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 خالصھ

ھا از ھای آبرفتی جوان بنا شده است. این نھشتھشھر تھران بر روی نھشتھ

ھای البرز تا کناره کویر جنوبی تھران گسترش داشتھ و حاصل فعالیت کوھپایھ

باشند. اصوال� ھای البرز مین یافتھ از کوهھای فصلی جریاھا و سیالبرودخانھ

گذاری و فرسایش شدید نقش اساسی در تکوین مورفولوژی تھران داشتھ تناوب رسوب

شناسی منطقھ، تعیین نوع، ضخامت و است.  بھ منظور نیل بھ اھدافی ھمچون زمین

ھای فیزیکی و مکانیکی خاک؛ ھمچون زاویھ تراکم نسبی خاک، تعیین پارامتر

طکاک داخلی، ضریب چسبندگی، دانسیتھ مرطوب، ضرایب االستیسیتھ، پواسون و اص

ھای اخذ شده ھای گوناگون ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی بر روی نمونھ... از آزمایش

ھای ھا و آزمایششود. در این مقالھ نتایج بررسیاز خاک منطقھ بھره برده می

ات فیزیکی و مکانیکی خاک شھرک االرضی و مشخصھای تحتبعمل آمده بر روی الیھ

ھای غرب تھران  ارائھ گردیده است. این نتایج حاصل تست 22شھید باقری منطقھ 

صحرایی و آزمایشگاھی صورت پذیرفتھ بر روی تعدادی گمانھ ماشینی و دستی در 

ترین نوع شالوده و برآورد دقیق باشد کھ در ارائھ مناسبمنطقھ مذکور می

برداری قرار خواھند گرفت. ھا مورد بھرهو نشست شالوده ظرفیت باربری مجاز

ھای انجام شده ضریب االستیسیتھ خاک منطقھ مورد نظر در حدود براساس آزمایش

 35/0کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و ھمچنین ضریب پواسون آن نیز در حدود  515

الزم در  ھای فنی و اجراییشده است. با توجھ بھ نتایج حاصلھ توصیھ  برآورد

رابطھ با نوع سیمان مصرفی، بھسازی خاک منطقھ، شیب مجاز خاکبرداری و ... 

  توان بعنوان الگو در مناطق مشابھ بکار گرفت.نیز ارائھ شده است کھ می

  
  

کلمات کلیدي: خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک، آزمایش بارگذاری صفحھ، 
  آزمایش لرزه نگاری، تحقیقات محلی در ساختگاه

  

 مقدمھ .1
  

- ھای آبرفتی جوانی بنا نھاده شده است کھ تناوب رسوبشھر تھران بر روی نھشتھ
داشتھ است. بھ ھای شدید نقش اساسی در تکوین مورفولوژی آن گذاری و فرسایش

شناسی ھر منطقھ، تعیین نوع، ضخامت و تراکم منظور نیل بھ اھدافی ھمچون زمین
ھای گوناگون از آزمایش و مکانیکی خاک ھای فیزیکیتعیین پارامتر و نسبی خاک

-ھای اخذ شده از خاک منطقھ بھره برده میژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی بر روی نمونھ
االرضی، ھای تحتھای بھ عمل آمده بر روی الیھدر این مقالھ نتایج بررسیشود. 

ارائھ  غرب تھران 22شھرک شھید باقری منطقھ  مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک

 دھد.این مقالھ را نمایش می درمورد نظر عکس ھوایی محدوده 1یده است. شکل گرد

                                                             
دانشکده مھندسی آب و محیط دانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی عمران، مکانیک خاک و پی، 1

 ھای فنی دانشگاه شھید بھشتیپردیس دانشکده، تزیس
  
ھای فنی دانشگاه پردیس دانشکدهعضو ھیأت علمی دانشکده مھندسی آب و محیط زیست، 2

  شھید بھشتی
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  موقعیت جغرافیایی منطقھ– 1شکل 

  

 زمین شناسی عمومی منطقھ .2
  

ھای البرز تا کناره کویر جنوبی تھران از کوھپایھ ی بستر شھر تھرانھانھشتھ
ھای ان یافتھ از کوهھای فصلی جریھا و سیالبگسترش داشتھ و حاصل فعالیت رودخانھ

ھای اخذ شده و اساس تحقیقات محلی صورت پذیرفتھ، بررسی نمونھربباشند. البرز می
چنین تطابق محدوده مورد نظر بر روی ھای انجام گرفتھ و ھمنتایج حاصل از حفاری

، (معرفی رفرانس) ھای تھیھ شده توسط جایکاشناسی و نقشھھای سازمان زمیننقشھ
-می (Bn)از نوع سازند آبرفتی تھران  نظر مورد تی مشاھده شده در محلسازند آبرف

-ھای آبرفتی تھران و حومھ را نشان میشناسی کلی نھشتھستون چینھ 2شکل باشد.

دھد.
]1[ 

 
  ستون چینھ شناسی آبرفتی شھر تھران – 2شکل 

 
، ھای تھران از جملھ در باغ فیضھای بلند در کوھپایھبھ شکل تپھ Bnسازند 

 60ضخامت این سازند حدود  شود.جاده شمیران دیده میشھرک غرب، دانشگاه ملی و 
-ھای درشت و پراکندهباشد و از مخلوطی از شن، ریگ، قلوه سنگ، رس و بلوکمتر می

- از مشخصات دیگر این سازند میای کھ ھمراه با رس و ماسھ ھستند تشکیل شده است.

و استحکام  درجھ)، رنگ تیره، سیمان سست 15 ھا (حداکثر تاتوان بھ شیب کم الیھ
وجود قطعھ ھای (از چند سانتیمتر تا چند متر) اشاره نمود.کم و اندازه قلوه سنگ

ھمگن و غیر پائینی این سازند و ھمچنین نا ھایھای بزرگ و فرسوده در قسمتسنگ
ین سازند ھا ممکن است حاکی از اثر حمل یخچالی در قسمت زیرین ایکنواخت بودن آن

ھمگن بودن دارای مقاومت مکانیکی باشد (تپھ قیطریھ).این سازند بھ دلیل نا
با توجھ بھ توپوگرافی  کند.متغیر بوده کھ از یک الیھ بھ الیھ دیگر تغییر می

ھای رسی تشکیل شده است.تھران این سازند در بخش جنوب تھران از سیلت
]2[ 
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 عملیات اکتشافی .3
 

اساس نتایج حاصل از عملیات پروژه براین ژئوتکنیکی در  مطالعات مکانیک خاک و
 پذیرفتھ استیابی بھ اھداف زیر صورت ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی بھ منظور دست

 زمین شناسی عمومی منطقھ 

 تعیین نوع، ضخامت و تراکم نسبی الیھ ھای خاک 

 تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک 

 ارائھ مناسب ترین نوع شالوده 

 رد ظرفیت باربری مجاز و نشست شالوده ھابرآو 

 تعیین ضرایب فشارھای جانبی خاک جھت طرح دیوار حائل 

  برآورد ضریب عکس العمل خاک)Ks( ... و 

 8یابی بھ اھداف فوق در مطالعھ موردی مورد نظر این مقالھ تعداد جھت دست

ھای قشرحلقھ چاه دستی حفاری گردیدند و نسبت بھ شناسایی  4گمانھ ماشینی و 
ھای ژئوتکنیکی و آزمایش نتایج االرضی اقدام شده است کھ در ادامھ بھ بیانتحت

  شود.ژئوفیزیکی صورت پذیرفتھ پرداختھ می
  

  ھای ژئوتکنیکآزمایش. 1 – 3
  

برای تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک، آزمایش ھای طبقھ بندی، مقاومتی 

بر روی نمونھ ھای  1دھای جدول شماره و براساس استاندارو تغییر شکل پذیری 
 .صورت پذیرفتھ است منتخب

  ھای مورد نظراستانداردھای استفاده شده برای آزمایش – 1جدول 

 نام آزمایش
شماره 
 استاندارد

 مالحظات

   ASTM D2488 طبقھ بندی خاک

   ASTM D4318 حدود اتربرگ

 ASTM D421-422 دانھ بندی
میلیمتر 075/0برای ذرات کوچکتر از 

متمایز ساختن دانھ ھا بوسیلھ 
 ھیدرومتری است.

   ASTM D854 وزن مخصوص

   ASTM 3080 برش مستقیم

   ASTM D2122 نفوذپذیری
مقدار کلر در آب 

 و خاک
ASTM D512   

مقدار سولفات در 
 آب و خاک

ASTM D2435   

pH آب و خاک ASTM D1293   

  

 ژئوتکنیک یصحرایھای . آزمایش1 – 1 – 3
  

اند کھ در مورد حفاری بوده 3گمانھ ماشینی بھ روش آبشویی ھشتپروژه این در 
از قشرھای مختلف  5و مغزه 4هھای دست خوردحین عملیات حفاری نسبت بھ اخذ نمونھ

در اعماق مختلف گمانھ ھای ماشینی بھ منظور تعیین تراکم  خاک اقدام شده است.
اقدام  6نظر، نسبت بھ انجام آزمایش نفوذ استانداردھای خاک محل مورد نسبی الیھ
-یابی بھ خصوصیات نشستو دستچنین بھ منظور تعیین ضریب ارتجاعی ھم شده است.

بھ  TP4الی  TP1ھای دستی آزمایش بارگذاری در کف چاه 4ھای خاک، پذیری الیھ

-شکل ت.متر انجام شده اس 7 کمانھ ھا در عمق متر و مابقی 11ترتیب در اعماق 
برای چاه  بھ ترتیب نتایج آزمایش نفوذ استاندارد و بارگذاری صفحھ 4و  3ھای 

TP1 دھند.را نشان می 

                                                             
3
Wash Boring 

4
Disturbed Samples 

5
Core Barrel 

6
Standard Penetration Test, SPT 
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نتایج – 4شکل         ھای نفوذ استاندارد نتایج آزمایش – 3شکل                   

  TP1آزمایش بارگذاری صفحھ برای چاه 
  

 کی خاکو مکانی . خصوصیات فیزیکی1-1-1 – 3
  

پذیری خاک اقدام بھ انجام آزمایش شکل  بھ منظور ارزیابی دقیق خصوصیات تغییر

 45ای با قطر بارگذاری صفحھ بر روی قشر خاک گردید. این آزمایش بر روی صفحھ

تن بھ عمل آمد. مدول ارتجاعی خاک تا فشار  15سانتیمتر و تحت فشار حداکثر 

آمده است کھ  2مربع محاسبھ و در جدول  مترکیلوگرم بر سانتی 43/9حداکثر 

متر مربع بدست آمده کیلوگرم بر سانتی 515متوسط مقدار ضریب ارتجاعی در حدود 
الی  TP-1ھای دستیھای بارگذاری صفحھ صورت پذیرفتھ در چاهخالصھ آزمایش است.

TP-4  آمده است. 2در جدول 
  

  TP-4الی  TP-1ھای دستی مقادیر مدول ارتجاعی برای چاه– 2جدول 

 )kg/cm2(مدول ارتجاعی خاک  نوع خاک محل آزمایش

TP-1 GC 699 – 426  

TP-2 SC 572  - 431 

TP-3 GC 806  - 324  

TP-4 SC 515  - 360  
  

-ھای صحرایی و آزمایشگاھی و قضاوت مھندسی، پارامتربا توجھ بھ آزمایش

 3ھا بھ شرح جدول ھای الزم جھت تعیین مقاومت مجاز خاک و برآورد نشست شالوده
 می باشد.

  پارامترھای مکانیکی خاک–3جدول 

 نام پارامتر
قشر درشت 

 دانھ
 واحد

، زاویھ اصکاک داخلی
Φ  

35 – 33  درجھ 

C 15/0 – 05/0، ضریب چسبندگی  kg/cm2 

 γ 1/2 – 0/2 gr/cm3، دانسیتھ مرطوب

Es 600 – 400، ضریب االستیسیتھ  kg/cm2 

ν 35/0، ضریب پواسون  
 

 
 
 
  

 خصوصیات شیمیایی خاک .1-2- 3-1
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وی ، کلر و سولفات بر رpHھای تعیین جھت تعیین خصوصیات شیمیایی خاک، آزمایش

 آمده است. 4نمونھ معرف صورت پذیرفتھ است کھ نتایج آن در جدول 
  ھای شیمیایینتایج آزمایش – 4جدول 

 pH مشخصات نمونھ
کلر 
(%) 

سولفات 
(%) 

BH-1, Depth 2.2 to 2.5 m 09/8  007/0  012/0  

BH-5, Depth 10.7 to 11.0 m 11/8  009/0  014/0  

BH-6, Depth 5.7 to 6.0 m 13/8  017/0  048/0  

BH-7, Depth 12.2 to 12.5 m 15/8  010/0  035/0  

  

 اینگاری درون گمانھلرزه ھایآزمایش .1-1-3 – 3

و  متر 58حداکثر تا عمق  BH-5شناسی دردرون گمانھدر این مطالعات عملیات لرزه
ھای ھای زمین و تعیین مدولھای الیھبمنظور تعیین ویژگی و Down-Hole بھ روش 

 Pایمواج لرزهھا ااالستیسیتھ مورد استفاده صورت پذیرفتھ است، در این برداشت
ھای توسط منبع تولید موج مکانیکی با ضربھ پتک تولید گردید. برداشت Sو 

 .مذکور از سطح تا انتھای کف گمانھ صورت پذیرفتھ است

در  m/s 380؛  Sمتری و برای موج  2در عمق  m/s 658؛  Pحداقل سرعت موج 

متری و برای  51در عمق  m/s 3300؛  Pو حداکثر سرعت موج  متری می باشد 3عمق 
 6و 5ھای است. نتایج در شکلگیری شده متری اندازه 43در عمق  m/s 1136؛  Sموج 

گردد کھ سرعت امواج در این گمانھ اند. با دید کلی مشاھده مینشان داده شده

نیز روند تغییرات ضریب پواسون بر حسب عمق را  7شکل یابد.تا انتھا افزایش می
 دھد.نشان می

                   
تغییر سرعت  – 6شکل       بر حسب عمق Sتغییر سرعت موج برشی – 5شکل              

  بر حسب عمق Pموج فشاری 

 
 بر حسب عمق ضریب پواسونتغییر  –7شکل 

نتایج تعیین خصوصیات دینامیکی خاک شامل سرعت امواج طولی و  5در جدول 
 ارائھ شده است. برشی، مدول یانگ، مدول برشی و ضریب پواسون
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  خصوصیات دینامیکی خاک منطقھ مورد بررسی – 5جدول 

 

عمق صفر الی 

 متر 19
متر  19عمق 

 بھ بعد
 واحد

سرعت موج اولیھ 
P 

1200 – 600  2800 – 1800  m/s 

سرعت موج برشی 
S 

600 – 400  1000 – 800  m/s 

E 0/3 – 0/1مدول یانگ   0/9 – 0/6  Gpa 

G 6/0 – 3/0مدول برشی   5/2 – 0/2  Gpa 

ν 4/0 – 3/0ضریب پواسون  4/0 – 3/0  
 

  

 . توصیف و طبقھ بندی خاک2– 3
 

 قشر خاک دستی 
باشد، اما نکتھ قابل توجھ ھا ضخامت این قشر ناچیز میدر تمام گمانھ

این است کھ این الیھ کیفیت مناسبی ندارد و ھمچنین تراکم نسبی آن نیز 
ھای قرار دادن شالوده یا راه بایست ازبنابراین می .باشدپایین می

  دسترسی بر روی آن اجتناب گردد.
  

 (شن و ماسھ) قشر درشت دانھ 
ھای دستی و قشری قابل مشاھده پس از عبور از قشر دستی و تا انتھای چاه

ھای دانھ بندی باشد. این قشر بر اساس نتایج آزمایشھای ماشینی میگمانھ
 SWو  GW،GC ،GC-GM،SCھایدر رده )Unified(مطابق با سیستم طبقھ بندی متحد

  قرار گرفتھ است.
  

 (رس با چسبندگی) قشر ریز دانھ 

متری مشاھده  1و با ضخامت  8متری گمانھ شماره  14این قشر فقط در عمق 
باشد کھ بر اساس دار بھ ھمراه شن بھ رنگ خاکستری میشده است. رس ماسھ

  .گیردقرار می CLبندی متحد در رده طبقھ
  

 زمینی. سطح آب زیر3 –3
 

ھای دستی تا زمان اتمام ھای حفاری شده با ماشین و یا چاهیک از گمانھ در ھیچ
  عملیات اجرایی و حفاری بھ سطح آب برخورد نشده است.

  

 ھای خاک. تراکم الیھ4 -3
  

ھای اکتشافی بیانگر این مھم است ھای نفوذ استاندارد در گمانھنتایج آزمایش
ت دانھ خاک شناسایی شده در محدوده پروژه از نظر تراکم در رده کھ قشر درش

  .گردندطبقھ بندی می )Dense to Very Dense(متراکم تا بسیار متراکم 
  

 ایران 2800استاندارد آئین نامھ طبقھ بندی زمین بر مبنای . 3-5
  

ض  ایران (نشریھ شماره 2800جھت تعیین ضرایب زلزلھ از ویرایش سوم استاندارد 

نامھ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) استفاده شده است. براساس این آئین 253 –
ای با خطر نسبی خیلی زیاد زلزلھ قرار دارد کھ شتاب مبنای تھران در منطقھ

 توصیھ گردیده است. =g35/0aطرح در چنین منطقھ ای 

تشخیص کھ ، در صورتیساختمانھا 2800استاندارد  5-3-2چنین مطابق بند ھم
پذیر نباشد، نوع خاک بر اساس مشاھدات و شواھد توصیفی جدول استاندارد امکان

 توان با تعیین سرعت موج برشی نسبت بھ تعیین نوع خاک اقدام نمود.می

سط سرعت کھ متوایران  2800استاندارد بر مبنای طبقھ بندی زمین  بنابراین
محدوده مورد نظر ع زمین در باشد، نومی m/s600برابر با  BH-5موج برشی در 

گردد.برآورد می IIمطابق با نوع 
]3[ 

 

 ھای فنیتوصیھ .4
 

 نوع سیمان مصرفی 



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

ھای اخذ شده از بر روی نمونھ ھای شیمیایی بھ عمل آمدهنتایج آزمایش
-خاک محل حاکی از آن است کھ میزان سولفات موجود در خاک در حد مجاز می

ھایی کھ فقط در تماس خاک ھستند از ریزی قسمتتوان جھت بتنباشد و می
گرم بر متر مکعب و نسبت کیلو 310سیمان پرتلند معمولی با عیار حداقل 

  استفاده نمود. 55/0آب بھ سیمان حداکثر 
  

 ھاعمق استقرار پی 
ای ھر ھای معماری و سازهھا تابعی از طراحیعمق دقیق استقرار شالوده

ھا ژئوتکنیکی صورت پذیرفتھ، شالوده اساس مطالعاتساختمانی است. اما بر
خاک دستی و حداقل در یک متری  باید در عمقی خارج از عمق استقرار الیھ

 سطح زمین باشند.
  

 پذیری خاکنفوذ 
ھای انجام شده، ضریب ھا و نتایج آزمایشبا توجھ بھ جنس و تراکم الیھ

-3تا  10- 5پذیری قشر خاک طبیعی موجود در محدوده مورد مطالعھ از نفوذ

چھ ممکن است بتوان گردد. بنابراین اگرمتر بر ثانیھ برآورد میسانتی10
ھای جھت دفع فاضالب استفاده نمود اما بنا بھ دالیل زیست محیطی از چاه

ھای دیگر مانند مخازن سپتیک و یا اتصال سیستم دفع استفاده از روش
  .گرددفاضالب ساختمان بھ شبکھ فاضالب شھری توصیھ می

  

 ھای فاضالب از زیر سطح پیعمق تونل 
ھای زمینی یا قنوات و چاهوجود مسیرحفاظت نشده ھر نوع سازه مدفون زیر

تواند خطرناک باشد. بدیھی است وجود حفره، ھا میفاضالب در زیر شالوده
انباره چاه فاضالب، میلھ و کوره قنوات و سایر موارد مشابھ در زیر یا 

ھا و ریزش احتمالی تواند موجبات کاھش باربری آنھا مینزدیکی شالوده
ھای فاضالب از شود عمق استقرار تونلحفرات را فراھم آورد. توصیھ می

 کمتر نباشد؛مقدار زیر  2حداکثر 

 برابر عرض پی 2 ←

 متر 12 ←
 
 
 

 مراجع .5

                                                             
گسلش ")، 1371، (مھاجر اشجعى .ارژنگ روش و ا .قریشى، ب .مانوئل بربریان، م.1

نھشتھ ھاى ، فصل  سازمان زمین شناسى کشور،" در گستره تھران و پیرامون

 سازند آبرفتى ھزار درهفصل ، زیرگستره ى تھران (Alluvial Deposits)آبرفتى

گسلش )، "1371، (مھاجر اشجعى .ارژنگ روش و ا .قریشى، ب .مانوئل بربریان، م.2

 نھشتھ ھاى آبرفتىفصل  ،سازمان زمین شناسى کشور،" در گستره تھران و پیرامون

(Alluvial Deposits) سازند آبرفتى ناھمگن شمال تھران زیر فصل  ،گستره ى تھران

 (Bn)آبرفتھاى

، 2800ایران  ایران، "استانداردملی صنعتی تحقیقاتو  استاندارد سسھمؤ.3

 "مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ساختمانھادربرابرزلزلھ تجدیدنظرسوم، طراحی


