
 

 :شناخت خاک های ساختمانی

 :یآشنایی با انواع خاک های ساختمان

 :باید با خود معنی و مفهوم خاک آشنا شویم خاک های ساختمانی قبل از بررسی

ها همراه با تجمع خاک محصول نهایی هوازدگی و نتیجه تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ

 .های در حال فساد جانداران استماندهباقی

 انواع خاک های ساختمانی: 

 .های گوناگون تشکیل شده استها و شکلهمانطور که گفته شد خاک از ذرات مختلف با اندازه

 .ها تا حدودی مؤثرندار خاکهای خاک در رفتاندازه و شکل دانه

 .شودهای آنها انجام میها براساس اندازه دانهبندی خاکبنابراین طبقه

های قوی بینها را باید به وسیله ذرههای خاک قابل رویت است و بعضی دیگر دانهبعضی از دانه

 .مشاهده کرد

الستیسیته خاک در های آنها بسیار کوچک هستند از خاصیت پهایی که دانهدر مورد خاک

 .شودبندی آنها استفاده میطبقه

 .انواع مختلف خاک شامل شن، ماسه، الی و خاک رس هستند

 .های آنها درشت بوده و به آسانی قابل رویت هستندهایی هستند که اندازه دانهخاک شن و ماسه

های قوی خواهد بینهای الی و رس بسیار کوچک بوده و برای دیدن آنها نیاز به ذرهاما اندازه دانه

 .بود
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 .ویندگدانه نیز میهای خاک را به طور معمولی دید آن را درشتهمچنین اگر بتوان تک تک دانه

 .نامندهای ریزدانه میدانه و الی و رس را جزء خاکهای درشتبنابراین شن و ماسه را جزء خاک

توان آنها را از بندی خاک که به وسیله الک میتصویر زیر نمایش دهنده اندازه دانه

 .یکدیگر جدا کرد

 

 بندی خاک های ساختمانیدانه: 

 .های تشکیل دهنده خاک در دامنه وسیعی متغیر استاندازه دانه

 .شوندها معموالً شن، ماسه، الی و یا رس نامیده میها، خاکبرحسب اندازه دانه

های خاک را پیشنهاد های مختلف حدود جدا کننده اندازه دانهها، سازمانبرای تشریح خاک

 .کنندمی

 .در جدول زیرحدود پیشنهادی توسط چند سازمان مختلف ارائه شده است

 .ترین استبندی متحد خاک متداولدر حال حاضر، حدود پیشنهادی توسط سیستم طبقه

 .ها استهایی از جنس کوارتز، فلداسپار و سایر کانیخرده سنگ همراه با دانه :شن
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 .هایی اکثراً از جنس کوارتز و فلداسپار استدانه :ماسه

ار ریز کوارتز و ذرات پولکی شکل های بسیذرات ریز )میکروسکوپی( خاک است که از دانه :الی

 .شودهای میکادار حاصل میحاصل از متالشی شدن کانی

 .ها استهای رس و سایر کانی، کانیمیکا ذرات بسیار ریز پولکی شکل :رس

که اگر با مقدار محدودی آب مخلوط شوند، خاصیت خمیری از خود شوند ها ذراتی تعریف میرس

 .دهندنشان می

 یخاک های ساختمان حدود جداکننده اندازه

 

 : های ساختمانی بندی خاکدانه
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بندی خاک عبارتست از تعیین دامنه اندازه ذرات موجود در خاک و توزیع وزنی آنها که دانه

 .شودبرحسب درصدی از وزن کل خشک خاک بیان می

 .ن دارددانه تأثیر زیادی بر خواص فیزیکی آهای درشتبندی خاک در خاکدانه

 .گیردمعموالً دو روش برای تعیین توزیع وزنی اندازه خاک مورد استفاده قرار می

 رمیلیمت 075/0بندی برای ذراتی با قطر بزرگتر از آزمایش دانه

 رمیلیمت 075/0آزمایش هیدرومتری برای ذراتی با قطر کوچکتر از 

 بندیآزمایش دانه: 

توان ذرات الک به ترتیب از درشت به ریز بر روی هم، میبندی با قرار دادن یک سری آزمایش دانه

باشد( را با تکان دادن میکرون می 75)که برابر قطری در حدود  200خاک بزرگتر از الک شماره 

به بعد(  80های ریزتر )معموالً از الک شماره ها و شستشوی نمونه خاک در الکنمونه خاک در الک

 .هر قسمت را معین نموداز هم مجزا نموده و درصد وزنی 

بندی مقدار خاک باقی مانده بر روی هر الک را پس از خشک کردن در کوره در پایان آزمایش دانه

 .کنندو وزن کردن آن به دست آورده و درصد آن را نسبت به وزن کل نمونه خاک تعیین می

مانند مثال جدول  شود،های عبوری از هر الک بیان مینتایج در نهایت برحسب درصد وزنی خاک

 .نماییدکه ذیالً تصویر آن را مشاهده می

 نشینی(بندی به وسیله تهآزمایش هیدرومتری )دانه: 

های خاک در آب قرار دارد و از این آزمایش برای نشینی دانهآزمایش هیدرومتری برپایه اصول ته

 .شود( استفاده می200های عبوری از الک میلیمتر )دانه 075/0بندی ذراتی با قطر کوچکتر از دانه
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طبق  نشینی آنهاهای خاک کروی هستند و سرعت تهشود که تمام دانهدر این آزمایش فرض می

 .شودقانون استوکس بیان می

 

=D  قطر ذرات معلق در عمق مؤثر برحسب میلیمتر. 

=L  عمق مؤثر برحسب سانتیمتر. 

=t  شودنشین شدن اندازه میدت زمان آزمایش که از آغاز تهم. 

=K ثابتی که به دمای آزمایش و چگالی ذرات خاک بستگی دارد. 

 
گرم نمونه خاک رد شده از  50نشینی با ی تهانهدر آزمایشگاه آزمایش هیدرومتری در یک استو

 .گیردمیلیمتر در کوره صورت می 075/0الک 
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 .شودمعموالً از هگزا متافسفات سدیم به عنوان ماده پرکننده استفاده می

 (گرم 450 =بندی )جرم نمونه خاک خشکجدول آزمایش دانه

 

 :بندی خاک های ساختمانیمنحنی دانه

های مکانیکی )آزمایش هیدورمتری( معموالً در روی یک کاغذ نیمه لگاریتمی رسم نتایج تحلیل

 .گویندبندی میشود که به آن منحنی دانهمی

های موجود در خاک است، بلکه نوع توزیع بندی نه تنها نشان دهنده دامنه اندازه دانهمنحنی دانه

 .دهدها را نشان میاندازه مختلف دانه
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 .های خاک نشان داده شده استموضوع در جدول، حدود جدا کننده اندازه دانه این

 .های خاک دارای اندازه یکسانی هستندنشان دهنده خاکی است که اکثر دانه I نمودار

 .گویندبندی شده میبه این خاک، خاک بد دانه

اند که به توزیع شدهباشد که اندازه ذرات آن در دامنه وسیعی نشان دهنده خاکی می II منحنى

 .گویندبندی شده میآن خاک خوب دانه

برای ماسه و  6برای شن و  4بندی شده دارای ضریب یکنواختی بزرگتر از های خوب دانهخاک

و یا چند  2برای شن و ماسه ممکن است خاکی ترکیبی از ) باشندمی 3تا  1ضریب خمیدگی 

 (.بندی یکنواخت باشدخاک با دانه

 

بندی )خمیدگی( بندی سه پارامتر پایه )اندازه مؤثر، ضریب یکنواختی و ضریب دانهاز منحنی دانه

 .ابل تعیین استشود قای استفاده میهای دانهبندی خاککه از آنها برای طبقه

 )سفتی )قوام( خاک )حدود اتربرگ: 

های رسی ظاهر شود با مرطوب کردن خاک حالت خمیری به های ریزدانه، کانیوقتی در خاک

 .توان بدون خرد شدن شکل دادگیرد و آن را میخود می
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 .ای است که ذرات را احاطه کرده استاین خاصیت چسبندگی به علت آب جذب شده

 .کنددر میزان رطوبت خیلی کم، خاک مثل یک جسم جامد عمل می

 .تواند به صورت یک مایع جاری شوددر رطوبت خیلی باال، مخلوط آب و خاک می

بطور کلی همانند شکل حدود اتربرگ برحسب میزان رطوبت، طبیعت خاک به یکی از چهار حالت 

 .جامد، نیمه جامد، خمیری و مایع خواهد بود

 گبرحدود اتر

 

ر نقطه میزان رطوبت )برحسب درصد( در نقطه انتقال از جامد به نیمه جامد، حد انقباض و د

انتقال از نیمه جامد به خمیری، حد خمیری و از خمیری به مایع، حد مایع یا حد روانی نامیده 

 .شودمی

 .حدود نامبرده، به حدود اتربرگ معروف هستند

 های ساختمانیساختار خاک : 

 .ساختار خاک عبارت است از نظم هندسی قرارگیری ذرات آن نسبت به یکدیگر
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های دهند، عبارتند از شکل، اندازه، ترکیب کانیرا تحت تأثیر قرار می عواملی که ساختار خاک

 .ذرات خاک و طبیعت و ترکیب آب و خاک

 بندی خاک های ساختمانیطبقه: 

ها و های مختلف با خواص مشابه به گروهبندی خاک عبارتست از مرتب کردن خاکسیستم طبقه

 .هایی برحسب کاربردشانزیر گروه

بندی، یک زبان مشترک برای بیان مشخصات خاک بطور خالصه به وجود ههای طبقسیستم

 .آورندمی

 بندی بافت خاک های ساختمانیطبقه: 

 .خاک تحت تأثیر اندازه ذرات موجود در آن قرار دارد

 .شودبندی بافت خاک، ابتدا نام گروه اصلی و بعد نام گروه فرعی به صورت صفت ذکر میدر طبقه

 .دار و غیرهدار، رس الیمثل رس ماسه

بندی بافت خاک که توسط اداره کشاورزی ایالت متحده تدوین یافته، در شکل حدود اتربرگ طبقه

 .نشان داده شده است

 :باشدها در این سیستم به صورت زیر میاندازه دانه

 رمیلیمت 05/0تا  2ها بین قطر دانه :ماسه

 رمیلیمت 002/0تا  05/0قطر ذرات بین  :الی

 رمیلیمت 002/0قطر ذرات کوچکتر از  :رس
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 هبندی بافت خاک طبق متد اداره کشاورزی ایالت متحدطبقه

 

 های ساختمانی برحسب استفاده بندی خاکطبقه: 

 .باشدبندی خاک میبندی بافتی خاک نسبتاً ساده است، لیکن کامالً متکی بر دانهاگرچه طبقه

ای بر خواص فیزیکی شود، تأثیر بسیار عمدههای ریزدانه ظاهر میمقدار کانی رسی که در خاک

 .خاک دارد

 .بنابراین برای تفسیر خواص یک خاک باید به خواص خمیری آن توجه داشت

 .ای به خواص خمیری خاک ندارندهای بافتی خاک توجهبندیاز آنجایی که طبقه

 .های مهندسی کافی نیستندبنابراین برای اغلب کاربرد

 .تر بین مهندسان خاک معمول استبندی پیچیدهدر حال حاضر استفاده از دو سیستم طبقه
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 .کنندبندی منظور میبندی، حدود اتربرگ را در طبقههر دو سیستم دانه

 .بندی متحدبندی آشتو و سیستم طبقهاین دو سیستم عبارتند از سیستم طبقه

 توبندی آشسیستم طبقه  :(AASHTO) 

گیرد، نشان داده شده بندی آشتو که در حال حاضر مورد استفاده قرار می( طبقه1-3در جدول )

 .است

 .شودتقسیم می A-7 تا A-1 های اصلیطبق این سیستم، خاک به گروه

 200ای هستند که درصد رد شده از الک نمره مصالح دانه ، A-2 ,A-3 ،A-1هایهای گروهخاک

 .درصد و یا کمتر است 35از  آنها بیشتر

،  A-7هایدرصد است، در گروه 35آنها بیشتر از  200هایی که درصد رد شده از الک نمره خاک

A-6 ،A-5 ،A-4گیرند، قرار می. 

 .باشندها اغلب مصالح الی و رس میاین گروه

 :بندی برمبنای زیر قرار دارداین سیستم طبقه

 هاالف: اندازه دانه: 

( باقی 10میلیمتر )نمره  2اینچ( رد شده و بر روی الک  3میلیمتر ) 75هایی که از الک شن: دانه

 .مانندمی

میلیمتر )نمره  0/075( رد شده و بر روی الک 10میلیمتر )نمره  2هایی که از الک ماسه: دانه

 .مانند( باقی می200

 .کنندعبور می( 200میلیمتر )نمره  075/0الی و رس: ذراتی که از الک 
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 ب: خاصیت خمیری: 

های آنها مساوی و یا شود که نشانه خمیری ریزدانههایی اطالق میدار به خاکوضعیت الی

 .است 10کوچکتر از 

های آن مساوی و یا بزرگتر از شود که نشانه خمیری ریزدانههایی اطالق میدار به خاکصفت رس

 .است 11

بندی میلیمتر( در خاک یافت شود، هنگام طبقه 75ازه بزرگتر از ها با انداگر قلوه سنگ )دانه :پ

 .شودشوند، لیکن درصد آنها ثبت میاز نمونه حذف می

 .شوند(، نتایج آزمایشگاهی از چپ به راست اعمال می31بندی یک خاک طبق جدول )برای طبقه
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 :بندی متحدسیستم طبقه

های نظامی توسط کازاگرانده برای ساخت فرودگاه 1942شکل اولیه این سیستم در سال 

با  1952به وسیله گروه مهندسان ارتش در اثنای جنگ جهانی دوم ارائه شد که در سال 

 .داره عمران ایالت متحده مورد تجدید نظر قرار گرفتهمکاری ا

 .گیرددر حال حاضر در تمام کارهای ژئوتکنیک مورد استفاده قرار می
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 :نمایدها را به دو طبقه بزرگ تقسیم میاین سیستم، خاک

درصد از الک  50ای و درصد عبوری کوچکتر از دانه با طبیعت شنی و یا ماسههای درشتخاک

 .200نمره 

 .شودشروع می S یا G های این طبقه با حروفعالمت گروه

دار به عنوان حرف های ماسهدار و عالمت که برای ماسه یا خاکهای شنعالمت برای شن یا خاک

 .رونداول به کار می

های این عالمت گروه 200درصد از الک نمره  50های ریزدانه با درصد عبوری بزرگتر از خاک

های آلی ها و رسبرای الی 0برای رس غیر آلی و  C برای الی غیر آلی و یا M طبقه با حرف

 .شودشروع می

 .رودها درجه آلی بزرگ به کار میبرای تورب و ماک )خاک برگ( و یا سایر خاک PT عالمت

 روند، عبارتند ازبندی به کار میعالئمی که به عنوان حروف دوم در طبقه: 

=W  هبندی شدخوب دانه 

=P  هبندی شدبد دانه 

= L   (50خاصیت خمیری کم )حد مایع کوچکتر از 

=H   (50خاصیت خمیری زیاد )حد مایع بزرگتر از 

 .باشندحروف فوق همیشه به عنوان حرف دوم قرار گرفته و صفت حرف اول می

 SC  –SM SW  –SM SP  -SWدانه با عالئم گروه دو حرفی نظیرهای درشتخاک

CS-SP -GW و MG –GC GW  –GC GP  شوندمشخص می. 
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بندی شود، شن خوب دانهکه خوانده می GW خاک، حرف دوم صفت آن است مثالً رف اول نامح

 .شده

 :بندی کامل خاک های ساختمانی، عوامل زیر باید مورد توجه قرار گیردبرای طبقه

  ذرات ریز 200درصد عبوری از الک نمره() 

  4درصد ذرات درشت عبوری از الک نمره 

 0هایی با درصد عبوری بندی )ضریب انحنا( )برای خاکضریب یکنواختی و ضریب دانه 

 (200درصد از الک نمره  12تا 

  های با درصد برای خاک 40حد مایع و نشانه خمیری برای ذرات عبوری از الک نمره

 (200درصد از الک نمره  5عبوری مساوی و یا بزرگتر از 

درصد است، به استفاده از عالئم مضاعف  12تا  5بین  200ره وقتی که درصد عبوری از الک نم

 :نظیر

SP-SC  و SW- SM SP – SM SW – SC GW – GC GP – GC GW – GM 

 .شوداحتیاج پیدا می

با تعیین نقطه مربوط به حد مایع و نشانه خمیری مربوط به خاک در نمودار خمیری که در انتهای 

بندی های مربوط به طبقهاده شده است، عالئم گروهبندی متحد نشان دجدول سیستم طبقه

 .آیدبدست می OH و CH  ،MH ،OL ،CL ،MLرهای ریزدانه نظیخاک

 :شودنامیده شده و با رابطه زیر نشان داده می A خط قطری در نمودار خمیری، خط

PI = 0/73 (LL – 20) 
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 یهای ساختمانگذاری خاک های مختلف برای نامعالمت

 

 دبندی متحسیستم طبقه
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 یدنباله جدول قبل
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 :بندی آشتو و متحدهای طبقهمقایسه بین سیستم

و متحد برمبنای بافت و خاصیت خمیری خاک استوار است  بندی خاک، آشتوهر دو سیستم طبقه

 .کننددانه و ریزدانه تقسیم میها را به دو طبقه درشت، خاک200و با استفاده از الک نمره 

درصد آن  35شود که بیشتر از طبق سیستم آشتو، در صورتی که خاک ریزدانه در نظر گرفته می

 .عبور نماید 200از الک نمره 

به عنوان مرز بین ماسه و شن است در حالی که در سیستم متحد،  10آشتو الک نمره در سیستم 

 .باشدمی 4این مرز الک نمره 

اند، لیکن در دار به طور واضح از یکدیگر جدا شدهدار و ماسههای شندر سیستم متحد، خاک

 .سیستم آشتو اینگونه نیست
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بندی متحد منظور شده است تم طبقهدر سیس PT و OL, OH های آلی نظیربندی خاکطبقه

 .های آلی وجود ندارددر حالی که در سیستم آشتو جایی برای خاک

 ناستوارسازا گردآورنده: گروه آموزشی
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