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 زمین نشست سطح های دیوار ومطالعه آزمایشگاهی جابجایی

 های عمیق توسط مدلسازی فیزیکیناشی از گودبرداری 

 

 
 2محمود عبدالهی، *1جعفر بلوری بزاز

 bolouri@um.ac.ir ،دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی،دانشیار  -1

 mahmood.abdollahi@stu.um.ac.ir، دانشگاه فردوسی مشهد ،ژئوتکنیکگرایش  ناسی ارشد مهندسی عمراندانشجوی کارش -2

 
 

 

 

  چکیده
های عمیق در مناطق ودبرداریترین مسائل رایج در صنعت ساخت و ساز ساختمانی دنیای امروز، نیاز به گیکی از مهم

توانند باعث انحراف جانبی دیوار و حرکت زمین شوند که ممکن است باعث آسیب به باشد. گودها میمتراکم شهری می

ها و تجهیزات مجاور شود. لذا گودبرداری و سازه نگهبان به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در مهندسی ساختمان

ای در این پژوهش به مطالعه آزمایشگاهی دیوار حائل شمع درجا با مهاربندی انکراژ در خاک ماسه رود.عمران به شمار می

پرداخته شده است. در این آزمایشات، دو پارامتر تأثیرگذار بر رفتار دیوار مورد بررسی قرار گرفت.  این دو پارامتر عبارتند 

های سازه نگهبان در مدل مذکور. نتایج اری انتهای شمعاز: وجود سربار در مجاورت گودبرداری و نیز، نحوه گیرد

در  (H)به عمق گودبرداری ( hm)آزمایشات در این پژوهش حاکی از آن است که نسبت بیشینه تغییر مکان جانبی دیوار 

به عمق گودبرداری در محدوده  (vm)قرار دارد. همچنین، نسبت بیشینه نشست سطح زمین  21/0-93/0محدوده 

در صورت عدم وجود سربار در مجاورت گودبرداری، نشست سطح  زمایش حاکی از آن استآنتایج  باشد.می 63/0-00/0

ها است. در حالت انتهای آزاد )بستر نرم( کمتر از حالت انتهای گیردار شمع و بیشینه جابجایی جانبی دیوار زمین

حالت  وجود سربار در مقایسه باجانبی دیوار در حالت یی جابجاهمچنین، در حالت انتهای آزاد شمع، بیشنه تغییر مکان 

 .ر مجاورت گودبرداری، بیشتر استب ارعدم وجود سرب

 

  .دیوار، جابجایی گودبرداری، مطالعه آزمایشگاهی، نشست كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
های عمیق در مناطق دبرداریترین مسائل رایج در صنعت ساخت و ساز ساختمانی دنیای امروز، نیاز به گومهم یکی از

تر از سطح زمین شود که باید تمام یا قسمتی از ساختمان پایینباشد. گودبرداری در مواردی انجام میمتراکم شهری می

ها از یکدیگر کوچک بودن قطعات زمین و همچنین، فاصله ناچیز ساختمان لیلها به دطبیعی احداث شود. در بسیاری از مکان

های اخیر با همسایگان باشد. در سال ها وکه گودبرداری امری دلهره آور و نگران کننده برای مالکان ساختمانسبب شده است 

ها، عمق گودبرداری نیز بیشتر شده افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ و سایر سطوح خدماتی در ساختمان

های خاک و همچنین جابجایی زمین دارند. در نتیجه ییر توزیع تنش در الیههای عمیق تأثیر بسزایی در تغاست. گودبرداری

لذا، عدم دقت در طرح، . های مجاور گود از اهمیت باالیی برخوردار استتخمین خسارت ناشی از گودبرداری بر روی سازه

تواند خسارات ها میساختمان های مهارکننده در مناطق شهری و در مجاورتها و سازه نگهبانمحاسبه و اجرای گودبرداری
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ای در پی داشته باشد. لذا، گودبرداری و سازه نگهبان یکی از مسائل چالش برانگیز در مهندسی عمران به جانی و مالی گسترده

های به وجود آمده ناشی از های نامطلوب زمین و جابجاییرود.  بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که تغییر شکلشمار می

ها به حداقل برسند. میزان و شکل جابجایی های این تغییر شکلهای عمیق پیش بینی شوند تا اثرات و خسارتدبرداریگو

های عمیق بستگی به عوامل متعددی از قبیل: شرایط خاک و سطح آب زیرزمینی، سربار، وجود و دیوار ناشی از گودبرداری

  مهارها، فاصله و سختی مهارها، شرایط ژئوتکنیکی و غیره دارد. های ساخت، نوع و روش نصب ها، روشمجاورت سازه
. همچنین، چندین مطالعه در مورد [4-1]اند های عمیق پرداختهمطالعات زیادی بر روی رفتار دیوار بر اثر گودبرداری

ها را ، اما تعداد کمی گودبرداری در ماسه [7-0] اندها مورد بررسی قرار گرفتههای زمین ناشی از گودبرداری در رسبجاییجا

 .  [10-8]اندمورد بررسی قرار داده

ها، استفاده از سیستم سازه نگهبان دیوار حائل شمع درجا با های متداول در پایدارسازی و حفاظت جدارهیکی از روش

ای پرداخته شده و رفتار در خاک ماسه باشد. لذا در این پژوهش به مطالعه آزمایشگاهی سیستم بیان شدهمهاربندی انکراژ می

مشاهده شده زمین و دیواره گود ناشی از گودبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین، در این مقاله سعی شده 

با  های مجاور گودهایی در مقیاس آزمایشگاهی توسط مدلسازی فیزیکی، عملکرد دیواره گود، زمین و سازهاست با انجام آزمون

 توجه به پارامترهای تأثیرگذار بر روی آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
 

 توصیف مدلسازی فیزیکی -2
باشد. مدلسازی فیزیکی ها و تأیید صحت محاسبات میهای معتبر برای بررسی این روشمدلسازی فیزیکی یکی از روش

جام بارگذاری الزم بر روی آن برای شبیه سازی شرایط ای از ابنیه ژئوتکنیکی و انعبارت است از ساختن مدل مقیاس شده

های رود. روشتغییر شکل و پایداری به کار می –های عددی تنش واقعی است. مدلسازی فیزیکی برای ارزیابی صحت تحلیل

جهت  باشد؛ مدلسازی کوچک مقیاس و مدلسازی با دستگاه سانترفیوژ. در منابع فنی روابطیمدلسازی فیزیکی دو نوع می

توانند مورد بررسی قرار گیرند. استفاده از مدلسازی فیزیکی یا کوچک مقیاس انتخاب صحیح نسبت ابعادی وجود دارد که می

زارش کرد اولین کسی بود که استفاده از مدل شمع را گ [11]ای دیرینه دارد. ون روشی است که در مهندسی ژئوتکنیک سابقه

های های مایل و قائم متمرکز کرد. همچنین، مطالعاتی جهت بارگذاری جانبی شمع در خاکو مطالعات خود را بر روی شمع

های های شمع مدفون در خاک. آزمایشات استاتیکی و سایکلیک بر روی گروه[12]چسبنده توسط مدل فیزیکی انجام شد

ها بیش از هشت برابر قطر شمع باشد، ناچیز شمع ای انجام و به این نتیجه رسیدند که اثر گروه برای زمانی که فاصلهماسه

 .[19]است 

ای  با استفاده از مدلسازی طور که قباًل ذکر شد در این مقاله به مطالعه آزمایشگاهی رفتار گودبرداری در خاک ماسههمان

فیزیکی پرداخته خواهد شد. جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در این پژوهش، مدل فیزیکی شامل یک جعبه فلزی به عنوان 

باشد. همچنین جعبه فوق دارای فضای کافی جهت بارگذاری سازه به ک متر میمحیط گود به طول دو متر، عرض و ارتفاع ی

های شفاف جهت مشاهده روند های این جعبه توسط طلقباشد. جدارهعنوان سربار موجود در مجاورت محل گودبرداری می

ای سیستم سازه نگهبان هپیشروی آزمایشات پوشانده شده است. از تعدادی لوله از جنس پلی پروپیلن جهت مدلسازی شمع

 ذکر شده، استفاده شده است.

ای نسبت به مدل واقعی ها به صورت مقیاس شدهکند. این شمعهای مدل فیزیکی را بیان میمشخصات شمع 1جدول 

تهیه شده از کارخانه  1های اطالعاتیاز برگه 1تهیه شده است. شایان ذکر است که مشخصات ارائه شده برای شمع در جدول

های موجود و همچنین داشتن اطالعاتی در نهایت با بررسی گزینه و ها و تشابه ابعادی،باشد. براساس سختی شمعسازنده می

 های پروپیلن جهت انجام مدلسازی انتخاب گردیده است.نظیر ابعاد هندسی و مدول االستیسیته مورد نظر، لوله

                                                 
1 Data Sheet 
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 های مدلسازیمشخصات شمع :1دول ج

 (mm) ضخامت (mm)قطر داخلی  (mm)قطر خارجی  (mm) طول (Gpa)سته مدول االسی جنس

لنپلی پروپی  2 800 40 6/26  7/6  

 

های مجاور را سربار ناشی از وزن ساختمان ای مقیاس شده تهیه شده است.جهت مدل کردن سربار مجاور گود، سازه

های بین آنها و روی آنها، و ها و خاکتأسیسات، وزن پیوزن دیوارها، وزن  توان با توجه به بارهای زنده و مرده طبقات،می

مرده و  الزم به ذکر است که با استفاده از روابط مدلسازی فیزیکی و تشابه ابعادی و با توجه به  بارهای . ها تعیین کردنظایر آن

 ذکر شده، اقدام به تهیه این مدل شده است. زنده

متر در قسمت جلوی جعبه آزمایش  10/0به ارتفاع  دریچه 10داری، از شایان ذکر است جهت مدل کردن مراحل گودبر

همچنین الزم به ذکر است ها، یک مرحله از گودبرداری مدل شده است.  استفاده شده است. با برداشتن هریک از این دریچه

 ها اجرا گردیده است.ها از یک تیر کالهک در قسمت باالیی شمعکه برای حفظ یکپارچگی شمع

باشد. در این پژوهش از خاک ماسه فیروزکوه ای مورد استفاده در مدلسازی فیزیکی میمشخصات خاک ماسه 2دولج

ای بد بندی یونیفاید این خاک در رده خاک ماسهطبق مشخصات ارائه شده در جدول مذکور استفاده شده است. طبق طبقه

 گیرد.( شده قرار میSPدانه بندی )

 

 مورد استفاده مشخصات خاک :2دول ج

 نوع خاک
وزن مخصوص 

 (3kN/m) خشک

زاویه اصطکاک 

 (Degree) داخلی
(mm)10D (mm)30D (mm)60D Cc Cu 

 161ماسه 

 فیروزکوه
70/10  40 167/0  26/0  40/0  012/1  930/2  

 

دهد. در گودبرداری از مفهوم پیشرفت تعریف نمادهای موجود و مقطع عرضی در گودبرداری را نشان می 1شکل

به ارتفاع کل گودبرداری  (Z)گردد. پیشرفت گودبرداری براساس نسبت ارتفاع گودبرداری در هر مرحله گودبرداری استفاده می

(H)  قابل تعریف است. همچنین طول کل شمع باL شود. طول کل شمع در مدلسازی فیزیکی برابر با یک متر نشان داده می

همچنین الزم به ذکر است که  است. (S=10 cm) مترسانتی 10زه نگهبان برابر با های ساباشد. همچنین، فواصل بین شمعمی

 متر در نظر گرفته شده است. 20/0در یک ردیف عملیات انکراژ انجام شده است. عمق نفوذ شمع در این مدلسازی برابر با 

 

 

 

 

 
 

 
 تعریف نمادها و مقطع عرضی گودبرداری :1شکل 
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 2ابزار .3 

گیری تغییر مکان جانبی مورد استفاده در مدلسازی فیزیکی در پژوهش حاضر است. در ز ابزارهای اندازهنمایشی ا 2شکل

انگلستان  ELEساخت شرکت  mm 0.01ای با دقت گیری عقربهمطالعات صورت گرفته در این مقاله از هشت عدد گیج اندازه

مکان جانبی دیوار حائل شمع درجا و انکراژ مورد استفاده قرار  گیری تغییرها به منظور اندازهبهره گرفته شده است. این گیج

گیری از تعدادی سیم های اندازهها به گیجگرفته است. همچنین الزم به ذکر است که جهت انتقال تغییر مکان حاصله از شمع

ها استفاده گردیده و گیجپذیری کم که در طول شمع مرکزی متصل است، به عنوان رابط بین دیوار مفتولی نازک با انعطاف

 است. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )ب(                                                        )الف(                                                      

گیری تغییر مکان جانبیهای اندازهموقعیت قرارگیری گیج :2شکل   

 ها در مدل فیزیکیموقعیت گیج)ب(          )الف( نمایش شماتیک     

 

ها به نحوی انتخاب و اجرا گردیده است که بتوان با داشتن تغییر مکان گیج بین هرکدام ازشایان ذکر است که فواصل قائم 

در کل طول شمع، پروفیل جابجایی دیوار را به نحو مطلوب ترسیم نمود تا نتایج آن قابل بحث و بررسی در کلیه آزمایشات 

گیری نشست سطح زمین در مجاورت گودبرداری از ابزارهای موجود در آزمایشگاه فته باشد. همچنین، جهت اندازهصورت گر

 استفاده شده است.
 

 نحوه انجام آزمایش -4
ها باشد، پس پردازیم. در صورتی که آزمایش مورد نظر بررسی حالت گیردار شمعدر این بخش به نحوه انجام آزمایش می

کند، جعبه آزمایش را با خاک با تراکم ها را مدل میصفحه فلزی در کف جعبه آزمایش که گیرداری انتهای شمعاز قرارگیری 

سانتی متری که در بخش توصیف  10های کنیم. سپس با برداشت هریک از دریچهنسبی و وزن مخصوص مشخص پر می

سانتی متری تا  10برداری طی هشت مرحله د. خاکگردمدلسازی فیزیکی شرح داده شد، یک مرحله از گودبرداری مدل می

ای نصب هدر هر مرحله از گودبرداری توسط گیج نیز هاتغییر مکان جانبی شمع در نهایت، یابد.سانتی متر ادامه می 80عمق 

ه عنوان ب ها از یک تخته چوبیدر قسمت باالی شمع پارچگیجهت ایجاد یک الزم به ذکر است گردد. همچنینمی شده قرائت

 . ها را فرا گرفته، استفاده شده استکه پیرامون شمع 3کالهک تیری

ها از هیچ گونه مهاری استفاده در حالت انتهای آزاد، روش کار مشابه روش فوق بوده با این تفاوت که در پایین شمع

 شود.     نمی

                                                 
2 instruments 
3 capping beam 
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 هابرنامه آزمایش -5
ورده شده است. آ 9به منظور دستیابی به اهداف ذکر شده در این پژوهش، تعداد آزمایشات و جزئیات هر آزمایش در جدول

ای توسط مدلسازی آزمایش جهت بررسی رفتار دیوار و زمین مجاور ناشی از گودبرداری در خاک ماسه مجموعاً تعداد سه

جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در این پژوهش از سربار در مجاورت الزم به ذکر است که در  فیزیکی انجام شده است.

داری دیواره سازه سربار را بر پای و یا عدم وجود وجود گودبرداری استفاده شده است. این امر به آن دلیل است تا بتوان اثر

 واهیم پرداخت. نگهبان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در ادامه به توضیح بیشتر پیرامون هر آزمایش خ

 

  شماره و جزئیات انجام هر آزمایش  :3دول ج
 

نسبت فاصله به 

 (S/D)قطر شمع

 فاصله مركز به مركز

 (S)ها شمع

وضعیت گیرداری 

 *هاانتهای شمع
 وضعیت سربار

شماره 

 آزمایش

 

 
 

 

0/2  10 cm 

 

ت()بستر سخ گیردار  

عدم وجود سربار در 

 مجاورت گودبرداری
1 

 

رم(آزاد )بستر ن  

عدم وجود سربار در 

 مجاورت گودبرداری
2 

 

 آزاد )بستر نرم(
وجود سربار در مجاورت  

 گودبرداری
9 

 

در این پژوهش سعی شده است تا نتایج پایداری سیستم دیوار حائل شمع درجا در دو حالت انتهای گیردار )بستر سخت( *

باشد. در حالت ها میمایشی از مدل کردن انتهای گیردار شمع، ن9و انتهای آزاد )بستر نرم( بررسی و مقایسه گردد. شکل

انتهای گیردار از یک صفحه فلزی که تعدادی لوله به طول و فواصل مشخص روی آن جوش داده شده جهت ایجاد گیرداری در 

مرکز به مرکز های جوش داده شده بر روی صفحه فلزی برابر با فواصل ها استفاده گردیده است. فواصل لولهانتهای شمع

 باشد.متر می 10/0ها یعنی شمع
 

 

 

 

 

 ها در مدلسازی فیزیکیی انتهای شمعدارنحوه مدل كردن گیر :3شکل 

 
 

 تفسیر نتایج و بحث -6
 پردازیم. توسط هشت عدد گیج نصب شده ودر این بخش به بررسی پاسخ زمین و جابجایی دیوار ناشی از گودبرداری می

های جانبی دیواره گود و نشست سطح زمین مجاور ناشی موجود در آزمایشگاه مکانیک خاک، تغییر مکان گیریابزارهای اندازه

 گیرد. های بعدی، مورد استفاده قرار میاز گودبرداری ثبت و نتایج آن نیز جهت بحث و بررسی در قسمت
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 نشست سطح زمین در مجاورت گودبرداری -6-1

دهیم. با توجه به ابزارهای ناشی از گودبرداری را مورد بررسی قرار می در این بخش مشاهدات نشست سطح زمین

 پس از اتمام مراحل گودبرداری نیز برداشت شده است. )vm(گیری، بیشینه نشست سطح زمین اندازه

در این دهد. نشان می را گودبرداری انتهایی هحلر مجاورت گودبرداری برای مردنشست سطح زمین نمودارهای  4شکل

و همچنین نسبت طول است   S/D= 2.5سانتی متر و یا به عبارت دیگر  10های سازه نگهبان برابر با فاصله بین شمع هاشکل

در حالت وجود انکراژ در دیواره سازه  4باشد. شایان ذکر است که نتایج آزمایشات ارائه شده در شکلمی L/D= 25به قطر شمع 

 .باشدنگهبان می

 
                              

  
 

 )ب(                                                                                           )الف(                                        

  

 

 
 

 

 

 ()ج                                                                                   

نشست سطح زمین  :4کل ش  

 (انتهای آزاد شمع  )بستر نرم-عدم وجود سربار)ب(          (انتهای گیردار شمع  )بستر سخت-)الف( عدم وجود سربار

 انتهای آزاد شمع  )بستر نرم(-ج( وجود سربار)

 

ی آزمایشات انجام برای تمام 4در جدول نشست سطح زمین مقادیرجهت درک و امکان مقایسه بهتر نتایج آزمایشات،  

به عمق گودبرداری  )vm(. همچنین در این جدول نسبت بیشینه نشست سطح زمین شده در این پژوهش آورده شده است

(H)  نیز بیان شده است. نسبت/H)vm(  حاصل از نتایج آزمایشات این پژوهش مطابق با مشاهدات صورت گرفته توسط

در این  نتایج آزمایشات ،و همچنین اکی از آن است که انجام مدلسازی فیزیکیاین امر ح .[16-14]باشد محققین مختلف می

 باالیی برخوردار است. اعتباراز  پژوهش
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 بیشینه نشست سطح زمین در هر آزمایش :4دول ج

 

 

 

 

 

 شایان ذکر است که با افزایش عمق گودبرداری و یا به عبارت دیگر با پیشرفت مراحل گودبرداری، مقدار نشست سطح

توان نتیجه گرفت در صورت عدم وجود سربار در مجاورت گودبرداری، طبق نتایج آزمایش می کند.افزایش پیدا می )vm(زمین 

 ها است.نشست سطح زمین در حالت انتهای آزاد )بستر نرم( کمتر از حالت انتهای گیردار شمع

 

 جابجایی جانبی دیواره سازه نگهبان -6-2

هایی را به ه دلیل تغییرات گسترده سطح تنش، دیواره گود تغییر شکل پیدا کرده و تغییر شکلبه هنگام گودبرداری، ب

کند. با تغییر شکل پیدا کردن سازه نگهبان، خاک پشت دیوار به سمت جلو و های مجاور گود اعمال میزمین مجاور و سازه

مشاهدات تغییر  در این قسمت،ضیحات داده شده شود. بنابراین طبق توکند و سطح زمین دچار نشست میپایین حرکت می

دهیم.  طبق نتایج به دست آمده از آزمایشات، این نکته قابل استخراج جانبی دیوار ناشی از گودبرداری را مورد بررسی قرار می

جانبی دیوار  شامل بیشینه جابجایی 0کند. جدولبرداری افزایش پیدا میاست که جابجایی جانبی دیوار با پیشرفت مراحل گود

نیز بیان  (H)به عمق گودبرداری  )hm(در هر آزمایش است. همچنین در این جدول نسبت بیشینه تغییر مکان جانبی دیوار 

حاصل از نتایج آزمایشات این پژوهش مطابق با مشاهدات صورت گرفته توسط محققین مختلف  )H)hm/شده است. نسبت 

 . [10, 14, 8]باشدمی

ا شماره آزمایش و جزئیات انجام ، مطابق ب0شایان ذکر است شماره آزمایش نوشته شده در ستون اول واقع در جدولتوجه: 

خودداری شده و فقط شماره هر آزمایش  0باشد. لذا از آوردن مجدد مشخصات هر آزمایش در جدولمی 9آزمایش در جدول

  در این جدول آورده شده است. 

 

 بیشینه جابجایی جانبی دیوار در هر آزمایش :5دول ج

 

 

 

 

 

بیشینه جابجایی جانبی توان نتیجه گرفت در صورت عدم وجود سربار در مجاورت گودبرداری، طبق نتایج آزمایش می

توان به این نتیجه دست یافت و همچنین می ها است.در حالت انتهای آزاد )بستر نرم( کمتر از حالت انتهای گیردار شمع دیوار

ها )بستر نرم( در صورت وجود سربار در مجاورت مکان گودبرداری، بیشینه جابجایی جانبی دیوار که در حالت انتهای آزاد شمع

 بیشتر از حالت عدم وجود سربار است.

 

شست سطح نسبت بیشینه ن

 Hvm/ -زمین به عمق گودبرداری

 

 H -عمق گودبرداری
بیشینه نشست 

 vm -سطح زمین

شماره 

 آزمایش

63/0  

mm 800 

mm 0/0   1 

00/0 mm  4 2 

00/0 mm  4 9 

 

نسبت بیشینه تغییر مکان جانبی 

 Hhm/ -گودبرداریدیوار به عمق 

 

 

 H -عمق گودبرداری
بیشینه تغییر مکان 

 hm -جانبی دیوار

شماره 

 آزمایش
 

93/0   

 

800 mm 

1/9  mm 1 
 

21/0  7/1  mm 2 
 

28/0  2/2  mm 9 
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 گیرینتیجه -7
در این پژوهش به مطالعه بر روی رفتار دیوار ناشی از گودبرداری در ماسه توسط مدلسازی فیزیکی پرداخته شد. در این مدل  -

 از دیوار حائل شمع درجا و انکراژ به عنوان سیستم سازه نگهبان استفاده شد. 

روی آن تعدادی لوله جوش داده شده، استفاده گردیده ها از یک صفحه فلزی که برای مدل کردن گیرداری انتهای شمع -

 است. 

رفتار گودبرداری در مدلسازی فیزیکی توسط دو پارامتر تأثیرگذار؛ وجود سربار در کنار گود و گیرداری انتهای شمع مورد  -

 بررسی قرار گرفت. 

 کند.زان نشست سطح زمین افزایش پیدا میبا پیشرفت مراحل گودبرداری، میزان جابجایی جانبی دیواره گود و همچنین، می -

در  )H)hm/حاکی از آن است که نسبت بیشینه تغییر مکان جانبی دیوار به عمق گودبرداری  در این پژوهش نتایج آزمایشات -

قرار دارد. این نسبت مطابق با مشاهدات و نتایج آزمایشات گزارش شده توسط محققین برجسته دنیا  21/0-93/0محدوده 

 رد.دا

در  )H)vm/گر آن است که نسبت بیشینه نشست سطح زمین به عمق گودبرداری نتایج آزمایشات در این پژوهش بیان -

 قرار دارد که این نسبت مطابق با مشاهدات و نتایج آزمایشات گزارش شده توسط محققین برجسته دارد.  00/0-63/0محدوده 

لب است در صورت عدم وجود سربار در مجاورت گودبرداری، نشست سطح نتایج آزمایشات این پژوهش حاکی از این مط -

 ها است.در حالت انتهای آزاد )بستر نرم( کمتر از حالت انتهای گیردار شمع زمین

توان نتیجه گرفت در صورت عدم وجود سربار در مجاورت در نهایت طبق آزمایشات صورت گرفته در این پژوهش می -

ها است. و جایی جانبی دیوار در حالت انتهای آزاد )بستر نرم( کمتر از حالت انتهای گیردار شمعگودبرداری، بیشینه جاب

ر مجاورت دها )بستر نرم( در صورت وجود سربار توان به این نتیجه دست یافت که در حالت انتهای آزاد شمعهمچنین می

 سربار است. گودبرداری، بیشینه جابجایی جانبی دیوار بیشتر از حالت عدم وجود

 

 قدردانی -8
بابت تمامی  "مسئول آزمایشگاه سازه دانشگاه فردوسی مشهد" حسینیدانم از جناب آقای در پایان بر خود الزم می

اند، نهایت تشکر و قدردانی را بنمایم و امیدوارم در پناه حق هایی که برای دانشجویان و به خصوص اینجانب کشیدهزحمت

 های زندگی موفق و پیروز باشند.تعالی در تمامی عرصه
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