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 گود  کیوارد بر  یروهاین .1
 (Excavation Stabilizationگود ) یدارساز ی پا یچگونگ .2

 فهرست مطالب
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که در مناطق مختلف   یی ها یگودبردار  انیگود در جر  یدارساز یپا ات یعمل
شوند، از مراحل  ی اجرا م نگیمانند پارک ی نیرزمیز یفضاها جادیبه منظور ا

 نی زم ،یساختمان یاز پروژه ها یار یدر بس معموال .رود ی به شمار م  ی اساس
از   یر یمنظور جلوگ به .شود ی م یبه آن گودبردار  کینزد ایبه صورت قائم 

مختلف   یاز روش ها ی ستیاز آن با ی ناش  ی و تبعات منف ی احتمال  زشیر
در رابطه با  شتریکسب اطالعات ب یبرا  .گود استفاده شود یدارساز یپا یبرا

 .دیموضوع با ما همراه باش نیا

 

 گود کی وارد بر  یروهاین 1#

در جهان باعث   یدر شهرها و توسعه مناطق شهر  ی روزافزون زندگ شرفتیپ
در  دیجد یاحداث سازه ها  یبرا یگر یاز هر زمان د شیب شده است تا

  کیکه در  ی زمان .ردیصورت پذ یموجود گودبردار  یمجاورت ساختمان ها
 شود، ی م  جادی قائم از خاک ا یا وارهیو د  ردیگ ی صورت م  یمحل گودبردار 

 :شوند ی اعمال م  وارهید نی بر ا رویدسته ن دو

از  ی ناش یروها یمانند ن  یی روهایمقاوم به ن یروهایمقاوم: ن یروهاین •
 لیگردد که تما  ی خاک اطالق م ی ذات ینگهبان و پارامترها یسازه ها

 .آن دارند زشیاز ر یر یگود و جلوگ وارهیدر د یدار یپا جادیبه ا
مانند سربار وارده از   یی روهایمحرک به ن یروهایمحرک: ن یروهاین •

به  لیشود که تما  ی وزن خاک گفته م  ایساختمان مجاور و  یسو
 .گود دارند وارهی د بیتخر
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 Excavation) گود یدارساز ی پا یچگونگ 2#
Stabilization) 

 ندیاز برآ شتریمقاوم ب یروهاین ندیتوجه به مطالب فوق، اگر برآ با
 زشی صورت ر  نیا ریاست؛ در غ دار یگود پا وارهیمحرک باشد، د یروهاین

 .خواهد کرد

 :گود عبارت اند از زشیاز ر یر یجلوگ یها روش

 نگهبان در مجاورت گود  یسازه ها ساخت .1
 هندسه گود  اصالح .2
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 خاک  ی ذات  یپارامترها بهبود .3

 :دارد ری به موارد ز ی هرکدام از روش ها بستگ انتخاب

 پروژه  طیشرا •
 خاک  نوع •
 موجود  یفضا •

 ...و

 .میکن یم  ی گود را معرف  یدارساز یپا یاز روش ها یادامه تعداد در

 (Sloped Excavation) دار بی ش یگودبردار  2#- 1

  یدر مجاورت گود و امکان خاک بردار  ی خال  یصورت وجود محوطه ها در
گود، آن را   یها وارهیکردن د ی پلکان ایدار  بیتوان با ش  ی به صورت باز، م

 با شود؛ ی استفاده نم یمهار  ایگونه سازه  چیروش ه نی ا در .نمود داریپا
شده   یدر معرض هوا قرار گرفتن سطح گودبردار  ی وجود اگر بازه زمان نیا
 یورق ها ای (Shotcrete) تیتوان با استفاده از شاتکر  ی م  باشد، ادیز

روش   نیا  .محافظت کرد ی و بارندگ ی از آن در برابر هوازدگ  ی کیپالست
کم عمق، مقرون به صرفه  اریبس  یها یدارد و در گودبردار  ی آسان یاجرا

  نیزم میو ورود به حر یخاک بردار  یحجم باال لیحال به دل نیا با .است
 .ستین یمجاور، مناسب مناطق شهر  یها
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 (Strut)  مهار متقابل ایاسترات   2-2#

 رند،یگ ی که داخل گود قرار م یفشار  یروش با استفاده از اعضا نیا در
مجاور  ایرو به رو  وارهی گود به د وارهیوارده از سمت توده خاک د یروهاین

و   یفوالد یو ستون ها ریروش از ت  نینگهبان در ا سازه .شوند ی منتقل م 
گود   وارهیقائم در د یاعضا نیماب نیهمچن .شده است لیتشک ی بتن ای

روش  نیا ی اصل بیع .کنند ی هم استفاده م   تیمعموال از شاتکر 
به منظور ادامه   تیمحدود  جادیاز فضا و ا ی گود، اشغال بخش  یدارساز یپا

و حمل  یخاکبردار  ات یعمل ی شود سخت ی است که باعث م  ی عمران  ات یعمل
کم   یدر گودها شتر یروش ب نیا از .شود  شتریب رونیخاک از داخل گود به ب

گونه  چیکه ه نیتوجه به ا با شود و  ی ماستفاده   اد یعرض و با عمق ز
 .است یمجاور ندارد، کامال مناسب مناطق شهر  یها  نی به زم یورود
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خرپا 3-2# نگهبان    گود   یدارساز یپا  یبرا  ییسازه 
(Truss Structure) 

استفاده از  ،یگود در مناطق شهر  یدارساز یپا یروش برا نیتر  متداول
  زات یبه تجه ستمیس نیا یر یکار گ به .است یی نگهبان خرپا یسازه ها

گود و  وارهیقائم در د یمتشکل از اعضا ستمیس نی ا .ندارد ازین ی خاص
مورد  ینگهدار  ستمیاز س ی بخش  .مورب به سمت داخل گود است یاعضا

مورد   گرید یپروژه ها در شود و ی اب یتواند باز ی روش م نیاستفاده در ا
 .ردیاستفاده قرار گ

 یاشغال فضا لیاست که استفاده از آن به دل نیسازه ا نی ا بیمعا از
 جادیکم عرض منجر به ا یها یدر گودبردار  لیما یداخل گود توسط اعضا
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استفاده از آن  زین قیعم یها یعالوه در گودبردار  به  .شود ی م  ی مشکالت
 .شود  ی نم هی ها توص

 

ها  یکوب  خیم 4-2# روش   گود   یدارساز یپا  یاز 
(Nailing) 

از  ی استفاده گروه  یبه معنا ی کوب  خیگود به روش م یدارساز یپا
 نیا .گود فرو رفته اند وارهیبه هم است که در د کینزد لیما  یلگردهایم
 ریدرجه نسبت به ز 20تا   10 هیکه با زاو ی کوچک  یداخل گمانه ها لگردهایم

و اطراف آن ها به منظور   فرورفته سطح افق در خاک قرار گرفته اند،
از  ی بهتر با خاک اطراف، با مخلوط  یر یدرگ جادیو ا ی از خوردگ یر یجلوگ

اجرا تحت تنش   نیمذکور در ح ی لگردهایم .گردد ی پر م  مانیدوغاب س
از  پس .شوند ی گود م  وارهید یدار ی و باعث پا  رندیگ ی قرار م  ی کشش یها
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شبکه مش به   ک ی به همراه  تیشاتکر هیال کی  تیدرنها ی کوب خیم یاجرا
 یاجرا .گردد ی سطح گود اجرا م  یمتر رو  ی سانت 20تا   10ضخامت 

و  ی از هوازدگ  یر یشده باعث جلوگ یسطح گودبردار  یرو تی شاتکر
 .شود ی گود م  شتر یب یدارساز یسطح آن و پا شیفرسا

محدود و سرعت باال در  یروش امکان استفاده در فضاها نیا یای مزا از
در توده  ادیشکل ز ری تغ جادیدارد که ا زین ی ب یحال معا نیا با .اجرا است

 بیمعا  نیمجاور از جمله ا یها نیرساندن به زم بیخاک و احتمال آس
  دیبا ی کوب خی به ذکر است که در صورت استفاده از روش م الزم .هستند
 .ها اخذ گردد هی از همسا تیمربوطه و رضا یمجوزها

 

 (Anchor) گود به روش انکراژ یدارساز یپا 5-2#

تفاوت که  نیا با .دارد ی کوب خیبه روش م یادیروش شباهت ز  نیا
گود   وارهید شوند و ی م  دهیروش، پس تن نیمورد استفاده در ا یلگردهایم

 .شود  ی به توده خاک پشت آن دوخته م
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 :شده است لیانکر از سه قسمت تشک کی

اصطکاک با خاک اطراف انکر   جادیباعث ا :(Bond) رداریگ قسمت •
 .شود ی م

به  رداریاز قسمت گ رویکه باعث انتقال ن :(Unbond) آزاد قسمت •
 .شود ی سر انکر م

 یرویکه کابل ها در آن قفل شده و ن :(Anchor Head) انکر سر •
 .دینما ی منتقل م  وارهیانکراژ را به د

 و مونوبارها دهیپس تن یاستفاده از کابل ها لیروش به دل نی ا یی توانا 
(Monobar Anchors)بوده و مدت   شتریب ی کوب خی، نسبت به روش م

 شتریآن ب یی اجرا یها نهیاست؛ اما هز  ازیآن مورد ن یاجرا  یبرا ی زمان کم 
گود به روش انکراژ نسبت به  یدارساز یپا ق،یعم یها ی گودبردار  در .است

 .شود ی م  هیتوص شتری ب ی خکوبیروش م

  تیبه علت ماه ی رس یبه ذکر است که استفاده از انکراژ در خاک ها الزم
 .ستیامر ن نیمتخصصان و صاحب نظران ا هیآن ها اغلب مورد توص
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 (Ground Improvement)  نیزم  یبهساز  2#- 6

 در .گردد ی روش استفاده م نیسست از ا اریخاک بس  یدارا یها نیزم در
خاک موجود در محل به کمک دو روش   ،یقبل از گودبردار  ن،یزم یبهساز 

 :شود ی م  یبهساز  ریز

 :(Jet Grouting) نگیگروت  جت .1

 مانیمالت ماسه و س ،یگودبردار  ات یاز انجام عمل شیروش پ نیا در
گود   وارهیو در امتداد د نیبه درون زم ی آالت به خصوص نیتوسط ماش

 .گردد ی م  قیتزر
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 :(Deep Mixing) قیعم اختالط .2

 یها  نیتوسط ماش  یی ستون ها  یگودبردار   وارهیروش در امتداد د  نیا  در
  ا یو    مانیمتشکل از خاک و س  ی با مخلوط  جادی ا  ی با محور توخال  یحفار 

 گردند. یخاک و آهک پر م
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