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 خالصه
نياز روز افزون جوامع به توسعه شبكه هاي مختلف حمل ونقل نظير بزرگراهها 

راه آهن فرودگاه وابنيه فني مرتبط مثل پل ها وتونل ها موجب گردیده است تا 

استفاده از روشهاي نوین اندازه گيري سختي قشرهاي زمين  والیه هاي زیر سازي 

هاي كنترل روشگردند. . و روسازي به سرعت جایگزین متدهاي متداول فعلي 

روسازي به طور عمده بر اساس كنترل تراكم در محل است. این  هايكيفيت الیه

به علت  داراي دقت نامشخص هستند و همچنيننيروي كار و  ها كند، وابسته بهروش

ها، در برخي از محدودیت در حداكثر اندازه دانه ها از جملهبرخي محدودیت

شونده قابل استفاده  در مصالح خرد نيز  ه سنگي ومصالح مانند مصالح خرد

انجام می  vss. کنترل کيفيت اینگونه مصالح در حال حاضر با آزمایش  نيستند

اندازه گيری سختی برجا ی زمين با استفاده  در این مقاله ابتدا روشگردد . 

  از فن آوری نوین ژئوگيج معرفی شده سپس با انجام یکسری تحقيقات ميدانی در 

آزمون برجای از جنوب غربی ایران )منطقه لرستان( همبستگی ميان ای ناحيه 

در محل ژئوگيج و آزمون الکترومکانيکی  بارگذاری صفحه ای به روش سوئيسی 

مورد مطالعه ارائه شده است . در مرحله بعد با تلفيق نتایج  دو آزمایش 

الح خرده سنگی ارائه انجام شده روند تغييرات سختی زیر اساس درشت دانه و مص

 شده و روابط همبستگی تازه ای ارائه گردیده است . 

  
   ژئوگیج ، بارگذاری صفحه ای ،  آزمایش  زمین ، سختی یفیت ککنترل  کلمات کلیدي: 

   
 

 

  مقدمه .1
 

شناسایی ،ارزیابی و کنترل خواص مکانيکی قشرهای زمين و الیه های زیر سـازی و 

و نقل از جمله نيازهای اساسی در روند طرح ،اجـرا و روسازی در شبکه حمل 

همچنين نگهداری و بهسازی این نوع سيستم ها است. امروزه  این نکته به خوبی 

روشن گشته است که ارزیابی صحيح و منطبق با واقعيت از شرایط زیر سطحی زمين  و 

ـازه های قشرهای زیر سازی و روسازی می تواند تضمين کننده پایداری و دوام س

احـداث شده بر روی  آن الیه ها گردد . اندازه گيـری دقيق پارامترهای مرتبط با 

سختی زمين در محل احداث ســازه های حساس  و ابنيه فنی و خاکبرداری های 

عميق،خاکریزی های حجيم و نقاطی که زمين تحت عمليات بهسازی   قـرار می 

. بررسيهای عملی انجام شده در حين و ]1[گيرد،از اهميت ویـژه ای برخوردار است

یا پس از ساخت            بسياری از پروژه ها مشخص نموده است که پارامترهای 

مرتبط با سختی زمين به شدت تحت اثر روش های اندازه گيری و آزمایشهای مرتبط 

حساسيت  با آن قرار داشته و در نتيجه برآوردهای انجام شده در این زمينه از

 . ر زیادی برخوردار استبسيا

،در زمينه برآورد سختی زمين ، در اطراف  1رفتار سنجی و تحليل معکوس    

ابنيه احداث شده این واقعيت را روشن ساخته که در اغلب ارزیابی ها ،سختی 

زمين در شرایط واقعی از سختی اندازه گيری شده بر روی   نمونه های مورد 

فاده از روش های تلذا ابداع و اس . ]2[ تآزمایش در آزمایشگاه بيشتر اس

                                                 
1 Back Analysis 
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اندازه گيری سختی که در طی آن محيط خاک و یا قشرهای دانه ای دچار کمترین 

 .از اهميت ویژه ای برخوردار است دستخوردگی و کاهش استحکام طبيعی شوند 

 
تعيين مدول بر جهندگي خاك و محاسبه سختی زمين و بستر روسازی یكي از گامهاي 

اساسي در مهندسي ژئوتكنيك و راه و ترابری مي باشد. تنوع گسترده اي از 

آزمونهاي آزمایشگاهي وبرجا براي این كار وجود دارد كه هر یك داراي مزایا و 

زمایشگاهی جهت اندازه گيری محدودیتهای خاص خود هستند. توانایی آزمون های آ

دقيق مدول خاکها به قابليت آنها در بازسازی شرایط اوليه تنش و شرایط 

جام آزمونهای انابتدا به بررسی و روش  ادامهبارگذاری بستگی دارد .در 

آزمایشگاهی جهت تعيين مدول برجهندگی و سختی بستر خاک پرداخته می شود و سپس 

ط آزمونهای صحرایی برجای استاتيکی و دیناميکی در خصوص نحوه عملکرد و شرای

در نهایت ضریب .  تعيين کننده سختی و مدول خاک به بحث و بررسی پرداخته می شود

همبستگی حاصل از انجام آزمونهای مختلف بر روی خاکهای درشت دانه  بين نتایج 

ه جای و آزمون ژئوگيج با هدف جایگزینی ژئوگيج ب vssآزمون بارگذاری صفحه ای 

vss  ارائه می گردد . به ویژه در کنترل کيفيت الیه های روسازی راه 

 
 

 زمینروش های رایج اندازه گیری سختی  .2

 
مشخصات ژئومکانيکی الیه های زمين و مصالح دانه ای در دو بخش قابل بررسی هستند 

. بخش اول شامل مشخصات مکانيکی مرتبط با گسيختگی و شکست برشی و بخش دوم در 

برگيرنده پارامترهای سختی و خواص تغيير شکل پذیری مصالح است که رفتار و 

می نمایند . روشهای اندازه گيری  واکنش بستر را تحت اثر بارهای مختلف تعيين

خواص ژئومکانيکی الیه های زمين و مصالح دانه ای از جمله سختی آنها به دو گروه 

 آزمایشگاهی و صحرایی تقسيم می گردند . 
 

 روشهای مبتنی بر آزمونهای آزمایشگاهی   –الف 

جود آزمونهای متعددی جهت سنجش خواص مکانيکی مصالح دانه ای در آزمایشگاه و

دارد . مهمترین روشهای آزمایشگاهی اندازه گيری سختی ،عبارتند از : آزمایش سه 

،برش ساده و حلقوی ، آزمایش ستون تشدید ،آزمایش برش پيچشی بر  1محوری سيکليک

روی نمونه های استوانه ای توخالی و آزمایش تعين مدول برجهندگی مصالح دانه ای 

 . 

انتخابی ،عوامل تکنيکی متعددی بر نتایج آزمونهای صرفنظر از نوع آزمون        

سنجش سختی خاک و مصالح دانه ای در آزمایشگاه تاثير گذاشته و موجب می گردد تا 

ء سختی اندازه گيری شده با مقدار واقعی آن اختالف داشته باشد . مهمترین منشا

خطی در  ایجاد اختالف در تعيين سختی مصالح دانه ای و خاکها ،به ماهيت غير

نسبت سختی نرماليزه مطابق تعریف عبارت است  .رفتار این نوع مصالح بر می گردد

نسبت سختی در دامنه تغيير شکل نسبی دلخواه به حداکثر مقدار سختی در دامنه از 

  تغيير شکل نسبی بسيار کوچک .

 
 مبتنی بر آزمایشهای صحرایی ی روش ها -ب

در آزمونهای محلی به کمک تجهيزات ویژه و با اعمال شرایط بارگذاری خاص بر روی 

سطح یا داخل بستر ،سختی الیه ها به صورت مستقيم و یا غير مستقيم اندازه گيری 

مهمترین . می شود . که شامل دو نوع برجای استاتيکی و لرزنده می باشند 

زمين عبارتند از آزمون بارگذاری آزمونهای برجای استاتيکی اندازه گيری سختی 

. از مهمترین  3و آزمون بارگذاری صفحه ای به روش سوئيسی 2صفحه ای متعارف 

افت و خيز سنج ضربه ای ، راه آزمونهای از  آزمونهای برجای لرزنده می توان

 را نام برد .  5و داینافلکت  4سنج

 

 
 آزمایشهای لرزنده اندازه گیری سختی زمین  .3

                                                 
1  Repated Load Triaxial 
2 Plate Load test 
3 Vss test 
4  Road Rater 
5  Dynaflect 
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تحقيقات اخير انجام شده در زمينه اندازه گير ی مقادیر سختی در خاکها و مصالح 

ای بيانگر آن است که مقادیر سختی نمونه هایی که در آزمایشگاه تعيين می  دانه

گردند در حد بسيار پایين تری از سختی محاسبه شده از طریق تحليل معکوس تغيير 

و سختی بدست آمده از آزمایشهای برجای شکل های مشاهده شده در اطراف سازه ها 

وجود چنين نتایجی استفاده از روشهای اندازه گيری برجا و   ] 2[ژئوفيزیکی است 

به خصوص روشهای نوین را که در طی آن محيط مورد آزمایش در مصالح و الیه های 

 روسازی راه دچار کمترین اغتشاش می گردد را بيشتر توجيه می نماید 

 .این روشها آزمون لرزنده برجا ژئوگيج می باشد دترین از جمله جدی

 

 

 و قابلیتهای آن معرفی دستگاه ژئوگیج  .4

 

از جمله جدیدترین دستگاههای تغيير شکل سنج لرزنده ژئوگيج نام دارد . که 

ميـن های     فــن آوری آن در ابتدا توسط صنعت دفاع آمریکا به منظور یافتن

غيـر فلزی مورد استفاده قـــرار گرفت . سپس در واکنش نياز به دستگاه 

آزمایش تعيين وزن مخصوص در محل با عملکرد سریعتر و ارزانتر ،اداره کل 

به  2(ARPAو  اداره برنامه پژوهشی پيشرفته وزارت دفاع آمریکا ) 1(FHWAراهها )

ری نظامی همکاری کردند . محصول منظور بررسی  امکان استفاده از این فن آو

یا ژئوگيج ناميده شد که توسط شرکت هامبولت  3(SSGاین تحقيقات گيج سختی خاک )

 توليد شده است.

بـه همـراه  4(Mn DOTبه طـــور وسيعي در مينسوتا  )  SSG، 1994از ســــال      

بـراي تحقيقات انجـــام شده توسط دپارتمان حمـل و نقـــل ایــالت مينسوتـــا 

 بهبود مــراحــل ســـاخت ســازه هــاي زیر زميني به كــار گرفته شد . 

را نشان می دهد شماتيک آن  2و شکل ژئوگيج ساخته شده توسط شرکت هامبولت  1شکل 

.]3[ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                  : دستگاه ژئوگیج 1شکل            

 ]3[: شکل شماتیک ژئوگیج  2شکل 

                  

 
بود ولي در طول  SSGهدف اوليــه آزمایشها اعتبار سنجي تكنولوژي       

استفاده از آن ،نكات بسياري در مورد عدم یكنواختي در تراكم در روشهاي فعلي 

 .بدست آمد . این نتایج باعث درخواست استفاده بيشتر از مدل هاي ژئوگيج گردید

در مرحله پيش از توليد دستگاه توسط شركت هامبولت و  1996-7در سالهاي  

سوتا مورد ارزیابي قرار گرفت . این مطالعات دپارتمان حمل و نقل ایالت مين

نشان داد كه سختي و مدول خاك نقش مهمتري از وزن مخصوص در عملكرد عمليات 

یا ژئوگيج  5(HSGبا نام گيج سختي هامبولت ) SSG، 1998خاكي دارند . در سال 

 توليد شد و توسط مراكز تحقيقاتي بسياري مورد ارزیابي قرار گرفت .
 

این روش تحت استاندارد انـدازه گيـري سـختي مـدول  2002ایت در سال در نه     

 مـورد تایيـد         سنگدانه با روش الكترومكانيكي –برجاي خاك و مخلوط خاك 

قرار گرفت . ژئـوگيـج مقاومت مصالح در زمين را اندازه مي گيرد . این دسـتگاه 

ایجاد شده در سطح            نيروي كوچكي را به خاك اعمال كرده و تغيير مكان 

                                                 
1 Federal Highway Administration 
2 U.S. Department of Defense ,s Advanced Research Programs Administration 
3 Soil Stiffiness Gauge 
4 Minnesota Department of Transportation 
5 The Humboldt Stiffness Gauge 
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را به عنوان تابعي از فركانس هاي مختلف لرزش مداوم اندازه مي گيرد . به ایـن 

 به دست مي آید .              ترتيب سختي ،یعني نسبت نيرو بر جـابه جـایي،

 
به عبـارت دیگر این دستگاه با اعمال نوسان با دامنه كوچك ،تغيير مكان بسيار 

هرتز )با  100-196فركانس جــداگانه بين  25( را در mm 3-10*  1.27از  كوچكي )كوچكتر 

هــرتز( به زمين وارد مي كند .سختي در هر فركانس وارد مي شود و  4فاصله 

مي شود. كل مراحل حـدود یك     فركانس نمایش داده  25ميانگين سختي ها در 

ناسب با مدول برشي خاك دقيقه طول مي كشد . در این فركانس ها ،مقاومت سطح مت

است . با فرض ضریب پواسون ،مدول برشي و مدول االستيك )مدول یانگ( را ميتوان 

 ]3[به دست آورد .
 

ميلی متر  280پوند( ، قطر آن  22کيلوگرم ) 10دسـتگاه در حدود این وزن       

اینچ( است و از طریق یک پاشـنه صلب  10ميليمتر )  254اینچ( و ارتفـاع آن  11)

بر روی سطـح زمين قـرار می گيرد . پاشنه شـامل ،حلقه متصل به خـود به قطر 

اینچ( و  5/3يلی متر ) م     89اینچ (و قطر داخـلی  5/4ميلی متـر)  114خارجی 

اینچ( می باشد که در تماس با خاک است و بارگذاری  50/0ميلی متر )  13ضخامت 

از طریق جـدا کننده های الستيکی  این وزناز طریق این حلقه انجام می شود . 

به پاشنـه منتقل می شود . روی پاشـنه )متصل به آن( لرزاننده ای است که 

ایت می کند . سنسورهای متصل به لـرزاننده و پاشنـه پاشنه و سنسورها را هــد

برای اندازه گيری نـيرو و ميــزان تغيير شکل بر حسـب فرکانس ، که با 

استفاده از آن سختی خـاک محــاسبه   می شود ، مورد استفاده قرار می گيرد . 

 لرزاننده ،نيروی دیناميکی را توليد می کند . 

کيلو پاسکال  معادل  58/27ژئوگيج سطوح تنش خاک در روسازی در حــدود      

کيلوگرم بر سانتيمتر مربع را توليد می کند . اگر ضریب پواسون فــرض  27/0

شود ، مــدول االستيک خــاک و مدول برشی را می توان از رابطه به دست آورد . 

اندازه گيــری می کند .  ژئوگيج مــدولی مشابه با مــدول برجهندگی مصالح را

این مسـاله باعث می شود که بتوان اندازه گيری های ژئوگيج را با مدول 

  . ]3[برجهنــدگی همبسته کــرد 
 

كه توسط اختالف )soilF(به خاك زیر پاشنه صلب  )drF(نيروي اعمال شده توسط لرزاننده 

 .]4[تغيير مكان صفحه انعطاف پذیر اندازه گيري مي شود به شرح زیر است 
 

(1                             )                                                                       

1XintM ω2+ )1X -2(Xflex= Ksoil= FdrF 
 

 كه در آن :   

drF  نيروي اعمال شده توسط لرزاننده الكترومكانيكي ومنتقل شده به خاك ،flexK 

 ذیرپتغيير مكان صفحه انعطاف   2X، سختي صفحه انعطاف پذیر 

1X تغيير مكان پاشنه ،intM   بر حسب کيلوگرم ، وزن اجزاي داخليπf2  =ω   كه در

 فركانس است fآن 

 

 موارد زیر را نتيجه مي دهد :( بر واحـد زمان 1مشتق گيري از رابطه )

 

(2                               )                                                                                                      

Fsoil
/

1VintMω2+)1V-2(VflexK=  

 

 سرعت پاشنه مي باشد  1Vو  سرعت صفحه انعطاف پذیر  2V  :كه در آن 
 

 برابر است با :پس از دیفرانسيل گيری به سادگي  )soilK(سختي خاك 
 

 (3                                 )                                                                                                                              

Ksoil=  
Fsoil

/

V1
 

  

فركانس اندازه گيري مي كند  25ژئوگيج پاسخ سختي خاك را در  با توجه به اینکه 

 تعيين مي شود : 4رابطه از طریق  (Ksoil)و از این رو مقدار ميانگين سختي خاك 
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Ksoil =  
Kflex

n
∑

(X2− X1)

X1

n
1 + Mint ∑

ω2

n
=

Kflex

n
n
1 ∑

(V2− V1)

V1
+ Mint ∑

ω2

n
                                                                              n

1
n
1   (4)  

 

 تعیین پارامترهای سختی الیه های روسازی در منطقه مورد مطالعه  .5

 
اندازه گيری و تعيين نمودار سختی  و همچنين کنترل کيفيت الیه های روسازی در 

ميليمتر و باالتر ( در حالت  50به قطر  تن سنگدانهشمصالح درشت دانه )با دا

برجا ،بعلت عدم امکان نمونه برداری دست نخورده و همچنين عدم انجام تست 

دانسيته معمولی با دشواریهایی همراه است . جهت کنترل کيفيت اینگونه مصالح در 

ی به روش سوئيسی در ایران و خيلی از حاضر از آزمایش بارگذاری صفحه ا حال

اروپایی استفاده می گردد . استفاده از این روش که نسبتًا پر هزینه و  کشورهای

کار بوده که به دليل ایجاد گران می باشد نيازمند داشتن تجهيزات ویژه و نيروی 

 امکان تست مجدد در محل بارگذاری، تغيير شکل در زیر صفحه بارگذاری دستگاه 

جدیدترین استفاده از  ،ین مشکالتدر مقاله حاضر جهت غلبه بر اوجود ندارد .  شده

ژئوگيج که غير مخرب بوده و امکان به نام  لرزنده برجا ییآزمونهای صحراروش از 

تکرار آزمون به تعداد خيلی زیاد وجود دارد مورد توجه قرار گرفته است . در 

 ادامه ضریب همبستگی بدست آمده بين دو آزمون فوق الذکر ارائه گردیده است . 
 

ژئوگيج  ،  VSSآزمایشهای انجام شده در این مطالعه شامل آزمون های          

، و همچنين آزمایش های تکميلی شامل آزمایش های دانه بندی ، تعيين حدود 

که در مسير در دست احداث اتربرگ و هم ارز ماسه ای در هر  نقطه می باشد . 

به  3و  2،  1طعات کوهدشت )استان لرستان ( بر روی ق –چهار خطه خرم آباد 

متر از مسير انجام  50در محل در هر همراه آزمون تعيين وزن مخصوص صحرایی 

 (. 1392- 1391)سالهای گرفته است.

پيرامون چاله آزمون وزن مخصوص  نقطه( ، 8نقطه ) به طور متوسط  10تا  5در  

دازه در محل ، در شعاع تقریبی یک متر ،سختی و مدول االستيک توسط ژئوگيج ان

انجام شده است. علت  VSSدر کنار این چاله همچنين آزمون .گيری شده است 

اندازه گيری ژئوگيج در چندین نقطه در هر محل ،ميانگين گيری از اندازه گيری 

 ها و ارزیابی قابليت اعتماد نتایج می باشد. 
 

ایش به منظور انجام آزمایش تعيين وزن مخصوص حداكثر آزمایشگاهي ) آزم       

متر از مسير یك  500تراكم ( براي الیه زیر اساس رودخانه ای درشت دانه در هر 

نمونه گرفته مي شود. نمونه گيري از سه نقطه نزدیك به هم در مجموع به مقدار 

كيلوگرم مي باشد ( انجام شده  50كيلوگرم ) حداقل مورد نياز آزمایشگاه  70-60

خصوص آزمایشگاهي ودرصد رطوبت بهينه به ونمونه ها براي تعيين حداكثر  وزن م

 آزمایشگاه فرستاده مي شوند. 
 

در قطعه سوم محور مذکور ، الیه هاي خرده سنگي براي پر كردن فرورفتگي      

متر  8هاي عميق و برخي دره ها به كار رفته است. عمق این گودي ها گاهي تا 

سانتيمتري  50-60مت هاي  نيز مي رسد. در این حالت الیه هاي خرده سنگي با ضخا

متر  1به ترتيب شماره گذاري شده ، ریخته و متراکم مي شوند. از ارتفاع 

% ( و قبل از اجرای جسم راه این 100مانده به بستر سابگرید )الیه با تراکم 

سانتيمتري ریخته ،كوبيده و متراکم مي شوند. در هر یك از  30الیه ها به ضخامت 

انجام گرفته است. در مصالح خرده VSS اكم كردن آزمون این مراحل وپس از متر

شخص شده ودر مسنگي  در هر محل حداكثر اندازه سنگدانه ها و ضخامت الیه ها 

 . فرم نتایج آورده شده است
 

هنگام اندازه گيري سختي ومدول خاك ، باید عدم قطعيت موجود در آنها را      

مي توان      در نظر داشت. از عواملي كه منجر به این عدم قطعيت مي گردند ، 

به متغير بودن شرایط خاك ، ناهمساني )تابعي از ساختار خاك و یا شرایط تنش 

رجا ، خطاي آزمون وخطاي ناهمسان ( ، دست خوردگي ، محدودیت هاي تجهيزات د

( . همچنين باید توجه داشت كه مصالح متراكم 1996تفسير اشاره نمود ) كرامر ، 

شده به مقدار مورد انتظار یكنواخت نيستند .  سختي ، پارامتر بسيار حساسي 

 . از مصالح براي نشان دادن این تغييرات است

 

 

 و آزمونتعیین ضرائب و رابطه همبستگی بین د .          6
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بر حسب مدول  VSSبه منظور بررسي نتایج ، داده هاي نهایي در قالب نمودار مدول 

ژئوگيج ترسيم شده است. سپس منحني همبستگي با توجه به بيشترین مقدار ضریب 

همبستگي كه در حالت غير خطي وتابع توان دار مشاهده شده است ، رسم گردیده 

را بر حسب مدول ژئوگيج و منحنی همبستگی بين این  VSSمقادیر مدول  3است.شکل 

 مقادیر را نشان می دهد . 

 
 

 بر حسب مدول ژئوگیج  VSSمدول  : 3شکل

 

مشاهده مي شود محدوده تغييرات مدول ژئوگيج در تحقيق  3همانطور كه در شكل 

  VSS  ،6/298 – 8/59مگاپاسکال و محدوده تغييرات مدول  6/64 – 8/202حاضر 

  .اسکال مي باشدمگاپ

( می 5رابطه همبستگی بر اساس منحنی همبستگی به دست آمده به صورت رابطه )

 باشد : 
 

y = 7.8072 X0.56              R2 = 0.839  (5 )                                                

                                                                   

 
مورد درشت دانه و خرده سنگی به منظور بررسی بيشتر ،نتایج را به تفکيک مصالح 

بر حسب مدول ژئوگيج را به تفکيک  VSSمقادیر مدول  4بررسی قرار می دهيم . شکل 

برای مصالح درشت دانه و مصالح خرده سنگی مورد آزمایش در تحقيق حاضر را نشان 

 .می دهد 

 

 
 

بر حسب مدول ژئوگیج ، به تفکیک مصالح خرده سنگی و درشت  VSS:  مقادیر مدول  4شکل 

 دانه 

 

مانطور که در نمودار باال مشاهده می شود نتایج مصالح درشت دانه دارای ه

پراکندگی بيشتری نسبت به مصالح خرده سنگی می باشند . در این حالت بهتر است 

y = 7.8072x0.56

R² = 0.839
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ورد بررسی قرار گيرد . همبستگی نتایج برای هر دو نوع مصالح به صورت جداگانه م

 ( . 6وشکل  5) شکل 
 

 
 

 بر حسب مدول ژئوگیج ، مصالح درشت دانه  VSS:  مدول  5شکل 

 

( می 6رابطه همبستگی بر اساس منحنی همبستگی به دست آمده به صورت رابطه )

 باشد : 
 

ME = 0.1876 MG
1.3931              R2 = 0.7308  (6   )                                              

                                                                       

        
 

را بر حسب مدول ژئوگيج و منحنی همبستگی بين این مقادیر  VSSمقادیر مدول  6شکل 

 را برای مصالح   خرده سنگی نشان می دهد . 
 

 
 

 بر حسب مدول ژئوگیج ، مصالح خرده سنگی  VSS:  مدول   6شکل

 
رابطه همبستگی بر اساس منحنی همبستگی به دست آمده برای مصالح خرده سنگی به 

 ( می باشد : 7صورت رابطه  )

 

ME = 0.4023 MG
1.2001              R2 = 0.8194  (7                                        ) 

                                      

 
 

 نتیجه گیری .7

 
ارزیابي دقيق پارامترهاي مكانيكي نظير سختي در بستر هاي ماسه اي كه نمونه 

برداري دست نخورده از آنها امكان پذیر نيست نقش كليدي در تبيين رفتار این 

دارد هدف تحقيق نوع مصالح وپایداري ابنيه مستقر بر روي آنها در شرایط مختلف 

y = 0.1876x1.3931

R² = 0.7308
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و ژئوگيج با هدف جایگزینی آزمون ژئوگيج  VSSحاضر یافتن همبستگی بين آزمونهای 

کنترل کيفيت الیه های روسازی بوده است . در این تحقيق به ویژه در   VSSبه جای 

ازه گيری سختی الیه های روسازی راه با دبرای اولين بار موفق به ان ينمولف

موسوم به  سوئيسی نتایج با آزمون بارگذاری صفحه ایآزمون ژئوگيج و مقایسه 

درشت  مصالح. طی مطالعات انجام شده ،سه رابطه همبستگی جهت  ندگردید  vssآزمون

دانه ، مصالح خرده سنگی )راکفيل( و تلفيق این دو به همراه ضرایب همبستگی 

ی مصالح بنابراین ضریب همبستگی تازه ای برابه تفکيک بدست آمده است .مربوطه 

ذکر شده در باال در این مقاله تعریف شده است که می توان آن را با دقت نسبتًا 

شایان ذکر است از ميان روشهای مورد  به کار برد .  VSSباالیی به جای آزمون 

استفاده جهت کنترل کيفيت الیه های روسازی و تعيين سختی بستر روش معرفی شده در 

 : ی باشد م این مقاله  دارای مزایای زیر

  اندازه گيری خواص مکانيکی الیه های زمين نظير سختی ، بدون نياز به حفر

 گمانه و ایجاد هر گونه دستخوردگی و اغتشاش در محيط خاک 

 الیه های زیر سازی و  کيفيت امکان استفاده از این آزمایش در تعيين

روسازی راهها و فرودگاهها به منظور ارزیابی عملکرد این الیه ها بدون 

 نياز به برداشت الیه های فوقانی و توقف بهربرداری 

  امکان تلفيق نتایج این آزمایش با سایر روشهای صحرایی نظير بارگذاری

ای شبه ( ، بارگذاری صفحه FWD، افت و خيز سنج ضربه ) PLTصفحه ای 

 استاتيک به منظور ارائه منحنی سختی خاک .
 

   بسياری از روشهای اندازه گيری برجای مدول االستيک یا سختی نياز به

نيروی زیادی برای ایجــاد تغييرشکل های قابل اندازه گيری دارند . 

دستگاه ژئوگيج از تکنولوژی نظامی )ارتش آمریکا( برای اندازه گيری 

تغيير شکل های بسيار کوچک استفاده می کند که اجازه استفاده از 

ی بسيار کوچک را نيز می دهد . هنگامی که دستگاه می لرزد بارها

 δ،تغييرات کوچکی در نيرو به وجود می آورد . سطح بستر به اندازه 

( ، مدول Rتغيير شکل می دهد که متناسب با شعاع خارجی حلقه پاشنه )

(خــاک است. سختی  υ( و ضریب پواسون )G( یا مدول برشی )Eاالستيک )

 تعریف می شود . /δ K = Pو به جا به جاییبرابر نسبت نير
 

  کيلوگرم ( که به راحتی با دست قابل  10وزن بسيار کم دستگاه )حدود

 جابه جایی است .
 

  با توجه به غير مخرب بودن آزمون ژئوگيج امکان انجام این آزمون به

 تعداد بسيار زیاد در یک محل وجود دارد .
   

 ود یک دقيقه طول می کشد که نسبت به سرعت انجام آزمایش در این روش حد

 سایر روشهای از سرعت بسيار باالیی برخوردار است . 
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