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   بابري خاك هاي ضعیفافزایش ظرفیت  هدف: 

. هاي مهندسی در خاك هاي ضعیف و نرم با نشست بیش از حد و مسائل پایـداري مواجـه اسـت   ساخت سازه شناسی پژوهش:روش

، بعلت نفـوذ پـذیري بـاالي مصـالح سـتون سـنگی      . باشدمی  تقویت خاك با ستون هاي سنگی، یکی از روش ها، براي حل این مشکل

. باشـد مـی   شکست تحت بارگذاري، یکی از محدودیت هاي ستون سنگی. یابدمی  و سرعت تحکیم افزایش زهکشی انجام شده و نرخ

راهکار کپسولی نمـودن و  ، براي حل این مشکل. باشدمی  معمول ترین نوع شکست در ستون هاي سنگی شکست از نوع شکم دادگی

ظرفیـت بـاربري و   ، ایـن محصـور شـدگی اضـافی    ، یتیدر چنین وضـع . باشدمی  محصور شدگی توسط پوشش هاي ژئوسنتتیک ایجاد

ستون هاي سنگی یا شمع . دهدمی  سختی ستون هاي سنگی را افزایش داده و شکم دادگی و برآمدگی جانبی ستون سنگی را کاهش

  . گیرند هاي سیلتی سست داراي ریزدانه مورد استفاده قرارسیلت ها و ماسه، اي غالبا به منظور تسلیح رس هاي نرمهاي دانه

شود و سـپس آزمایشـاتی در   می  بدون حضور ستون سنگی بررسی، ابتدا ظرفیت باربري خاك و نشست آن، در این پژوهش  :هایافته

 485 از مقایسه در حالت بدون گابیون متوسط ظرفیت باربري حدود. گرددپذیرد و نتایج آن مقایسه میمی  حضور ستون سنگی انجام

مـورد آزمـایش قـرار گرفـت کـه      66/5و  5و  33/4و  66/3و  3شد که در حالت هاي حضور ستون سنگی در نسبت ارتفاعی کیلوگرم 

مـی   (نیرو ها بر حسب کیلو گـرم 840و در نهایت  630و  500و  485و480متوسط ظرفیت باربري آن ها به ترتیب حدودا برابر شد با 

هاي قبـل اثـر   در حالت. حدود دو برابرافزایش یافته است 66/5حالت نسبت ارتفاعیباشد)که در قیاس با حالت بدون ستون سنگی در 

بـا همـان    66/5همچنین در نسـبت ارتفـاعی   . شودپوشش ژئوتکستایل و ارتفاع ستون سنگی را در افزایش ظرفیت باربري بررسی می

 و در گـابیون ککیلـوگرم   890آن ها در پارچه بربر بـا  آزمایش بر روي گابیون قوي تر و پارچه تکرار شد که نتایج ، شرایط آزمایشگاهی

  . شد که تغییرات چندانی نداشت 845قوي تر حدودا برابر با 

همچنین ظرفیت باربري سـتون  ، یابددهد که ظرفیت باربري خاك رس با نصب ستون سنگی افزایش مینتایج نشان می :گیرينتیجه

دلیـل ایجـاد محصورشـدگی    کپسولی نمودن ستون سنگی نیز ظرفیت بـاربري آن را بـه  . یابدافزایش می، سنگی تا طول بحرانی ستون

  . افزایش سختی محصورکننده ظرفیت باربري ستون سنگی را افزایش داده است. دهداضافی افزایش می

  یشکم دادگ، محصورکننده، يباربر یتظرف، یستون سنگ  هاي کلیدي:واژه
  

  



  مقدمه: -1-1

ل مصـالح سـنگی متـراکم شـده در     شوند که شاماي فشاري تعریف میسنگی به عنوان اعضاي سازه هايستون

روش. شـود هاي نـرم مـی  که منجر به بهبود مقاومت و مشخصات تحکیم خاكشود اي طویل میهاي استوانهحفره

ادعـا کـرد کـه     1اسـتئورمن ، 1939در سـال   .سال پیش در آلمان توسعه یافتـه اسـت   70سنگی حدود  هايستون

اند ) گزارش داده1974( 3و ویترز 2هیوز. تواند ظرفیت باربري محل را دو برابر کندسنگی می هايستوناستفاده از 

ها اسـتفاده  منظور محافظت از پی توپخانهدر فرانسه شناخته شده بوده و به 1830ي سنگی در دهه هايستونکه 

در آمریکـاي شـمالی رواج پیـدا     1972در اروپـا و در   1950ي سنگی در دهه هايستوناستفاده از . شده استمی

  . کرد

. افزایش محدودي در ظرفیت باربري مورد نیاز اسـت شود که هاي استفاده میسنگی اغلب در مکان هايستون

هـاي یـک یـا دو طبقـه و     سـازه ، هاي با بارگذاري سـبک هماننـد مخـازن ذخیـره    سنگی براي پی سازه هايستون

هـاي نـرم مزایـاي زیـر را درپـی      سنگی براي بهبود خاك هايستوناستفاده از . خاکریزهاي کم ارتفاع کاربرد دارد

  دارد:

 باربري خاك زیر پیافزایش ظرفیت

کاهش نشست و افزایش شتاب تحکیم

افزایش پایداري شیب خاکریز محافظت شده

هاي زیرسطححذف فشار منفذي و جلوگیري از روانگرایی خاك

هـاي بافشـردگی بـاال و    منظور افزایش ظرفیت باربري پـی روي خـاك  سنگی به هايستونبیشترین استفاده از 

 مصالح ستون سنگی نسبتا باالست و بعنوان یک شمع فشاري براي انتقال بار به سـطح چگالی ، عموما. سست است

رفتار ستون متفاوت از شمع است چون مکانیسم تقابـل مصـالح بـه دلیـل     ، هرچند. شودتر استفاده میباربر محکم

بـه ترتیـب بـر    اعمـالی   هايتنشبار و  2-1و شکل  1-1شکل . اي به درون خاك متفاوت استانبساط مصالح دانه

  . دهدشمع اصطکاکی و ستون سنگی را نشان می

  

                                                                                                                                                         
1 Steuermann
2 Hughes
3 Withers
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  )1974، یترزو و یوزه( یک شمع تحت بار اعمالی هايتنش :1-1شکل 

  

)1974، یترزو و یوزه( یک ستون سنگی تحت بار اعمالی هايتنش: 2-1شکل 

  

  سنگی منفرد هايستون -1-1-1

بروي الیه محکم و یا همانند یک ستون شناور در الیه خـاك  توان در هر دو نوع اتکایی سنگی را می هايستون

  .  شده استدرگذشته عمدتا بصورت اتکایی ساخته می، گرچه، در عمل. نرم ساخت

الف) در حالت شـکم   3-1ي سطح ستون بارگذاري شده است (شکل یک ستون سنگی طویل که تنها به اندازه

شکم دادگی مکانیسم غالب شکست براي هر دونـوع سـتون    ،سنگی طویل هايستوندر . شوددادگی گسیخته می

گـاه سـخت   بسـیار کوتـاه بـرروي تکیـه     هـاي سـتون . )Hughes and Withers, 1974سنگی اتکایی و شناور است (

شناور با نسبت ارتفاع به قطـر کمتـر    هايستون. ب) 3-1شوند (شکل می  متحمل شکست کلی یا محلی در سطح

 3-1شوند قبل از اینکه شکم دادگی رخ دهـد (شـکل   سست است در انتها گسیخته می که متکی بر خاك 3تا 2از 

  . )Barksdale and Bachus, 1983مکانیسم شکست غالب است (، شکم دادگی اغلب، گرچه، در عمل. ج)

  



3  مقدمه و هدف  1

)Hughes and Withers, 1974( سنگی منفرد در خاك همگن هايستونمکانیسم شکست : 3-1شکل 

  

  گروه ستون سنگی -1-1-2

، در یک گروه. تواند بزرگتر از ستون سنگی منفرد باشدمیانگین ظرفیت باربري یک ستون در یک گروه می

مجاور محصور  هايستونمیانی توسط  هايستون، شوندمجاور اضافه براي تشکیل یک گروه اضافه می هايستون

گروه . )Barksdale and Bachus, 1983شود (می شود که منجر به افزایش ظرفیت باربري نهایی هر ستونمی

سنگی اتکایی در خاك نرم احتماال متحمل ترکیبی از شکست محلی و شکست شکم دادگی در بخش  هايستون

هاي مجاور یک برش محلی پانچ شدن ستون سنگی نسبتا صلب به درون خاك. )4- 1شود (شکل باالیی آن می

) یا شاید 5-1توانند در انتها گسیخته شوند (شکل داري طول کوتاه می هاي ستون سنگی شناورگروه. آن است

  سنگی منفرد کوتاه شوند هايستونمتحمل شکست ظرفیت باربري مشابه با حالت شکست در 

  
  )Hughes and Withers, 1974( دادگی گروه ستون سنگی طویل: شکست شکم4-1شکل 
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  )Hughes and Withers, 1974( کوتاههاي شکست گروه ستون سنگی : حالت5-1شکل 

  

  هامنظور بهسازي خاكسنگی به هايستوناستفاده از  -1-2

ارائـه  ، هاي نرم تا ماسه سـیلتی سسـت  ي رسها از محدودهسنگی روشی را به منظور بهسازي خاك هايستون

خـوردگی ناشـی از   اثر دسـت علت هاي نرم با حساسیت باال بهسنگی در رس هايستوناستفاده از ، گرچه. دهدمی

سنگی نقش مصلح کننـدگی در   هايستون، همچنین. شودتوصیه نمی، فرآیند نصب بر مقاومت برشی خاك مجاور

  . باشندي اشباع را دارا میهاي ریزدانهمقابل فشار و برش و نقش زهکش در خاك

ي اقتصـادي مهمتـرین   و جنبـه هـاي بسـیاري دارد   سنگی در کاربردهاي عمرانی مزیـت  هايستوناستفاده از 

سنگی در نیواورلینز آمریکا در مقایسـه   هايستون) گزارش داده است که استفاده از 1984( 4منفخ. مزیت آن است

برخـی از  . جـویی نمـوده اسـت   هاي ساخت صـرفه میلیون دالر در هزینه 25/1حدودا ، گاه شمعهاي با تکیهبا سازه

عبارتند از؛ الف) تثبیت بسـتر رودخانـه سـن    ، نشان داده شده است 6-1شکل گی که در سن هايستونهاي کاربرد

ي یـک پـل در   ج) محافظـت از پایـه  ، آلمان، ب) افزایش ظرفیت باربري پی یک خاکریز در مونیخ، کالیفرنیا، دیگو

وب ه) محافظت از پی یک مخزن سوخت در جن، د) کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربري روسازي راه، انگلستان

  . اسپانیا

                                                                                                                                                         
4 Manfakh



5  مقدمه و هدف  1

  )1984، منفخ( کاربردهاي ستون سنگی :6-1شکل 

  تعریف مساله -1-3

بـا فـرض رفتـار    ، شـود کـه بـار قـائم روي سـتون سـنگی از حـد االسـتیک خـاك زیـر پـی خـارج مـی            زمانی

جایی ها تا این تغییر شکل. دهدهاي زیاد رخ میعلت تغییر شکلشکست برشی محلی درخاك به، االستوپالستیک

اي کـه اسـتفاده از   مساله. یابد که از حد پالستیک خاك زیر پی تجاوز شود و شکست برشی کلی رخ دهدادامه می

دیگـر  . هاي جانبی تحـت بارهـاي پایـدار اسـت    نشست قائم فوق العاده و تغییرشکل، سنگی در پی دارد هايستون

هاي ناشی از شکست شکلصورکننده تغییرمح. مساله گسترش مصالح ستون سنگی در درون خاك مجاور آن است

دهـد کـه تـا نزدیکـی حـد پالسـتیک بـار        دهد بنابراین این قابلیت را به ستون سنگی میبرشی کلی را کاهش می

  . یابدهاي جانبی کاهش و سختی افزایش میبنابراین تغییرشکل. تحمل نماید

  . اي پیچیده در مهندسی ژئوتکنیک استالزم به ذکر است که تقابل بین ستون سنگی و خاك اطراف مساله
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  )1984، منفخ( نمایش هدف استفاده از محصورکننده در ستون سنگی :7-1شکل 

  



7  مقدمه و هدف  1

  

  )1984، منفخ( سنگی معمولی و مصلح هايستونها و مقاومت تنش :8-1شکل 

  

  اهداف پژوهش -1-4

. باشدهاي مختـلف میلـح کنندهمسها و سنـگی با طـول هايستوني رفتار هدف اصلی این پژوهـش مـطالعه

سنگی در تمامی طول خود محصور شـده   هايستون. شوندسنگی در دو نوع شناور و اتکایی بررسی می هايستون

  اهداف اصلی پژوهش عبارتند از:. اند

 سنگی هايستونبررسی افزایش و یا کاهش ظرفیت باربري در انواع

ش ظرفیت باربريبررسی تاثیر سختی مسلح کننده در افزای

  

  ساختار پایان نامه -1-5

در فصـل دوم بـه   . سنگی پرداخته شده است هايستونمزیت و کاربرد ، در فصل اول به تعریف مساله و اهمیت

درفصل سوم به معادالت حاکم بر مسـاله پرداختـه   . هاي انجام شده در این زمینه پرداخته شده استي کارپیشینه

نتیجـه گیـري و همچنـین پیشـنهاداتی     ، است با نتایج آزمایشگاهی و در انتها خالصه فصل چهارم مرتبط. شودمی

  .  آورده شده است

  



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

  

  مقدمه -2-1

) بهبود پایداري شـیب خـاکریز   2(، ) افزایش ظرفیت باربري1مزیت استفاده از روش ستون سنگی عبارتند از؛ (

) کاهش پتانسـیل روانگرایـی (بارکسـدیل و    5) افزایش نرخ نشست و (4(، ) کاهش نشست3(، هاي طبیعیو شیب

هـاي ماسـه سـیلتی بـوده     سنگی احداث شده در آمریکاي شمالی اکثرا در خـاك  هايستوناکثر . )1983، باخوس

پـل و  ، هـا هایی از قبیل خـاکریز بزرگـراه  سنگی عمدتا براي محافظت از سازه هايستوندر آمریکاي شمالی . است

. گیـرد رار مـی ها مورد استفاده قهاي فاضالب و پارکینگخانهتصفیه، سازيتجهیزات کشتی، انبار مهمات، هاتقاطع

هـا بـیش از   سـنگی عمـدتا در مخـازن و سـاختمان     هـاي ستون، در اروپا برخالف موارد استفاده در آمریکا و کانادا

هـاي  سـنگی در روش  هـاي سـتون طراحی و تحلیل . )Barksdale and Bachus, 1983شود (خاکریزها استفاده می

.  لمان محدود ارائه شده استاي اهاي پیشرفتهمختلفی از روش تجربی گرفته تا تحلیل

  مالحظات نظري-2-1-1

توان در آزمایشـگاه بـا   رفتار ستون سنگی در محل را می. ي متقارن محور استتحلیل ستون سنگی یک مساله

. اي شکل به بهترین نحو شـبیه سـازي نمـود   هاي استوانهاستفاده از آزمایشات تک محوري یا سه محوري در قالب

ي هیوز همچون نظریه، سنگی چندین نظریه هايستوني ظرفیت بار نهایی و نشست محاسبهچندین نظریه براي 

  . ) پیشنهاد شده است1974و ویترز (

مدلسازي مکانیسم انتقال بار بین ستون سنگی و مسلح کننده حین آزمایشات سه محوري و تـک محـوري بـه    

روابط . ش براي شبیه سازي این مکانیسم باشدتوان یک روتحلیل المان محدود سه بعدي می. شدت پیچیده است

. شـود بسیار پیچیده می، که مشخصات خاك اطراف تغییر کند و مسلح کننده شامل شوداین مدل بخصوص زمانی

  .  کرنش ستون سنگی مسلح ارجح است-سازي رفتار تنشهاي تحلیلی ساده شده براي شبیهبنابراین مدل

هـاي سسـت را   مهندسـین نهشـته  ، سـاز واي مناسب محدود براي ساختهجهت باال بردن ارزش زمین و مکان

، ظـاهرا . هاي بهسازي زمین با گزارشات تجربی اثبات شده اسـت سنگی یکی از روش هايستون. کنندبهسازي می

هـاي داراي  سنگی در بسیاري از محل هايستون. کار رفتدر فرانسه به 1830سنگی اولین بار در سال  هايستون

بهبـود  ، افزایش نرخ تحکیم، هاي کل و تفاضلیکاهش نشست، در سراسر دنیا جهت افزایش ظرفیت باربري مشکل

 Barksdale and)گیـرد  پایداري خاکریزها و همچنین بهبود مقاومت در برابـر روانگرایـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی      

Bachus 1983; Alamgir et al. 1996) .  

شـود کـه اغلـب    سنگ قائم متـراکم مـی   هايستونسنگی شامل حذف قسمتی از خاك نامناسب با  هايستون



تـر و مقاومـت   مصالحی مرکب با تراکم پـذیري پـایین  ، وجود این ستون سخت. کندي سست نفوذ میکامال در الیه

هـا  پذیر هماننـد شـمع  هاي نرم و تراکم سنگی در خاك هايستون. کندبرشی باالتر نسبت به خاك تنها ایجاد می

هرچنـد تـراکم پـذیري سـتون     . ي عمیـق نیسـت  نفوذ زیاد به الیـه ، ساختار اتصال، ولی نیازي به کالهک، هستند

دهـد و تـنش را بـه    درون خـاك شـکم مـی   ستون سنگی به، هنگام بارگذاري. (Mitchell 1981)سنگی بیشتر است 

دهد و از خاك براي در شمع خالف این امر رخ می. دهدبخش باالیی پروفیل خاك بیش از بخش زیرین انتقال می

احتمـال  ، هـاي سسـت اجـرا شـوند    سنگی در ماسه هايستوناگر . et al. 1994) (Bergado کندحفاظت استفاده می

علـت گـرایش بـه اتسـاع هنگـام بـرش و       زیرا این امر بهدهندعلت زلزله را کاهش میها بهگونه خاكروانگرایی این

اي بـا  علـت وجـود مصـالح دانـه     بـه  (Mitchell and Huber1985)دهـد  اي ایجاد شده رخ مـی آب حفرهحذف فشار 

هـاي ناشـی از   توانند نشست تحکیم را تسـریع ببخشـند و نشسـت   سنگی همچنین می هايستون، نفوذپذیري باال

سنگی بهبـود  علت نصب ستونشرایط تنش درمحل به، آنبرعالوه. (Han and Ye 1992)حداقل برسانند ساخت را به

  . یابدمی

درصـد  15هاي ماسه سیلتی بـا درصـد ریزدانـه بـیش از     هاي رسی نرم تا سخت و خاكستون سنگی در خاك

مخازن ، سنگی جهت محافظت از خاکریزها هايستون. (Barksdale and Bachus 1983)گیرد مورد استفاده قرار می

هـاي  سنگی در خاك هايستون. گیردهاي کوتاه مورداستفاده قرار میازههاي گسترده و دیگر سپی، ذخیره مایعات

 Barksdale and)کیلوپاسـکال کـارایی بیشـتري دارد     50الـی   7ي در حدود رسی با مقاومت برشی زهکشی نشده

Bachus 1983; Juran and Guermazi 1988) ی هایستونتر منجر به ساخت گیرانههاي سختتجهیزات نصب و روش

سـنگی   هـاي سـتون ها اجـازه داده اسـت کـه از    اینگونه پیشرفت. (Black et al. 2007a)شود متر نیز می 30تا عمق 

هاي کوتـاه  براي سازه، همانند اجراي شمع، هاي بهسازي سنتیعنوان یک روش جایگزین براي روششده بهمتراکم

  .  استفاده شود

  

  هاي ساخت ستون سنگیروش -2-2

سـنگی در محـل    هـاي ستونجزئیات ساخت . رفتار ستون سنگی به روش ساخت آن بستگی داردطور عمده به

زیـر   هـاي سنگی با حفر یک سوراخ بـه یکـی از روش   هايستونمعموال . ) ارائه شده است1987توسط بارکسدیل (

  شود؛شکل داده می

  

  روش تر -2-2-1

حـین سـاخت فشـار    . شـود خروج مصالح استفاده میآب از یک ویبروفلوت براي ایجاد فشار آب و ، در این رویه

-هاي چسبنده بسیار نرم تا سخت و ماسـه روش تر در خاك. هاي حفره تثبیت شودکند تا جدارهآب ادامه پیدا می

و مسائل ، این روش براي بسیاري از مسائل پایداري نشست. درصد) کارایی دارد15هاي سیلتی (با ریزدانه بیش از 

  . گیرداستفاده قرار میروانگرایی مورد 

هـا متـداول و   ) نسـبت بـه دیگـر روش   1) آورده شـده اسـت؛ (  1987ط بارکسدیل (مزایا و معایب روش تر توس

) مقـدار بـزرگ ضـریب    3(. آوردهمـراه مـی  ) این روش نسبت به روش خاك پایداري بیشتري به2(. متعارفی است

) ظرفیت بار طراحی در ایـن روش حـدودا   4(. شوده میاي حین زلزل) منجر به حذف فشار آب حفرهkفشار خاك (

  . هاي ماسه ظرفیت باربري بیشتر استآید و در خاكتن بدست می 60الی  20
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) در 2(. هاي بسیار نرم تا نرم مشکل پایـداري احتمـالی وجـود دارد   ) در رس1معایب روش تر نیز عبارتند از؛ (

. بزرگ استفاده نمود که پرهزینـه اسـت   هايستون) باید از 3(. هاي آلی در بیش از یک ستون مناسب نیستخاك

) امکـان دارد  6(. مناسـب نیسـت   6تـر از  ) بـراي حساسـیت بـزرگ   5(. آب سیلت دورریخته شـود ) بایست پس4(

  . فروریزش رخ دهد

  

  روش خشک -2-2-2

شـود و بـا   فرسـتاده مـی  درون خاك نیروي وزن بهاز استفاده  ویبروفلوت بصورت هیدرولیکی یا با، در این روش

درون ویبروفلـوت  هاي سنگی بهدانه، اگر سوراخ به هر روش باال آماده شد. گیردبیرون کشیدن آن سوراخ شکل می

  .  شودریخته می

) 2(. آب سیلتی وجـود نـدارد  ) پس1) آورده شده است؛ (1987مزایا و معایب روش خشک توسط بارکسدیل ( 

الـی   15) ظرفیت بار طراحی 3(. تر اجرا شودستون سنگی کوچک اندکی ارزان ممکن است نسبت به روش تر براي

تن است 40

) بـه  2اسـت (  تـر ) ظرفیت بار و قطر ستون نسبت بـه روش تـر کوچـک   1معایب روش خشک نیز عبارتند از؛ (

  ) آلودگی بیشتر نسبت به روش تر3(. شود تا فروریزش رخ ندهدهاي نسبتا اشباع محدود میخاك

  

  ))1987ارکسدیل ((بروند اجراي روش تر: 1–2شکل 

  

Vibro Composerروش  -2-2-3

هـاي نـرم در حضـور سـطح آب زیرزمینـی از آن      این روش ابتدا در ژاپن رواج یافـت و بـراي بهسـازي رس    در

متراکم ماسه با فروبـردن   هايستون. روش نصب آن در شکل مشخص است .(Aboshi et al. 1979)شود استفاده می

. شـود ي قالب به عمق موردنیاز با استفاده از یک چکش لرزشی سنگین و قائم در باالي لولـه سـاخته مـی   یک لوله



ایـن روال تـا   . شودشود و سپس لوله مکررا از خاك بیرون کشیده میلوله با مقدار از پیش تعیین شده ماسه پر می

متـر بـا ایـن    میلـی  800تـا   600اغلب ستون هایی به قطر . شودتکرار می، ین شودوقتی که ارتفاع مورد نیاز ما تام

  .  شودروش ساخته می

  

  (Aboshi et al. 1979)نفوذ و شکل دادن به ستون و متراکم کردن آن، مراحل نصب -vibro composer روش :2–2شکل 

  

  کوبشی هايستونگیري شده یا ي قالبروش گمانه -2-2-4

بـا اسـتفاده از   ، در چند گـام ، هاي از پیش ساخته شدهاي در حفرهها با کوبیدن مصالح دانهشمع، در این روش

بـا  ، هـا این روش جایگزین مناسبی براي دیگـر روش . (Datye and Nagaraju 1975)شوند ي سنگین ساخته میوزنه

ظرفیت باربري بـاالتري نسـبت بـه    از ، ساخته شده در این روش هايستون، عالوه برآن، درنظر گرفتن هزینه است

هـایی کـه داراي امکانـات محـدودي     ایـن روش بـراي محـل   . (Nayak 1996)روش جابجایی لرزشی برخوردار است 

. شـود این روش بسیار کنـد و غیراقتصـادي مـی   ، متر فراتر رود 15-12اگر عمق ستون از . شودتوصیه می، هستند

  .  شده است هآورد 3-2 در شکل، مراحل ساخت ستون با این روش
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  (Datye and Nagaraju 1975) ساخت ستون سنگی با استفاده از روش ستون کوبشی مراحل :3–2شکل 

  

  پارامترهاي اصلی طراحی -2-3

D، قطر ستون سنگی -2-3-1

علت کوبیدن یا لرزش حـین سـاخت   به. تر باشد به قطر بیشتري از ستون نیاز خواهیم داشتهرچقدر خاك نرم

ساخته شده با روش جابجـایی لرزشـی    هايستونقطر . تر از قطر اولیه قالب استقطر تمام شده اغلب بیش، ستون

ساخته بـا   هايستونقطر . (Ranjan 1989)کند هاي نرم تغییر میمتر در خاك 1/1متر تا  6/0هاي سخت در خاك

دایتـه و ناگـاراجو   .  (Greenwood and Kirsch 1983)روش خشک کمتر از قطر ستون ساخته شده با روش تر اسـت  

قطـر تقریبـی سـتون در    . انـد متر با روش کوبش را توصیه نمودهمیلی 700الی  400) ساخت ستون با قطر 1981(

ي مصالح مورد نیاز براي پر کردن حفره با طول مشخص و حداکثر و حـداقل  توان از حجم متراکم شدهمحل را می

  .  بدست آورد، چگالی

  

  الگوي ساخت -2-3-2

هرچنـد  . اجـرا نمـود  ، شـود بایست در الگوهاي مثلثی که بیشترین تراکم را ناشـی مـی  سنگی را می هايستون

  . آورده شده است 4-2 یک نمونه الگوي مثلثی و مربعی در شکل. توان بکار بردالگوي مربعی را نیز می

  



  

  (Greenwood and Kirsch 1983) سنگی هايستونو مثلثی نصب  الگوي مربعی :4–2شکل 

  

  فاصله -2-3-3

گونـه قـرارداد و راهنمـایی بـراي تعیـین حـداکثر و       طراحی ستون سنگی بستگی به شرایط محل دارد و هـیچ 

تـوان از روي تغییـرات نشسـت ناشـی از بارهـاي      فواصل را عمدتا می. توان تعیین نمودها نمیحداقل فاصله ستون

 .(Greenwood 1970)تـرین فضـاي ممکـن بدسـت آورد     پوشانی براي پوشش بیشی هماعمالی و فراهم آوردن نواح

، درعمل مشـاهده شـده اسـت   . ي بهسازي مورد نیاز براي بارطراحی بستگی داردها همچنین به درجهفاصله ستون

  . (Greenwood 1970)تر است هاي منفرد مناسبفواصل ستون سنگی براي پی

قطـر  ، هـاي بـزرگ  بـراي پـروژه  . توان درنظـر گرفـت  ها میدو تا سه برابر قطر آنرا  هاستونفاصله ، با این حال

  .  توان با آزمایشات صحرایی باتوجه به ظرفیت باربري مورد نیاز و نشست مجاز پی بدست آوردي ستون را میبهینه

همـانطور کـه   ، دبهتر است ناحیه خاك اطراف هرستون درنظر گرفته شو، براي اهداف تحلیل نشست و پایداري

. اي با همان مساحت درنظـر گرفـت  توان بصورت تقریبی برابر دایرهاین ناحیه را می. در شکل نشان داده شده است

 و براي ساختار مربعی برابـر  S05/1) برابر Deي معادل آن داراي شعاع موثر (براي الگوي مثلثی ستون سنگی دایره

S13/1 که ، استS درنتیجـه ایـن سـیلندر معـادل داراي قطـر      . سنگی اسـت ي ستون برابر با فاصلهDe ، ي ناحیـه

  .  شودشناخته می Unit Cellعنوان یک آورد و یک ستون سنگی بهاطراف خاك را بوجود می

  

)��نسبت جایگزینی ( -2-3-4

بـراي سـنجش   . حجم خاك جایگزین شده با ستون سنگی نقش مهمی در عملکرد زمـین بهسـازي شـده دارد   

که برابـر اسـت بـا نسـبت مسـاحت      ، ��، کنیمنسبت جایگزینی مساحت را تعریف می، خاك جایگزین شدهمقدار 

پاسخ کلی زمین مسـلح شـده   ، با افزایش این نسبت. )Unit Cell )Aبه مساحت کل  ��ستون سنگی بعد از تراکم 

بهسازي با سـتون سـنگی و افـزایش ظرفیـت     تر براي تاثیر بیش (Shahu et al. 2000)یابد اي بهبود میبا شمع دانه

  . (Wood et al. 2000)تر باشد و یا بزرگ 25/0نسبت مساحت باید ، باربري
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  )nعامل تمرکز تنش ( -2-3-5

دهـد و  در سـتون سـنگی تمرکـز تـنش رخ مـی     ، شودکه زمین مسلح شده با ستون سنگی بارگذاري میزمانی

توضـیح تـنش   . )5-2 شود (شـکل تر اطراف آن منتقل میسختی کم هاي باکمتري به خاك هايتنش، متعاقب آن

، کنند که برابر است با نسبت تنش در ستون سـنگی تمرکز تنش تعریف می nتوان با عامل را می unit cellقائم در 

مقدار تمرکز تنش به سختی نسبی ستون سنگی و خـاك اطـراف آن   . ��به تنش در خاك چسبنده اطراف آن ، ��

و در سـطح زمـین    (Goughnour and Bayuk 1979; Aboshi et al. 1979) 6و  2معمـوال بـین    nمقدار . گی داردبست

 (Guermazi 1988; Han and Ye 1991یابـد عامل تمرکز تنش با زمان تحکـیم افـزایش مـی   . است 4-3معموال برابر 

(Juran and پـذیر مقـدار بـاالتري     پی صلب بـه نسـبت پـی انعطـاف    . یابدو در طول ستون کاهش میn  دهـد  مـی

(Barksdale and Bachus 1983) .مقدار ، که بار اعمالی افزایش یابدزمانیn  کاهش(Bergado et al. 1988) و با افزایش

مطالعات تجربی آمبیلی و گاندهی اشـکار کـرده   . (Shahu et al. 2000)یاید افزایش می، نسبت سطح جایگزین شده

  . یابدکاهش می، تنش با افزایش نسبت مدولی افزایش و با افزایش مقاومت خاك اطرافاست که عامل تمرکز 

عنوان تابع نسـبت مـدولی سـتون سـنگی و خـاك برابـر       توان با تئوري االستیک بهرا می، n، عامل تمرکز تنش

  .  زیر بدست آوردتنش در رس و سنگ با استفاده از عامل تمرکز بااستفاده از معادالت . جابجایی قائم فرض نمود

)2-1(   �� =
�

[��(���)��]
= ��� 

  و

)2-2 (  �� =
��

[��(���)��]
= ���

   .به ترتیب نسبت تنش در رس و سنگ به تنش میانگین ناحیه معادل است ��و  ��جا که در این



  

  )Barksdale and Bachus, 1983( سازيآلایده :5–2 شکل

  

  مصالح ستون سنگی -2-4

آشـغال و  ، بدون هوازدگی و عاري از مواد آلـی ، سخت، یابست تمیزیا شن شکسته براي مصالح ستون می ماسه

مناسـب بـودن و   ، معیار انتخـاب مناسـب دردسـترس بـودن    . (Barksdale and Bachus 1983)دیگر مواد مضر باشد 

. گیـرد ر مورد استفاده قرار مـی متمیلی 2-75هاي سنگی خوب دانه بندي شده در اندازه دانه. اقتصادي بودن است

دهد ذرات رس به درون فضـاي خـالی سـتون نفـوذ     ذرات سنگ با اندازه یکنواخت اجازه می، الزم به ذکر است که

بـا نسـبت   ، تـوان شـن و ماسـه را مـی   . شودمنجر به کاهش ظرفیت باربري می، کند و با اثرگذاري بر زهکشی قائم

Datye)ترکیب نمود  2/0:1-5/0حجمی  and Nagaraju 1981) .اي انتخاب شود که زهکشـی  بندي باید به گونهدانه

  . مناسب و مقاومت ستون بعداز مقداري نشست تامین گردد

  

  رفتار زمین مسلح شده -2-5

، بعـالوه . کندستون سنگی عملکرد پی برروي خاك نرم با کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربري را تامین می

بخشـد و  تحکـیم را شـدت مـی   ، اي جلوگیري کـرده از ایجاد فشار حفره، متراکم کردن خاك محلستون سنگی با 

ستون سنگی مقداري از بـار را بـا تـنش برشـی بـه خـاك (درطـول        . رساندنشست پس از ساخت را به حداقل می

رت شکم دادگی کند مکانیسم انتقال بار (مگراینکه ستون بسیار کوتاه باشد) بصوخاك) منتقل می-ي ستونصفحه
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تغلـب شـکم   . دهـد مقاومت مقاوم خاك اطراف عملکرد ستون تحت بـار را نشـان مـی   . جانبی به خاك اطراف است

  . جا اندك استدادگی نزدیک قسمت باالیی ستون خواهد بود که فشار سربار در آن

  

  طول بحرانی ستون -2-6

 Hughes and Withers)خـورد  تر بـه چشـم مـی   شکم دادگی ستون سنگی در بخش باالیی ستون بیش

1974; Greenwood 1970; Charles and Watts 1983 ; Balaam and Booker 1981)  .    عمـق شـکم دادگـی

Hughes and Withers 1974; McKelvey et al. 2004). برابر قطر ستون خواهـد بـود    4تقریبا  Black et al. 

)b2007 شود تا نسـبت  حیه شکم دادگی از قطر ستون ناشی میاند که عمق نا) یافته200و همکاران ( 5بائه

 Sivakumar et)مقدار شکم دادگی نیز به مقاومت خاك رس در محل بسـتگی دارد  . عمق و مقاومت خاك

al. 2007) .  

 Hughes)کنـد  ترین ستونی است که بیشترین بار را بدون توجه به نشست حمل مـی کوتاه، طول بحرانی ستون

et al. 1975) .اند که ظرفیت باربري ستون تا مقدار ) یافته1974و همکاران ( هیوزL/D=4. 1  یابـد و از  افزایش مـی

را  =4L/D .5) حـداقل نسـبت   1999( 7و کاتوپادهاي 6میترا. پس شاهد هیچگونه افزایشی در ظرفیت نخواهیم بود

را بـراي   4-5) مقـدار  2008و همکـاران (  8سمدهیا. اندي تنش محوري در ستون سنگی توصیه نمودهبراي توسعه

  . اندمعرفی کرده 6نجار و همکاران نیز این مقدار را برابر . اندطول بحرانی ستون ارائه نموده

تـر  طوالنی هايستونگرچه از ، کنندتر از طول بحرانی افزایشی در طرفیت باربري ایجاد نمیطوالنی هايستون

  .  شودبراي کنترل نشست استفاده می

  

  هاي شکستمکانیسم -2-7

ایـن  ، مطالعات اخیر حاالت شکست مختلفی براي یک ستون سنگی منفرد در خاك رس سست معرفی نمونـد 

 Madhav and Vitkar)شکست برشـی کلـی  ، Hughes and Withers) (1974 یحاالت شکست عبارتند از؛ شکم دادگ

کـه شـناور یـا    مقدار بحرانی صـرف نظـر از ایـن    تر ازطوالنی هايستونبراي . (Aboshi et al. 1979)لغزش  و (1978

(Black et al. 2007bباشدشکست از نوع شکم دادگی می، اتکایی باشد (Barksdale and Bachus 1983, . همانطور که

دادگـی موضـعی رخ   هاي رس آلی و سست باشد و شکست شـکم که الیهزمانی. نشان داده شده است 6-2 در شکل

  . (Barksdale and Bachus 1983)باید توجه بیشتري شود ، دهدمی

سـنگی در تقابـل    هايستونکه در آن ، حاالت شکست گروه ستون سنگی متفاوت از ستون سنگی منفرد است

ها بـر  از روي مشاهدات مدل آن 2000، و همکاران 9وود. شوندها محدود میدیگر است و از جانب آن هايستونبا 

برش و خیز جانبی درون ناحیه مخروطی شـکل درسـت در   ، دهد که شکم دادگیها نشان میتونگروه بزرگی از س

در گروه ستون  . یابدعمق این ناحیه شکست با افزایش نشست مساحت جایگزینی افزایش می. دهدزیر پی رخ می
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Abstract
Research Aim: Increasing the load capacity of poor soils
Research method: Construction of engineering structures in weak and soft soil is encountered with excessive settlement 

and sustainability problems. To solve this issue, one of methods is improving soil with stone columns. Due to high 
permeability of stone column materials, drainage has occurred and consolidation rate increases. One of limitations of 
stone column is failure under loading. Most common failure type is bulging failure. To solve this problem, the solution is 
encapsulation and providing confining with geosynthetics covers. In this situation, this extra confining increases bearing 
capacity and stone column stiffness and decreases bulging. Stone columns or sand pile is usually used to reinforce soft 
soils, silts and sand silts with fine grains. . 
Findings: In this thesis, first of all bearing capacity and settlement without stone column is studied and then some tests 
in presence of stone column is done and the results is compared in mentioned cases. in comparison, in the case of non-
gabion, the average bearing capacity was about 485kg, witch was tested in the presence of stone columns in the ratio of 
altitudes 3,3. 66,4. 33,5 and 5. 66 whose average bearing capacity was approximately equal to 480,485,500,830 and 
finally840(forces in kg). Which is about two times higherin comparid the case of non- gabion in the ratio of altitude of 5. 
66. . In previous cases, effect of geotextile cover and stone column height in increasing of bearing capacity is studied. 
Also, in the Altitude ratio of 5. 66 with the same laboratory conditions, the test was repeated on stronger gabion and 
cloths. Their results were 890kg in cloth and 845kg in stronger turbines, which did not change much. 
Conclusion: The results show that clay bearing capacity increased by installing stone columns, also bearing capacity of 
stone column increases to critical length of columns. Encapsulation of stone columns increases bearing capacity due to 
create additional confinement. Increasing stiffness of confinement increases the bearing capacity. 
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