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 خالصه
 با گیرد.مي قرار بررسي مورد سنگي ستونهای از استفاده با آن بهسازی و شودمي پرداخته قشم یجزیره خاک روانگرایي پتانسیل برآورد به مقاله این در

 افزارنرم بکارگیری با و قشم یجزیره سواحل مجاور قدرمناط موجود هایگمانهدر (SPT) استاندارد نفوذ آزمایشات برای دسترس در نتایج از استفاده

 اگر دهدكهمي نشان افزار نرم از آمده بدست نتایج است. شده پرداخته منطقه روانگرایي پتانسیل ارزیابي به زلزله مختلف شتابهای و بزرگي برای  لیکیت،

 منطقه خاک بهسازی برای است. حتمي روانگرایي پدیده وقوع دهد، رخ ریشتر 2/6 بزرگي و g۳۳/0ماكزیمم شتاب با ایزلزله مطالعه مورد منطقه در

 سست، ایالیه خاكهای بهسازی جهت آلایده گزینه یک عنوان به سنگي های ستون است. گردیده پیشنهاد سنگي ستون اجرای روانگرایي مشکل رفع و

 ضریب برروی تغییرات این تأثیر لیکیت افزار نرم در متفاوت آرایش و قطر با سنگي ستونهای مدلسازی با د.رونمي شمار به شل دار الی هایماسه و رس

 درصدی 80 حدود افزایش باعث مربعي آرایش در سنگي ستونهای اجرای دهد،مي نشان حاصله نتایج است. گردیده بررسي روانگرایي برابر در اطمینان

 در پیشنهادی سنگي ستونهای مناسب عملکرد یدهنده نشان كه شوندمي روانگرایي برابر در اطمینان ضریب رصدید ۱00 افزایش مثلثي آرایش در و

 باشد.مي روانگرایي خطر با مقابله
 

 جزیره قشم، روانگرایی، لیکیت، بهسازی، ستون سنگیکلمات کلیدی: 
 
 

 مقدمه .1
 

ای و كاهش تنش مؤثر، تعریف فشارآب حفرهدر اثر افزایش حالت جامد به حالت مایع،ای از یک روانگرایي به صورت تغییر حالت مصالح دانه

ای و در اثر انباشتگي فشار منفذی در طي (. در یک استنتاج معمول، روانگرایي به از دست رفتن مقاومت در خاكهای اشباع و دانه۱۹78شود)ماركوسان مي

ای كه عموماً اشباع هستند همواره در های ماسههای آبرفتي بخصوص الیهنیز با توجه به وجود الیه شود. مناطق ساحليبارگذاری دینامیکي اطالق مي

 های ناشي از پدیده روانگرایي قرار دارند.معرض آسیب

مستعد روانگرایي كردن نقشه مناطق به طور معمول اولین گام برای مقابله با پدیده روانگرایي و جلوگیری از اثرات مخرب آن، شناسایي و فراهم

روشها  است و در گام بعدی روشهای متعدد صحرایي و آزمایشگاهي نیز برای ارزیابي احتمال وقوع پدیده روانگرایي پیشنهاد شده است كه یکي از این

ها و روشهای مختلف عددی نیز ای، نرم افزارهای رایانه( است. در كنار روشهای تجربي و آزمایشگاهي، با توسعه برنامهSPTآزمایش نفوذ استاندارد )

 .[1]اندمانند نرم افزار لیکیت و لیکوفای پرو نیز معرفي شده

جزیره قشم در جنوب ایران و در تنگه هرمز واقع شده است و بزرگترین جزیره در خلیج فارس است. این منطقه از لحاظ زمین شناسي جزء 

ای در بخشهای مختلف آبرفت شهر قشم و های ماسهآن واقع شده است و حضور گسترده الیهساختار پهناور زاگرس بوده و در منتهي الیه جنوب شرقي 

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک 1
 استاد گروه مهندسی عمران 2
 دکتری مهندسی ژئوتکنیک 3
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های ها را تقویت نموده است، بنابراین این احتمال وجود دارد كه الیهباال بودن سطح آب زیرزمیني احتمال روانگرا شدن این رسوبات در زیر پي ساختمان

 .[2]انگرا قرار گیرندلرزه در شرایط روای اشباع طي زمینماسه

های فراوان در منطقه، توجه به شناخت مناطق ایمن با ضریب اطمینان باال گذاریدر چند سال اخیر با توجه به ساخت و سازهای فراوان و سرمایه 

لذا بررسي مسئله روانگرایي و  گذاری و توسعه روستاها وشهرهای واقع در این جزیره اهمیت خاصي پیدا كرده است،و درصد ریسک پایین برای سرمایه

ای اشباع هنگام وقوع زلزله، . برای حل مسئله روانگرایي و كنترل نشست بسترهای سیلتي و ماسه[2]باشدریسک وقوع آن در منطقه حائز اهمیت مي

 در این میان استفاده از ستونهای سنگيروشهای مختلفي از قبیل تزریق نفوذی، تعویض خاک منطقه، اجرای ستونهای سنگي و غیره پیشنهاد شده است كه 

گردد، به عنوان یکي از روشهای بهسازی، گزینه ای مقرون به صرفه و خرد شده جایگزین مي كه در آن بخشي از مصالح سست بستر با مصالح سنگي

 سازگار با محیط زیست ارزیابي مي شود.

 موقعیت جغرافیایی جزیره قشم - 1شکل

 

شود و ( و نرم افزار لیکیت به ارزیابي پتانسیل روانگرایي جزیره قشم پرداخته ميSPTاستفاده از نتایج آزمایشات نفوذ استاندارد)در این مقاله با 

 بهسازی منطقه با مدلسازی ستونهای سنگي با قطر و آرایش متفاوت، در نرم افزار لیکیت بررسي خواهد شد.

 
 

 ارزیابی پتانسیل روانگرایی .2

 
 :[3]( طي مراحل زیر محاسبه گرددF.Sابي پتانسیل روانگرایي باید ضریب اطمینان در برابر روانگرایي)برای ارزی

 و غیره. 2القاء شده در خاک توسط زلزله، با استفاده از روابط و نمودارهای ساده شده سید و ادریس ۱(CSRمحاسبه نسبت تنش برشي سیکلي) -۱

، 4(NCEER،براساس روابط و نمودارهای ارائه شده توسط مركز بین المللي تحقیقات مهندسي زلزله )۳(CRRسیکلي)محاسبه نسبت مقاومت برشي  -2

 های آزمایشگاهي و غیره.تست

آید. اگر عدد بدست مي CSRبه  CRR( كه از تقسیم F.Sارزیابي احتمال وقوع روانگرایي، با محاسبه یک ضریب اطمینان در مقابل روانگرایي) -۳

 ست آمده كمتر از یک باشد احتمال وقوع روانگرایي وجود دارد.بد

 گردد.در ادامه مختصری از محاسبات فوق و برآورد پارامترهای فوق الذكر ارائه مي

                                                 
1 -Cyclic Stress Ratio 
2 -Seed & Idriss 
3 -Cyclic Resistance Ratio 
4 -National Center for Earthquake Engineering Research 
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 (CSRتعیین نسبت تنش برشی سیکلی ) .3

 
 كند، به تنش قائم مؤثرهای مختلف اثر ميدر عمقهای تناوبي عبارت است از نسبت تنش برشي تناوبي متوسط كه در اثر بارگذاری زلزله نسبت تنش

v  4[، بصورت زیر ارائه شد1971شود. این نسبت توسط سید و ادریس در سال که در هر عمق قبل از زلزله به الیه خاک وارد می[ : 

 

(۱)                                                                                                                              max0.65( )
a vCSR rdg v




  


  

 
vتنش قائم سربار، تنش مؤثر سربار v در این رابطه   ،maxa بیشینه شتاب سطحي زمین وrd  ضریب تقلیل تنش بوده و وابسته به عمق

برای تبدیل نسبت بیشترین تنش برشي سیکلي به نسبت تنش سیکلي كه معرف بیشترین سیکلهای  65/0. ضریب و همواره مقداری كمتر از یک دارد باشدمي

 باشد.عمده در سراسر مدت زمان بارگذاری است، مي

 :]3[فرمول تجربي زیر را پیشنهاد نموده اند ۱۹7۹در سال  ۱به عنوان مثال ایوازاكي و همکاران روابط مختلفي وجود دارد rdبرای برآورد مقدار

(2)                                                                                                                                                  1 0.015r Zd   

 باشد.عمق مورد نظر در الیه خاک مي Zكه در این رابطه 

 
 

 (CRRتعیین نسبت مقاومت برشی سیکلی ) .4
 

گردد. برای به دست آوردن نسبت مقاومت برشي سیکلي نسبت مقاومت برشي سیکلي خاک نیز بر اساس یکي از مشخصه های مقاومتي خاک تعیین مي

در سایت مورد مطالعه،  SPTهای آزمایشگاهي و آزمون های صحرایي وجود دارد. با توجه به انجام آزمایشات روابط مختلف تجربي بر اساس آزمون

 .[3]پردازد در زیر آورده شده استوانطباق آن با نتایج آزمایشگاهي به بررسي روانگرایي مي SPTاز این روشها كه بر اساس نتایج آزمون برجای  یکي
 
 

 (2004روش نیمه تجربی سید )      .1-4
 

دوباره بازبیني شده و روابط  2004روشهای نیمه تجربي برای برآورد پتانسیل روانگرایي خاكهای غیر چسبنده اشباع در طول زلزله ها توسط سید در سال 

بیان شتتده اند كه در  SPTجدیدی برای استتتفاده در كارهای تجربي توصتتیه شتتده اند. روابط تغییر یافته با ارزیابي دوباره داده های پایه از موارد تاریخي 

 .نشان داده شده است 2ادامه به منحني و روابط مربوطه پرداخته شده است. منحني های اصالح شده سید در شکل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1منحنی تغییرات نسبت تنش برشی سیکلی با  -2شکل  60( )N]2004 ،2رادریس و بوالنگ[ 

 

                                                 
1 -Iwasaki et al. 
2 -Idriss & Boulanger 
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 :[3]شود با بکارگیری معادالت زیر بیان برای خاكهای غیرچسبنده پیشنهاد شده مي تواندمنحني مرزی اصالح شده سید كه 

(۳                                                                                                                    )                                             ( ) ( ) ( )1 60 1 60 1 60N N Ncs     

(4                                                                                               )                                    
2

9.7 15.7
( ) exp 1.631 60

10 0.1
N

F Fc c
   

 

  
     

 

1 60( )N شمارش استاندارد شدهSPT  باشد.مي 5/7درصد در بزرگي زلزله  60كیلو پاسکال و نسبت انرژی چکش  ۱00تقریباً سربار با فشار 

1تغییرات  60( )N  باFc (محاسبه مي شود كه در شکل4( با بکارگیری معادله )درصد ریزدانه )داده شده است:نمایش  ۳ 

1منحنی تغییرات  -3شکل 60( )N 2004 ادریس و بوالنکر،[با درصد ریزدانه[ 

 
1atmvو یک تنش موثر قائم  M=5/7برای بزرگي زلزله  CRRدر انتها منحني   تواند برمبنای مي( )1 60N  با بکارگیری رابطه زیر

 شود:بیان 

(5)                                                                        
2 3 4

( ) ( ) ( ) ( )1 60 1 60 1 60 1 60exp 2.8
14.1 126 23.6 25.4

N N N Ncs cs cs csCRR     
      
      

      
 

 
 
 (LiqIT)نرم افزار لیکیت  .        5

 

تواند پس روانگرائي القائي توسط نشست ها )هم باشد. همچنین لیکیت ميهای معمول ميافزار برای ارزیابي روانگرائي بر اساس دادهلیکیت یک نرم

را نیز تخمین بزند. لیکیت از جدیدترین و كارآمدترین  روشها  (LPIعمودی و هم افقي( و احتمال كلي روانگرائي )شاخص احتمال روانگرائي ایوازاكي، 

 .]5[استفاده گردید 7.4نماید. در این مقاله از نرم افزار لیکیت استفاده مي CRRو  CSRبرای محاسبه 

 
 

 معرفی منطقه مورد مطالعه و بررسی احتمال روانگرایی آن          .6

 

متر آزمایش  5/۱متری وجود دارد كه حدوداً در هر  20متر و یک گمانه  ۳0گمانه به عمق تقریبي  ۳به  در منطقه ساحلي مورد مطالعه اطالعات مربوط

متر برای  -6تا  -2( انجام شده است. با توجه به اطالعات زمین شناسي بدست آمده، دو الیه ماسه ای اشباع در ترازهای تقریبي بینSPTنفوذ استاندارد )

 متر برای الیه دوم وجود دارد.  -۱۳تا  -۱0الیه اول و 

مترهای وزن مخصوص، ضریب اصطکاک پارا SPT( است. بر اساس داده های N=4-10) ۱0تا  4برای الیه اول بین  SPTمحدوده داده های 

 اند :داخلي و ضریب چسبندگي خاک  بصورت زیر پیشنهاد شده

0c     32وmax


    319.6و kN
m

14.9bتا     

تا  N=4برای این الیه یک گستره از  SPTهای ی ماسه ای اول، باالتر است. دادهبه دلیل تراكم بیشتر نسبت به الیه SPTدر الیه دوم مقادیر 

N=35  را شامل گشته است. پارامترهای زیر بر اساس داده هایSPT اند :برای ماسه این الیه پیشنهاد شده 
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0c     35وmax


    320.4و kN
m

17.3bتا  

 -۳0تا  -۱۳متری سطح زمین قرار دارد و همچنین الیه انتهایي كه در عمق  -۱0تا -6الیه میاني كه در بین دو الیه ماسه ای قرار گرفته و در عمق 

ی میاني الیهدر  SPTباشند. مقادیر متری قرار دارد، شامل رسوبات چسبنده به صورت رس همراه با كمي ماسه و الی و الی همراه با كمي ماسه و رس مي

 متغیر است. ۳5تا  20ی انتهایي بین و در الیه N=15تا  N=4بین 

ای منطقه و با به كارگیری نمودارها و روابط مربوطه سه سطح طراحي برای منطقه معرفي گردید كه با توجه به اطالعات موجود و مطالعات لرزه

 عبارتند از :

0.3maxaریشتر ) 6و بزرگي  g ۳/0زلزله ای با شتاب ماكزیمم  -۱ g  6وM w   ) 

2- 0.33maxa g   6وM w                                         

۳ - 0.33maxa g   6.2وMw  

هر سه سطح طراحي با استفاده از نرم افزار های لیکیت و لیکوفای پرو مورد ارزیابي قرار گرفت. نتایج حاكي از  پتانسیل روانگرایي منطقه برای

باشد، اما در زلزله سطح دو، آن است كه اگر زلزله سطح یک رخ دهد احتمال روانگرا شدن الیه ماسه ای اول ضعیف و الیه دوم ماسه ای بسیار ضعیف مي

دهد. الیه اول باال و همچنان برای الیه ماسه ای دوم پایین است درحالیکه برای زلزله سطح سه تقریباً در هر دو الیه روانگرایي رخ مي احتمال روانگرا شدن

 ارائه شده است. ۱نتایج این ارزیابي در جدول شماره 

 

 نتایج ارزیابی پتانسیل روانگرایی منطقه -1جدول 

 شماره گمانه انه اولگم گمانه دوم گمانه سوم گمانه چهارم

 عمق گمانه )متر( 20 ۳0 ۳0 30

 ای اشباعالیه ماسه اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم

 ضخامت الیه )متر( 5/۳ ۳ ۳ 2 5 5/۱ 4 2

غیر  غیر روانگرا

 روانگرا

غیر 

 روانگرا

غیر 

 روانگرا

غیر 

 روانگرا

غیر 

 روانگرا

غیر 

 روانگرا

غیر 

 روانگرا
max 0.3a g 

6wM  

 

 
خطر 

 روانگرایی
غیر  روانگرا غیر روانگرا

 روانگرا

غیر  روانگرا

 روانگرا

 روانگرا روانگرا روانگرا
max 0.33a g 

6wM  

غیر  روانگرا روانگرا

 روانگرا

 روانگرا روانگرا روانگرا روانگرا روانگرا
max 0.33a g 

6.2wM  

 
 
 .         ستون سنگی 7

 
شود و به سرشمع دانه استفاده ميای از شن و ماسه درشتباشند با این تفاوت كه به جای استفاده از مصالح سازههای شمعي ميستونهای سنگي مشابه شالوده

شود كه به عنوان زهکش قائم عمل كرده و زمان تحکیم را كاهش سنگي باعث ميباشد. نفوذپذیری زیاد مصالح ستون ای نیازی نميو اتصاالت سازه

یابد. بین تمامي ای در حین بروز زلزله موجب زایل شدن سریع فشار آب منفذی شده واحتمال روانگرایي كاهش ميدهد. همچنین در خاكهای سست دانه

 گیرد.لیل تأثیر باال، هزینه ی پایین و نصب نسبتًا آسان بیشتر مورد استفاده قرار ميروشهای كنترل پتانسیل روانگرایي، روش اجرای ستون سنگي به د
 

 .         اجرای ستون سنگی7-1

 
 با خاک مسلح كردن در باشد.دانه ميدرشت بسیار خاک یاسنگ از متراكم عمودی ستون یک با سست خاک جایگزیني شامل سنگي ستون اجرای

 جهت در نگهداری سیستم یک نهایتاً  كه گرددمي احداث متر از شن یا سنگ شکسته در خاكهای سست و نرم 2/۱تا 6/0 قطر به ستونهایي سنگي، ستون

 عمل قائم زهکش بعنوان دیگر طرف از و كند تحمل را مایل یا افقي برشهای تواندسیستم مي كند.اینمي ایجاد فوقاني خاكریز یا شالوده برای قائم
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 توزیع در زهکش، نقش ایفای بر عالوه كه شود مي ایجاد ماسه یا شن از سانتیمتر 30 تا 20 ضخامت به یک پوشش معموالً ستون این باالی در نماید.

 افزایش سختي ناپایداری، برابر در ایمني و برشي مقاومت افزایش باعث سنگي ستون ترتیب بدین باشد.مي مؤثر زیرین الیه به سازه فوقاني از تنش

 وقوع خطر ای،ماسه درخاكهای شود. بعالوهمي قائم زهکشي با خاک تحکیم روند تسریع و منفذی آب فشار خاک، كاهش پذیری نشست وكاهش

 .[6]دهدمي كاهش نیز را روانگرائي

 

 .         کاربردهای ستون سنگی7-2

 
 ایكاهش پتانسیل روانگرایي در خاكهای سست ماسه -۱

 كاهش نشست فونداسیون -2

 ظرفیت باربری خاک و در نتیجه كاهش ابعاد فونداسیونافزایش  -۳

 بهبود پایداری شیروانیهای طبیعي و خاكریزها -4

 افزایش ظرفیت برشي خاک -5

 

 .         انواع روشهای اجرای ستون سنگی7-3

 
. از روشهای اصلي اجرای ستون باشددانه ميبسیاردرشت اجرای ستون سنگي شامل جایگزیني خاک سست با یک ستون عمودی متراكم از سنگ یا خاک

 : [6]توان به موارد زیر اشاره كردسنگي مي

 ستون سنگي ارتعاشي )شامل دو روش تر و خشک( -۱

 ستون سنگي كوبشي -2

 ستون های متراكم ماسه ای -۳

شوند. در شود و مصالح از باال به درون چاه ریخته ميبرای اجرای ستون، از جت آب استفاده مي ۱یا ستون سنگي تر vibro replacementروشدر

رود و مصالح از پایین به داخل چاه خورانده ، به جای جت آب، جت هوا بکار مي2یا ستون سنگي خشک vibro displacementصورتیکه در روش 

 .2شوند، شکلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روشهای اجرای ستون سنگی : الف( روش خشک ب( روش تر -2شکل  

 
 

                                                 
1 -Top feed method 
2- Bottom feed method 

 ب الف
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 .         مدلسازی ستونهای سنگی و بررسی تأثیر آن بر روانگرایی8
 

تواند راه حل متر( و سست بودن خاک منطقه به نظر مي رسد كه استفاده از ستونهای سنگي مي 6با توجه به محتمل بودن روانگرایي در الیه باالیي )حدود 

 پردازیم. مناسبي در جهت برطرف نمودن مشکل روانگرایي منطقه باشد كه در ادامه به بررسي آن مي

متر در مجاور یکدیگر  ۱5هایي باشعاع ی بهسازی در نرم افزار لیکیت، دایرهورد مطالعه، برای تعیین محدودهبه دلیل گستردگي منطقه ساحلي م

 گیریم.در نظر مي

و با دو نوع آرایش ( s = 2 ,2.5 m) متر 5/2 و 2متر و در فواصل مركز تا مركز  2/۱تا  ۹/0به منظور بهسازی خاک از ستونهای سنگي با قطر 

 (۳شود. )شکل و بار دیگر مربعي استفاده ميیکبار مثلثي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی سنگینحوه آرایش مربعی و مثلثی ستونها – 3شکل 

 

ای از ماسه باشد و در عین حال الیه دوممتر مي 6ای اول حدود برای تعیین عمق ستونهای سنگي این مسئله شایان توجه است كه ارتفاع الیه ماسه

متر از لحاظ اجرایي مشکل بوده و توجیه  اقتصادی ندارد، عمق  ۱0لذا با توجه به اینکه اجرای ستونهای سنگي با عمق بیش از شود، متر آغاز مي ۱0حدود 

 گیریم.متر در نظر مي ۱0ستونهای سنگي را بطور محافظه كارانه برابر 

مگاپاسکال و ضریب اصطکاک داخلي خاک را به  20برابر با تکیه بر نتایج آزمایشگاهي، مدول االستیسیته ادومتری خاک را در عمق ثابت و 

35گیریم)درجه در نظرمي ۳5طور متوسط    مگاپاسکال و ضریب اصطکاک  200(. همچنین مدول االستیسیته ادومتری سنگ را ثابت در عمق برابر

45دهیم)درجه قرار مي 45داخلي سنگ را   .) 

ای از گیرد. خالصهآنالیز صورت ميدر نرم افزار لیکیت،  و با تغییر آرایش و قطر ستونهای سنگي ها و فرضیات باالبا وارد كردن دادهحال 

 ارائه گردیده است. 2در جدولاطالعات وارده 

 افزار لیکیتنرم خالصه ای از اطالعات وارده در -2جدول

 تعداد ستونها عمق ستونها )متر( فواصل بین ستونها )متر( قطر ستونها )متر( نوع آرایش ستونها

 

 مربعی

 

۹/0 2 ۱0 ۱77 

۱ 2 ۱0 ۱77 

۱ 5/2 ۱0 ۱0۹ 

2/۱ 5/2 ۱0 ۱0۹ 

 

 مثلثی

۹/0 2 ۱0 ۳4۹ 

۱ 2 ۱0 ۳4۹ 

۱ 5/2 ۱0 22۱ 

2/۱ 5/2 ۱0 22۱ 

 

متر و در  ۱كه در آرایش مثلثي ستونها با قطر  دهدميافزار نتایج حاصله نشان به توضیحات فوق و پس از انجام آنالیزهای الزم توسط نرم با توجه

متر و  ۱و در آرایش مربعي با در نظر گرفتن قطر درصد افزایش داشته است  ۱00حدود متری، ضریب اطمینان در برابر روانگرایي  2مركز تا مركز  فاصله
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یابد كه نشان دهنده عملکرد مناسب ستونهای سنگي در ش ميدرصد افزای 80متری، ضریب اطمینان در برابر روانگرایي حدود  2فاصله مركز تا مركز 

 نشان داده شده است. 4افزار لیکیت به صورت منحني در شکلنتایج تحلیل های صورت گرفته توسط نرم بهبود مشکل روانگرایي در منطقه است.

 
 افزار لیکیتمنحنی نتایج تحلیل از نرم -4شکل

 نتیجه گیری .9
 

افزار لیکیت صورت برآورد پتانسیل روانگرایي خاک جزیره قشم پرداخته شد و بهسازی منطقه از طریق مدلسازی ستونهای سنگي در نرمدر این مقاله به 

 دهد كه:گرفت. نتایج حاصله نشان مي

اگر باشد. اما ریشتر رخ دهد، احتمال وقوع روانگرایي پایین مي 6و بزرگي  g۳/0ای با شتاب ماكزیمم در منطقه  مورد مطالعه )جزیره قشم( اگر زلزله -۱

 ریشتر رخ دهد وقوع پدیده روانگرایي حتمي است. 2/6و بزرگي  g۳۳/0ای با شتاب ماكزیمم زلزله

گیرند، به متری از یکدیگر قرار مي 2متر كه با آرایش مربعي در فواصل  ۱متر با ستونهای سنگي به قطر  ۱5در بهسازی خاک زیر پي دایره ای با شعاع  -2

 درصد افزایش یابد. 80شود ضریب اطمینان در برابر روانگرایي حدود عدد ستون سنگي احتیاج داریم كه باعث مي ۱77

عدد ستون سنگي  ۳4۹متری استفاده شود، نیاز به  2متر و با آرایش مثلثي در فواصل  ۱اگر برای بهسازی خاک منطقه از ستون های سنگي با قطر  -۳

 شود.درصدی ضریب اطمینان در برابر روانگرایي مي ۱00منجربه افزایش  در نهایت باشد كهمي

های صورت گرفته ( و اعداد بدست آمده از تحلیل ای سست اشباعماسهمتر( و نوع خاک منطقه ) 6با توجه به احتمال روانگرایي الیه باالیي )حدود  -4

 در راستای رفع مشکل روانگرایي منطقه باشد. های مناسب تواند یکي از راهکار، بهسازی با استفاده از ستونهای سنگي ميلیکیت افزارتوسط نرم
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