
: سخنران  

 جناب آقای دکتر سید محسن حائری

:سخنرانیعنوان   

 روش های پایداری سازی گودها، مزایا و معایب



 بنام خداوند بخشنده مهربان

نها
 
 روشهاي پايدارسازي گودبرداريها و مزايا و معايب هريک از ا

  

 
 دک تر سيد محسن حائري 

 
 استاد دانشکده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف

 رئيس مرکز مطالعات و تحقيقات مهندسي ژوئتکنيک دانشگاه صنعتي شريف
ت مديره شرکت مديريت مهندسي توسعه پايدار

 
 مديرعامل و رئيس هيا

TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 



 مطالعات اکتشافي خاص •

 ( Soil Characterization)تعيين پارامترهاي طراحي •

 تعيين معيارهای طراحی•

 انتخاب گزينه های مناسب پايدار سازی با توجه به کليه شرايط هندسی، بارگذاری و ژئوتکنيکی ومحدوديت های موجود•

 طراحي با روش هاي آناليز تعادل حدي با در نظر گرفتن ضريب اطمينان مناسب•

  Plaxisکنترل  تغيير شکل با استفاده از برنامه هاي اجزاء محدود نظير •

 انجام طراحي توسط يک مجموعه•

 کنترل طراحي توسط مجموعه ديگر•

 آب زيرزميني و تاثيرآن برطراحی و شيوه های اجرايی•

تعيين شيوه های اجرايی و برنامه اجرا با توجه به لزوم مرحله ای بودن اجرا و توقفهای ضروری فنی برای به ثمررسيدن •
 هرمرحله وسپس تهيه برنامه زمانبندی با توجه به ابعاد پروژه و تواناييها وامکانات پيمانکار

 عدم پذيرش فشارهای نا معقول(. عدم عجله و عدم سستی)بهينه و معقول کردن زمان اجرا •

 مونيتورينگ و تصميم گيری برای شيوه و سرعت ادامه کار با توجه به نتايج مونيتورينگ•

طرح و پيگيری و سختگيری در اجرای صحيح مبتنی بر مبانی طراحی توسط تيم نظارت  اجزاینظارت دقيق بر شيوه اجرايی •
 ( EPCهم توسط پيمانکار برای پيمانکار جزء، هم برای کارفرما توسط دستگاه نظارت حتی در پروژه های )مقيم 

 EPCانجام نظارت عاليه مستقل ونيز مديريت راهبردی بخصوص برای پروژه های •

هماهنگی، پيگيری و تصميم گيری برای ادامه کاراز طريق برگزاری جلسات هفتگی با حضور نماينده کارفرما يا مدير طرح، •
 EPCپيمانکار، مشاور طراح ونظارت، مشاور کنترل طراحی ونظارت عاليه و مديريت راهبردی حتی در پروژه های 

 
 

 

 
 

 

 

 اصول اساسي گودبرداري



TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 

 چاه دستي     

 

 نمونه دست نخورده و  کلوخي برای آزمايش دانسيته و برش مستقيم بزرگ مقياس •

 از جداره چاه و مصالح خارج شده از چاه برای هر متر حفاری يا تغيير اليه   (Longing)برداشت •

 SPTمفيد نبودن گمانه ماشينی و •

 آزمايش برجا   

 دانسيته برجا•

 (    PLT) بارگذاری صفحه    •

 لبه ترانشه •

 برش برجا  •

توجه -  

 

 ناشي از آنrelaxationتوجه به باربرداري انجام شده بواسطه خاکبرداري و  •

 توجه به انجام صحيح آزمايشات و آماده سازی محل آزمايش•

 توجه به ابزار بندی آزمايش ها و محدوديت های آن•

 مطالعات اکتشافي خاص 



TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 

 اصول اساسي گودبرداري

 اصول اوليه     

 

 هنر،  •

 تبحر، •

 تجربه •

   قدرت تجزيه و تحليل و شناخت صحيح از رفتار خاک•

اصل مهم     

 قضاوت مهندسي •

توجه -  

 

 توجه به اينکه مطالعات اکتشافی در محدوده گود انجام مي شود و محاسبات و اجرا براي محيط اطراف گود•

  Soil Characterization تعيين پارامترهاي طراحي  



TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 

 اصول اساسي گودبرداري

 اصول اوليه     

 

 ضرايب اطمينان برای اجزاء مختلف طرح•

 ضرايب اطمينان کلی برای شرايط مختلف بارگذاری•

اصل مهم     

 جابجايی قابل قبول برای سازه نگهبان از نظر پايداری •

توجه -  

 

 جابجايی قابل قبول براي محيط اطراف گود با توجه به نوع، اهميت و حساسيت تاسيسات و سازه های مجاور•

 تعيين معيارهای طراحی



انتخاب روش آناليز 
مناسب وضريب 

 اطمينان الزم

رفتاري  انتخاب مدل
 مناسب

مناسب  استقرار پارامترهاي
مناسب برنامه  در مکانهاي

شناخت ازمحدوديتهاي )
 (برنامه ها و فرضيات آنها

 طراحي با روش هاي آناليز تعادل حدي با در نظر گرفتن ضريب اطمينان مناسب•

TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 

 اصول اساسي گودبرداري



انتخاب روش آناليز 
مناسب و 

 معيارهای پذيرش

رفتاري  انتخاب مدل
 مناسب

مناسب  استقرار پارامترهاي
مناسب برنامه  در مکانهاي

شناخت ازمحدوديتهاي )
 (برنامه ها و فرضيات آنها

  Plaxisشکل با استفاده از برنامه هاي اجزاء محدود نظير  تغييرکنترل  •

TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 

 اصول اساسي گودبرداري 



 عميقزهکشي چگونگي -
 

 مزايا و معايب آن –سطحي زهکشی يا عدم تأثير تأثير 

 آب زيرزميني 

 به کاهش پارامترهاي ژئوتکنيکي با افزايش اثر آب زيرزمينيتوجه 

 کنترل و دور کردن آب زيرزميني از ديواره گودچگونگي 

 زهکشی تزريق

TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 



 انتخاب گزينه های مناسب پايدار سازی با توجه به کليه شرايط هندسی، بارگذاری و ژئوتکنيکی ومحدوديت های موجود

يکی از روشهای -
اجباری برای ساخت 

در مجاورت سازه 
 های مرتفع و برجها

مطمئن ترين روش  -
بخصوص در برابر 

 تغيير شکل 

مشکالت در نحوه -
ساخت در خاک 

 تهران

زمانبر بودن و -
 معموال گرانتر بودن 

عدم امکان شروع -
خاکبرداری با شروع 

 پايدار سازی

 -  

شمع هاي بتني 
 مهارشده

 مزايا و معايب

 

با فاصله يا -

 بدون فاصله

مناسب برای -
 اعماق کم

از دست دادن -
فضای زير زمين 

در زمينهای 
 دارای محدوديت

 

 

 شمع هاي بتني مهار نشده

 مزايا و معايب

 

 

مشکالت در نحوه -
ساخت در خاک 

 تهران

زمانبر بودن و -
 معموال گرانتر بودن 

عدم امکان شروع -
خاکبرداری با 

 شروع پايدار سازی

روش مطمئن تر -
بخصوص در برابر 

 تغيير شکل  

يکی از روشهای -
اجباری برای 

ساخت در مجاورت 
 سازه ها

 ديوار برلني

 مزايا و معايب

-
ممکن 

است در 
بعضی 

از 
شرايط 

روشهای 
ترکيبی 

بهتر کار 
 کند

روشهای ترکیبی 
block  نظیر
anchor + 
nailing 

 

 

 

امکان اجرای مرحله ای و  -
همزمانی خاکبرداری واجرای 

 سازه نگهبان

انعطاف پذيری کمتر در برابر -
 تغييرات 

تغيير شکل پذيری کمتراز -
 طريق اعمال پيش تنيدگی

بهبود قابل توجهی در -
 مشخصات خاک بوجود نميآورد

در  redundancyوجود -
 صورت خرابی موضعی 

انعطاف پذيری استرندهاوعدم -
تحمل برش در صورت بروز 

 مشکل

عدم يکپارچگی در سيستم پيش -
 تنيدگی

 

 

 

 

Block & anchor 

 مزايا و معايب

 

 

اجرای ساده و  -
 نسبتا کم هزينه

امکان اجرای  -
مرحله ای و 

همزمانی 
خاکبرداری واجرای 

 سازه نگهبان

انعطاف پذيری در -
 برابر تغييرات 

بهبود مشخصات -
 خاک بدليل تزريق

تغيير شکل پذيری -
 زياد

نا مناسب برای -
مکانهايی که تغيير 
شکل محدود تعيين 

 کننده است

 

Nailing 

 مزايا و معايب

TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 



 :ساير روشها
Top Down 
Diaphragm Wall 
Soldier Pile, Lagging and Strut or Pole 
Etc. 

TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 



 اجراروشهاي 

 
 
 دفتر فني کارفرما –مدير طرح  -ناظر –پيمانکار  –طراح مشاور 

 پيمانکار؛ کارفرما

EPC  + (دفتر فني کارفرما) کارفرما 

EPC  + دفتر فني کارفرما+ مدير طرح 

EPC  +مدير طرح 

 طراحي؛ لزوم وجود مشاور کنترل 
 عاليه؛اجرا ، نظارت کنترل 

 مديريت راهبردي

TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 

 انتخاب روش بر اساس نياز

 شيوه هاي اجرائي



 پروژه هاي موفق

 توفيقعلل 

 پيروی از اصول اساسی گودبرداری

  

 

TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 



 مطالعات اکتشافي خاص •

 ( Soil Characterization)تعيين پارامترهاي طراحي •

 تعيين معيارهای طراحی•

 انتخاب گزينه های مناسب پايدار سازی با توجه به کليه شرايط هندسی، بارگذاری و ژئوتکنيکی ومحدوديت های موجود•

 طراحي با روش هاي آناليز تعادل حدي با در نظر گرفتن ضريب اطمينان مناسب•

  Plaxisکنترل  تغيير شکل با استفاده از برنامه هاي اجزاء محدود نظير •

 انجام طراحي توسط يک مجموعه•

 کنترل طراحي توسط مجموعه ديگر•

 آب زيرزميني و تاثيرآن برطراحی و شيوه های اجرايی•

تعيين شيوه های اجرايی و برنامه اجرا با توجه به لزوم مرحله ای بودن اجرا و توقفهای ضروری فنی برای به ثمررسيدن •
 هرمرحله وسپس تهيه برنامه زمانبندی با توجه به ابعاد پروژه و تواناييها وامکانات پيمانکار

 عدم پذيرش فشارهای نا معقول(. عدم عجله و عدم سستی)بهينه و معقول کردن زمان اجرا •

 مونيتورينگ و تصميم گيری برای شيوه و سرعت ادامه کار با توجه به نتايج مونيتورينگ•

طرح و پيگيری و سختگيری در اجرای صحيح مبتنی بر مبانی طراحی توسط تيم نظارت  اجزاینظارت دقيق بر شيوه اجرايی •
 ( EPCهم توسط پيمانکار برای پيمانکار جزء، هم برای کارفرما توسط دستگاه نظارت حتی در پروژه های )مقيم 

 EPCانجام نظارت عاليه مستقل ونيز مديريت راهبردی بخصوص برای پروژه های •

هماهنگی، پيگيری و تصميم گيری برای ادامه کاراز طريق برگزاری جلسات هفتگی با حضور نماينده کارفرما يا مدير طرح، •
 EPCپيمانکار، مشاور طراح ونظارت، مشاور کنترل طراحی ونظارت عاليه و مديريت راهبردی حتی در پروژه های 

 
 

 

 
 

 

 

 اصول اساسي گودبرداري



TOOBA project  

TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 



TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 



 پروژه هاي ناموفق

 مطالعات اکتشافي صحيحعدم -

 پارامترها و شيوه هاي طراحيصحيح، انتخاب عدم طراحي -

 عدم اجراي صحيح و با عجله-

 عدم توجه صحيح به آب و سيستم زهکش-

 مختلفعدم توجه به رفتار متفاوت خاکهاي -

 نبود سيستم کنترل طراحي و اجرا و مديريت راهبردي-

 عدم توفيق  علل اصلي

TOWSE-E PAYDAR ENGINEERING MANAGEMENT CO 
 ( سهامي خاص)شركت مديريت مهندسي توسعه پايدار 



 

 تشکر

 

 


