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هاي مهندسی در خاك هاي ضعیف و نرم با نشست بیش از حد و مسائل پایداري مواجه است. براي حل این مشکل، ساخت سازه
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نرخ و سرعت تحکیم افزایش می یابد. یکی از محدودیت هاي ستون سنگی، شکست تحت بارگذاري می باشد. معمول ترین نوع 

حل این مشکل، راهکار کپسولی نمودن و ایجاد  محصور شکست در ستون هاي سنگی شکست از نوع شکم دادگی می باشد. براي 

شدگی توسط پوشش هاي ژئوسنتتیک می باشد. در چنین وضعیتی، این محصور شدگی اضافی، ظرفیت باربري و سختی ستون 

ن هاي سنگی یا شمع هاي هاي سنگی را افزایش داده و شکم دادگی و برآمدگی جانبی ستون سنگی را کاهش می دهد. ستو

هاي سیلتی سست داراي ریزدانه مورد استفاده قرار گیرند، در این غالبا به منظور تسلیح رس هاي نرم، سیلت ها و ماسه ايدانه

ابتدا ظرفیت باربري خاك و نشست آن، بدون حضور ستون سنگی بررسی می شود و سپس آزمایشاتی در حضور ستون پژوهش، 

ر هاي قبل اثگردد. در حالتقایسه میپذیرد و نتایج آن در حالت هاي ذکر شده مسنگی در حالت تکی و گروه سنگی انجام می 

باربري  دهد که ظرفیتنتایج نشان می شود.میستون سنگی را در افزایش ظرفیت باربري بررسی  پوشش ژئوتکستایل و ارتفاع

. یابدستون، افزایش می ول بحرانییابد، همچنین ظرفیت باربري ستون سنگی تا طخاك رس با نصب ستون سنگی افزایش می

 دهد. افزایش سختیدلیل ایجاد محصورشدگی اضافی افزایش میکپسولی نمودن ستون سنگی نیز ظرفیت باربري آن را به

  محصورکننده ظرفیت باربري ستون سنگی را افزایش داده است. 
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  مقدمه: -1-1

ه ل مصالح سنگی متراکم شدشوند که شاماي فشاري تعریف میهاي سنگی به عنوان اعضاي سازهستون

ود. شهاي نرم میشود که منجر به بهبود مقاومت و مشخصات تحکیم خاكاي طویل میهاي استوانهحفرهدر 

ادعا   1، استئورمن1939سال پیش در آلمان توسعه یافته است.  در سال  70هاي سنگی حدود ستون روش

) 1974(  3و ویترز 2هیوز تواند ظرفیت باربري محل را دو برابر کند.هاي سنگی میکرد که استفاده از ستون

منظور محافظت از در فرانسه شناخته شده بوده و به 1830ي هاي سنگی در دههاند که ستونگزارش داده

در  1972در اروپا و در  1950ي هاي سنگی در دههشده است. استفاده از ستونها استفاده میپی توپخانه

  آمریکاي شمالی رواج پیدا کرد.

شود که افزایش محدودي در ظرفیت باربري مورد نیاز هاي استفاده میغلب در مکانهاي سنگی استون

هاي یک یا دو هاي با بارگذاري سبک همانند مخازن ذخیره، سازههاي سنگی براي پی سازهاست. ستون

ي اهاي نرم مزایهاي سنگی براي بهبود خاكطبقه و خاکریزهاي کم ارتفاع کاربرد دارد. استفاده از ستون

  زیر را درپی دارد:

 افزایش ظرفیت باربري خاك زیر پی -

 کاهش نشست و افزایش شتاب تحکیم -

 افزایش پایداري شیب خاکریز محافظت شده -

 هاي زیرسطححذف فشار منفذي و جلوگیري از روانگرایی خاك -

ردگی باال بافشهاي منظور افزایش ظرفیت باربري پی روي خاكهاي سنگی بهبیشترین استفاده از ستون

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

شود. هرچند، رفتار ستون متفاوت از شمع است چون مکانیسم تقابل تر استفاده میباربر محکم  به سطح

                                                
1 Steuermann 
2 Hughes 
3 Withers 
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هاي بار و تنش 2-1و شکل  1-1شکل اي به درون خاك متفاوت است. مصالح به دلیل انبساط مصالح دانه

  دهد.اعمالی به ترتیب بر شمع اصطکاکی و ستون سنگی را نشان می

  

  هاي یک شمع تحت بار اعمالیتنش :1-1شکل 

  

  

 هاي یک ستون سنگی تحت بار اعمالینش: ت2-1شکل 

  

  هاي سنگی منفردستون -1-1-1

بروي الیه محکم و یا همانند یک ستون شناور در الیه توان در هر دو نوع اتکایی هاي سنگی را میستون

  شده است. خاك نرم ساخت. در عمل، گرچه، درگذشته عمدتا بصورت اتکایی ساخته می
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الف) در حالت  3-1ي سطح ستون بارگذاري شده است (شکل یک ستون سنگی طویل که تنها به اندازه

شکم دادگی مکانیسم غالب شکست براي هر  هاي سنگی طویل،شود. در ستونشکم دادگی گسیخته می

هاي بسیار کوتاه برروي ). ستونHughes and Withers, 1974دونوع ستون سنگی اتکایی و شناور است (

هاي شناور با نسبت ب). ستون 3-1گاه سخت متحمل شکست کلی یا محلی در سطح می شوند (شکل تکیه

شوند قبل از اینکه شکم سست است در انتها گسیخته می که متکی بر خاك 3تا 2ارتفاع به قطر کمتر از 

ج). در عمل، گرچه، شکم دادگی اغلب، مکانیسم شکست غالب است  3-1دادگی رخ دهد (شکل 

)Barksdale and Bachus, 1983.(  

 هاي سنگی منفرد در خاك همگنمکانیسم شکست ستون :3-1شکل 

  

  گروه ستون سنگی -2-1-1

تواند بزرگتر از ستون سنگی منفرد باشد. در یک یک ستون در یک گروه می میانگین ظرفیت باربري

اي ههاي میانی توسط ستونشوند، ستونهاي مجاور اضافه براي تشکیل یک گروه اضافه میگروه، ستون

 Barksdale andشود (شود که منجر به افزایش ظرفیت باربري نهایی هر ستون میمجاور محصور می

Bachus, 1983(هاي سنگی اتکایی در خاك نرم احتماال متحمل ترکیبی از شکست محلی و . گروه ستون
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). یک برش محلی پانچ شدن ستون سنگی 4-1شود (شکل شکست شکم دادگی در بخش باالیی آن می

توانند هاي ستون سنگی شناور داري طول کوتاه میهاي مجاور آن است. گروهنسبتا صلب به درون خاك

) یا شاید متحمل شکست ظرفیت باربري مشابه با حالت شکست در 5-1سیخته شوند (شکل در انتها گ

  هاي سنگی منفرد کوتاه شوند.ستون

  

  دادگی گروه ستون سنگی طویل: شکست شکم4-1شکل 

  

  

  هاي شکست گروه ستون سنگی کوتاه: حالت5-1شکل 
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  هامنظور بهسازي خاكهاي سنگی بهاستفاده از ستون -2-1

هاي نرم تا ماسه سیلتی سست، ي رسها از محدودههاي سنگی روشی را به منظور بهسازي خاكستون

ی خوردگعلت اثر دستهاي نرم با حساسیت باال بههاي سنگی در رسدهد. گرچه، استفاده از ستونارائه می

هاي سنگی نقش شود. همچنین، ستونناشی از فرآیند نصب بر مقاومت برشی خاك مجاور، توصیه نمی

  باشند.ي اشباع را دارا میهاي ریزدانهمصلح کنندگی در مقابل فشار و برش و نقش زهکش در خاك

ي اقتصادي مهمترین هاي بسیاري دارد و جنبههاي سنگی در کاربردهاي عمرانی مزیتاستفاده از ستون

سنگی در نیواورلینز آمریکا در هاي ) گزارش داده است که استفاده از ستون1984( 4مزیت آن است. منفخ

جویی نموده هاي ساخت صرفهمیلیون دالر در هزینه 25/1گاه شمع، حدودا هاي با تکیهمقایسه با سازه

نشان داده شده است، عبارتند از؛ الف) تثبیت  6-1گی که در شکل هاي سنهاي ستوناست. برخی از کاربرد

افزایش ظرفیت باربري پی یک خاکریز در مونیخ، آلمان، ج) محافظت بستر رودخانه سن دیگو، کالیفرنیا، ب) 

ی محافظت از پي یک پل در انگلستان، د) کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربري روسازي راه، ه) از پایه

  یک مخزن سوخت در جنوب اسپانیا.

                                                
4 Manfakh 
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  کاربردهاي ستون سنگی :6-1شکل 

  تعریف مساله -3-1

شود، با فرض رفتار سنگی از حد االستیک خاك زیر پی خارج می که بار قائم روي ستونزمانی

ها کلش دهد. این تغییرهاي زیاد رخ میشکل علت تغییراالستوپالستیک، شکست برشی محلی درخاك به

ي ایابد که از حد پالستیک خاك زیر پی تجاوز شود و شکست برشی کلی رخ دهد. مسالهتا جایی ادامه می

اي هاي جانبی تحت بارههاي سنگی در پی دارد، نشست قائم فوق العاده و تغییرشکلونکه استفاده از ست
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-پایدار است. دیگر مساله گسترش مصالح ستون سنگی در درون خاك مجاور آن است. محصورکننده تغییر

هد که ددهد بنابراین این قابلیت را به ستون سنگی میهاي ناشی از شکست برشی کلی را کاهش میشکل

  ابد.یهاي جانبی کاهش و سختی افزایش میتا نزدیکی حد پالستیک بار تحمل نماید. بنابراین تغییرشکل

اي پیچیده در مهندسی ژئوتکنیک الزم به ذکر است که تقابل بین ستون سنگی و خاك اطراف مساله

  است.

  

  نمایش هدف استفاده از محصورکننده در ستون سنگی :7-1شکل 
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  هاي سنگی معمولی و مصلحها و مقاومت ستونتنش :8-1شکل 

  

  اهداف پژوهش -4-1

لف ـهاي مختح کنندهـلها و مسولـگی با طـهاي سني رفتار ستونطالعهـش مـهدف اصلی این پژوه

هاي سنگی در تمامی طول شوند. ستونهاي سنگی در دو نوع شناور و اتکایی بررسی میباشد.ستونمی

  اهداف اصلی پژوهش عبارتند از:خود محصور شده اند. 

 هاي سنگیبررسی افزایش و یا کاهش ظرفیت باربري در انواع ستون -

 بررسی تاثیر سختی مسلح کننده در افزایش ظرفیت باربري -
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  ساختار پایان نامه -5-1

هاي سنگی پرداخته شده است. در فصل در فصل اول به تعریف مساله و اهمیت، مزیت و کاربرد ستون

هاي انجام شده در این زمینه پرداخته شده است. درفصل سوم به معادالت حاکم بر ي کاربه پیشینهدوم 

شود. فصل چهارم مرتبط است با نتایج آزمایشگاهی و در انتها خالصه، نتیجه گیري و مساله پرداخته می

  همچنین پیشنهاداتی آورده شده است.
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  فصل دوم:

  پژوهش پیشینه
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  مقدمه -1-2

) بهبود پایداري شیب 2) افزایش ظرفیت باربري، (1مزیت استفاده از روش ستون سنگی عبارتند از؛ (

) کاهش پتانسیل روانگرایی 5) افزایش نرخ نشست و (4) کاهش نشست، (3هاي طبیعی، (خاکریز و شیب

هاي شده در آمریکاي شمالی اکثرا در خاكهاي سنگی احداث ). اکثر ستون1983(بارکسدیل و باخوس، 

ل هایی از قبیهاي سنگی عمدتا براي محافظت از سازهماسه سیلتی بوده است. در آمریکاي شمالی ستون

ها هاي فاضالب و پارکینگخانهسازي، تصفیهها، انبار مهمات، تجهیزات کشتیها، پل و تقاطعخاکریز بزرگراه

هاي سنگی عمدتا در در اروپا برخالف موارد استفاده در آمریکا و کانادا، ستون گیرد.مورد استفاده قرار می

  ).Barksdale and Bachus, 1983شود (ها بیش از خاکریزها استفاده میمخازن و ساختمان

اي فتههاي پیشرهاي مختلفی از روش تجربی گرفته تا تحلیلهاي سنگی در روشطراحی و تحلیل ستون

 رائه شده است.المان محدود ا

 

  مالحظات نظري

توان در ي متقارن محور است. رفتار ستون سنگی در محل را میتحلیل ستون سنگی یک مساله

اي شکل به بهترین نحو هاي استوانهآزمایشگاه با استفاده از آزمایشات تک محوري یا سه محوري در قالب

 هاي سنگی چندیننهایی و نشست ستوني ظرفیت بار شبیه سازي نمود. چندین نظریه براي محاسبه

  ) پیشنهاد شده است.1974ي هیوز و ویترز (نظریه، همچون نظریه

مدلسازي مکانیسم انتقال بار بین ستون سنگی و مسلح کننده حین آزمایشات سه محوري و تک محوري 

سم مکانی توان یک روش براي شبیه سازي اینبه شدت پیچیده است. تحلیل المان محدود سه بعدي می

که مشخصات خاك اطراف تغییر کند و مسلح کننده شامل شود، بسیار باشد. روابط این مدل بخصوص زمانی

نگی کرنش ستون س-سازي رفتار تنشهاي تحلیلی ساده شده براي شبیهشود. بنابراین مدلپیچیده می

  مسلح ارجح است.
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هاي سست را ساز، مهندسین نهشتهواختهاي مناسب محدود براي سجهت باال بردن ارزش زمین و مکان

هاي بهسازي زمین با گزارشات تجربی اثبات شده است. هاي سنگی یکی از روشکنند. ستونبهسازي می

هاي سنگی در بسیاري از کار رفت. ستوندر فرانسه به 1830هاي سنگی اولین بار در سال ظاهرا، ستون

هاي کل و تفاضلی، زایش ظرفیت باربري، کاهش نشستهاي داراي مشکل در سراسر دنیا جهت افمحل

افزایش نرخ تحکیم، بهبود پایداري خاکریزها و همچنین بهبود مقاومت در برابر روانگرایی مورد استفاده قرار 

  .(Barksdale and Bachus 1983; Alamgir et al. 1996)گیرد می

شود که هاي سنگ قائم متراکم میهاي سنگی شامل حذف قسمتی از خاك نامناسب با ستونستون

ر تکند. وجود این ستون سخت، مصالحی مرکب با تراکم پذیري پاییني سست نفوذ میاغلب کامال در الیه

ر هاي نرم و تراکم پذیهاي سنگی در خاكکند. ستونو مقاومت برشی باالتر نسبت به خاك تنها ایجاد می

ي عمیق نیست. هرچند کالهک، ساختار اتصال، نفوذ زیاد به الیهها هستند، ولی نیازي به همانند شمع

درون خاك شکم هنگام بارگذاري، ستون سنگی به. (Mitchell 1981)تراکم پذیري ستون سنگی بیشتر است 

دهد. در شمع خالف این دهد و تنش را به بخش باالیی پروفیل خاك بیش از بخش زیرین انتقال میمی

هاي سنگی در اگر ستون .et al. 1994) (Bergado کند خاك براي حفاظت استفاده می دهد و ازامر رخ می

زیرا این امر  دهندعلت زلزله را کاهش میها بهگونه خاكهاي سست اجرا شوند، احتمال روانگرایی اینماسه

 Mitchell and Huber)دهد اي ایجاد شده رخ میعلت گرایش به اتساع هنگام برش و حذف فشار آب حفرهبه

یم توانند نشست تحکهاي سنگی همچنین میاي با نفوذپذیري باال، ستونعلت وجود مصالح دانهبه  (1985

آن، شرایط بر. عالوه(Han and Ye 1992)حداقل برسانند هاي ناشی از ساخت را بهرا تسریع ببخشند و نشست

  یابد.سنگی بهبود میعلت نصب ستونتنش درمحل به

درصد 15هاي ماسه سیلتی با درصد ریزدانه بیش از هاي رسی نرم تا سخت و خاكسنگی در خاكستون 

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

ی هاي سنگستون گیرد.هاي کوتاه مورداستفاده قرار میهاي گسترده و دیگر سازهمخازن ذخیره مایعات، پی

کیلوپاسکال کارایی بیشتري دارد  50الی  7ي در حدود هاي رسی با مقاومت برشی زهکشی نشدهدر خاك
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(Barksdale and Bachus 1983; Juran and Guermazi 1988) تر منجر به گیرانههاي سختتجهیزات نصب و روش

ها اجازه داده است که اینگونه پیشرفت. (Black et al. 2007a)شود متر نیز می 30هایی تا عمق ساخت ستون

هاي بهسازي سنتی، همانند اجراي عنوان یک روش جایگزین براي روششده بههاي سنگی متراکماز ستون

  هاي کوتاه استفاده شود.شمع، براي سازه

  هاي ساخت ستون سنگیروش -2-2

ر هاي سنگی دجزئیات ساخت ستونطور عمده رفتار ستون سنگی به روش ساخت آن بستگی دارد. به

هاي سنگی با حفر یک سوراخ به یکی از ) ارائه شده است. معموال ستون1987محل توسط بارکسدیل (

  شود؛زیر شکل داده می هايروش

  روش تر

شود. حین ساخت در این رویه، آب از یک ویبروفلوت براي ایجاد فشار آب و خروج مصالح استفاده می

هاي چسبنده بسیار نرم تا هاي حفره تثبیت شود. روش تر در خاكکند تا جدارهیدا میفشار آب ادامه پ

درصد) کارایی دارد. این روش براي بسیاري از مسائل 15هاي سیلتی (با ریزدانه بیش از سخت و ماسه

  گیرد.پایداري نشست، و مسائل روانگرایی مورد استفاده قرار می

ها متداول ) نسبت به دیگر روش1) آورده شده است؛ (1987کسدیل (ط بارمزایا و معایب روش تر توس

) مقدار بزرگ 3آورد. (همراه می) این روش نسبت به روش خاك پایداري بیشتري به2و متعارفی است. (

) ظرفیت بار طراحی در این 4شود. (اي حین زلزله می) منجر به حذف فشار آب حفرهkضریب فشار خاك (

  هاي ماسه ظرفیت باربري بیشتر استآید و در خاكتن بدست می 60الی  20روش حدودا 

) 2هاي بسیار نرم تا نرم مشکل پایداري احتمالی وجود دارد. () در رس1نیز عبارتند از؛ ( معایب روش تر

هاي بزرگ استفاده نمود که ) باید از ستون3هاي آلی در بیش از یک ستون مناسب نیست. (در خاك

 مناسب نیست. 6تر از ) براي حساسیت بزرگ5(  آب سیلت دورریخته شود.) بایست پس4ت. (پرهزینه اس

  ) امکان دارد فروریزش رخ دهد.6(
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  روش خشک

ود و شدرون خاك فرستاده میدر این روش، ویبروفلوت بصورت هیدرولیکی یا بااستفاده نیروي وزن به

ون درهاي سنگی بهبه هر روش باال آماده شد، دانه گیرد. اگر سوراخبا بیرون کشیدن آن سوراخ شکل می

  شود. ویبروفلوت ریخته می

آب سیلتی وجود ندارد. ) پس1) آورده شده است؛ (1987ط بارکسدیل (مزایا و معایب روش خشک توس 

) ظرفیت بار 3تر اجرا شود. () ممکن است نسبت به روش تر براي ستون سنگی کوچک اندکی ارزان2(

 تن است 40الی  15طراحی 

) 2است (  تر) ظرفیت بار و قطر ستون نسبت به روش تر کوچک1نیز عبارتند از؛ ( معایب روش خشک

  ) آلودگی بیشتر نسبت به روش تر3شود تا فروریزش رخ ندهد. (هاي نسبتا اشباع محدود میبه خاك

  

  روند اجراي روش تر: 1–2شکل 

  

 Vibro Composerروش 

هاي نرم در حضور سطح آب زیرزمینی از آن در ژاپن رواج یافت و براي بهسازي رساز این روش ابتدا 

هاي متراکم ماسه با روش نصب آن در شکل مشخص است. ستون.  (Aboshi et al. 1979)شود استفاده می
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ي قالب به عمق موردنیاز با استفاده از یک چکش لرزشی سنگین و قائم در باالي لوله فروبردن یک لوله

شود و سپس لوله مکررا از خاك بیرون کشیده شود. لوله با مقدار از پیش تعیین شده ماسه پر میساخته می

 600شود. اغلب ستون هایی به قطر شود. این روال تا وقتی که ارتفاع مورد نیاز ما تامین شود، تکرار میمی

  شود.متر با این روش ساخته میمیلی 800تا 

  

  مراحل نصب، نفوذ و شکل دادن به ستون و متراکم کردن آن -vibro composer روش :2–2شکل 

  

  هاي کوبشیگیري شده یا ستوني قالبروش گمانه

هاي از پیش ساخته شده، در چند گام، با استفاده اي در حفرهها با کوبیدن مصالح دانهدر این روش، شمع

ها، این روش جایگزین مناسبی براي دیگر روش. (Datye and Nagaraju 1975)شوند ي سنگین ساخته میاز وزنه

هاي ساخته شده در این روش، از ظرفیت باربري باالتري با درنظر گرفتن هزینه است، عالوه برآن، ستون

هایی که داراي امکانات . این روش براي محل(Nayak 1996)نسبت به روش جابجایی لرزشی برخوردار است 

متر فراتر رود، این روش بسیار کند و  15-12شود. اگر عمق ستون از محدودي هستند، توصیه می

  شده است. هآورد 3-2 شود. مراحل ساخت ستون با این روش، در شکلغیراقتصادي می
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  ساخت ستون سنگی با استفاده از روش ستون کوبشی مراحل :3–2شکل 

  پارامترهاي اصلی طراحی -3-2

 Dقطر ستون سنگی، 

علت کوبیدن یا لرزش حین تر باشد به قطر بیشتري از ستون نیاز خواهیم داشت. بههرچقدر خاك نرم

هاي ساخته شده با روش تر از قطر اولیه قالب است. قطر ستونساخت ستون، قطر تمام شده اغلب بیش

. (Ranjan 1989)کند هاي نرم تغییر میمتر در خاك 1/1متر تا  6/0هاي سخت جابجایی لرزشی در خاك

 Greenwood and)هاي ساخته با روش خشک کمتر از قطر ستون ساخته شده با روش تر است قطر ستون

Kirsch 1983)  .) متر با روش کوبش را میلی 700الی  400) ساخت ستون با قطر 1981دایته و ناگاراجو

ورد نیاز براي پر ي مصالح متوان از حجم متراکم شدهاند. قطر تقریبی ستون در محل را میتوصیه نموده

  کردن حفره با طول مشخص و حداکثر و حداقل چگالی، بدست آورد.

  الگوي ساخت

رچند شود، اجرا نمود. هبایست در الگوهاي مثلثی که بیشترین تراکم را ناشی میهاي سنگی را میستون

  ورده شده است.آ 4-2 توان بکار برد. یک نمونه الگوي مثلثی و مربعی در شکلالگوي مربعی را نیز می
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  هاي سنگیو مثلثی نصب ستون الگوي مربعی :4–2شکل 

  

  فاصله

گونه قرارداد و راهنمایی براي تعیین حداکثر و طراحی ستون سنگی بستگی به شرایط محل دارد و هیچ

توان از روي تغییرات نشست ناشی از فواصل را عمدتا می توان تعیین نمود.ها نمیحداقل فاصله ستون

ترین فضاي ممکن بدست آورد پوشانی براي پوشش بیشبارهاي اعمالی و فراهم آوردن نواحی هم

(Greenwood 1970)  .ي بهسازي مورد نیاز براي بارطراحی بستگی دارد. ها همچنین به درجهفاصله ستون

  .(Greenwood 1970)تر است هاي منفرد مناسبدرعمل مشاهده شده است، فواصل ستون سنگی براي پی

هاي بزرگ، قطر توان درنظر گرفت. براي پروژهها میرا  دو تا سه برابر قطر آنها با این حال، فاصله ستون

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

  آورد.

ه خاك اطراف هرستون درنظر گرفته شود، همانطور براي اهداف تحلیل نشست و پایداري، بهتر است ناحی

اي با همان توان بصورت تقریبی برابر دایرهکه در شکل و شکل نشان داده شده است. این ناحیه را می

) برابر Deي معادل آن داراي شعاع موثر (مساحت درنظر گرفت. براي الگوي مثلثی ستون سنگی دایره

S05/1 و براي ساختار مربعی برابر S13/1   است، کهS ي ستون سنگی است. درنتیجه این برابر با فاصله
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عنوان یک آورد و یک ستون سنگی بهي اطراف خاك را بوجود می، ناحیهDeسیلندر معادل داراي قطر 

Unit Cell شود.شناخته می  

 )��نسبت جایگزینی (

سازي شده دارد. براي سنجش حجم خاك جایگزین شده با ستون سنگی نقش مهمی در عملکرد زمین به

، که برابر است با نسبت مساحت ��کنیم، مقدار خاك جایگزین شده، نسبت جایگزینی مساحت را تعریف می

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

تر بهسازي با ستون سنگی و افزایش براي تاثیر بیش (Shahu et al. 2000)یابد اي بهبود میشده با شمع دانه

  .(Wood et al. 2000)تر باشد و یا بزرگ 25/0ظرفیت باربري، نسبت مساحت باید 

  )nعامل تمرکز تنش (

هد دشود، در ستون سنگی تمرکز تنش رخ میکه زمین مسلح شده با ستون سنگی بارگذاري میزمانی

. توضیح )5-2 شود (شکلتر اطراف آن منتقل میهاي با سختی کمکمتري به خاكهاي و متعاقب آن، تنش

کنند که برابر است با نسبت تنش در تمرکز تنش تعریف می nتوان با عامل را می unit cellتنش قائم در 

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

 Goughnour and Bayuk 1979; Aboshi et) 6و  2معموال بین  nو خاك اطراف آن بستگی دارد. مقدار  سنگی

al. 1979)  یابداست. عامل تمرکز تنش با زمان تحکیم افزایش می 4-3و در سطح زمین معموال برابر 

Guermazi 1988; Han and Ye 1991) (Juran and ب به نسبت پی انعطاف یابد. پی صلو در طول ستون کاهش می

کاهش  nکه بار اعمالی افزایش یابد، مقدار . زمانی(Barksdale and Bachus 1983)دهد می nپذیر مقدار باالتري 

(Bergado et al. 1988)یاید و با افزایش نسبت سطح جایگزین شده، افزایش می(Shahu et al. 2000) مطالعات .

 است که عامل تمرکز تنش با افزایش نسبت مدولی افزایش و با افزایش تجربی آمبیلی و گاندهی اشکار کرده 

2(                                                                                               
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