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 مبحث هفتم

 صفحه عنوان شماره بند صفحه عنوان شماره بند

 1۹ تحلیل پایداری گود ۵-3-3-۷ 1 کلیات 7-1

 1۹ ارزیابی خطر گود با شیب پایدار 2-3-۷جدول  1 هدف ۷-1-1

 20 اطمینان برای پایداری کلی گود موقتحداقل ضریب  3-3-۷جدول  1 دامنه کاربرد ۷-1-2

 20 مجاور یهاسازهتحلیل تغییر شکل گود و  6-3-3-۷ 1 تعاریف ۷-1-3

 21 زهکشی ۷-3-3-۷ 1 مؤثرتنش  ۷-1-3-1

 21 پایش و کنترل ۴-3-۷ 1 پی ۷-1-3-2

 21 اهداف ابزارگذاری و پایش 1-۴-3-۷ 2 مهندسی یزیرخاک ۷-1-3-3

 21 طراحی یپارامترها دییتأ 1-1-۴-3-۷ 2 نگهبان یهاسازه ۷-1-3-۴

 22 وسازساختارزیابی عملکرد در طول  2-1-۴-3-۷ 2 ژئوتکنیکی یهاییشناسا ۷-1-3-۵

 2 ژئوتکنیکی یهاداده ۷-1-3-6

 22 موجود یهاسازهارزیابی عملکرد  ۷-3-۴-1-3

 22 بلندمدتو  مدتکوتاهتشخیص روند  ۷-3-۴-1-۴

 22 ایمنی ۷-3-۴-1-۵

 2 گمانه ۷-1-3-۷
 22 حمایت قانونی ۷-3-۴-1-6

 3 طراحی ژئوتکنیکی ۷-1-3-۸

 22 شیپا یهادستگاهتعداد و نوع  2-۴-3-۷ 3 زمین مناسب ۷-1-3-۹

 22 برنامه پایش 3-۴-3-۷ 3 دهیچیپ یبندهیال ۷-1-3-10

 22 ابزار پایش ۴-۴-3-۷ 3 خیلی زیاد و ادیز ،متوسط با اهمیت کم، یهاساختمان ۷-1-3-11

 23 در پایش هایریگاندازهتناوب  ۵-۴-3-۷ 3 طراحی یهاروش ۷-1-۴

 23 مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایش 6-۴-3-۷ 3 روش تنش مجاز ۷-1-۴-1

 25 پی سطحی 4-7 3 روش حالت حدی ۷-1-۴-2

 2۵ هدف 1-۴-۷ ۴ حالت حدی نهایی ۷-1-۴-2-1

 2۵ سطحی یهایپمالحظات طراحی  2-۴-۷ ۴ یبرداربهرهحالت حدی  ۷-1-۴-2-2

 2۵ از دست رفتن پایداری کلی پی 1-الف 5 شناسایی ژاوتکنیکی زمین 7-2

 2۵ گسیختگی خاک ناشی از کمبود ظرفیت باربری )مقاومت( 2-الف ۵ هدف ۷-2-1

 26 ناشی از لغزش پی گسیختگی خاک 3-الف 6 شرایط نیاز به انجام عملیات شناسایی ۷-2-2

 26 زمین و سازه پی توأمگسیختگی  ۴-الف ۷ هاییشناسا ۷-2-3

 26 نشست یکنواخت پی 1-ب ۸ جدول حداقل تعداد گمانه 1-2-۷جدول 

 2۷ پی کنواختیریغنشست  2-ب ۹ هایگودبردارحداقل تعداد گمانه اضافی در  2-2-۷جدول 

 2۷ سطحی یهایپظرفیت باربری  3-۴-۷ 10 هاگمانهعمق  ۷-2-3-۵

 2۷ استفاده از روابط نظری ظرفیت باربری 1-3-۴-۷ 11 خاک یبردارنمونهحفاری و  ۷-2-۴

 2۸ درجا یهاآزموناستفاده از  2-3-۴-۷ 11 حفاری گمانه یهاروش ۷-2-۴-۴

 2۸ میرمستقیغاستفاده  1-2-3-۴-۷ 12 یاضربهحفاری  (1

 2۸ استفاده مستقیم 2-2-3-۴-۷ 12 حفاری شستشویی (2

 2۸ نشست مجاز ۴-۴-۷ 12 حفاری با اوگر با میله توپر (3

 2۸ مقادیر اولیه نشست مجاز تحت بارگذاری استاتیکی 2-۴-۷جدول  12 حفاری دورانی (۴

 2۸ مقادیر مجاز چرخش 3-۴-۷جدول  12 حفاری دورانی با مغزه گیری پیوسته (۵

 2۹ طراحی پی سطحی یهاروش ۵-۴-۷ 12 آزمایشگاهی یهاآزمون ۷-2-۵

 2۹ روش تنش مجاز 1-۵-۴-۷ 12 درجا )محلی( یهاآزمون ۷-2-6
حداقل ضرایب اطمینان به روش تنش مجياز در شيرایط    ۴-۴-۷جدول  13 هاگزارش ۷-2-۷

 نواری(-پی منفرد) یکیاستات

2۹ 

 30 زیر پی در مقایسه با ظرفیت باربری شدهمحاسبهتنش  تیوضع ۵-۴-۷جدول  15 گودبرداری و پای  7-3

 30 روش حاالت حدی 2-۵-۴-۷ 1۵ هدف ۷-3-1

 31 ضرایب کاهش مقاومت 6-۴-۷جدول  1۵ و تسطیح یسازآماده ۷-3-2

 31 سطحی یهایپدر طراحی  یالرزهمالحظات  3-۵-۴-۷ 16 گودبرداری ۷-3-3

 31 ایحداقل ضرایب اطمینان به روش تنش مجاز در شرایط لرزه ۷-۴-۷جدول  1۷ ارزیابی خطر گود ۷-3-3-۴

بييرای روش  یالييرزهضييرایب بييار و مقاومييت در شييرایط  ۸-۴-۷جدول  1۸ ارزیابی خطر گود با دیوار قائم 1-3-۷جدول 
 ضرایب بار و مقاومت

32 
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 صفحه عنوان شماره بند صفحه عنوان شماره بند

 ۴2 لغزش افقی ب 32 ریپذانعطاف یهایپ ۷-۴-6

 ۴2 افزایش عمق گیرداری سپر ج 32 سطحی یهایپمالحظات اجرایی  ۷-۴-۷

 ۴2 ضریب اطمینان مهار 1-2-1-۵-۵-۷ 32 انتخاب موقعیت و عمق پی ۷-۴-۷-1

 ۴2 ضریب اطمینان در برابر باال زدگی کف 2-2-1-۵-۵-۷ 35 نگهبان یهاساز  7-5

 ۴2 حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای خاک مسلح 3-1-۵-۵-۷ 3۵ هدف ۷-۵-1

 ۴2 ضریب اطمینان کلی دیوار الف 3۵ نگهبان یهاسازهانواع  ۷-۵-2

 ۴3 ضریب اطمینان مسلح کننده ب 3۵ دیوارهای با عملکرد وزنی ۷-۵-2-1

 ۴3 هاکنندهضریب اطمینان تنش کششی مجاز مسلح 1-ب 3۵ دیوارهای سپرگونه ۷-۵-2-2

 ۴3 کنترل تغییر شکل ۴-1-۵-۵-۷ 3۵ خاک مسطح ۷-۵-2-3

 ۴۴ روش حاالت حدی 2-۵-۵-۷ 36 میخکوبیمیل مهاری و  ۷-۵-2-۴

 ۴۴ وزنی یوارهایدضرایب کاهش مقاومت  ۴-۵-۷جدول  36 دیوار زیرزمین ۷-۵-2-۵

 ۴۴ سپرگونه یوارهایدضرایب تقلیل نیروی مقاوم در  ۵-2-۵-۵-۷ 36 مستقل یوارهاید (1

 ۴۵ سپرگونه یوارهایدضرایب کاهش مقاومت  ۵-۵-۷جدول  36 دیوارهای متصل (2

 ۴۵ هایروانیشو  زهایخاکرضرایب کاهش نیروی مقاوم در  6-2-۵-۵-۷ 36 نگهبان یهاسازهپایداری انواع  ۷-۵-3

 ۴۵ ضرایب کاهش مقاومت شیروانی 6-۵-۷جدول  36 حدی دیوارهایی که عملکرد وزنی دارند یهاحالت ۷-۵-3-1

 ۴۵ خاک مسلح یوارهایدضرایب کاهش نیروی مقاوم در  ۷-2-۵-۵-۷ 36 حدی دیوارهای سپرگونه یهاحالت ۷-۵-3-2

 مهارشدهحدی دیوارهای  یهاحالت 1-۵-۷شکل 
 ۷-۵-۷جدول  3۷

 یوارهایدضرایب کاهش مقاومت در پایداری داخلی 

 خاک مسلح
۴6 

 ۴6 مهاربندی 6-۵-۷ 3۷ حدی دیوارهای خاک مسلح یهاحالت ۷-۵-3-3

 ۴6 کلیات 1-6-۵-۷ 3۸ حدی دیوارهای خاک مسلح یهاحالت 2-۵-۷شکل 

 ۴۷ طراحی مهارها 2-6-۵-۷ 3۸ فشار خاک ۷-۵-۴

 ۴۷ آزمایش مهارها 3-6-۵-۷ 3۸ کلیات ۷-۵-۴-1

 ۴۷ آزمایش باربری و خزش 1-3-6-۵-۷ 3۹ تعیین فشار خاک در حاالت مختلف ۷-۵-۴-2

 ۴۸ آزمایش باربری مهارها ۸-۵-۷جدول  3۹ فشار خاک در حالت سکون ۷-۵-۴-2-1

 ۴۸ آزمایش خزش مهارها ۹-۵-۷جدول  3۹ فشار در حالت محرک و مقاوم خاک ۷-۵-۴-2-2

مرتبط با فشار محيرک و مقياوم    xΔتغییر شکل افقی  1-۵-۷ جدول

 H ارتفاعخاک برای دیوار به 
 ۴۹ پشت دیوار زیخاکر ۷-۵-۷ 3۹

 ۴۹ دیوارها یبندآبزهکشی و  ۸-۵-۷ 3۹ فشار خاک در خاکریز متراکم شده ۷-۵-۴-2-3

 51 عمیق یهایپ 6-7 3۹ فشار خاک تحت شرایط خاص ۷-۵-۴-2-۴

 ۵1 هدف 1-6-۷ ۴0 فشار حالت محرک و مقاوم در شرایط دینامیکی ۷-۵-۴-2-۵

 ۵1 عمیق یهایپمبانی طراحی  2-6-۷ ۴0 تعیین فشار خاک در پشت دیوار ۷-۵-۴-3

 ۵2 بارهای طراحی 3-6-۷ ۴1 یالرزهتعیین فشار خاک جهت تحلیل  2-۵-۷جدول 

 ۵2 ترکیب بارهای وارده 1-3-6-۷ ۴1 نگهبان یهاسازهطراحی  یهاروش ۷-۵-۵

 ۵2 نیروهای تغییر مکان زمین 2-3-6-۷ ۴1 تنش مجاز ۷-۵-۵-1

 ۵3 جداراصطکاک منفی  1-2-3-6-۷ ۴1 حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای وزنی 3-۵-۷جدول 

 ۵3 باال آمدن شمع 2-2-3-6-۷ ۴2 سپرگونه یوارهایدحداقل ضرایب اطمینان  ۷-۵-۵-1-2

 ۵3 حرکات جانبی 3-2-3-6-۷ ۴2 واژگونی الف
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 صفحه عنوان شماره بند

 ۵3 شمع تحت بار محوری ۷-6-۴

 ۵۴ ظرفیت باربری ۷-6-۴-1

 ۵۴ استفاده از روابط تحلیلی ۷-6-۴-1-3

 ۵6 درجا یهاشیآزمااستفاده مستقیم از نتایج  ۷-6-۴-1-۴

 ۵6 استفاده از آزمایش بارگذاری استاتیکی ۷-6-۴-1-۵

 ۵6 استفاده از آزمایش دینامیکی ۷-6-۴-1-6

 ۵۷ هاشمعنشست  ۷-6-۴-2

 ۵۷ کششی یهاشمع ۷-6-۴-3

 ۵۸ تحت بار جانبی یهاشمع ۷-6-۵

 ۵۸ ظرفیت باربری جانبی ۷-6-۵-1

 ۵۹ تغییر مکان جانبی ۷-6-۵-2

 ۵۹ گروه شمع ۷-6-6

 ۵۹ ظرفیت باربری گروه شمع ۷-6-6-1

 60 نشست گروه شمع ۷-6-6-2

 60 تحلیل نیروها در گروه شمع ۷-6-6-3

 60 طراحی گروه شمع ۷-6-6-۴

 61 هاشمعبار مجاز طراحی  ۷-6-۷

 61 روش تنش مجاز ۷-6-۷-1

 62 روش تنش مجاز() یکیاستاتحداقل ضریب اطمینان شمع در شرایط  1-6-۷جدول 

 63 روش حالت حدی ۷-6-۷-2

 63 حالت حد نهایی() یکیاستاتضرایب کاهش مقاومت در شرایط  2-6-۷جدول 

 6۴ بارگذاری شمع یهاشیآزما ۷-6-۸

 6۴ آزمایش بارگذاری استاتیکی ۷-6-۸-1

 6۵ بارگذاری دینامیکی یهاشیآزما ۷-6-۸-2

 6۵ آزمایشی یهاشمع ۷-6-۸-3

 66 اصلی یهاشمع ۷-6-۸-۴

 6۷ هاشمع یاسازهطراحی  ۷-6-۹

 6۷ مالحظات ساخت و اجرای شمع ۷-6-10

 


