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 چکيده

آزماایش نفاوذ  ،جهات تعياين وصوصاياا واا  صاحرایی هاا  ترین آزمایش معمول از یکی

ه این است که کم هزینه بوداز جمله مزیتهای مهم این آزمایش  .استاندارد می باشد

و طی زمان کمتری نسبت به سایر روشهای آزمایشگاهی به نتيجاه مطلاوم ماای رساد و 

در ایان  .باه کاار بارد سنگ ضعيف و برای تمام انواع وا را آن می توان همچنين 

تحقيق به بررسی عملی آزمایش نفوذ استاندارد در ارتباط با مقاومت برشی وا  های 

بط مربوط به زاویه اصطکا  داولی واکهای دانه ای پرداوته شده و سعی شده است روا

ساه هاای آزمایش ماسه ای و عدد نفوذ  استاندارد از روی اطالعاا جمع آوری شاده و

محوری انجام شده روی نمونه های اوذ شده از مناااطق ملتلاف بنادر انزلای ارائاه 

سپس ميان نتایج به دست آمده با روتبط موجود کاه االبااخ وطای بااا ضارای   شوند.

اوا می باشند مقایسه صورا گرفته است که امکان ارائه رابطه با کمتاارین وطاا متف

نتایج حاصل نشان می دهد که داده ها از یک نمودار برای ماسه انزلی فراهم گردد. 

پيااروی ماای کننااد کااه ماای تااوان ضاارای  آنهااا را درونيااابی کاارده و در وطاای 

1846.0رابطه 60
'  N  مودار و مقایسه آن با روابط ارائه ارائه داد و با رسم ن

شده پيشين این نتيجه حاصل می شود که رابطه فوق بيشاترین ررابات را بااا رابطاه 

 دارا بوده و با درت بهتری زاویه اصطکا  داولی را تلمين می زند. 1996بولز 

 

ک انزلی، آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش سهه موهوری، زاویهه ااه کا ماسه : یکلیدواژه های 

 داخلی.

 

 مقدمه      .1

 کام، هزیناه ،انجامبه سهولت  توان می نفوذ استاندارد آزمایش کاربرد دالیل مهمترین از

 گسترده پارامترها  ژئاوتکنيکی وارتباط تجهيزاا سادگی ملتلف، رایج بودن درکشورها 

 ذیری واكو نشست پ مقاومتی وصوصياا تعيين برا  بيشتر آزمایش این .کرد اشاره نفوذ عدد با
 و هاا وااك سایر رو  بر انجام دادن این آزمایش با چه اگررود،  می کار به ايرچسبنده ها 

در تعياين  مهام پارامترهاا  از یکای. است آمده دست ضعيف اطالعاا  ارزشمندی به ها  سنگ

 مقاومات وصوصياا مقاومتی و نشست پذیری واکها مقاومت برشی وا  می باشاد. محققاان

می  داولی اصطکاك زاویه همان یا واك بست ذراا و رفل بين نيرو  با ارتباط در ار واکها برشی

 و محاور  سه آزمایش جمله از برشی مقاومت ها آزمایش از ها واك داولی اصطکاك دانند. زاویه

 می آید. بدست آزمایشگاه در مستقيم برش



ایران ژئوتکنيک مهندسی ملي كنفرانس اولين  

اردبيلی محقق دانشگاه مهندسی و فنی دانشکده  

۱۳۹۲ ماه آبان 1 و مهر 30  

 
 نفوذ استانداردی اصطکا  داولی در رابطه با عدد مروری بر روابط زاویه      .2

 واك مقاومتی پارامترها  مهمترین از است. یکی شده پرداوته فنی ادبياا مرور به بلش این در

 SPTروشهای تعيين آن، استفاده از ازیکی که  باشد می داولی اصطکاك   زاویه ا  ماسه ها 

 Nمقادار  و واك داولی   اصطکاك زاویه با رابطه در تجربی   معادله زیاد  تعدادمی باشد. 

و واوا   SPTNبه صورا والصه به روابط تجربی ارائه شده باين  (1جدول )در که دارد وجود

  .مکانيکی وا  های ملتلف اشاره شده است

عدد نفوذ استاندارد و زاویه اا کاک داخلیمیان : مروری بر روابط  1جدول   

Note تحقیق رابطه No. 

[1] 27)3.0( 5.0  Nd Peck et al. (1953) 
1 

[1] 

25)12( 5.0  Nd 

20)12( 5.0  Nd  

15)12( 5.0  Nd 

Dunham (1954) 

2 

[1] 15)20( 5.0  Nd Ohazaki et al (1959) 
3 

[2] )(00054.03.01.27(deg) 2'
NN CorCor  Peck et al (1974) 4 

[4] 
15)18( '

70
5.0
 N 

2736.0 70  N 
Fukui & Shioi (1982) 

5 

[1] )5(4515)15( 5.0  NNd 
Japanese Railway 

Standards 

6 

[4] 2045.0 70  N Bowles (1996) 7 

 

روابط فوق الذکر عموماخ برای واکهای یک منطقه وا  با ابزار سانجی و آزماایش 

ضی عمومی حاکم بر روابط فاوق های متداول در آن منطقه بدست آمده اند و معادله ریا

baxyبصورا    یاbxay n 15( می باشد( b. 

 

 SPT آزمایش رد موثر عوامل        .3

در اعماال باار هيادرو  نااتوانی جملاه از موثرناد آزمایش این نتایج رو  متعدد  عوامل

 ، بساتهشن با گير نمونه شدن ، بستهتاتيکی کافی در گمانه، راندن اضافی نمونه گيراس
 وزناه نکردن ، سقوطچکش استاندارد سقوط از نکردن ، استفادهنادرست حفار  روش ،پوشش شدن
، راهنماا ميلاه از نکاردن ، اساتفادهبه صاورا مرکازی ، ضربه نزدن وزنهآزاد صورا به

 سانگينتر متاه هاا  ميلاه از ، اساتفادهگيار  نمونه راشقک در ووم نوك از نکردن استفاده
، بازر  حفاار  هاا  ساورا  از ، استفادهنفوذ و ضرباا تعداد درت بدون ، ثبتازاستاندارد

باه  .گردناد تصحيح بایستی Nنفوذ  بلند. لذا عدد لیوي پمپ از ، استفادهکافی اير نظارا

 اعماال Nعدد  رو  بر زیر اصالحي ضرای  است آزمایش الزم این نتایج از عملي منظور استفاده

 .دباشان ماي مهام بسيار جمله اصالحاا از انرژ  نسبت و سربار فشار اصالح ضری  دو .[3] دشو

 . ستا شده هنشان داد( 1رابطه ) در عدد نفوذ اصالح ضرای 
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CCCCCNN SRBEN '
60   )1( 

ضری   BC ،نسبت انرژیضری  اصالح مربوط به  EC ضری  اصالح مربوط به فشار سربار، NC که

ضری  اصالح مربوط  SCطول راد و ضری  اصالح مربوط به  RC ،رطر گمانهاصالح مربوط به 

 روش نمونه برداری می باشد.به 

( 2ی )درصد باشد مای تاوان از رابطاه 60ز اير ادر صورتی که انرژی وارده به 

 برای هماهنگ سازی استفاده نمود:

(2)    ENEN RR 2211   

 

 هادادهتحليل و بررسی        . 4

، عاالوه تعيين زاویه اصطکا  داولایبرای  به منظور دست یابی به بانک اطالعاتی جامع

موجاود در  هاایردام به جمع آوری دادهشگاه، ابر انجام تست های سه محوری در آزمای

گمانه که مورد بررسی ررار گرفات،  150بدین منظور از ميان اطالعاا  .شده است منطقه

های انجام شاده در آزمایشاگاه گمانه که با نتایج حاصل از تست 45 های حاصل ازداده

داده شاده  ها نشان( مورعيت گمانه1در شکل )انطباق بيشتری داشته انتلام شده است. 

 است.

  

  ی بندرانزلی( : موقعیت گمانه ها در مودوده1)شکل  

 های اوذ شدهسه محوری انجام شده روی نمونههای آزمایش تایجن       .4.1

های سه محوری برای تعيين زاویه اصطکا  داولی ماسه انزلی صورا مجموعه ای از تست

با توجه به اینکه هدف تحقيق پيشرو تعيين زاویه اصطکا  داولی ماسه  ست.گرفته ا

همچنين با نظر به اینکه تهيه نمونه و انزلی مطابق شرایط موجود در محل می باشد

های مورد آزمایش با شرایط حاکم بر لذا نمونه ست نلورده در محل مقدور نبوده،د

های ملتلف ها وعمقای مورد بررسی از محلهنمونه نمونه وارعی در محل ساوته شده است.

يين شده و با زاویه اصطکا  داولی وا  با توجه به تست سه محوری تع .اوذ شده است

ها در آزمایشها، هدف بررراری رابطه ای بين این دو می باشد. جمع آوری سایر داده

ذ شده از نقاط های اوکيلو پاسکال بر روی نمونه 500و  300،  150سه تنش همه  جانبه 

سه های آزمایش نتایج انجام گرفته وملتلف ساحل انزلی با شرایط موجود در محل 

روابط استفاده شده در این جدول به شرح زیر می  ( ارائه شده است.2محوری در جدول )

 باشد:

 آزمایشگاهی نتایج

 جمع آوری شدهداده های 
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  تنش انحرافی در هر نقطه می باشد. qتنش مؤثر در هر نقطه و  p’که 

(: مشخصات عمومی و نتایج آزمایش سه محوری انجام شده به منظور تعیین زاویه اصطکاک داخلی2جدول )  

˳P آزمایش  شماره
’(kpa) e Δu(kPa) q(kPa) N N60 Dr(%) φ’ (deg) 

 150 813/0  76 371      

1 300 815/0  151 302  13 14 23/3 
25.3 

 500 812/0  292 301     

 150 794/0  63 143     

2 300 792/0  144 251 16 17 8/27  26.8 

 500 795/0  271 373     

 150 771/0  78 148     

3 300 769/0  176 223 21 22 8/33  27.9 

 500 773/0  299 348     

 150 729/0  83 128     

4 300 731/0  174 219 52  25 2/39  28.1 

 500 728/0  305 349     

 150 707/0  86 162     

5 300 704/0  163 303 27 22 5/56  28.9 

 500 709/0  296 399     

 150 666/0  81 154     

6 300 669/0  153 305 30 26 4/76  29.1 

 500 667/0  282 428     

 150 662/0  63 205     

7 300 661/0  141 335 32 28 3/67  30.8 
 500 665/0  285 467     

 150 631/0  81 173     

8 300 633/0  173 317 34 32 7/74  32.1 
 500 635/0  310 449     

 150 595/0  78 187     

9 300 597/0  165 333 40 31 4/72  33.7 

 500 598/0  320 445     

 150 577/0  74 217     

10 300 578/0  169 381 44 33 81 36.2 
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 500 575/0  312 468     

 

 

 شدهاطالعاا جمع آوری  رسیبر        .4.2

منظور دست یابی به بانک اطالعاتی جامع، عالوه بر انجام تست هاای ساه محاوری در  به

یان راساتا از های سایر محققين شده اسات. در اشگاه، اردام به جمع آوری دادهآزمای

هاای آزمایش و SPTها که نتاایج استفاده از آن دسته از داده ميان داده های موجود،

 گزارشاا دريق مطالعه با لذا  سه محوری آنها توأماخ فراهم بود، مورد توجه ررار گرفت.

گماناه  45مجماوع  نتایج گيالن استان در مشاور مهندسين ها شرکت توسط شده انجام ژئوتکنيک

 نفاوذ آزمایش عمق )هم به یک مربوط هاداده ه کهشد سعی ها داده انتلام انتلام گردید. در

 جانس که بوده انزلی شهر به مربوط هامقاومت برشی( باشند. گمانه ها  آزمایش و استاندارد

 می باشد. شده بند  بد دانه ماسه آنها واك رال 

 چگاونگی توزیاع از دیگار نماایی در .باشادمی  متر  20 عمق تا شده انتلام یهاداده

 و عمق به نسبت SPTييراا تغ ( چگونگی2شکل ) .نمود مالحظه را (3) و (2) شکل توان می هاداده

 .می دهد نشان را عمق به نسبت واك داولی اصطکاك  زاویه تغييراا ( چگونگی3شکل )

 

های بر اساس داده نسبت به عمق برای مناطق مختلف بندرانزلی SPT( : تغییرات مقدار 2شکل )

 جمع آوری شده
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 های جمع آوری شدهر اساس دادهببر حسب عمق  زاویه اا کاک داخلی( : تغییرات مقدار 3شکل )

 

 

 آنها صحت سنجش چگونگی و همبستگی روابط          .4.3

 نموناه، هار بارا  آمده بدست ها داده تحليل و تجزیه و نمودارها از اطالعاا استلراج از پس

 ایان ترسايم و باا ترکيا  .اسات موجود آن به مربوط 60Nو یا  SPT-Nهمراه  به φپارامتر 

 .آیند می بدست جدید همبستگی روابط 60Nو یا  SPT-Nبرابر  در φنمودارها   و ر بر هاهداد
 از بایاد اناد آماده بدست محل در وارعی آزمایشاا بر مبنا  که تجربی روابط این صحت ميزان
 ده اسات.ش می استفاده همبستگی ضری  دوم توان از منظور این بررسی شود. برا  آمار  لحاظ

 .باشند شده شناوته آنها در yو  xکه  رود می بکار هاداده از نقاطی برا  مجموعه ضری  این

  .کرد تفسير xدر  واریانس به yدر  واریانس نسبت عنوان به توان می را 2Rمقادیر 

 

(5) 

  

 


)()(

))((

22
yyxx

yyxx
R 

 

 د.ها دارن yها و متوسط xمتوسط   بصورا یکسانی معانی و   آن در که

 ایان مقادار هرچاه. بود وواهد 2R  <0< 1بنابراین   بوده، 1تا  -1بين  R   دامنه
 نسابت ها داده کمتر پراکندگی معنی به باشد نزدیکتر یک به شده ارائه فرمول پارامتر برا 

 شده است. همبستگی ارائه وط به

 

  ن این تستهاو بررراری ارتباط بي صحرایی و آزمایشگاهی ها  تست تفسير           .5

 باا باشاد مای واااك مقاومت از نشانی که استاندارد نفوذ عدد ارتباط پژوهش این در

 هاایداده و شاده انجام هایآزمایش به توجه با. است شده بررسی داولی اصطکاك زاویه

 بارا  شاده اصاالح نفاوذ عادد مقابل در داولی اصطکا  زاویه نمودار، شده آور  جمع

 .است شده داده نمایش(  4) شکل صورا به انزلی  ماسه
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های های سه مووری و دادهحاال از نتایج تست 60N( : منونی زاویه اا کاک داخلی بر حسب 4شکل )

 جمع آوری شده

وطی پيروی می ها از یک نمودار با توجه به نمودار فوق مشاهده می شود که داده

  ذیل ارائه داد: هکنند که می توان ضری  آن را درونيابی کرده و در رابط

φ’= 0.46 N60 + 18                                                                                                                         )6( 

 ها هرابطا باا و ده اساتماآ بدست نموداره نوع به توجه با شده یابی ابع دروناین ت
 ها رابطه به نسبت را پراکندگی ترین که نزدیک ا رابطه و شد وواهند مقایسه مراجع در موجود

 درون توایاع با را مراجع موجود در روابط حال .شد وواهد انتلام باشد داشته شده یابی درون
 عناوان به را یابی شده درون بعتا به رابطه ترین نزدیک و داده ررار مقایسه مورد شده یابی

ملتلاف بنادر  ناواحی هاا وا  داولای اصطکاك  زاویه ارزیابی را ب تجربی  رابطه بهترین

 .داده وواهد شد پيشنهاد انزلی

 

 هانتایج این تحقيق با سایر روش صحت سنجی       .6

 

هاای جماع آوری شاده در ، مقادیر اعداد نفوذ استاندارد حاصال از دادهمقایسه برا 

قادیر زاویه اصطکا  داولی به دسات روابط یاد شده در ادبياا ررار داده شده است. م

های انجام شده در ایان تحقياق را نشاان مای آمده اوتالف نسبتاخ زیادی با نتایج تست

پيشانهادی ایان  یی پيشين و رابطاهیازده رابطهمی توان ( 6) در شکلدر مجموع  .دهد

 .تحقيق را با هم مقایسه کرد

 

 

  60Nیا  Nهای مراجع بر حسب ی راب هویه اا کاک داخلی خاک برا( : منونی زا6شکل )

 ساير صاعودی دارد. Peck et al.1953  رابطه جز به روابط تمام شود می دیده که همانطور

 باشاد می صعود  نظر سایت مورد واك زوایا  داولی گردد می مشاهده( 6)شکل  در همانطور که

 باا را شده درون یابی وابعت ادامه دارد. در ررابت بيشتری Bowles 1996 رابطه تنها با اما
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 بارا  گيار  نهاایی نتيجاه آوار در تا آوریم می جداگانه نمودار  در Bowles 1996  رابطه

   مورد نظر گرفته شود.رابطه

 

 Bowles 1996( : منونی زاویه اا کاک داخلی خاک برای توابع درون یابی شده و راب ه 7شکل )

 همانطور است. شده مقایسه Bowles 1996  هرابط باابع درون یابی شده ( ت7در شکل )

 یرابطه بهارائه شده پيشين  ها رابطه دیگر به نسبت ( 6های )نمایيد رابطه می مالحظه که

Bowles 1996 .آزماایش  نتاایج از عملي به منظور استفادهاز آنجا که ررابت بيشتری دارد

تلماين  در تاوان می (6)  ابطهر از لذا، دگرد تصحيح باید Nنفوذ  عددنفوذ استاندارد، 

 استفاده نمود. ماسه انزلی داولی اصطکاك  زاویه مقدار

1846.0 60
'  N                                                                                                                          

(6)  

 بناابراین باشاد. می بندر انزلی مناطق ملتلف به بوطمر پژوهش این ها نمونه تمامی

 از رابطه ترین بهنيه توان می شود، استفاده مراجع سنجش روابط مبنا  عنوان به هاآن از اگر
شاده  ارائاه  رابطه شده ترسيم نمودارها  رو  از دیدگاه این بدست آورد. با را مراجع بين

 دهد. می نشان را ررابت توسط بولز بيشترین

 (7)                                                                                                                      

2045.0 70  Nd 
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 ارزیابی وارعی را مورد آزمایشگاهی ها نمونه اساس بر بين  واك موجود  رابطه پژوهش این
 گرفته، استفاده ررار مورد پژوهش این ا  درگسترده ها نمونه بانک چون داد ررار

 بر مطالعه پژوهش اصلی هدف باشند. برووردار می مناس  اعتبار از شده ارائه ها پيوستگی

 پژوهش این در ریزدانه نيز وجود  تاثير می باشد. البته ماسه چون دانه ها  درشت واك رو 
واك  داولی ریزدانه در کاهش زاویه ی اصطکاك وجود که شد دیده و تگرف ررار مطالعه مورد

از ميان روابط  کلی، کاربرد باشد. برا  نمی افزایش چشمگير این هرچند باشد. می موثر
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های همبستگی به توجه با شود. می توصيهارائه شده  Bowles 1996که توسط  (7)  رابطه پيشين

 (6) پيشنهادی  رابطه که شد نتيجه حاصل نمودارها این از بدست آمده توابع موجود مابين

 .باشد می ، رابل معرفیی انزلیجهت تعيين زاویه اصطکا  ماسه   بهينهرابطه عنوان به 
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