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 خالصھ  

- شود کھ جداره گودبرداریدر بسیاري از پروژه ھاي ساختماني الزم است کھ زمین بھ صورتي 
 زمین، کانالھاي آن قائم یا نزدیک بھ قائم باشد. این کار ممکن است بھ منظور احداث زیر

ھا ناشي از رانش خاک بر اثر وزن منبع آب صورت گیرد. فشار جانبي واردبر این جداره ویا
ھا معموال� براي پایدارسازي . زھکشباشدمي، احتمالي روي خاک کنار گود و نیز سربارھاي خود
ھاي آزمایش درجا شوند. برداشتھا در خاکھاي اشباع و نیمھ اشباع رسوبي استفاده ميشیب

اند نفوذ آبھاي ناشي از نزوالت جوي تا عمق معیني در زیرزمین کھ نفوذ پذیري نشان داده
-ھا در زمان بارش بارانبھ صورتی کھ بسیاري از گسیختگي ،یابد کافي داشتھ باشد ادامھ مي

ھاي شدید ایجاد شده است. در طول باران سطح آب زیرزمیني باال آمده و باعث افزایش فشار 
ھاي مقاومت برشي و گاھي ایجاد تنش موثر منفي و سرانجام پارامترآب حفره اي، تضعیف 

اي و گردد. بنابرین پایین بردن سطح آب زیرزمیني براي کاھش فشار آب حفرهگسیختگي مي
ھاي اقتصادي بسیار مفید و کارساز واقع گشتھ است. افزایش پایداري با توجھ بھ جنبھ

اظ اقتصادی براي پایداري گود داشتھ باشند، منوط ھایي کھ عملکرد بھینھ بھ لحطراحي زھکش
باشد. در ھا میبھ تعین موارد بھینھ پارامترھایي چون تعداد زھکش، عمق و فاصلھ بین زھکش

این پژوھش با استفاده از تحلیل سھ بعدی عددی بھ کمک روش تفاضل محدود تاثیر الگوی 
ھای زھکشی بر جابجایی دیواره گود ) سامانھگود تراز از کفزھکش و  بھینھ ابعادی ( طول

 مورد بررسی قرار داده شده است.
 

 گودبرداری، جابجایی، زھکش، تفاضل محدود. : کلمات کلیدي

 مقدمھ -1
مبحث ایمن سازی جداره گود برداری و محل  گود از مھمترین و ضروری ترین بخشھای

گودبرداری یکی از فعالیتھای عمرانی است کھ معموال بھ پی سازی بناھا است.
تراز بکر و حفاظت فوندانسیونھا در برابر  رسیدن بھ ھمچونمنظورھای مختلف 

رکینگ و ... انجام پا حداث یخبندان یا احداث کانالھا و مخازن زیر زمینی یا

فرودگاھھا در نقاط استفاده از زھکش برای ساخت بزرگراھھا و  1970در دھھ .شودمی

نخستین مورد ثبت شده در . ]1[بسیار زیادی از ایاالت متحده امریکا شروع گردید

. ]2[استفاده از زھکش ھای افقی در آمریکای شمالی در کالیفرنیا بوده است
استفاده ی موفقیت آمیز از این سیستم در برای پایدار سازی تعداد زیادی از شیب 

ربوط بھ احداث بزرگراه در کالیفرنیا را گزارش کرده ھا را در طی پروژه ھای م
در گذشتھ از لولھ ھای فوالدی سوراخ دار بدون فیلتر کھ ضد خوردگی و لجن است.

متر نزدیک بھ  6پیشنھاد کردند کھ  1957استفاده می شد. اسمیت درسال بودند 
ن لولھ خروجی زھکش گالوانیزه شده و بدون سوراخ باشد تا از خوردگی و بستھ شد

توسط فیلترھایی از جنس بتن PVC . لولھ ھای جدید ]3[توسط لجن جلوگیری شود

روشھای عددی زیادی برای .]4[رزین و پارچھ ھای سینتتیک تجھیز می شوند ،متخلخل
زھکش ھای افقی نصب می شود ارائھ شده  در زمانی کھمطالعھ الگو ھای جریان 

پارامترھای مختلف کھ بر روی زھکش افقی مطالعات اندکی بر روی . ]7][6][5[اند.

پیشنھاد کرده اند کھ   1994مارتین در سال  تاثیر می گذارند انجام شده است.
قرار گرفتھ اند نسبت بھ محل مناسب نسبت بھ سطح آب   تعداد کمی زھکش کھ در
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تعداد زیادی زھکش کھ با فاصلھ یکسان بر روی دامنھ شیب قرار گرفتھ اند عملکرد 

در سنگاپور بھ  لی دو شیب واقع در خاکھای رسوبی. برداشتھای مح]8[ی دارندبھتر

صحت این مطلب را تایید   2002راھاردجو در سال  ھمراه مطالعھ پارامتری توسط

 .]9[کرده است
 انواع زھکش  مورد استفاده در گود برداری -2

 است:در پایدار سازی گود برداری بطور عمده از سھ نوع زھکش استفاده شده 
 زھکش قائمو  زھکش افقی ،)در کف گود ترانشھ (گودھای کم عمق

 ترانشھ -2-1

- در گودبرداری ھایی کھ صفحھ شکست احتمالی کم عمق است استفاده از ترانشھ می
تواند بھ مراتب اقتصادی تر از حفر چاھک برای نصب زھکش باشد. استفاده از 

برمی  1950سال  ساختمانی بھی و نیز موارد ترانشھ برای کنترل آبھای زیرزمین
گردد. در خالل این سالھا ترانشھ ھا وظیفھ کنترل حرکت افقی آبھای زیرزمینی را 

 داشتند تا در خالل خاکبرداری وارد محوطھ سایت نشوند.
شدند تا وظیفھ بھ عالوه این سازه ھا گاھی با دیوار مسلح ھم بکار برده می 

ین دیوارھا برای کنترل آبھای زیرزمینی را ھم برعھده بگیرند. ا پایداری گود 

نوع دیگری از ترانشھ ھا ھم  بطور عمده مورد استفاده قرار گرفتند 1980از سال 
وجود دارد کھ با غرقاب کردن گود با دوغاب بنتونیت پایدار می شود . با 

متر ھم  20تا  15مک زھکش بھ استفاده از این روش عمق گود برداری می تواند با ک

 .]10[درصد آب است 95درصد بنتونیت و  5ترکیب دوغاب مورد استفاده شامل  .برسد

 زھکش افقی -2-2

شوند. این زھکش ھای افقی با شیب ھای مالیمی بھ سمت باال در دامنھ شیب ھا نصب می

 90تا  60حدود میلیمتر و طولھایی در  100تا  50زھکش ھا با قطر ھایی  در حدود 
رد ثبت شده از استفاده موفقیت آمیز از زھکش ھای اولین مومتر تعبیھ می شوند. 

افقی در پایدار سازی تعداد زیادی از شیب ھای ایجاد شده در ساخت بزرگراه در 

برمی گردد. پس از آن تعداد زیادی مطالعھ  1948آمریکا شھر کالیفرنیا و بھ سال 
ودن این موردی در کشور ھای مختلف توسط پژوھشگران انجام شد کھ موفقیت آمیز ب

زھکش ھایی کھ اخیرا نصب شده اند شامل لولھ ھای . ]12][11[روش را تایید کرد
فوالدی سوراخ دار بدون فیلتر بوده اند کھ مشکالتی مثل خوردگی و ایجاد لجن در 

 6پیشنھاد کردند کھ  1957اسمیت در سال منافذ خود داشتھ اند. بھ ھمین دلیل  
متر آخر زھکش گالوانیزه شده و سوراخ نشود. تا از خوردگی جلوگیری کرده و 

 .]13[ریشھ درختان را بھ تاخیر بیندازد مسدود شدن لوه ھا توسط 

 زھکش قائم -2-3

ھای نی تری نسبت بھ سایر روشاستفاده از زھکش ھای قائم دارای سابقھ ی طوال
کش ھای افقی است و بھ طور گسترده ای از این روش زھکشی از جملھ زھکشی توسط زھ

برای تثبیت خاک ھا در موارد مختلف از جملھ تحکیم خاک ھای رسی از طریق کاھش 
طول مسیر زھکشی و یا بھ عبارت دیگر زھکشی شعاعی مورد استفاده قرار گرفتھ 

 است.

 مدل سازی عددی -3

سازی بھتر و منطبق بر واقعیت و ھمچنین ایجاد شرایط  برای شبیھ در این پژوھش
پیچیده حاکم بر فرایند حرکت آب در خاک و جابجایی دیواره گودو ھمچنین اعمال 

افزار تفاضل  بھترین نمونھ رفتاری خاک و جریان آب در خاک، از نرم

دست  ھای بھ سنجی و بررسی داده است ھمچنین بھ منظور صحت استفاده��1FLACمحدود

ضمن قسمت در این  استفاده شده است. SEEP3Dافزار المان محدود  از نرم ،آمده

ھای مختلف  گام SEEP3Dافزار  سنجی توسط نرم و صحت ��FLACافزار  سازی توسط نرم نمونھ
 گیرد. سازی در محیط پیوستھ مورد بررسی قرار می شبیھ

 یساز شبیھ  -3-1

متر و  15*40*40ابعاد کلی زمین معادل  مدل کامل زمین و ابعاد گودبرداری1شکل در 

کھ  ھمانطورمتر نشان داده شده است.  5با عمق  10*10ی شده گودبردارقسمت 

                                                
1
Finite Difference 
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کلی بھ منظور کاھش حجم  نمونھموجود در  ایصفحھبا توجھ بھ تقارن  شود یممشاھده 
را بھ چھار قسمت تقسیم و  نمونھمحاسبات سنگین تراوش و جابجایی دیواره گود 

ی نھایی را برای ساز نمونھ
�

�
انجام داده شده است کھ در این صورت  کلی نمونھ 

 .است 5*5*5و ابعاد گود  15*20*20مورد بررسی  نمونھابعاد 
مشخصات فیزیکی خاک مورد  مشخصات فیزیکی خاک در مدلساختھ شده-1جدول مطابق 

کھ بھ کمک روابط زیر وزن مخصوص خاک در  ی نشان شده استساز نمونھاستفاده در 
پارامترھای مقاومتی -2جدول شرایط اشباع، خشک و مرطوب بیان شده است. ھمچنین در

 پارامتر ھای مقاومتی مورد استفاده در خاک بیان شده است. و مشخصات خاک

 
 

 
  مدل کامل زمین و ابعاد گودبرداری1شکل 

 مشخصات فیزیکی خاک در مدلساختھ شده-1جدول 
نوع 
  خاک

چگالی 
دانھ 

Gs 

 e 
نسبت 
  تخلخل

ω  میزان
رطوبت 
  (درصد)

n نسبت
  پوکی

ρ  چگالی
  مرطوب خاک

)
��

��
( 

ρ�  چگالی خشک
  خاک

)
��

��
(  

ρ���  چگالی
  اشباع خاک

)
��

��
(  

شن 
رس 
دار 

GC 

65/2  6/0  %15  375/0  1900  1650 2120 

 
)                                                                                                                 زن مخصوص مرطوبو( -)1(

γ = Gs γ�(1 − n)(1 + ω) 

                                                                         )                                                          وزن مخصوص خشک( -)2(
γ� = Gs γ�(1 − n) 

)                                                                                                                    وص اشباعوزن مخص( -)3(
γ��� = (Gs (1 − n) + n)γ� 

 پارامترھای مقاومتی و مشخصات خاک-2جدول 
اسم 
  الیھ

Cچسبن
  دگی 

)Kpa(  

C 
چسبندگی 
  اشباع 

)Kpa(  

زاویھ 
  اصطکاک
  (درجھ)

زاویھ 
اصطکاک 
  اشباع
  (درجھ)

ν 
ضریب 
پواس
  ون

K  مدول
  بالک

)Mpa(  

G 
مدول 
  برشی

)Mpa
(  

E  مدول
االستیس
  یتھ

)Mpa(  

ضری� �
ب 

فشار 
جانبی 

 خشک

��
ضریب  �

فشار 
جانبی 
 اشباع

Soil 40  30  23 5 3/0  2/7 9/3  10 53/0  86/0  

 در حالت اول(بدون وجود اثر آب) شبیھ سازی گود -3-2

سازی جابجایی دیواره گود بدون در نظر گرفتن اثر وجود آب و  در مرحلھ اول نمونھ
ضریب فشار گیرد. با توجھ بھ رابطھ روبرو  زھکش مورد بررسی و آنالیز قرار می

 .]14[جانبی برای خاک رسی عادی تحکیم محاسبھ شده است
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)                                                                                                                            فشار جانبی(-)4(
K0 ≈ 0.95 − Sin∅ 

 در حالت دوم(با وجود اثر آب) گود سازیشبیھ  -3-3

منظور تعیین جابجایی ایجادشده در دیواره گود در خاک اشباع از پارامترھای  بھ

در خاک اشباع با سطح آب  گودبرداریو  شده است  استفاده 2مربوطھ در جدول 
ذکر است شرایط  شده است. قابل شبیھ سازیزیرزمینی در ارتفاع صفر (سطح زمین) 

شده از دیواره و کف گود بھ کمک  مرزی محیط در این نمونھ بھ نحوی است آب خارج
شده و شرایط مرزی این محیط بھ صورت فشار صفر آب در کف و  پمپ از داخل گود خارج

شود.با توجھ بھ وجود آب زیرزمینی نیروی ناشی از وزن آب دیواره درنظر گرفتھ می

 .]15[آید دست می ھای زیر بھ ک با توجھ بھ رابطھو خا

)5(-                                                                                                                              

σ
�

= (ρd + nρw) ∗ g ∗ Z 

)6(-                                                                                   

σ
�

= σ
�

= ��0
′ ∗ ρd + ��0

′ (n − 1) + 1� ∗ ρw� ∗ g ∗ Z 

جابجایی دیواره (در سھ حالت اشباع مرطوب و 2شکل شده در در نمودارھای نشان داده
جابجایی دیواره گود با توجھ بھ اثر وجود آب و ھمچنین بدون وجود آب در سھ خشک)

 و خاک خشک نشان داده شده است. 15و  100حالت با درصد اشباع 

 صحت سنجی  -3-4

افزار المان  از نرم FLAC3Dافزار  نرم شده سازی انجام سنجی نمونھ ر صحتبھ منظو

نقطھ شاھد  21سنجی از  ن صحتبھ منظور بررسی ای. استفاده شده استSEEP3D محدود 
ذکر  افزار استفاده شده است ھمچنین قابل شده در این دو نرم ساختھ ھای نمونھ در

، سی کلیافزار از نظر ابعاد ھند شده در ھریک از این دو نرم ھای ساختھ است نمونھ
- اد مش بندی و مشخصات ھیدرولیکی خاک کامال� با یکدیگر منطبق بودهتعداد و ابع

 SEEP3Dنمونھ مدل سازی شده در - 4شکل ، FLAC3Dدر نمونھ مدل سازی شده - 3شکل اند. در
 نشان داده شده است. SEEP3DوFLAC3D مدلسازی انجام شده در دو نرم افزار عددی 

 
 

 
  جابجایی دیواره (در سھ حالت اشباع مرطوب و خشک)2شکل 
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  FLAC3Dدر نمونھ مدل سازی شده - 3شکل 

 

 
  SEEP3Dنمونھ مدل سازی شده در - 4شکل 

 نشان داده شده است.  مشخصات ھیدرولیکی مورد استفاده در نمونھ  3در جدول
 

 مشخصات ھیدرولیکی مورد استفاده در نمونھ 3جدول 
نفوذپذیری خاک (متر بر 

  ثانیھ)
شتاب گرانش   تخلخل خاک

  زمین
  ابعاد مش

 7-10*1 3/0  10  5/0*5/0*5/0 

 
در شکل مربوط بھ  .پس از آنالیز نشان داده شده است در اشکال زیرپروفیل سطح آب

است نشان  اشباع درصد 100پروفیل سطح آب در قسمتی کھ خاک  FLAC3Dافزار  نرم
آزاد آب بھ صورت کامال� واضح نشان و سطح  پروفیل SEEP3Dافزار  شده و در نرم داده

 - 6شکل ، FLAC3Dانحنای پروفیل سطح آب در  - 5شکل ھمانطور کھ در . داده شده است

ھای سطح آب در ھر دو  نشان داده شده است پروفیلSEEP3Dانحنای پروفیل سطح آب در 
ھا نقطھ  ای کھ با توجھ بھ شکل برھم منطبق بودند بھ گونھ افزار با خطای کمی نرم

افزار  متر ازلبھ گود و در نرم 6 معادل FLAC3Dآغاز انحنای پروفیل سطح آب در 

SEEP3D  مقایسھ فشار آب در دو -4جدول در . متر از لبھ گود بوده است 6نیز حدود
دست آمده و این  مقادیر فشار آب در نقاط شاھد بھ FLAC3D,SEEP3D نرم افزار

ھمانطور . مقادیر باھم مقایسھ و درصد خطای ھر یک از نقاط نشان داده شده است

 درصد است کھ این مقدار خطا فقط در چندین نقطھ 9شود حداکثر خطا  کھ مشاھده می

تواند بھ خاطر روش حل  درصد است کھ این خطا می 7بھ طور میانگین خطای کل  بوده،
 .معادالت براساس روش عددی المان محدود و تفاضل محدود باشد
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  FLAC3Dانحنای پروفیل سطح آب در  - 5شکل 

  

  
  SEEP3Dانحنای پروفیل سطح آب در  - 6شکل   

 
 FLAC3D,SEEP3D مقایسھ فشار آب در دو نرم افزار-4جدول 

21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

ID  
5/10 3/5 10 5 5/15 62/15 45/15 7/15 73/15 3/15 15 4/15 28/15 56/15 15 7/14 7/15 4/15 7/14 46/14 9/8 SEEP3D

فشارآب
7/9 8/4 45/9 62/4 61/14 54/14 46/14 42/14 54/14 4/14 25/14 2/14 5/14 25/14 14 86/13 4/14 18/14 86/14 71/14 33/14 FLAC3D

فشارآب
8 9 6 6 6 7 6 8 8 6 5 8 5 8 7 6 8 8 6 5 6 

درصد 
خطا

 

 سازی گود با در نظر گرفتن زھکش شبیھ  -3-5

ابتدا باید بھ این نکتھ ھا در دیواره گود تأثیر اثر زھکش بررسی بھ منظور
ثر سرعت تراوش آب از ا 1اشاره کرد کھ در تحلیل تراوش با توجھ بھ حالت ماندگار

و این امر سبب افزایش  وجود زھکشھا باعث کاھش سطح آب شده ،پوشی شده چشم
بھ شود. خلی خاک میپارامترھای مقاومتی خاک مانند چسبندگی و زاویھ اصطکاک دا

نمونھ مختلف مدل سازی  30کش در کاھش جابجایی دیواره گود منظور بررسی اثر زھ
شده کھ از نظر عمق قرارگیری زھکش از کف گود و طول زھکش و ھمچنین تعداد زھکش 

این مدل ھا  مشخصات نمونھ ھای ساختھ شده-5جدول در باشد.با یکدیگر متفاوت می

                                                
1 Steady state 
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-متر می 5/0بیان شده است.قابل ذکر است در جدول ذیل فاصلھ بین زھکش ھا معادل 
 باشد.

 نمونھ ھای ساختھ شده-5جدول 
شماره 
 نمونھ

عمق 
 )D(گود

ارتفاع 
زھکش از 

 )H(کف گود

طول 
 )L(زھکش

تعداد 
 )N(زھکش

نسبت طول 
زھکش بھ 

 )L/D(عمق

نسبت 
ارتفاع 
زھکش از 

کف بھ عمق 
 )H/D(گود

فاصلھ بین 
 )d(زھکش 

نسبت طول 
زھکش بھ 

فاصلھ بین 
 )L/dا(آنھ

1 5 0 5/2 1 5/0 0 1 5/2 

2 5 0 5/2 2 5/0 0 1 5/2 

3 5 0 5/2 3 5/0 0 1 5/2 

4 5 0 5/2 4 5/0 0 1 5/2 

5 5 0 5/2 5 5/0 0 1 5/2 

6 5 0 5 1 1 0 1 5 

7 5 0 5 2 1 0 1 5 

8 5 0 5 3 1 0 1 5 

9 5 0 5 4 1 0 1 5 

10 5 0 5 5 1 0 1 5 

11 5 1 5/2 1 5/0 2/0 1 5/2 

12 5 1 5/2 2 5/0 2/0 1 5/2 

13 5 1 5/2 3 5/0 2/0 1 5/2 

14 5 1 5/2 4 5/0 2/0 1 5/2 

15 5 1 5/2 5 5/0 2/0 1 5/2 

16 5 1 5 1 1 2/0 1 5 

17 5 1 5 2 1 2/0 1 5 

18 5 1 5 3 1 2/0 1 5 

19 5 1 5 4 1 2/0 1 5 

20 5 1 5 5 1 2/0 1 5 

21 5 2 5/2 1 5/0 4/0 1 5/2 

22 5 2 5/2 2 5/0 4/0 1 5/2 

23 5 2 5/2 3 5/0 4/0 1 5/2 

24 5 2 5/2 4 5/0 4/0 1 5/2 

25 5 2 5/2 5 5/0 4/0 1 5/2 

26 5 2 5 1 1 4/0 1 5 

27 5 2 5 2 1 4/0 1 5 

28 5 2 5 3 1 4/0 1 5 

29 5 2 5 4 1 4/0 1 5 

30 5 2 5 5 1 4/0 1 5 

 
نشان داده شده است  مدل شماره یک- 7شکل بھ منظور درک بھتر از مدل سازی انجام شده

از دو قسمت  ،مدل صفحھ ایشود بھ دلیل تقارن در این شکل ھمانطور کھ مشاھده می
تشکیل شده قسمت نقطھ چین بھ منظور کاھش حجم محاسبات حذف شده است.درمورد قرار 

  روی محور تقارن قرار داده شده استگیری زھکش با توجھ بھ شکل 



 ایران کیژئوتکناولین كنفرانس ملي مھندسی 
 دانشکده فنی مھندسی دانشگاه محقق اردبیلی

  ١٣٩٢مھر ماه 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

 )
m(

ق
عم

cmجابجایی دیواره 

Saturated Soil dry soil WET Soil drain L=2.5,H=0,N=1
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Saturated Soil dry soil WET Soil drain L=5,H=0,N=1

drain L=5,H=0,N=2 drain L=5,H=0,N=3 drain L=5,H=0,N=4 drain L=5,H=0,N=5

  
  مدل شماره یک- 7شکل 

پس از آنالیز انجام شده بر روی مدل ھای ساختھ شده می توان نتایج بدست آمده 
از جابجایی دیواره گود در خط تقارن محوری گود را مطابق شکل ھای زیر بیان 

 کرد.
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 8شکل 

جابجایی 
در  دیواره گود 

تا  1 مدل شماره 

5  
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drain L=2.5,H=1,N=1 drain L=2.5,H=1,N=2 drain L=2.5,H=1,N=3 drain L=2.5,H=1,N=4

drain L=2.5,H=1,N=5 Saturate Soil dry soil WET Soil

  
  
 

  10تا  6جابجایی دیواره گود در مدل شماره - 9شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

شکل  - 10
جابجایی 
دیواره 
در مدل  گود 
شماره 

 11  15تا 

 گیرينتیجھ -4

توان بدست آمده از تحلیل مدلھای عددی ساختھ شده میباتوجھ بھ منحنی ھای  .1
بھ این نتیجھ دست یافت کھ بیشترین تاثیر در محل قرار گیری زھکش ھا 

 باشد.پایین ترین نقطھ ممکن از کف گود می

کھ بیشترین توان بیان کردمی ھای کناری گودبا توجھ بھ اثر وجود کولھ .2
رض گود بوده بھ ھمین دلیل بیشترین اثر وجود جابجایی دیواره گود در وسط ع

 زمانی است کھ زھکش در وسط عرض گود باشد زھکش 

قرار دادن زھکش در کناره و  شوددر مدلسازی ھای انجام شده مشاھده می  .3
 نزدیک کولھ ھای گود تاثیر کمی در جابجایی دیواره گود دارد.

نمود کھ طول زھکش در توان اینگونھ برداشت در مدلسازی انجام شده می .4
باشد و این طول بیھنھ کھ بیشترین دیواره گود دارای محدوده بھینھ می

باشد و د معادل نصف ارتفاع گود میثیر را بر جابجایی دیواره گود دارتا
چنانچھ طول زھکش بیش از حد بھینھ باشد تاثیر ناچیزی بر جابجایی دیواره 

 گود دارد.
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