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انواع خاک
ته به آن الی گف)سیلت ، شنی: سه نوع اصلی خاک وجود دارد▪

اما بیشتر خاک ها از ترکیب انواع مختلف.رسیو ( می شود
این که انواع خاک ها چگونه مخلوط. خاک ها تشکیل شده اند

این که به عبارت دیگر. می شوند بافت خاک را تعیین می کنند
خاک چگونه به نظر می رسد و احساس می شود، بافت خاک 

.است

2

ابعاد شن و ماسه

:اسامی عوامانه اندازه های مختلف شن و ماسه
(ماسه بادی)دانه های بسیار ریز ▪
(ماسه)دانه های درشت تر ▪
(شن، سنگ، قلوه سنگ، پاره سنگ، تخته سنگ، صخره)دانه های درشت تر ▪

:اسامی اندازه های مختلف شن و ماسه در صنعت ساختمان
میلی متر باشد ماسه2اگر قطر آن مساوی یا کوچکتر از ▪
میلی متر باشد شن نخودی6الی 2به دانه هایی که قطر آن مابین ▪
میلی متر باشد شن6اگر ابعاد بزرگتر از ▪

خاک شنی
شن داخل خاک در واقع . یک نوع از خاک، خاک شنی است▪

ت و شن نسبتاً درش. ذرات کوچک سنگ فرسایش یافته است
سست است به طوری که آب می تواند به راحتی از میان آن

این خاک برای زهکشی خوب است اما برای رشد . گذر کند
گیاهان مناسب نیست چراکه خاک شنی آب یا مواد مغذی را 

.نگه نمی دارد

خاک سیلت

نشصورتبهتوانمیراسیلت.استسیلتخاک،دیگرنوع▪
اگر.داردمینگهشنازبهترراآبسیلت.آوردنظردرنرم

ریباً تقراآنداریدنگهدستتاندرراخشکسیلتمقداریشما
اندستتداخلسیلتبهراآباگر.کنیدمیاحساسآردمثل

.استلیزونرمکنیدمیاحساسکنید،اضافه

خاک رس
سیلتازحتیرسخاکذرات.استدانهریزبسیاررسخاک▪

آنریزهایدانهبینکمیبسیارفضایبنابراینترند،کوچک
ازخوبخیلیآبدرنتیجه،.داردوجودآبیاهواگردشبرای
اهانگیهایریشهرشدبرایفضایاوکندنمیعبوررسخاک
یشتربنداشتیددوستبودید،کشاورزشمااگر.شودنمیفراهم
گرکوزهاگراما.باشدشدهتشکیلرسخاکازتانمزرعه
.استخاکنوعبهترینرسخاککهکردیدمیفکربودید،

نآازتوانمیشود،میاضافهرسخاکبهرطوبتکههنگامی
.کرددرستساختمانیآجریاسفالکاسهیک

خاک دستی
گاهی نخاله های ساختمانی و یا خاکهای بال استفاده در ▪

ان از شود و بعد از مدتی با گذشت زممی( دپو)محلی انباشته 
معموال این خاکها که از لحاظ . نظر ها مخفی میگردد

یکپارچگی و باربری جزء خاکهای غیرباربر دسته بندی
ا ساختمان ممیشوند در زمان خاکبرداری برای فونداسیون

یت باید توجه نمود که این خاک قابل. دوباره نمایان میشوند
اختن شن. باربری ندارد و میبایست بطور کامل برداشت شود

خاک دستی بسیار آسان است، وجود قطعات و اجزای دست 
ان در خاک نش... ساز بشر مانند آجر، موزاییک، پالستیک و 

.  دهنده دستی بودن خاک است
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خاک دستی، که آماده شده است تا پی های ساختمان:شکل▪
قطعات آجر و . روی آن اجرا شوند( فونداسیون ها و شناژها)

.آشغال را در داخل خاک مشاهده می کنید

خاک نباتی
خاک های فرسوده و یا نباتی سطحی، به : خاک نباتی( ب▪

ه خاکهایی گفته میشود که ریشه گیاهان در آن وجود داشت
باشد این خاک برای تحمل بارهای وارده از طرف سازه مناسب 

جود برای شناختن خاکهای نباتی کافی است به و. باشدنمی
برگهای فرسوده و سستی خاک –ریشه درختان و گیاهان 

.روداین خاک با فشار انگشتان فرو می. توجه شود

خاک طبیعی یا دج

به خاکی که پس از (: دج)خاک طبیعی بکر(ج▪
ند خاک نباتی قرار دارد خاک طبیعی بکر میگوی
اسیون توجه داشته باشید که همواره میبایست فوند

.  برروی خاک طبیعی بکر اجرا گردد

ه خاک نباتی و خاک طبیعی دست نخورده را ب-در این شکل خاک دستی
اک نوع همانطور که می بینید خ. ترتیب از باال به پایین مشاهده می کنید

اول و دوم مردود می باشند

خاک دستی خاک میانی خاک طبیعی :نکات

ه هیچ ریختن آب آهک به منظور باال بردن مقاومت خاک دستی و نباتی ب▪
ستفاده توان خاک دستی و نباتی را با اعنوان مورد تایید نمی باشد و نمی

.از آب آهک قابل استفاده نمود

ط میبایست حتما توس( بکر)رسیدن به خاک طبیعی دست نخورده ▪
ا توجه داشته باشید که مهندسین ناظر ب. مهندس ناظر تایید شود

.مشخصات خاک بکر کامال آشنا هستند

سانتی متر بتن 10برای آماده سازی بستر برای بتن پی ها باید ابتدا ( ج▪
اری باید به این ترتیب عمق خاکبرد( بتن مگر)با سیمان کم ریخته شود

.سانتی متر بیشتر از عمق مورد نیاز برای پی ها باشد10حداقل 
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انواع زمین ها
زمینهای نا مناسب برای قرارگیری ساختمان-

متشکل از دانه های درشت شن بدون ريز دانه:  زمینهای شنی 

متشکل از ماسه بدون خاك رس : زمینهای ماسه ای 

.متشکل از خاك رس: زمینهای رسی 

.از پر كردن گودال ها با خاك و نخاله و مواد زائد بوجود می آيند: زمینهای خاك دستی 

زمینهای با خاك نباتی 

زمینهای باتالقی

از متشکل از سنگهای سخت و صخره ای با مقاومت فشاری بیش:  زمینهای سنگی 
كیلوگرم بر سانتیمتر مربع40

متشکل از ريز دانه های ماسه و خاك رس كه در مرور زمان سخت : زمینهای دج 
كیلوگرم بر سانتیمتر مربع30تا 5با مقاومت فشاری . شده اند

ك متشکل از مخلوط درشت دانه و ريز دانه و سیلت و خا: زمینهای سفت مخلوط 
كیلوگرم بر 5تا 3با مقاومت فشاری . رس كه در گذر زمان متراكم شده اند

سانتیمتر مربع

متشکل از درشت دانه و ريز دانه و درصد كمتری خاك: زمینهای مخلوط متوسط 
كیلوگرم بر 5/2تا 5/1با مقاومت فشاری . رس كه تا حدودی متراكم شده اند

سانتیمتر مربع

زمينهاي مناسب براي قرارگيري ساختمان

عملیات قبل از گود برداری بلندیوپستیدارای،نظرموردپروژهاجرایمحلوكارگاهمحوطهچنانچه✓
بهبتنسنظرموردهایرقوموتوپوگرافیهاینقشهبراساسپیمانکارباشد،

سستیدلیلبهاگرونمودخواهداقدامنظرموردترازتا،محوطهتسطیح
اسبمنخاكبابايدنمودشدهخواستهرقومازبیشخاكبرداریبهناچارخاك

اماقدخاكبرایمناسبتراكمايجادوخاكريزیبهنسبتنظرموردترازتا
.كند

ودموجهایساختمانحفظوايمنینکاتبهتوجهباهاسازهمحلگودبرداری✓
درپروژهاجرایمحلچنانچه.پذيردمیصورتمقرراترعايتومجاور

درتموقديوارايجادبهپیمانکارنسبتباشد،مسکونینقاطوشهرهامحدوده
.نمايدمیاقدامرودهاپیادهوروهاسوارهمحلدركارگاهمحل

تسطیح محوطه

دیوار حائل
چاه های آب و فاضالب ، قنوات متروكه و آب انبارهای با قدمت قديمی، كه✓

در محوطه عملیاتی پروژه واقع شده است ، طبــق صورتــجلسه و با 
.مصالح مورد نظـــر پر می شوند

پرکردن چاه ها ،قنوات وقطع اشجار
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پیاده کردن نقشه 
الن منظور از پیاده کردن نقشه در واقع همان پیاده کردن پ: پیاده کردن نقشه 

باید وقتی که پالن فنداسیون به معمار داده شود او. فنداسیون ساختمان است 

.پالن فنداسیون را با گچ روی زمین پیاده کند

:برای پیاده کردن نقشه بر روی زمین ابتدا باید به موارد زیر توجه داشت 

ن تطبیق شمال نقشه باید برابر شمال زمی: تطبیق شمال نقشه با شمال زمین -1

ده شده را این امر بدین معناست که باید شمالی که بر روی نقشه کشی. داده شود 

ب نما شمال را به وسیله ی قص. ) در راستای شمال جغرافیایی زمین تعیین کرد

. (پیدا می کنیم 

ال این امتداد معلوم برای اینکه یک ضله نقشه در این امتداد قرار گیرد ، ح: داشتن یک امتداد معلوم -2
ت ، دیوارهای همسایه و در مکانهای دور دس( کنار خیابان ) امتداد می تواند آکس خیابان ، جدول کانیوو 

.   به اصطالح در بیابان این امتداد می تواند سیم های برق و حتی رودخانه باشد 

ما در اینجا برای توضیح عملیات پیاده کردن نقشه بنایی را مثال می زنیم به شکل
و اضالع شرقی و غربی آن 10mمستطیل که اضالع شمالی و جنوبی آن  8m می

.متری متصل است 16این زمین از شمال به یک خیابان . باشد

ی به از زیر بنا مقداری دورتر ، برای مثال حدود یک متر دورتر میخ: پیاده کردن خط 
خ و در طرف دیگر نیز با همان فاصله ی تقریبی یک می. می کوبیم offنام میخ 

ی به وسیله ی ریسمان کار این دو نقطه را به همدیگر وصل م. کوبیده می شود 
.که این امتداد اولین امتداد است و در هنگام کار نباید آن را باز نمود. نماییم 

متر دورتر از نبش 1از بین برود باید offبرای اینکه ممکن است در حین کار میخ 
وان نیز باید تا اتمام پروژه حفظ شود ، برای اینکه می تoffزیربنا نصب شود و میخ 

ن از این میخ ها و امتداد به وجود آمده در پیاده کردن پالن فنداسیون ، اجرای ستو
.استفاده کرد ... ها ، نماسازی و 

زده ، ریسمان کار را به آن می offیک متر دورتر میخ Bبرای پیاده کردن امتداد بعدی دوباره از نقطه ی 
حال یک متر . حال امتداد اول و دوم را با چشم گونیا می کنیم . ادامه می دهیم Cبندیم و تا نقطه ی 

فاده حال برای گونیا کردن باید از سیستم فیثاغورث است. را قرار می دهیم offمیخ Cدورتر از نقطه ی 
. قرار می دهیم ( موازی با خط سوم ) Cکنار offدر اینجا ریسمان کار را ادامه داده و به میخ . کنیم 
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ع چهارم را برای پیاده کردن ضلع سوم یا گونیا می کنیم یا به اندازه ی ضلع دوم ، ضل
برای پیاده . پیاده می شوند 4و هم ضلع 3بدین ترتیب هم ضلع . نیز جدا می کنیم 

.داریم offمیخ 8ضلع داشته باشد در مجموع 4کردن نقشه ای که 

.اشنددر نهایت برای کنترل کار خود قطرها را اندازه می گیریم که در این حالت قطرها باید با هم برابر ب
مان اما نکته ی مهمی که باید در هنگام کار به آن توجه داشت این است که هنگامی که گچ را روی ریس
باشد کار می ریزیم باید دقت کرد که گچ وسط در وسط ریسمان ریخته شود و هرچه سطح گچ نازک تر

.دقت کار بیشتر است 
ه زمین نکته ی دیگر این است که ریسمان کار باید حتما از زمین فاصله داشته باشد و هیچ جای آن ب

.برخورد نکند ، البته این فاصله باید حداقل فاصله ی ممکن باشد 

. در نهایت ما می توانیم با پیروی از مطالب ذکر شده یک نقشه را بر روی زمین پیاده کنیم 


