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  به نام خدا 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران
بـه   29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  كارشناسـان سـازمان ،   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ، تصـويب  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

   آخـرين  از كشـور ،  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي پيشرفت هاي

 و سالمت ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
 از اجـراي بعضـي   ، اقتصـادي  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  ، عمـومي  و فردي ايمني

. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي
 آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي ، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان 

 ، مشـاوره  در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را
 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد ايرانسازمان ملي  ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون 

 آن هـا  عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  »آيين كار - )دستي –روش چشمي (ها  توصيف و شناسايي خاك -خاك  «

  )تجديد نظر اول(
  

 نمايندگييا /سمت و : رئيس

  آريز، افشين
  )شناسي فوق ليسانس مهندسي كشاورزي، خاك(
 

مدير مطالعات كاربردي شركت كشت و 
  صنعت حكيم فارابي

 

  :دبير

  بهروان، حميد رضا
  )شناسي فوق ليسانس مهندسي كشاورزي، خاك(
 

  كارشناس استاندارد

  )اسامي به ترتيب حروف الفباء: (اعضاء

  آقامحمدي، حميد
  )پزشكي ليسانس مهندسي كشاورزي، گياه(
 

پزشكي شركت رئيس اداره زراعت و گياه
 كشت و صنعت حكيم فارابي

  اشراقي، شهناز
  )ليسانس شيمي(
 

 عضو هيأت مديره شركت آبزي گستر

  اماني، محسن
  )ليسانس مهندسي كشاورزي، زراعت(
 

 مدير عامل شركت آبزي گستر

  بيكدلي، پريسا
  )حالت جامدليسانس فيزيك، (
 

 كارشناس

  سراغي، امير
  )فوق ليسانس مهندسي كشاورزي، زراعت(
 

مدير مطالعات كاربردي شركت كشت و 
  صنعت دعبل خزاعي

 
  شجاعي، محمدطال

  )شناسي فوق ليسانس زمين(
  

معاون فني آزمايشگاه مكانيك خاك استان 
  خوزستان

  صفيرزاده، سعيد
  )شناسي خاكفوق ليسانس مهندسي كشاورزي، (
  
 

كارشناس گروه آب و خاك شركت كشت و 
 صنعت حكيم فارابي
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  قنواتي، رضا
 )ليسانس مهندسي عمران(

كارشناس فني آزمايشگاه مكانيك خاك 
 استان خوزستان

  كريمي، رؤيا
  )ليسانس مهندسي شيمي(
 

سرپرست آزمايشگاه آب و خاك شركت 
 كشت و صنعت حكيم فارابي

  كرمي، رامين
  )ليسانس مهندسي زمين شناسيفوق (
  

  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران

  گيالنيعبدالعلي،
  )دكتراي كشاورزي، زراعت(
 

مركز تحقيقات كشاورزي استان كارشناس 
 خوزستان

  نژاد، فرزادملكاني
  )ليسانس مهندسي كشاورزي، زراعت(
 

رئيس اداره آب، خاك و هواشناسي محصول 
 فارابيشركت كشت و صنعت حكيم 

  فر، داريوش نيك
  )شناسي ليسانس مهندسي كشاورزي، خاك(
 

معاون تحقيقات شركت كشت و صنعت 
 كارون 

  هاشمي، اصالن
  )ليسانس مهندسي كشاورزي، زراعت(
 

كارشناس گروه زراعت و كنترل محصول 
 شركت كشت و صنعت حكيم فارابي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ه 

  

  فهرست مندرجات
  عنوان

  
صفحه

 ب استاندارد ملي سازمانآشنايي با 

  ج استاندارد تدوين فني كميسيون
  پيش گفتار

  مقدمه
  و
  ز

  1 دهدف و دامنه كاربر 1
  2  مراجع الزامي 2
  3 اصطالحات و تعاريف 3
  5  آزمون اصول 4
  8  وسايل 5
  8 يا واكنشگرها/و مواد 6
 8 اقدامات احتياطي 7

 8  برداري نمونه 8

 9 هاخاكاطالعات توصيفي براي 9

 14  پيتشناسايي  10

 14 سازي براي شناسايي آماده 11

 15 شناسايي اوليه 12

 15 ريزهاي دانهروش شناسايي خاك 13

 20  )ريز هاي دانه 50%شامل كمتر از(هاي دانه درشتروش شناسايي خاك 14

 21  گزارش آزمون 15

 22 دقت و انحراف 16

 23 اي خاكهايي از توصيف مشاهدهمثال)اطالعاتي(پيوست الف 

سنگ  –زا  عنوان سيستم توصيفي براي سنگ نفتكاربرد روش شناسايي به) اطالعاتي(پيوست ب 
 هاي خرد شده و مواد مشابه رسي، پوست زمين، گداز آتشفشاني، صخره

25 

هايي با دو نوع شناسايي  مرزي براي خاكروش پيشنهادي براي كاردبرد نماد) اطالعاتي(پيوست پ 
 احتمالي

27 

 28 ريز درنمونه خاك  روش پيشنهادي براي تخمين درصد سنگريزه، شن و ذرات) اطالعاتي(پيوست ت 

 29 نمادهاي مختلف طبقه بندي خاك) اطالعاتي(پيوست ث 
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  پيش گفتار
 

 1385ستين بار در سال خن " آيين كار -)دستي –روش چشمي (ها  توصيف و شناسايي خاك - خاك  "استاندارد 
اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط سازمان ملي استاندارد و تاييد . تدوين شد
اجالس كميته ملي  چهارصد و يكمينمورد تجديد نظر قرار گرفت و در  ، اولين بارهاي مربوطه براي  كميسيون
اين ، اينك تصويب شد 19/12/1391مورخ  مصالح و فرآوردهاي ساختمانيمهندسي ساختمان و استاندارد 
  سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،ؤقانون اصالح قوانين و مقررات م 3به استناد بند يك ماده استاندارد 

  .، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود1371مصوب بهمن ماه 
،  تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدماتبراي حفظ همگامي و هماهنگي با 

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 
  ،  بنابراين. استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد
  

  .است 1385سال :  8737اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 
  

 :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است 

 

ASTM D 2488:2009, Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual- 
Manual Procedure) 
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  مقدمه

 
در كاربردهاي خاك ارزيابي خصوصيات مهم كمك به تواند، براي  اطالعات توصيفي مورد نياز در اين استاندارد مي

براي (اطالعات توصيفي مورد نياز در اين استاندارد  كه شود توصيه مي .استفاده شوددر توصيف خاك مهندسي، 
  .، استفاده شود7828استاندارد ملي ايران شماره مطابق  )بندي خاك تكميل طبقه

ها و نمادهايي هستند  ها، مشابه با نام در اين استاندارد براي شناسايي خاكاستفاده شده ها و نمادهاي  چون نام
بايد به روشني در گزارشات و مدارك مناسب اين مطلب روند،  كار مي به 7828كه در استاندارد ملي ايران شماره 

   .باشند مي چشميهاي دستي و  بندي براساس روش هاي طبقه نمادها و نام ديگر بيان شود كه
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 آيين كار – )دستي – چشميروش (ها  توصيف و شناسايي خاك -خاك 

بنابراين وظيفه كاربر اين . كند كاربرد اين روش را بيان نمي  اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به -1هشدار
هاي  استفاده از آن موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت و قبل از استفاده محدوديتاستاندارد است كه در ارتباط با 

 .اجرايي آن را مشخص كند

. كند ها براي انجام يك يا چند عمليات ويژه را پيشنهاد مي اي از دستورالعمل اين استاندارد مجموعه -2هشدار
هاي  همه جنبه. اي همراه باشد ارگيري آن بايد با قضاوت حرفهك تواند جايگزين تجربه يا آموزش شده و به بنابراين، نمي

كار  فرد پروژه، به هاي منحصر به تواند در همه شرايط قابل كاربرد باشد، بلكه بايد با توجه به جنبه اين استاندارد نمي
  . رود

  هدف و دامنه كاربرد  1
اين استاندارد  .براي اهداف مهندسي استبراي توصيف خاك  ييها تعيين روش ،هدف از تدوين اين استاندارد
استاندارد ملي  بندي ارايه شده در ها، با انتخاب كاربر، براساس سيستم طبقه ي خاكيهمچنين روشي براي شناسا

در گزارش آزمون . دستي استهاي  شناسايي براساس بررسي چشمي و آزمون .دهد شرح مي 7828ايران شماره 
اين استاندارد براي شناسايي  .دستي است –هاي چشمي  ناسايي براساس روشبايد به روشني بيان شود كه ش

  .كاربرد دارد 7828ها و نمادهاي گروهي مطابق استاندارد ملي ايران شماره  بندي نام ها با استفاده از طبقه خاك
ر استاندارد ملي دتعيين شده، هاي  روشاز بايد ، استبراي اهداف مهندسي نياز  ها  بندي دقيق خاك طبقهچنانچه 

  .استفاده شود 7828ايران شماره 
  .كند محدود مي mm 75تر از  ذرات خاك كوچك بهنام و در اين استاندارد بخش شناسايي يك نماد گروهي 

  .شود محدود مي) دست خورده و دست نخورده(هايي با منشأ طبيعي  بخش شناسايي اين استاندارد به خاك

، 3زمين پوست، 2، سنگ رسي1زا سنگ نفت مانندموادي براي توصيفي عنوان يك سيستم  به تواند مي استاندارداين  –1يادآوري
  ).پيوست ب مراجعه كنيد  به(كار رود بههاي خرد شده و غيره،  صخره

هايي  بندي خاك يا براي موادي غير از خاك هاي طبقه تواند با ساير سيستم اطالعات توصيفي در اين استاندارد مي
  .منشأ طبيعي نيز استفاده شودبا 

مراكز اداري، آزمايشگاه، يا هرجايي بلكه در . كاربرد داردهاي صحرايي  براي شناسايي خاكنه تنها اين استاندارد 
بندي  در گروهاي  داراي ارزش ويژهاين استاندارد . كاربرد داردشوند،  هاي خاك بازرسي و توصيف مي كه نمونه

هاي آزمايشگاهي  بندي مطمئن خاك به حداقل تعداد آزمون كه براي طبقه طوري د، بههاي خاك مشابه دار نمونه
  .نياز است

                                                 
1- Shale 
2- Claystone 
3- Shells 
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تواند  شود، اما اين مطلب مي تر مي ها، با راهنمايي كاركنان با تجربه، آسان توانايي توصيف و شناسايي صحيح خاك –2يادآوري
اي و  هاي مشاهده هاي معمول از هر نوع و با ويژگي آزمايشگاهي براي خاكوسيله مقايسه عددي نتايج آزمون  طور سيستماتيك به به

  .دست آيد دستي به

ها يا  يا گروهي از سوراخ 2گودال آزمونمعين،  1سوراخيك ز حاصل اهاي خاك  و شناسايي نمونه هنگام توصيف
توانند  مي كه ظاهر شبيه دارند هايي خاك. هاي اين استاندارد براي هر نمونه الزم نيست همه روش انجامها،  گودال

هاي توصيفي و شناسايي شرح داده  ها براساس انجام تعداد كمي از روش در يك گروه قرار گيرند و ساير نمونه
  .شوند به اين نمونه ارجاع داده مي  شده در اين استاندارد،

  .استفاده كرد  ASTM D 4083دارد با استانداردتوان از تلفيق اين استان شود، مي مي  زده كار هاي يخ وقتي با خاك –3يادآوري

نظر از دقت و انحراف تعيين شده در اين استاندارد، دقت اين روش آزمون بستگي به مهارت نيروي انساني كه آن  صرف –4يادآوري
را  ASTM D 3740 استانداردهايي كه معيارهاي  سازمان. دهد و مناسب بودن وسايل و امكانات مورد استفاده، دارد را انجام مي

  .هاي مهارتي و هدفمند را دارند كنند، توانايي انجام آزمون مي تأمين 
. تواند به تنهايي اعتبار آزمون را تضمين كند نمي  ASTM D 3740كاربران اين روش آزمون بايد بدانند كه انطباق با استاندارد 
امكان ارزيابي بعضي از اين فاكتورها را  ASTM D 3740استاندارد . آزمون معتبر به فاكتورهاي مختلفي ديگري نيز بستگي دارد

  . كند فراهم مي

  مراجع الزامي  2
. ها ارجــاع داده شـده است ان به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي اير

كه به مدركي با ذكر تاريخ  در صورتي. شود بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
. نظرهاي بعدي آن مـورد نظر اين استاندارد ملـي ايران نيست  ها و تجديد انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

نظر و  ها ارجاع داده شده است همواره آخرين تجديد ه بدون ذكر تاريخ انتشار به آندر مورد مداركي ك
  . ها مورد نظر است هاي بعدي آن اصالحيه

  : جع زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر
هاي  ها براي هدف بندي خاك روش طبقه –، خاك 1383سال : 7828استاندارد ملي ايران شماره   2-1

  .آيين كار –مهندسي 
راهنماي  - 1قسمت –برداري  نمونه –، كيفيت خاك 1390سال : 10962-1استاندارد ملي ايران شماره   2-2

  برداري هاي نمونه طراحي برنامه
راهنماي  - 2قسمت –برداري  ، كيفيت خاك، نمونه1389سال : 10962- 2استاندارد ملي ايران شماره   2-3
  برداري  هاي نمونه وشر

                                                 
1- Boring 
2- Test pit 
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راهنماي  - 3قسمت –برداري  ، كيفيت خاك، نمونه1389سال : 10962- 3استاندارد ملي ايران شماره   2-4
  هاي ايمني دستورالعمل

2-5 ASTM D 653, Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained  Fluids 

2-6 ASTM D 1452, Practice for Soil Investigation and Sampling by Auger Borings 

2-7 ASTM D 1586, Test Method for Penetration Test and Split-Barrel Sampling of Soils 

2-8 ASTM D 1587, Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Soils for Geotechnical   
 Purposes 

2-9 ASTM D 2113, Practice for Rock Core Drilling and Sampling of Rock for Site  
 Investigation  

2-10 ASTM D 3740, Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in the Testing  
 and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction 

2-11 ASTM D 4083, Practice for Description of Frozen Soils (Visual-Manual Procedure) 

  الحات و تعاريفطاص  3
اصطالحات و تعاريف  ASTM D 653تعيين شده در استاندارد اصطالحات و تعاريف به جزء در اين استاندارد 

 .روند كار مي بهزير نيز 

3-1    
   1قلوه سنگ
  .ماند باقي مي mm 75عبور كرده و روي الك  mm 300كه از الك  ذرات صخره

3-2  
   2قطعه سنگ

  .كند عبور نمي mm 300سنگ كه از الك  ذرات

 .شوند پيشنهاد مي mm75 مانده روي الك استاندارد  براي ذرات باقي 2-3و  1-3بندهاي   –يادآوري 

3-3  
  رس

خصوصيات (پذيري  انعطافرفتار آب  قاديرم اي از گسترهتواند در  كه مي ،)200مش (µm 75از الك  يعبورخاك 
بندي، رس،  طبقهبراي  .دهد ، استحكام قابل توجهي نشان هنگام خشك شدن در معرض هوا نشان و) مانند بتونه

اخص نمودار شاست و   4تر از  پذيري معادل يا بزرگ انعطافريز خاك با شاخص  ريز يا بخش دانه خاك دانه
                                                 

1- Cobbles 
2- Boulders 



4 

  

استاندارد ملي ايران  3به شكل ( گيرد قرار ميآن يا باالي  "A"روي خط ، 1بودن روانپذيري در مقابل حد  شكل
  ).مراجعه كنيد 8737شماره 

3-4   
  2سنگريزه

و داراي تقسيمات زير  مانند ميباقي با  )4شم(mm75/4 عبور كرده و روي  mm 75ذراتي از سنگ كه از الك 
  :هستند

   3درشت  3-4-1
  mm 19الك  مانده بر روي  باقيو  mm 75از الك  عبوري يذرات

   4ريز  3-4-2
  )4شم(mm 75/4الك بر روي  مانده باقي mm 19الك از عبوري ي ذرات

3-5   
 رس آلي 

    بندي،  از نظر طبقه. سي كه داراي مقدار كافي مواد آلي براي تحت تأثير قرار دادن خصوصيات خاك استر
آن بعد از خشك كردن در  يحد روانكه  به جز اين ،شود ميبندي  عنوان رس طبقه هكه ب استرس آلي خاكي 

 .باشدخانه  گرمقبل از خشك كردن در  آنحد رواني  75% كمتر از  5خانه گرم

3-6    
  6سيلت آلي

بندي،  از نظر طبقه. استصوصيات خاك خقرار دادن تأثير تحت اد آلي براي ومقدار كافي مكه داراي  سيلت
آن بعد از خشك كردن حد رواني به جز اين كه  ،شود بندي مي طبقه سيلتعنوان  كه به استخاكي  ،آلي سيلت

  .باشد خانه گرمقبل از خشك كردن در آن حد رواني  75% كمتر از خانه   گرمدر 
3-7  

  7پيت

                                                 
1- liquid limit 
2- Gravel 
3- Coarse 
4- Fine 
5- Oven 
6- Silt 
7- Peat 
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اي تيره يا سياه و  ، معموالً بوي آلي، رنگ قهوهتشكيل شده خاكي كه از بافت گياهي در مراحل مختلف تجزيه
  . دارد 2شكل بي تا ليفيدر محدوده و بافتي اسفنجي   1استحكام

3-8   
  شن 

و داراي  مانند با باقي مي )200مش(µm 75الك  رويعبور كرده و  )4ش م(mm75/4 ذراتي از سنگ كه از الك 
 .تقسيمات زير هستند

  درشت  1- 8- 3
  .دنمان باقي مي ) 10ش م(mm 00/2الك  رويعبور كرده و  )4شم(mm 75/4از الك 

  متوسط  2- 8- 3
  .دنمان باقي مي) 40ش م(µm 425الك  رويعبور كرده و  )10ش م(mm 00/2از الك 

  ريز  3- 8- 3
  .ندنما باقي مي )200ش م(µm 75الك  رويعبور كرده و  )40ش م(µm 425لك ااز 
3-9  

  سيلت 
و هنگام خشك  دارد يپذيري بسيار كم انعطافيا بوده پذير نا انعطاف كه) 200ش م(µm 75از الك  خاك عبوري

يا ريز  دانهخاكي  سيلت بندي،  از نظر طبقه. دهد استحكام نداشته يا استحكام كمي نشان ميشدن در معرض هوا 
روان پذيري آن در مقابل حد  شاخص شكل نموداريا  است 4پذيري كمتر از  شاخص شكل باخاك  ريز دانهبخش 
  .)را ببينيد 7828استاندارد ملي ايران شماره  3شكل ( گيرد قرار مي "A"، زير خط بودن

  آزمون اصول  4
استانداردي را براي توصيف   هاي دستي ساده، معيارها و روش و آزمون بررسي چشميبا استفاده از اين استاندارد 

  .كند ها ارايه مي و شناسايي خاك
مناسب  يگروه هاينام و نماد خصيصبراي ت. كردها شناسايي  گروهي از نمادها و نامتخصيص توان با  خاك را مي

  . دكرهاي دانه درشت استفاده  براي خاك 2ريز و شكل    هاي دانه ب براي خاك- 1الف و شكل - 1شكل توان از  مي

  

                                                 
1- Consistency 
2- Amorphous  
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  .هستند 5%سنگريزه با تقريب ي ذرات ريز، شن،  درصدها براساس مقادير تخمين زده شده -يادآوري

 نام گروهي                                                                                                                نماد گروهي

توان از نمادهاي  دهد، مي را در يك گروه ويژه قرار نمي طور واضح آن اگر خاك داراي مشخصاتي است كه به
 ).به پيوست پ مراجعه شود(كرد ، استفاده 1مرزي

  
  )ذرات ريز يا بيشتر 50%شامل (نمودار شناسايي خاك ريز دانه معدني  –الف  -1شكل 

  )ت ريز يا بيشترذرا 50%شامل (نمودار شناسايي خاك ريز دانه آلي  –ب  -1شكل 
                                                 

1-Border line Symbol  

 نام گروهي                                                                                                                نماد گروهي

 .هستند 5%ي ذرات ريز، شن و سنگريزه با تقريبدرصدها براساس مقادير تخمين زده شده - 1يادآوري 
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  )50%ريز كمتر از شامل ذرات (درشت دانه آلي هاي  براي شناسايي خاكگردشي  نمودار -2شكل 

  .هاي مرزي، تفكيك الزم انجام شود هاي دوتايي و نماد بين نماد شود توصيه مي -يادآوري
، GM-GP ،SW-SCشوند، براي مثال،  از هم جدا مي تيرهوسيله يك خط  كه بهاست  دو نماد ،نماد دوتايي - 1نمادهاي دوتايي

CL–ML  استانداردبندي مطابق با  خصوصياتي از يك طبقه ،از استيدو نماد نبراي شناسايي خاك به در مواردي كه                 
D 2487 ASTM و شاخص  بودن حد روان وقتي مقاديريا دانه ريز دارد  12%و  5%بين خاك  هنگامي كه. فاده شوداست
 .ستامورد نياز دونماد ، قرار گيرد پذيري انعطافنمودار  CL–MLدر منطقه  پذيري انعطاف

استفاده  ،CL/CH ،GM/SM ،CL/ML شوند، براي مثال وسيله خط مورب از هم جدا مي نماد است كه بهدو ،نماد مرزي - مرزينماد 
گيرد، توصيه  طور مشخص درون يك گروه ويژه قرار نمي كه خاك داراي خصوصياتي است كه به از نماد مرزي براي نشان دادن اين

   .)به پيوست پ مراجعه شود(. شود مي
 

                                                 
1-Dual Symbol  

ذرا
ت 
 ريز

 درجه بندي ضعيف

ذرا
ت 
 ريز

 سنگريزه

  سنگريزه%
  شن% 

 شن     

  شن% 
  سنگريزه%
  

 درجه بندي خوب

 درجه بندي خوب

 نماد گروهي                                         نام گروهي

ذرا
ت 
 ريز

ذرا
ت 
 ريز

ذرا
ت 
 ريز

 درجه بندي خوب

 درجه بندي خوب

 درجه بندي ضعيف

ذرا
ت 
 ريز

 درجه بندي ضعيف

 درجه بندي ضعيف

 هستند 5%سنگريزه با تقريب ي ذرات ريز، شن،  درصدها براساس مقادير تخمين زده شده - 1يادآوري 
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  وسايل  5
  وسايل الزامي  1- 5
   چاقو جيبي يا اسپاتول كوچك  1-1- 5
  وسايل كمكي مفيد  2- 5
 )پوش سريا ظرف با (پنبه  درپوش لوله آزمايش كوچك و چوب  2-1- 5

  ذره بين دستي كوچك  2-2- 5

  يا واكنشگرها/ومواد   6
   .آشاميدني استفاده شودشهر يا آب طبيعي شامل آب غير آب به غير از موارد ذكر شده، بايد از  ،آب   6-1
 رقيق، يك قسمتهيدروكلريدريك اسيد  ي ازبطري كوچك ،)HCL(اسيد كلريكهيدرو  6-2

 بند ،است اختيارير اين استاندارد د واكنشگراين  كاربرد(در سه قسمت آب ) Mol/L 10(هيدروكلريدريك اسيد 
  .)را ببينيد 7

  اقدامات احتياطي  7
از يك قسمت هيدروكلريدريك اسيد غليظ      رقيقهيدروكلريدريك اسيد سازي محلول  موقع آماده  7-1
)Mol/L 10( اضافه كنيدبه آب هاي ايمني الزم،   احتياطبا رعايت و به آرامي اسيد را سه قسمت آب مقطر،  به .

وست را با آب اگر محلول در تماس با پوست قرار گيرد، پ. ها را با احتياط انجام داده و ايمن ذخيره كنيد جابجايي
  .بشوييدفراوان 

  .آب را به اسيد اضافه نكنيدهرگز  -هشدار

  برداري نمونه  8
ي مناسب، قابل قبول يا وسيله روش به در نظر گرفته شود كهاي  عنوان نماينده اليه نمونه بايد به  8-1

  .دست آمده است استاندارد از آن اليه به

 ASTM D 2113 يا ASTM D 1587 يا ASTM D 1452 برداري مطابق با استانداردهاي ، روش نمونهشود كه توصيه مي –يادآوري 
  .انجام شود ASTM D 1586 يا

  .شود تعيينطور دقيق  بهنمونه بايد منشأ   8-2

اليه ، موقعيتشماره مربوط به و شماره نمونه سوراخ ماره شتواند  م مشخص مربوط به منشأ نمونه مييعال  –يادآوري 
ماره ايستگاهي و با توجه به شبندي يا  اي يا ارجاع به بناي تاريخي، سيستم طبقه شناسي يا توصيف منطقه افق خاك شناسي، زمين

  .خط مركزي و عمق يا ارتفاع معين باشد
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  :باشد 1جدول به شرح بايد براي توصيف و شناسايي دقيق، ، هكمينه مقدار آزمون  8-3
   هكمينه مقدار آزمون – 1جدول 

 بيشينه اندازه ذره، چشمه الك،
mm                                               

  كمينه مقدار آزمونه برحسب وزن خشك 

  g100 )                         4شمالك (  75/4
5/9                                    g200   
0/19                                  kg 00/1  
1/38                                  kg 00/8  

75                                   kg 00/60  
تواند به دقت مطابق با  خاك زمينه مي  تر از ذرات خاك زمينه باشند، داري بزرگ صورت معني طور تصادفي ذرات جدا شده به اگر به –يادآوري 

  .شوند شناساييجدول توصيف و 

مقدار توصيه شده باشد بايد حداقل تر از  كوچكمورد آزمون صحرايي يا آزمايشگاهي آزمونه اگر   8-4
  .درگزارش آزمون مشخص شود

  ها اطالعات توصيفي براي خاك  9
  1دار بودن گوشه  9-1

، 3دار گوشه  نيمه ،2دار صورت گوشه سنگ به سنگ، قطعه قلوه يزه،ر، سنگ)تنها اندازه درشت(دار بودن شن  گوشه
دار بودن نيز  اي از گوشه گستره .توصيف كنيد 3شكل و  2را مطابق با معيارهاي جدول  5 گرد يا 4گرد  نيمه
  .گرد تا گرد براي مثال نيمه. تواند بيان شود مي

  )مراجعه كنيد 3به شكل (دار بودن ذرات با دانه بندي درشت  گوشهمعيارهاي توصيف   - 2جدول 
 معيارها توصيف

 .هاي تيز و سطوح جانبي نسبتاً صاف سطح غيربراق هستند ذرات داراي لبه دار گوشه

 .هاي گرد هستند ين ذرات داراي لبهدار است اما ا مشابه توصيف ذرات گوشه دار نيمه گوشه

 .ها گرد هستند ها و گوشه ذرات داراي سطوح تقريباً صاف اما لبه گرد نيمه 

 .با انهناي صاف و بدون لبه هستندذرات داراي سطوح جانبي  گرد

                                                 
1  - Angularity 
2- Angular 
3- Subangular 
4- Subrounded 
5- Rounded 
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  دار وضعيت عمومي ذرات گوشه -3شكل 

   شكل  9-2
، 1مسطحمانند باشند،  4و شكل  3معيارهاي جدول را اگر مطابق با سنگ،   قطعه و سنگ شكل سنگريزه، قلوه

كسري از ذرات كه داراي شكل . در غير اين صورت، به شكل اشاره نكنيد .توصيف كنيديا مسطح و باريك  2باريك
  .هستند مسطح ، ههستند را بيان كنيد، براي مثال يك سوم ذرات سنگريز

  )مراجعه كنيد 4به شكل (معيارهاي توصيف شكل ذرات  -3جدول 
  ابعاد   شكل 
  3 >ضخامت /ذرات با پهنا  مسطح
  3 >پهناي / ذرات با طول   باريك

  كنند ذرات با معيارهاي مربوط به صافي و دراز بودن ذرات را برآورد مي  مسطح و باريك
مربوط ترين ابعاد ذره  ترين، متوسط و كوچك بزرگ ترتيب  كه بهو ضخامت  عرضشكل ذرات بايد براساس طول،   –يادآوري 

 .توصيف شود  ،دنشو مي

                                                 
1- Flat 
2- Elongated 

 گرد

 دار نيمه گوشه نيمه گرد

 دار گوشه



11 

  

  معيارهاي شكل ذره -4شكل 

  رنگ  9-3
تواند در  منطقه معين مييك هاي آلي است و در  رنگ ويژگي مهم در شناسايي خاك. رنگ را توصيف كنيد

هاي  از رنگ هايي بخشها يا  اگر نمونه شامل اليه. باشد وثرمنيز شناسي مشابه،  شناسايي مواد با منشأ زمين
هاي  رنگ بايد براي نمونه. شوند توصيفنيز بايد  هاي نماينده رنگتمام شود و  آن اشاره به مختلف باشد، بايد

  .باشد، بايد در گزارش آزمون شرح داده شود ميشرايط خشك داراي اگر رنگ نماينده . مرطوب توصيف شود
  بو  9-4

هايي كه شامل مقدار قابل توجهي مواد آلي  خاك. را توصيف كنيد آلي يا غير معمول باشد آن خاك،ي بو اگر
هاي تازه  ويژه در نمونه اين مطلب به. هستند معموالً داراي بوي مشخص ناشي از تجزيه مواد گياهي هستند

دوباره ايجاد  ،مرطوب ي وسيله گرم كردن نمونه تواند غالباً به ها خشك هستند بو مي شود اما اگر نمونه مشاهده مي
  .شودتوصيف بايد ) نفتي، شيميايي يا مشابه آن هاي فرآورده(اگر بو غير معمول باشد. شود

  شرايط رطوبتي   9-5
آمده است، توصيف  4شرايط رطوبتي را به صورت خشك، مرطوب يا خيس مطابق با معيارهايي كه در جدول 

  .كنيد
  

 :راهنما 
W   : عرض    T  :ضخامت    L  :طول   

W/T > 3  : مسطح  L/W > 3  :كند هر دو معيار را برآورده مي: و باريك  مسطح  باريك  

 ذره
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  ي توصيف شرايط رطوبتي معيارها  -4جدول 
 معيارها توصيف

 .رسد نمونه هنگام لمس كردن، فاقد رطوبت و خشك به نظر مي خشك

 .شود نمونه مرطوب است ولي آب در سطح خاك ديده نمي مرطوب

 .معموالً آب زير زميني، زير سطح خاك است  شود، آب آزاد مشاهده مي خيس

  هيدروكلريك اسيدواكنش با   9-6
. توصيف كنيد 5صورت بدون واكنش، ضعيف يا قوي مطابق با معيارهاي جدول  را به هيدروكلريك اسيدواكنش با 

 هيدروكلريك اسيدواكنش با  اساسسيماني معمول است، گزارش حضور آن برگر  واكنش ،چون كلسيم كربنات
  .است داراي اهميترقيق، 

  اسيدمعيارهاي توصيف واكنش با هيدروكلريك  -5جدول 
 معيارها توصيف

 عدم مشاهده واكنش بدون واكنش

 مقداري واكنش با تشكيل آهسته حباب ضعيف

 واكنش شديد با تشكيل فوري حباب  قوي

  
  1استحكام  9-7

سخت يا خيلي سخت مطابق  ،2صورت خيلي نرم، نرم، سفت نخورده، استحكام را به ريز دست هاي دانه براي خاك
 ،ريزه سنگ يقابل توجه ريدهايي با مقا اين مشاهده توصيفي براي خاك. توصيف كنيد 6با معيارهاي جدول 

  .مناسب نيست
  معيارهاي توصيف  استحكام خاك -6جدول 

 معيارها توصيف

 انگشت در خاكmm 25نفوذ بيش از بسيار نرم

 انگشت در خاك mm 25نفوذ حدود  نرم

 انگشت در خاك mm 6فرو رفتن حدود  سفت

 در خاكناخن انگشت شست  فرو رفتن آسان،انگشت شست در خاكفرو نرفتن سخت

 ناخن انگشت شست در خاك فرو رفتن  بسيار سخت

  
  

                                                 
1- Consistency  
2- Firm 
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  سيماني شدن  9-8
صورت ضعيف، متوسط يا قوي مطابق با معيارهاي   بندي درشت را به هاي دست نخورده با دانه سيماني شدن خاك

  .توصيف كنيد 7جدول 
  معيارهاي توصيف  سيماني شدن - 7جدول 

 معيارها توصيف

 .شكند با فشار كم انگشت يا دست خرد شده يا مي ضعيف

 .شكندبا فشار قابل توجه انگشت خرد شده يا مي متوسط

 .شود با فشار انگشت خرد يا شكسته نمي قوي

  نامساخت  9-9
  .توصيف كنيد 8هاي سالم دست نخورده را مطابق با معيارهاي جدول  خاك نامساخت

  ناممعيارهاي توصيف  ساخت -8جدول 
 معيارها توصيف

 .وجود دارد )ضخامت گزارش شود( mm 6 ها هاي مختلف و حداقل ضخامت اليه هاي متناوب از مواد يا رنگ اليه اي اليه

 .وجود دارد )شودضخامت گزارش ( mm6 تر از ها كمهاي مختلف و ضخامت اليههاي متناوب مواد يا رنگ اليه ايورقه

 .دهد ، با مقاومت كم، رخ ميي درجهت سطوح معينگشكست دار شكاف

 .باشداليه ميها براق يا صيقلي، گاهي اليهشكستسطوح  سطوح براق

 بلوكي
شود و در مقابل شكسته شدن بيشتر مقاومت  دار شكسته مي  گوشههاي كوچك  اي كه به كلوخه خاك چسبنده

 .كند مي

ضخامت (هاي مختلف درون خاك اصلي، مانند لنزهاي كوچك شني، درون خاك رسي  تجمع موضعي خاكعدسي شكل
 .وجود دارد )گزارش شود

 .استبافت، ظاهر و رنگ كامالً يكسان  يكنواخت

  ي ذرات اندازه گستره  9-10
براي مثال، در . توصيف كنيد 8- 3و  4-3 هايمطابق با بندبراي سنگريزه و شن ي ذرات هر جز را  اندازه گستره
  .شن ريز تا درشت 40% سنگريزه ريز تا درشت، حدود  20% حدود 

  اندازه ذره بيشينه   9-11
  :شود را مطابق با اطالعات زير توصيف كنيد كه در نمونه يافت مي اي اندازه ذرهبيشينه 

  اندازه شن   9-11-1
. توصيف كنيد ،صورت ريز، متوسط يا درشت به 8- 3ابق بند مطاندازه شن باشد، آن را  اندازه ذره بهبيشينه اگر 

   .اندازه ذره، شن متوسطبيشينه براي مثال، 
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  اندازه سنگريزه  9-11-2
الك كه ذره از آن  چشمهترين  كوچكبراساس اندازه ذره را بيشينه اندازه سنگريزه باشد،  اندازه ذره بهبيشينه اگر 

كند اما  عبور مي mm 5/37 چشمهاز  ،mm 5/37اندازه اي با بيشينه  ذرهبراي مثال، . كند، توصيف كنيد عبور مي
  .كند عبور نمي mm 75/18 چشمهاز 
  اندازه قلوه سنگ يا قطعه سنگ 9-11-3

براي . ذره را توصيف كنيدترين  بعد بزرگبيشينه سنگ است،  سنگ يا قطعه اندازه قلوه اندازه ذره بهبيشينه اگر 
  .mm450 اندازه بيشينه مثال 

  1سختي  9-12
رخ چكش  ازدن به ذرات ب سخت يا اتفاقي كه در موقع ضربهصورت  بهتر را  درشت و ذرات بزرگ سختي شن

 ياشود  شكسته مي در اثر ضربه قابل توجه چكش ،اندازه سنگريزه اذرات ب ،براي مثالكنيد،  دهد، توصيف مي
در اثر  ذراتآن است كه معني   به" سخت". شوند ضربه چكش خرد مي با ،اندازه سنگريزهبا بعضي ذرات 

  .شوند ، شكسته يا خرد نميشكافند نميچكش  ضربه
استفاده از هاي مربوط به ريشه، مشكل در حفاري يا  ها يا حفره حضور ريشه مانند، اضافهتوضيحات   9-13

  .گزارش شودبايد ، حفر شيار يا حفره يا حضور كاني ميكا آُگر
، كند كمك ميها، اگر به شناسايي  هر دوي آن ياشناسي خاك  زمين شرحنام تجاري يا محلي يا   9-14

  .تواند اضافه شود مي
كند،  كمك ميشناسايي  بهبندي، اگر  هاي طبقه بندي يا شناسايي خاك مطابق با ساير سيستم طبقه  9-15

  .در گزارش اضافه شود تواند مي

  پيتشناسايي   10
اي  شكل، داراي رنگ قهوه ي مركب از بافت گياهي، در مراحل مختلف تجزيه، با بافت فيبري تا بي نمونه  10-1

، PT، پيت به صورتو شناسه گذاري شده خاك به شدت آلي به عنوان بايد تيره تا سياه و بوي تركيبات آلي 
  . شود، نيست هاي شناسايي كه بعداً شرح داده مي روش موضوعشناسايي شود و 

 شناساييبراي سازي  آماده  11

عبور  mm 75بخشي از نمونه خاك است كه از الك  اساسبخش شناسايي خاك در اين استاندارد، بر  11-1
دستي و براي  صورت براي نمونه سست و نرم بهبندي خاك  از طبقه  قبلبايد  mm 75تر از  ذرات بزرگ. كند مي

  .صورت ذهني، خارج شوند به ،نمونه كامل دست نخورده
                                                 

1-Hardness 
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انجام   مشاهدهصورت  به بايدها،  تخمين. يادداشت كنيد ،سنگ را تخمين زده قطعهو سنگ  درصد قلوه  11-2
  .درصد حجمي باشدو براساس  شده

درصد   ، برحسب وزن خشك هستند و تخمين7828در استاندارد ملي ايران شماره  اتچون درصدهاي توزيع اندازه ذر –يادآوري 
درصد بيان شود كه گزارش آزمون  در شود  ، توصيه ميباشند ميوزن خشك  اساسسنگريزه، شن و ذرات ريز در اين استاندارد نيز بر

  .است اساس حجمسنگ بر سنگ و قطعه قلوه

وزن  اساساست، را بر mm 75تر از  بخشي از خاك كه كوچكدر  درصد سنگريزه، شن و ذرات ريز  11-3
  .)به پيوست ت مراجعه كنيد(خشك تخمين زده و يادداشت كنيد

 ،، براي تخمين درصديشوند، تجربه قابل توجه حجم مشخص مي اساساي، بر طور مشاهده ذره بهاندازه اجزاي چون  –يادآوري 
  .اندازه ذرات انجام شودآزمايشگاهي   هاي با آزمون تكراريهاي  مقايسهشود كه  مي توصيه . نياز استمورد وزن خشك  اساسبر

    جمع درصد سنگريزه، شن و ذرات ريز بايد معادل. تخمين زده شود 5 %درصد ذرات بايد تا تقريب    11-3-1
  .شود %100 
آن را  مقدارتخمين زد،  mm 75تر از  كوچك 5 %توان تا  هاي نباشد كه ب اگر مقدار يكي از اجزا به اندازه  11-3-2
در نظر اجزا  100%  مجموع مقداردر  ،مقدار ناچيز. مقدار ناچيز ذرات ريز ،بيان كنيد، براي مثال 1ناچيز ا عبارتب

  .شوند گرفته نمي

  اوليه شناسايي   12
از ريز  هاي دانه خاكبراي شناسايي . ريز باشد يا بيشتر ذرات 50 %كه شامل  استريز  خاكي دانه  12-1

  .ي كنيدپيرو13بند هاي شناسايي  روش
هاي دانه درشت از  براي شناسايي خاك. ريز باشد ذرات 50 %خاكي دانه درشت است كه شامل كمتر از   12-2

  .پيروي كنيد 14هاي شناسايي بند  روش

  ريز  هاي دانه روش شناسايي خاك  13
را  )تر شن متوسط و بزرگ( 40تر از الك  ذرات بزرگ. آزمون انتخاب كنيد براي مواداز نماينده   نمونه  1- 13

براي  آزمونهاين از . باشددر دسترس  ،از موادي يكنواخت  ا آزمونهيك مشت دست  كه تقريباً هنگاميتا  خارج كنيد
  .دكنيستفاده ا 4و سفتي 3رون زدگي آبي، ب2هاي استحكام خشك آزمون

  
  

                                                 
1-Trace 
2-Dry Strength  
3-Dilatancy 
4-Toughness  
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  استحكام خشك  2- 13
داراي استحكام  وقتيتا را  اين عمل. تهيه كنيد mm 25يك گلوله با قطر تقريبي آزمونه  مقدار كافياز   2-1- 13

  .كنيددر صورت لزوم آب اضافه . ادامه دهيد ،شود 1اي بتونه
 mm 12قطر حدود  با  گلولهبايد به شكل  هآزمون .آماده كنيدهاي تهيه شده،  از گلوله آزمونهسه  حداقل  2-2- 13

 C60°از  دما كه  شرط اين بهمصنوعي، هاي  با استفاده از روشهوا يا خورشيد يا را در مجاورت  هآزمون. باشد
  .كنيدبيشتر نشود، خشك 

مجاز  دارند mm 12 تقريبي قطرداراي هايي كه  ، آناستهاي خشك طبيعي  شامل كلوخ هاگر آزمون 2-3- 13
  .شونداستفاده هاي شكل داده شده  جاي گلوله به است

  .كنند استحكام بيشتري ايجاد ميهاي طبيعي خشك  نسبت به كلوخكردن  و خشك ساخت گلولهفرايند معموالً  - يادآوري

ها را  استحكام آن. خردكردن بين انگشتان دست آزمون كنيد اهاي خشك را ب ها يا كلوخ استحكام گلوله  2-4- 13
اگر از . ، يادداشت كنيد9صورت بدون استحكام، كم يا متوسط، باال يا بسيار باال مطابق با معيارهاي جدول  به

  .نكنيدهايي كه حاوي ذرات شن درشت هستند را استفاده  شود، نتايج كلوخ هاي خشك طبيعي استفاده مي كلوخ
  معيارهاي توصيف استحكام خشك  - 9جدول 

 معيارها توصيف

 .شود آزمونه خشك فقط با جابجايي پودر مي استحكامبدون 

 .شود آزمونه خشك با اندكي فشار انگشت پودر مي كم

 .آزمونه خشك با فشار انگشت قابل توجهي به قطعات شكسته شده، يا خرد مي شود متوسط

 زياد
قطعات آزمونه بين انگشت شست و سطح سخت به . شود آزمونه خشك با فشار انگشت شكسته نمي

 .شود شكسته مي

 .شود آزمونه خشك بين انگشت شست و سطح سخت شكسته نمي بسيار زياد

 طور استثنايي سبب بهتواند  كلسيم كربنات مي مانندحضور مواد سيماني محلول در آب با استحكام باال،  2-5- 13
رقيق  هيدروكلريك اسيدا شدت واكنش باز روي حضور كلسيم كربنات معموالً . ي شوديهاي خشك باال استحكام

  ).مراجعه كنيد 6-9به بند (تشخيص داده شود
  رون زدگي آبيب  3- 13

آب اضافه اد وم به ،نيازصورت در. تهيه كنيد mm 12تقريبي  با قطريك گلوله  آزمونهمقدار كافي از   1- 3- 13
  .دست آيد هب) اما نه چسبنده(كنيد تا زماني كه استحكام نرم 

                                                 
1-Putty 
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طور افقي آن را تكان دهيد، با  به. كنيدچاقو يا اسپاتول كوچك، صاف  ي كف دست با تيغهگلوله را در   2- 3- 13
آب ظاهر شده روي سطح خاك را يادداشت  واكنش. به آن ضربه بزنيدمرتبه چند با قدرت  و كنار دست ديگر

بدون صورت  ب بهواكنش ظهور آو  داده فشاردست يا فشار دادن خاك بين انگشتان، با بستن را  آزمونه. كنيد
 واكنش عبارت است از مقدار سرعت. يادداشت كنيد ،10يا سريع، مطابق با معيارهاي جدول  آهسته ،واكنش

  .ه آب در اثر چالندن، استشد ناپديد چالندن تكان دادن و در اثر آب در خاك  ظاهر شدن
  معيارهاي توصيف بيرون زدگي آب -10جدول 

 معيارها توصيف

 .شوداي ديده نميدر آزمونه هيچ تغيير قابل مشاهده زدگي  بدون بيرون

 آهسته
ناپديد  دادن فشارشود و درحين  درحين تكان دادن به آهستگي آب روي سطح آزمونه ظاهر مي

 .شود شود يا به آهستگي ناپديد مي نمي

 سريع
به سرعت  فشاردادنشود و درحين  درحين تكان دادن به سرعت آب روي سطح آزمونه ظاهر مي

 .شود ناپديد مي

  سفتي  4- 13
وسيله دست روي  باريك درآورده و به خميررا به شكل  هرون زدگي آب، آزمونيتكميل آزمون ب پس از  4-1- 13

به  آزمونهاگر ( .شود تشكيل  mm 3 تقريبيقطر  ايك رشته بتا  بغلطانيددست دو يا بين كف  صافيك سطح 
تا مقداري  كرد تبديلاليه نازك شكل يك به  رابايد آزمونه شود  نمياي شكل  لولهآساني به  كهاست  اي تر اندازه

ها در  تا رشته تا كرده و مجدداً چندين مرتبه بغلطانيدرا ي آزمونه ها رشته .)از آب آن از طريق تبخير خارج شود
 تكه تكه mm 3يبي تقرقطر با  يها ، رشتهپذيري انعطافدر نزديكي حد  .شوندتكه تكه  mm 3قطر تقريبي 
همچنين استحكام رشته را نيز يادداشت  .رشته را يادداشت كنيد غلطاندنفشار مورد نياز براي . خواهند شد

سفتي . شوند ها تكه تكه كلوخهكلوخه و مالش دهيد تا شدن رشته، قطعات را با يكديگر تكه تكه بعداز  .كنيد
  . مواد در طي كلوخه شدن را يادداشت كنيد

  .توصيف كنيد 11جدول صورت كم، متوسط يا زياد مطابق با معيارهاي  را به هتي رشته و كلوخفس  4-2- 13
  معيارهاي توصيف سفتي  -11جدول 

 معيارها توصيف

 كم
رشته و كلوخه ضعيف و نرم . پذيري، فشار جزيي الزم است براي لوله شدن رشته خاك نزديك به حد انعطاف

 .هستند

 متوسط
رشته و كلوخه، سفتي متوسط . پذير، فشار متوسطي الزم است رشته خاك نزديك به حد انعطافبراي لوله شدن 

 .دارند

 زياد
رشته و كلوخه، سفتي . پذيري، فشار قابل توجهي الزم است براي لوله شدن رشته خاك نزديك به حد انعطاف

 .بسيار زيادي دارند
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  پذيري انعطاف  5- 13
توصيف  12جدول  مواد را مطابق با معيارهاي پذيري انعطافتي، فن آزمون سدست آمده حي مشاهدات به اساسبر 

  .كنيد
 پذيري انعطافمعيارهاي توصيف  -12جدول 

 معيارها توصيف

 .تواند به شكل لوله تشكيل شود در هر محتوي آب نمي mm 3ي  رشته ناپذير انعطاف

 كم
تواند تشكيل  پذيري باشد، نمي از حد انعطافتر شود و كلوخه وقتي خاك خشكاي ميرشته با اشكال لوله

 .شود

 متوسط

رشته بعد . پذيري الزم نيست شود و مدت زمان زيادي براي رسيدن به حد انعطاف اي مي آساني لوله رشته به
تر شوند،  پذيري خشك ها وقتي از حد انعطاف كلوخه. اي شود توان لوله پذيري نمي از رسيدن به حد انعطاف

 .شوند خرد مي

 زياد

تواند  رشته مي. پذيري الزم است اي شدن و مالش دادن تا رسيدن به حد انعطاف زمان قابل توجهي براي لوله
تواند بدون خرد شدن وقتي كه  كلوخه مي. اي شود پذيري، لوله چندين مرتبه بعد از رسيدن به حد انعطاف

 .پذيري است، تشكيل شود تر از حد انعطاف خشك

 از اگر خاك غير آلي است). مراجعه شود 8- 13به بند ( آلي يا غير آلي است ،ريز خاك دانهتعيين كنيد   6- 13
  .كنيد پيروي 7-13مراحل بند 

  ريز غير آلي دانههاي  شناسايي خاك  7- 13
سفتي و  آهسته،زدگي  بيرونزدگي آب يا  رونيبدون بباال، تا متوسط اگر خاك داراي استحكام خشك   7-1- 13

  ).مراجعه شود 13به جدول (د ينك شناسايي ،CL،1عنوان رس الغر بهرا  داشته باشد آنمتوسط پذيري  انعطاف
  هاي دستي  غيرآلي از آزمون  هاي با دانه بندي ريز، شناسايي خاك -13جدول 

 سفتي زدگي آببيرون استحكام خشك نماد خاك

ML رشته يا به مقدار كم تشكيل شودبدون تشكيل  آهسته تا سريع بدون استحكام تا كم 

CL متوسط زدگي تا آهسته بدون بيرون متوسط تا زياد 

MH كم تا متوسط زدگي تا آهسته بدون بيرون كم تا متوسط 

CH زياد زدگيبدون بيرون زياد تا بسيار زياد 

زياد  پذيري انعطافزدگي آب و سفتي و  بيروناگر خاك داراي استحكام خشك زياد تا خيلي زياد بدون   7-2- 13
 .)مراجعه شود 13به جدول (كنيد  شناسايي ،CH، 2عنوان رس چاق را به آن  ،باشد

                                                 
1- Lean Clay 
2- Fat Clay 
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سختي است و  زدگي آب آهسته تا سريع رونيو باست يا مقدار آن كم ندارد اگر خاك استحكام خشك    7-3- 13
 13به جدول (كنيد  شناسايي، ML، سيلت عنوان  را به ، آناست پذيري انعطافپذيري كم يا بدون  انعطافو 

  .)مراجعه شود
و زدگي كم است  زدگي آب يا بيرون بيروناگر خاك داراي استحكام خشك كم تا متوسط، بدون     7-4- 13

به جدول (د يكن شناسايي، MH، 1ستيكاال سيلت عنوان خاك  را به آندارد پذيري كم تا متوسط  سختي و شكل
  .)مراجعه شود 13

به ، در دست سيلت شد، با اين وجود وقتي  بيان  الغرخاك رس است كه براي  خصوصياتيشبيه  خصوصياتاين  –يادآوري 
 D 2487 استانداردها كه مطابق با معيارهاي  بعضي از خاك. است مانند يابريشم و داراي حالت نرمو شود  سرعت خشك مي

ASTM ،MHالغرهاي رس  اي از خاك طور مشاهده ها به شوند، تفكيك آن بندي مي ، طبقه ،CLبنابراين انجام آزمون . ، مشكل است
  .است ضروريها  آنمناسب  آزمايشگاهي براي شناسايي

  ريز آلي دانههاي  شناسايي خاك  8- 13
عنوان خاك  بهخاك را باشد، آلي براي تأثير روي خصوصيات خاك  مقدار كافي مواد دارايخاك اگر   8-1- 13
بوده و ممكن است داراي تا سياه  تيرهاي  هاي آلي معموالً داراي رنگ قهوه خاك. كنيد شناسايي ،OL/OH، آلي

 به دهند براي مثال، سياه گيرند، تغيير رنگ مي هوا قرار مي ضدر معر وقتيهاي آلي  معموالً خاك. باشند بوي آلي 
روشن ها  آنبل توجهي رنگ طور قا شوند، به هوا خشك ميدر  وقتيهاي آلي  ممكن است بعضي از خاك. اي قهوه
ها براي آزمون  اي كه از اين خاك رشته. ندارند بااليي پذيري انعطافتي و فس ،طور طبيعي هاي آلي به خاك. شود

  .شود، اسفنجي خواهد بود تي تهيه ميفس

 OHيا  OLآلي  هاي آلي يا رس سيلت صورت  هاي آلي به تجربه، امكان شناسايي بيشتر خاك در نتيجهدر بعضي موارد  –يادآوري 
تواند براي  هاي آزمايشگاهي مي ، استحكام خشك، سختي و آزمونزدگي آب بيرونهاي  آزمونهاي بين  همبستگي. وجود دارد
  .استفاده شودمعين، شناسي  هاي آلي در رسوبات معين با منشأ زمين خاكمواد مشابه شناسايي 

با "، ي ، كلمهرا داردها  شن يا سنگريزه يا هر دوي آن 25 %تا  15 %اگر تخمين زده شود كه خاك   9- 13
 الغررس خاك "براي مثال . بايد به نام گروه اضافه شود) كدام كه بيشتر غالب هستند هر( "با سنگريزه" يا "شن

اگر درصد شن معادل ). مراجعه شود ب- 1و شكل  الف-1به شكل( "،MLبا سنگريزه ، سيلت " يا "،CL، با شن
  .را استفاده كنيد "شنبا " ي كلمه ،درصد سنگريزه باشد

ها باشد، كلمات  يا بيشتر شن يا سنگريزه يا هر دوي آن 30 %شود كه خاك داراي  خمين زده تاگر   10- 13
را  "شني"اگر مقدار شن بيشتر از سنگريزه باشد كلمه . بايد به نام گروه اضافه شود "اي سنگريزه"يا  "شني"

 رسخاك "، براي مثال. را اضافه كنيد "اي سنگريزه"اگر مقدار سنگريزه بيشتر از شن باشد، كلمه . اضافه كنيد

                                                 
1- Elastic Silt 
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مراجعه  ب- 1و الف-1هاي  به شكل( "،ML، شني سيلت "يا  "،CH، اي سنگريزه چاقرس " "،CL شني الغر
  .استفاده كنيد "شني"اگر درصد شن معادل با درصد سنگريزه باشد از كلمه ). شود

  )هاي ريز دانه 50%شامل كمتر از (درشت دانه هاي  روش شناسايي خاك  14
  .گويند اي مي اگر درصد سنگريزه خاك بيش از درصد شن تخمين زده شود به آن خاك سنگريزه  14-1
  .گويند شن خاك اگر درصد سنگريزه خاك معادل يا كمتر از درصد شن تخمين زده شود به آن  14-2
شن خاك يا  1اي تميز سنگريزهخاك يا كمتر تخمين زده شود به آن  5% اگر درصد ذرات ريز خاك   14-3

  .گويند  2تميز
را  قابل توجه اندازه ذرات متوسط باشد، آن مقاديرو اندازه ذرات وسيع  ي محدودهاگر خاك داراي   14-3-1
  .كنيد شناسايي، SW" 4خوببندي  درجهبا شن "، يا GW "3بندي خوب درجهبا ي ا خاك سنگريزه"

ه وسيع گستريا داراي  )5درجه بندي يك نواخت(باشد  ذره تشكيل شدهيك از طور عمده  بهاگر خاك   14-3-2
اي  سنگريزه"عنوان  به را  آنباشد،  )دار دار يا شكاف بندي وقفه درجه(مشخص، متوسط  يها اندازه دونذرات باندازه 

  .كنيد شناسايي، SP" 7بندي ضعيف با درجه شن"، يا GP" 6بندي ضعيف با درجه
شن با ذرات "يا  "ذرات ريز ااي ب سنگريزه"به آن باشد، يا بيشتر  15%  تخمين زدهاگر درصد ذرات ريز   14-4
  .گويند مي "ريز
، GC، "8اي رسي سنگريزه "عنوان  بهخاك را  ،رسي باشند 13 بندهاي  مطابق با روشو اگر ذرات ريز   14-4-1
  .كنيد شناسايي، SC، "9رسيشن "يا 
، "10سيلت اي  سنگريزه "عنوان  بهخاك را ، باشند سيلت  13 بندهاي  اگر ذرات ريز و مطابق با روش  14-4-2

GM،  11سيلت شن "يا" ،SM ،كنيد شناسايي. 

گروهي  هاي نماد وسيله هب تايي، شناسايي دوباشدريز   ذرات 10% زده داراي  تخمينريز   درصد ذراتاگر   5 -14
ذرات ريز است، به آن نماد شناسايي  10% شود كه خاك داراي  اگر تخمين زده مي .شود تعيين مي، تاييدو

  .دوتايي با استفاده از نمادهاي گروهي دوتايي بدهيد

                                                 
1- Clean Gravel 
2- Clean Sand 
3- Well-graded gravel 
4- Well-graded sand   
5- Uniformly graded 
6- Poorly graded gravel 
7- Poorly graded sand  
8- Clayey gravel   
9- Clayey sand  
10- Silty gravel 
11- Silty sand 
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نماد دومين و   )SPو  SWو  GPو GW ("يا شن تميز  سنگريزهيك "با  متناظراولين نماد گروهي بايد   14-5-1
  .باشد)  SMو  SCو  GMو  GC( "با ذرات ريزشن يا سنگريزه  يك"با  متناظربايد 

به پذيري ذرات ريز  بوده و براي نشان دادن مشخصات شكلبا نماد گروه اول  متناظرنام گروهي بايد   14-5-2
يا  "،GC – GW،"بندي خوب با رس سنگريزه با درجه"براي مثال . باشد "سيلت با "يا  "رس اب"كلمات همراه 

  .)مراجعه شود 2به شكل ( "،SP – SM، سيلت بندي ضعيف به همراه  با درجه شن"
از ساير اجزاي دانه درشت باشد،  15% شن يا سنگريزه باشد اما شامل تقريباً طور عمده  به آزمونهاگر   14-6

 ا شنبندي ضعيف ب با درجهسنگريزه "براي مثال . ، بايد به نام گروه اضافه شود"با شن"، يا "با سنگريزه"كلمات، 
،GP،"  سنگريزه اشن رسي ب"يا ،SC،" ) مراجعه شود 2به شكل.(  

، يا "سنگ با قلوه"سنگ يا هر دو باشد، كلمات،  سنگ يا قطعه قلوه مقدارصحرايي شامل هر آزمونهاگر   14-7
 "سنگ با قلوه سيلت  اي سنگريزهخاك "براي مثال، . بايد به نام گروه اضافه شود "سنگ سنگ و قطعه قلوهبا "

،GM.  

  گزارش آزمون  15
  .آمده باشد 14چه در جدول  در مورد منشأ و مواردي مانند آن يگزارش آزمون بايد شامل اطالعات  15-1

گرد تا نيمه  ذرات ريز تا درشت، سنگريزه نيمه 50% تقريباً ،GC، سنگ براي مثال، سنگريزه رسي، با شن و قلوه –1يادآوري 
متوسط، استحكام خشك زياد، بدون  پذيري انعطافذرات با  20%حدود  ،گرد  ذرات ريز تا درشت، شن نيمه 30%حدود  دار، گوشه

گرد،  سنگ نيمه حجمي قلوه 5% اصلي حدود صحرايي نمونه  .اسيدهيدروكلريك تي متوسط، واكنش ضعيف با فزدگي آب، س رونيب
  .دارد mm150  بعد بيشينهبا 

  اي رنگ يكنواخت، خشك، قهوه، محكم  – در محلشرايط آزمون 
  .1مخروط افكنه: شناسي تفسير زمين

  .توصيف و شناسايي خاك در پيوست الف و پيوست ب آمده استديگري از هاي  مثال –2يادآوري 

 محدودهكه نشان دهنده  هايي ممكن است با استفاده از عبارت، شن و ذرات ريز هسنگريز هايدر صورت تمايل، درصد –3يادآوري
  :به شرح زير بيان شوند ،باشد درصد ذرات

  .شود تخمين زده مي 5% ها كمتر از  ذرات وجود دارند اما مقدار آن                          ناچيز
  10%  - 5%          اندك
  25%  - 15%         كم

  45%  - 30%        مقداري
  100%  - 50%        بسيار زياد

                                                 
1- Alluvial fan 
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بندي مطابق با استاندارد ملي ايران  ا استفاده از نماد و نام گروه طبقهبتوصيف خاك، در صورتي كه در   15-2
بايد . اي هستند مشاهده - هاي دستي و نماد بر پايه روش  اين مطلب كه نامشود،  شناسايي مي ،7828شماره 

   .ها بيان شود ها و مشابه آن هاي خالصه، گزارش جدول گزارش،هاي  در فرممشخص وضوح و  به

  دقت و انحراف  16
  .قابل انجام نيستبنابراين بيان انحراف و دقت  .دكن ارائه ميرا  اطالعات كيفي فقطاين استاندارد در   16-1

  ها  چك ليست توصيف خاك -14جدول 
 نام گروه-1

 نماد گروه-2

 )حجمي(سنگ يا هر دوسنگ يا قطعه درصد قلوه-3

 هر سهيا درصد سنگريزه، شن يا ذرات ريز -4

 :اندازه ذره دامنه-5

 ريز، درشت–سنگريزه

 ريز، متوسط، درشت –شن 

 گرد، گرد  دار، نيمه دار، نيمه گوشه دار بودن ذره، گوشه گوشه-6

 مسطح، دراز، مسطح و دراز)در صورت تمايل: (شكل ذره-7

 ذره ابعاد يا اندازه بيشينه-8

 سختي شن درشت و ذرات بزرگتر-9

 دزيا ،، كم، متوسطپذيري انعطافبدون  :ذرات پذيري انعطاف-10

 بدون استحكام، كم، متوسط، زياد، بسيار زياد: استحكام خشك-11

 رون زدگي آب، آهسته، سريعيبدون ب: رون زدگي آبيب-12

 كم، متوسط، زياد: سفتي-13

 )درشرايط مرطوب: (رنگ-14

 )خاك آلي يا نامشخص است تيفقط وق: (بو-15

 خشك، مرطوب، خيس :رطوبت-16

 قوي،بدون واكنش، ضعيف:سيدهيدوركلريك اواكنش با -17

 هاي دست نخورده  براي نمونه

 بندي ريز، بسيار نرم، نرم، سفت، سخت، بسيار سخت هايي با دانه خاك: استحكام-18

 نواختسطوح براق، لنزدار، يكدار،اي، شكاف اي، ورقه اليه:  رساختا-19

 ضعيف، متوسط، قوي: سيماني شدن-20

 نام محلي-21

 شناسي تفسير زيست-22

دانه هاي سطحي روي ذرات  پوشش. حضور ميكا، گچ و غيره اي،  هاي ريشه ها يا حفره حضور ريشه: توضيحات تكميلي-23
 .هاي گودال، مشكالت حفاري يا سوراخ كردن زمين كنارهحفركردن يا گيركردن مته در سوراخ يا درشت دانه، 
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 پيوست الف

  )اطالعاتي(
  اي خاك هايي از توصيف مشاهده مثال

اطالعاتي . كردرا گزارش  16توان اطالعات مورد نياز در بند  دهند كه چگونه مي هاي زير نشان مي مثال  1-الف
  .نياز و شرايط ويژه باشند اساسبايد برگيرند،  هاي خاك مورد استفاده قرار مي كه در توصيف

  )GW(سنگريزه با درجه بندي خوب به همراه شن  1-1-الف
شن  ،ذرات ريز تا درشت، سخت 25% حدود  ؛دار گوشه ذرات ريز تا درشت، سخت، سنگريزه نيمه 75% حدود 
  .اسيدهيدروكلريك ، خشك، بدون واكنش با رنگ اي ، قهوهmm 75، اندازه  بيشينه ؛ذرات ريز ناچيز ؛دار گوشه نيمه

  )SM(سيلتي با سنگريزه  سيلت شن  2-1-الف
كم، استحكام خشك كم،  پذيري انعطافبا  سيلت ذرات ريز  25% حدود طور عمده؛  بهشن ريز  60% حدود 

اندازه  ابمقدار كمي گرد،  ذرات ريز، سخت، سنگريزه نيمه 15% حدود  ؛زدگي آب سريع و سختي پايين رونيب
 .اسيدهيدروكلريك  بدون واكنش با ؛mm 25اندازه بيشينه  ؛شوند با ضربه چكش شكسته ميكه سنگريزه 

 .تر از اندازه توصيه شده است اندازه نمونه صحرايي كوچك -يادآوري

اي  رنگ قهوه ، مرطوب،mm 50تا  mm 25به ضخامت  سيلت  1اي و شامل لنزهاي ، اليهثابت -شرايط در محل 
  .9 %رطوبت در محل  ؛lb/f t 3106 در محل  چگالي ؛خاكستري تا

  ) OH/OL(خاك آلي  3-1-الف
. كم و سختي پايين ،، استحكام خشكآب زدگي آهسته رونيپذيري كم، ب ذرات ريز، داراي شكل 100% حدود 
  .اسيدهيدروكلريكاي تيره، بوي مواد آلي واكنش ضعيف با  ، رنگ قهوهمرطوب

  )SM(با ذرات ريز آلي  سيلت شن  4-1-الف
مواد آلي و ذرات ريز بدون  25% حدود  ؛گوشه دار ذرات ريز تا درشت، سخت، شن مايل به قرمز نيمه 75% حدود 
، شن اندازه  ، بيشينهآب؛ مرطوب زدگي آهسته رونياي تيره بدون استحكام خشك وب قهوه سيلت  ،پذيري انعطاف
  .اسيدهيدروكلريكواكنش ضعيف با  ؛درشت

  )GP- GM(سنگ  سنگ و قطعه سنگريزه با درجه بندي ضعيف به همراه سليت، شن، قلوه  5-1-الف
ذرات ريز، سخت، شن  15% حدود  ؛دار تا گرد گوشه ذرات ريز تا درشت، سخت، سنگريزه نيمه 75% حدود 
بدون واكنش با  ،اي همرطوب، قهو ؛پذيري انعطافبدون  سيلت ذرات ريز  10% حدود  ؛نيمه گردتا دار،  گوشه نيمه

                                                 
1- Lenses  
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گرد، سختي مقدار  سنگ نيمه قلوهسخت است ) حجمي( 5% نمونه اصلي صحرايي حدود  ؛اسيدهيدروكريك 
 .mm 450اندازه گرد، بيشينه  سنگ نيمه ناچيز، قطعه
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(

  ، زمين پوست، 1سنگ رسي – زا نفتيستم توصيفي براي سنگ سعنوان  كاربرد روش شناسايي به
  هاي خرد شده و مواد مشابه ، صخره2گداز آتشفشاني

  سنگدر محل، مانند  موجود تواند به عنوان سيستم توصيفي كاربردي براي مواد روش شناسايي مي اين  1- ب
خرد شدن (يند آزمايشگاهي آبعد از فر كهو غيره،  3جن، سنگ لسيلت ، سنگ رس، سنگ شني، سنگ زا نفت

  .رود ميكار  شوند، به به خاك تبديل مي) و مشابه آنشدن  ،شكسته

با . ، و مشابه آن بايد شناسايي شوندگدازآتشفشاني هاي خرد شده، ، صخرهزا سنگ نفتموادي از قبيل   2 - ب
تواند  مي ،و اندازه ذره ريپذي انعطافدر اين استاندارد براي توصيف خصوصيات  كار رفته بههاي  روش ،اين وجود

و نماد شناسايي مطابق با اين استاندارد، گروه نام  استفاده ازدر صورت تمايل . كار روند براي توصيف مواد به
  .تواند براي كمك به توصيف مواد مورد استفاده قرار گيرد مي

يا با بعضي از انواع نمادهاي قرار بگيرد قول  نقلعالمت هاي گروه بايد در  و نام گروه )نمادها(نماد   3- ب
  .ها مراجعه شود به مثال. متمايز ياداشت كنيد

هاي گروهي با سيستم توصيفي براي موادي كه  مربوط به چگونگي تلفيق نمادها و نام يهاي مثال   4–ب
  :شوند به شرح زير هستند طور طبيعي به خاك تبديل نمي به

  m 50تا  m 100 زا سنگ نفتقطعات  1- 4- ب
. هيدروكلريك اسيد، بدون واكنش با رنگ اي قهوهدار، خشك،  حاصل از حفاري آگر موتور زا سنگ نفتقطعات 

% حدود  ؛شوند شناسايي مي )CL(شني  الغرساعت، مواد به عنوان رس  24بعد از شكسته شدن در آب به مدت 
 35% حدود  ؛زدگي آب، سفتي متوسط رونيمتوسط، استحكام خشك باال، بدون ب پذيري انعطافذرات ريز با    60

  .باشند با اندازه سنگريزه ميزا  سنگ نفتقطعات  5% حدود ؛ شن سخت ،ذرات ريز تا متوسط

  ماسه سنگ خرد شده 2- 4- ب
ذرات ريز   90% در حدود . است )SM – SP( سيلت محصول عمليات خرد كردن شن با درجه بندي ضعيف، با  
  .اي مايل به قرمز است قهوه رنگ، خشك، پذيري انعطافريز بدون ذرات  10% متوسط، حدود  تا

  
                                                 

1- Shale- Claystone  
2- Slag 
3- Mudstone 
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  خرد شده زا  سنگ نفتقطعات   3- 4- ب
سنگ شن و قطعات  30% حدود  ؛بندي يكنواخت اندازه سنگريزه درجه اخرد شده بزا  سنگ نفت 60% حدود 

 و شن سيلت  ابندي ضعيف ب ، سنگريزه با درجهپذيري انعطافريز بدون  ذرات 10% حدود  ؛اندازه شن اب زا نفت
)GM-GP.(  

  صخره خرد شده 4- 4- ب
 90% حدود  ؛)GP(بندي ضعيف  حاصل شده است، سنگريزه با درجه 7سنگ در چاله شماره  از سنگريزه و قلوه 

دار،  ا اندازه شن گوشهذرات ب ،ذرات درشت، سخت 10% حدود  ؛دار اندازه سنگريزه گوشه اريز، سخت، ذرات ب ذرات
  .اسيدهيدروكلريك خشك، به رنگ برنز، بدون واكنش با 
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  پيوست پ 
  )اطالعاتي(

  هايي با دو نوع شناسايي احتمالي روش پيشنهادي براي كاربرد نماد مرزي براي خاك

است، شناسايي  پذيري انعطافاي ذرات و خصوصيات  تخمين توزيع اندازه اساسچون اين استاندارد بر  1- پ
يك يا دو احتماالً در تواند  كه خاك مي براي نشان دادن اين. تواند مشكل باشد ، ميگروهتعلق به  درواضح خاك 

استفاده   ،شوند وسيله يك خط مورب از هم جدا مي با دو نماد كه بهنماد مرزي گروه پايه قرار بگيرد، ممكن است 
  .SC/CL يا  CL/CH: براي مثال. شوند
نماد بايد . تخمين زده شود 55%و  45%شود كه درصد ذرات ريز بين  مينماد مرزي استفاده وقتي   1-1- پ

 GM/ML: براي مثال. باشد ميبندي ريز  بندي درشت با ذرات ريز و نماد ديگر براي خاك با دانه اك با دانهخبراي 
  .CL/SC يا
. اندازه مشابه تخمين زده شوند انگريزه بشود كه درصد شن و درصد س مينماد مرزي استفاده وقتي   2-1- پ

  .داشته باشد GW/SWاز نظر عملي غير ممكن است كه خاك نماد مرزي . GP/SP ،SC/GC، GM/SM: براي مثال
. كار رود هبندي ضعيف است ب ي درجهبرابندي خوب و هم  درجه باخاك هم براي تواند  نماد مرزي مي  3-1- پ

  GW/GPو  SW/SP :براي مثال
، CL/ML: براي مثال. و هم رسي باشد سيلت تواند استفاده شود كه خاك هم  مي وقتينماد مرزي   4-1- پ

CH/MH ،SC/SM.  

ريز داراي مشخصاتي است كه بيانگر خاك در مرز  دانهتواند استفاده شود كه خاك  ي ميتنماد مرزي وق  5-1- پ
  .CL/CH ،MH/ML: براي مثال. بين خاك با قابليت فشردگي كم و خاك با قابليت فشردگي زياد است

 ها در براي مثال، خاك. هاي مجاور يا محيط باشند ترتيب نمادهاي مرزي بايد بازتاب مشابهي از خاك  2- پ
طور  به .شود بررسي مي CHو  CLيك نمونه با داشتن نماد مرزي . ندا شناسايي شده CH مثل يك منطقه فرضي

  .نشان داده شود CH/CLمشابه، نماد مرزي بايد 

  :جز موارد زير باشد براي نماد اول به براي خاك با نماد مرزي، بايد نام گروه نام گروه  3- پ
    CL/CH الغررس خاك  رس چاق تاخاك،  ML/CL  رسي سيلت،  CL/ML  سيلت رس خاك   

  .در ابتدا بايد تالش شود خاك در گروه انفرادي قرار گيرد. كار رود طور مشخص به نماد مرزي نبايد به  4- پ
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  پيوست ت
  )اطالعاتي(

  هاي پيشنهادي براي تخمين در صد سنگريزه، شن و ذرات ريز در نمونه خاك روش

  روش استوانه   1- ت
 خلوط از آب و خاك در لوله يا استوانهتوان با تكان دادن كامل م درشت را مي  ريز و دانه نسبي مواد دانه درصد

روند و با گذشت  دين ترتيب ذرات درشت به كف فرو مي ه، بشودمخلوط ته نشين  اجازه دهيد تخمين زد و سپس
ثانيه  30انيه تا ث 20در مدت هاي مختلف  با اندازههاي شن  شوند، اندازه نشين مي تهريز  ذراتطور مداوم  زمان به

اين . تخمين زدتوان  را ميكسرهاي نسبي از روي حجم معيني از هر اندازه ذره جدا شده، . شوند نشين مي ته
  .هاي آزمايشگاه مربوط به اندازه ذره، همبستگي داشته باشد گيري روش بايد با اندازه

  اي روش مشاهده  2- ت
 ،ريز اندازه شن و ذراتبا سپس مانند ذرات . ف ديگر قرار دهيداندازه سنگريزه را در ظرو اطور ذهني، ذرات ب به

و  )4مش(الك  ي اضافهها را براي تخمين درصد به  ظرفطور ذهني، تعداد  سپس به. عمليات را انجام دهيد
  .  قايسه كنيدم )4مش(منهاي الك 

مراجعه  3-ت تبه پيوس(تخمين زده شود  4الك با  1تواند از آزمون شستشو مي هدرصد شن و ذرات ريز در ماد
 ).شود

  )درصد نسبي شن و ذرات ريز(آزمون شستشو   3- ت
مكعب  .خاك تشكيل شود mm25 3ها را مرطوب كنيد تا  انتخاب و آن را) 4مش( الك منهايمواد از  مقدار كافي
ها را  ريز را شسته و آن ذرات. رف كوچك قرار دهيدظرا كنار گذاشته و نصف ديگر را در  آننصف  .دنيرا نصف ك

از داخل ظرف، خارج كنيد تا زماني كه آب شستشو زالل باشد و سپس دو نمونه را مقايسه كنيد و درصد شن و 
مقايسه  ،با اين وجود .نه حجم باشد ميوزن  اساسكه درصد بر داشته باشيدخاطر  به. ذرات رس را تخمين بزنيد

  .كند حجمي شاخص قابل قبول از درصد اندازه ذره ارايه مي

هاي ذرات ريز، با انگشت  كلوخ آوردن درصد دقيق،  الزم باشد براي بدستممكن است موقع شستشو   4- ت
  .شكسته شوددست، 

  
  
  

  
                                                 

1- Wash test 
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  پيوست ث 
  )اطالعاتي(

  نمادهاي مختلف طبقه بندي خاك 

براي بندي خاك  نماد طبقهنام و هاي ديگري براي بيان  سيستم ازفضا،  نبودندليل  به مواقعبعضي   1- ث
  .استفاده نمود  ،. . . جداول و اطالعات،   صفحات گرافيكي، پايگاهمثال 

توانند در گزارشات تكميلي  اي اطالعات توصيفي و نام كامل مناسب نيستند اما ميبر ها اين سيستم  2- ث
  .دنكار رو دارد، به عنوان مرجع وجود كه توصيف كامل به موقعي

اين استاندارد با حروف پسوند  اساسبندي خاك بر بايد شامل نمادهاي طبقه هاي خالصه شده، سيستم  3- ث
  :جدول زير باشدو پيشوند به شرح 

  پسوند پيشوند رديف
1 Sشني S با شن  

2  G اي سنگريزه  
g با سنگريزه  
C سنگ با  قلوه  
B سنگ با قطعه  

  :باشند زير ميجدول ها به شرح  بعضي از مثال. گيرد بندي خاك در پرانتز قرار مي نماد طبقه  4- ث

  نام اختصاري  نام كامل  عالمت گروه
CL  شني خاك رس با قوت كم  s(CL)  

SP-SM  و سنگريزه سيلت ا بندي ضعيف ب شن با درجه  (SP-SM)g  
GP  سنگ بندي ضعيف با شن و قلوه سنگ و قطعهسنگريزه با درجه  (GP)scb  
ML   اي با شن و قلوه سنگ سنگريزه سيلت  g(ML)sc  

 
 

  


