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 :چکیده

 یهامطرح است، بحث نیزم تيکه مشکالت مربوط به محدود یدر موارد بزرگ خصوصاً یهااز پروژه یاریدر بس

در  يبزرگ صنعت یهاپروژه از یاریدر بس ریچند سال اخ ي. در طابدي يم یاژهيو تیاهم نیمربوط به استحصال زم

و اجرا شده  یریگیپ اياز در نیزم الاستحص یهاطرح ينفت و گاز و در مناطق جنوب یهادر حوزه کشور، خصوصاً

شد و با استفاده از يو به محل پروژه حمل م نیمأاطراف ت یهاها، مصالح مناسب از انفجار کوهپروژه نيدر ا است.

 یها. در پروژهشد نیمأشود، تيم يو سخت يحداکثر تراکم که منتج به حداکثر مقاومت برش يکیناميتراکم د کیتکن

پروژه است.  یهادارد، از چالش زین يکه اغلب حجم قابل توجه يروبياز ال يبنادر، دفع مصالح ناش عهمربوط به توس

بوده لذا از نقطه نظر  ييباال یريشکل پذ رییو تغ نیيمقاومت پا یباشد که دارايدانه مزير مصالح عمدتاً نيا

تأثیر عملیات تراکم دينامیکي بر مشخصات مکانیکي اين پژوهش به بررسي  در .است ينیيارزش پا یدارا يکیژئوتکن

 شده است، دپو يدر خشک يکیدرولیصورت هه ب يروبيمصالح الکه  يانزلبندر یطرح و توسعه یپروژهدر  خاک

پیشنهاد شد که پس از بررسي و انجام آزمايشات پرداخته و برای بهینه سازی اين تأثیرات سه الگوی تراکم آزمايشي 

مکانیکي خاک با انجام آزمايشات نفوذ استاندارد و نفوذ مخروط قبل مشخصات نهايتاً . انتخاب گرديد ترالگوی مناسب

 اصطکاک یو زاويهمدول االستیسیته  ای درتغییرات قابل مالحظه اکم بررسي شد که نتايج بدست آمدهاز ترو بعد 

 .دهدميرا نشان تراکم آزمايشي پیشنهادی پس از تراکم با الگوی  و ساير مشخصات مکانیکي داخلي خاک

 SPT ،CPTالگوی تراکم،  مشخصات مکانیکي خاک،تراکم دينامیکي، : هاواژه کلید
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 کلیات -1-1

هایی با شرایط مهندسی نامناسب امری اجتناب ناپذیر ترش روز افزون جمعیت، ساخت و ساز بر روی زمینسبه علت گ

استفاده از  بادر بسیاری موارد  .کرد تأمیناز این رو بایستی زمین مورد نیاز برای احداث سازه را به طرق مختلف  .باشدمی

در این بخش از پژوهش به  .گرددمیهای بهسازی متناسب با شرایط زمین، بستری مناسب برای احداث سازه ها مهیا روش

طراحی  است که حالزم به توضی. خواهد شددینامیکی پرداخته  بر تراکمچند روش متداول بهبود خاك با نگرشی ویژه معرفی 

در انتهای فصل  ؛نمی باشدبه طور کامل مشخص  آنهای درگیر در فرآیند و تجربی یا نیمه تجربی استروش تراکم دینامیکی 

 .خواهد شدحاضر به بررسی تحقیقات گذشته درخصوص روش مزبور پرداخته 

 زمین با نگرشی ویژه بر تراکم دینامیکی یبهساز یهاروش -1-2

 تثبیت مکانیکی -1-2-1

 همصالح پرکننداز  ؛است مواردی که خاك محل عمدتاً شنی رد شده،بندی خاك محل تغییر داده در این روش دانه 

ای را تودهمعموالً چسبندگی  خواهد شد که( برای پرکردن فضاهای خالی استفاده 044یا شماره  04)عبوری از الک شماره 

 .گیردای تثبیت انجام میهای دانهبه کمک خاكچسبنده است،  مواردی که خاك عمدتاً دهد. درافزایش می

 تراکم  -1-2-2

باشد که روش تراکم می ها برای متراکم ساختن ذرات خاك )چسبنده و غیر چسبنده(،ترین روشیکی از اقتصادی 

است که با سقوط  ای از تراکمتراکم دینامیکی نوع ویژه. شودغلتکی استفاده می برای این منظور از نوعی تجهیزات عموماً

 .گیردصورت میبر روی خاك  )از ارتفاع مشخص( ای سنگینوزنه

 پیش بارگذاری -1-2-3

های ثانویه در طول زمان ساخت و بعد از میزان نشست های اولیهتسبه کمک روش پیش بارگذاری و ایجاد نش عموماً 

نمود افزایش مقاومت برشی نیز استفاده  توان برایمی این روش است که از حالزم به توضی گردد.اتمام ساخت جلوگیری می

  .شوددر ترکیب با زهکشی استفاده می که
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 زهکشی -1-2-4

با . داردکاربرد های ناشی از پیش بارگذاری خاك و تسریع نشست درون برای خارج کردن آب استفاده از زهکشی 

-سبب افزایش مقاومت برشی خاك میوابسته به میزان روطوبت است درنتیجه استفاده از زهکش     توجه به اینکه تغییرات

  .گردد

 چگالش با استفاده از تجهیزات لرزشی -1-2-5

گذار تأثیردرصد  04تا  04کمتر از دانسیته  با ای شن دارهای ماسهالی دار و نهشت یچگالش به ویژه در ماسه، ماسه 

شود. برای باز گرداندن و بیرون کشیده می برده شود که درتوده خاك فرو. در این روش از نوعی میله لرزنده استفاده میاست

زیرا خاك زمین معموالً در اطراف و مجاورت میله لرزنده  ؛شوداز خاکریزی کیفی استفاده می سطح خاك به تراز مورد نظر

 .خواهد کردنشست 

 جااستفاده از تسطیح در  -1-2-6

 . گرددمیآهکی انجام  ، سیمانی یاایی ماسههای سنگستونبه کمک در این روش  

 تزریق دوغاب  -1-2-7

پذیری و یا پرکردن یا کاهش نفوذ ،تخلخلسیال گرانرو جهت کاهش نسبت این اصطالح در ابتدا برای تزریق یک  

شود که بهبود خصوصیات خاك استفاده می هایروشگرفت. اخیراً از این اصطالح برای می های سنگ مورد استفاده قرارترك

 .شود همراه استمخلوط می که با حجمی از خاك با تزریق سیال گرانرو

 ژئوتکستایل  -1-2-8

 دارند.های مقاومتی خاك کاربرد خاك در جهت بهبود پارامترها برای تسلیح ژئوتکستایل

 تثبیت شیمیایی  -1-2-9

شیمیایی مورد استفاده عبارتند  ترین موادمتداول .شودل هزینه باال به ندرت استفاده میبه دلی تثبیت خاكاز این روش  

به  آهک نیز - خاك سیمان و -ك آوری خاعمل . الزم به توضیح است کهاز: اسید فسفریک، کلسیم کلراید، سدیم سیلیکات

 .گردندمحسوب میتثبیت شیمیایی  عنوان
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 تراکمروش  -1-3

بندی تقسیم به دو بخش تراکم سطحی و تراکم عمیق تأثیربهبود شرایط خاك در روش تراکم با در نظر گرفتن عمق 

-شوند. خاك خاکریز میدر تراکم سطحی مصالح الیه به الیه ریخته و به کمک تجهیزات تراکمی مناسب کوبیده می .شودمی

ی همچون ندارای مواد افزود تواندنمیو  تواند خاك حفاری شده باشد که در صورت ضرورت خشک )یا مرطوب( شده است

الستیکی انجام داد. تراکم بزی یا چرخ پاچه هایاستفاده از غلتکتوان با های چسبنده را میتراکم خاك .سیمان یا آهک باشد

 انجام داد که معموالً به دستگاه لرزاننده داخلی مجهز های چرخ دار صافتوان با استفاده از غلتکچسبنده را میهای غیرخاك

 .باشدمی و لرزش فشار ،مصالح تراکم ترکیبی از محدودکنندگیاز این رو  می باشند؛

  تراکم دینامیکیروش   -1-4

-می یک روش بسیار متداول تراکم، استفاده از جرثقیل متحرك برای بلند کردن و انداختن کوبه سنگین بر روی خاك

 .نامندآن را تراکم دینامیکی می که باشد

 مجدداً توسطشد، اما این روش استفاده می جهت تراکم آن روی خاك از انداختن وزنه بر سالیانی طوالنی پیش از این

 میالدی در فرانسه با حق انحصاری به این حرفه معرفی شد. بسته به وزن کوبه ، ارتفاع سقوط و 0794درحدود سال  0منارد

  .تواند تا عمق قابل توجهی انجام دادنوع خاك، تراکم را می

که  متغیر گرددنیز تن  004تواند تا میباشد که با توجه به مقدار تراکم مورد نیاز تن می 04تا  04 عموماًوزن کوبه تراکم 

. متراکم شودشود تا خاك محل به حد کافی بندی انداخته میمتر( بر روی شبکه فاصله 04تا  04)معموالً متری  04از ارتفاع 

 .شودمتر ایجاد می 0تا  0/4ای با عمق در نقاط ضربه دهانه

سطح،  در صورت ضرورت با آوردن خاك برای هموارکردنپس از آن که بخش انتخابی محل با یک عبور متراکم شده 

ایجاد تراکم مورد نظر  همین روند تا ؛گیردبعدی کار انجام می مرحلهشود و از یک بلدوزر برای صاف کردن خاك استفاده می

 .شودعملیات مشخص می قبل و بعد از (SPT -CPT) های نفوذ. تراکم معموالً براساس آزمایشخواهد کردادامه پیدا 

 .رسدشود و عملیات تراکم به اتمام میبندی زمین انجام میخاك، شیب تراکم و بهبودپس از اتمام عملیات 

روش  توان با اینبندی کرد، میشن طبقه یاهای الی دار یا رس دار توان به صورت ماسههای اشباع را که میاکثر خاك

های اشباع باربری رس ظرفیت. کندمی الی یا رس، مقدار تراکم کاهش پیدا با افزایش میزان .متراکم نمودتا حد قابل توجهی 

با  گردد.دست خوردگی منجر می آنی مقاومت و زیرا ضربات به فشار منفذی آنی باال، افت .دهدتقریباً هیچ بهبودی نشان نمی

                                                             
1 Menard   
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توان بهبود می باالی سطح آب زیرزمینی یهای نیمه اشباع را حداقل در منطقهظرفیت باربری رس استفاده از این روش

 .بخشید

و لئوناردز ) بصورت تقریبی زیرتعریف کرده اند را های غیر چسبندهبرای خاك D عمق نفوذ تراکم و همکاران 0لئوناردز

 :(0794 ،همکاران

0-0                                             )                                                              √         

 :(0790 همکاران، ومنارد )های چسبنده رابطه زیر را پیشنهاد کرده انددر خاك 0برویس و منارد

0-0                                              )                                                              √         

 :های فوقکه در فرمول

w =  جرم کوبه برحسب تن 

H =  ارتفاع سقوط متر 

n =  متغیر است  0/4تا  3/4ضریبی است که از 

  .متر است 0تا  0/0بندی شبکه معموالً در حدود فاصله

  :زمانی اقتصادی است که معموالً تراکم دینامیکی تنها

 .متر مربع باشد 04444تا  0444سطح پالن در محل در حدود  .0

 .عمق خاك از نظر حفاری و تعویض خاك بیش از حد زیاد باشد .0

 .آسیب دیدگی امالك مجاور شود هرتز موجب 00تا  0ای در حدود های ضربهرزشل .3

در آغاز کار،  عموماًیا سطحی از رس نرم وجود دارد؛ در مواردی که سطح دستیابی در نزدیکی سطح زمین است 

متر روی سطحی که به صورت دینامیکی متراکم شده  0الی  0/4ای با زهکش آزاد و ضخامتی در حدود دانه یگستردن الیه

 یابد.است، ضرورت می

 

 

                                                             
1 Leonards 
2 Broise 
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  ررسی تحقیقات گذشته در خصوص تراکم دینامیکیب   -1-5

 تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز دسترسی به از آنجا که .روش تراکم دینامیکی است، خاك های بهسازییکی از روش

. اما روددر کشورمان به شمار میهای بهسازی ترین روشدر حال حاضر این روش یکی از متداول ؛است ساده روش این در

برای رسیدن به یک الگوی بهینه  است؛چون اساس طراحی آن هنوز تجربی است و تعداد پارامترهای متغیر در این روش زیاد 

با توجه به هزینه قابل توجه  .شودکوبش انجام می کوبش در چند ناحیه، تراکم آزمایشی همراه تعدادی آزمایش، قبل و بعد از

و  عددی این عملیات، کارایی و دقت این روش را باالتر برد سازیتوان با مدلهای مورد نیاز، میتراکم آزمایشی و آزمایش

های سازیاز تحقیقات گذشته در خصوص تراکم دینامیکی با رویکرد مدل ایها را کاهش داد. از همین رو بخش عمدههزینه

. باید توجه داشت که طراحی و کاربرد تراکم دینامیکی تا حد خواهد شدآنها پرداخته  ادامه به عددی انجام شده است که در

شود. تراکم دینامیکی یک طراحی فعال است که در حین اجرا با توجه به انجام میمهندسی  هایزیادی بر اساس ارزیابی

 .برابر ضربات وارده نیاز به بازنگری و اصالح روش دارد واکنش زمین در

انجام  ی یک روش طراحی در دنیاسازی عددی تراکم دینامیکی و ارائهدر سالیان اخیر چند مطالعه عددی در زمینه مدل

مکانیزم ر که هر یک برخی از پارامترهای دخیل د 0لیو  0گو، و همکاران 3چاو، 0پرانو  0رودریگز عنوان نمونهه ب ؛شده است

؛ 0770)رودریگز و همکاران، ها به تخمین عمق بهبود معطوف بوده استآن تر توجهنظر گرفته و بیش تراکم دینامیکی را در

بدون داشتن  که ارائه یک روش طراحی برای عملیات تراکم دینامیکیحال آن. (0440؛ گو و همکاران، 0770چاو و همکاران، 

علت تعدد عوامل ه ب عبارت دیگربه . ، کارائی مناسبی نخواهد داشتمسألهاطالعات الزم نسبت به پارامترهای دخیل در 

 ،ین عوامل را در نظر نگیرداز ا محیطی و کارگاهی مؤثر در راندمان تراکم دینامیکی، هر روش طراحی که یک یا چند مورد

 .جوابگوی یک طراحی جامع نخواهد بود

تراز چون  یمختلف تراکم دینامیکی، عوامل هایدهد که در پروژهنشان می 9لونگوو  0لوکاسمثل  مرور مطالعات گذشت

جزء  نوع خاك نسبی اولیه و یمومنتوم، شعاع کوبه، دانسیته ،(شامل وزن کوبه، ارتفاع سقوط و تعداد ضربات)اعمالی  انرژی

 .(0770؛ لونگو، 0790)لوکاس، تری دارندمتغیرهای اصلی بوده و نقش تعیین کننده

و ( 0397) ، پاك و جهانگیری(0390)توان به مطالعات هوشمندان و همکاران از مطالعات عددی انجام شده در ایران می

 .شودپرداخته می هاآن اشاره نمود که در ادامه به بررسی (0374)همچنین افتخاری و یثربی 

                                                             
1 Rodriguez 
2 Poran 
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 (0390) هوشمندان و همکاران -الف

 های رفتاری االستیک خطی و غیر خطی به تحلیلو مدل (ANSYS) المان محدود یاین محققان با استفاده از برنامه

به منظور بررسی و ارزیابی نتایج مدل که ند. در این کار تحقیقاتی ه اای پرداختهای دانهعددی تراکم دینامیکی در خاك

 از تأثیر فشار آب منفذی اضافی ،دینامیکی در عسلویه و بندرعباس انجام شد تراکم یمطالعات موردی در خصوص پروژه

 آمده است 0-0و  0-0ای از نتایج مدل در شکل سازی و نمونهمدل ینحوه .ه استنظر شد ناشی از سقوط کوبه صرف

 .(0390)هوشمندان و همکاران، 

 

 (مدل اجزای محدود متقارن محوری)راست( به همراه تغییرات کرنش قائم در زیر کوبه)چپ :0-0شکل 

 

 گیری شده در بندرعباسآمده از مدل و مقادیر اندازه مقادیر تجمعی نشست کوبه بدست یمقایسه :0-0شکل 
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ضربات  باشد کهبیانگر این مطلب می ؛نشان داده شده است 3-0اهمیت در این تحقیق که در شکل  حائزاز نتایج 

تراکم تا عمق بهسازی مورد نظر  تأثیرکند و سپس های میانی را متراکم میدر ابتدا الیه ،تراکم دینامیکیهنگام متوالی کوبه 

)هوشمندان و همکاران، شودهای سطحی ستون زیر خاك کوبه می. ضربات نهایی نیز باعث افزایش تراکم الیهکندپیشروی می

0390). 

 

 های قائم ستون خاك زیر کوبهبررسی ترتیب بهسازی خاك سست با توجه به کرنش :3-0شکل 

 (0397)پاك و جهانگیری  -ب

نشان  پارامترهای دخیل در مکانیزم تراکم دینامیکی تأثیراین تحقیق نتایج یکسری آنالیز المان محدود را برای ارزیابی 

عملیات تراکم  بر طراحی مؤثرپارامترهای  و استفاده گردید PISA افزار المان محدوددهد. جهت انجام تحقیق از نرممی

مورد بررسی اولیه خاك  نسبی یدینامیکی مانند شعاع، جرم و ارتفاع سقوط کوبه، تعداد ضربات، عمق بهبود، نوع و دانسیته

 ی، نحوهباشندمی مؤثرنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که انرژی و مومنتوم هر دو در میزان عمق بهبود . قرار گرفتند

 .(0397)جهانگیری و همکاران،  آمده است 0-0و  0-0ای از نتایج در اشکال سازی و نمونهمدل
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 مسألهشبکه المان محدود و شرایط مرزی  :0-0شکل 

 

 (دهدتعداد ضربات را نشان می N )متر 0افزایش انرژی اعمالی بر عمق بهبود، شعاع کوبه  تأثیر :0-0شکل 

 



01 

 

 (0374) افتخاری و یثربی -ج

-در خاك سازی عددی عملیات تراکم دینامیکیدر این پژوهش برای روشن کردن ابهامات پروسه تراکم دینامیکی، مدل

کولمب پالستیک موهر مدل رفتاری خاك، مدل. با روش تفاضل محدود انجام شده است و  FLACافزارای با نرمهای دانه

های کوبه اعمال سرعت اولیه به گره سازی اثر ضربه بر سطح خاك از روشهمراه در نظر گرفته شده است و برای مدل غیر

 .(0374)افتخاری و همکاران،  استفاده شده است

 تراکم دینامیکی عسلویه یگیری شده در پروژههای عددی با نتایج اندازهتحلیل از حاصل نتایج به دست آمده یمقایسه 

عددی وجود دارد. با  هایگیری شده در منطقه با مقادیر به دست آمده از تحلیلکه تطابق خوبی بین مقادیر اندازه دهدنشان می

و تعداد ضربات مورد نیاز  اعماق مختلف را تخمین زدتوان میزان بهسازی در سازی تحقیق مزبور میاستفاده از نتایج مدل

آمده  9-0و  0-0مدل در اشکال  ای از نتایجسازی و نمونهمدل یبهسازی را تعیین کرد. نحوه یبرای رسیدن به حد بهینه

 .(0374)افتخاری و همکاران،  است

 

 بندی مدلالمان ینحوه :0-0شکل 
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، w=18 ton) گیری شدهعمق چاله در برابر تعداد ضربات با نتایج اندازه ینتایج محاسبه شده یمقایسه :9-0شکل 

H=15 m) 

 

 

 



 

 

 :دومفصل 

 تراکم دینامیکی یپیشینه
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 مقدمه  -2-1

خاکریزهای اجرا   توان بهمی عنوان مثاله . بشده اندنهای مهندسی، بر روی بستری مناسب از خاك بنا  بسیاری از سازه

یا  شده اندهای بسیار سست بنا  ماسه ها که بر  های حساس(، دیوارهای حائل رودخانه )رس  های نرمشده بر روی خاك

های عدم شناخت رفتار خاك ، اشاره نمود.اند   ای بنا شده های قارهگسل های دریایی که بر روی رسوبات سست واقع بر  سازه

  های  زمین    با   مواجه   ها را مورد تهدید قرار دهد. درهای واقع شده بر آن سازه روانگرا یا حساس، ممکن است یکپارچگی 

 :شودمی   برگزیده   مشکل   حل   جهت زیر   هایروش   از   یکی   عموماً   سست 

    مناسب   شرایط   اب   محلی   به   ضعیف   مصالح   با   محل   از   پروژه   اجرای   محل   تغییر .0

    مناسب   مصالح   با   جایگزینی   و   نامناسب   مصالح   برداشت .0

 نظر   مورد   زمین   تکنیکی  ژئو   شرایط   به   متناسب   و   سازه   در   پی   طراحی   تغییر .3

    خاك   بهسازی .0

 

  گردد. بهسازیمی   طرح   شدن   اقتصادی   غیر   موجب   موارد   برخی   در   و   نیست   پذیر   امکان   همیشه   دوم   و   اول   هایروش

  در   و   است   مقایسه   قابل   سوم   روش   با   فنی   و   اقتصادی   لحاظ   به   آن   برتری   که   است   روشی   محل،   خاك   شرایط   اصالح   و   زمین 

  خاك   بهسازی   از   هدف.  است   خاك   بهسازی   های  روش   از   بیشتر   بسیار   عمیق،   فنداسیون   اجرای   یهزینه   ها  پروژه   از بسیاری 

  های  ویژگی   سازی   یکنواخت ،  خاك   چگالی   افزایش ،  تخلخل   کاهش  ،زمین   پذیری نشست   کاهش  ، خاك   باربری   ظرفیت   افزایش 

 .باشد می   خاك   در   نامناسب   شیمیایی   یا   فیزیکی   تغییرات   بروز   از   جلوگیری  و مصالح   پذیری   شکل   تغییر 

خشک، غیر اشباع یا  های دینامیکی به طور وسیعی در نقاط مختلف جهان جهت بهسازی زمینامروزه روش تراکم 

تن که  34تا  04ای به وزن روش ضربات متوالی کوبه رود. در این ای سست زیر سطح آب زیرزمینی به کار میهای دانه  خاك

  شود. تراکم خاك می، باعث شوندشبکه رها می مشخص متر بر روی نقاط  04تا  04از ارتفاع 

ضربات سنگین  باشد. در این روش با اعمال  های سست میهای دینامیکی بهسازی خاك تراکم دینامیکی یکی از روش

وسیله امواج ه از طریق انتقال انرژی ب  روشیابد. این نتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می خاك میزان تراکم و در   بر سطح

قرارگیری  یامواج حجمی به اعماق خاك منتقل شده و با تغییر نحوه انرژی ناشی از این برخورد از طریق پذیرد. می   صورت

بهسازی خاك    کند. عوامل گوناگونی بر میزان تأثیرگذاری این روش درتری را ایجاد میمتراکم ها نسبت به هم، توده  دانه

منطقه مورد کوبش  در     سقوط کوبه، فواصل کوبش و سطح آب زیرزمینی نوع خاك، وزن و ارتفاع توان بهدخیل هستند که می 

 اشاره نمود.
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problems relating land limitations, issues about “land reclamation” is of 
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implemented, especially in the southern areas of oil and gas extraction 

projects. In these projects, appropriate materials were provided from 

explosion of the surrounding mountains and shipped to the project site, and 

then by using the technique of dynamic compaction maximum density of the 

soil is reached which results in maximum shear strength and stiffness. 

Disposal of the dredged materials which often has a significant volume is 

among the challenges of the projects related to the development of ports. 

These materials, which are mainly fine-grained, have low strength and high 

deformability; therefore they are not so worthwhile from geotechnical point of 

view. The effects of dynamic compaction procedure on the soil mechanical 

properties where dredged materials are hydraulically deposited on land at the 

development plan and design of Bandar-e-Anzali is investigated in the present 

study. Three pilot compaction patterns were proposed to optimize these 

effects and the more appropriate model was selected after examining and 

implementing tests. Finally, the mechanical properties of the soil was 

measured by standard penetration and cone penetration tests both before and 

after the compaction, results of which showed significant changes in Young's 

modulus and internal friction angle of the soil and other mechanical properties 

after compaction by the proposed compaction pattern. 
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