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 خالصه

وتغييرات بافت و همچنين  خوردگیامروزه با توجه به ضرورت کم شدن اثرات دست

لزوم لحاظ شدن اثر اندازه نمونه و تنش های واقعی درجا، استفاده از 

آزمایشات صحرایی توصيه می شود. با این وجودباال بودن هزینه ها و فراهم 

آوردن وضعيت و شرایط انجام آزمایش درجا از مشکالت جدی آزمایشات صحرایی می 

یکی از آزمایشات درجا و تقریبا غير متداول  (PMT)باشد. آزمایش پرسيومتری 

و پر هزینه است که نتایج آن قابل استفاده برای تعيين خصوصيات مکانيکی خاک 

د. در مقایسه با این آزمایش، آزمایش نفوذ استاندارد نبصورت درجا می باش

(SPT) یکی دیگر از آزمایشات درجا و متداول می باشد که بصورت گسترده نتایج 

آن برای تخمين بسياری از خصوصيات فيزیکی، مکانيکی خاک قابل استفاده است. 

برای یک  SPTو  PMTدر این تحقيق تالش شده است که با توجه به نتایج موجود 

 SPT، یک رابطه همبستگی بين نتایج  SPSSالیه خاک، با استفاده از نرم افزار 

بررسی نشان داد که می توان  تخمين زده شود. نتایج(  Ep) و مدول پرسيومتری

 ، مقدار مدول پرسيومتری را با دقت باال برآورد کرد.  SPTبا استفاده از 

 

  SPT ،PMTمدول پرسیومتری، نفوذ استاندارد، کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

رین ( مهمترks( و ضرریب واكرنش بسرتر )، ) Poisson، ضریب  (Es)كرنش  –مدول تنش 

ن نشست پي استفاده مي باشند که از این مقادیر براي تخميتيك خاك خصوصيات االس

شود.  تنشمي  توان -مدول  می  خاك  های  را كرنش  يل به روش  شگاهي از قب آزمای

حوري، تك م مت فشاري  شهاي مقاو حوري آزمای شاري سه م مت ف شهاي مقاو مين  آزمای تخ

رجا كه شامل آزمایش نفوذ استاندارد آزمایشهاي د روشهایمی توان به همچنين  زد.

(S.P.T) ،آزمایش نفوذ مخروط ، آزمایش انبساط سنج تخت(CPT) ،ه دار رآزمایش تيغه پ

Iowa ، )آزمایش فشارسنج )پرسيومتريPMT  آن  مي باشرند و آزمایش بارگذاري صفحه

کرد يری  ندازه گ قادیر را ا ندازه،  .م حدودیت ا بدليل م شگاهی  شات آزمای آزمای

جا می  به انجام آزمایشات درد و توصيه نخوردگی نتایج همراه با خطا می باشدست

مي تواند مطرر  باشرد هزینره  Esباشد. از نكاتي كه در مورد انتخاب روش تعيين 

بودن تداول  مایش و م جام آز مایش آنروش  ان ش آز بين دو نمي با سه  د. در مقای

 SPTمی توان گفت که روش  رد ، نفوذ استانداSPT پرسيومتری و، PMT، آزمایش درجا

می باشد. در حاليكه  و همچنين اقتصادي تر متداولتر و داراي مزیت سهولت اجرا

محدودیتها و پيچيدگيهاي اجراي خاص خودش را دارد مضاف برر آن  PMTروش آزمایش 

در  SPT , PMTهر دو آزمایش  در این تحقيق هزینه انجام این آزمایش باال مي باشد.

به ساختگاه ی جه  با تو که  ست  شده ا جام  یران ان شرق ا شمال  خاكي  سدهای  کی از 

 آزمایشات این بررسی و تحقيق صورت پذیرفته است.  این اطالعات و نتایج حاصل از
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    Pressure meter test (P.M.T) آزمايش پرسیومتري -1-1
 

بخشيد. در [ با تكميل این دستگاه كاربرد آن را توسعه 1 -4منارد ] 1۳91در سال 

آزمایش پرسيومتري اندازه گيري توام پارامترهاي تغيير شكل و مقاومت انجام مي 

قرار  نه  خل گما كه در دا شائي  ند غ ستوانه بل یك ا ساط  بر انب كار  ساس  يرد. ا گ

تغييرات حجم )شعاع( غشاء و مي توان با تغيير فشار وارده ،  است می باشد گرفته

تنش مدول تغيير شكل، گيري كرد و پارامترهاي  را در حين پيشرفت آزمایش اندازه

، Cuمقاومت زهكشي نشرده برراي رسرها  ، Cvhضریب تحكيم افقي ، hoكل افقي درجا 

مهم نتایج از  کرد .زاویه اتساع را اندازه گيری  زاویه اصطکاک داخلی و حتی 

ه ضرایب پرسيومتري و فشار حدي کرد که در تحليلهاي این آزمایش می توان اشاره ب

 پرسيومتريتجهيزات آزمایش  (1)شکل ژئوتكنيك و طراحي پي ها استفاده می شود. 

 را به صورت شماتيک نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجهیزات آزمايش پرسیومتری -1شکل 

 

V)(( منحنی تغييرات مقادیر حجم تصحيح شده ۱شکل )  (P)و فشار تصحيح شرده  60

را كه یك دقيقه پس از بارگذاري اندازه گيري شده اند را نشان می دهد. نمودار 

حاصل ، منحني اصال  شده پرسيومتري بوده و مي تواند براي محاسبات مورد استفاده 

ا تغيير حاصل از قرائت فشارسنج و محور عرض ه pقرار گيرد. محور طولها فشارهاي 

 نشان داده شده است. Vحجم مربوط 
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ي اصالح شده پرسیومتريمنحن -2شكل   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

سان شبه كش له  يه  در مرح که0)ناح يرغم این طي طي آن تغ ( عل ها خ شكل  ير  ي

مي ( 0در شکل ) .ولي ریز لغزش هاي غيرقابل برگشتي پدید مي آید باقي مانده است

ریب تغيير شكل توان یك محدوده خطي را مشخص نمود كه با توجه به آن مي توان ض

از رابطه زیرر بدسرت  Epضریب پرسيومتري و را تعریف كرد  Epیا ضرایب پرسيومتري 

 .محاسبه نمود

(1  )                                                                                                                       
ΔV

ΔP
)mv0(vν)2(1pE                                                              

EP ضریب پرسيومتري برحسب كيلو پاسكال : ، 0، : نسبت پواسرونv  حجرم قسرمت :

اندازه گير محفظه هنگامي كه هنوز افزایش حجم پيدا نكرده )قبل از آزمایش در 

: اختالف فشار اصالحي در قسمت خطي نمودار  Pو  ي مي شود(سطح زمين اندازه گير

V:P  متناظر باP 

Vm  حجم اصالحي در وسط محدوده افزایش حجم :V 
 

 
 

 P-Vنمودار پرسیومتری به روش -3شکل 

 Standard penetration test (S.P.T) آزمايش نفوذ استاندارد  -1-2

 
تداولترین  بودن م نه  کم هزی جرا و  سهولت ا يل  به دل ستاندارد  فوذ ا مایش ن آز

آزمایش برای تعيين اطالعات زیرسطحي می باشد. اساس آزمایش به سقوط یك چكش به 

فاع  9/30وزن  لوگرم از ارت هك 13كي یك كال يری  سانتيمتر روي  ندازه گ عداد و ا ت

سانتي متر نمونه گير فوالدي به عنوان تعداد ضربات  03نفوذ  براي (N)ضربات الزم 

ي این آزمایش در كشورهاي مختلف رایج هست و به دستگاها . [1-4]می باشد  Nنفوذ 

که  در ارتباط هست Nد نفوذ د. پارامترهاي ژئوتكنيكي که با عپيچيده نياز ندارد

شنشامل  سه و  سبي ما تراكم ن مين  هاي م، تخ مين پارامتر خاكتخ مين ، قاومتي  تخ

، تخمين مقدار نشست پي در ماسه، ظرفيت بابري مجاز پي هاي سطحي و عميق در ماسه

و ارزیرابي پتانسريل ، Eكررنش خراك  –تعيين مدول ترنش ، كنترل درجه تراكم خاك

 روانگرائي خاكهاي غيرچسبينده اشباع در شرایط زهكشي نشده می باشند. 
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نقشه موقعیت مقاطع و گمانه هاي  -4شكل 

  [6 -8] اكتشافي

مين حی و تخ که طرا به این جه  تایج  با تو ساس ن ئوتکنيکی برا های ژ پارامتر

بصورت تجربی می باشند برای تخمين بهتر نياز به اعمال ضرایب اصالحی  SPTآزمایش 

شی به انرژی مرجع )که انرژی بمی باشد، این ضرایب اصالحی شامل نسبت انرژی کو

طول ميله، فشار سربار، قطر گمانه، سطح آب  اتدرصد لحاظ شده است(، اثر 13مرجع 

زیرزمينی، شکل و نوع چکش و نوع نمونه گيری می باشند. مطالعات اوليه انجام 

براساس که  [9-8]و گزارشات مطالعاتی سد مخزنی نرماب  شده در قالب پایان نامه

بازدهی صد و  33 ضریب  بودن روش  که بودمی  60N در جامع  به  جه   ، 70Nبا تو

Bowles  [۱] 70براساس در این تحقيق نتایج بررسیN  .ارائه شده است 

1Er  بازدهی صد و  33ضریب  بازدهی  2Erدر شند.  13ضریب  می با صد  عداد  70Nدر ت

 درصد. 13ضربات اصال  شده بر مبنای بازدهی 

(2   )                                                                                                                                        
60N

2Er

1
Er

70N  

(3                                                      )                                                  4η3η2η1η70NNC70N  

مری  Kpa، ضریب تعدیل فشار مؤثر برر حسرب CNضرایب تعدیل و ضریب   iکه ضرایب 

 باشد. برای تأثير آب زیرزمينی از رابطه زیر استفاده شده است. 

(4   )                                                                                                                                   7.5700.5N
1
70N  

 

 

 نتایج بررسی های محلی و ارائه تحقيقات محلی .۱

 
 موقعيت گمانه های اکتشافی نشان داده شده است. 4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظررررررررور  بررره 

سد در دو  پی  شناسررایی 

مطالعررررررات  مرحلرررره 

فرراری گمانرره  به  قدام  ا

در مرحلررررره  که  ید  گرد

متر و در مرحلره دوم تعرداد  83تا  ۱9( به عمق  naگمانه ماشينی )سری  14 نخست

عردد گمانره ماشرينی در  4مترر و  1۱93ترا  93به عمرق  aگمانه ماشينی سری  ۱3

 دوده مخزن سد حفاری شده است .مح

طبقره  CLبر اساس اطالعات حاصله از حفاري ها مصالح متشركله پري عمردتار در رده 

،  SM  ،SC  ،ML ،SW-SMار داشته و پس از آن به ترتيرب در رده قر (unified)بندي 

GC  ،GW  ،GM ،  CH ،CL-ML  ،SW  وGW-GM  وSP  قرار مي گيرند.درصد نسبت به

 .[3 -8] ارائه شده است 1كل گمانه ها بدست آمده در جدول شماره 

 

 ( : نسبت رده هاي مختلف خاك در پي محل سد1جدول )

SP-CH GM GW-GM SW CL-ML GW GC SW-SM ML SC SM CL نماد 

1< 1 0 0 4 4 3 1 11 10 
10 09 

درصد نسبت به 

 كل گمانه ها
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مي  نه  سد ریزدا پي  نده  شكيل ده صالح ت لب م فت غا فوق با جدول  به  جه  با تو

،  CLباشد و واحدهاي اصلي ژئوتكنيكي تشكيل دهنده پي ، الیه هاي متعلق بره رده 

ML  ،GC(SC)  وGM(SM) الیه بندي را مي توان به صورت یك الیه فوقرانی  شند.مي با

متر، یك الیه ریزدانه به  13که درشت دانه مخلوط با مصالح ریزدانه به ضخامت تا 

 09متر و یك الیه درشت دانه مخلوط با ریزدانه به ضخامت متغير تا  ۱3ضخامت تا 

ا بسيار سفت و ده سفت تریزدانه پي سد عمدتار در ر مصالح بخشمتر توصيف کرد. 

 گيرد.درشت دانه پي در ردة مصالح متراكم تا بسيار متراكم قرار مي مصالح بخش

نيراز بره اطالعرات و  Epو  Nهمبستگي برين دو پرارامتر   براي تعيين رابطة

 گمانرره هررایباشررد. آزمررایش پروسرريومتري دروداده هرراي ایررن دو پررارامتر مرري

ذیرفته است از طرفي این چهارگمانه به ترتيب در انجام پ ,PT4PT3,PT2,PT1چهارگانه

باشرند كره در ایرن گمانره هرا مي ,a21Na2,Na6,Na14نزدیكي و مجاورت گمانه هاي 

آزمایش نفوذ استاندارد انجام گرفته است با توجه به همساني جنس خاك در عمق 

)هاي مختلف در این گمانه ها ، اعداد
70

N وEp)  نظير یكردیگر را بردین روش كره در

انجام شده عردد  (SPT)گمانه اي كه آزمایش نفوذ استاندارد 
70

N  و در گمانره اي

استخراج شده و به صورت یرك زوج مرترب در  Epكه آزمایش پرسيومتري انجام شده ، 

 گرفته است.نظر 

انه و درشرت دانره تقسريم توان به دو بخش ریزدبافت خاك ساختگاه سد را مي

( و رابطه همبستگي براي این دو بخش بطرور  Epو  70Nكرده. بنابراین زوج مرتب )

شود . از آنجائيكه توزیع نرمال بره عنروان توزیرع آمراري در جداگانه تعيين مي

ه ها گيرد، حداقل تعداد دادتجزیه و تحليل آماري داده ها مورد استفاده قرار مي

(n) یا همان زوج مرتب(70N  وEp ) براي هر بخشري از مصرالح ریزدانره و درشرت دانره

باشد.مقادیر نهرایيمي)25n) ۱9بزرگتر، مساوي 
70

N  وEp   برراي دو بخرش مصرالح

 آورده شده است. 0و ۱ریزدانه و درشت دانه در جدول 

 

در بخش مصالح درشت  Epو مدول پرسیومتري خاك  70Nمقادير عدد نفوذ استاندارد  2جدول

 دانه

70N 
)

۱ 

Ep(kg/cm 

 ردیف
70N )

۱ Ep(kg/cm ردیف 
70N )

۱ Ep(kg/cm ردیف 

1۱ 19 1۳ 43 183 13 03 1۳9 1 

0۳ 1۳3 ۱3 40 ۱13 11 08 1۳9 ۱ 

04 1۳3 ۱1 04 1۳9 1۱ 0۳ ۱33 0 

40 ۱33 ۱۱ ۱۱ ۳8 10 41 ۱۱3 4 

0۳ ۱33 ۱0 ۱1 ۳9 14 04 1۳3 9 

۱3 113 ۱4 00 1۳3 19 ۱1 113 3 

40 ۱03 ۱9 01 1۳3 13 0۳ 113 1 

4۱ ۱03 ۱3 01 183 11 40 ۱33 8 

   ۱۱ 133 18 00 193 ۳ 

 

 

 در بخش مصالح ريزدانه Epو مدول پرسیومتري خاك  N70استاندارد  مقادير عدد نفوذ  3جدول 

N70 )
۱ Ep(kg/cm ردیف N70 )

۱ Ep(kg/cm ردیف N70 )
۱ Ep(kg/cm ردیف 

13 103 00 ۱4 19 11 40 193 1 

08 183 04 ۱4 13 18 09 139 ۱ 

01 39 09 ۱9 13 1۳ ۱3 103 0 

14 ۳9 03 10 11 ۱3 01 1۳3 4 

1۳ 193 01 1۱ 39 ۱1 00 133 9 

00 193 08 11 33 ۱۱ 40 193 3 

18 1۱9 0۳ 1۱ 133 ۱0 00 113 1 

03 193 43 19 109 ۱4 40 193 8 

1۳ 1۱9 41 11 113 ۱9 40 199 ۳ 

۱1 113 4۱ 1۳ 133 ۱3 40 113 13 

41 103 40 14 1۱3 ۱1 ۱8 103 11 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 3

۱3 103 44 11 1۱9 ۱8 1۱ ۳8 1۱ 

03 89 49 40 113 ۱۳ 18 ۳1 10 

1۳ 1۱3 43 18 103 03 ۱3 ۳3 14 

11 103 41 40 139 01 11 18 19 

18 1۱3 48 08 139 0۱ 1۳ ۳8 13 

 

 

 روش تجزیه و تحليل داده ها .0

 
فزار  نرم ا ستگي از  طه همب يين راب ها و تع ناليز داده  براي آ يق  ین تحق در ا

SPSS.V 11.5 .یرع توز ،توزیع آماري كه براي داده هاي در ایرن تحقيرق استفاده شد

نرمال مي باشد و حداقل تعداد داده ها براي رسيدن به تقریب مناسب در این نوع 

)n(توزیع برابر  25  مي باشد. با توجره بره قابليتهراي نررم افرزارSPSS  جهرت

),(سيون و تعيين نوع رابطه بين دو كميت ارگر 70NE p  مي توان توابع مختلف مانند

طي، ل يل رگرخ بع تحل مود توا سازي ن مائي ... را مدل ستفاده اگاریتمي، ن سيوني ا

)حرداقل مربعرات  LSDشده در این تحقيق بصورت خطري سراده و لگراریتمي برا روش 

به عنروان متغيرر  Epبه عنوان متغير مستقل و  70Nمعمولي( تخمين زده شده اند. 

شد. براي بررسي ميرزان اعتبرار روابرط خطري و باوابسته به نرم افزار معرفي می

)ضرریب  R، مقرادیر همچرون  SPSSلگاریتمي تخمرين زده شرده توسرط نررم افرزار 

می تواند مبناي قضاوت  , p-value)توزیع استيودنت(  T)توزیع فيشر( و  Fهمبستگي( ،

 باشد.

 
 نتايج تخمین روابط در بخش مصالح ريزدانه :   -1-3 

 

  به صورت زیر برآورد گردید : Ep , N70رگراسيون دو متغيير ر رابطه خطي مدل 

70N2.25269.558pE  (5                                                                                                            )

                            
 

)R/(رابطه خطي  ضریب همبستگي دو متغير مذكور در ،  Rکه 7420  مري باشرد

كه مقدار قابل قبولي مستقيم و مثبت این دو متغير است كه بيانگر رابطه خطي 

اسرت كره دال برر  4۳9/91سريون ارگر Fجهت اعتبار رابطه مذكور مي باشد. آماره 

 معرادل N70متغيرر مسرتقل  tسيون بوده و عالوه بر این آماره امعني داري كلي رگر

(113/1  =t آن برر  ۳9( است كه مبين تأثير معني داري )در سرطح احتمرال )درصرد

بيانگر آن است كه یك واحرد تغييرر )افرزایش یرا  (B)است. ضریب تخمين  Epتغيير 

خواهرد  Epواحد تغييرات )افزایش یا كاهش( در ميرزان  ۱9۱/۱موجب  NSPTكاهش( در 

 شد.

 به صورت زیر برآورد گردید :Ep و NSPT ر رابطه لگاریتمي مدل رگرسيون دو متغير

(6              )                                                             
70LnN0.4993.412pLnE    

R ( 191/3ضریب همبستگي دو متغير مذكور در رابطه لگاریتمي =R  مري باشرد كره )

 ت. بيانگر رابطه لگاریتمي و مثبت این دو متغير اس

است كه دال بر معني داري كلي رگرسيون بوده و  43۳/94رگراسيون  Fآماره ، 

( است كه مبرين ترأثير معنري t= 08/1معادل ) N70متغير مستقل   tآن آماره عالوه بر

بيرانگر  (B)است. ضریب تخمرين  Epدرصد( آن بر تغييرات  ۳9داري )در سطح احتمال 

واحد تغييررات  4۳۳/3موجب  N70كاهش( در  آن است كه یك واحد تغيير ) افزایش یا

 خواهد شد. Ep)افزایش یا كاهش( در ميزان 

بنابراین در بخش مصالح ریزدانه نتایج مدل خطي و مدل لگاریتمي نزدیك بهم 

 مي باشد كه هر كدام را مي توان به عنوان رابطه همبستگي نهائي تلقي نمود.

 
 ت دانه :نتايج تخمین روابط در بخش مصالح درش -2-3

 

  به صورت زیر برآورد گردید : Epو  N70رابطه خطي مدل رگراسيون دو متغير 

                                                                                                                                  

(7)                                                                                                                            
70N3.72330.064pE                                                                                                                                                               
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R ( 131/3ضریب همبستگي دو متغير مذكور در رابطه خطي  =R  مي باشرد كره )

دو متغير است. كه مقدار قابل قبولي جهت  بيانگر رابطه خطي مستقيم و مثبت این

است كه مبني برر معنري  ۱1۱/۱0رگراسيون  Fاعتبار رابطه مذكور مي باشد. آماره 

( اسرت كره t=  818/4معرادل )  N70متغيير مستقل  tداري كلي رگرسيون است. آماره 

اسرت. ضرریب  Epدرصد( آن بر تغييرات  ۳9مبين تأثير معني داري )در سطح احتمال 

 1۳1/0موجب  NSPTبيانگر آن است كه یك واحد تغيير )افزایش یا كاهش( در  Bتخمين 

 خواهد شد. Epواحد تغييرات )افزایش یا كاهش( در ميزان 

 به صورت زیر برآورد گردید : Epو  N70رابطه لگاریتمي مدل رگرسيون دو متغيير 

 (8)                                                                                                                                 

70LnN0.5383.131PLnE  

                                                                                                                                                                                              

R ( 31۱/3ضریب همبستگي این رابطه لگاریتمي=R مي باشد كه بيانگر رابطره )

است كه دليلي برر  0۳۱/14رگرسيون  Fلگاریتمي و مثبت این دو متغير است. آماره 

( t=  1۳4/0، معرادل ) N70متغير مستقل  tمعني داري كلي رگرسيون مي باشد. آماره 

است.  Epدرصد( آن بر تغييرات  ۳9ه مبين تأثير معني داري )در سطح احتمال است ك

موجب  N70بيانگر آن است كه یك واحد تغيير )افزایش یا كاهش( در  (B)ضریب تخمين 

 خواهد شد.  Epواحد تغييرات )افزایش یا كاهش( در ميزان  908/3

مدل خطي همبستگي در بخش مصالح درشت دانه با مقایسه نتایج به دست آمده ، 

بهتري را توصيف مي كند. بنابراین رابطه مدل خطي را به عنوان رابطه همبستگي 

 نهایي در نظر مي گيریم.

 

 

 نتيجه گيری:  .4

 
بر اساس نتایج مطالعات انجام شده مصالح تشكيل دهنده پي سد نرماب از دیدگاه 

درشرت دانره و  مجموعره وسريعي از خاكهراي مختلرف (USCS)طبقه بندي یونيفایرد 

پي  صالح  سد م پي  سطحي  مدل زیر ساس  بر ا يرد.  مي گ ها در بر لوط آن نه و مخ ریزدا

درصد مصالح عبوري از الك  93آبرفتي را مي توان در سه واحد ریزدانه )بيشتر از 

مره  بين ۱33ن نه ) شت دا مره  93تا  1۱( ، در لك ن بوري از ا صد ع شت ۱33در ( و در

( رده بندي نمود. بر اساس ۱33وري از الك نمره درصد عب 9دانه تميز )كمتر از 

مایز  بل ت پي قا عرض در  سترش  حاظ گ به ل نواختي  تد یك یه مم يز ال ندي ن ین رده ب ا

صالح  شد. م مي با سد  پي  نده  شكيل ده صالح ت یاد م ناهمگني ز يانگر  كه ب ست  ني

سيته  با پالستي سيلت ، رس  مدتار از  بوده و ع ندك  سيته ا پي داراي پالستي نه  ریزدا

اندك و كاني هاي غيرفعال تشكيل شده اند. این مصالح خاصيت تورم زائي ندارند. 

t/mميانگين دانسيته خشك مصالح 
3

 است. 1۱/۱و توده ویژه آن  19/1

مصالح واحد ریزدانه پي سد عمدتار در رده سفت تا بسيار سفت و مصالح واحد درشت 

 مي گيرند. دانه پي در رده مصالح متراكم تا بسيار متراكم قرار 

برا اسرتفاده از نترایج  Esدر این تحقيق تعيين مدول تنش ر كررنش خراك ، 

انجام پذیرفته در ساختگاه پي یکی از سدهای خاکی  PMT , SPTحاصله از آزمایشهاي 

شمال شرق ایران )نرماب( می بود که روابط همبستگی ریزدانه ها و درشت دانه ها 

صالح ر خش م هر دو ب ید. در  يين گرد طي و تع مدل خ نوع  نه دو  شت دا نه و در یزدا

تخمين زده شد. با توجه به پارامترهاي  Ep , N70لگاریتمي براي روابط بين دو كميت 

آماري منتج در بخش مصالح ریزدانه، مدل لگاریتمي همبستگي رابطه بهتري را بين 

ستگي و  طي همب مدل خ نه  شت دا صالح در خش م ند. و در ب مي ك صيف  يت تو ین دو كم ا

 ابطه معتبرتري را بيان مي كند. ر

در هرر محرل در محردوده  (N70)بنابراین با مشخص بودن عدد نفوذ اسرتاندارد 

از آنجا که در فرمت  را تعيين كرد. Esساختگاه سد مي توان مدول پرسيومتري خاك 

بيني نشده است، الزم است رها پيشموجود محل مستقلي براي فهرست و تعریف همه متغي  

، به رها بالفاصله پس از طر  در مقاله به شکل کامل تعریف گردندمتغي   که کليه

 رجوع شود.  (1)تعریف متغي رها بعد از رابطه
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. اصول مهندسي ژئوتكنيك )  1011براجا. ام. داس ، ترجمه طاحوني ، شاپور ،  .1

 جلد اول ر مكانيك خاك(.

شير . ۱ يابي ، ارد مه اط باولز ،  ترج لد 101۳، جوزف.  پي )ج حي  يل و طرا . تحل

 اول(.

مدیریت و  .0 سازمان  يك ،  عات ژئوتكن سيومتري در مطال مایش پر مل آز ستور الع د

 .1083( ، ۱۱0برنامه ریزي كشور نشریه )

در مطالعات ژئوتكنيرك ، سرازمان  (S.P.T)دستور العمل آزمایش نفوذ استاندارد  .4

 . 1083،  (۱۱4مدیریت و برنامه ریزي كشور ، نشریه )

سفندیاری9 طه  "(،1083) ا.،   . ا يين راب ماب و تع خاکی نر سد  ساختگاه  سی  برر

( حاصرل از EP( و مدول پرسيومتری )Nهمبستگی بين دو کميت عدد نفوذ استاندارد )

، آزاد اسالمی اراکامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان ن ، " SPT  ،PMTآزمایشات 

 اراک.

ل .3 عاتي مرح سي و گزارش مطال مين شنا هم ، ز لد دوازد ماب ، ج سدمخزني نر ه اول 

 ، مهندسين مشاور آب و توسعه پایدار. 1081ژئوتكنيك سد و تأسيسات سد ، 

گزارش مطالعاتي مرحله دوم سد مخزني نرماب ، زمين شناسي مهندسي ساختگاه ،  .1

 ، مهندسين مشاور آب و توسعه پایدار. 1089

، مهندسين  1089م سد مخزني نرماب ، پي آبرفتي ، گزارش مطالعاتي مرحله دو . 8

 مشاور آب و توسعه پایدار.

 

 

 

 


