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خواص خاک

به مجموعه طبیعی از ذرات کانی یا مینرال ها اطالق می شود که به وسیله نیروهای چسبنده قوی و
.دائمی به هم متصل شده اند

سنگ

خاک

مجموعه طبیعی از ذرات مینرال ها است که فاقد نیروهای چسبنده قوی بوده و می توان ذرات آن را 
.خاک ها نتیجه هوازدگی سنگ ها هستند. با تکان دادن یا قرار دادن در آب از هم جدا نمود

مکانیک خاک

ت مکانیک شاخه ای از علوم مهندسی است که با مطالعه مشخصات فیزیکی و رفتار توده خاک تح
.بارهای وارده می پردازد
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خواص خاک

علت هوازدگی و 
. که روی ساختار کانی ها تاثیر نمی گذارد: فیزیکیخردشدن سنگ ها

در این . این نوع هوازدگی روی ساختار مینرال ها اثر میگذارد: شیمیایی
.دسته می توان حل شدن در اسیدها را نام برد

ه فعل و هوازدگی فرآیند خرد شدن سنگ ها به قطعات کوچکتر به وسیلهوازدگی

.انفعاالت مکانیکی و شیمیایی است
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ساختار خاک

تقسیم بندی 
خاک ها از نظر 

در این دسته، قطعات خرد شده سنگ پس از هوازدگی فیزیکی: خاک های انتقالیسنگ مادر
. و شیمیایی به وسیله عوامل طبیعی از محل سنگ مادر به محل دیگری جابه جا شده اند

(  یفیزیک)این دسته خاک هایی هستندکه در اثر هوازدگی مکانیکی : برجاخاک های 
.یا شیمیایی که در محل سنگ مادر روی می دهد، ایجاد شده اند

تقسیم بندی 
خاک از نظر 
اندازه ذرات 

خاک

درشت دانه

ماسه

الی

رس

آشتو 2mm

متحد  4.75mm

آشتو و متحد  0.75mm

آشتو  0.02mm
ریزدانه

شن 
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ساختار خاک

تقسیم بندی خاک ها بر 
مبنای رفتار خاک در برابر 

رطوبت

خاک دانه ای

خاک چسبنده

شن

ماسه

الی

رس

خاک دانه ای در مجاور رطوبت چسبناک نمی شود ولی خاک چسبنده با 
.جذب مقدار مشخصی آب چسبنده شده و به صورت خمیر در می آید

:کردخاک های درشت دانه را از نظر شکل ظاهری می توان به صورت زیر طبقه بندی
(Rounded)گردگوشه •

(Sub-Rounded)تقریبا گردگوشه •

(Sub-Angular)تقریبا تیزگوشه •

(Angular)تیزگوشه •
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ساختار خاک
کانی های رسی

اساسی یعنی کانی های رسی معموالً دارای ساختمان بلوری متشکل از دو بخش 
.چهار وجهی سیلیکا و واحد هشت وجهی آلومین هستندواحد 

به وجودایاز به هم پیوستن این واحدهای بنیادین واحدهای ساختمانی یا صفحه 
صفحات سیلیکا به صورت ذوزنقه ای و صفحات آلومین. می آید

.                                                                      به صورت مستطیلی است

سیلیکاصفحه 

صفحه آلومین

صفحه آلومینصفحه سیلیکا  
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ساختار خاک
کانی های رسی

از به هم پیوستن واحدهای ساختمانی یا صفحه ای کانی های رسی مشابه
.شکل زیر تشکیل می شوند

یل شده استاز الیه های متناوب سیلیکات و آلومینات تشککائولینیت
.که اتصال بین آنها، اتصال قوی هیدروژنی است

می گیرد که ازانجام +Kیون اتصاالت به وسیله پیوند فلزی با ایلیتدر 
.اتصاالت هیدروژنی ضعیف تر است

مولکولبا اتصاالت با نیروی وان دروالسی ومونت موریلونیت در کانی 
H2O که خیلی ضعیف استبوده.
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ساختار خاک
کانی های رسی

ن پیونید فلیزی و ییون با توجه به قوی بودن پیوند هیدروژنی نسبت به پیوند فلزی یون پتاسییم و قیوی بیود
:پتاسیم نسبت به نیروی وان دروالسی می توان گفت

مونت موریلونیت<ایلیت <کائولینیت : پایداری•
مونت موریلونیت>ایلیت >کائولینیت : فعالیت•
موریلونیتمونت <ایلیت <کائولینیت : ابعاد•

ویژهسطح 

ه ضخامت از آنجایی که هرچه نسبت قطر ب. مقدار سطح جانبی در واحد جرم، سطح ویژه نامیده می شود
. ترتیب استپولک های رسی بیشتر باشد، سطح ویژه بیشتر خواهد شد، در مورد توده خاک هم به همین

.یعنی هرچه خاک ریزدانه تر باشد، سطح ویژه آن بزرگتر است
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ساختار خاک
کانی های رسی

سطح جانبی به جرمنسبت : سطح ویژه 

1

1
6=

نسبت سطح جانبی به جرم
12=

شن<ماسه <الی <کائولینیت <ایلیت <مونت موریلونیت : سطح ویژه•
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1

6)11( 

kg

m2

8

1

6)5.05.0( 

kg

m2
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ساختار خاک
کانی های رسی

جذب آب
دکی بار به علت نوع ترکیب شیمیایی در رس ها، سطح جانبی رس دارای بار منفی و گوشه های آن ان

.  ردبه علت بزرگ بودن سطح ویژه رس بارهای منفی زیادی روی صفحه رس وجود دا. مثبت است
س آب که مولکول دو قطبی است، آب تمایل دارد خود را به سطح ردر مجاورت مولکول بنابراین 

.برساند
.نامیده می شودآب جذب سطحی که از این طریق خود را به سطح رس می چسباند، آبی 

.نامیده می شودآب آزاد آبی که در خاک رس وجود داشته و جاذبه ای با سطح رس ندارد، 
ل آب علت به وجود آمدن آب جذب سطحی، بزرگ بودن سطح ویژه ذرات رسی و قطبی بودن مولکو)

.(است
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دانه بندی خاک 16 /12

رصدی دانه بندی خاک، تعیین دامنة اندازه ذرات موجود در خاک و توزیع وزنی آنهاست که برحسب د
فاده قرار معموالً دو روش برای تعیین منحنی دانه بندی مورد است. از وزن کل خشک خاک بیان می شود

:  می گیرد
میلی متر0/075ذراتی با قطر بزرگتر از برای آزمایش دانه بندی •
مترمیلی 0/075برای ذراتی با قطر کوچکتر از آزمایش هیدرومتری •

دانه بندیآزمایش 
ه آزمایش دانه بندی عبارت است از لرزاندن نمونه خاک بر روی یک سری الک که اندازه های آن ب

نتایج آزمایش دانه بندی معموال . پایین کاهش می یابدباالبه ترتیب از 
در. شودمی بیان وزنی خاک های عبوری از هر الک درصد حسب بر 

آنهای قطر سوراخ و الک آمریکا رابطه ی شماره ASTMاستاندارد
.مقابل استبه صورت 
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دانه بندی خاک 16 /13

(میلی متر4/75)مرز بین شن و ماسه 4الک 
(میلی متر0/075)مرز بین ریزدانه و درشت دانه 200الک 
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دانه بندی خاک 16 /14

هیدرومتریآزمایش 
خاک در وقتی که نمونه. قرار داردهای خاک در آب دانه پایه اصول ته نشینی هیدرومتری بر آزمایش 

نشین ه ، اندازه و وزن با سرعت های مختلفی تبرحسب شکلآب کامالً هم زده می شود، دانه های معلق 
.شوندمی 

ASTM-152h( هیدرومتر)تصویری از یک چگالی سنج 
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دانه بندی خاک 16 /15

آنمنحنی دانه بندی و کاربردهای 

ان سه هر قطر مشخص می توان میزان رد شده از الک بر حسب درصد را مشخص کرد اما در این میبرای 
:مقدار استاندارد معرفی می شود که از همه مهم تر است

•:D10     (اندازه موثر. )ذرات از آن کوچکترند% 10از دانه های خاک که ( قطری)اندازه ای
•:D30     ذرات از آن کوچکترند% 30از دانه های خاک که ( قطری)اندازه ای.
•:D60     ذرات از آن کوچکترند% 60از دانه های خاک که ( قطری)اندازه ای.

:ضریب یکنواختی 

: دانه بندی ضریب 

Cu > 4:     شن

       Cu > 6:ماسه

Cc<3 >1:  ماسه
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با   سپاس   رفاوان
از   توهج   شما
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