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 :هاروشبهسازی در خاک و انواع 

 
 ؟شودمیبهسازی خاک مطرح چرا  اصوالًاول این است که  سؤال

  کرد که دو نوع پی اصلی برای انتقال بار سازه به خاک وجود دارد. اشاره مورددر گام اول میشه به این 

 پی سطحی -

 پی عمیق )شمع( -

واخت یکنواخت و غیریکن هاینشستدر صورت عدم ظرفیت باربری خاک زیر پی یا تراکم پذیر بودن زیاد خاک که منجر به 

 از شمع استفاده کرد. توانمی طورکلیبه، شودمیزیادی 

، که در مقایسه با خاک نزدیک به سطح زمین شودمی زیرزمینبه بستر مقاوم در  ایسازهاستفاده از شمع باعث انتقال بارهای 

 .بردمیپارامترهای مقاومتی و تغییرشکلی در وضعیت مطلوبی به سر  ازنظر

اخیر، پس از مطالعات گسترده راهکار دیگری مبنی بر استفاده از ظرفیت باربری خاک سست و ضعیف زیر پی  هایسالدر 

 و بهبود مشخصات در آن صورت گیرد. قرارگرفتههسازی است. با این تفاوت که خاک سست مورد ب شدهمطرح
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بارهای  ، انتظار تحملشدهتقویتاز خاک سست  توانمیو رساندن به شرایط مطلوب،  موردنظر، با بهسازی خاک دیگرعبارتبه

 را داشت. ایسازه

 اهداف عمده بهسازی خاک:

 ه باشد.، مقاومت برشی و ظرفیت باربری مطلوبی داشتموردنظرخاک سست  -

 مجاز داشته باشد. هاینشستآنی و تحکیمی کم مطابق با  یهانشستخاک موجود در مقابل بارهای وارده،  -

 دامنه تغییرات حجمی انبساطی خاک یا تغییرات حجمی انقباضی آن در حد معقولی باشد. -

 

ک را بهبود بخشید، آورده ها مشخصات مکانیکی خاا به کاربردن آنتوان بهایی که میروشترین مهمادامه، لیستی از در 

 شود.می

 :پیش بارگذاری و زهکشی .1

و چه در بقیه نقاط زمین، به خاطر ایجاد ناپایداری  هاشیروانی. چه در باشدمیزهکشی جزء اصلی بهسازی زمین 

 .باشدمیریزدانه رسی  هایخاکدر  مخصوصاًبا حضور آب در خاک، نیاز به زهکشی آب و خروج از خاک 

 تا ضعیف و سست شدتبه خاک از که است شدهواقع ساحلی درکمربند جهان ضروری هایزیرساخت از بسیاری 

 هایویژگی و کم بسیار باربری ظرفیت دریایی رس و نرم آبرفتی هایخاک .است شدهتشکیل توجهیقابل عمق

 و هابندرگاه همچنین و تجاری بزرگ هایساختمان و بلند هایهساز ساخت برای وی دارد زیاد نشست پذیری

 وسازساخت از قبل تثبیت .است ضروری وسازساخت شروع از قبل هاخاک نوع این تثبیت ،ونقلحمل هایزیرساخت

 برای موردنیاز بار آن، غیرازبه .کشدمی طول زیادی زمان اغلب تنهاییبه اضافه باریک از استفاده طریق از نرم خاک

 .است طوالنی مدت در خاکریز توجهیقابل میزان کارگیریبه مستلزم ،هاالیه این تحکیم ٪ 95 از بیش به رسیدن

 اثربخشی و ودهب مفید خالء با همراه و یا قائم هایزهکش با همراه بارگذاری پیش از استفاده موانع، این بر غلبه برای

 .دهدمی کاهش را آن به مربوط هایهزینه و تسریع چشمگیری نحو به را تکنیک این

از پیش بارگذاری استفاده نمود که در  توانمیراه و فرودگاه، برای بهسازی زمین نرم  مخصوصاًدر بعضی موارد 

زیر خاکریزی  زهکش هایستون. حالت رایج آن، استفاده از گیردمیحالت عادی تحکیم خاک رس کند صورت 

 .انجامدمیاولیه االستیک و ثانویه  یهانشستیند تحکیم و انجام آکه به تسریع فر باشدمی
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اقی ب موردنظربه این معنی که باید زمان طوالنی، خاکریزی روی زمین  باشدمی برزماندر حالت کلی این روش  

چون سرعت تحکیم را چند  باشدمیتا حدودی الزامی  هازهکشگرچه وجود  .بماند تا عمل تحکیم تکمیل شود

 .کندمیبرابر 

 

 

 :تراکم دینامیکی. 2

 انتقال با خاک مکانیکی خواص بهبود روش این مفهوم .داد ترویج و اختراع را دینامیکی تراکم 1969 سال اوایل در منارد 

 در .باشدداشته  باال پذیریتراکم پتانسیل و کم باربری ظرفیت باید ابتدا در که است سست خاک به باال انرژی ضربات

 تراکم .کندمی مرتب ترمتراکم پیکربندی یک در را هاآن دوباره و کندمی جاجابه را خاک هایدانه امواج ،غیراشباع هایخاک

 ایدانه هایخاک در تکنیک این خصوصبه و یابدمی بهبود موردنظر خاک مشخصات آن وسیلهبه که است تکنیکی دینامیکی

 .باشدمی مؤثر غیراشباع و سست

 صفحات از معموالً هاوزنه .گیردمی انجام زمین سطح در مختلف نقاط در سنگین یوزنه یک سقوط تکرار با دینامیکی تراکم 

 کل انرژی که باشدمی متر 30تا  10 حدود در معموالً سقوط ارتفاع. اندشدهساخته تن 40 تا 10 وزن با مسلح بتن یا فوالدی

 شن از الیهیک ریختن .باشدمی نقطه هر در ضربات تعداد و شبکه ابعاد سقوط، ارتفاع وزنه، وزن از تابعی خاک به شدهمنتقل

 هاخرابی اصلی علل از یکی .باشدمی موردنیاز تراکم از قبل باشد، زمین سطح نزدیک زیرزمینی آب سفره که درجایی ماسه و

 هاترک وجود واسطهبه است ممکن زمین گسیختگی است. زمین شدن گسیخته شدید، نیروهای اعمال زمان و زلزله هنگام در

 در زمین مقاومت دادن دست از پدیده .بپیوندد وقوع به زمین مقاومت دادن دست از یا خزش مانند حرکاتی ،هاشکاف و

 نامیده خاک گرایی روان یا سیالن پدیده این و دهد روی ایحفره آب فشار افزایش دلیل به است ممکن ،ایماسه هایزمین

 دینامیکی تراکم فرآیند دینامیکی، بارهای اعمال هنگام در مقاومت افزایش برای خاک بهسازی هایروش از یکی .شودمی
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 آزمایشی صورتبه آن اجرای و مهندسی هایارزیابی اساس بر زیادی حد تا دینامیکی تراکم کاربرد و طراحی معموالً .است

 شودمی انجام

 

 :سنگیخرده هایستون. 3

 هایخاک توانمی سنگی هایستون از استفاده با .است سنگی هایستون از استفاده زمین، بهسازی مؤثر هایراه از دیگر یکی 

 سنگی هایستوند. سنگین باش هایسازه بار تحمل به قادر عمقکم هایپی از استفاده با بتوانند تا کرد تثبیت چنان را ستس

 ( تشکیلشودمی استفاده شدن قابلیت کوبیده برای تنها سنگ )از شکسته سنگ و ماسه از تلفیقی یا ایماسه هایستون از

 ییجاجابه علت به اول درجه در سنگی هایستون .شوندمیکوبیده  دانهدرشت یا ریز ایدانه هایخاک توده در که شوندمی

 در و است شل بسیار خاک هنوز زمان آن در که ابتدایی هایشمع در الخصوصعلی، گردندمی آن شدن متراکم سبب خاک

از  حاصل لرزش شده، متراکم تقریباً خاک کههنگامی نهایی مراحل در ولی .شودمی استفاده موضوعاین از  تنها طراحی

 در هاآن از که گفت توانمی شنی هایزهکش مورد در اما ؛باشد خاک بهسازی در مهم فاکتور یک دتوانمی شمع کوبیدن

 شوندمی ساخته شن از تنها پیداست از اسمشان که گونههمان شنی هایزهکش .شودمی استفاده روانگرایی مستعد هایخاک

 ایحفره آب فشار اضافه استهالک با هاآن .ندارند خاک باربری بهبود ظرفیت در ایعمده نقش سنگی هایستون برخالف و

 هایستون روانگرایی، مستعد هایخاک در .شوندمی روانگرایی از ناشی نشست کاهش ، باعثشودمی ایجاد زلزله اثر در که

 .کنندمی ایفا نیز را زهکش نقش مقاومتی خصوصیات بر سنگی عالوه
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 لجنی این هایخاکبهره برد و در  توانمیبا قابلیت روانگرایی  ایماسهرسی نرم و  هایزمیناز این روش برای بهسازی 

 .شودمیاستفاده  jet groutingیی مثل اختالط عمیق در خاک یا هاروشآن از  جایبهروش کاربرد چندانی نداشته و 

به این  دافتمیبه خطر  سنگیخردهشنی یا  هایستونبسیار نرم، پایداری  هایخاکنکته مهم حائز اهمیت این است که در  

از  توانمی درنتیجه. شودمین تأمیناز طرف خاک اطراف  سنگیخردهبرای حفظ پایداری ستون  محصورشدگیمعنی که 

 ژئوسنتتیک برای محصور کردن ستون استفاده کرد.

 .گیردمیصورت  Vibro Compactionو  Vibro Replacementن روش به دو صورت ای

 

 

 :در عمق عمیق اختالط. 4

 لجنی(، هایخاک مخصوصاً) وسازساخت جهت نامناسب هایزمین و نرم هایخاک بهسازی یت آمیزموفق یهاروش از یکی 

 شدهشناخته بهسازی حوزه در موفق یهاروش از یکی عنوانبه اجرا سرعت و اقتصادی ازنظر که است عمیق اختالط روش

 ظرفیت افزایش و نشست کاهش باعث که است شدهمعرفی مناسب افزودنی مواد از یکی عنوانبه سیمان روش این در .است

نظیر سیمان یا آهک با  ایپایدارکننده، اختالط عمیق در عمق روشی است که در آن مواد دیگرعبارتبه. شودمی باربری

 . فرآیند اختالط خاک موجب تولید ستون یکنواختی با پهنایدگردمیمکانیکی با خاک مخلوط  صورتبهاستفاده از یک حفار و 

ه بزیر سطح زمین  ایپیوستهقبل از گیرش کامل، دیوارهای  هاستونپوشانی  باهم. گرددمیثابت از خاک و ماده افزودنی 
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مته به قطر  8تا  2از  ایمجموعهمتر و یا  1تا  0.6تکی به قطر  هایمتهدستگاه اختالط ممکن است شامل . آیدمی وجود

 است. اجراشدهمتر  60متر و در ژاپن تا عمق  20از  یشتربدر آمریکا تا عمق  هاستونمتر باشد. این  1تقریبی 

اختالط عمیق برای ی، نوع خاک و روش اجرا است. روش تابع عواملی نظیر نوع ماده افزودن آمدهدستبهمقاومت مخلوط  

 در سنگیخرده هایستونبهسازی مثل  هایروشکه سایر  هاییخاکو  غیر آلینرم  هایخاکبهسازی محدوده وسیعی از 

ه با در نظر گرفتن تمهیداتی نظیر اضافه کردن ماس توانمیآلی نیز  هایخاکمناسب نیستند، کاربرد دارد. البته در مورد  هاآن

 هایروشسایر  شودمیاقتصادی، زمانی یا محیطی گاه سبب  هایمحدودیتخاک را بهبود بخشید.  هایویژگیبه مخلوط، 

عاشات تتراکم دینامیکی یا انفجار به خاطر ار هایروشدینامیکی مناسب نباشند چون  هایروشبهسازی مانند پیش بارگذاری و 

نیستند فلذا روش اختالط عمیق جایگزینی مناسب برای اغلب این  استفادهقابلشهری چندان  مناطقو صدای زیاد برای 

 .باشدمی هاروش

 

 

 :(Jet Groutingتزریق با فشار ). 5

، با استفاده از تزریق دوغاب سیمان، رس و سیمان، گیردبرمیرا در  هاخاکاین روش که کاربرد آن طیف وسیعی از انواع 

ری خاک ظرفیت بارب توجهقابلبه کاهش نشست و افزایش  توانمی. از مزایای این روش گرددمیمیسر  هارزینبنتونیت و یا 

 اهستونایجاد  رمنظوبه، هاخاکاشاره کرد. روش جت گروتینگ با کاربری در انواع  به علت افزایش در مقدار پارامتر چسبندگی

 به علته ک باشدمیبهسازی خاک  هایروش ترینسریعو  ترینکاربردیباال یکی از بهترین،  ایسازهبا ظرفیت  دیوارهایو یا 

. جت شودیمباربر با ظرفیت باربری باال  هایستونبر هم زده و باعث ایجاد  کامالًبافت خاک را  ،فشار بسیار باال حین تزریق
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یده بهبود بخشنیز ، مشخصات خاک اطراف را هاستون اطرافمقاومت برشی خاک  پارامترهایین با افزایش گروتینگ همچن

 .کندمیاحتمالی جلوگیری  یهانشستو از 

 فشارتحتفشرده  وهوایآب به همراه، دوغاب تزریق موردنظرپس از حفاری گمانه تا عمق  جت گروتینگ اجرای درروش

 زمانهمو  شدهخارجمتر بر ثانیه از نازل انتهای میله حفاری  صدیک( و با سرعت بیش از bar ۷00تا  2۵0بین ) بسیار زیاد

ی د باعث ایجاد ستون. این عملکرشودمی آمیخته با دوران میله حفاری، خاک اطراف محل خروج مخلوط تخریب گشته و با آن

 .گرددمیبا مقاومت باال از جنس خاک سیمانته شده 

. وجود آب باشدمیآب زیرزمینی  باوجوداستفاده از روش جت گروتینگ، امکان تحکیم در زمین  هایمزیت ترینبزرگیکی از 

 .باشدمیمشکلی در اجرای جت گروتینگ ن گونههیچزیرزمینی در خاک باعث ایجاد 

 

 :هاشمعریز . 6

هستند که غالباً با تسلیح فوالدی سبک و تزریق دوغاب سیمان  میلیمتر 300هایی با قطر کمتر از شمع یا ریزشمع، میکروپایل

ت زمان با توجه به کارایی و قابلی باگذشتگردد که باشند. تاریخچه استفاده از این روش به جنگ جهانی دوم برمیهمراه می

 .ها رواج یافتاجرا در ترمیم و تقویت سازه باالیسرعتین و همچن دیدهآسیبهای اجرای آن در ساختمان

ری گسترده موجود و بسیا هایپیمهم و یا تاریخی، تونل سازی، تثبیت  هایسازهاین روش در ترمیم الزم به ذکر است که 

 .مشابه کاربرد دارد هایپروژهاز 

https://samanpey.com/services/jet-grouting-deep-soil-mixing
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به روش استفاده  خاکبهسازی است که اساس ایمرحلهتسلیح، سه  و تزریق خاک، گذاریلولهو  حفاری ،کوبیلوله

 .دهدمیرا تشکیل  میکروپایل از

میکروپایل  ، محاسبات فنیگیرندمیقرار  مورداستفادهها تحکیم و بهسازی بستر پی سازه باهدفها در شرایطی که میکروپایل

طرح  ،(Structural Design) ایسازهطرح  متداول است. این محاسبات مبتنی بر سه بخشهای مشابه با محاسبه شمع

 .باشدمی (Cone Shear) کنترل برش پانج و (Geotechnical Design) ژئوتکنیکی

میکروپایل مشتمل بر جدار فوالدی، آرماتور تسلیح و دوغاب سیمان محاسبه  هایالمانای، ظرفیت باربری طرح سازه در

 .با ضریب اطمینان مناسبی، باالتر از بار وارده به میکروپایل باشد بایستمی. این ظرفیت شودمی

 بایستیم. این مقاومت اصطکاکی گرددمیطرح ژئوتکنیکی، مقاومت اصطکاکی جداره میکروپایل با خاک اطراف محاسبه  در

ده ی میکروپایل از خاک قبل از وقوع تسلیم عوامل مسلح کننبا ضریب اطمینان مناسبی، باالتر از بار وارده باشد تا امکان جدای

 .میسر نگردد

به  هبا توج برش پانج ها دارای بار متمرکز زیاد و قطر کوچک بوده ودر گام نهایی طرح، با توجه به این امر که میکروپایل

انجام  ،گرددمیه طرح فلنج مناسب ، کنترل مقاومت در برابر برش پانچ که منتهی به ارائباشدمیسربارهای وارده محتمل 

 .شودمی

 
 

 

https://samanpey.com/
https://samanpey.com/
https://samanpey.com/
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 گیری:نتیجه 

آخر برای درک بهتر کاربرد هریک از روش های بهسازی متناسب با نوع خاک، می توان به دیاگرام زیر اشاره کرد که اکثر در 

 ازی را متناسب با کاربرد آنها در خاک های مختلف دسته بندی کرده است.روش های بهس

 

 

هم  خودم نوشتم مطالبشو و قبال ارائه خیلی جاهاشو اینو نگارنده ننویس چون اینو) :قلمه ب

 (داشتم

نی و های ستوزمینه بهسازیمهندس اسالم اسالمی دانشجوی ارشد گرایش ژئوتکنیک دانشگاه تهران هستند. ایشان در

 باشند.های بتنی در حال انجام پژوهش میو ... با شمع DSMسنگی، های خردهبهسازی مثل ستون هایروشمقایسه انواع 

 


