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 خالصھ

 بھجمعیت وھمچنین  تراکم افزایش،شھرنشیني افزون روز گسترشبھ  توجھ با امروزه 
 افزایش گودبرداری عمق و زیرزمین طبقات تعداد مدرن معماری و شھرسازی ضوابط دلیل
 ھنگام در مناسب پایداري ایجاد شھري، سازھاي و ساخت در مھم مسائل از یكي .است یافتھ

 و فني مسائل رعایت است. متاسفانھ عدم نگھبان ي سازه اجراي و تخریب،گودبرداري
 ھاي ساختمان برخي تخریب باعث نگھبان ھاي سازه ساخت و گودبرداري درتخریب، ایمني
وسازھاي  گودبرداري وھمچنین جان باختن بسیاری از ھم وطنانمان درساخت مجاور
در این مقالھ ضمن بررسی انواع روش ھای پایداری گودبرداری ھا  شده است. شھري

دیافراگمی ، مھار متقابل ، اعم از روش مھار سازی، دوخت بھ پشت ، دیواره 
روش ھا نیز  ،سپر کوبی، ، اجرای خرپاو... بھ معایب ومزایا این اجرای شمع

  پرداختھ می شود.  
 

  سازه نگھبان ،پایداری،تخریب  کلمات کلیدي: گودبرداری ،
 

 مقدمھ     .1

 … و متروھا ھا، تونل بلند، ھای ساختمان ساخت بھ نیاز شھرھا روزافزون و سریع گسترش با
اما در بیشتر  .است شده بیشتر نیز ھستند گودبرداری ھای عملیات دربرگیرنده ھمگی کھ

شود. متأسفانھ بسیاری ھنوز فکر  ھای سنتی گذشتھ استفاده می موارد از ھمان روش
ای  کنند کھ بھ کارگیری تمھیدات ایمنی الزم در گودبرداری ھزینھ و زمان بیھوده می

کند، در حالیکھ گودبرداری اصوال� جزو کارھای پیچیده و بسیار  را بھ کار تحمیل می
شود و بھ ویژه در گودھای با عمق زیادتر نیازمند  محسوب میخطرناک مھندسی 

ای  ھای ھمھ جانبھ، دقت و نظارت و در نھایت صرف وقت و ھزینھ قابل مالحظھ بررسی
است تا جان و مال مردم از این طریق بھ خطر نیافتد. با این حال عدم آشنایی بھ 

 شود ھ ایجاد حادثھ میانگاری و یا سودجویی غیرمسئوالنھ منجر ب اصول فنی، سھل
فشار جانبی وارد بر این جداره ھا ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و 
نیز سر بار ھای احتمالی روی خاک کنار گود می باشد. این سربارھا می توانند 
شامل خاک باالتر از تراز افقی لبھ ی گود ، ساختمان مجاور ، بارھای ناشی از 

مجاور و ... باشند. بھ منظور جلوگیری از ریزش ترانشھ و بھره برداری از معابر 
تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری ، سازه ھای موقتی را برای مھار 
ترانشھ اجرا می کنند کھ بھ آن سازه ھای نگھبان می گویند. موضوع گودبرداری و 

سیعی است و طراحی و اجرای سازه ھای نگھبان در مھندسی عمران دارای گستره و
اجرایی و اقتصادی و  و نیاز بھ بررسی ھا و مطالعات و مالحظات ژئوتکنیکی

 بطور لیکن دارد؛ وجود گود محافظ ھای سیستم اجرای برای زیادی روشھای .اجتماعی دارد
 شرایط بھ بستھ می گیرد قرار استفاده مورد گود جبھھ از محافظت برای کھ روشی ھر کلی
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 خاص روش یک کھ گفت توان نمی ھرگز و دارد خود بھ مخصوص معایب و مزایا یکسری مختلف،
 مجریان و پیمانکاران معموال�  اینکھ بھ توجھ با .است تر ارجح ھا روش دیگر بر ھمواره
 پایان بھ را گودبرداری عملیات ھزینھ، حداقل صرف با مایلند گودبرداری ھای پروژه

 اصول رعایت مورد در گرفتھ صورت ھای توجھی بی بعلت کھ شود می مشاھده بعضا�  رسانند،
 با حال.است شده گرفتھ بیگناه انسان ای عده جان و ریختھ فرو گود دیواره طراحی، و ایمنی

 حتما�  شود، ارائھ یھا گودبردار مھار برای روشی باشد قرار اگر شرایط این گرفتن نظر در
 آن اجرای ضمنا و باشد نداشتھ خاص تکنولوژی بھ نیاز و بوده ھزینھ کم امکان حد تا باید
ومعایب  ھدف در این مقالھ روش ھای مختلف این بھ رسیدن برای .باشد آسان نیز

ومزایای ھرروش بھ طور کامل ذکر شده است البتھ شایان ذکر است قضاوت مھندس 
ژئوتکنیک وشناخت رفتار خاک بسیار مھم است چرا کھ بعضا در جاھایی بھ دلیل عدم 

 شناخت وضعیت خاک با وجود سازه ھای نگھبان  دیواره گود فروریختھ است.

                                             انواع روشھای پایدارسازی گود.        2

 روش مھار سازی   .2.1 

در این روش، برای مھار حرکت و رانش خاک، با استفاده از تمھیداتی خاص، از خود 
خاک ھای دیواره کمک گرفتھ می شود. ابتدا در حاشیھ زمینی کھ قرار است 
گودبرداری شود، در فواصل معین چاھھایی حفر می کنیم. عمق این چاھھا برابر با 

نی انتھای تحتانی این چاھھا عمق گود بھ اضافھ ی مقداری اضافھ برای شمع بت
است.پس از حفر چاھھا، در درون آنھا پروفیل قرار می دھیم. بھ منظور تأمین 

 0.25گیرداری و مھاری کافی برای این پروفیل ھا، انتھای پروفیل ھا را بھ میزان 
عمق گود، پایین تر از رقوم کف گود در درون بخش شمع ادامھ می دھیم و  0.35تا 

روفیل ھا نیز شاخکھایی را در نظر می گیریم.سپس، شمع انتھای در انتھای پ
تحتانی را ، کھ قبال� آرماتوربندی آن را اجرا کرده و کار گذاشتھ ایم، بتن ریزی 
می کنیم. بدین ترتیب پروفیل ھای فوالدی مزبور در شمع مھار می شوند و پروفیل 

پس از اجرای مراحل فوق، ھای فوالدی ھمراه با شمع نیز در خاک مھار می گردند. 
عملیات گودبرداری را بھ صورت مرحلھ بھ مرحلھ اجرا می کنیم. در ھر مرحلھ، پس 
از برداشتن خاک در عمق آن مرحلھ، برای جلوگیری از ریزش خاک، با استفاده از 

 10ویژه، در بدنھ ی گود چاھکھایی افقی یا مایل، بھ قطر حدود  حفاریدستگاھھای 
سانتیمتر، دزر جداره ی گود حفر می کنیم. آنگاه درون این چاھکھا  15تا 

رون آنھا بتن تزریق می کنیم. طول این میلگردھایی را کار گذاشتھ و سپس د
چاھکھا، بھ نوع خاک و پارامترھای فیزیکی و مکانیکی آن، و نیز بھ عمق گود 

متر است.پس از انجام این مرحلھ،  10تا  5بستگی دارد و مقدار آن در حدود 
پانلھای بتنی پیش ساختھ ای را در بین پروفیلھای قائم قرار داده و آنھا را از 

میلگردھای بیرون آمده از چاھکھا بھ نحو مناسبی متصل می کنیم و از  سویی بھ
سویی دیگر پانلھا را بھ پروفیلھای قائم وصل می کنیم. بھ جای استفاده از این 
پانلھای پیش ساختھ می توانیم آنھا را بھ صورت درجا اجرا کنیم. ھمچنین می 

س بر روی آن بتن پاشی توانیم ابتدا بر روی دیواره آرماتور بندی کرده و سپ
)shotcrete کنیم.برای اتصال پانلھا بھ میلگردھای بیرون آمده از چاھکھا می (

توانیم سر میلگردھای مزبور را رزوه کرده با استفاده از صفحات سوراخ دار تکیھ 
گاھی و مھره، آنھا را با پانل درگیر کنیم.کلیھ عملیات فوق را بھ صورت مرحلھ 

  بھ پایین اجرا می کنیم. بھ مرحلھ، از باال

 مزایای روش مھار سازی 2.1.1

. مشخصات مکانیکی خاک بر اثر تزریق بتن در درون چاھکھا بھبود می یابد،لذا 1
بر اثر این امر، عالوه بر کمک گرفتن از خاک اطراف جداره برای مھار رانش خاک، 

  می یابد.میزان رانش خاک نیز بر اثر بھبود مشخصات مکانیکی خاک کاھش 
  . سازه نگھبان در داخل گود جاگیر نیست.2
  . از خاک موجود برای مھار دیواره گود استفاده می شود.3
  
 معایب روش مھار سازی  2.1.2
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. استفاده از بدنھ ی خاک مجاور دیواره گود ضروری است. لذا در مواردی کھ خاک 1
حریم تاسیسات و معابر مجاور گود در زیر یک ساختمان یا در حریم ھمسایھ یا در 

شھری باشد، از این روش نمی توان استفاده کرد یا استفاده از آن با محدودیت 
  ھمراه است.

. بھ دلیل ضرورت اجرا عملیات بھ صورت مرحلھ بھ مرحلھ، بھ زمالن زیادی نیاز 2
دارد. البتھ این امر ممکن است در پروژه ھای بزرگ مطرح نباشد بلکھ برعکس ممکن 

  ان کلی اجرا کار نیز، بھ ویژه با مدیریت صحیح، کاھش یابد.است زم

. ھزینھ اجرای عملیات، بھ دلیل تکنولوژی پیشرفتھ تر، در مقایسھ با روشھای 3
ساده تر بیشتر است. ولی در پروژه ھای بزرگ و در احجام زیاد ممکن است این امر 

  مطرح نباشد و برعکس ھزینھ کلی کار کاھش یابد.
اه ھای خاص نظیر دستگاه ھای الزم برای حفر چاھکھا، تزریق، حمل . بھ دستگ4

  پانلھا و ... نیاز دارد.
. بھ افراد با تخصص ھای باالتر در رده ھای مختلف فنی برای اجرای عملیات 5

  مربوطھ، در مقایسھ با روشھای ساده تر نیاز دارد.
  
 روش دوخت بھ پشت    2.2

ارسازی دارد. در این روش نیز حفاری را بھ این روش، مشابھت زیادی بھ روش مھ
صورت مرحلھ بھ مرحلھ و از باال بھ پایین گود اجرا می کنیم.در ھر مرحلھ بھ کمک 
دستگاھھای حفاری ویژه، چاھکھای افقی یا مایل در بدنھ ی دیواره ی گود حفر می 

بتن  کنیم. سپس، درون این چاھکھا کابلھای پیش تنیده قرار می دھیم و با تزریق
در انتھای چاھک، این کابلھا را کامال� در خاک مھار می کنیم. سپس کابلھای مزبور 
را بھ کمک جکھای ویژه ای می کشیم و انتھای بیرون آمده ی کابل را بر روی سطح 
جداره ی گودمھار می کنیم. آنگاه بھ درون چاھکھای مزبور بتن تزریق می کنیم. 

کافی آن، کابلھا را از جک آزاد می کنیم. این  پس از سخت شدن بتن و کسب مقاومت
کار موجب آن می شود کھ نیروی پیش تنیدگی موجود در کابل خاک را فشرده سازد، و 
در نتیجھ خاک فشرده تر و متراکم تر شده و رانش ناشی از آن کاھش یابد، و در 

ه منتقل عین حال کھ نیروی رانش خاک در جداره گود بھ خاکھای داخل بدنھ ی دیوار
شده و خاک بدنھ ی انتھایی، بھ عنوان سازه ی نگھبان عمل کرده و رانش خاک بدنھ 
ی مجاور جداره را تحمل می کند.عمق گودبرداری در ھر مرحلھ، بستگی بھ نوع خاک 

 متر است. 3تا  2و فاصلھ ی بین چاھکھا دارد و معموال� در حدود 

 مزایای روش دوخت بھ پشت  2.2.1

مکانیکی خاک بر اثر تزریق بتن بھ درون چاھکھا و نیز پیش تنیده شدن . مشخصات 1
خاک بھبود می یابد. در نتیجھ ھم از خاک اطراف جداره برای مھار رانش خاک 

استفاده می شود و ھم میزان رانش خاک بر اثر بھبود مشخصات مکانیکی خاک کاستھ 
  می شود.

  . سازه نگھبان در داخل گود جاگیر نیست.2
  از خاک موجود برای مھار دیواره ی گود استفاده می شود.. 3
  
 معایب روش دوخت بھ پشت 2.2.2

. استفاده از بدنھ خاک مجاور دیواره ی گود ضروری است. لذا در مواردی کھ خاک 1
مجاور گود در زیر یک ساختمان یا در حریم ھمسایھ یا در حریم تاسیسات و معابر 

وان استفاده کرد یا استفاده از آن با محدودیت شھری باشد، از اینت روش نمی ت
  ھمراه است.

.بھ دلیل ضرورت اجرای عملیات بھ صورت مرحلھ بھ مرحلھ، بھ زمان زیادی نیاز 2
دارد. البتھ ممکن است در پروژه ھای بزرگ این امر مطرح نباشد بلکھ برعکس ممکن 

  ش یابد.است زمان کلی اجرای کار نیز، بھ ویژه با مدیریت صحیح، کاھ

.ھزینھ ی اجرای عملیات،بھ دلیل تکنولوژی پیشرفتھ تر، در مقایسھ با روش ھای 3
ساده تر بیشتر است. ولی در پروژه ھای بزرگ و در احجام زیاد ممکن است این امر 

  مطرح نباشدو برعکس ھزینھ ی کلی کار کاھش یابد.

ا، تزریق، پیش . بھ دستگاه ھای خاص نظیر دستگاه ھای الزم برای حفر چاھکھ4
  تنیدگی کابلھا و ... نیاز دارد.

. بھ افراد با تخصص ھای باالتر در رده ھای مختلف فنی برای اجرای عملیات 5
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  مربوطھ، در مقایسھ با روشھای ساده تر نیاز دارد.
  
  1روش دیواره ی دیافراگمی    2.3

در این روش ابتدا بھ کمک دستگاه ھای حفاری ویژه محل دیوار نگھبان را حفر می 
و سیمان پر می کنیم  2کنیم. سپس بھ طور ھمزمان محل حفر شده را با گل بنتونیت 

تا از ریزش خاک دیواره محل حفر شده جلوگیری شود. سپس قفسھ ی آرماتور ھای 
ه کرده ایم، در داخل محل حفر شده ی دیوار نگھبان را، کھ از قبل ساختھ و آماد

دیوار جا می دھیم. آنگاه بتن ریزی دیوار را انجام می دھیم. بتن مصرفی معموال� 
  از نوع بتن روان و با کارآیی زیاد است.

 دیوارھای دیافراگمی بھ صورت پیش ساختھ و پس کشیده نیز اجرا می شود

.  
 مزایای روش دیواره ی دیافراگمی 2.3.1

  اجرای کار بسیار زیاد است. . سرعت1
  نی کار بسیار زیاد است.. درجھ ی ایم2

دیافراگمی ھم بھ عنوان سازه نگھبان گود رفتار می کند و ھم در حین . دیوار3
  بھره برداری از آن بھ عنوان دیوار حایل استفاده می شود.

  ست..دیوار دیافراگمی بھ ویژه برای حفاری ھا و گودھای با طول زیاد مناسب ا4
  
 معایب روش دیواره ی دیافراگمی 2.3.2

. در احجام کم، ھزینھ ی اجرای کار بسیار زیاد است، ولی در احجام زیاد ھزینھ 1
  ی کلی کار می تواند از روشھای ساده تر کمتر تیز باشد.

. در این روش، دستگاه ھای حفاری مربوطھ نیاز بھ فضای کار زیادتری دارند و 2
فضای دو طرف دیواره محدودیت داشتھ باشیم، اجرای کار  در صورتی کھ از نظر

  ناممکن خواھد بودو یا اینکھ بھ سختی صورت می گیرد.
  . در این روش بھ دستگاه ھای حفاری ویژه ای نیاز است.3
. در این روش بھ نیروھای با تخصص باال برای کار با دستگاه ھای مورد نظر و 4

  سایر موارد نیاز است.
  
 مھار متقابل روش    2.4

این روش برای گودھای بھ عرض کم مناسب است. در این روش ابتدا در دو طرف گود، 
در فواصای معین از یکدیگر چاھکھایی را حفر می کنیم. طول این چاھکھا برابر با 

برابر عمق گود است.  0.35تا  0.25عمق گود بھ اضافھ ی مقداری اضافھ تر حدود 
در  تأمین گیرداری انتھای تحتانی پروفیلھایی است کھاین عمق اضافھ بھ منظور 
سپس در درون این چاھکھا پروفیلھای فوالدی یا ، مطابق چاھک قرار داده می شوند.

با محاسبات و نقشھ ھای اجرایی، قرار می دھیم. طول این پروفیل ھا را معموال� بھ 
تر ازتراز باالیی گونھ ای در نظر می گیریم کھ انتھای فوقانی آنھا تا حدی باال

  گود قرار گیرند.
آنگاه قسمت فوقانی ھر دو پروفیل قائم متقابل مزبور را بھ کمک تیر ھا یا 

شود کھ ھر دو پروفیل قائم  خرپاھایی بھ یکدیگر متصل می کنیم. این کار موجب می
پس از آن، عملیات گودبرداری را بھ تدریج بل، بھ پایداری یکدیگر کمک کنند.متقا

می دھیم . در صورت لزوم، در نقاط دیگری از ارتفاع پروفیلھای قائم نیز انجام 
در صورتی کھ خاک خیلی ریزشی باشد باید در تم مھار متقابل را اجرا می کنیم.سیس

سیستم اعضای مناسب دیگر استفاده کنیم. بین اعضای قائم از الوارھای چوبی یا
ستم قابی آن، یعنی در جھت طول مھار متقابل فوق الذکر باید در جھت عمود بر سی

 گود، نیز بھ صورت مناسب مھاربندی شود.

 مزایای روش مھار متقابل  2.4.1

                                                
1 diaphragm wall 
2 bentonite slurry 
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از آن جملھ . در گودبرداری ھای با عرض کم دارای مزایای بسیار زیادی است کھ 1
 ، و جاگیری کمتر  کمتر سرعت زیادتر، ھزینھ ی

اجرای کانالھا می تواند بسیار . این روش، بھ ویژه در بسیاری از عملیات 2
 سودمند واقع شود.

 معایب روش مھار متقابل  2.4.2

متر، شود و نیز در صورتی  10. در صورتی کھ عرض گود زیاد، مثال� بیش از حدود 1
کھ عمق گود زیاد باشد ممکن است مھاربندی ھای عرضی و یا مھار بندی ھای 

  بروز مشکل در اجرای کار بشود.ترازھای مختلف دست و پاگیر شده و موجب 
  
 روش اجرای شمع    2.5

در این روش، در پیرامون زمینی کھ قرار است گودبرداری شود در فواصل معینی از 
ھم، شمعھایی را اجرا می کنیم. این شمعھا می توانند از انواع مختلف مصالح 

ورت توان بھ صسازه ای نظیر فوالد، بتن و چوب باشند. ھمچنین شمعھای بتنی را می 
در این روش، شمعھا فشار جانبی خاک را بھ صورت پیش ساختھ یا درجا اجرا کرد.

ھای شمعھا چیزی در تیرھای یک سر گیردار تحمل می کنند. طول گیرداری الزم در انت
پس از اجرای شمعھا، می توان عملیات گودبرداری را اجرا کرد. در است. 0.3حدود 

 در امتداد دیواره ی گود مھاربندی کرد.صورت لزوم باید شمعھا را 

 روش ھای مختلف اجرای شمع ھای درجاریز  1.2.5

 اجرای دیوار محافظت پیوستھ (آب بند) 1.1.2.5

در این روش ابتدا شمع ھایی با بتن پالستیک یک در میان حفاری واجرا می گردد 
زنجیره ای  وسپس بارعایت ھم پوشانی ھای اصلی وسازه ای با رعایت احداث جداره

 )1وپیوستھ اجرا می گردد.(شکل

 اجرای دیوار محافظت ناپیوستھ  2.1.2.5

در مواردی کھ توده خاک وسنگ دارای چسبندگی زیاد بوده وسطح آب زیر زمینی 
پائین بوده می توان از شمع ھای درجاریز ناپیوستھ وبا فاصلھ استفاده نمود. در 

ک ،بین شمع ھا با وجود پدیده قوس این روش بدلیل چسبندگی بین دانھ ھای خا
خوردگی پایداری جانبی وجود دارد.با در نظر گرفتن شرایط وپارامترھای 

برابر قطرشمع 2ژئوتکنیکی خاک معموال حداکثرفاصلھ ھای محورتامحورشمع ھای اصلی 
ھا می باشد ھمچنین در این روش پایداری دربرابرنیروھای جانبی نیزمدنظرقرارمی 

درپایداری ھای کوتاه مدت کارایی داشتھ ودراثرمرورزمان احتمال گیرداین روش 
ھوازدگی بین شمع ھاوجود داردودردرازمدت نیزتغییرمشخصات خاک وبرخی 
ازپارامترھای آن مانند ازدست دادن آب ویاحالت اشباع پیدانمودن آن باعث ریزش 

مش پوشش الزم  خاک بین شمع شده وبرای جلوگیری ازآن می توان ازبتن پاشی وبابستن
 )2راجھت پایداری ایجادنمود. (شکل

        
                  ) روش  اجرای دیوار محافظت پیوستھ      1(شکل                          

 ) روش  اجرای دیوار محافظت ناپیوستھ2(شکل         
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 مزایای روش اجرای شمع 2.5.2

  . سرعت عملیات اجرایی بسیار باال است.1
  . سیستم بھ ھیچ وجھ دست و پاگیر نیست.2

  . در احجام زیاد، ھزینھ ی عملیات کاھش می یابد.3
.گاھی از اوقات می توان از شمع ھا بھ عنوان سازه نگھبان دائم( نظیر دیوار 4

  حائل) یا بخشی از آن نیز استفاده کرد.
یگر نیز . شمع ھای پیش ساختھ را پس از جمع آوری می توان در پروژه ھای د5

  استفاده کرد.
  متر، معموال� اقتصادی اند. 5. در گودھای با عمق تا حدود 6
  معایب روش اجرای شمع   2.5.3

. در صورتی کھ ارتفاع گودبرداری زیادباشد، ھم باید فواصل شمعھا از ھم کم 1
  شود و ھم باید از مقاطع سازه ای قویتری برای اجرای کار استفاده کرد.

ز پروژه ھای شھری، بھ دلیل مشکالت شمع کوبی، نمی توان از . در بسیاری ا2
  شمعھای پیش ساختھ استفاده کرد و فقط باید شمعھا را بھ صورت درجا اجرا کرد.

 روش سپرکوبی      2.6

در این روش، ابتدا در طرفین گود سپرھایی را می کوبیم و سپس خاکبرداری را 
روی  کمرکش سپرھا و برحد کافی رسید دربھ  شروع می کنیم. پس از آنکھ خاکبرداری

را نصب می کنیم. سپس قیدھای فشاری قائم را در جھت آنھا، تیرھای پشت بند افقی 
عمود بر صفحھ ی سپرھا بھ این پشت بندھای افقی وصل می کنیم. سپرھا و پشت 
بندھا و قیدھای فشاری در عرضھای کم و خاکھای غیر سست، معموال� از نوع چوبی است 

لی در عرضھای بیشتر و خاکھای سست تر استفاده از سپرھا و پشت بندھا و قیدھای و
 فشاری فلزی اجتناب ناپذیر است.

 مزایای روش سپرکوبی  2.6.1

  . سرعت اجرای کار بسیار زیاد است.1

  . درجھ ی ایمنی کار بسیار زیاد است.2
  مناسب است.. برای اجرای کانالھا، بھ ویژه با طول ھای زیاد، بسیار 3
  
 معایب روش سپرکوبی  2.6.2

. در این روش بھ دستگاه ھای سپرکوبی، کھ بھ ھر حال یک دستگاه ویژه است، 1
  نیاز است.

  . این روش بھ نیروھای با تخصص باالتر، نسبت بھ روشھای ساده تر، نیا ز دارد.2
  . دستگاه ھای سپرکوب بھ جای کافی برای اجرای کار نیاز دارند.3

  ن روش برای عرض ھای کم مناسب تر است.. ای4
  
 روش خرپایی    2.7

این روش، یکی از مناسب ترین و متداول ترین روش ھای اجرای سازه نگھبان در 
مناطق شھری است. اجرای آن ساده بوده و نیاز بھ تجھیزات و تخصص باالیی ندارد، 

برای لف دارد.ز نظر اجرا در شرایط مختو در عین حال قابلیت انعطاف زیادی ا
اجرای این نوع سازه نگھبان، ابتدا در محل عضوھای قائم خرپا، کھ در مجاورت 
دیواره ی گود قرار دارند، چاھھایی را حفر می کنیم.عمق این چاه ھا برابر با 
عمق گود بھ اضافھ مقداری اضافھ برای اجرای شمع انتھای تحتانی عضو خرپا 

دست می آوریم. آنگاه درون شمع را است.طول شمع را، از طریق محاسبھ ب
آرماتوربندی کرده و عضو قائم را در داخل شمع قرار می دھیم و سپس شمع را بتن 

ار در ریزی می کنیم. پس از سخت شدن بتن، انتھای تحتانی عضو قائم بھ صورت گیرد
سپس خاک را در امتداد دیواره ی گود با یک شیب داخل شمع قرار خواھد داشت.

. پس از پای عضو مایل را اجرا می کنیم می داریم. آنگاه فونداسیون مطمئن بر
ن باالی آن، عضو مایل را از یک طرف بھ عضو قائم و از طرف دیگر بھ ورق کف ستو

عملیات فوق را برای کلیھ ی خرپاھای سازه نگھبان در فونداسیون متصل می کنیم.
خاک محصور بین اعضای قائم و حال ره بھ صورت ھمزمان اجرا می کنیم.امتداد دیوا
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افقی خرپاھا را در سرتاسر امتداد دیواره، بھ صورت مرحلھ بھ مرحلھ برمی داریم 
و در ھر مرحلھ اعضای افقی و قطری خرپا را بتریج نصب می کنیم تا آنکھ خرپا 

 تکمیل شود.

 مزایای روش خرپایی  2.7.1

  .. برای عموم گودھای واقع در مناطق شھری مناسب است1

  . از نظر اجرا در شرایط مختلف،قابلیت انعطاف زیادی دارد.2
ساده است و بھ تخصص و دستگاه ھای  و. امکان استفاده مجدد از خرپا وجود دارد3

  .خاص نیاز ندارد.
  
 معایب روش خرپایی  2.7.2

  . سرعت اجرا، در مقایسھ با روش ھای پیشرفتھ تر نسبتا� کمتر است.1

  . خرپاھا جاگیراند.2
 ودن برداشت بخشی از خاک با روشھای دستی وجود دارد.ب . احتمال الزامی3

  1روش مھاربندی دیواره گودبرداری توسط نیلینگ   2.8

در ابتدا خاكبرداري بایدبھ صورت مرحلھ بھ مرحلھ انجام شده وپس ازانجام 
نیلینگ،خاكبرداري صورت گیردوپس ازاتمام Nailingھرمرحلھ خاكبرداري باید اجراي

پذیرد. در مرحلھ نیلینگ ، حفاري دیواره گود درمحل میخ  مرحلھ بعدانجام مي
و یا  D.T.Hاي اجرایي توسط دستگاه حفاري ضربھ ھاي  ھادرفواصل مشخص مطابق نقشھ

ھاي مختلف كار صورت می  ھاي موردنظردرجبھھ حفاري گمانھ .مشابھ آن صورت می گیرد
ژه عمود بر صفحھ دیواره گودبرداری انتخاب می شود. پس از پذیرد. و در حالتی وی

پذیرد. کھ  حفاري گمانھ تا عمق مورد نظر، عملیات نصب میلگرد تسلیح صورت مي
معموال� شامل آرماتوری فوالد ی است كھ پس ازحفاري درون گمانھ قرار 

یجاد بعدازنصب آرماتور، تزریق دوغاب ازداخل سوراخھاي حفر شده جھت ا.گیرد مي
شود. دست آخر پس از اتمام عملیات  پیوستگي آرماتور باخاك اطراف انجام مي

تزریق، سطح دیواره جھت جلوگیري ازفرسایش وھمچنین حفظ یكپارچگي 
 شود.  مي وپوشانده (Shotcrete) پاشیده بیشتردرعملكردمیخھا،توسط یك الیةبتن

 مزایای روش نیلینگ  1.8.2

براثرتزریق بتن بھ درون چاھک ھاویاپیش تنیده کردن میل مشخصات مکانیکی خاک 1.
مھاربھبودمی یابد. درنتیجھ ھم رانش خاک مھار شده وھم پتانسیل رانش خاک بر 

  .اثر بھبود مشخصات مکانیکی خاک کاھش می یابد

  .سازه نگھبان درداخل گودجاگیرنیست.2

 معایب روش نیلینگ   2.8.2

واره گودضروری است. لذادرصورتی کھ خاک استفاده ازبدنھ خاک مجاوردی.1
مجاورگودزیریک ساختمان یادرحریم ھمسایھ یادرحریم تاسیسات ومعابرشھری 

بھ و باشد،ازاین روش نمیتوان استفاده کردیااستفاده ازآن بامحدودیت ھمراه است
دلیل ضرورت اجرای مرحلھ بھ مرحلھ،عملیات زمان زیادی نیازدارد. اگرچھ این 

  .ھای بزرگ بامدیریت صحیح،کاھش می یابد امردرپروژه

ھزینھ اجرای عملیات،بھ دلیل ضرورت استفاده از تکنولوژی پیشرفتھ،درمقایسھ  .2
روشھای ساده افزایش می یابد. اگرچھ درپروژه ھای بزرگ ممکن است ھزینھ ی 

  .کارکاه افرایش یابد

                                                
1Soil Nailing 
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 .مورد نیاز است…اوھا،تزریق،پیش تنیدگی کابلھ دستگاھھای خاصی جھت حفرچاھک .3
برای اجرای عملیات مربوطھ بھ افراد باتخصص ھای باالتردررده ھای مختلف نیاز 

 .است

 نتیجھ گیری      . 3

ھمان طور کھ ذکر شد سازه ھای نگھبان یکی ازمسائل بسیار مھم در اصول ساخت 
]، 7ھا و مقررات ملی ساختمان[ در آیین نامھوساز ومھندسی است متاسفانھ 

ھای ایمنی بھ صورت مطلوب و شفاف جھت تخریب، گودبرداری و اجرای  دستورالعمل
ھای مناسب برای این  ی نگھبان نیامده و نیاز بھ تھیھ و تدوین آیین نامھ سازه

شود. بھ دلیل عدم تطابق شرایط شھرسازی و تکنولوژی ساخت  منظور بخوبی احساس می
ھا  ھای ایمنی این کشور ن، آیین نامھھای دیگر با شرایط موجود در کشورما کشور

ھای ایمنی الزم را در اینگونھ عملیات پوشش  تواند دستورالعمل نیز، بخوبی نمی
 متقابل مھار .ولذا باید دقت کافی در اجرای ھریک از روش ھای ذکر شده شود .دھد
دلیل  بھ شھری مناطق در سپرکوبی .شود می واقع مؤثر گود دردیوارة بودن نزدیک صورت در

 کارآمد کوچک ھای درگودبرداری فلزی خرپای .شود می مواجھ مشکل با صدا و سر و لرزش ایجاد
 مقاطع اندازة خاک جانبی فشار ازدیاد با ھای عمیق گودبرداری در اما دھد؛ می نشان

 اجرای و دیافراگم خرپا، رو، روبھ مھار ھای روش.یابد می افزایش ابعادآن و خرپا اعضای
 برای روش ترین مناسب .باشند می گود داخل از پایداری تأمین ھای ازروش درجا شمع

 تلفیقی ھای روش یا و خرپا روش موارد سایر در و رو روبھ مھار روش عرض، کم ھای گودبرداری
 با بتوان مجاور امالک مالکان از مجوز کسب یا و مالکیت محدودة در کھ مواردی در .است

 روش کرد، تأمین را گودبرداری جدارة پایداری ساختگاه ھا جناح در حف�اری یا و شیب ایجاد
 و انکراژ ھای روش .گیرد می قرار نظر مد گود خارج از گودبرداری جدارة پایدارسازی ھای
 در رقابت عمدة ھستند گود خارج از گودبرداری جدارة پایدارسازی ھای روش کوبی، میخ

 ھای شمع .است مھار زمین با آن ترکیب و درجا شمع و کوبی میخ بین سازی حائل ھای گزینھ
 صورت در کھ دارند، گود پای خاک در امتداد بھ نیاز گیرداری شرایط ایجاد برای نگھبان

 شرایط اگر .ھستند قوی پی خاک نیازمند و یابد می افزایش گیرداری عمق خاک، سستی
بعنوان یک سیستم حفاظت جداره ترانشھ و  سیستم این باشد، کوبی میخ مساعد ساختگاه،

گود در مناطق شھری و فضاھای محدود بسیار کارا بوده و بدلیل امکان ھمزمانی 
 از تر ارزان و تر سریعباشد و می اجرا در چند جبھھ کاری از سرعت خوبی برخوردار 

کان وبا توجھ بھ درجھ پایداری ام شود می اجرا مسلح بتنی دیوارھای و مھارھا زمین
اجرای گود قائم وجود داشتھ و ھمچنین در انواع شرایط خاک، اجرای آن امکان 
پذیر می باشد کھ مھمترین ویژگی این روش محسوب می شود و برای سازه ھای زیر 
 زمینی بخصوص در فضای ھای محدود شھری مانند ایستگاه ھای مترو مناسب می باشد

 دامنة موقت پایداری یافتھ، کاھش آن اربریب توان زیرزمینی آب دارای ھای ساختگاه در
 میخ ونصب حفر اجرایی مشکالت و رود می دست از است الزم پوستھ و میخ اجرای از قبل کھ خاک

 امتداد گسیختگی سطح پشت تا باید ھا میخ عمومی، پایداری ایجاد برای .یابد می افزایش
 .یابند
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