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 چکیده
 را یمنف طبقات و صفر تراز ریز تیظرف از استفاده و ها نگیپارک نیتام یبرا ینیرزمیز یبه ساخت فضاها ازین ر،یاخ یها سال در شهرها توسعه و تیجمع رشد

 را یافک یمنیا که یروش انتخاب ریاخ یها سال در .شود یم احساس شیپ از شیب یشهر مناطق در قیعم یگودها به ازین رو نیا از. است داده شیافزا شدت به
 حال در یااز جمله روشه و مهندسان بوده است. انیهمواره دغدغه کارفرما ،باشد هامکان اجرا داشت یحال از نظر حقوق نیو درع کند نیتام یگودبردار جهت
 یااجر و. اردد ییها تفاوت رانیا در جیرا روش روش، نیرغم شناخته شده بودن ا یعل کنیل .است نییپا به باال ساخت روش رانیا در ازین نیا رفع یبرا توسعه
 وقوع امکان و ساخت مراحل در رییتغخاک بر اساس  یفشار جانب عیزتو بیترت نیبد شود، یم انجام جداکننده وارید داثبدون اح نییپا به باال ساخت روش

 احداث هجداکنند اروید که یطیشرا در نییپا به باال روش درخاک  یفشار جانب یعدد یمقاله بررس نیا درباشد.  یم یراتییتغ دچار ،در خاک رشکلهاییتغ یبرخ
 .است گرفته قرار یمورد بررس  نییساخت باال به پا یخاک در هر مرحله از روش اجرا یفشارجانب راتییتغ و انجام یسه بعد یاستفاده از مدل ساز بانشده است، 

 جانبی فشار عددی، سازیمدل خاک، جانبیفشار پایین، به باال ساخت روش گودبرداری،کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه -1
 در و یشهر یدر نواح هایگودبردارشدن  ترقیعمهر روزه شاهد  ن،یزم یباال متیقشهری به پارکینگ و های پروژه نیاز روز افزونبا توجه به 

 ر،یاخ یالهامجاور در س یاراض تیو مالک یمطرح شدن مسائل حقوق نیعالوه بر ا .است شده لیتبد یمهم مسئله بهگودها  نیا یمنیو ا میهستابعاد بزرگ 
 یهاتیمحدود لتع به کشور در گود یدارسازیپا متداول و مرسوم یروشها از یاریبس که یشکل بهاز گذشته کرده است.  شیرا ب هاپروژه نیا یدگیچیپ

 امکان اجرا نخواهند داشت.  یحقوق

 چنانچه و .ابدییم تیاهم ،شود یم نیزم اطراف در شکل رییتغ موجب و ها تنش در توجه قابل رییتغ باعثآن جهت که  از قیعم یهایگودبردار
بر  یمنف راتیاز تاث یریجلوگ یروش ساخت و ساز مناسب برا کیانتخاب  ،باشد ینیزم ریز ساتیتاس ایموجود و  یبه ساختمان ها کینزد یگودبردار

 کار به قیعم یها گود منیا یاجرا یبرا که ییها روش از یکی. [1]برخوردار است ییباال اریبس تیمجاور و امکانات آنها از اهم یساختمان ها  یرو
 یساز داریپا یبرا یاصل سازه از عمال ن،ییپا به صفر تراز از سازه یامرحله یاجرا باروش که  نیا در .است نییپا به باال ساخت روش شود یم برده

 یهاشکل رییتغ از یناش مقاوم و سکون محرک، طیشرا نیب خاک فشار ریّمتغ تیاز ماه یخاک ناش یفشار جانب عیمقدار و توز ؛شود یم استفاده وارگودید
فشار  راتییتغ نیا ،ینسبت به تجارب جهان رانیدر ا نییروش باال به پا یاجرا یرخ داده در الگو راتییتغبه علت  کنیل. دینما یم رییتغ ،آن در شده واقع

 یته شده جهانشناخ یبا الگو سهیدر مقا رانیدر ا نییباال به پا یاجرا یبوم یمنظور الزم است در ابتدا الگو نیبه هم .است شده شناخته کمتر زین اکخ
 . ردیقرار گ همورد مداقّ

 روش ساخت باال به پایین -2
این  .[2]تگرف قرار استفاده مورد ترافیک و هزینه کاهش منظور به میالن و پاریس شهرهای در و اروپا در بار اولین پایین به باال ساخت روش

 هبه عنوان یک نوع روش اجرای ویژه و نه صرفا پایدارسازی دیواره گود، یکی از روش های پرکاربرد و از جمله ایمن ترین روش های اجرای ساز روش
، دیک الگو و روش اجرای سازه اصلی و زیرزمینی از جمله طبقات زیرزین ساختمان می باش که ،است که با توجه به ماهیت آن های زیرزمینی در جهان

در ابتدا . [3]دارای تنوع بسیاری است. تنوع و گوناگونی زیاد در مراحل مختلف ساخت، مدل های مختلفی از این فن اجرایی را موجب گردیده است
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ها معرفی شناسایی و تفاوت های آندر ایران  رایجو روش ساخت باال به پایین بومی مرسوم جهانی روش اجرای باال به پایین ، جزئیات بررسی باالزم است 
 .گردد

 
به روش ساخت باال به و اجرا سازه نمونه ای از گودبرداری  -1شکل

 پایین
 
 مرسوم جهانیروش ساخت باال به پایین  2-1-1

 اختهس پیش دیافراگمی های دیوار ریز، جادر دیوار نوع از تواندمی دیوارها این .شود می اجرا زمین زیر پیرامونی دیوارهای ابتدا روش این در
زمین  تراز از ولا زیرزمین سقف دال و شده اجرا سازه میانی و کناری های سپس ستون .باشد فوالدی یا سپری پیوسته شمع های ،سکانتی های شمع بتنی،

 ،دالاین  داخل الزم استبرداری موثر است. ها قبل از گودکرده و در پایدار سازی دیواره عمل متقابل مهار یک عنوان به این دال .شود می اجرا موجود
 طبقه ولینا اجرای دال سقف از پس .یابد انتقال سایت از بیرون به آن طریق از خاکبرداری عملیات از حاصل های خاک تا گردد تعبیه یک بازشدگی

 سقف دال  ،ن دومزمیزیر سقف تراز به رسیدن و زیرزمین اولین خاکبرداری یافتن پایان از پس .شودمی انجام زمینزیر اولین خاکبرداری عملیات ،زیرزمین
 بازشدگی و جراا سازه فونداسیون آخر مرحله در .کندپی ادامه پیدا می  رسیدن به تراز تا این روند  .شود می انجام خاکبرداری سپس و اجرامطابق رویه قبل، 

 .[2]شود می دال ها بسته در شده ایجاد های
 
 روش ساخت باال به پایین بومی 2-1-2

س می باشد. سپموقت زیر آنها شمع ستون ها و در محل  ستون ها چاه هایی حفر می شود که ارتفاع این چاه ها به اندازه طول  ابتدا روش این در
که این دال به عنوان یک مهار متقابل عمل می  .موجود اجرا می شوددال سقف زیرزمین اول از تراز زمین  شده وستون های سازه در درون چاه ها  اجرا 

افتن و پس از پایان ی .خاکبرداری اولین زیرزمین به صورت مرحله به مرحله انجام می شودعملیات  ،کند. پس از اجرای دال سقف اولین طبقه زیرزمین
جرا ادیوار پیرامونی تا تراز سقف زیرزمین دوم دال سقف دال سقف اجرا شده و سپس  ،خاکبرداری اولین زیرزمین و رسیدن به تراز سقف زیرزمین دوم

زم به ککر الشده و دیوارهای پیرامونی ساخته می شوند. و این روند تا رسیدن به تراز پی ادامه پیدا می کند. در مرحله آخر فونداسیون سازه اجرا  می شود. 
دال های طبقات دیگر یک بازشدگی تعبیه خواهد شد تا خاک های حاصل از عملیات در داخل  ،است که در این روش نیز مانند روش باال به پایین مرسوم

 . و در پایان ساخت بازشدگی های ایجاد شده در دال سقف ها بسته می شوند.دخاکبرداری از طریق آن به بیرون از سایت انتقال یاب

 فشار جانبی خاک -3
در  انبیاما مطالعه چندانی در مورد فشار ج. است گرفته قرار مطالعه مورد بسیاری محققین توسط پایین به ساخت باال روش در خاک جانبی فشار

حوزه را  های اخیر اینشدر ادامه برخی از پژوهانجام نشده است. مرسوم و مقایسه این روش با روش ساخت باال به پایین  روش ساخت باال به پایین بومی 
 بقهط به مدل هر از حاصل نتایج تحلیل با و هپرداخت پایین به باال ساخت هایروش برخی از مدلسازی به ۱۳۹۵ سال در نافعیمورد مطالعه قرار می دهیم. 

 قتحقی این در .پرداختند پایین به باال ساخت ترکیبی روش مدلسازی به ۲۰۱۱ در و همکاران۱هو. [4]است پروژه پرداخته نیاز با متناسب روش هر بندی
 نقاط رددر این تحقیق  همچنین .است شده انجام ساخت توالی گرفتن نظر در بدون-ب و ساخت توالی گرفتن نظر در با -الف حالت دو در مدلسازی

                                           
۱ Hou 
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 مطالعه به ۲۰۱۴ در ۲دانگ. [5]نده اشد مقایسه واقعی نتایج با شده ایجاد مدل نتایج و ها نصب شده مکان تغییر کنترل برای دقیق ابزار ،سازه واقعی مختلف
 قرار راحیطش کل معیارتن و نشده زهکشی، سکون شرایط در خاک تحقیق دراین ه است.پرداخت پایین به باال ساخت روش به شده اجرا پروژه دو موردی

 خاکهای در و زیرزمینی های سازه در تنش تغییرات بررسی به ۲۰۱۷ در همکاران و۳سئو. [6]است پرداخته پروژه دو این مدلسازی به همچنین است گرفته
 متوسط ای هماس خاک جنس که است زمانی تیرها روی بر ها تنش بیشترین ها تحلیل و تجزیه طی این ؛پردازد می فشاری قیدهای از مختلف و استفاده

 هس سازی مدل از استفاده با جاکارتا مرکز در عمیق گودبرداری در دیافراگمی دیوار انحرافات بررسی به ۲۰۱۷ در همکاران و۴هسیونگ. [7]باشدمی
 مدل در شده جادای دیافراگمی دیوار مکان تغییر مقایسه به ،پایین باال به ساز و ساخت روش نوع یک سازی مدل با تحقیق این در ه است.پرداخت بعدی

  .[8]می پردازد محل در شده گیری اندازه های مکان تغییربا
ا در این ناشی از تفاوت در نحوه اجرمرسوم، علت تفاوت در فشار جانبی خاک  در روش ساخت باال به پایین بومی با روش ساخت باال به پایین 

ساخت  شولی در رو .سپس گودبرداری انجام می شود ،پیرامونی ساخته شدهابتدا دیوار های مرسوم چراکه در روش ساخت باال به پایین  .دو روش است
 .باال به پایین بومی ابتدا زیرزمین هرطبقه گودبرداری شده و سپس دیوار پیرامونی اجرا می شود

این روش از تحلیل گود با  .[9]را برای محاسبه فشارجانبی گودهای مهارشده در خاک های ماسه ای پیشنهاد کردندروشی 6و ترازاقی ۵پک
راحی ط سیستم مسلح سازی داخلی از نوع استرات ابداع گردید و برای سیستم های مهار اصطکاکی بسط یافته است و به طور محافظه کارانه ای نیروهای

 :در این روش برابر است بامقدار فشارجانبی خاک را محاسبه می نمایند. بیشینه 
0.65h ka H                                                                                                                                             (1) 

2tan (45 / 2)Ka                                                                                                                                     (2) 

بیشینه مقدار  .[9]پیشنهاد کرده است روشی رابرای گودهای مهارشده در خاک های دانه ای متراکم نیز  8همچنین آیین نامه اداره فدرال راه های آمریکا 
0.15وش بین فشارجانبی خاک در این ر H   0.25و H .است 

  
ه محاسب نمودارپیشنهاد شده پک و ترزاقی برای -2شکل

 فشارجانبی گودهای مهارشده در خاک های ماسه ای
نمودار پیشنهاد شده آیین نامه اداره فدرال راه های  -3شکل

 آمریکا
 
 

 
 فرآیند مدل سازی عددی-3

 6/۱ نسخه یونفونداس بعدی سه پلکسیس افزار نرم از ،پایین به باال روش به ه در مراحل مختلف اجراساز بعدی سه سازی مدل برای تحقیق این در
این  .می باشد نیکژئوتک مهندسی در پی پایداری و هاشکل تغییر تحلیل و تجزیه برای بعدی سه محدود المان افزارنرم یک پلکسیس. است شده استفاده

                                           
۲ Dong 

۳ Seo 

۴ Hsiung 

۵ peck 

6 Terzaghi 

8 FHWA 
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 نرم افزار س یکپلکسی .دارد ساز و ساخت فرآیندهای و هپیچید یژئوتکنیک های سازه مختلف هایجنبه با مقابله و محاسبه برای هاییویژگی نرم افزار
  .دهد انجام واقعی سازی شبیه ساز و ساخت مراحل از تواندمی و بوده پذیر انعطاف که باشد می کاربرپسند بعدی سه یژئوتکنیک

 روش با گودبرداری .است شده گرفته نظر متر در ۲6 عمق و ۲۲*۱6 ابعاد با زیرزمینطبقه  ۷برای سازه ای با  تحقیق این در شده ایجاد مدل
 متر ۵/۱ پی ضخامتو  سانتیمتر ۳۰ سقف ها ضخامت .باشددر صورت وجود می  متر ۴/۰ دیافراگمی دیوار ضخامت شده و انجام پایین به باال ساخت

 (۱) دولج در خاک مکانیکی مشخصات .می باشد تهران خاک جهت شبیه سازی متراکم ای دانه خاک ،تحقیق این در شده گرفته نظردر خاک .است
 .است شده ارائه

مشخصات مصالح-1جدول   

 

خاک نوع  γ  Sat 

 )KN/m2) 

γ  unSat 

 )KN/m2) 

E 50 ref 

(KN/m2) 

E oed ref 

(KN/m2) 

E ur ref 

(KN/m2) 

C ref 

(KN/m2) 

φ Ψ 

(متراکم ای دانهتهران) خاک  ۲۰ ۱۷ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۲۰ ۳۲ ۰ 

 
 هپرداخت مرسوم پایین به باال ساخت روش مدلسازی به اول مدل رد .است شده سازی مدل پایین به باال ساخت روش به مدل ۲ تحقیق این در

  .است شده انجام روش این سازی مدل و بوده مدنظر بومی پایین و باال ساخت روش دوم مدل در.است شده
 جزئیات مراحل مختلف ساخت روش های مختلف -2جدول

 مراحل ساخت مدل های انجام شده

مرسومروش ساخت باال به پایین  ردیف  روش ساخت باال به پایین بومی 

 ایجاد محیط خاکی و تعریف تنش های اولیه ایجاد محیط خاکی و تعریف تنش های اولیه ۱
 اجرای ستون های میانی و کناری اجرای دیوار دیافراگمی ۲
متر -۵خاکبرداری تا تراز  اجرای ستون های میانی و کناری ۳  

متر -۵خاکبرداری تا تراز  ۴ متر -۳.۵اجرای سقف در تراز    

متر -۳.۵اجرای سقف در تراز  ۵ متر -۳.۵اجرای دیوار پیرامونی تا تراز    

متر-8.۵خاکبرداری تا تراز  6 متر -8.۵خاکبرداری تا تراز    

متر-۷اجرای سقف در تراز  ۷ متر -۷اجرای سقف در تراز    

متر-۱۲خاکبرداری تا تراز  8 متر -۷اجرای دیوار پیرامونی تا تراز    

متر-۱۰.۵اجرای سقف در تراز  ۹ متر -۱۲خاکبرداری تا تراز    

متر-۱۵.۵خاکبرداری تا تراز  ۱۰ متر -۱۰.۵اجرای سقف در تراز    

متر -۱۴اجرای سقف در تراز  ۱۱ متر -۱۰.۵اجرای دیوار پیرامونی تا تراز    

متر -۱۹خاکبرداری  تا تراز  ۱۲ متر -۱۵.۵خاکبرداری تا تراز    

متر -۱۷.۵اجرای سقف در تراز  ۱۳ متر -۱۴اجرای سقف در تراز    

متر -۲۲.۵خاکبرداری تا تراز  ۱۴ متر -۱۴اجرای دیوار پیرامونی تا تراز    

متر -۲۱اجرای سقف در تراز  ۱۵ متر -۱۹خاکبرداری تا تراز    

متر -۲6خاکبرداری تا تراز  ۱6 متر -۱۷.۵تراز اجرای سقف در    

متر -۱۷.۵اجرای دیوار پیرامونی تا تراز  اجرای فونداسیون ۱۷  

متر -۲۲.۵خاکبرداری تا تراز  --------------- ۱8  

متر -۲۱اجرای سقف در تراز  --------------- ۱۹  

متر -۲۱اجرای دیوار پیرامونی تا تراز  --------------- ۲۰  

متر -۲6تا تراز خاکبرداری  --------------- ۲۱  

 اجرای فونداسیون --------------- ۲۲
متر -۲۴اجرای دیوار پیرامونی تا تراز  --------------- ۲۳  
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 نمایی از مدل به همراه شرایط مرزی بدون سربار -4شکل 

 

 
 پالن جانمایی-5شکل 

 
 

بحث نتایج و -4  

ه آمد دست به گودبرداریدر مرحله آخر پایین و باال ساخت روش مختلف حالت های درخاک  جابجایی و جانبی فشار، تحلیل هاانجام پس از 
 مشاهده که همانطور .دهدمی نشان را ،هستند ۵از شکل    Bو  Aکه به ترتیب نقاط  گود دیوارهو   پشت ستون بر وارد جانبی فشار  ۷و6  شکل .است

و در حد . ستا بیشینه جانبی فشار است، شده اجرا گودکه دال از ترازی  در و .است نوسانی صورت به پایین به باال ساخت روش در جانبی فشار شودمی
 کند.تغییر می حالت محرک ویفشار جانبی از حالت سکون به سمقدار از ترازهای باال به پایین،  انتقالبا فاصل دو دال فشار جانبی کمترین مقدار است. 

یوار بعد از اجرای داوت ناشی از ساخت فکه این ت .است مرسوم پایین به باال ختسا روش از بیشتر بومی پایین به باال ساخت روش در جانبی فشار همچنین
 گودبرداری در هر مرحله است.
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 گودعمق فشار جانبی بین دو ستون نسبت به  -6شکل 

 
 
 
 

 
 جانبی پشت ستون نسبت به عمق گودفشار -7شکل 
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 در ستون پشت گود و دیواره جابجایی شودمی مشاهده که همانطور دهدمی نشان گودبرداری طول در را ستون پشت گود و دیواره جابجایی 8و۷ شکل
پایین گود می آییم جابه جایی دیواره گود و پشت ستون کمتر می  ترازهای باالی گود به سمتترازهرچه از   .است بیشتر بومی پایین به باال ساخت روش
 شود.

 

جابه جایی بین ستون نسبت به عمق گود -8شکل  

 

 

 
 جایه جایی پشت ستون نسبت به عمق گود -9شکل
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 نتیجه گیری-5
دست آمده از مدل های شبیه سازی شده نشان می دهد که فشار جانبی در روش ساخت باال به پایین بومی بیشتر از روش ساخت باال به نتایج به  -الف

 پایین ساده است و بیشترین مقدار فشار جانبی در نقاطی است که دال اجرا شده است.
 سکون به حالت محرک تغییر می کند. هرچه از باالی گود به سمت پایین گود می آییم فشارجانبی از حالت -ب
 .جابه جایی دیواره گود و پشت ستون در روش ساخت باال به پایین بومی بیشتر از روش ساخت باال به پایین ساده است-ج
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