
 

 

 انواع خاک بندیدسته

 

رار ق مورداستفادهتحت شرایط فیزیکی مشخص  هاآنخاک بر طبق نحوه عملکرد  بندیگروهبرای  بندیطبقه هایسیستم

 .گیرندمی

عملکرد مشابهی در سایر  لزوماًکه شوند می بندیدستهاز شرایط فیزیکی  ایمجموعهبرای  عملکردشانبر طبق نحوه  هاخاک

 هایشیوه به توانمیرا  هاخاک. رودمیشما  بهخاک یک ابزار بسیار مفید برای مهندسین خاک  بندیطبقهشرایط فیزیکی ندارند. 

 کرد: بندیطبقه فیلمخت

 بر اساس اندازه ذرات خاک بندیطبقه. 1

 بر اساس بافت بندیطبقه. 2

 AASHTO بندیطبقه. سیستم 3

 (USCSمتحد خاک ) بندیطبقه. سیستم 4

(i)  بر اساس اندازه ذرات خاک: بندیطبقهسیستم 

برای نشان دادن اندازه ذرات  شنرس، سیلت، ماسه و  هایواژه. در این سیستم از استاندازه ذرات خاک این سیستم مبتنی بر 

دارد، اما  این سیستم وجود بندیطبقهمختلفی برای  هایروش. کردمشخص  توانمین خاک راماهیت و نوع  .شودمیاستفاده 

 ید ببینید.توانمیرا در ادامه  شودمیکه برای این سیستم استفاده  ترینمتداول
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(ii)  بر اساس بافت: بندیطبقهسیستم 



 

 

. این دشومیبافت شناخته  بندیطبقهتحت عنوان سیستم  هاآنبر اساس اندازه ذرات و درصد توزیع  منحصراًخاک  بندیطبقه

خاک  بندیطبقه. از نمودارهای مثلثی برای نمایدمی گذارینامخاص خاک را بسته به درصد ماسه، سیلت و رس  طوربهسیستم 

 .دهدمیمعمول بر اساس بافت را نشان  بندیطبقهسیستم  - 1. شکل شودمیتوسط این سیستم استفاده 

 
 ۱شکل 

(iii)   بندیطبقهسیستم AASHTO: 
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اولین بار در  و. این روش در ابتدا شودمینیز شناخته  PRA بندیطبقه( تحت عنوان سیستم 2)جدول  AASHTO بندیطبقه

توسعه داده  هابزرگراهبسترسازی خاک برای استفاده در  بندیطبقهبرای  متحدهایاالتعمومی  هایراهتوسط اداره  1۲2۰سال 

است. پس از اصالحاتی که روی این  شدهطراحیاساس اندازه ذرات و خصوصیات پالستیکی توده خاک  شد. این سیستم بر

 ثبت گردید. 1۲4۵در سال  AASHTOانجام گرفت، در نهایت این سیستم به نام سیستم سیستم 

 رس

 لوم رسی سیلتی رسلوم 

 یاماسهرس  رس سیلتی

 یاماسهلوم رسی 

 لوم

 لوم سیلتی
 یاماسهلوم 

 ماسه
 سیلت

 (متریلیم ۰۰۰۵-۰۰۰۰۵سیلت )



 

 

. شوندیمبیشتری نیز تقسیم  هایگروهاصلی به زیر هایگروه. بعضی از شودمیدر این سیستم خاک به هفت گروه اصلی تقسیم 

اک خ در ابتدا گروهی که کهطوریبه شودمی مشخص، بندیطبقهخاک بر اساس فرایندی از چپ به راست است، بر روی نمودار 

 بندیطبقههستند بر اساس شاخص گروه  تریجزئی هایبخشکه دارای  هاییخاکی .بینیممیرا  شودمیتحت آن نام شناسایی 

 .شودمی. شاخص گروه توسط معادله زیر تعریف شوندمی

 0.01(F-15)(PI -10)+ [0.2+0.005 (LL-40)](F-35) = شاخص گروه

 که در آن

F-  ۰۰۰۰۵از  ترکوچکدرصد ذراتmm 

LL - حد مایع 

PI - شاخص پالستیسیته 

(iv)  بندیطبقهسیستم ( متحد خاکUSCS:) 

 هافرودگاه بندیطبقهسیستم  عنوانبه( توسعه داده شد و 1۲4۰متحد خاک در ابتدا توسط کاسگرند ) بندیطبقهسیستم 

ب به تصوی متحدهایاالتو گروه مهندسین  متحدهایاالتاصالحیه از سوی اداره احیای اراضی  چندبا  این سیستم شناخته شد.

است. سیستم مشابهی با یک سری  شدهتعریفرسید. این سیستم بر اساس اندازه ذرات خاک و خصوصیات پالستیکی خاک 

خاک را به  ISگردید. سیستم تقسیم  ( نیز تصویبIS1498 – 1970برای اهداف مهندسی عمومی ) ISIاصالحات جزئی توسط 

 .کندمی بندیتقسیمی ارگانیک و دیگر مواد خاکی هاخاکو  ریزدانه، خاک دانهدرشتسه گروه اصلی، خاک 

 هایخاکهستند.  مترمیلی ۰۰۰۰۵از  تردرشت هاآن دهندهتشکیلمواد  ٪۵۰یی هستند که بیش از هاخاک درشتدانه هایخاک

نیز به ترتیب بر  هاماسهو  هاشن. شوندمی بندیطبقه( نیز S( و ماسه )G) شنبه ترتیب به  تریجزئی هایدستهبه  دانهدرشت

 .شوندمی، تقسیم شودمی هاآنکه شامل محتوی سیلت و رس  هاآن بندیدانه، به چهار گروه دیگر بر اساس هاآن بندیدانهاساس 

به سه  هاخاکاین . است میلیمتر ۰۰۰۰۵ از ترکوچک از آن درصد ۵۰که بیش از  شودمییی اطالق هاخاکبه  ریزدانه هایخاک

 هاآن(. بر اساس طبیعت پالستیکی Oآلی و رس ) هاینمک( و C(، رس )Mاز: سیلت ) اندعبارتکه  شوندمیتقسیم  زیرگروه

 داد. نشانبرای نشان دادن پالستیسیته پایین، پالستیسیته متوسط و پالتیسیته باال  Hو  L، M نمادهایبا  توانمی را

 

 :هامثال

GW - شده بندیدانهخوب  شن 

GP- ضعیف بندیدانهبا  شن 

GM- سیلتی شن 

SW-  شده بندیدانهماسه خوب 



 

 

SP-  ضعیف بندیدانهماسه با 

SM-  سیلتیماسه 

SC- ماسه رسی 

CL - رس با پالستیسیته کم 

CI - رس با پالستیسیته متوسط 

CH - رس با پالستیسیته باال 

ML- سیلت با پالستیسیته متوسط 

MI - سیلت با پالستیسیته متوسط 

MH- سیلت پالستیسیته باال 

OL - رگانیک و رس دارای پالستیسیته کمسیلت ا 

OI - سیلت آلی و رس دارای پالستیسیته متوسط 

OH-  باال. دارای پالستیسیتهآلی و رس سیلت 

، به سه گروه فرعی تحکیم پذیری کم، متوسط و زیاد متحد خاک بندیطبقهاصلی سیستم  زیرگروهدو  جایبهریزدانه  هایخاک

 .شوندمیتقسیم 

را  3ی جدول هاخاکنمادهای بکار برده شده برای گروه  2. جدول دهدمیرا نشان  بندیطبقهدر زیر، این سیستم  3جدول 

 .دهدمینشان 

 .3آورده شده در جدول  هایگروه نمادهای: حروف مهم 2جدول 

 نماد اجزای خاک خاک

 دانهدرشت

 - سنگتخته

 - سنگقلوه

 G شن

 S ماسه

 ریزدانه

 M سیلت

 C رس



 

 

 O مواد عالی

 3 -جدول 

 نماد اجزای خاک خاک

 Pt خاک آلی خاک آلی

 دانهدرشتی هاخاکبرای  استفادهقابل

 W شده بندیدانهخوب 

 P ضعیف بندیدانه

 ریزدانهی هاخاکبرای  استفادهقابل

 تحکیم پذیری کم

<35LW 

L 

 تحکیم پذیری متوسط

)35 to 50 LW( 

I 

 تحکیم پذیری زیاد

)>50LW( 

H 

 

است،  هو یا ویژگی پالستیسیت اندازه ذراتتوزیع  دو گروه یعنی هایویژگیزمانی که یک خاک دارای  کندمیاستاندارد توصیه 

 نشان داده شود.در هر دو گروه  شدهارائهآن خاک را با ترکیبی از نمادهای 

 :شودمی انجامزیر  هایروشاز طریق  در محلشناسایی خاک 

 ریزدانهی هاخاکبرای 

 الف( بررسی بصری

 پذیریانعطافب( تست 

 ج( تست سفتی

 د( آزمون مقاومت خشک

 محتوای آلی و رنگه( 

 شناسایی هایآزمونسایر  و(

 استاندارد هندی: بندیطبقهسیستم 

است که در بسیاری از موارد شبیه به  شدهتصویب( توسط استانداردهای اداری هند ISCاستاندارد هندی ) بندیطبقهسیستم 

 ( است.USCمتحد خاک ) بندیطبقهسیستم 



 

 

 :شودمیعمده تقسیم  طبقهسهبه  توانمیخاک را بر این اساس 

 .ماندمیباقی  ISمیکرون  ۰۵ الکدرصد یا بیشتر از کل جرم خاک بر روی  ۵۰که در آن  دانهدرشتی هاخاک. 1

 .کندمیعبور  ISمیکرون  ۰۵ الکدرصد از کل جرم خاک از  ۵۰که در آن بیش از ریزدانه ی هاخاک. 2

 هاآنو باشند می شدهتجزیهی دارای مواد آلی بسیار زیاد که دارای درصد زیادی از مواد آلی و ذرات پوشش گیاهی هاخاک. 3

 .کنندمی بندیطبقه  (Pt)پیت عنوانبهرا در یک دسته جداگانه 

 .)خاک آلی( گروه پیتگروه دانه ریز و یک  ۲، درشتدانهگروه  ۰از:  اندعبارتگروه از خاک وجود دارد که  1۰در مجموع 

 
 استاندارد هندی بندیطبقه: نمودار پالستیکی 2شکل 

 مترجم: عظیم مرادی

 منبع:

https://theconstructor.org/geotechnical/soil-classification/3358/ 
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