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ABSTRACT 
 Dynamic compaction was considered as one of a deep compaction method which was 
used to improve the soil properties. Also it was used to save cost and time in comparison 
with other methods. 
 The aims of the present studies were to study the improvement and changes in soil 
properties that occurred in Al-Mualla Site-Yeman using dynamic compaction. The site 
soils classified as Silty Sand with small boulder with Clayey-Silt layer extend from 2.2 m 
to 3.2 m deep. 

Cone penetration test was done before and after treatment process using dynamic 
compaction for approximately the same two tested boreholes. As a result of the treatment 
and based on how the soil properties changes, the soil was divided into three zones varied 
from (1.2 to 5, 5 to 8.6, and 8.6 to 11 m) respectively. Field results show that there was 
increased in bearing capacity from 80 kN/m2 to 110 kN/m2. Cone penetration test for the 
first zone increased from (1.2 to 8.35 MN/m2), and from (2.43 to 7.07 MN/m2) for the 
first and third zone respectively at the first tested borehole and also from (2.05 to 6.8 
MN/m2), and (2.14 to 5.0 MN/m2) for the second tested borehole. Also can be noted that 
the cone penetration test results decreased from (5.22 to 3.77 MN/m2) for the second zone 
at the first tested borehole, with no change was happening for the second tested 
boreholes. 

Also the effect of soil improvement on the settlement value and effective stress 
distribution was studied theoretically using finite element package PLAXIS2D program. 
The result shows that the improvement in soil properties leads to decrease in the expected 
settlement. 
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 استخدام طریقة الحدل الداینامیكي مع األعمدة  الحجریة لتحسین قابلیة 

)الیمن- تربة منطقة المعال( تحمل الترب الضعیفة مع دراسة حالة   
 

 الخالصة
تعد طریقة الحدل الداینامیكي من طرق الحدل العمیق وتستخدم ھذه الطریقة في معالجة وتحسین 

از ھذه الطریقة بكلفتھا الواطئة مقارنة مع بدائل أخرى فضال عن تمت. خصائص التربة والى أعماق عالیة
  .قلة الوقت الالزم لتنفیذھا وعدم الحاجة إلى تكنولوجیا أو معدات عالیة التقنیة

الیمن باستخدام  -تھدف الدراسة الحالیة إلى دراسة مدى تغیر وتحسین خصائص تربة ارض المعال 
 Siltyرت نتائج الفحوصات أن تربة المنطقة مكونة من رمل غریني طریقة الحدل الداینامیكي والتي أظھ

sand  مع قلیل من الحصى، فضال عن وجود طبقة  من الطین الغرینيClayey Silt  وعلى عمق
2.2-3.2 m.  

تم إجراء فحص قابلیة تحمل التربة بطریقة اختراق المخروط الھولندي ولنفس النقاط تقریبا قبل وبعد   
استنادا إلى مدى التغیر في خصائص . معالجة التربة ولموقعین في مساحة األرض المحددة إجراء عملیة

-1.2(تراوحت أعماقھا بین )  zone طبقات(التربة نتیجة المعالجة تم تقسیم التربة إلى ثالث مناطق 
5.0m ( و)8.6-5.0m ( و)11-8.6m .( أظھرت نتائج الفحص إن عملیة المعالجة غیرت من

إلى  kN/m2 80ات التربة المعالجة بصورة عامة حیث ازدادت قابلیة تحمل التربة من خصائص طبق
110 kN/m2 أوضحت نتائج فحص اختراق المخروط الھولندي ان معدل . بعد إجراء عملیة المعالجة

 7.07إلى  MN/m2 2.43ومن  MN/m2 8.35إلى  MN/m2 1.2مقاومة التربة زادت من 
MN/m2 2.05ثالثة عند النقطة األولى للفحص وأیضا من للطبقتین األولى وال MN/m2  6.8 إلى  
MN/m22.14ومن MN/m2  5.0إلى MN/m2 في حین . لنفس الطبقتین عند النقطة الثانیة للفحص

للطبقة الثانیة عند النقطة األولى للفحص  MN/m2 3.77إلى MN/m2 5.22 قلت معدل ھذه القیم من 
. MN/m2 3.72و MN/m2 3.5ة الثانیة للفحص حیث تراوحت بین ولم تتغیر بشكل كبیر عند النقط

كما تم دراسة تأثیر تحسین خصائص التربة على توزیع االجھادات وقیم الھبوط بطریقة نظریة باالعتماد 
أظھرت النتائج أن ھنالك تحسن في قابلیة تحمل التربة ونقصان في قیم . PLAXIS2Dعلى برنامج 

  .الھبوط المتوقعة للتربة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


