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   مقدمه

ح سازه با استفاده از اصول تحليل و طرا. يكي از مراحل طراحي سازه، شناسايي رفتار خاك اطراف و زير آن است
. كند كه نهايتاً بايد توسط خاك تحمل شوند هايي توزيع مي  بارهاي وارد بر سازه را در تنش،مقاومت مصالح

بارهاي وارد شده را ) برداري سازه نسبت به عمر بهره(كه خاك نتواند حتي در يك بازه زماني كوتاه  صورتي در
در نتيجه شناخت . برداري سازه دچار مشكل شود يا سازه آسيب جدي ببيند بهرهتحمل كند، ممكن است شرايط 

اما . كنندگان از آن حياتي است هاي خاك براي حصول اطمينان از دوام سازه و حفظ جان استفاده درست ويژگي
نين تغييرات هاي خاك از محلي به محل ديگر و همچ كند، متغيير بودن ويژگي آنچه در اين بين كار را پيچيده مي

هاي طبيعي مانند سيل و زلزله و  ناشي از شرايط فصلي مانند تغيير ميزان رطوبت خاك، تغييرات ناشي از پديده
  . هاي بشر است تغيير مواد موجود در خاك در اثر دخالت

وظيفه آزمايشگر . هاي خاك هستند هاي آزمايشگاهي و كارگاهي بهترين ابزار براي تعيين ويژگي آزمايش
هاي خاك را بر مبناي يك روش استاندارد كه مورد پذيرش عموم است ارزيابي كرده و نتايج را با  ست كه ويژگيا

به بيان ديگر . دقت خواسته شده در اختيار طراح، ناظر يا در صورت بروز اشكال در اختيار قاضي دادگاه قرار دهد
ن تدويد كه قبالً براي استنتاج روابط تجربي و گيركار  هاي خاك بايد همان روندي را به آزمايشگر در تعيين ويژگي

. باشد ميهاي مرتبط  ان ژئوتكنيك و رشتهكار رفته است و پيش فرض ذهني تمام مهندس اي به نامه آيينملزومات 
 ممكن است مبناي علمي محكمي پشت آنها وجود نداشته  وبودهها بيشتر براساس توافق جمعي اين استاندارد

اين موضوع بهانه خوبي براي عدم انجام يا كوتاهي در اجراي دقيق و مو به موي آنها نيست، زيرا به هرحال . باشد
كنندگان از سازه يا تغيير رأي  تواند، منجر به پيامدهاي ناگواري براي استفاده هر تفاوت اندك با نتايج واقعي مي

  .  دادگاه به نفع يا عليه يكي از طرفين دادگاه شود
 در زمينه مكانيك خاك است كه در چهار فصل ASTM استاندارد19اي از ترجمه  وعهكتاب حاضر مجم

دوين شده بندي خاك، مشخصات فيزيكي خاك، مشخصات مكانيكي خاك، و تفسير و نتايج ت شناسايي و رده
دست آمده و نحوه تفسير آنها به  در فصل پاياني كتاب نيز سعي شده است توضيح كوتاهي در مورد نتايج به. است

  .  و مسائلي براي دانشجويان و مهندسين كم تجربه گردآوري شودASTMهمراه برگه آزمايش، مراجع
انتظار داريم   ساخت و سازهاي پايدار در ايران عزيزمان باشد واميدواريم، كتاب حاضر ابزار سودمندي جهت

هاي اجرا و   از افزايش هزينه،اندركاران صنعت ساخت و ساز با صرف هزينه كافي در مراحل شناسايي خاك دست
  . پيامدهاي ناگوار بعدي جلوگيري كنند

تقدير مديريت  نيز دقت و وسواس قابلدر پايان جا دارد، از صرف وقت و دقت واحد توليد نشر نگارنده دانش و 
 .  مؤسسه، جناب آقاي مهندس علي كالنتري كمال تشكر را نماييم

  كامبيز بهنيا                                                                                                               
  )تهراندانشگاه دانشكده فني (

   نگين اعرابي                                                                                                                




