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در پروژه مركز  Anchorو Nailing تحكيم خاك با استفاده از روش هاي 
 ITاقتصادي مشهد -المللي مالي  بين
  ، افسانه مرآتي*ري پور، محمد غفوري ، نرجس قهرمانيكغالمرضا لش

  گروه زمين شناسي دانشگاه فردوسي مشهد
  
  
  
  
  
  
  

  چكيده
بـر  آتربرگ حدود  به منظور تعيين خصوصيات فيزيكي اليه هاي خاك، آزمايشات دانه بندي، هيدرومتري و

بر اساس نتـايج   .انجام گرفته استاقتصادي مشهد  -در محل پروژه بين المللي مالي هاي دست خورده روي نمونه
  ،SC-SM ،  GP-GC   شـامل اين آزمايشات خاك محل براساس طبقه بندي يونيفايد از خاك هـاي دانـه درشـت    

SM-SW  وGM-GC  و خاك ريز دانه با نام CL  وCL-ML تشكيل شده است. 
در ) متـر  150جمعـا (متـر   70يك گمانه بـه عمـق   متر و 40مطالعه، دو گمانه هر يك به عمق مورد سايتدر 

ذكـر اسـت كـه در     زم بـه ال .حفـر گرديـده اسـت   در مرحله دوم ) متر 120جمعا(متري 40مرحله اول و سه گمانه
طالعـات  مطالعات اخيـر بـه منظـور تكميـل م     متر حفر شده و 100گمانه به عمق كلي 3مطالعات ژئوتكنيك قبلي

عـالوه   ).متـر در ايـن سـايت حفـر گرديـده اسـت       376.5گمانه شناسايي به عمق جمعـا  10جمعا(.قبلي مي باشد
 ديـواره هـاي  در ديـوار حائـل   رديف، به منظور اجـراي   6در) متر 28متر تا  6از( با اعماق متفاوتگمانه  800برآن

) Fبلوك(در بلوك پشتي ) تا امروز -از پروژه  تا اين مرحله( گمانه 32همچنين تعداد . حفر شد B,G,Dبلوك هاي 
با توجه به نتايج آزمايشات در اين محدوده و ريزشي بودن  .و حفاري ها هنوز ادامه دارد رديف حفر شده است 3در

اجـراي ديـوار حائـل بـا     ) با توجه به عمق باالي گودبرداري(خاك، براي حفظ پايداري ديواره ها و تحكيم مناسب 
در بقيه رديف هاي گودبرداري پيشنهاد و هم اكنون درحال  Anchorدر رديف اول گمانه ها و روش Nailingروش 

  .تكميل مراحل نهايي است
  Soil Nailing ،Anchorتحكيم و پايداري خاك، ديوار حائل، : كلمات كليدي

  

        رانيا ستيز طيو مح يمهندسيشناسنيكنفرانس زمنيششم
  1388دانشگاه تربيت مدرس، مهر 
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Soil nailing and Anchor methods used in international financial -
economical  center of Mashhad, IT   

Lashkaripour , G. R., Ghafoori, M.,Ghahremani, N., Merati, A. 
Department of Geology, Ferdowsi University of  Mashhad 

Abstract                                                                                                                                                 
Physical properties of soil layers, have been determined by carrying out grain size analysis, 
Hydrometery and Atterberg limits on undisturbed samples in IT project. based on the result of the 
tests, different soil types in this site are as follow SM-SC, GP-GC, SM-SW and GM-GC and the 
fine grain contain CL and CL-ML. in this project, two boreholes were drilled in the first part and 
three ones in the second part. Boreholes in the first part totally longs 150 m and in the second part 
longs 120 m. furthermore 800 boreholes with various depth (from 6m to 28m) have been drilled to 
perform retaining wall. According to studies , soil nailing is suggested for the first line and Anchor 
method is proposed for the lines to preserver the stability of walls and soil consolidation.                 
Keyword : consolidation and stability of soil , retaining walls , Soil nailing , Anchor                        

  
  مقدمه   1

بكار مـي   شيب دامنه هااز زماني كه شمع هاي چوبي را براي پايداري  را  Soil nailingروش اگرچه روميان
 متحده و ايالت1972به شكل امروزي براي اولين بار در فرانسه در سال nailing اما بردند، مورد استفاده قرار دادند

بلوكي از خاك مي باشد كه باعث دوام آن بلـوك   شامل تقويت زمين وnailing  معرفي شد 1967آمريكا در سال 
مهار در آن و در نهايت قرار دادن يـك قـاب    امل حفر ديواره، قرار دادن ميلبه طور ساده اين فرايند ش .مي گردد

نمونـه اي از   .صورت مي گيـرد  در نهايت بتن پاشي تا به سطح تراز صافي و فلزي وپيچ كردن ميل مهار مي باشد
  .(Federal Highway Administration,1999)آمده است 1آن در شكل

 nailing گـراول هـاي    و شيل هاي پيش تحكيمي، سيلت هاي متـراكم، ماسـه  مانند  يدر خاك هاي سفت
 .درخاك هاي نرم چسبنده توصيه نمي شودآن  انجامد و متراكم تا نيمه متراكم و تيل هاي سيماني؛ انجام مي شو

nailing  ار ، كاربرد ندارد اما براي نگهداري ديواره هاي كم عمق و صفحه اي بسيبزرگبراي پايدار كردن ناپايداري
يـك   nailing  (Macnab , P.Eng ,2004).اقتصـادي تـر اسـت    laggingدر مقايسه با شمع هـا و   و. موفق هستند

. (Satyendra Mittal and A.K.Biswas ,2006)روش حفاظتي براي خاك، بوسيله ميله هاي فـوالدي مـي باشـد    
nailing اين توده پايدار مواد ناپايدار  .ار مي شودشبكه اي را پديد مي آورد كه منجر به ايجاد يك توده خاكي پايد

به  Nailingدر بحث ديوار هاي حائل، . (Schnabel foundation company,2009) حفاظت مي كند پشت خود را
 .(Das.B.M 1990)هم معروف مي باشـد  Tie backعنوان نوعي از مهاربند ها بشمار مي آيد، و با نام ميله مهار يا 

Soil Nailing در قسمت هاي زيادي از جهان براي پايداري درجاي شيب ها و ديواره ها به طـور گسـترده    امروزه
  (C.R.Patra and P.K.Basudhar 2004).استفاده مي شود 
و تزريق در گمانه هاي حفـر شـده مـي باشـد،     )ميل ها يا رشته ها(شامل عناصر فوالدي Anchorبطور كلي

ن كشش باعث ايجاد يك فشار جانبي يا عمودي مي شـود كـه مـانع    رشته ها بعدا تحت كشش قرار مي گيرند، اي
اغلب براي ساپورت اكتشافات، قسمتي از ديوار هاي حائل هميشـگي و يـا    Anchor.جابجايي ديوار حائل مي شود

بـراي پايـداري    Anchorاز  Rembcoمثـاال شـركت   . فونداسيون ها بكار مي رود Up-Liftمانعي براي جلوگيري از 
براي پل ها، پايداري سـد هـا و محكـم نگهداشـتن كـف اسـتفاده مـي كنـد          Tiebackو ديوار ها، ايجاد  دامنه ها

(Rembco.Anchor,2009).  
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  Nailing تصوير شماتيكي از مراحل انجام -1شكل 

  پروژه موقعيت وخصوصيات كلي  2
داي ميـدان  ابتـ شـمالي واقـع در    36˚و19´و عـرض  59˚و33´طـول جغرافيـاي  مورد مطالعـه در   محدوده

سـاختمان هـايي بـا كـاربري اداري و      پـروژه در ايـن   .اسـت  )در شهر مشـهد  روبروي مجتمع تجاري پروما(جانباز
طبقـه،   18در ،Cطبقـه، بلـوك   9در Bطبقه، بلـوك   5در Dبلوك  .پاركينگ، در چندين بلوك احداث خواهد شد

سـقف بلـوك هـا از نـوع      فـوالدي و  اسكلت ساختمان .خواهد شد طبقه احداث 9در Gو بلوك طبقه 7در Fبلوك
 (Moment Frame)به منظور كنترل نيروهاي جانبي كليه ساختمان از سيستم قاب هاي خمشي .كامپوزيت است

بـتن آرمـه نيـز     (Shear Wall)در مورد برج سازه عالوه بر قاب هاي خمشي، سه هسته برشي .استفاده شده است
 بر اساس اعالم مشاور C,B,F,Gاستقرار كف فونداسيون در بلوك هاي  تراز. كنند تواما نيروي جانبي را كنترل مي

شـالوده سـازه از نـوع     .متر پايين تر از تراز صفر گمانه ها مي باشد 60/23،80/22،20/16،50/13پروژه به ترتيب،
ط شالوده گسترده بين سـاختمان هـا توسـ   (متر براي كليه ساختمان ها اعالم شده است 270×50گسترده با ابعاد

سانتيمتر  C،150در بلوك وسانتيمتر  100و Bارتفاع فونداسيون هاي سازه در بلوك هاي ).شوند درز از هم جدا مي
  .مي باشد

  
  )Googlearth,2009 برگرفته از سايت(تصوير ماهواره اي از محل اجراي پروژه -2شكل 
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  زمين شناسي عمومي منطقه  3
، بـا  در شـمال  و هـزار مسـجد  در جنوب كوه هاي بينالود در حد فاصل  مشهد درشمال شرق ايران و دشت

ه آبريـز مشـهد عـالوه بـر كشـف رود،      ضحومهم رودخانه هاي . جنوب شرق واقع شده است امتداد شمال غرب و
  .رادكان است شامل رودخانه هاي طرق، عارفي و

، مفصـلي و بينـالود   كپـه داغ :كه از شمال به جنوب شـامل  صفحه مشهد به سه محدوده متفاوت تقسيم مي شود.
مشهد در بخش جنوبي محدوده مفصلي و حاشيه بينالود قرار دارد مختصري از زمين شناسي از آنجايي كه  .است

  .دو محدوده مذكور در زير آورده شده است
تحدبي به سمت شمال  باغربي و  -مشهد با امتداد تقريبي شرقيدشت سلسله جبالي است درجنوب  :بينالود) الف
و سوم است كه از ديدگاه ژئوتكنيكي در لبه شمال شرقي قطعه  رسوبات دوران هاي اول، دوم سنگ ها و شاملو 

اين سلسله جبال يك نوار چين خورده و گسل خورده از نوع نـازك پوسـته اي   . ليتوسفري ايران قرار گرفته است
  .توران تشكيل شده است كه بدنبال تصادم صفحه ايران و

مجموعـه هـاي    شـامل سـنگ هـاي دگرگـوني و     بينالود واقع شـده اسـت و   كپه داغ و نبي :محدوده مفصلي) ب
در همين  .جنوب شرق است -ببا روند شمال غر Kmكه اين مجموعه ها نوارهايي به طول ده ها ، افيوليتي است

ر حـرب،  افشـا ( راستا راندگي هاي مهمي وجود دارد كه بازتابي از فعاليت شديد تكتونيكي حاكم بر محدوده است
1373.(  

  آبرفت هاي دشت مشهد  4
 استمربوط به مسيل هايي كه پروژه مورد بحث در آن قرار مي گيرد، نهشته هاي رسوبي مركز شهر مشهد 

ازجمله اين مسيل ها كـال   .كه از ارتفاعات جنوبي و جنوب غربي سرچشمه گرفته و نهايتا به كشف رود مي ريزند
با توجه به فاصله از ارتفاعات جنوبي و جنوب غربي رسوبات در مركـز شـهر    .م بردخيام، چايش، اقبال را ميتوان نا

  .ريزدانه تر مي باشند
در حاشيه مسيل ها درصد ماسه بيشتر اسـت ولـي بـا دور     .ماسه را داريم در بخش مركزي تناوب سيلت، رس و  

دخانه ها بر روي دشت سـيالبي در  با توجه به جابجايي رو .رس افزايش مي يابد سيلت ودرصد شدن از مسيل ها 
  ).1386حافظي مقدس،( گذشته در مقطع عمقي ناهمگني در بافت خاك ايجاد شده است

  
  
  
  
  
 
 
  
  

 ngdirركشو برگرفته از سايت سازمان زمين شناسي( نقشه زمين شناسي محدوده مورد مطالعه -3شكل 

2009( 
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  ساختار تكتونيكي   5  
 .عمده ترين ساخت هاي زمين شناسي ناحيه مشهد اسـت   صفحات رورانده، به طور كلي گسل هاي رانده و

شـمال   و سمت حركت در لبه آنها از شمال و جنوب شرقي دارند -روند شمال غربي  تقريبا تمام گسل هاي رانده،
چين هـاي   .با در تمامي انواع سنگ ها مشاهده مي شوديچين ها تقر .جنوب شرقي است غرب به سمت جنوب و

 ود در جنوب مشهد عمدتا از نوع برگشته و خوابيده هستند و وجودشـان بـا فعاليـت گسـل هـاي تراسـتي و      موج
  .حركت صفحات رورانده در ارتباط مستقيم بوده است

شمال شـرق   جنوب غرب شيب سطح محوري آنها به سمت شمال و برگشتگي تمام آنها به سمت جنوب و
حاصـل  و دگرگـوني منطقـه هسـتند     يه سنگ هاي رسوبي، آذريـن و يز از ساخت هاي متداول دركلندرزها . است

  ).1383آقانباتي، ( نيروهاي وارد برآنهاست برابررفتار شكننده در 
  
  عمليات صحرايي حفاري و  6

  :حفاري   6-1
متر  70يك گمانه به عمق و G متر در بلوك 40هر يك به عمق شناسايي مورد مطالعه، دو گمانه  سايتدر 

بـا اسـتفاده از    بـه روش دورانـي و   G در بلـوك 1حفاري گمانه شماره . حفر گرديده است) متر150اجمع(B بلوك
در  اينعـالوه بـر  . با دستگاه پركاشن انجام شده اسـت  ساير گمانه ها به روش ضربه اي و دستگاه حفاري روتاري و

خـاك  دانسيته ام آزمايش متر جهت انج  5/6يك گمانه دستي به عمق  )متري 70گمانه(4مجاورت گمانه شماره 
حفـر   B متر در بلـوك  100گمانه به عمق كلي  3قابل ذكر است كه در مطالعات ژئوتكنيك قبلي .نيز حفر گرديد

گمانه هاي حفر شده در هر بلوك نسبت به هـم  . شده و مطالعات اخير به منظور تكميل مطالعات  قبلي مي باشد
  ).1387مهندسين مشاور گنو (ه است آمدزير در شكل ه و بلوك ها كلي پروژموقعيت  .اختالف ارتفاع جزئي دارند

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  نمايش موقعيت بلوك هاي موجود در محدوده طرح -4شكل 
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  مونه بردارين  7 
ــه و   ــه هنگــام حفــاري در هــر تغييــر الي ــا رعايــت فواصــل مــنظم   ب ــا ب ــه هــاي دســت   3ي متــري نمون
دراليه هايي از خاك كـه بافـت   . انجام آزمايشات الزم  فرستاده شداز بافت خاك اخذ و جهت  (Disturbed)خورده

پس از بسته  نيز تهيه و (Undisturbed)نمونه هاي دست خورده، نمونه هاي دست نخورده ريزدانه بود، ضمن اخذ
  .بندي و گرفتن موم به آزمايشگاه فرستاده شد

  
   :آزمايشات صحرايي 8

طبيعـي خـاك محـل پـروژه، آزمـايش هـاي ضـربه اي نفـوذ          به منظور كسـب اطالعـات اوليـه از شـرايط    
-ASTM)اين آزمايش بـر اسـاس اسـتاندارد    .به هنگام حفاري انجام شد (Standard Penetration Test)استاندارد

D1586) از نتايج آزمايشات به عنوان معياري براي سنجش تراكم و قوام خاك استفاده مي گردد .انجام گرديد.  
  

   :ينيسطح آب زيرزم  9
بـه تـراز آب زيرزمينـي برخـورد      4متري گمانه شماره 5/56در عمق حدود  )1386آذر ماه(در زمان حفاري   
  .قابل ذكر است كه در ساير گمانه هاي حفر شده به سطح آب زيرزميني برخورد نشد. گرديد
  

  مكانيكي خاك بررسي خصوصيات فيزيكي و  10
  طبقه بندي خاك    10-1

 حـدود روانـي و   صوصيات فيزيكي اليه هاي خاك، آزمايشات دانه بندي، هيـدرومتري و به منظور تعيين خ
كـه خـاك محـل براسـاس     دهد مي نشان  نيج آو نتا .خميري بر روي نمونه هاي دست خورده انجام گرفته است

 و GM-GCو SC-SM ، GP-GC ,SM-SW، SC ،SP-SM نـام  طبقه بندي يونيفايد از خاك هاي دانه درشـت بـا   
  .آمده است 1نتايج حاصل در جدول شماره  .تشكيل شده است CL-MLو ML ، CLريز دانه با نام گروه خاك

از نتـايج اصـالح   . در اعماق مختلف انجام شده است (SPT)در زمان حفاري، آزمايشات ضربه نفوذ استاندارد
و تعيين قـوام و سـفتي در    شده اين آزمايش ها به عنوان معياري جهت ارزيابي تراكم نسبي درخاك هاي دانه اي

بـر اسـاس    .خاك هاي ريز دانه و در نهايت به عنوان نشانه اي از ظرفيت باربري خاك مورد استفاده قرار مي گيرد
نتايج آزمايشات صحرايي انجام شده، خاك زير پي در محل گمانه هاي حفر شده را مي توان به لحاظ تراكم و قوام 

متـراكم و   تـا ك درشت دانه زير پي عمدتا در گروه زمين هاي با تراكم متوسط بر اين اساس خا .طبقه بندي نمود
  .خاك ريز دانه آن در گروه زمين هاي خيلي سفت و سخت قرار مي گيرد

گمانـه   800با بررسي هاي انجام شده و با توجه به نوع خاك به منظور پايـدار نمـودن گـود بـرداري تعـداد            
متر به صورت عمودي از هم حفـر   3متر به صورت جانبي و  3رديف و با فاصله  6ر تحكيمي در ديواره هاي آن، د

بـدين صـورت پايـداري گـودبرداري بـا      . استفاده شد Anchorو در بقيه دريف ها  Nailingگرديد و در رديف اول 
  . موفقيت انجام گرديد
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  طبقه بندي خاك در محدوده مورد مطالعه -1جدول 

يف
رد

  

شماره 
  نمونه

 عمق
نمونه
(m) 

گروه 
  خاك

  سه محوري  برش مستقيم
% 
  شن

%  
  ماسه

ذرات %
ريزتر از 

075/0 
mm 

 ذرات% 
 ريزتر از 

002/0
mm 

  برش
  تند

بر
 ش
  كند

UU CD

1  760+
109759  8-5/3  SM 

28=ф  
14/0=C 

 ---   ----   ---  36  48  16  2  

2  767+
109766  

25-
19  SW-SM 

35=ф  
17/0=C 

كمتر   9  48  43  ---   ----   --- 
  9از

3  109769  31  CL-ML  ----   ---  15=ф  
18/0=C 

 ---  5  34  61  12  

4  225284  5/3  CL-ML  ----   ---  16=ф  
19/0=C 

 ---  4  26  70  8  

5  303+
225300  

19-
5/13  SM 

31=ф  
22/0=C 

 ---   ---   ---  17  56  27  5  

6  320+
225329  

32-
28  SC-SM 

34=ф  
21/0=C 

 ---   ----   ---  25  53  22  5  

7  225319  5/32  CL-ML - ---   ---  24=ф  
17/0=C 

 ---  2  25  73  16  

8  109751  36-
33  SC-SM 

12=ф  
20/0= C 

 ---   ----   ---  14  47  39  6  

9  109786  55-
52  CL-ML 

28=ф* 
25/0=C   ---   ----   ---  0  43  57  13  

  
  برآورد ظرفيت باربري نهايي پي هاي گسترده  11

متر هـاي مقاومـت برشـي خـاك، ظرفيـت      راابا توجه به پ با توجه به نتايج مطالعات صحرايي و آزمايشات و
  :باربري پي هاي گسترده از رابطه زير بدست مي آيد

)2log(25.01

....5.0.....
BRb

RbSNBSqNqDfScNcCqult

−=

++= γγγγ

qult  ظرفيت باربري نهايي پي  
C  چسبندگي خاك  
 γ وزن واحد حجم طبيعي خاك  

Df  عمق موثر مدفون پي  

  
B  عرض پي  
γNc,Nq,N  ضرايب ظرفيت باربري پي  
γSc,Sq,S  كل پيضرايب ش  

Rb  نده اثرعرض پي گستردهش دهكاه فاكتور    
  :به شرح زير است q)( ظرفيت باربري ايمن پي  3با در نظر گرفتن فاكتور ايمني برابر 
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FS
qultqs

.
=  

  :به شرح زير است 60/23الي  20/16پارامتر هاي مورد استفاده براي پي هايي كه گسترده مستقر در اعماق 
  ф= 27                                                   بر حسب درجه ) ф(طكاك داخلي زاويه اص -
  = 0.0c                            بر حسب كيلوگرم بر سانتيمتر مربع  (c)ضريب چسبندگي  -
  γ = 1.85               بر حسب گرم بر سانتيمتر مكعب) γ(وزن واحد حجم  طبيعي خاك  -

متري نسبت بـه تـراز صـفر     5/56باتوجه به استقرار سطح آب زيرزميني در عمق حدود : سطح آب زيرزميني اثر 
  .جايگزين مي شودγدر جمله آخر رابطه ظرفيت باربري با γمقدار  گمانه هاي حفر شده،

γγγ

γγγγ

wsat

B
d

−=′

′−+′= )(&&&

γ sat
  وزن واحد حجم اشباع خاك 
γ w

  وزن واحد حجم آب  
َγ    وزن واحد حجم طبيعي خاك  

d    فاصله كف پي تا سطح آب زيرزميني  
B    عرض پي  
  

  
نتايج آزمايش تعيين وزن واحد حجم طبيعي خاك -  2جدول 

شماره  رديف
  گمانه

عمق
(m) 

γخاكcmgr 3  γ d
cmgrخاك 3   درصد رطوبت   

ω%  
1  4  5  84/1  72/1  7  
2  4  6/5  87/1  60/1  17  
در محل گمانه هاي  مستقر در اعماق مذكور و ظرفيت باربري ايمن شالوده گسترده با ابعاد اعالم شده و )1توضيح

cmkgحفر شده، حدود   .برآورد مي گردد كه الزم است مقدار  فوق با نشسـت مجـاز شـالوده كنتـرل شـود      2/5
  .عدم خروج از مركزيت آن است ظرفيت هاي باربري ارائه شده بر اساس محوري بودن بار و )2توضيح

  
  تخمين نشست پي  12

هاي خاك مورد مطالعه، نشسـت پـي   با توجه به بافت ريزدانه خاك و درجه اشباع نسبتا باال در برخي از اليه      
ssتركيبي از دو نوع آني و تحكيمي cis +=   .خواهد بودكه براي محاسبه آنها از روابط زير استفاده شده است (

  

 (1) ωµ I
Es

BqSi )1(
2

−
′

=         
  

Si   نشست آني پي بر حسب سانتيمتر  
B   عرض پي بر حسب سانتيمتر  

َq    موثر بر حسب فشار خالصcmKg 2   
µ    25/0-35/0ضريب پوآسون خاك  
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Es    250-350مدول االستيسيته خاك cmKg 2  
I ω

  85/1متر حدود  270× 50ضريب تاثير شكل براي  شالوده گسترده به ابعاد   

  )2(  
e
eHSc

01 +
∆

=                 

Sc    نشست تحكيمي  
H     ضخامت اليه تحت تاثير بار  

e      تخلخل اوليه خاك  
∆e   كاهش تخلخل خاك در اثر اعمال سربار  

  
نشسـت   علت آن خروج آب از بين حفرات خاك مي باشـد و  نشست تحكيمي خاك در دراز مدت روي مي دهد و

 (net pressure)در بـرآورد نشسـت از   .داث سازه يا همزمان بـا آن روي مـي دهـد   آني در زمان كوتاهي پس از اح
  .لذا هر گونه باري كه بر تراز كف پي اعمال گردد بايد جزء بار موثر در نشست محسوب شود .استفاده شده است

 ، تــا اعمــال ســر بــاري)ارتفــاع گــودبرداري (بــر اســاس وزن ســر بــار برداشــته شــده از روي خــاك : 1ح يضــتو
cmKgمعادل cmKgمتري،  5/13براي شالوده مستقر در عمق  35/2  2 براي شـالوده مسـتقر در عمـق     285/2

cmKg متري، 20/16 cmKgمتري و 80/22براي شالوده مستقر در عمق  21/4 براي شالوده مستقر در  3/4  2
  .متري محل گمانه هاي حفر شده، هيچگونه نشستي در خاك زير پي روي نخواهد داد 60/23عمق 

cmKgحدود(با توجه به ظرفيت باربري : 2توضيح  اينچ براي شالوده  2و در نظر گرفتن نشست مجاز حدود   )25
cmKgمتر، سربارهاي270× 50هاي گسترده با ابعاد متـري،   20/16براي شالوده هاي مسـتقر در عمـق   10/3 2

cmKg cmKgومتري  80/22براي شالوده هاي مستقر در عمق 230/4 بـراي شـالوده هـاي مسـتقر در      250/4
  .ز تلقي گرددمتري محل گمانه هاي حفر شده مي تواند به عنوان ظرفيت باربري مجا 60/23عمق

 .نشست براساس رطوبت طبيعي زمين در زمان حفـاري انجـام شـده اسـت     محاسبه ظرفيت باربري و : 3توضيح 
از ايـن   .اشباع اليه هاي خاك زير پي عالوه بر كاهش ظرفيت باربري بر مقدار نشست ها خواهد افـزود  نشت آب و

  .درو الزم است به نحو مقتضي از نشت آب به زير پي ممانعت شو
  ضرايب فشار جانبي خاك  13
  :بر اساس تئوري رانكين ونتايج آزمايشات انجام شده، ظرايب فشار جانبي خاك به شرح زير است     

52.01

88.21

35.0
1
1

0 =′−=

==

=
′+
′−

=

φ

φ
φ

Sin
Ka

Kp

Sin
SinKa

K

  

زاويـه   .ديوار صرفنظر شـده اسـت   اصطكاك خاك و در تئوري مذكور خاك پشت ديوار افقي فرض گرديده است و
  .درجه گرفته شده است 29رآورد ضرايب فوق اصطكاك داخلي خاك جهت ب

  
  نفوذپذيري خاك  14
كـه نتـايج آن در   .آزمايش نفوذپذيري به روش آزمايشـگاهي  انجـام شـد    4و1،2متري گمانه هاي  23در عمق    

  .جانمايي گمانه هاي مورد نظر را نمايش مي دهد 5شكل .نمايش داده شده است 3جدول
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  مورد آزمايش نفوذپذيري جانمايي گمانه هاي - 5شكل 

  
  )ارتفاع ثابت(نتايج آزمايش نفوذپذيري آزمايشگاهي  -3جدول 

  دانسيته تر  شماره نمونه
cmgr 3 

 دانسيته خشك
cmgr 3 

  درصد رطوبت
%ω 

  نفوذپذيري
cm/sec 

225401  05/2  85/1  10  10*74/5  
225311  05/2  90/1  8  10*612/1  
109781  95/1  80/1  8  10*03/5  

  
  سيمان مصرفي در شالوده بتني  15

آمـده   5و  4كه در جـداول   محل پروژهو آب با توجه به نتايج آزمايشات شيميايي انجام شده بر روي خاك 
نيز پايين بودن سطح آب زيرزميني تمهيدات خاصي به منظور استفاده از سيمان در تهيه بتن الزم نيسـت   و است

  .ديوار هاي حائل استفاده كرد در تهيه بتن فونداسيون هاي سطحي و 1تيپ تي مي توان از سيمان به راح و
  

  غلظت دوغاب  16
ايـن نسـبت يعنـي    . بـوده اسـت  4/0سيمان بكار رفته در كل گمانه ها ثابت بوده و نسـبت آن  غلظت دوغاب        

به ذكر است كه اين غلظت دوغاب دو ويژگـي  الزم . كيلوگرم سيمان ايجاد شده است 500+ ليتر آب 200اختالط
  .در هنگام كشش مقاومت خوبي دارد  -2   آبخوري كمي دارد   -1: مهم دارد 
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  نتايج آزمايشات شيميايي خاك -4جدول 
  

شماره  گمانه
 PH عدد  عمق نمونه  نمونه

كلوروها بر %
  Clحسب

سولفات ها بر  %
 SO3حسب

1  109758  5/3-2  81/7  01/0  08/0  
1  109759  5/6-5/3  13/8  01/0  09/0  
1  109760  8-5/6  03/8  01/0  09/0  
1  109761  5/9-8  15/8  01/0  11/0  
1  109762  11-5/9  21/8  01/0  08/0  
2  225287  4-2  23/8  01/0  11/0  
2  225288  7-4  41/8  01/0  1/0  
2  225289  5/8-7  48/8  01/0  1/0  
2  225293  5/10 -5/8  59/8  01/0  11/0  
2  225307  5/12 -5/10  44/8  01/0  1/0  
2  225297  19-5/12  92/7  01/0  11/0  
2  225309  22-19  56/8  01/0  11/0  
2  225311  25-22  36/8  01/0  1/0  
2  225314  28-25  47/8  01/0  09/0  
4  109742  18-15  10/8  01/0  1/0  
4  109743  5/20 -18  10/8  01/0  08/0  
4  109747  5/23 -5/20  13/8  01/0  08/0  
4  109748  5/26 -5/23  28/8  01/0  08/0  
4  109749  30-5/26  40/8  01/0  09/0  

  
  نتايج آزمايشات شيميايي آب -5جدول 

مواد معلق 
mgr/lit  

  C110°باقيمانده تبخير در 
  ميلي گرم در ليتر

Cl 
mgr/lit  

SO4  
mgr/lit 

SO3 
mgr/lit  

PH شماره نمونه  

---  ---  40  ---  248  27/7  109739  
  

  حكيميگمانه هاي ت  17
به  رديف و 6مانه ها درگاين . حفر شد B,C,Dغربي بلوك هاي گمانه در اضالع شمالي، شرقي و 800 تعداد

مسـكوني   -با توجه به تجـاري ( درجه 10رديف بعدي، با شيب 5 متر در 28 عمق متر در رديف بااليي و 14عمق
مشكلي ايجـاد  و تاسيسات زيرزميني ر بودن منطقه، اين شيب به گونه اي طراحي شد كه براي ساختمان ها مجاو

  .قرار گرفته استتحكيم تحت پوشش به سمت پايين حفر شد كه به اين ترتيب كل منطقه ) نشود
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استفاده كمتر عمق گمانه ها كمتر مي باشد؛ در رديف اول گمانه هايي با  در ديواره جنوبي به علت وجود سر بار و
در  استفاده شده است و Nailingش رديف اول كل مجموعه از رو .رندمتر دا 14متر و بقيه رديف ها  عمق 6عمق 
  .انجام شده است Anchorبا روش انه ها تحكيم پايدارتر ومبقيه گ
ساختماني تزريق ثقلي است، كه درآن غلظت دوغاب  كه در اين پروژه انجام شده است مانند تمام كارهاي تزريقي

شود اين است  رعايت مي نكته مهمي كه رديف اول گمانه ها .دارندثابت است چون گمانه ها فقط جنبه تحكيمي 
ريـزش   انه قرار گيرد، چون در غير اين صورت تحكيم به درستي صورت نگرفته ومدقيقا در مركز گها كه ميلگرد 
  .آمده است 6نمونه اي از آن در شكل .وجود دارد
متـر   28دد كابل به طول گمانـه يعنـي   ع 4كار شده در هر گمانه تعداد Anchorرديف بعدي كه روش 5در

حد جاري شدن اين كابل  .بقيه آن داراي پوشش مي باشد متر اول آن بدون پوشش است و  8 قرار مي گيرد، كه
  .است، بعبارت ديگر مقاومت كششي آنها بسيار باالست )16700حدود(برابر ميلگرد  4ها حدود 

) تـن نيـرو وارد مـي شـود     60تقريبـا معـادل  (باالي جـك  يك روش واپستنيده است يعني با فشار Anchorروش 
توجيه ايـن  .(با فشاري كه درنتيجه اين كشش ايجاد مي شود، تحكيم خاك صورت مي پذيرد كشيده مي شوند و

مورد اعضاي دو سرنيرويي مي باشد، كه عمال كابل درحال كشش است درحالي  رقانون ساده استاتيكي دبا مسئله 
) رد مي شود به صورت فشارش عمل مي كنـد ااست، و آن تكيه گاه، كه همان خاك پشت كه عكس العملي كه به

  .مقاوم سازي خاك مي گردد باعث تحكيم و و
 وسـانتيمتر   90با قطـر (عدد شمع 50كه برج فعلي قرار دارد، تحكيم به خاطر وجود  در ديواره شمال پروژه،

براي جكينگ در ديواره هاي اين . ها صورت مي گبرد كه براي آن وجود دارد از پشت اين شمع)متري 18درعمق 
  .پروژه از پت فلزي استفاده مي شود، اما در اين قسمت اين پت هاي فلزي در پشت شمع ها قرار مي گيرد

مراحـل   در اثر فشار ديواره اطراف گمانه ريـزش نكـرده و   ،كه در هنگام كششبدين منظور هستندپت هاي فلزي 
  .بدرستي انجام شود

  
تصويريكي از ديواره هاي گودبرداري، محل پت هاي فلزي و كابل هاي درون گمانه ها مشخص شده  - 6كلش

  است
  : دو مرحله اي است  دارايتحكيم انجام شده در اين پروژه 

متر مش گذاري مـي شـود و بـتن     2 -3كه به عمق وجود داشتهدر مرحله اول، تحكيم اوليه و مش گذاري 
 اشـاره شـود   يـد اين نكته با. جام شده و در مرحله دوم يعني تحكيم نهايي صورت مي پذيردانShotcrete)(پاشي يا

در بسياري از گمانه ها ريزش مشاهده مي شد مراحل حفـاري   كه در اين پروژه به علت اينكه خاك پولكي بوده و
  .مشاهده مي شود  8و  7مراحل انجام پروژه در اشكال .صورت مي گرفت Casingهمراه با 
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 b  a  

  شير كنترل سيستم تزريق) bدر آن  Casingمش گذاري اوليه، حفر گمانه و استفاده از   a)تصاوير - 7شكل 
  

 b  a 
  محل اجراي پروژه Fديواره بلوك  bگودبرداري و  Bتصوير ديواره ي بلوك  a - 8شكل 

  نتيجه گيري  18
  :تحقيق بشرح زير مي باشدنتايج اين 

-SC حفر شده براساس طبقه بندي يونيفايد از خاك هاي دانه درشـت بـا طبقـه بنـدي     خاك محل گمانه هاي  •

SM،  GP-GC , SM-SW  ،SC ،SP-SM   وGM-GC  و خاك ريز دانه با نام CLوCL-ML تشكيل شده است.  
 .ديوار صـرفنظر شـده اسـت    اصطكاك خاك واز خاك پشت ديوار افقي فرض گرديده است و رانكين،در تئوري  •

  .درجه گرفته شده است 29صطكاك داخلي خاك جهت برآورد ضرايب فوق زاويه ا
نيـز پـايين بـودن سـطح آب      با توجه به نتايج آزمايشات شـيميايي انجـام شـده بـر روي خـاك محـل پـروژه و        •

استفاده از سيمان در تهيه بـتن  براي تمهيدات خاصي )متري نسبت به تراز صفر گمانه ها 5/56در عمق(زيرزميني
  .ديوارهاي حائل استفاده كرد در بتن فونداسيون سطحي و 1تيپ مي توان از سيمان  و الزم نيست

در  اسـتفاده شـده اسـت و     Nailingرديف اول كل مجموعه از روشبراي انجام مقاوم سازي و تحكيم در پروژه،  •
  .انجام شده است Anchorبا روش  انه ها تحكيم پايدارتر ومبقيه گ

در بلـوك   Anchorو  Nailing، در ديـواره هـاي گـود بـرداري بـه منظـور اجـراي        رديف 6گمانه در  800تعداد •
 .رديف حفر شده است 3در) Fبلوك(در بلوك پشتي )تا امروز(گمانه 32همچنين تعداد. حفر شد B,G,Dهاي

متـر  14به عمق رديف و 6در B,C,Dغربي بلوك هاي اضالع شمالي، شرقي و گمانه هاي تحكيمي در رديف اول  •
متر و در رديـف   6در دريف اول  Fو در بلوك  درجه 10رديف بعدي، با شيب 5متر در 28 عمق بااليي و در رديف

  .درجه حفر گرديد 10متر  با شيب  14هاي بعدي 
 5در محل گمانه ها، حـدود   مستقر در اعماق مذكور و ظرفيت باربري ايمن شالوده گسترده با ابعاد اعالم شده و •

mcKg ظرفيـت هـاي بـاربري بـر اسـاس      ايـن   .برآورد ميگردد كه الزم است با نشست مجاز شالوده كنترل شود2
  .عدم خروج از مركزيت آن است محوري بودن بار و
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 نشـت آب و  .نشست براساس رطوبت طبيعي زمين در زمان حفاري انجام شـده اسـت   محاسبه ظرفيت باربري و •
از اين رو الزم است  .هش ظرفيت باربري بر مقدار نشست ها خواهد افزوداشباع اليه هاي خاك زير پي عالوه بر كا

  .به نحو مقتضي از نشت آب به زير پي ممانعت شود
  . بوده است 4/0گمانه ها ثابت بوده و نسبت آن  غلظت دوغاب سيمان بكار رفته دركل •
مناطق با خطر لرزه خيزي زياد  توابع آن جزء شهرستان مشهد و زلزله ويرايش سوم، 2800با توجه به آيين نامه •

ضـمنا زمـين    .استفاده گردد A=3/0لذا پيشنهاد مي شود از نسبت شتاب مبناي طرح حداقل  .محسوب مي شوند
طبقه بندي زمـين منـدرج در    ш تراكم آن بيشترين تطابق را با گروه ساختمان خاك و زير پي باتوجه به گروه و

  .آيين نامه الذكر دارد) 5-3-2(بند
  

  و قدرداني تشكر  19
اقتصـادي   از مديريت محترم پروژه مركز بين المللـي مـالي و  نويسندگان اين مقاله برخود الزم مي دانند تا 

بخاطر همكاري صميمانه جهت در اختيـار  شركت بناگستران هشتم توس  شان وخمشهد جناب آقاي مهندس بدا
  . گذاشتن اطالعات مورد نياز تشكر و قدرداني نمايند

  
  مĤخذ منابع و  20

و اكتشـاف  سازمان زمين شناسي  طرح تدوين كتب زمين شتاسي ايران،، زمين شناسي كپه داغ، 1373،ليع، افشار حرب -
  صفحه275، كشور معدني

  صفحه586، كشور و اكتشاف معدني انتشارات سازمان زمين شناسيايران،  زمين شناسي،  1383آقانباتي، علي،  -
پروژه ريزپهنه بندي لرزه اي  ،گزارش مطالعات زمين شناسي مهندسي شهر مشهد "-1386يماه د، حافظي مقدس ، ناصر -

  معدني كشور، مديريت منطقه شمال شرق  تاكتشافا سازمان زمين شناسي و ،"شهر مشهد
پـروژه سـاختمان هـاي     ، "گزارش عمليات حفاري ژئوتكنيك  و طرح پـي " 1387ارديبهشت ماه  ،مهندسين مشاور گنو  -

   (IT)مركز بين الملي مالي و اقتصادي مشهد
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