است. در ستون دوم ضریب

 و در طراحی پی ها نقش اساسی دارد. باشد یخاک م کیمکان

نیز ضریب تغییر شکل خاک ارائه شده است. ضریب تغییر شکل در قسمت های مختلف مهندسی ژئوتکنیک در ستون آخر 

 مورد استفاده قرار می گیرد که از موارد مهم کاربرد آن در پی های سطحی، پی های عمیق و رو سازی ها می باشد.

 2 ایستگاه متراکم،در محدوده  3و  5، 1 های ایستگاه خاک،  [3]اس ضریب عکس العمل محاسبه شدهو بر اس 4جدول طبق 

 در محدوده تراکم متوسط قرار دارند. 13و 9، 0، 7، 4، 3ایستگاه های در محدوده تراکم متوسط تا متراکم و 
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 [3] برای خاک های مختلف ksحدود مقادیر : 4جدول 

Ks, kg/cm3
 Ks, kN/m3

 Ks, kcf Soil 

0.5-1.7 4800-16000 30-100 Loose sand 

1-8.2 9600-80000 60-500 Medium dense sand 

6.5-13.5 64000-128000 400-800 Dense sand 

3.3-8.2 32000-80000 200-500 Clayey medium dense 

sand 

2.5-4.9 24000-48000 150-300 Silty medium dense sand 

 

 

 مراجع
ای روی خاک و سنگ نرم، کاربرد، روش و تفسیر،  الف وزارت نیرو، آزمایش بارگذاری صفحه-231نشریه شماره  [1]

1334. 

، ارشد ینامه کارشناس انیپا شگاه،یصفحه در محل و آزما یبارگذار شیشکل خاک با آزما رییتغ بیضر سهی، ع. مقایمالحسن [2]

1335. 
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