
 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

OHN10103160783 
ی زاویه وعدد نفوذ استاندارد  بین وابط تجربیبررسی ر

 اصظکاک داخلی خاک

 

 

 3، حسین مالعباسی2، ایمان امیری1پاشاعیسی شوش

 استادیار دانشگاه صنعتی بابل -1

  کارشناس ارشد خاک و پی مؤسسه صنعتی مازندران -2

 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی بابل -3
 

imanamiri1985@gmail.com 
 

 خالصه

های با پيشرفت جوامع بشری و گسترش ساخت و ساز، تمایل برای ساخت مجتمع

تر شرایط ساختگاه بلندمرتبه افزایش یافته و این امر ضرورت بررسی هرچه دقيق

هاي اصلی تعيين روابط بين پارامترهای خاک همواره از دغدغه دهد.را نشان می

مهندسين ژئوتکنيک بوده است. به دليل پيچيدگي در رفتار ذاتي خاک،  بررسی 

باشد که نتایج روابط بين پارامترهای خاک امری بسيار دشوار و البته مفيد می

ی اصطکاک زاویهتواند کمک شایانی به علم ژئوتکنيک ارائه دهد. حاصل از آن می

های مقاومتی خاکهای های اصلی برای نشان دادن مشخصهداخلی خاک یکی از مؤلفه

محوری و یا برش مستقيم هایی نظير سهباشد و با انجام آزمایشدانه میدرشت

عملی آزمایش در این مقاله سعی به بررسی  .آیدهای خاک بدست میبرروی نمونه

و  ای پرداخته شدههای دانهمقاومت برشی خاک نفود استاندارد در ارتباط با

ی ارائه رابطه سعی بر ،سایر روابط تجربی با یکدیگری پس از مقایسههمچنين 

عدد نفوذ  براساسی اصطکاک داخلی خاک زاویه جهت تخمين یتجربی دقيق

 استاندارد شده است.

، مقاومت نفوذ استاندارد آزمایشی اصطکاک داخلی خاک، کلمات کلیدی: زاویه
 برشی خاک.

 
 

 مقدمه .1

 

وجود طور کلی دو روش برای تعيين پارامترهای مختلف فيزیکی و مکانيکی خاک به

های های آزماشگاهی بر روی نمونه. روش اول یا روش مستقيم مبتنی بر آزمایشدارد

-گيری میباشد و پارامترهای موردنظر مستقيمًا اندازهنخورده یا دستخورده میدست
شوند. روش دوم انجام آزمایشهای صحرایی و استفاده از روابط تجربی بين نتایج 

های باشد. در مواردی همچون تعيين مشخصهصحرائی با پارامترهای موردنظر می

باشد معموالً پذیری خاک که تأثير دستخوردگی بر نتایج بسيار جدی میمقاومتی و شکل

ای که حساسيت زیادی به ًا در خاکهای دانهارجحيت با روش دوم است. این مطلب مشخص

سازی برای گيری از زمان گرفتن نمونه تا حمل آن به آزمایشگاه و آمادهنمونه

باشد. لذا این خاکها را بهتر است با آزمایشهای صحرایی آزمایش دارند مهمتر می

ی مورد مطالعه قرار داد تا اثرات دستخوردگی به حداقل برسد. آزمایشهای صحرای

نفوذ مخروط، پرسيومتری، اتساع سنجی، برش ، نفوذ استاندارد  متداول عبارتند از

پره، برش آیووا. روابط تجربی متعددی براساس نتایج آزمایشهای صحرایی برای 

 مقالهدر این  .اندتعيين پارامترهای مختلف رفتاری و مقاومتی خاک ارائه شده

 یسعی بر آن شده است که براساس روابط تجربی آزمایش نفوذ استاندارد برای زاویه

ای مستقيم بين این دو پارامتر بيان کرده تا بتوانيم خاک، رابطهداخلی اصطکاک 

یک تخمين اوليه از این روابط بدون نياز به آزمایشهای بيشتر بدست آوریم. 

ای کامل با استفاده از شده، مقایسهروابط ارائه  سنجیهمچنين به منظور صحت

 .دهيمهای مورد نظر انجام میداده
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 ی اصطکاک داخلی خاکزاویه .2

 

)زاویه های اصلی برای نشان دادن (، یکی از مؤلفهی اصطکاک داخلی خاک

با ی اصطکاک داخلی خاک باشد. زاویهدانه میهای مقاومتی خاکهای درشتمشخصه

های خاک در محوری و یا برش مستقيم برروی نمونههایی نظير سهانجام آزمایش

-ی اصطکاک داخلی را میآید. زاویهآزمایشگاه و یا انجام برش مستقيم بدست می

محوری و برش مستقيم محاسبه نمود. هایی نظير آزمایش سهتوان بوسيله آزمایش

 یخاک جمع دو مقدار است: اول زاویهاصطکاک کلی  یدانه زاویهدر خاکهای درشت

ای که مقدارش کمتر است و دوم بست)فرورفتگی( ميان دانهواصطکاک ناشی از قفل

تر ها که مقدار آن قابل توجهاصطکاک ناشی از اصطکاک بين دانه یزاویه

  .]1[است

 

 محوریسهو  تجهیزات آزمایش برش مستقیم . 1شکل

 

 براي ماسه ها        حدود تغييرات  . 1جدول

 متراكم لش   نوع ماسه

 درجه 35 درجه 27 گوشهردهاي گ  ماسه یكنواخت با دانه

هاي بندي شده با دانهماسه خوب دانه

 تيزگوشه
 درجه 45 درجه 33

 درجه 50 درجه 35 دارشن ماسه

 درجه (40 - 30) درجه (30 - 27) دارماسه الي

  

نخورده بسيار مشکل و در بسياری موارد های دستدانه تهيه نمونهدر خاکهای درشت

باشد و انجام آزمایش برش مستقيم نيز پرهزینه است. لذا امروزه امکانپذیر نمی

های درجا و صحرایی نظير آزمایش نفوذ استاندارد و آزمایش رویکرد به آزمایش

نفوذ مخروط جهت تعيين زوایه اصطکاک داخلی خاک بصورت غيرمستقيم روزافزون شده 

ترین آزمایش نفوذ استاندارد متداولترین و اقتصادی دانيممی که همانطور است.

شود تخمين زده می ، لذاابزار بدست آوردن اطالعات زیرسطحی)در خشکی و ساحل( است

در آمریکای شمالی و جنوبی با استفاده از  های معمولدرصد طراحی پی 90تا  85که 

آزمایش نفوذ استاندارد انجام شود. همچنين از این آزمایش به وسعت در دیگر 

 ASTM D1586تحت عنوان  1985شود. این روش از سال مناطق جغرافيایی نيز استفاده می

ای، مورد تجدید نظر قرار گرفته طور دورهاستاندارد شده و تا امروز به

های صحرایی برای برآورد پارامترهای ت.آزمایش نفوذ استاندارد یکی از آرمایشاس

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 
کيلوگرم که قابليت  5/63از چکشی به وزن  SPTباشد. در آزمایش مهندسی خاک می

این آزمون حين  .شودسانتيمتری را دارد استفاده می 76سقوط آزاد از ارتفاع 

گردد.وقتی گمانه به عمق مورد م میحفاری گمانه و رسيدن به اعماق موردنظر انجا

گير به سر ميله حفاری متصل و به داخل نظر رسيد، مته بيرون کشيده شده و نمونه

گير به داخل خاک گمانه فرستاده می شود. سپس با استفاده از ضربات چکش، نمونه

شود. تعداد ضربات الزم ضربات چکش به باالی ميله حفاری وارد می شود.رانده می

شود. ممکن گير به داخل خاک یادداشت میسانتيمتری نمونه15ای سه مرحله نفوذ بر

خوردگی خواص ذاتی خود را از دست داده داشته سانتيمتر اول به علت دست15است در 

های سانتيمتر اول درنظر گرفته نشده و ضربه15های الزم برای باشد، لذا ضربه

انتيمتر( به عنوان عدد نفوذ س30سانتيمتر بعدی)15شمارش شده برای دو 

گير به داخل خاک تکميل شد، پس از اینکه راندن نمونه .گردد( ثبت میNاستاندارد)

های شود. نمونهگير بيرون کشيده شده و ناحيه اتصالی و کفشک آن جدا مینمونه

-بندی شده و به آزمایشگاه ژئوتکنيک ارسال میگير بستهبدست امده در داخل نمونه
 .گردد

 شود:آزمایش نفوذ استاندارد با بوجود آمدن یکی از شرایط زیر متوقف می

  سانتيمتر نفوذ برای 15تعداد ضربات در هرSPT   ضربه تجاوز کند. 50از

 100  سانتيمتر نفوذ بدست آید.45ضربه قبل از رسيدن به

  ضربه متوالی نفوذی صورت نگيرد. 10اگر بعد از 

بط تجربی متعددی در زمينه نتایج آزمون نفوذ ها و روادرحال حاضر همبستگی

ها موجود هستند که مورد استفاده متخصصان استاندارد و زاویه اصطکاک داخلی خاک

شود که آیا امکان تعميم و فراگير کردن این گيرند اما این سؤال مطرح میقرار می

واقعيت را  ای خاص، وجود دارد یا خير. همچنين نباید اینها برای پروژههمبستگی

های تجربی ارائه شده در این زمينه، براساس انکار کرد که روابط و همبستگی

اند بنابراین های اطالعاتی محدود یا برای شرایط محلی متفاوت ارائه شدهداده

الزامی برای استفاده از آن روابط برای مناطق خاص وجود ندارد. با این وجود 

های با خصوصيات ژئوتکنيکی مختلف از همبستگی رسد که برای مناطقمنطقی بنظر می

متناسب با همان شرایط و وضعيت استفاده شود. از طرفی نيز باید توجه داشت 

 رابطه همبستگی ارائه شده، بر پایه استدالل قوی و منطقی استوار باشد.

به منظور استفاده از نتایج این آزمایش الزم است تا ضرایب اصالحی بر روی آن 

( ارائه گردیده 2گردد. ضرایب اصالح مشخص شده در رابطه زیر، در جدول )اعمال 

 .]2[است

  
 

 ضرایب اصالح براي نتایج آزمون نفوذ استاندارد . 2جدول

 
 

عدد نفوذ ی اصطکاک داخلی خاک و زاویهبین  یمروری بر روابط ارائه شده .3

 استاندارد
 

)1(
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یکی از در این بخش به مرور ادبيات فنی پرداخته شده است. همانطور که اشاره شد 

باشد که از طریق میی اصطکاک داخلی زاویهمهمترین پارامترهای مقاومتی خاکها 

آید. تعداد بسياری بدست می و از مقدار عدد نفوذ استانداردهای تجربی معادله

 ی اصطکاک داخلی خاک و مقدار عدد نفوذر رابطه با زاویهدی تجربی معادله

به  16تا  1استاندارد توسط محققين داخلی و خارجی ارائه شده است که در معادالت 

 شوند.صورت اجمالی و در جدول زیر مرور می

 روابط ارائه شده توسط محققین  . 3جدول

ردی

 ف
 محقق

 سال
 رابطه توضيحات

 1954 ]3[دانهام 1

خاکهای 

گردگوشه و 

 تيزگوشه

  2512
5.0

60  N

   1512
5.0

60  N

   2012
5.0

60  N
 

2 
اوهساکی و 

 ]4[همکاران
1959 - 1520  N

 

3 
پ ک و 

 ]5[همکاران
1974 - 

)0147.0exp(6034.27881.53 60N

1.2700054.03.0 2  corcor NN  

273.0  N  

4 
شيوئی و 

 ]6[فوکوئی
1982 

 جاده

 ُپل

 ساختمان

1518 70  N  

2736.0 70  N  

2045.0 70  N
 

2 ماسه 1986 ]7[ُولف 5

6060 00054.03.01.27 NN   

6 
انجمن راه 

 ]8[ژاپن
1990

 
545  Nand  1515  N

 

7 
کولهاوی و 

 ]9[ماین
34.0 ماسه 1990

60

1 )]}(3.202.12[{tan apN   

 

8 
هاتاناکا و 

 ]10[یوچيدا
2020 ماسه 1996 60  N  

204.0 - 1996 ]11[باو لز 9 70  N
 

10 
ز کاس و 

 ]12[همکاران
2004 -   3.225.3 60,1N

 

11 
هيتاراچی و 

 ]13[براون
68.0[ ماسه 2009

)(

2.0
[tan

1 601 B
pK

N

a




 


  

 1389 ]14[فاضلی 12
-خاک درشت
 دانه

27)(27.0 60  N  

 1390 ]15[لطيفی 13
 شن

 ماسه

074.0

70 )(74.26 N  

7.29)(275.0)(003.0 70

074.0

70  NN  

14 

 پاشا و شوش

-اسماعيل

 ]16[زاده
 ماسه 1390

52.8)(66.0 70  N  

20.18)ln(56.13 70  N  

15 
پاشا و شوش

 ]17[تقدیسی
 ماسه 1391

9.29)ln(44.0  Nd  

44.29)(29.0 60  Nd  

27.29)(059.0)(001.0 2  NNd  

93.28)(035.0)(0001.0 60

2

60  NNd  

 1391 ]18[عباسی 16
رسوبات درشت

 دانه
2.19)(298.0 60  N  
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 ی پیشنهادی این پژوهشرابطه .4 

 

ی اصطکاک داخلی خاک رسيم که زاویهبا بررسی مرور ادبيات فنی به این نتيجه می

ی دوم با پارامتر عدد نفوذ استاندارد ای درجهی چندجملهطریق رابطهتقریبًا از 

ی ذیل( به بررسی رابطه لترا)رابطهقرابت بيشتری دارد. لذا با استفاده از سری وُ 

 پردازیم.ی اصطکاک داخلی خاک با عدد نفوذ استاندارد میزاویه

216

2

25

2

1423121 xxaxaxaxaxaa  
 

ی عدد نفود استاندارد ی ذیل را بر پایههای موجود دو رابطهحال با توجه به داده

 کنيم.و تنش مؤثر پيشنهاد می  FCدرصد انرژی و پارامترهای 60ی اصالح شده

FcNaFCaNaFCaNaa 606

2

5

2

60436021  

 عبارتند از:  aی فوق پارامترهای که در رابطه

 

001.0004.0003.021.047.075.28 654321  aaaaaa
 

 
 باشد.می )3(ی شکل زیر نمودار سه ُبعدی رابطه

 

 
 ی پیشنهادی اولرابطه -2شکل

 

  606

2

5

2

60436021 NaaNaaNaa
 
 

 عبارتند از:  aپارامترهای 

0007.00001.0003.0042.064.029.27 654321  aaaaaa
 
 

 باشد.می )4(ی شکل زیر نمودار سه ُبعدی رابطه

 

)2(

)3(

)4(
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 ی پیشنهادی دومرابطه -3شکل

 

 سنجی روابط ارائه شده مقایسه و صحت .5

 

جهت بررسی صحت روابط ارائه شده در مرور ادبيات فنی نيازمند یکسری داده تجربی 

کوکائيل در ی های دو زلزلهباشيم. در این راستا دادهگيری شده در محل میاندازه

گيری شده اندازه 1999چی در چين که بعد از رخ دادن زلزله در سال ترکيه و چی

باشند. با توجه مورد می 526ها در کل است، مورد استفاده قرار گرفته است. داده

ی محققين عمومَا برای خاکهای درشت ی تجربی بوسيلهبه اینکه روابط ارائه شده

مورد کاهش  195های موردنظر به تعداد های الزم دادهسیدانه بوده است، پس از برر

ارائه شده را  های مذکور صحت برخی از روابطداده ادامه با استفاده ازدر  یافت.

 سنجيم.می

نمائيد روابط ارائه شده در این سنجی  زیر مشاهده میهای صحتهمانطور که در شکل

ارائه شده توسط سایر محققين  مقاله از همبستگی بسيار بيشتری نسبت به روابط

ای سری های چند جملهتوان نتيجه گرفت که رابطهبنابراین می باشد.برخوردار می

ی اصطکاک داخلی بر حسب سایر تری از زاویهتواند تخمين مناسبُولترا می

 پارامترهای خاک را ارائه دهد.
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 گیرینتیجه .6

 

-باشد. بهای میدانيم خاک دارای خصوصيات و رفتار بسيار پيچيدههمانطور که می
ای بينی در خاکها باعث شده است تا هر منطقهطوریکه همين رفتار غيرقابل پيش

برای ی فوق که دارای خصوصيات منحصربفردی باشد. از اینرو روابط ارائه شده

ی صحيح مناطق مختلف پيشنهاد گردیده است، هر یک دارای نواقصی در بيان رابطه

از آنجایی که این  .باشدی اصطکاک داخلی خاک میبين عدد نفوذ استاندارد و زاویه

اند، در نتيجه به ازای ی خاص بدست آمدهروابط تجربی اغلب برای خاکهای یک ناحيه

گردد. زیرا جوابهای متفاوتی از آنها حاصل می یک عدد نفوذ استاندارد معين،

دانه، درصد تراکم، ها در خاک درشتی بزرگنرین دانهعوامل متعددی مانند اندازه

تواند بر روی مقادیر عدد تحکيمی و درجه سيمان شدگی مینسبت تخلخل، ميزان پيش

ذا الزم و ی اصطکاک  داخلی  حاصل از آن مؤثر باشد. لنفوذ استاندارد و زاویه

ها و تطبيق آن ضروری است که برای استفاده از روابط تجربی ارائه شده، محدودیت

های استفاده شده در چون بانک نمونه ی موردنظر، موردتوجه قرار بگيرد.با پروژه

این ی پيشنهادی گستردگی قابل قبولی برخوردار است، لذا رابطه این پژوهش از

البته اهميت این نکته بر کسی  باشد.وردار میتحقيق از اعتبار مناسبی برخ

تواند به عنوان تخمين نسبتًا مناسبی پوشيده نيست که استفاده از روابط تجربی می

  های اوليه باشد.از پارامترهای ژئوتکنيکی خاک در طراحی
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