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 خالصه
بهههو  هههور كلهههي در اوهههداز  هههر یونهههو سههها ه اس روس دهههاد دو مورهههو اساسهههي ونهههود دارد كهههو مهههورد او  مربهههو  بهههو نش ههه          

 هههاس بهههيد ا  وهههد م ههها  سهههس ا  اوهههداز سههها ه و دیگهههرس ی هههيارگي در دهههاد در ا هههر بار هههاس وارده مهههي با هههد كهههو ایهههن دو         

يکي در  راوهههي  ههها مهههد ننهههر مهههي با هههند ا ا   رفهههي در  اهههو سهههای   ههها دهههاد  ههها داراس  رفيههه           بهههو انهههوان مويهههار ژئهههوتکن  

بهههاربرس مرناسههها بههها سههها ه اوهههداز  هههده روس دهههود ناهههي با هههند ا لهههیا بای هههري بههها اسهههرفاده ا  رو   هههاس یونهههایون ا هههدا  بهههو           

رهههوانيح محهههو اوهههداز   ود ا اصهههور در بحهههد بهبهههود دهههاد اولهههين و ا ررهههادس تهههرین رو  در صهههورتي كهههو ن       اهههبهبهههود دهههاد ن 

سههها ه را ترييهههر د هههيح توهههویو دهههاد اسههه  ا ولهههي در  هههرایزي كهههو  هههاام  ریهههو دهههاد س ههه   یهههاد با هههد ایهههن رو  ا              

لهههیا بای هههري دهههاد را اصهههزدوا اصهههدن ناهههود كهههو در ایهههن درهههو  رو   هههاس       ,لحهههاق ا ررهههادس مقهههرون بهههو صهههرفو ني ههه     

تاركهههي  , هههان ا هههاره بهههو ایهههن رو   ههها درایهههن تحقيهههق نهههد ا مرنهههواي ونهههود دارنهههد كهههو  هههر كهههدا  ميایههها و محهههدودی   هههایي دار 

اصهههلي بهههرروس رو  تهههراكح دینهههاميکي مهههي با هههد كهههو بهههو انهههوان یيینهههو اس ا ررهههادس و مهههو ر در به ههها س  يههه  وسهههيوي ا              

دهههاد  ههها  مهههي توانهههد مهههورد اسهههرفاده  هههرار یيهههرد ا  هههدو ا  ایهههن مقالهههو بررسهههي اصهههو  رو  تهههراكح دینهههاميکي و تههها ير آن بهههر        

 صيات دا كها و ميایا ومحدودی   اس آنها مي با د اروس درو

 

 .تراکم ديناميکی  ,تعويض خاک  ,بهبود خاک   ,معيار ژئوتکنيکی  ,گسيختگی در خاک کلمات کليدی: 

 

 

  مقدمه .1

 

  اوداز سا ه مناسا ني   و اغلا اتفاق مي افرد كو داد  بيوي مونود در محو االيات سادرااني بو  ور كامو براس تحاو بار اس وارده نا ي ا

برس  اس مارل  رچو ب ا در ا ر بارییارس نش    اس بيد ا  ود م ا س در داد بو ونود مي آید ا امرو ه اكثر  مينهاس با  رایط مناسا براس كا

س   مي با ند ا  اين مو وع دليلي  چون  هر سا س و ا داو ت ارس و ا ررادس و ااا مورد اسرفاده  رار یرفرو اند و با ي  مين  ا داراس  یر سادري

مهندسي بر آن بوده تا ا  دیر با  م الو اصدن داد  اواره مورد تونو  رار یيرد بو  ورس كو امرو ه این  ادو بو صورت یکي ا  مو واات مهح در 

اس  ا  اید در یی رو فقط اسرفاده ا  داد و سي مزرن مي با د ا رو   اس مارلفي براس اصدن داد ونود دارد كو رو  بو رو  در وا  ی رر  

ر سي اايق تنها یيینو مناسا براس اوداز یک سا ه روس داد س   بو  اار مي رف  اما انراس سي اايق با موردتي  اراه اس  مثد  اع كوبي د

کهاس بهبود داد با تونو بو تنوع آن ادوه بر منا ق  هرس مناسا ناي با د و اسرفاده ا  یيینو  اع برني درنا نييموردت انرایي دود را دارد ا تکني

ارائو رفع موردت فوق مي تواند دس   راوان و م ریان را در انرااب بهررین رو  با تونو بو  رایط مونود در سای  با  ییارد تا در نهای   ان 

تراكح دیناميکي نا  دارد كو بنا  تحکيح دیناميکي نيي   رن ا  لحاق ا ررادس نيي تونيو سییر با د ا یکي ا  رو   اس اصدن داد ,یک  رن انرایي 
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ي با د ناميده مي  ود ا تراكح دیناميکي به ا س داد ا  نوع اايق مي با د محدوده كاربرد آن اادتا در داكریي اس  ني و داكهاس  ني ماسو دار م

رار یيرد ا با اسرفاده ا  این رو  مي توان ا دا  بو بهبود و اصدن در داكهاس ریيدانو و چ بنده نيي مي تواند با  رایط داصي مورد اسرفاده   ليو

مرر با د ا این رو  داراس ميایا و محدودیرهایي اس  كو با تونو  43تا  13مشارات مکانيکي داكها تا ااق  ابو تونهي ناود كو این ااق مي تواند 

 یيینو اس مناسا در به ا س داد مزرن با د ا بو تا ير مو ر آن در سایرهاس با م او   یاد مي تواند بو انوان

  اهداف بهبود خاک و  انواع روش های بهبود خاک  .2
 

 بو  ور كلي رو   اس مرنواي براس بهبود داد ونود دارد كو در تاامي این رو   ا ا داو  یر مورد ننر مي با د :

 داد بهبود سارامرر اس مقاومري داد و در نري و افياید  رفي  باربرس -1

 كا د نش   سییرس داد در آینده و یا بو ابارتي كا د  ابلي  فشردیي داد -۱

 كا د نفوذ سییرس داد-0

 وااا  ندا ناودن داد آلوده و داد مناسا نه  مرارو كشاور س-4

 س داكي و سنگيسایدار سا س  يا  ا و  يرواني  ا-5

و كا د اسرفاده ا  سا ه  اس برني و فليس مرسو  ) مانند سو  اس سادرو اس داكي و سنگي اسرفاده ا  مرالح  بيوي در محو بو مننور اوداز ابنيو  -6

 (  ييکنرر ده ا  مرالح داكي وسنگي و محرورت ژئوس

 ) كنرر  نش    ا س سيد بيني  ده  بو ا  اوداز سا ه (ت ریع  مان و وع وداكثر نش   سيد ا  انراس سا ه  -7

  یر سي  ا آن بو محدوده تا ير نش    ا و تند  ا نب  یر  ميني و وارد  دترا  آ رييراتتنلویيرس ا  -8

 در سروژهكا د  يینو  اس انرایي و صووب   اس انرایي مربو  بو  رایط سيد بيني  ده یا سيد بيني نشده -۳

 اسرفاده مي  ودكننده تقوی  در تركيا با الاانهاس انرا با تونو بو اینکو ا  مرالح مونود در محو ا  لحاق  سا یارس-13

 سروژه  ودا و دس  دوردیي و ترييرات در سای -11

 در یک سروژه دا  ت ارب انرایي ندید-1۱

   مين لر ه در مقابو انوزاو سییرس سا ه -10

ط داد و سای  بيشاار دیگر ا  نالو ميی   اس رو   اس به ا س داد بو صورت درنا اس  كو با كاررین ترييرات در  رای مواردموارد ادير و

 مي تواند نرایج مو رس را بو دس  د د ا ا  نالو رو   اس مرداو  و موروو به ا س داد  ا نيي مي توان بو موارد  یر ا اره ناود :

 سيد بارییارس -1

 اسرفاده ا  سرون  اس سنگي-۱

 تيریق آ ک وسياان در داد-0

 اسرفاده ا  ژئوسنرريک  ا-4

   کد  اس  ني و ماسو اس -5

 اسرفاده ا  سرون  اس ماسو اس-6

 تراكح سزحي -7

 تراكح ارتوا ي-8

 تراكح دیناميکي-۳

مرالح و نيروس فني و  رایط محلي  ناسایي  ,سو اصو  ناسایي دروصيات داد بو مننور انرااب رو  بهرر بهبود داد  ا كو در تاامي این رو 

 ا  ا اي  ویژه اس بردوردارند او ت ربو  اس سای   اس مشابو اسرفاده در سای   رفرار سن ي رو  مورد ننر و بررسي مييان كارایي رو  ,سروژه 

 

 اصول تراکم ديناميکی .3
 

روس این رو  بهبود دا كهاس س   بو انوان رو ي مرداو  بوده و با اسرفاده ا  نر قيو مرحرد كو براس بلند كردن و اندادرن كوبو اس سنگين بر

آن را تحکيح دیناميکي نيي مي نامند ( ایرچو این رو   رن  اس  كو مورد اسرفاده  رار مي یيرد وليکن م ددا داد اس  انرا مي یردد ) بردي 

 ,رارس بو این ورفو مورفي  د ا ب رو بو و ن یا نر  كوبو ارتفاع سقو  و نوع داددر فران و با وق انح 1۳73دود سا  در و  L.Menardتوسط
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كيلویر  را بکار برد وليکن و ن مواو  كوبو  153333نهي ان ا  داد ا ایر چو در این رو  مي توان كوبو اس با و ن تراكح را مي توان تا ااق  ابو تو

) مررانرااب مي  ود ( ا و نو برروس  بکو فاصلو بندس  ده اس اندادرو مي  ود  ۱3تا  13مرر ) مواور   43تن اس   و ارتفاع سقو   ۱3تا  13در ودود 

مرر ای اد مي  ود ا سس ا  آن در صورت  ۱تا  3.5د انو اس با ااق  ,داد محو بو ود كافي بهبود یابد ا دراین وال  در نقا   ربو  تا بکو كوبد ( 

ابيحا  رورت با آوردن داد و با اسرفاده ا  بولدو ر سزح صافي ای اد مي  ود و كوبد م ددا ان ا  مي  ود تادر نهای  بو تراكح مورد ننر دس  ی

ا اكثر داد  اس ا باع را كو مي توان بو  كو مشراو بر  رباتي با مشاراتي دا  اس   ولو ا  كوبد اصزدوا یک ساس كوبد ناميده مي  ود ر مر

ر رس مقدا صورت ماسو  اس رس دار و یا رس دار و  ن  بقو بندس كرد مي توان با این رو  تا ود  ابو تونهي بهبود باشيد ا با افياید مييان رس یا

اف  آني مقاوم   , یرا  ربات بو فشار منفیس آني بار  ,برس رس  اس ا باع تقریبا  يچ بهبودس نشان ناي د د رتراكح كا د سيدا مي كند ا  رفي  با

باشيد ا در ب  یر  ميني مي توان بهبود آبر ي و دس  دوردیي من ر مي یردد ا  رفي  باربرس رس  اس نياو ا باع را ودا و در منزقو بارس سزح 

 اسرفاده مي  ود ا   رباتو توداد  ,و نو سقو   ,ااو ا  چند باد  بکو اس آ مایشي نه  تويين بهررین فاصلو سقو  

Leonards ( ااق نفوذ تراكح را براس داد  اس غير چ بنده را بو صورت رابزو  یر بيان مي كنند : 1۳83و  اکاران ) 

)1(5.0 WHD 
 

 ارتفاع سقو  بر و ا مرر مي با ند ا ,نر  كوبو بر و ا تن  ,رتيا ااق تراكح بر و ا مرربو ت,D  H ,Wكو در آن سارامرر  اس 

Menard   وBroise (1۳73: ااق نفوذ تراكح در داكهاس چ بنده را بو صورت رابزو  یر سيشنهاد ناودند ) 

)2(WHD  
 ( مي تواند بو صورت كلي  یر بيان یردد :۱و) (1در وال  كلي رابزو )اسرفاده مي  ود ا در  راوي درت اكو امرو ه ا   ر دو این مو

)3(WHnD  
 اسرفاده ناود ا 1مي توان ا  ندو  ذكر  ده اس  ا در این درو   3.6تا  3.0مقادیر  nكو در این رابزو براس سارامرر 

 

  nرابطه بين نوع خاک و ضرِيب  -1جدول 

 

 نوع داد درنو ا باع داد nمقادیر 

 نهشرو  اس داد نفوذسییر بار 3.5

 داكهاس دانو اس سایين 3.5تا  3.6

 نهشرو  اس داد ن برا نفوذسییر بار 3.05تا  3.4

 8سيلرها با  ادص دايرس كارر ا   سایين 3.4تا  3.5

 نهشرو  اس داد نفوذ ناسییر بار توصيو اس ونود ندارد 

  3.05تا  3.4

در این وال  داد بای ري داراس درصد ر وبري 

 رس با دسایين تر ا  ود داي

 8داكهاس رسي با  ادص دايرس بيد ا  سایين

 

 

  الوده در   الودهبرابر ودا و بود نانبي  ۱رو ن اس  كو كيفي  داد ا  محو  ربو تا داد ااو نيامده در ااق تريير مي كند ا این ااق در ودود 

با  راوت مهندسي مشاص مي یردد ا فاصلو بندس  بکو   اس كوچک اس  ا اما در سي  اس ی ررده كو سزح بيریي را سو د مي د ند این مو وع

 مرر اس  ا مواور اسرفاده ا  رو  تراكح دیناميکي و ري مو ر اس  كو : 4تا  1.5در ودود 

 مرر مربع با د ا 13333تا  5333سزح سدن در ودود -1

 ااق داد ا  ننر وفارس و نایگيیني بيد ا  ود  یاد با د ا-۱

 نشوند اسای  م اور  سا ه  اس رتي مونا آسيا دیدیي  1۱تا  ۱ربات در ودود لر    اس نا ي ا   -0

 اید در و لو او  ی رردن ریو اس ا  داد دانو اس با  ,در مواردس كو سزح ای رایي نيدیک سزح  مين اس  یا نهشري سزحي ا  رس نر  ونود دارد 

 زحي كو بو صورت دیناميکي مرراكح مي  ود  رورت دا رو با د اميليارر برروس س 1333تا  ۱33  کشي آ اد با  اامري در ودود 

 

  خصوصيات خاک مناسب برای تراکم ديناميکی .4
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 وسيوي ا  داد  ا با موفقي  مورد اسرفاده  رار داد این یروه دا كها بو  رار  یر مي با ند : رو  تراكح دیناميکي را مي توان براس اصدن  ي  

 داكهاس س   مواولي ا -1

  لوه سنگها و نهشرو  اس ناالو سادراانيا-۱

 ما اد داكهاس مودني ا-0

 نهشرو  اس رس نياو ا باع داكریيس  ده كو در بارس سزح آب  یر  ميني  رار دارند ا-4

 داكهاس فروریي ي ا-5

 داكهاس  ني یا  ني ماسو دارا-6

 سيل   ا و رس  ا در وال  ا باعا-7

 ا ک  اس ب رو در سزح اسا ند ا با وفرات بيرگ یا چ-8

ب آداد  ا در درصد ر وبري كو دارند مرراكح مي  وند در ب يارس ا  سایرها در  روع كار داد كامد ا باع اس  و فشار  ,در وين تراكح دیناميکي 

ذرات داد مي  ود ا بهررراكح منفیس كو در وين تراكح ای اد مي  ود در داكهاس با نفوذسییرس بار بو سرا   ایو مي  ود كو این مو وع بااد ت

در این درو  مي توان داكها را در  سس یکي ا  دروصيات داكهاس مناسا براس تراكح دیناميکي نفوذسییرس و  ابلي    کشي بارس آنها اس  ا

مقادیر  ۱یر نفوذسییرس در ندو  در ننر یرف  ا ) ر   بو ذكر اس  كو مقاد ۱نفوذناسییر بو  رن ندو   ,نياو نفوذسییر ,سو یروه داكهاس نفوذسییر

  نفوذسییرس در نه   ائح مي با ندا (

 

 رابطه ضريب نفوذپذيری و کيفيت خاک از نظرمناسب بودن برای تراکم ديناميکی -2جدول 

  

  ادص دايرس  ریا نفوذسییرس در نه   ائح )مرر بر  انيو ( نا  یروه داد

 PI = 0 3.331 نفوذ سییر

 PI < 8 > 0 3.33333331تا  3.331 نياو نفوذسییر

 PI > 8 3.33333331كارر ا   نفوذ ناسییر

 

یکهههي ا  مهههوارد مههههح در مناسههها یههها مناسههها نبهههودن دهههاد  ههها بهههراس تهههراكح دینهههاميکي درصهههد ریهههي دانهههو مونهههود در دهههاد اسههه        

انهههرژس نا هههي ا   درصههد ریهههي دانهههو ایههر چناندهههو ا  یهههک وههدس بيشهههرر  هههود نهههو تنههها نقهههد سهههر كننههدیي را نهههدارد بلکهههو بااههد نهههیب       

كيفيههه   0دن بهههو تهههراكح مهههورد ننهههر داریهههح ا در نهههدو  يكهههوبد مهههي  هههود كهههو در نهایههه  نيههها  بهههو توهههداد  هههربات بيشهههررس بهههراس رسههه 

مناسهها بههراس تههراكح دینههاميکي بههو صههورت كههاملررس بيههان   ههده اسهه ا ر   بههو ذكههر اسهه  كههو مقههادیر درنههو ا ههباع فقههط                   سداكههها

 بو  راوت مهندسي مي توان در مورد مقدار آن ترايح یيرس ناود ا  بو صورت ن بي بيان  ده اند و ب رو

 

 کيفيت خاک ها برای کاربرد در تراکم ديناميکی  -3جدول

 

نفوذسییرس بر  ریا  درنو ا باع مناسا بودن براس تراكح دیناميکي

 و ا فوت بر د يقو

 نوع داد و مشارات آن

 ن مرالح ریي دانوماسو بدو , لوه سنگ  3.33۱كارر ا   بار االي 

 درصد رس 05داكهاس نفوذسییر با وداكثر  3.33۱بيشرر ا   بار دوب

داكهاس نياو نفوذسییر ا  نوع رس و ماسو و درصد  3.33333۱تا  3.33۱ بار مناسا

 PI < 8و  ۱5رس كارر ا  
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 PI > 8رس با  ,داكهاس نفوذ ناسییر  3.33333۱كارر ا   بار توصيو ناي  ود

 

 

   اثرات تراکم ديناميکی بر روی خصوصيات خاک .5
 

مي  ود ا در ابرداس امر و ري در داد ما ي   رباتي كو در تراكح دیناميکي بر داد وارد مي  ود بو صورتي اس  كو من ر بو ای اد روانگرایي 

اتفاق مي افرد بو انوان یک وال  بر  ح  ننده تلقي مي  ود ا اما مشا ده  ده كو در ا راو محو  اس اااا   ربو تركهاس در داد روانگرایي 

موارد   وااي ای اد مي  وند كو داراس نقد اساسي در ت ریع  ایو  دن فشار آب وفره اس   رند ا بو مننور بررسي آ ار تراكح دیناميکي بر داد  ا

 وند : یر بررسي مي  

  ابلي  تراكح :  -1

ي یيرند داكهاس ریي دانو ا باع بو  ور مرداو  بو انوان داكهاس تراكح ناسییر  بقو بندس مي  وند  یرا و ري در مورض باریدارس  اس سریع  رار م

 ن داد  ا مي  ود اینفوذسییرس كح آنها مانع   کشي سریع آب وفره اس ا افي ای اد  ده در ا

 روانگرایي : -۱

بو  کو  ربو  اس مکرر بر داد وارد مي  ود  واس مونود در داد بو تدریج مرراكح مي  ود ا و ري كو درصد و اي  واس  نگامي كو انرژس 

رژس مونود در داد بو صفر مي یراید داد بو  کو یک ماده تراكح ناسییر ااو مي كند و در این مرولو روانگرایي داد اتفاق مي افرد ا مقدار ان

 بيوي بو براس رسيدن بو این مرولو انرژس ا باع ناميده مي  ود ا در ااو روانگرایي در داكهاس  بيوي غالبا بو تدریج رخ مي د د ا بيشرر رسوبات  ر  

كو مقدار د يق صورت ریو ریو روس  ح انبا رو و سادرو مي  وند ا رسوبات رس یا ماسو  بو ا  رسوبات رسي روان مي  وند ا این مو وع اليامي اس  

بررسي انرژس مربو  بو وال  مر س  نادرو  ود  یرا این وال  نو فقط براس افياید فشار آب وفره اس بو مقدار وداكثر اساسي اس  بلکو براس 

شرر صرو ننر ا  افياید نفوذسییرس داد  ح مورد ااو  رار مي یيرد ا ر   بو ذكر اس  كو  نگامي كو انرژس ا باع واصو یردد اسرواا  انرژس بي

  یان آور بودن آن بو  ور كامو ا  بين مي رود ا

 نفوذسییرس : -0

ب وفره اس كو توسط  ریا نفوذسییرس اندا ه یيرس مي  ود  بو ا  تراكح  ابو تو يح ني   ا بلکو دروصي  ویژه اس آا  بين رفرن سریع فشار 

ركي ناودن انرژس تراكح در محو  اس مراركي  بکو سيد بيني  ده تر كهاس  ائح ای اد اس  كو در محو  اس تراكح دیناميکي مشا ده مي  ود ا با مرا

بود  مي  ود و بو  ور مننح در ا راو نقا   ربو ساد مي  ود ا این منا ق   کشي ااوما ااود بر امرداد ودا و تند   رند ا چشاو آب ای اد  ده

 ود ا در موارد بو درو  مدونو  ده كو تراكح نامننح و بي  ااده نریان  بيوي این كانا  ا  چند ساا  ا  ان ا  تراكح در سزح  مين مشا ده مي 

س كا د  ا را منقزع مي سا د و نایگيیني م دد بو مننور  راوي بودس را مشکو تر مي سا د ا در آ مایشگاه دیده  ده اس  كو و ري تند بين دانو ا

 د مي یابد و  نگامي كو داد روان مي  ود این  رایا بو بيشررین ود دود مي رسند ا مي یابد  ریا نفوذسییرس و  ریا تحکيح افيای

 داصي  تيک وتروسي :-4

ا  در وين االيات تراكح ابردا اف   ابو مدونو اس در مقاوم  بر ي داد مشا ده مي  ود كو مييان ودا و آن  ماني اس  كو داد روان  ده اس 

كامو ی يارو  ده اس  ا  نگامي كو فشار آب وفره اس ا  بين مي رود افياید  ابو تونهي در مقاوم  بر ي و در این  مان م اواو داد بو  ور 

وتثبي  تدری ي ریو  اس ندید آب نیب سزحي اس  كو این مرولو مدو  تريير  کو داد مدونو مي  ود ا این بو ال  تااس نيدیکرر بين ذرات 

 این وال  در رس  اس و اس بو دوبي  نادرو  ده اس  و در  او داد  اس ریي دانو  ابو تشايص اس  اماکن اس  چند ما ي بو  و  ان امد ا 

 

 هدف از تراکم ديناميکی .6

 

 بو  ور كلي تراكح دیناميکي با ا داو  یر صورت مي یيرد :

 ادر محو و مروا با افياید  رفي  باربرس دادداد افياید دان يرو -1
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 رند و در ا ر بار اس كح  ح بو مييان  یادس نش   مي كنند اكهایي كو اصد  ابو بارییارس نيیوني تريير ما ي  د ,سفکي  اصدن سادرار داد  اس-۱

 ا

 اكا د  ریا نفوذ سییرس -0

 اكا د سران يو روانگرایي در داكهاس م رود روانگرایي-4

 

 

 جانشينی ديناميکی روش  .7

 

نشيني دیناميکي اس  كو اولين بار توسط منارد مورفي  د ا این رو  در داكریي راه  ا و سي تانکهاس یکي ا  تکنيکهاس تحکيح دیناميکي رو  نا

 بيرگ و سا ه  اس سادرو  ده برروس داد  اس با تراكح سییرس بار كو بهبود سارامرر اس آن با رو  سيد بارییارس و و  کد ماسو اس بو ال 

اا  نش رهاس بودس  ابو انرا ني   انرا مي یردد ا این رو  براساس  رار یيرس یک سرون سنگي بو دریلي چون ترد دوردیي در سا ه و یا اور

مرالح  زرس بيرگ در داد نر  مي با د كو ااوما تا ب رر سنگي یا ریو باربر  مين ادامو مي یابد ا انراس این رو  بو این صورت اس  كو ابردا 

 ربات واصلو بااد  سنگي ر ا مي  ود و رتفاع موين برروس این مرالحو سپس و نو  اس سنگين ا  ا سنگي و ماسو اس روس  مين س   ریارو  ده

بو دادو داد س   مي  ود ا تداو  این روند من ر بو ای اد سرون سنگي در داد س    ده كو بای ري تا رسيدن بو ریو باربر ادامو  راند این مرالح

در وال  بهبود سارامرر اس مکانيکي داد س   ميان سرون  اس سنگي و افياید  ریا فشار نانبي داد  یابد ا اسرفاده ا  این رو  بااد بااد

را در داد  ا  ائح ( كو سارامرر مهاي در  راوي  اس ژئوتکنيکي اس  مي  ود ا این رو   اانند نش رهاس  انویو تند ) ن ب  تند افقي بو سکون 

تا  1اد ا   ریق سرون  اس سنگي فرا ح مي  ود ا بو  ور كلي در ابردا یک ریو مرالح سنگي بو ارتفاع كا د مي د د ا بو ادوه امکان   کشي د

مررس ر ا مي  ود  43تا  7.5تن كو ا  ارتراع  43تا  13مرر برروس داد س   ریارو مي  ود ا سپس االيات تراكح دیناميکي با و نو  ایي بو و ن  1.5

مرر اس  ا ااق مو ر تراكح براس یک انرژس  7تا  6مرر و ااقي ودود  4تا  0اد  ده در این وال  داراس  زر سرون سنگي ای صورت مي یيرد ا 

ا   مفروض ب رگي بو سارامرر اس داد و  رایط   کشي و تاریادو تند و درصد ر وب  و و ن و نو دارد ا در ار یابي مو ر بودن این رو  مي توان

 در این رو  بو  رار  یر اس  : ا نرایج و توصيو  بردي ( اسرفاده ناود ا1رابزو )

که با توجه به چگونگی مسير زهکشی طول و شرايط زهکشی دارد. اين روش بستگی مستقيم به نوع خاک و تاريخچه تنش و درصد رطوبتتاثير -1

  يناميکی دارد .قرار گيری اليه های خاک به دست می آيد مهمترين تاثير را در بهبود شرايط خاک به روش تراکم د
 بتادر مورد خاکهای آلی نظيراثر ضربات ديناميکی برتغيير ساختار خاک به دقت بايستی بررسی شود . در اين گونه خاک ها نفوذ پذيری اوليه نس-2

 صد نشست نهايی تحت باررادر 05زياد است و بنابراين تحکيم اوليه سريعا اتفاق می افتد . ولی نشست در اثر تحکيم ثانويه در اين خاک ها بيش از 

 تشکيل می دهد . تحکيم ثانويه بستگی به شرايط زهکشی و ضخامت اليه ندارد.بنابراين شرايط زهکشی در اين خاکها اهميت کمتری دارد وتحکيم

 ديناميکی در اين خاکها می تواند به عنوان عامل تسريع کننده برای کاهش نشستهای ناشی از تحکيم ثانويه بکار رود .
 کدر خاکهايی که نفوذپذيری آنها کمتر از ميزان نفوذپذيری گروه خاکهای نفوذناپذير می باشد روش جايگزينی ديناميکی می تواند به عنوان ي-3

 روش مفيد در تسليح و زهکشی به کار رود .

 به خاک طبيعی اطراف ستون سنگی وارد ستونهای  سنگی به وجود آمده با اين روش باعث ايجاد يک نيروی فشاری محدود کننده می شود که-4

 و افزايش تاثير تراکم ديناميکی می شود . محصور شده بين ستون ها  می شود . اين مساله باعث افزايش پارامترهای مکانيکی خاک طبيعی 
 

 و روش جانشينی ديناميکی مزايا و محدوديت های روش تراکم ديناميکی .8
   

 :شرح زير می باشند دارای مزايايی به ديناميکی و جانشينی ديناميکی روش تراکم 

) وسااعت زياااد مناقااه اسااتفاده از روش هااای      و کساان نتااايل مالااوا انتظااار .     بهسااازی سااريع مناقااه ای بااا وسااعت زياااد        -1

البتااه در اياان خصااوش شااکل شاابکه     سااريع بهسااازی را ايجاااا ماای کنااد و اياان ساارعت باااال در تااراکم ديناااميکی وجااود دارد .          
الی ضااربات ماای توانااد بساايار يااايز اهمياات باشااد . بااه عنااوان يااک توصاايه ماای تااوان ابعاااد شاابکه کااوبش را بااه              کااوبش و تااو 

نقاااه در نظاار گرفاات و در    0در نظاار گرفاات و تعااداد نقاااک اياان شاابکه را      مااوثر صااورت مربعاای بااا ابعااادی براباار عماا  تااراکم       

. الزم بااه بهتاارين نحااو متااراکم شااود   ياان ترتياان خاااک  نقاااه گوشااه و سااه  نقاااه ميااانی شاابکه را متااراکم نمااود تااا بااه ا     4ابتاادا 

 (. در بر نداردنتايل مالوبی را يعنی کوبش نقاه ميانی و سه  کوبش نقاک مجاور ن يالت يعک  ا به ذکراست که
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 ز به جرثقيل با ظرفيت مشخص و وزنه هايی با وزن معين می باشد . () فقط نياعدم نياز به تجهيزات خاش -2
 تراکم ديناميکی برای بهسازی زمين در مقايسه با ساير روش ها ی بهسازی عمي  خاک . اقتصادی بودن-3

کنتاارل کاماال مياازان نشساات هااا قباال از ايااداش سااازه ) افاازايش يااا کاااهش تعااداد ضااربات          کاااهش نشساات پااذيری خاااک و   -4

 . ( يناميکیيا فاصله نقاک کوبش يا تغيير الگوی کوبش و در نتيجه کنترل کامل عمليات اجرايی تراکم د

کااااهش پتانسااايل روانگرايااای خااااک هاااا ) در صاااورت طرايااای اصاااولی تاااراکم دينااااميکی باااا توجاااه باااه شااارايط لااارزه خيااازی   -0
محتماال کااه در هنگااام وقااوع زلزلااه در خاااک اتفاااق      مناقااه ماای تااوان مقاوماات برشاای خاااک را باايش از يااداک ر تاانش برشاای        

 می افتد افزايش داد . (

 کاهش نفوذ پذيری خاک .-6

 . ورد نظرو استفاده آن در سايت های مشابهسن تجارا اجرايی جديد با توجه به نوع خاک و سايت مک-7
لاای ماای باشااد کااه در    آجانشااينی ديناااميکی روش مناساابی باارای بهبااود پااارامتر هااای مکااانيکی خاااک هااای لجناای و           روش  -8

 ی مناسن تر به نظر می رسد .مقايسه با ستون های سنگی و اليروبی اليه ضعيف و پر کردن آن با مصالح سنگ

 ديناميکی به عنوان يک روش بهسازی دارای محدوديت هايی به شرح زير است :و جانشينی ديناميکی  روش تراکم

اياان روش بااه دلياال لاارزش هااای ايجاااد شااده ناشاای از کوبياادن وزنااه هااای ساانگين و توليااد ساارو صاادای زياااد در مناااط                 -1
 ايجاد نمايد .را می تواند مشکالت زيادی از جمله نشست و ترک در سازه ها  نزديک به شهرها يا داخل مناط  شهری

عااادم ماالعاااه در ماااورد طرايااای و اجااارای مناسااان مااای تواناااد تااااثير ايااان روش را در کااااهش نشساااتها و کااااهش پتانسااايل     -2

 نمايد . معنیروانگرايی خاک ها کامال بی 
کاااوبش منجااار باااه افااازايش فشاااار آا يفاااره ای شاااده کاااه   در خاکهاااای باااا خاصااايت خمياااری زيااااد و نشسااات پاااذيری بااااال  -3

متعاقااان آن مخلاااوک شااادن آا و خااااک در چالاااه هاااای ايجااااد شاااده در اثااار برخاااورد وزناااه هاااا و چسااابيدن وزناااه باااه خااااک و   

 باشد .می مشکالت بعدی 

 روش جانشينی ديناميکی روش جديدی است و ايتياج به ماالعات تئوريک قوی دارد . -4
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 هههاس مارلفهههي بهههو مننهههور بهبهههود دهههاد  هههاس س ههه  ونهههود دارد كهههو ایهههن رو   ههها رو  بهههو رو  در وههها  ی هههرر  و تکايهههو مهههي با هههد ا انراهههاب    رو

رو  مناسههها در به ههها س دهههاد  ب هههرگي بهههو  هههرایط مارلفهههي دارد كهههو مهارهههرین آن ار یهههابي درسههه  ا   هههرایط دهههاد سهههای  مهههورد ننهههر و               

رو  تهههراكح دینهههاميکي بهههو انهههوان یکهههي ا  ار انرهههرین رو   هههاس اصهههدن دهههاد در مقای هههو        االهههي بهههودن رو  انرایهههي انراهههابي دارد ا   

بههها سهههایر رو   هههاس اصهههدن دهههاد اسههه  مشهههرو  بهههر آنکهههو مزالوهههات و آ مایشهههات كهههافي  بهههو ا   ریونهههو ترهههايح یيهههرس در مهههورد    

  كهههارایي ر   را ناوا هههد  نهههو تنهههها ایهههن رو  ,ان ههها   هههود ا در صهههورت انهههراس یهههک رو  بهههدون مزالوهههات ر       انهههراس ایهههن رو   

 يینههو  ههاس ا ههافي نيههي یههردد ا ایههن رو  در  يهه  وسههيوي ا  دههاد  هها  ابههو كههاربرد            تحايههو  دا هه  بلکههو مههي توانههد بورهها بااههد      

 هههاس اسهه  كهههو در ایهههن مقالههو بهههو آنهههها ا ههاره یردیهههد ا یکهههي ا  ا ههرات سهههودمند تهههراكح دینههاميکي كههها د سران هههيو روانگرایههي دهههاد        

اسههه  كهههو ایهههن مو هههوع بهههو  هههر   ان ههها  آ مایشههههاس ژئهههوتکنيکي  ي  ابهههو تونهههو مثهههو داكههههاس ماسهههو اس ا هههباع بههها سران هههيو روانگرایههه

سهههروژه و تويهههين  سهههای   و آ مایشهههگا ي و بررسهههي  هههاس محلهههي در مهههورد بهههرآورد سارامرر هههاس لهههر ه اس سهههادرگاه         درنههها  مناسههها  

قالهههو ا هههرات رو  تهههراكح دینهههاميکي بهههر كههها د سران هههيو  دا هههرو با هههد ا در ایهههن م بهههرااهههق روانگرایهههي مهههي توانهههد ا هههرات مفيهههدس را در  

روانگرایهههي بهههو دليهههو ی هههرردیي مو هههوع بررسهههي نشهههد  و این انههها ر   دان هههرح كهههو در مقالهههو اس دیگهههر ایهههن مو هههوع را مهههورد             

مهههي تهههوان رو  تهههراكح دینهههاميکي را یهههک رو  ار ان و ا ررهههادس و در اهههين   بررسهههي  هههرار د هههح ا بهههو انهههوان توصهههيو و نري هههو یيهههرس    

وههها   ابهههو كنرهههر  در تاهههامي مراوهههو انهههرا تلقهههي ناهههود ا ر   بهههو ذكهههر اسههه  كهههو رفرهههار سهههن ي در سهههروژه تهههراكح دینهههاميکي بای هههري    

 بود ا  انرا صورت یيرد ا  ,دروين انرا   ,ا  انرا بو 
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