
 

 

 فونداسیون بروز ترک دردالیل 

خواهد ن دیمفی عملکرد، بدن انسان در شرایط خوبی قرار نداشته باشندمانند پاهای بدن انسان است. وقتی پاها  خانهشالوده 

ر . عملکرد هنخواهد داشت دیمفی عملکرد، خانه شرایط خوبی قرار نداشته باشددر مشابهی، وقتی شالوده خانه  طوربه. داشت

لوده شا هایترک در نتیجهو  زندمیپایداری خانه را برهم  ،ت شالودهدارد. حرکبستگی  هاآنبه شالوده قوی  عمدتاً در آینده خانه

 .شودمیروبرو کاهش  با خانه عملکردنهایت  در .یابندمیگسترش 

 

 هایترکشالوده هستند.  هایترکی از الوده یا دیوارهای زیرزمین انواعافقی موجود در دیواره ش هایترکعمودی و  هایترک

 .شوندمی سطح زمین ظاهراز  تربیرونی باال هایروی دیوارهستند که  ایشالوده هایترکنوع  قطری هم از هایترکو  پلهراه

 



 

 

دارای زیرزمین  هاخانهجاهایی که در  معموالً هاترکاین هستند.  هاترکافقی در دیوارهای زیرزمین شدیدترین نوع  هایترک

 .شوندمیهستند، مشاهده 

 که شرایط شالوده را به لحاظ خوب بودن یا بد بودن، تشخیص دهید. کندمیاین مقاله به شما کمک 

به همراه زیادی برای شما  دردسرهای و در آینده هزینهشناسایی نشوند، رحله اول م همان شالوده در درترک  بروز اگر دالیل

 خواهند داشت.

 شالوده: هایترکدالیل 

 روزمنجر به ب که ممکن است قرار داردعوامل بسیاری  تأثیر. شالوده بنا تحت شوندمیایجاد ضعف شالوده بنا  به خاطر هاترک

 .گیرندمی، مورد بحث قرار شوندمیترک  سبب بروزشالوده شوند. در ادامه دالیل ضعف شالوده که  درترک 

 ؟شوندمیشالوده  خوردگیترکباعث  خشک چگونه هایفصل. الف

 

ا در زیر ی ایفاصلهدر نتیجه شالوده دور خواهد شد.  از و منقبضو خاک  ، رطوبت زمین تبخیر(تابستان خشکی )فصل دورهدر 

 ف شدندلیل نابود یا ضعی .شوندمیظاهر  هاترک، پشتیبانی نشود خوبیبهبنابراین اگر شالوده ؛ شودمی شالوده ایجاد نزدیکی

 متوقف شود. خوردگیترکیا  لذا شالوده باید بر روی سطحی قرار بگیرد که حرکات ناشی از رطوبت است. گاهتکیه



 

 

 ؟شوندمیشالوده  خوردگیترکباعث  سست چگونهسیاه  رسیا و  منبسط شوندهخاک  ،ب. خاک رس

 

رفتن قرار گ .زیادی بر آن خواهد داشت تأثیرات ،توپوگرافی و شرایط خاک )انواع خاک( تا جایی که به رفتار شالوده مربوط است

این خاک در دارد. وقتی  ایشوندهمنبسط  ، ذات. خاک رسدهدمیپایداری و دوام خانه را کاهش  ،شالوده بر روی خاک رس

شدن خاک رس باعث باال آمدگی  منبسط. شودمی منقبض شدتبهو موقع خشک شدن  منبسط قرار گیرد، زیادی آبمجاورت 

 .شودمیو غیره  هاکفدیوارها،  خوردگیترک سبب و در نهایت دهدمیبنابراین خاک، شالوده را به سمت باال هل ؛ شودمیزمین 

. چنین خاکی شودمیکه موجب حرکت شالوده  کندمیو فضایی ایجاد  شودمیجمع ، شودمیاین، وقتی خاک خشک  عالوه بر

. این شودمی )پشتیبان( دارندهنگهبدین طریق باعث ناپایداری خاک  و کندمیفشار زیادی اعمال  شدنو منقبض  منبسطهنگام 

 .شودمی هارکت ظاهر شدن شالوده و در نتیجه ناکارآمدیحرکت باعث 

 ؟روی چه بستری باید اجرا کردشالوده را 

ابراین بن؛ در آن متوقف گردد خوردگیترککه  بنا شود سطحی رویگزارش ژئوتکنیکی  بر اساسکه شالوده  شودمیتوصیه 

 هکخشک باشد. نباید فونداسیون را بر بستری بنا کرد  کامالًیا  و ورغوطهدر آب  کامالًیا خاک شالوده باید جایی قرار گیرد که 

 .شودمی و خشک شدن متوالیتغییرات فصلی در طول سال دستخوش خیس  به خاطر

 ؟شودمیشالوده  خوردگیترکباعث  چگونه خاک تحکیمپ. 

 



 

 

به دلیل جابجایی آب تحت بارهای استاتیکی  خاک ،تحکیمدر فرآیند . یابدمیتحکیم  با خشک شدن،گاهی اوقات خاک رس 

. لذا شودمیخاک کم  ظاهری، حجم گیردمیاین، وقتی بار روی خاک قرار  . عالوه برشودمیروبرو حجم  با کاهش ،بلندمدت

 .شوندمینشست شالوده، در دیوارها ظاهر  به خاطر هاترک

 ؟شودمیشالوده  هایترکباعث  ضعیف چگونه ت. طراحی و ساخت

 ایهخاکمناسبی طراحی شود. همچنین الزم است  شالوده سپس ضروری است که برای افزایش پایداری شالوده، خاک آزمایش و

د، در غیر این صورت نشست خاک اتفاق خواهد افتاد. اگر این عوامل در زمان طراحی و اجرا نشالوده تا سطح الزم فشرده شو زیر

 .شودمیآغاز  خوردگیترکدر نظر گرفته نشوند، 

که ( MDD) کنید. این کار با مشخص کردن میزان چگالی خاک و مقایسه آن با چگالی ماکزیمم متراکم کافی اندازهبهرا  خاک

 .گیردمیصورت ، شودمیتوسط آزمایشگاه مشخص 

 ؟شودمیشالوده  هایترککشی آب سطحی باعث ث. چگونه زه

 

 به دلیلد. گاهی آب برف ذوب شده یا آب سیل محافظت کنی ،آب باران سطحی همچون هایآبدر مقابل شالوده از الزم است 

 خاک . عالوه بر آن، گاهی شیبماندمیراکد باقی  صورتبهخانه پیرامون پایه ستون، آب  نسبت بهآب سطحی بودن تراز  ترپایین

 .شودمیدر دیوارها  خوردگیترک ونشست شالوده  موجب نهایتاً  که طراحی نشده درستیبه و نماسازی سازیمحوطهدر 

 .شودمی خوردگیترک و یا خشک و خیس شدن آن و نهایتاً خاک انقباض  انبساط و موجب تجمع آب

 نبسطم. وقتی خاک خیس است، شوندمیکشی ناکافی منجر به نشست ضعیف یا زه بندیدانه، کشیلولهاز سیستم گاهی نشت 

، ت، متوجه نششودنهایت وقتی فشار خیلی زیاد  . دردهدمیسمت باال هل شالوده را به  ،هیدرواستاتیکفشار  به خاطرو  شودمی

 .شودمیخمیدگی شالوده و  خوردگیترک

 



 

 

 ؟شودمیشالوده  خوردگیترکباعث  چگونه خانه توسعهج. 

 یلبه دل شالوده موجب نشستتوسعه دهید، به دلیل بار انجام  آنظرفیت شالوده  بررسیوقتی توسعه عمودی خانه را بدون 

 را به همراه خواهد داشت. خوردگیترککه خود نیز  شودمینشست  بار دچارافزایش 

ین دو ساختمان متفاوتی ب تحکیم، نشست و اجرا نشده باشند درستیبه مشابه، موقع توسعه بنا به شکل افقی، اگر اتصاالت طوربه 

لی حا، در یافته تحکیم قبالً. توجه کنید که ساختمان قدیم شودمی خوردگیترکجدید و قدیم به وجود خواهد آمد که موجب 

 ، مراقب باشید. سرعت متفاوت نشستافقی توسعهبرای زمان طراحی شالوده ساختمان جدید دچار این تغییر نشده، بنابراین  که

 ی در تمام دیوارها، طبقات و غیره خواهد شد.هایترکباعث ایجاد 

 ؟شوندمیشالوده  خوردگیترکموجب  چگونه چ. درختان اطراف خانه

 

 منقبضرس  از خاک . وقتی خاک شالودهشودمی آن خوردگیترک و شالوده خرابی موجب رشد درختان در مجاورت ساختمان

خاکی که . کم آب شدن قطری خواهیم بود هایترکشاهد ، موجود در خاک شدن آبِبا رشد ریشه درختان و کم باشد،  شونده

 .را به همراه خواهد داشت انقباض آنن قرار دارد، درختان در آریشه 

 ؟شوندمیشالوده  خوردگیترکباعث  چگونه ح. بالیای طبیعی

 ار آب. نیروی زلزله، نیروی باد و فششوندمیشالوده  ی درمشکالتبروز گاهی بالیای طبیعی مانند زلزله، تندباد و طوفان منجر به 

 معموالً  شالوده ،لرزهزمینهنگام وقوع  .شودمیآغاز  در خوردگیترک این امر در نتیجه. شوندمیدر شالوده  هاییموجب حرکت

 ، قرار دارد،اصالح شده هایخاک، رودخانه، نهرها مجاورت در که ایشالودهدر . شودمیضعیف  روانگرایی به نام ایپدیده به دلیل

 د.فونداسیون تخریب شو. برخی اوقات به دلیل فشار جانبی، ممکن است وجود خواهد داشت لغزش فروریختگی به دلیل احتمال
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