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 خالصھ

اعماق زمین بھ امروزه با توجھ بھ کمبود فضاھای شھری، نیاز بھ استفاده از 
شود. از این جھت است کھ ھر روزه منظور ساختمان سازی بیش از پیش احساس می

باشد و ھای عمیق در حال افزایش میویژه در شھرھای بزرگ تعداد گودبرداری بھ
تبدیل یکی از مھمترین مسائل در علم مھندسی عمران  بھ سازی این گودھاپایدار

طور ھا و بھپایدارسازی گودبرداری زمینةجدید در ھای نسبتا� . از روششده است
- سیستم میخکوبی در خاک و استفاده از ریزشمعدو توان بھ ھای خاکی میکلی شیب

کھ  ھای عمیق در شھر تھرانیکی از گودبرداری حاضر تحقیقھا اشاره نمود. در 
مورد  Flac تفاضل محدود افزارباشد توسط نرممتعلق بھ دانشگاه آزاد اسالمی می

ضخامت زیاد خاک  وجود بحث و بررسی قرار گرفتھ است. در این پروژه بھ دلیل
پیشنھاد گردیده  و استفاده از ریزشمع در خاکدستی ترکیب دو روش میخکوبی 

 طولھا و نصب میخ ھای ھندسی مختلفی از جملھ زاویۀراست. بدین منظور پارامت
جایی افقی دیواره در ھر یک ن جابھو میزا قرار گرفتھ ھا مورد تحلیلریزشمع

نصب  زاویۀ ترینمناسب دھدھا نشان میبررسی. نتایج است شدهاز حاالت بررسی 
سیستم ترکیبی عمق بھتر است در این  و باشدمی نسبت بھ افق درجھ 15ھا میخ

  د.ناز عمق گودبرداری در نظر گرفتھ شو بیشتر ی ریزشمعھاالمان
 

، Flacافزار میخکوبی، ریزشمع، نرم ھای عمیق،یگودبردار کلمات کلیدي:
  پارامترھای ھندسی

 
 

  مقدمھ  .1
 

ھا مبنی بر استفاده از عمق زمین بھ منظور امروزه با توجھ بھ افزایش درخواست
از اھمیت بسزایی  ھاپایدارسازی گودبرداریساختمان سازی، مطالعھ در خصوص نحوۀ 

                                                
1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی ژئوتکنیک
2 

 استادیار و عضو ھیئت علمی دانشگاه
  دانشگاه استادیار و عضو ھیئت علمی 3
  مدیر عامل شرکت فنی مھندسی رازی بندر 4
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 ،ھامناسب و یا ضعف در اجرای این نوع سازه چھ بسا عدم طراحی باشدمیبرخوردار 
 گاه جبران ناپذیری بھ بار آورده است.  صدماتتا بھ حال خسارات و 

ھای عمیق استفاده از سیستم میخکوبی ھای پایدار سازی گودبردارییکی از روش
پیدا  یبسیار رواج کھ این روش طی سھ دھۀ اخیربطوریباشد می )نیلینگ(در خاک 

در این روش خاک توسط میلگردھایی کھ بھ دور آنھا دوغاب سیمان تزریق  کرده است.
گردد و در انتھا پوششی از مش فوالدی بھ ھمراه ماسھ و سیمان شده است تسلیح می

 گردد.اجرا می هبر روی دیوار
توان سازه نگھبان بکاررفتھ در حفاری مبدأ اصلی روش میخکوبی خاک را می

تدبیر  و شود دانستروش تونل سازی اتریشی استفاده میفضاھای زیرزمینی کھ در 
ھای سنگی بھ بکارگیری آرماتورھای فوالدی غیر فعال و شاتکریت در نگھداری شیب

گردد. از اولین موارد بھ کارگیری روش میخکوبی خاک، پروژه برمی 1960اوایل دھھ 
آنجا کھ این  بود. از 1972تعریض راه آھن در نزدیکی ورسایلز فرانسھ در سال 

ھای نگھداری بود، بھ سرعت در فرانسھ روش مقرون بھ صرفھ و سریعتر از دیگر روش
و دیگر کشورھای اروپایی بھ کار گرفتھ شد. از اولین موارد کاربرد میخکوبی خاک 

ھا در ونکوور، واشنگتن و توان بھ نگھداری موقت حفاریدر آمریکا نیز می
 .]1[اشاره نمود 1970و اوایل  1960مکزیکوسیتی در اواخر دھھ 

ھا و ھمچنین ھا و فونداسیونروش دیگری کھ عموما� در بحث مقاوم سازی سازه
باشد. می )میکروپایل(استفاده از ریزشمع رود ھا بکار میپایدار سازی ترانشھ

باشند با قطر کم میھای ھمان شمع ،ھاھمانگونھ کھ از اسم این روش پیداست ریزشمع
گردد گردند و دوغاب در آنھا تزریق میسانتیمتر) کھ حفاری می 30کمتر از  (عموما� 

  باشند.کھ اغلب آنھا مسلح می
تاریخچھ ابداع ریزشمع نیز بھ اوایل دھھ پنجاه میالدی زمانی کھ دکتر 

گردد. در استفاده گردید باز می (Root Pile)ای ھای ریشھاز تکنیک شمع 1فرناندو لیزی
برای کارھای حمل و  1965ین روش در انگلستان استفاده گردید و در سال ا 1962سال 

 2نقل در آلمان استفاده شد. استفاده از این روش در آمریکا نیز توسط فونددیل
امروزه گسترش  .]2[آغاز گردید 1973ھایی در بوستون و نیویورک در سال در ساختمان

ھا بخشی از وظایف دفتر از ریزشمعاستفاده از ھر دو روش میخکوبی خاک و استفاده 
 باشد.می FHWA3توسعھ و تحقیقات 

 
سازی در پایدار در خصوص روش ترکیبی میخکوبی خاک و استفاده از ریزشمع

لی بھ طور صورت گرفتھ است و اندکیھای عمیق تاکنون مطالعات گودبرداری دیواره
ھا در گذشتھ انجام وشدر ارتباط با ھرکدام از ر خوبی جداگانھ تحقیقات بسیار

 است. پذیرفتھ
ھا یعنی طول و زاویة آنھا در روش بھ ھندسھ میخ ھابررسی یکی از در

جایی دیواره و نیروی کششی موجود در آنھا در دو میخکوبی و تأثیر آنھا بر جابھ
جایی حالت استاتیکی و دینامیکی پرداختھ شده است. در این مطالعھ، حداکثر جابھ

تحلیل استاتیکی در یک سوم ارتفاع دیواره گود اتفاق افتاده و با دیواره در 
ھا در ردیف باالیی، نیروی محوری کاھش یافتھ است و این کاھش کاھش زاویة میخ

 .[3] ھای ردیف پائینی سبب افزایش نیروی محوری گشتھ استزاویھ در میخ
خاکریزھا ھا بر عملکرد ای دیگر کھ بھ بررسی اثر طول ریزشمعدر مقالھ

توان بھ پرداختھ است نتایج حاکی از آن است کھ با در نظر گرفتن نشست مجاز می
ای مقاوم ھا بھ الیھھا دست یافت. ھمچنین چنانچھ ریزشمعطولی بھینھ برای ریزشمع

ھای قائم نخواھد جاییبرسند افزایش طولشان دیگر تأثیر چندان بر کاھش جابھ
ھا با توجھ ق عنوان شده است کھ استفاده از ریزشمعداشت. در انتھا در این تحقی

-تر، محدودیت کمتر فضای اجرا و سرعت باالتر در اجرا گزینھ مناسببھ قیمت پائین
 .]4[باشدھای معمولی میتری نسبت بھ شمع

در تحقیقی دیگر کھ روش ترکیبی میخکوبی و استفاده از شمع را مورد 
ھا مورد بررسی قرار ھا و تنشدر آن تغییر شکلارزیابی و تحلیل قرار داده است و 

اند نتایج حاکی از آن است کھ بھ دلیل وجود شمع در پاشنھ دیوار تنش گرفتھ
یابد و در ای کاھش می) بھ طور قابل مالحظھ4اعمالی برروی پوشش میخکوبی (شاتکریت

                                                
1 Fernando Lizzi 
2 Fondedile 
3 Federal Highway Administration 
4 Shotcrete 
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- رگتر میھا بززمین در شمع 1مقابل نیز با وجود سیستم میخکوبی  فشار غیر فعال
 .[5]گردد

 
تئاتر دانشگاه آزاد اسالمی واقع در تحقیق حاضر پروژه گودبرداری سالن آمفی

در حصارک تھران مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفتھ است. با توجھ بھ موقعیت ویژه 
ای شمال غرب تھران قرار دارد، جھت تسطیح قرارگیری پروژه کھ در مناطق کوھپایھ

ورد نظر عملیات خاکریزی با حجم باال انجام گرفتھ است کھ و ھموار سازی زمین م
تا  14این امر سبب افزایش ضخامت خاک دستی در سرتاسر زمین مورد نظر در حدود 

سازی مشاور ژئوتکنیک طرح، بھ منظور پایدار ترتیبمتر گردیده است،  بھ این  16
ھا ستفاده از ریزشمعھای گودبرداری سیستم ترکیبی میخکوبی خاک بھ ھمراه ادیواره

را پیشنھاد کرده است. در ادامھ مطالعھ سعی بر آن گردیده است کھ تغییر دو 
ھا در ھای ھندسی این روش ترکیبی یعنی تغییر زاویة میخمورد از مھمترین پارامتر

ھا مورد بررسی و تحلیل قرار ریزشمع طولسیستم میخکوبی دیواره و دیگری تغییر 
 گیرند.
 
 

 ت منطقھ مورد مطالعھمشخصا  .2
 

توپوگرافی منطقھ، زمین مورد مطالعھ تنھا از سھ سمت نیاز بھ  با توجھ بھ شرایط
مقاطع و ھمچنین مشخصات ژئوتکنیکی  این در ادامھ مشخصات پایدار سازی دارد.

 1در جداول کھ توسط مشاور ژئوتکنیک طرح ارائھ گردیده است  آنھاھای خاک در الیھ
 :نداشده ارائھ  2و 
 

  مشخصات مقاطع  -  1جدول 

 تیموقع
  مقطع

ارتفاع   مقطع
  وارهید

ضخامت خاک 
  یدست

دیوارة 
  شمالی

SECTION H  H=29.50 m  T=14.0  m  

دیوارة 
  غربی

SECTION I  H=20.5 m  T=15.0  m  

دیوارة 
  شرقی

SECTION A  H=17.40 m  T=16.0  m  

 
  خاک  یھاھیال یکیمشخصات ژئوتکن -  2جدول 

خاک   خاک ھیال یژگیو
  یدست

  خاک بکر

زاویھ اصطكاك داخلي 
  خاک

φʹ = 30.0º  φʹ = 35.2º  

   مقاومت چسبندگي خاک
kg/cm2 

cʹ = 0.05  cʹ = 0.2  

  ν= 0.34  ν = 0.2  ضریب پواسون

   مدول االستیسیتھ
Kg/cm2 

Es = 200.0  Es = 1500.0  

 خاک یعیوزن مخصوص طب
gr /cm3 

γwt = 1.60  γwt = 1.96  

 
 عددی مدلسازی  .3

  
موھر تار  مدل رف یق  ین تحق خاک در ا تاری  شده -مدل رف تھ  ظر گرف مب در ن کل

باشــد. است. این مدل، مدلی رایج برای نشان دادن گسیختگی برشی در خاک و سنگ می
باشد و تنش اصــلی ھای اصلی ماکزیمم و مینیمم میدر این مدل تنش تسلیم تابع تنش

ین  ندارد. از ا ست  تأثیری در شک سط  عات متو کاربردترین مدل در مطال پر  کھ  مدل 
ھــا توان در تحلیل پایداری حفریات زیرزمینی و پایداری شیبعمومی مھندسی است می

باشد کھ با بھره جست. پارامترھای الزم برای این مدل چسبندگی و زاویة اصطکاک می
 باشند. ای قابل دستیابی میھای نسبتا� سادهآزمایش

ھا در سیستم میخکوبی خاک از ر بھ منظور مدل کردن میخھمچنین در تحقیق حاض
ھای محوری تــک ھا الماناستفاده شده است. کابل Flacافزار در نرم 2ھای کابلالمان

توانند کشش و یا فشار را شوند و میبعدی ھستند کھ نیروھا در طول آنھا توزیع می
ھــا رای مدل کردن ریزشمعتحمل نمایند ولی توانایی تحمل ممان خمشی را ندارند. ب

                                                
1 Passive 
2 Cable Elements 
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-ھــای دوبعــدی مــیھای شمع المــاناستفاده شده است. المان 1ھای شمعنیز از المان
ھــای خمشــی را انتقــال توانند نیروھای نرمال و برشی و ھمچنین ممانباشند کھ می

 .[6]دھند
 مطالعات انجام شده در این تحقیق بر روی دیوارة شرقی صورت پذیرفتھ است.

در  ، مقــدار ســربار در طــول دیــوارة شــرقیرو یک جاده ماشــینعبور  با توجھ بھ
جھــت پایــدار ســازی  .[7]کیلوپاسکال در نظر گرفتھ شده است 12برابر با  ھاتحلیل

متــری  10ردیف مــیخ  3متری و  12ردیف میخ 4متری،  13ردیف میخ  5این دیواره از 
ستفاده شده اســت. فواصــل شوند، انصب میدرجھ نسبت بھ افق  15کھ ھمگی با زاویة 
ســانتیمتر در نظــر گرفتــھ  10متر و ضخامت شاتکریت نیز  5/1ھا افقی و قائم میخ

بــھ متــر  20 عمــقمتر بــھ  7/0× 7/0ردیف ریزشمع با شبکة  5شده است. ھمچنین از 
منظور پایدار سازی این دیواره استفاده شده است. پارامترھای استفاده شده در 

 4و  3ول شمارة ادر جد بھ ترتیب و ریزشمع خاکستم میخکوبی مدلسازی در ھر دو سی
 ارائھ گریده است.

  
 
 
 
  

پارامترھای  – 4جدول      رھای استفاده شده در سیستم میخکوبیپارامت – 3جدول 

   استفاده شده در سیستم ریزشمع

 
 

ھا حفــاری و باشد کھ در ابتدا ریزشمعروند اجرایی کار بھ این صورت می
 ھا درشوند. سپس عملیات گودبرداری آغاز شده و مرحلھ بھ مرحلھ میختزریق می

با توجھ بھ اجــرای  گردد.شاتکریت اجرا میو پوشش  داده شدهدیوار جای  داخل
با توجھ بھ تسلیح خاک  ھااین المانھا در مرحلھ اول، در محدودة نصب ریزشمع

بــھ منظــور کــھ یابــد و بھبود می کردهھای خاک تغییر و تزریق دوغاب، ویژگی
ھــای ارائــھ با ویژگــیرا  جدیدیتوان در آن محدوده خاک میکردن طرح   بھینھ

 :تعریف نمود 5جدول شماره شده در 
 

  ھاریزشمع تقویت شده توسطخاک  یکیمشخصات ژئوتکن -  5جدول 

تقویت خاک   خاک ھیال یژگیو
زاویھ اصطكاك داخلي   شده

 خاک
φ  ʹ= 35.0º 

مقاومت چسبندگي خاک   
kg/cm2 

c  ʹ= 0.30 

 ν= 0.30 ضریب پواسون

مدول االستیسیتھ   
Kg/cm2 

Es = 250.0 

خاک  یعیوزن مخصوص طب
gr /cm3 

γwt = 1.70 

  

ارائــھ  1ھندسھ مدلسازی انجام پذیرفتھ در دیوارة شرقی در شکل شــمارة 
 گردیده است:

  

                                                
1 Pile Elements 

دستور در   پارامتر
Flac 

مقدا
  ر

  واحد

 a 0.0078 m2 سطح مقطع سیستم

مدول االستیسیتھ 
 سیستم 

e 40 Gpa 

محیط خارجی 
 سیستم

peri 0.339 m 

شدن مقاومت جاری
 فشاری

ycomp 0.238 Mpa 

دن شمقاومت جاری
 کششی

yield 0.238 Mpa 

 kbond 61 Mpa سختی دوغاب

مقاومت چسبندگی 
 دوغاب

sbond 1.6 Kpa 

مقاومت اصطکاکی 
 دوغاب

sfric 20 degree 

دستور در   پارامتر
Flac 

مقدا
  ر

  واحد

 a 0.0078 m2 سطح مقطع سیستم

مدول االستیسیتھ 
 سیستم

e 40 Gpa 

محیط خارجی 
 سیستم

peri 0.314 m 

سختی برشی جدارة 
 شمع

cs_sstiff 21 Mpa 

مقاومت چسبندگی 
 جدارة شمع

cs_scoh 15 Kpa 

زاویة اصطکاک 
 جدارة شمع

cs_sfric 20 degree 

نوک  محوریسختی 
 شمع

cs_nstiff 21 Mpa 

مقاومت چسبندگی 
 نوک شمع

cs_ncoh 15 Kpa 

زاویة اصطکاک 
 نوک شمع

cs_nfric 20 degree 
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  در دیوارة شرقی گرفتھانجام  اولیة ھندسھ مدلسازی - 1شکل 

 عددی ھایمدلسازی بحث و بررسی  .4
  

قــی جــایی افھا بر مقدار جابھدر ابتدا بھ بررسی اثر تغییر زاویة میخ
ھا در سیستم میخکــوبی خــاک بــا دیواره پرداختھ شده است. بھ طور معمول میخ

-درجھ نسبت بــھ افــق نصــب مــی 15درجھ و عموما�  20تا  10ای در محدوده زاویھ
دھد کھ دوغاب بھ آسانی تحت نیروی این محدودة توصیھ شده اطمینان میگردند. 

 4در بررســی صــورت گرفتــھ . [8]نمایــد ثقلی خود سوراخ حفاری شده را پر مــی
-درجھ در محدودة توصیھ شدة آئین 20و  15، 10زاویھ انتخاب شده است. زوایای 

شــده ھــا کــامال� بصــورت افقــی نصــب حالتی کھ میخو یکبار ھم در  FHWAنامھ 
افقی دیــواره بــھ صــورت  ھایجاییمیزان جابھ 2در نمودار شکل شمارة  .باشند

زوایای مختلف بھ صورت نرمالیزه شــده ارائــھ با  نصب میخ حالت 4درصد برای 
جــایی ھابھ صــورت درصــدی از جابــھجاییجابھ بدین معنا کھ تمامی گردیده است

باشد محور عمــودی نمــودار نیــز . قابل ذکر میاندمحاسبھ شدهحداکثر دیواره 
نشان بین دو عدد صفر و یک را بھ صورت نرمالیزه شده  شرقی ارتفاع دیواره

 دھد.می
  

  
  ھاجایی افقی دیوارة شرقی با زوایای مختلف نصب میخمیزان جابھ - 2شکل 

باشد، بیشترین تغییــر شــکل افقــی مشخص می 2ھمانگونھ کھ در شکل شمارة 
. ایــن مســئلھ گردندھا بھ صورت افقی نصب دھد کھ میخدر حالتی رخ می دیواره

جایی افقی دیــواره ای حداکثر جابھکھ بھ بررسی نقطھ 3در نمودار شکل شمارة 
باشــد. کــامال� مشــھود مــیھا با زوایای مختلــف پرداختــھ اســت نیزدر نصب میخ

-مناســب جایی افقی دیوارهدر بررسی جابھ باشدمشخص می نمودارھمانطور کھ در 
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و  شیب مالیم پیدا کردهجایی کھ منحنی  باشددرجھ می 15ھا زاویة نصب میخ ترین
 جایی حداکثر نخواھد داشت.ا تأثیری بر جابھھپس از آن افزایش زاویة میخ

.   
  ھانصب میخ مختلفجایی افقی دیوارة شرقی با زوایای حداکثر جابھ - 3شکل 

 
ھا بھ عنوان متغیــر در نظــر گرفتــھ شــده ریزشمع در ادامة تحقیق، طول
کھ کامال�  عمــود  متر 22و  20، 18، 16 ھایطولھا با است. در این بررسی ریزشمع

 18 در مدلســازی دیوارة شــرقیارتفاع  و اندانتخاب شده باشندطح زمین میبر س
استفاده  متر در نظر گرفتھ شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است کھ

کند و چنانچــھ ایــن می ایفاھمانند یک دیوار حائل بتنی نقشی ، ھاریزشمع از
دیــواره جلــوگیری بــھ مناسبی برخوردار باشند از واژگونی  طولھا از ریزشمع

 عمل خواھد آمد.
در  متر کمتر از عمق گــودبرداری 2یعنی  متر 16ھا ریزشمع طولدر ابتدا 
 پایــداری باعــث تنھــا ایــن طــول کــھ نــدھا نشــان دادتحلیل .نظر گرفتھ شد

دچار لغزش شــده  رفتھرفتھ و بعد از آن خاک گرددمیمتر  15 تا عمق گودبرداری
گوة گسیختگی خاک و ھمچنــین نقــاط  4در شکل شمارة  .گرددو دیوار واژگون می

 باشند.بھ وضوح قابل رؤیت می شده در مرحلة آخر گودبرداریجاری
  

  
- ریزشمع دیوارة شرقی با نقاط مختلف خاک در مرحلة آخر گودبرداری موقعیت - 4شکل 

  متر  16ھایی بھ طول 
  

-آمده از تحلیــل توجھ بھ نتایج بدستھا با ریزشمعطول مناسب  در بررسی
-گردد کھ برای دستیابی بھ طول بھینــھ ریزشــمع، مــیھا، اینگونھ استنباط می

طول ست  گودبرداری  یبای ھایی  مق ن شتر از ع ندکی بی کھ ا شود  تھ  ظر گرف در ن
مشابھ با قسمت قبل آورده شده اســت کــھ  ینیز نمودار 5در شکل شمارة  باشد.

باشــد و فقی دیواره بــھ درصــد مــیجایی امحور افقی آن نمایانگر میزان جابھ
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در  بھ صورتی کھ مقــادیردھد محور عمودی نیز ارتفاع دیوارة گود را نشان می
 اند.ھر دو محور نرمالیزه شده

 

  
  مختلف  ھایھا بھ طولریزشمعجایی افقی دیوارة شرقی با میزان جابھ - 5شکل 

  

شــمع بــا عمــق در حالتیکھ طول ریز گرددمشاھده می 5ر شکل ھمانطور کھ د
دھــد جایی افقی دیواره در تاج آن رخ میگودبرداری یکسان باشد، حداکثر جابھ

 ینیــرو توزیــع ادامــھدر  باشــد.ترین حالت طراحی میکھ چنین وضعیتی بحرانی
بــا یکــدیگر  6متری در شکل شــمارة  20متری و  18ریزشمع  طولدو  برایمحوری 

 اند.مقایسھ شده
  

    
متری ب)  18ھای ھا الف) سمت راست: ریزشمعری موجود در ریزشمعنیروی محو - 6شکل 

  متری 20ھای سمت چپ: ریزشمع
  

-را نمایش میھا کھ نحوة توزیع نیروی محوری در طول ریزشمع شکل فوقدر 
متــر)  بــا افــزایش فاصــلھ از لبــھ  18در قسمت الف (ریزشــمع بــا طــول  دھد

ھــا ی ایجــاد شــده در ریزشــمعگودبرداری یعنی از راست بھ چپ، نیــروی محــور
متــری) بــا  20یابد در حالیکــھ در قســمت ب (اســتفاده از ریزشــمع افزایش می

 3افزایش فاصلھ از لبھ گودبرداری، ابتدا نیروھای محوری تا ریزشمع شــمارة 
 یابد.و در ادامھ مجددا� کاھش می یافتھافزایش 

 ریزشــمع ختلــفم ســھ طــول برایجایی افقی دیواره حداکثر جابھ 7در شکل 
ھــا بــدون ارائھ گردیده است. ھمانطور کھ پیشتر گفتھ شد نصــب ایــن ریزشــمع

. ھمانطور ندانحراف و کامال� بھ صورت عمود بر سطح زمین در نظر گرفتھ شده ا
متر، حــداکثر جابجــایی  20متر تا  18کھ مشخص است با افزایش طول ریزشمع از 

متــر از  22ابد و با ادامھ آن تا عمــق کاھش می ی ایافقی بھ طور قابل مالحظھ
 2شود. یعنی استفاده از ریزشــمع بــا طــول شدت کاھش جابجایی افقی کاستھ می

متر بیشتر از عمق گودبرداری در کاھش جابجایی حداکثر بسیار موثر است و پس 
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قی  جایی اف حداکثر جاب کاھش  بر  ندانی  ثر چ شمع ا طول ریز فزایش  از آن، ا
 دیواره ندارد.

 
  

  
  ھای مختلفھایی بھ طولریزشمعجایی افقی دیوارة شرقی با حداکثر جابھ - 7کل ش

 گیرینتیجھ  .5
  

مــوارد زیــر خالصــھ  درتوان را می صورت گرفتھھای تحلیلنتایج حاصل از 
 نمود:
 
-در مواقعی کھ با ضخامت زیاد خاک دستی روبرو ھســتیم، یکــی از روش -1

ھــای خــاکی اســتفاده از ھھای مفید و بھینھ در پایدار سازی ترانشــ
 باشد.سیستم ترکیبی میخکوبی خاک و ریزشمع می

ھــا در سیستم ترکیبی میخکوبی دیواره و استفاده از ریزشمع، ریزشمع -2
-با تسلیح و تزریق بخشی از خاک ھمانند یک دیوار حائل بتنی عمل می

ھــای ژئــوتکنیکی خــاک در آن کنند و باعث بھبود قابل مالحظة ویژگــی
 گردند.یمنطقھ م

زاویــة نصــب  تــرینمناسبھای افقی دیواره شکلدر بررسی میزان تغییر -3
درجھ نسبت بھ افق بدست آمد. این در حالی اســت کــھ آئــین  15ھا میخ

-درجھ را برای نصب میخ 20تا  10ای در محدودة زاویھنیز  FHWAنامھ 
 ھا توصیھ کرده است.

یزشمع با وجود ضخامت در سیستم ترکیبی میخکوبی خاک و استفاده از ر -4
در ھا بیشتر از عمق گودبرداری طول ریزشمع بھتر استزیاد خاک دستی 
تواند باعــث . چھ بسا طول کمتر از عمق گودبرداری مینظر گرفتھ شود

 واژگونی دیواره گردد. 
در میــزان و چگــونگی مــؤثری  ھا موجــب تغییــرریزشمع طولتغییر در  -5

تواند کھ این امر می شودمی ریزشمعھای  المانتوزیع نیروی محوری در
 .گرددجایی دیوارة گود موجب تغییر در شکل نھایی جابھ
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