
 بسمه تعالی

 "در مهندسی پی  CPTو  CPTu یکاربرد آزمایشهای درجای ژئوتکنیک "چکیده کتاب: 
 توسط: دکتر ابوالفضل اسالمی، مهندس سارامشفقی، دکتر حسین مالعباسی و دکتر محمد اسالمی

 
منظور تعیین پارامنرهای مورد ها از شررای  اا  زیرطرط و و طررننه آبها      آوری اطالعات و دادهمطالعات ژئوتکنیک فرآیند جمع

ها لحهای قا ل توج  در این زمین   سیاری از راهرغم پیشرفت اشرد  علو طراحو مو ت لیل و  رای (اا  و طرن  ) بیاز ژئومنریال

 هاهای مخنلف تولید دادهژئولوژیکو اطررت  از میاخ رو تقریبو  وده ک  باشررو از ماهیت باهمنوخ اا ش شرررای  م یطو غال  و 

   دلیل طرعت اجراش دقت قا ل قبول و  ی بیوذی درجاهاو قضراوت مهندطرو  هنر در تیسریرهاش آزمای     ها رای ل اظ عدم قطعیت

ها اطالعات کامل و   همچنین این آزمای گیربدی آزمایشرناهو مورد اطنیاده قرار مو ها   عنواخ ا هار مکمل آزموخ کم ههین   ودخ

 دهد در اانیار مهندس ژئوتکنیک قرار مو تری از رفنار اا  راجامع

گیری و تعیین اصوصیات ی پیوطن  در عمقش امکاخ ابدازهها(  ا تولید دادهCPTuو  CPTدر این اصوص آزمای  بیوذ مخروط ) 

    شررمع مخروط آزمای  بیوذ و مکابیهم کند     عالوهش    دلیل شررباهتمورفنار اا  را فراهم  ی ازجامع ترتیسرریر ؛ اا  م ل

 دارد  کار رد  هادر طراحو شمع گسنرده  طورش (عمیق هایپو)

ی قا ل هاو  ا تمرکه  ر رو  هاطراحو  هین  و ایمن پو درمخنلف این آزمای  کارا  مندهایآوری و ارائ  این کنرا   ا هد  جمع 

  گردیده اطت  تدوینصورت زیر     چهار  خ  مجها   اطمیناخ 

 ی درجاهاای مهندطو پو و ژئوتکنیک در ارتباط  ا آزمای مباحث پای   1

   ها ندی رفناری و مالحظات آثار ا عادی در طراحو پوش طبق های فیهیکو و مکابیکوپارامنر  رای تعیینروا     2

 هافوبداطیوخدر طراحو ژئوتکنیکو  های آزمای  بیوذ مخروط و پیهوکندادهی کار ردها  3

 ی اطالعاتوهای قا لیت اطمیناخ مبننو  ر  ابکهام اطبات برم و رو  آزمای  فوق در های مکملکار رد  4

و همچنین مبابو ت لیل و طراحو  های گردآوری و تولید دادههامهندطررو ژئوتکنیکش رو  شررامل معرفو  کنا  حاضررر  خ  اول

پرداان  شرده اطت   خ  دوم  ا روا     هاای  دادهبیوذ مخروطش تجهیهات و بمهای مننوع اطرت  در ادام     معرفو آزمای   هاپو

های  ندی رفناری اا ی مخنلف طبق هاآغاز شررده و در ادام  رو  هاتجر و مخنلف در تخمین اصرروصرریات ژئوتکنیکو اا  

   عوامل مخنلف مرتب   ا آثار ا عادی و   خ  طرروم   بداشررده و ارائ  معرفو CPTuو  CPT ا اطررنیاده از  دار منعار  و مسرر ل

ت  اطاانصاص یافن  های طط و و عمیق از منظر ظرفیت  ار ری و بشست در طراحو ژئوتکنیکو پو CPTuو  CPT کار ردهای

پرداان  شده های  هسازی کار ردهای آزمای  بیوذ مخروط در ارزیا و و کننرل عملکرد رو دارش    ی مس ل هاطپس  ا مرور اا 

ال  موارد عملو قهای اطالعاتو در  ر قا لیت اطمیناخ و  ابک های مبننوروبدهای م اطررربات برمش ش رو در  خ  چهارم اطرررت 

 شده اطت    مرور  مخنلف

ژئوتکنیک و  ودر مهندطمطروح   ر اطنیاده کار ردی مباحث فصل  12 مشنمل  ر های مخنلف کنا  تصنییوقسمتتمرکه اصلو 

ک  ماحصل دطناوردهای مولف اول و همکاراخ طو ط    اشرد مو CPTuو CPT و دقیق  های میصرل ر مبنای دادهپو   ومهندطر 

های کارشررناطررو ایراخ در قال  پروژه شهای گیالخ و امیرکبیر تهراخکاباداش و بیه دابشررناه UBCهای اتاواش اهده  ت قیق در دابشررن

 و میدابو اطت  لیلومرتب  ت ی هاارشدش دکنریش پسا دکنری و بیه طایر پژوه 

 قا ل اطنیادههای مخنلف مهندطو عمراخ طااتها و زیرهاش طازهار پروژهکابدردطت رای مهندطینش م ققین و مجریاخ  امید اطت 

 ابشاا     و اطنناد  اشد


