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 خالصه

)(سرعت موج برشي تغييرات sV  تحليلها  درعمق یکی از پارامترهای مورد نياز در

و طبقه بندی سایت به  از جمله ارزیابی واکنش ساختگاه ژئوتكنيكيبررسيهای  و

است. از روشهای غير مستقيم تعيين سرعت موج برشی، های دیناميکی لحاظ طراحی 

شش نمونه  نتایج زا مقاله این است. درN)(نفوذ استانداردعدد استفاده از 

مطالعات ژئوتكنيك و ژئوفيزیک انجام شده در سطح شهر اصفهان، جهت بررسی 

استفاده شده  sVو  Nد بينتعدادی از رایج ترین همبستگی های تجربي موجو

است. مقایسه نتایج آزمایشات ژئوفيزیک با نتایج حاصل از همبستگيهای تجربی 

 باشند يم زیادي موجود داراي پراكندگي همبستگيهایبه طور کلی نشان می دهد 

به دست  sV متفاوتی برای مقادیر این همبستگيها ،Nثابت عدد یك ازاي به بطوریكه

ز ميان انبوه این همبستگيها تعداد محدودی از آنها نتایج قابل . ادهندمی 

دهند، البته ذکر این نکته نيز ضروری است که بعضا این  قبولی را بدست می

. بنابراین می برای یک جنس خاک نتایج یکسانی را نشان نمی دهندحتی روابط 

توان بيان نمود این همبستگيهای تجربی جایگزین دقيقی برای اندازه گيری های 

ژئوفيزیک نيستند و عدم قطعيت در پيش بينی ها باید در استفاده از این 

 روابط در نظر گرفته شود. 

 
همبستگيهای تجربی، سرعت موج برشی، عدد نفوذ استاندارد، کلمات کليدي: 

 .يزيکآزمايشات ژئوف

 

 

  مقدمه .1
 

)(سرعت موج برشی sV  بررسيهای  تحليلها و دریکی از خصوصيات دیناميکی خاک است که

طبقه بندی سایت به لحاظ طراحی های  و ساختگاهاز جمله ارزیابی واکنش  ژئوتكنيكي

مله جاز روشهای مستقيم صحرایی  توسط برشيسرعت موج دیناميکی استفاده می شود. 

 اي گمانه بين ؛ (Downholeاي ) گمانه درون روشهای آزمایشات ژئوفيزیک شامل

(Crosshole)دیناميکی  ، آزمایش نفوذ مخروط(SCPT) هاي  گيري اندازه بوسيله یا و

سرعت موج برشی . آیدمی  به دست خاك  نخورده دست هاي نمونه روي آزمایشگاهي بر

ش موثر، عمر نهشته، سيمانتاسيون و تابعی از چگالی خاک، نسبت تخلخل، تن

 تاریخچه تنش است.

تعيين سرعت موج برشی، استفاده از نتایج تست غير مستقيم از روشهای 

است. بواسطه وجود نمودارها و  (Standard Penetration Test)اندارد صحرایی نفوذ است

                                                 
  دانشيار دانشكده عمران، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تهران1
   دانشكده عمران، مجتمع فني مهندسي دانشگاه يزدارشد عمران،  کارشناس2
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 N)(نداردجداول متعدد، بسياری از خصوصيات فيزیکی خاک با دانستن عدد نفوذ استا

قابل استخراج است. این تست نسبتا ارزان و آسان بوده و حتی برای پروژه های 

در عين حال اکتشافات ژئوفيزیک گران قيمت بوده و در  کوچک قابل انجام است.

شاید ها  پروژه برخي در برخی سایتهای کوچک و نزدیک به مناطق شلوغ عملی نيست و

نباشد. بنابراین تعجبی نيست که بسياری از محققان برای یافتن  مقرون به صرفه

رابطه ای بين سرعت موج برشی و سایر ویژگيهای فيزیکی خاک بخصوص عدد نفوذ 

 استاندارد در تالش بوده اند.

از  یكي امروزه و گردیده ابداع 1۳۱1 سال حدود در (SPT) استاندارد آزمایش نفوذ

. سطحي می باشد زیر اطالعات و خاك استحكام ميزان آوردن بدست براي روشها متداولترین

 1448تحت شماره و استاندارد شده 1586DASTMعنوان تحت 1۳91از سال این آزمون 

 .[1] استاندارد ملی ایران منتشر شده است

وامل ایجاد نقصان در نتایج آزمایش صحرایی نفوذ استاندارد که به طور ع

 عوامل انسانی، تجهيزاتی و محيطی قابل تقسيم بندی اند در کلی در سه دسته

مجاور  های گمانه حاصل از نـتایج صـد در در بيش از صـد اختالف حتی منجر به مواردی

از جمله  گردیده اند، از اینرو نتایج این آزمایش هميشه قابل اعتماد نيستند.

این که ، شکل چکش کوبه، می توان به تجهيزات سازندگان مختلفموارد ایجاد خطا 

± ۱9در محدوده  hچکش از حرکت رفت و برگشت خودکار با کنترل ارتفاع سقوط  آیا

سيستم مورد استفاده طناب و طبلک است )قرقره یا  ميليمتر استفاده می کند

آیا در داخل نمونه گير استوانه ای ، باال بردن چکش( موتوری کم سرعت برای

اشاره  طول ميله متهو  فشار سربار، شود یا خير؟ شکافدار از غالف استفاده می

 .[0و  ۱] 1نمود

مطالعات ژئوتكنيك و ژئوفيزیک  شش مورد نتایج از استفاده با مقاله این در

موجود  اصفهان، تعدادی از رایج ترین همبستگی های تجربيشهر انجام شده در سطح 

 ر گرفته اند.سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد مورد بررسی قرا بين

 

 

 آزمایشات ژئوفيزیک  .۱

 

از جمله روشهای متداول آزمایشات لرزه نگاری درجا روشهای درون گمانه ای و بين 

 .به روش درون گمانه ای پرداخته شده استگمانه ای است که در ادامه 

در برداشت هاي لرزه نگاري درون گمانه ای با قراردادن لرزه سنج سه مؤلفه 

ه در عمق هاي مختلف با توليد موج توسط منبع توليد موج مكانيكي اي درون گمان

( و ضربه چكش P)توسط ضربه چكش بر صفحه فلزي براي توليد موج اوليه یا فشاری )

(( موج ایجاد شده به لرزه سنج Sبه الوار براي توليد موج ثانویه یا برشی )

رسيده به لرزه سنج  رسيده و توسط دستگاه ثبات ثبت مي گردد. در این حالت موج

موج مستقيم بوده و سعي مي گردد تا منبع توليد موج در نزدیكي دهانه گمانه 

 (.  1قرار گيرد )شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  درون گمانه ای شمايي از نحوه انجام آزمايش لرزه نگاري  -1شكل 

 

                                                 
  تر با اصول و روش اين آزمايش به کتب مكانيک خاک و استانداردهای مربوط مراجعه گرددبرای آشنايي بيش1

Seismometer

Seismograph
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 sV و  Nهمبستگيهای تجربی موجود بين  .0

 

 sV(، ۱133بر اساس آیين نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله )استاندارد 

متری در عمق زمين است که با توجه به ضخامت الیه  03سرعت موج برشی در فاصله 

های مختلف و سرعت موج برشی در آنها تعيين می گردد. این سرعت را می توان از 

 یر و یا روابط معتبر دیگر محاسبه کرد.رابطه ز

(1          )                                                                                 

                                                                                         





)/( sii
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s
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d
V 

به ترتيب ضخامت الیه و سرعت موج برشی در آن الیه  siVو  id رابطه، ایندر 

متر عمق از سطح زمين می  03است. این رابطه را برای تمام الیه ها تا فاصله 

 .[4] توان به کار برد

 داستاندار نفوذعدد  و برشي موج سرعت بين متعددیتجربی  همبستگيهایتاکنون 
در بسياری از این معادالت، است.  گردیده ارائهتوسط محققان داخلی و خارجی 

 صورتب sVو N بين همبستگي بيان براي ریاضي بهترین رابطه
b

s aNV  تعداد . باشد مي 

. اند بدست آمده محدود شاتآزمایو بر اساس  منطقه یك خاك براي روابطزیادی از این 

، 1، 8، 5، 1] ارائه گردیده اند 1 جدول در شماری از رایج ترین این همبستگيها

 .[11و  13، ۳، 1
 

 sec)/(mVs و  Nبين تجربی همبستگی -1جدول

Author(s) ID Soil Type Correlation between sV  and N  

Anbazhagan and Sitharam (2006) A All Soils 41.0
60)(50 NVs   

Athanasopoulos (1995) B All Soils 36.06.107 NVs   

Baziar et al (1998) C All Soils 3.02.0134 DNVs   

Brandenberg et al (2010) D All Soils 
124.0253.0

60 )()(8.87 




v

a
s

P
NV


 

Dikmen (2009) 

E All Soils 39.058NVs   

F Sand 33.073NVs   

G Silt 36.060NVs   

H Clay 48.044NVs   

Fazeli and Alizadeh (2010) 
I Sand/Gravel 245.0

60)(168 NVs   

J Silt/Clay  232.0
60)(175 NVs   

Fujiwara (1972) K All Soils 337.01.92 NVs   

Hafezi (2003) 

L Clay 39.0115NVs   

M Silt 46.088NVs   

N Clayey and Silty Sand 48.078NVs   

O Sand 47.091NVs   

P Fine Alluvial 41.0106NVs   

Q Coarse Alluvial 5.075NVs   

Hafezi and Ghezi (2007) 
R Fine Soils 4485.001.105 NVs   

S Coarse Soils 4964.062.83 NVs   

Hasancebi and Ulusay (2006) T All Soils 309.090 NVs   
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U 26.0
60)(79.104 NVs   

V 
Sand 

319.082.90 NVs   

W 205.0
60)(131 NVs   

X 
Clay 

269.089.97 NVs   

Y 237.0
60)(63.107 NVs   

Imai (1977) 

Z All Soils 337.091NVs   

AA Sand 331.06.80 NVs   

AB 
Clay 

292.02.80 NVs   

AC 292.0102 NVs   

Imai and Tonouchi (1982) 
AD 

All Soils 

314.09.96 NVs   

AE 351.0
67)(4.75 NVs   

Imai and Yoshimura (1975) 
AF 

All Soils 

33.076NVs   

AG 329..092 NVs   

Imai et al (1975) AH All Soils 341.09.89 NVs   

Iyisan (1996) AI All Soils 516.05.51 NVs   

Jafari (1995) 
AJ Cohesionless 53.0106 NVs   

AK Cohesive 67.03.43 NVs   

Jafari et al (1997) AL All Soils 85.022NVs   

Jafari et al (2002) 

AM Silt 77.022NVs   

AN Clay 73.027 NVs   

AO Silt and Clay 85.019 NVs   

Jica (2000) 

AP All Soils )200(161 277.0  NNVs  

AQ Sand )50(81 33.0  NNVs  

AR Clay )50(102 29.0  NNVs  

Jinan (1987) AS All Soils 202.0)3185.0(1.116  NVs  

Kanai (1966) AT All Soils 6.019 NVs   

Kiku et al (2001) AU All Soils 292.03.68 NVs   

Lee (1990) 

AV Sand 49.04.57 NVs   

AW Silt 32.064.105 NVs   

AX Clay 31.043.114 NVs   

Lee (1992) 
AY ML 233.0134.0 )1(8.82  DNVs  

AZ CL/ML 246.0118.0 )1(5.84  DNVs  

Maheswari (2008) BA All Soils 301.064.95 NVs   

Ohba and Toriuma (1970) BB All Soils 31.084 NVs   

Ohsaki and Iwasaki (1973) 
BC All Soils 39.04.81 NVs   

BD Cohesionless 47.059NVs   

Ohta et al (1972)  BE Sand 36.02.87 NVs   

Ohta and Goto (1978) BF All Soils 348.035.85 NVs   
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vکيلوپاسکال،  133، فشار اتمسفر معادل aPدر جدول فوق   فشار موثر ،

  ، عمق بر حسب متر می باشد.Dکيلوپاسکال و سربار بر حسب

 

 

 sV و  Nهمبستگيهای تجربی موجود بين دقت مطالعه موردی جهت ارزیابی  .4

 

با توجه به لزوم در دسترس بودن همزمان اطالعات مربوط به مطالعات ژئوتکنيک و 

 ششاز نتایج مطالعات و آزمایشات sV و  Nجهت ارزیابی همبستگيهایژئوفيزیک 

 .[1۱] اصفهان استفاده شده استشهر پروژه در سطح 

شایان ذکر است جنس خاک در سه مورد از این پروژه ها نهشته های درشت دانه 

دو مورد شامل آبرفتهای رودخانه ای  واریزه ای از نوع شن و ماسه رس و الی دار،

)ریزدانه فوقانی )رس( و درشت دانه زیرین )شن و ماسه( و یک مورد شامل خاک 

 ریزدانه رسی بوده است.

متناسب با جنس خاک در  1و استفاده از روابط جدول Nبا در دست داشتن

متر تعيين گردیده و در این  03پروژه های مورد بحث، سرعتهای موج برشی تا عمق 

لرزه نگاری ميان آن دسته از نتایجی که دارای کمترین اختالف با نتایج آزمایش 

 شده اند.   حاصلدرون گمانه ای بوده اند انتخاب و بر این اساس گرافهای ذیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG 34.0
67)(2.94 NVs   

BH Sand 34.088NVs   

BI Gravel 34.094NVs   

Okamoto et al (1989) BJ Sand 3.0125NVs   

Pitilakis et al. (1999) 
BK Sand 178.0

60)(145 NVs   

BL Clay 271.0
60)(132 NVs   

Seed and Idriss (1981) BM All Soils 5.04.61 NVs   

Seed et al (1983) BN Sand 5.056 NVs   

Shibata (1970) BO Sand 54.07.31 NVs   

Sisman (1995) BP All Soils 51.08.32 NVs   

Sykora and Stokoe (1983) 
BQ Sand 29.05.100 NVs   

BR Granular 27.0107 NVs   

Yokota et al (1991) BS All Soils 27.0121NVs   
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با نتايج آزمايش درون گمانه ای در پروژه sV و  Nتجربی بين همبستگيهایقايسه م -2شکل

 اول )نهشته های درشت دانه واريزه ای(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رون گمانه ای در پروژه دوم با نتايج آزمايش دsV و  Nمقايسه روابط تجربی بين -3شکل

 )نهشته های درشت دانه واريزه ای(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با نتايج آزمايش درون گمانه ای در پروژه سوم sV و  Nمقايسه روابط تجربی بين -4شکل

 )نهشته های درشت دانه واريزه ای(

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

با نتايج آزمايش درون گمانه ای در پروژه چهارم sV و  Nربی بينمقايسه روابط تج -5شکل

 )آبرفتهای رودخانه ای(
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با نتايج آزمايش درون گمانه ای در پروژه پنجم sV و  Nمقايسه روابط تجربی بين -6شکل

 فتهای رودخانه ای()آبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
با نتايج آزمايش درون گمانه ای در پروژه ششم sV و  Nمقايسه روابط تجربی بين -7شکل

 )خاک ريزدانه رسی(

 

با نتایج حاصل از  لرزه نگاری درون گمانه ایمقایسه نتایج آزمایشات 

 یك براي زیادي نسبتا پراكندگي داراي 1 جدول می دهد روابط همبستگيهای تجربی نشان

 .باشد مي خاك نوع

از ميان انبوه این همبستگيها تنها تعداد محدودی از آنها نتایج قابل 

دست می دهند، البته ذکر این نکته نيز ضروری است که بعضا این ه قبولی را ب

 می دهند.  برای یک جنس خاک نتایج یکسانی را نشان نحتی روابط 

)(از مقایسه متوسط سرعت موج برشی sV متر حاصل از آزمایشات درون 03تا عمق 

پروژه مورد بررسی می توان  ششدر مورد اشاره اي و همبستگيهای تجربی  گمانه

 اینگونه بيان نمود:  

مقایسه نتایج بررسی سه پروژه که در آنها ساختگاه متشکل از نهشته  -الف

های درشت دانه واریزه ای بوده است نشان می دهد در این نوع خاک با استفاده از 

 حاصل می گردد. منطقی ترینتایج  BM و APهمبستگيهای 

 لرزه نگارینتایج نزدیکتری به آزمایش  AXو J ،AIدر خاک رس همبستگيهای  -ب

 بدست می دهند.

نتایج نزدیکی به  در آبرفتهای رودخانه ای پراکندگی همبستگيهایی که -ج

روابط برای نتایج این بدست می دهند زیاد است بطوریکه حتی  لرزه نگاریآزمایش 

دو پروژه مورد بررسی نيز یکسان نيستند. شاید بهتر باشد در اینگونه خاکها که 

بطور کلی از دو الیه ریزدانه فوقانی و درشت دانه تحتانی تشکيل شده اند جهت 

ا استفاده از همبستگيهای فوق الذکر، برای بخش ریزدانه تعيين سرعت موج برشی ب

خاک و برای بخش درشت دانه نيز از همبستگيهای  خاک از روابط مختص این جنس

 مربوط به خاکهای درشت دانه استفاده گردد. 
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دقت نتایج  ،ند پروژهچبا در دست داشتن همزمان اطالعات ژئوتکنيک و ژئوفيزیک در 

بررسی  (در این مقاله )گردآوری شده sVو  Nهمبستگيهای تجربی بين اصل از ح

 اشاره نمود. ذیلنتایج به می توان گردیده و 
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 1

نتایج آزمایشات ژئوفيزیک با نتایج همبستگيهای موجود  بين اختالف دالیل -1

 : می تواند ناشی از موارد زیر باشد اردبين سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاند

بطوری عوامل ایجاد نقصان در نتایج آزمایش صحرایی نفوذ استاندارد  -الف

 نتایج این آزمایش هميشه قابل اعتماد نيستند.که 

 بدست آمدهمحدود  آزمایشاتو بر اساس  منطقه یك خاك براي همبستگيهای موجود -ب
 . اند

 . باشند مي خاك نوع یك براي زیادي نسبتا كندگيپرا این همبستگيها داراي -۱

)(از مقایسه متوسط سرعت موج برشی -0 sV متر حاصل از آزمایشات  03تا عمق

پروژه مورد بررسی می توان  ششدر مورد اشاره اي و همبستگيهای تجربی  گمانه درون

 اینگونه بيان نمود:  

کل از نهشته های درشت دانه واریزه ای ساختگاه متشمناطقی که  در  -الف

 حاصل می گردد. منطقی ترینتایج  BM و APهمبستگيهای باشد با استفاده از 

 لرزه نگارینتایج نزدیکتری به آزمایش  AXو J ،AI در خاک رس همبستگيهای -ب

 بدست می دهند.

که بطور کلی از دو الیه آبرفتهای رودخانه ای شاید بهتر باشد در  -ج

انه فوقانی و درشت دانه تحتانی تشکيل شده اند جهت تعيين سرعت موج برشی ریزد

 برای بخش ریزدانه خاک از روابط مختص این جنس ،همبستگيهااین با استفاده از 

به خاکهای درشت دانه  خاک و برای بخش درشت دانه نيز از همبستگيهای مربوط

 استفاده گردد. 

رای اندازه گيری های ژئوفيزیک نيستند روابط ذکر شده جایگزین دقيقی ب -4

و عدم قطعيت در پيش بينی ها باید در استفاده از این روابط در نظر گرفته شود. 

در واقع هدف اوليه از کاربرد این روابط کمک به تصميم گيری در مورد این است 

که آیا اندازه گيری های ژئوفيزیک برای یک سایت و یا یک سازه خاص توجيه پذیر 

 ست یا خير؟ا
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