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 خالصه

 شد مشاهده و گردید االستيسيته خاک تهران نسبت به عمق تعيين مدول تغييرات روند (،PMT پرسيومتر ) آزمایش از استفاده با تحقيق این در 

االستيسيته خاک با عمق  نرخ افزایش مدولاالستيسيته خاک افزایش یافته اما  افزایش عمق خاک مدول اثر در كه است گونه اي به كه این روند

واقع در سایت PMT مورد از نتایج 03كم مي شود. در تحقيق حاضر با بررسي دقيقتر داده هاي جمع آوري شده در یک بانک اطالعاتي حاوي 

  نسبت به عمق اقدام شده است. متروي تهران به ارائه رابطه اي براي تعيين مدول االستيسيته خاكهاي دانه اي تهران ۱مسير توسعه شرقي خط

 

 .، خاک تهراناالستیسیته مدول ،پرسیومتر آزمايش بستر، العمل عكس مدولکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه .1
 

 Mair and Wood., 1987, Costet and)تعيين االستيسيته خاک در اغلب مسائل مربوط به مکانيک خاک از اهمّيت ویژه اي برخوردارمي باشد

Sanglerat., 1981) مي خاک  االستيک بسياري از مسائل طراحي پي وابسته به تعيين خواص و خاكها بستر، نشست العمل عکس ضریب. تعيين

 آزمایش در شده گيري اندازه مقدار از بيشتر مرتبه چندین است ممکن زمين واقعي شکل تغيير مدول شده، گزارش مارسلند توسط كه همانطور باشد.

 دادههاي پایه بر پي یک اطراف در زمين شکل تغيير تخمينهاي نتيجه در (Marsland, 1973) .باشد ها نمونه مناسب شرایط در آزمایشگاهي

قدري ) گيرد صورت واقعي حالت از تر پرهزینه و كارانه محافظه ناچار به طراحي نهایت در و بوده واقع خالف زیادي ميزان به ميتواند آزمایشگاهي

 بارگذاري آزمایش از استفاده با خاک العمل عکس ضریب وضریب االستيسيته و نيز خاكها نشست تعيين با رابطه رد .(101۳وایقان و همکاران.، 

 نبيل آرنولد و پري، باولز، نير، اگستاد، برومز، و بيروم تنگ، باند، ترزاقي، از ميتوان این محققان مهمترین جمله اند. از كرده كار بسياري افراد صفحه

 .برد نام

 بيان كرد. زیر صورت خاک را به االستيک خواص و بستر العمل عکس ضریب بين اي وسيک رابطه
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مساله  شدن است. این سمنته مساله ميگذارد، بستر( اثر العمل عکس ضریب مقدار نشستها )و نسبت بر اي ماسه خاكهاي در كه عواملي از دیگر یکي

 هاي ماسه نتيجه گيري شد كه برايمختلف مورد بررسي قرار گرفت و  قطرهاي به صفحاتي با بارگذاري آزمایش یکسري انجام با اسماعيل توسط

 سایر خالف بر شده سمنته خاكهاي است و علت آن نيز اینطور بيان شد كه در تر كوچک اي دانه نشستها نسبت به سایر خاكهاي نسبت سمنته شده،

 نيست.  دانه اي چسبندگي صفر خاكهاي
 

 

 تحقیق برنامه و دفه .2
 

نسبت به تغييرات فشار سلول و با استفاده از شيب قسمت خطي منحني  probeدیاگرام تغييرات حجم بر حسب  PMTدر آزمایش  مقدار مدول منارد

 تنش كرنش طبق روابط زیر محاسبه مي شود. 
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0V  حجم سلول مربوط به فشار
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pE مي باشند.  مدول االستيسيته پرسيومتري خاک 

رابطه ضریب پرسيومتري 
pE با مدول االستيسيته كه از آزمایش تحکيم بدست مي آید به صورت زیر مي باشد. 
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براي خاک هاي مختلف منارد و روسکو ظبق نظریه  فرق مي كند. در جدول زیر مقادیر یک ضریب تجربي است كه مقدار آن با توجه به جنس خاک

 آمده است. 

 (Amar et al., 1991) براي انواع خاکها ضريب مقدار  -1جدول 

 قلوه سنگ )شن( ماسه يال رس نوع خاک

 76/3 03/3 00/3 ۱0/3 

االستيسيته  اثرات عمق پي به روي مدول بررسي تحقيق این از هدفكليه 
sE و اي دانه طبيعتي كه تهران خاک روي سطحي هاي فونداسيون براي 

متر از سطح زمين تا  0در هر   Aمتد   با ASTM D4719طبق استاندارد  PMTآزمایش پرسيومتر  از استفاده اثرات با باشد. این مي سمنته دارد

كرنش خاک در مسير  –گيري مدول منارد با استفاده از منحني تنش  هاي ماشيني حفر شده توسط فشار سنج منارد جهت اندازه متر در گمانه 03عمق 

 م گردید.متروي تهران انجا ۱پروژه توسعه شرقي خط

 

 ارزيابی نتايج پرسیومتری با استفاده از بانک اطالعاتی .3
 

 خاک براياي  رابطه وارائه فونداسيون ابعادنسبت به  بستر العمل عکس مدول تغييرات بررسيارزیابي نتایج شامل استفاده از داده هاي پرسيومتر براي 

متروي  ۱مسير توسعه شرقي خطبه همراه نتایج تست آزمایشگاهي برش مستقيم  از سایت  PMTمورد عملي آزمایشها ي  00ز نتایج ا استفاده با تهران

متر مي باشد. در  07الي  0و با عمق هاي  03باالي SPT مورد از نوع شن با تراكم نسبي باال و عدد  00(. خاک محل این 7و0مي باشد)جدولهاي تهران 

را نسبت به ظرفيت باربري بدست آمده از PMT استفاده از هر یک از روشهاي موجود و پيشنهادي ظرفيت باربري محاسبه شده شمع ها با  6و  7اشکال 

روش تئوریک بر مبناي تست برش مستقيم بصورت گرافيکي نشان مي دهد. در این شکل انحراف از خط نيمساز نشانگر عدم انطباق آن روش با روش 

دیده ميشود كه روش پيشنهادي در مقایسه با روشهاي موجود از نتایج قابل قبولي برخوردار  6و  7تئوریک مي باشد. با مقایسه كردن نتایج در اشکال 

ه دست بوده و تطابق بهتري با روشهاي تئوریک بر اساس تست برش مستفيم دارد. در روشهاي موجود آورده شده در موارد متعددي مقادیر پيش بيني شد

. در این ميان دقت روش پيشنهادي )روش جدید( از همه باالتر است به گونه اي كه تقریبا همه موارد در محدوده پایينتر از مقادیر اندازه گيري شده است

 و تئوریک( بطور یکنواخت پراكنده شده اند. PMT نيمساز )نسبت واحد مقادیر پيش بيني شده 
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   نتیجه گیری  .4
 

است. اما انتخاب  Plو  P0بر مبناي ارتباط تجربي با خروجي هاي   PMTاز نتایج تست  موجود تعيين ظرفيت باربري نوک و اصطکاكي شمع شهاي رو

دسي بسيار پررنگ مي باشد لذا امکان تخمين ضرایب مناسب براي استفاده از روابط موجود  مشکل و تاثيرگذار  بوده و در انتخاب آنها قضاوت مهن

صحيح مقاومت نوک شمع از نتایج پرسيومتر عموما با تقریب زیادي همراه است. در تحقيق با بررسي دقيقتر و جمع آوري اطالعات موردي روشي 

روش پيشنهادي و متدهاي موجود با داده  پيشنهاد شده است. در ادامه  PMTبر اساس نتایج تعيين ظرفيت باربري نوک و اصطکاكي شمع جدید براي 

 ۱مسير توسعه شرقي خطو آزمایش برش مستقيم  واقع در سایت  SPTوPMT مورد از نتایج 03هاي جمع آوري شده در یک بانک اطالعاتي حاوي 

ه روشهاي موجود باروشهاي تئوریک بر ارزیابي و مقایسه شده است. با مقایسه نتایج بدست آمده مشاهده شده كه روش ارائه شده نسبت ب متروي تهران

 . مبتاي نتایج تستهاي آزمایشگاهي تطابق بهتري دارد

 

 (1811)گزارشات کاوه انديش.،  مورد عملی جمع آوري شده در بانک اطالعاتی  55ه الصه مشخصات  مربوط بخ: 5جدول

گمانه عمق شماره شماره  V0 v0 P0 vf Pf   

   (kg/cm2) (cm3) (kg/cm2) (cm3) (cm3) (m) گمانه مورد

1 BH-1 33/0  000 113 9۳/3 913 33/13 00/3 ۱0/3 

۱ BH-1 33/13  000 ۱93 13/3 933 03/۳ 03/3 ۱0/3 

0 BH-1 33/17  000 1۳0 00/1 003 33/1۱ 03/3 ۱0/3 

9 BH-1 33/۱1  000 173 63/1 ۱00 33/11 ۱۳/3 ۱0/3 

0 BH-2 33/0  000 113 91/3 973 33/11 00/3 ۱0/3 

7 BH-2 03/۳  000 10۳ 67/3 ۱73 33/7 03/3 ۱0/3 

6 BH-2 33/10  000 ۱63 03/1 903 33/1۱ 03/3 ۱0/3 

1 BH-2 33/۱3  000 160 70/1 ۱13 03/11 ۱۳/3 ۱0/3 

۳ BH-2 33/۱0  000 171 31/۱ ۱03 33/1۱ ۱۳/3 ۱0/3 

13 BH-2 33/01  000 1۳3 93/۱ ۱60 33/10 ۱1/3 ۱0/3 

11 BH-3 03/0  000 103 01/3 9۱3 33/۳ 0۱/3 ۱0/3 

1۱ BH-3 33/11  000 ۱03 ۳0/3 0۳0 33/13 03/3 ۱0/3 

10 BH-3 33/10  000 ۱30 ۱0/1 003 33/11 03/3 ۱0/3 

19 BH-3 33/۱3  000 100 70/1 ۱00 03/11 ۱۳/3 ۱0/3 

10 BH-3 33/۱7  000 103 13/۱ ۱03 03/10 ۱۳/3 ۱0/3 

17 BH-3 33/01  000 173 93/۱ ۱03 33/19 ۱1/3 ۱0/3 

16 BH-4 03/0  000 103 03/3 903 33/۳ 0۱/3 ۱0/3 

11 BH-4 33/11  000 113 33/1 093 33/13 01/3 ۱0/3 

1۳ BH-4 33/10  000 1۳3 93/1 033 33/۳ 0۱/3 ۱0/3 

۱3 BH-4 03/۱3  000 ۱33 63/1 0۱0 03/1۱ ۱۳/3 ۱0/3 

۱1 BH-4 33/۱7  000 103 13/۱ ۱73 33/19 ۱۳/3 ۱0/3 

۱۱ BH-4 33/01  000 103 ۱3/۱ ۱70 33/19 ۱7/3 ۱0/3 

۱0 BH-5 33/7  000 103 73/3 930 03/۳ 00/3 ۱0/3 

۱9 BH-5 33/13  000 103 ۳3/3 093 33/13 01/3 ۱0/3 

۱0 BH-5 33/۱1  000 ۱13 63/1 003 33/1۱ ۱۳/3 ۱0/3 

۱7 BH-5 33/۱0  000 103 33/۱ ۱73 33/19 ۱1/3 ۱0/3 

۱6 BH-6 03/0  000 103 00/3 033 33/11 00/3 ۱0/3 
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۱1 BH-6 33/11  000 ۱13 33/1 933 33/11 0۱/3 ۱0/3 

۱۳ BH-7 33/0  000 113 03/3 993 03/۳ 00/3 ۱0/3 

03 BH-7 03/13  000 ۱13 ۳0/3 933 33/13 01/3 ۱0/3 

01 BH-7 33/17  000 ۱13 90/1 013 33/1۱ 01/3 ۱0/3 

0۱ BH-8 03/0  000 193 03/3 013 33/1 0۱/3 ۱0/3 

00 BH-8 33/13  000 1۳3 17/3 003 33/۳ 03/3 ۱0/3 

09 BH-8 33/17  000 1۳3 03/1 010 33/13 ۱۳/3 ۱0/3 

00 BH-8 03/۱3  000 163 63/1 ۱63 03/1۱ ۱۳/3 ۱0/3 

07 BH-9 33/0  000 103 90/3 903 33/۳ 0۱/3 ۱0/3 

06 BH-9 33/11  000 ۱03 ۳1/3 0۳0 33/13 01/3 ۱0/3 

01 BH-9 03/10  000 1۳3 03/1 093 33/1۱ 0۱/3 ۱0/3 

0۳ BH-9 33/۱1  000 193 ۳3/1 ۱73 33/10 01/3 ۱0/3 

93 BH-9 33/۱0  000 163 ۱0/۱ ۱03 03/11 01/3 ۱0/3 

91 BH-10 03/0  000 113 00/3 910 03/۳ 00/3 ۱0/3 

9۱ BH-10 33/13  000 ۱33 ۳3/3 933 33/13 01/3 ۱0/3 

90 BH-10 33/17  000 ۱33 03/1 003 33/13 0۱/3 ۱0/3 

99 BH-10 33/۱1  000 166 33/۱ 033 33/10 0۱/3 ۱0/3 

90 BH-10 03/۱0  000 173 ۱3/۱ ۱00 03/1۱ 03/3 ۱0/3 

97 BH-11 33/0  000 193 90/3 060 33/1 0۱/3 ۱0/3 

96 BH-11 03/13  000 ۱13 33/1 0۳0 33/13 0۱/3 ۱0/3 

91 BH-11 33/17  000 1۳3 03/1 003 33/11 0۱/3 ۱0/3 

9۳ BH-14 33/0  000 103 90/3 933 33/1 0۱/3 ۱0/3 

03 BH-14 03/13  000 ۱03 ۳3/3 973 03/11 03/3 ۱0/3 

 

(1811)گزارشات کاوه انديش.،  مقادير ضريب االستیسیته خاک در اعماق مختلف خاک -6جدول  

شماره 

 مورد
Ep Es 

 Ep شماره 
Es 

(kg/cm2) (kg/cm2) مورد (kg/cm2) (kg/cm2) 

1 30/76 1۱/۱71 ۱7 76/۱37 71/1۱7 

۱ 16/1۱3 91/910 ۱6 ۳6/70 11/۱00 

0 ۱0/199 33/066 ۱1 61/117 19/977 

9 09/116 17/603 ۱۳ 67/01 39/۱00 

0 06/70 ۱1/۱7۱ 03 10/139 0۱/91۳ 

7 99/133 67/931 01 ۳7/109 19/00۳ 

6 0۱/101 ۱1/000 0۱ 01/70 0۱/۱7۱ 

1 00/119 ۱3/601 00 96/137 11/9۱0 

۳ ۳0/۱1۱ 13/101 09 91/191 79/070 

13 3۱/۱90 31/۳13 00 06/۱13 91/191 
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11 0۳/7۱ 07/۱03 07 1۳/01 67/۱0۱ 

1۱ 10/1۱3 93/910 06 01/1۱1 0۱/910 

10 39/19۱ 17/071 01 67/191 39/0۳0 

19 ۳6/11۱ 11/601 0۳ 10/161 0۱/61۱ 

10 03/۱13 ۱3/191 93 7۳/۱۱0 67/۳3۱ 

17 16/۱99 71/۳67 91 01/7۱ 0۱/۱9۳ 

16 97/7۱ 19/۱9۳ 9۱ 00/۳۳ 1۱/0۳1 

11 16/116 71/971 90 13/101 93/00۱ 

1۳ ۱6/19۱ 31/07۳ 99 71/11۱ 99/603 

۱3 67/166 39/611 90 03/۱3۳ ۱3/106 

۱1 00/۱37 1۱/1۱7 97 ۱1/76 19/۱71 

۱۱ 33/1۳۱ 33/671 96 00/136 ۱3/903 

۱0 31/7۳ 0۱/۱67 91 1۳/1۱7 67/039 

۱9 11/۳6 0۱/0۳1 9۳ 6۱/0۳ 11/۱01 

۱0 ۱1/161 1۱/610 03 97/130 19/9۱1 

 

 
نمودار ضريب االستیسیته نسبت به عمق خاک – 1شكل   
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 مراجع .5
 

 شناسين زمي و ئوتکنيکت ژمطالعا نهایي گزارش. شامل 1011اندیش،  ژئوكاو مشاور مشاور مجموعه گزارش هاي شركت مهندسين

 . تهران متروي 2 خط شرقي توسعه دوم قطعه هندسيم

 و دانه ریز آبرفت موردي مطالعه) استاندارد نفوذ عدد و پرسيومتري مدول مقایسه ،101۳ ، م.، چشمي، ا.، سهرابي بيدار، ع.،وایقان قدرتي

 (، پانزدهمين همایش انجمن زمين شناسي ایرانمشهد شهر دانه درشت
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