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  :الخالصة 
لترب الطينية الضعيفة مـن  إن األعمدة الرملية او الركامية تعتبر من االساليب الناجحة لتحسين ا  

وان سبب نجاحها يعود الى سهولة تنفيذها ورخـص  , ناحية زيادة قوة تحملها وتقليل انضغاطيتها 
تكاليفها وقد أنتشر استعمالها في السنوات االخيرة في مناطق متعددة مـن العـالم مثـل انكلتـرا     

استخدام نماذج صـغيرة مـن   في هذا البحث تم اجراء سلسلة من التجارب المختبرية ب. واليابان
غرزت في طبقة طينية ضعيفة تـم تحضـيرها   ) ملم  180( وبعمق ) ملم  38( االعمدة بقطر 

او كالهما معا لتثبيـت  , لقد استخدمت نسب مختلفة من النورة او السمنت. داخل حاويات حديدية
ة التحمـل  اجري فحص التحميل على كل عمود لغرض معرفة قو. االعمدة لغرض زيادة كفائتها

القصوى وقد تم تحديد كفاءة كل مضاف عن طريق مقارنة قوة التحميل القصوى للترب المعالجة 
للترب المعالجـة بـالحجر   )  2.7( وكانت هذ النسب بحدود )  qt/qu( مع الترب غير المعالجة 

% ) 10( و % ) 5(      للترب المعالجة بالحجر المكسر المثبـت مـع   )  5 , 4( و, المكسر 
للترب المعالجـة بـالحجر المكسـر    4 , 3.5 )  ( كذلك كانت النسبة بحدود . نورة على التوالي

للترب المعالجـة  )  3.7 , 3.3( وكانت النسبة حوالي , سمنت % ) 10( و % ) 5( المثبت مع 
 [      % )      10( و  ]سمنت % 2.5+ نورة % 2.5 [% ) 5( بالحجر المكسر المثبت مع 

  .   على التوالي ]سمنت % 5+ نورة % 5
   أعمدة الركام, تربة التثبيت , تربة طينية ضعيفة : الكلمات المرشدة 

       Abstract 

Sand or stone columns are considered one of the efficient methods of 
improving soft clayey soils. They are cheap, easy to use, and results in 
increasing the bearing capacity of the soil and decreasing its compressibility. 
In this research, a series of laboratory tests were performed using small scale 
columns                    (Dia. = 38 mm, Depth = 180 mm) inserted in a soft clay 
layer which was prepared inside steel containers. Different amounts of lime 
and / or cement were used to stabilize the stone columns to increase its 
efficiency. Loading tests were performed on each column in order to 
determine its max. bearing capacity, the efficiency of each additive was 
determined by comparing the results obtained of treated to untreated 
columns (qt / qu). The results were (2.7) for soils treated with crushed stone 
only, and (4, 5) for soils treated with crushed stone stabilized with (5%) and 
(10%) lime respectively. The results also showed (3.5, 4) for soils treated 
with crushed stone stabilized with (5%) and (10%) cement respectively. The 
results of stabilizing stone columns with lime and cement showed that         
(qt / qu) were (3.3, 3.7) for soils treated with crushed stone stabilized with     
(2.5% lime + 2.5% cement) and (5% lime + 5% cement) respectively. 
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