
 
 
 
 
 
 
 

گودبرداری پایدارسازی وطراحی انکراژ برای یلینگ و انکراژمعرفی روش ن  

 حمزه حقوقی

 کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه

 چکیده

.به افزایش است ها روسازها برای ساخت و ا افزایش جمعیت در مناطق شهری عمق گودبرداریب  

.ها هستیمهای گودبرداریجابجاییی کنترل مقادیر ی نگهبان براک سیستم سازهیمیق و نیمه عمیق نیازمند عهای برای اجرای گودبرداری  

نظر اقتصادی و انکراژ از و های سیستم نیلینگ روش هوجود دارد ک های نگهبان گودبرداریهای متفاوتی برای اجرای سازهامروزه روش

باشند.ها میایمنی از مناسب ترین روش  

گردد.در این مقاله دو روش نیلینگ و انکراژ معرفی و طراحی روش انکراژ بیان می  

 کلمات کلیدی: نیلینگ، انکراژ، طراحی انکراژ

مقدمه :  – 1  

 هها،از پروژ تا در بسياری شده شهرها باعث کالنمخصوصا در  شهری فضای دیگر کمبود سوی از و شهرها جمعيت افزایش سو یک از امروزه

 باعث هاترانشه پایدارسازی جهت مناسب از روشهای استفاده عدمگردد.  ضروری قائم به یا نزدیک قائم هاییا دیواره زمين گودبرداری

 .(2شد) ناپذیری خواهد جبران خسارات

 کند. ایفا می ی را در پایدارسازی به روش ترکيبیش ميخکوبی نقش مهمرو

قرار  كخا درون هاميخ که نگامیه. کنيم تبدیل تریمقاوم خاك به را سست خاك توانيممی دهيم افزایش را خاك برشی مقاومت بتوانيم اگر

 خود دگيرمی صورت کوبی ميخ که هنگامی.گذاردمی تاثير خاك جابجایی در امر این که آیدمی وجود به هااصطکاكميخ و خاك بين گيرندمی

 ارقر تاثير تحت را خاك نرمی حدی تا توانندمی تنش انتقال و توزیع کنندمی تحمل خاك داخلی اصطکاك به نسبت را بيشتری تنش هاميخ

 شکل رتغيي کردن محدود و تنش انتقال خاك، در بيشتر تراکم ایجاد تنش، توزیع کوبی ميخ روش پایدارسازی به در هاميخ اصلی نقش. دهد

 (.1باشد )شيب می در



 
 
 
 
 
 
 

 و ردگيمی انجام تزریق آن، ولط از قسمتی در فقط و گيردنمی صورت انکر قرارگيری طول تمام در تزریق ميخکوبی برخالف انکراژ روش در

 از را هباننگ سازه در شده ی  ایجادنيروها و کرده حرکت آزادانه توانندمی کششی های المان است(، نشده تزریق که )قسمتی آزاد ی ناحيه در

 .دهند انتقال زمين به شده تزریق یناحيه طریق

 

 

(1) انکراژ سیستم: 1 شکل  

 

را به  خود در شده ایجاد کششی نيروی و شده نصب گودها یدیواره در که هستند تنيده پيش ایسازه المانهای ميله( ميلگرد و انکرها)کابل،

(.2ها )استرندها( برای انکراژ استفاده شده است)از گروه کابل 2کنند که در شکل زمين منتقل می  



 
 
 
 
 
 
 

 

 .(5)شودمی پالستیکی استفاده یلوله یک از مالت، تزریق برابر در آزاد بخش محصورشدگی عدم حفظ منظور به استرند، سیستم از مقطعی:  2 شکل

 

نیلینگ تاریخچه - 2  

 سنگ در در مهار ميله روش توسعه از آوری فن این .شده است گرفته کار به مهندسی هایپروژه از بسياری در اخير دهه دو در نيلينگ روش

 نگهبان سيستم یک توليد برای مهارها و ميله مسلح شاتکریت بتن ترکيب از آن در که است گرفته اتریش نشات جدید تونلسازی روش

 ميالدی 1970 سال اوایل کانادا، در ونکوور شهر در روش این از استفاده ثبت اولين .رفتمی کار به زمينیزیر هایسازه ساخت در پذیر انعطاف

 18 با ارتفاع نگهبانی دیوار ساخت برای روش این از که بود 1972سال  در در فرانسه بعدی گزارش .است بوده موقت نگهبان سازه عنوان به

 به گودی تحکيم برای طور همين آهنراه و بزرگراهها در های تندشيب اجرای برای آلمان در 1976 سال در. شد استفاده ورسای شهر در متر

 این. شد انجام (1975-81سالهای) آلمان حدفاصل در نيلينگ روش درباره اساسی تحقيق اولين.است شده استفاده آمریکا متر در 13.5 ارتفاع

 آشکار و فرانسه نيلينگ در روش توسعه نتيجه در آزمایشگاهی از انواع مختلف دیوارهای نگهبان در ابعاد واقعی بود. نمونه چند شامل آزمایش

مورد  هایروش از نيلينگ روش. کردند شروع 1986 سال در را خود ها آزمایشهایفرانسوی باربر، هایسيستم سایر هایضعف نقطه شدن

 هایسازه عنوان به سيستم این آغاز در. است داشته رشد زیادی جهان در اخير یدهه دو در که باشدمی کارفرمایان و مهندسين یعالقه



 
 
 
 
 
 
 

 چشمگيری طور به نيز دائمی سازه نگهبان عنوان به سيستم این از استفاده گذشته سال 10 در ولی گرفتمی قرار مورد استفاده موقت نگهبان

 .(3،4)است داشته افزایش

)نیلینگ( روش میخ کوبی -3  

 از اجرا حين در ودبرداریگ یا شيب یک داخل در بهم نزدیک فوالدی ميلگردهای نصب با خاك نمودن مقاوم و تسليح خاك شامل  ميخکوبی

 .(2)ميگردد انجام پایين به باال

 و مقاومت افزایش باعث اهکننده تسليح .باشدمی شيب رخپوش و هاکننده تسليح خاك، توده بخش سه از متشکل شده کوبیميخ شيب یک

 یداریپا موجب وسيله این به و ندنمایمی متفاوت خاك توده یا وزن و سربار از ناشی جانبی هایتنش برابر در و گردندمی خاك توده سختی

 .(1)شودمی مقائ و جانبی ایسازه ایجاد نگهدارنده برای محل خاك از مفيد استفاده به منجر روش این. گردندمی شيب

(4های روش نیلینگ )کاربرد  – 4  

راه آهن های احداث بزرگراهها و پروژهها در پایدارسازی ترانش   -  

های بلندهری جهت احداث ساختمانشدر مناطق ها سيستم پایدارسازی و حفاظت موقت گود   -  

های زیر زمينیهای کاری در تونلها و سازهپایدارسازی جبه   -  

های مجاور پلها سازی کولهپایدار   -  

(3) نیلینگ سیستم اجرای مراحل - 5  

 دهيممی نجاما خاکبرداری متر 2یا  1 ز،رو دو یا یک برای مهار بدون ماندن پایدار برای خاك توانایی به توجه با :کم عمق با برداری خاك -1

 مرحله به مرحله صورت هب نيلينگ عملياتانجام  برای برداری خاك کرد، نصب را حفاری انجام جهت الزم تجهيزات بتوان طوری که به

 .در حين انجام عمليات را داشته باشد الزم پایداری باید و شودمی انجام



 
 
 
 
 
 
 

 افقی تقریبا آنها امتداد ووند شهای مورد نظر با طول، قطر و شيب مشخص اجرا میچالNAIL): ) برای نصب مهار کششی گمانه حفر -2

 انجام نواگ دریل دستگاه یوسيله هب حفاری این و بشود انجام مشخصی هایفاصله در اجرایی هاینقشه اساس بر باید هاگمانه حفرباشد. می

 .گيردمی انجام درجه 15 یزاویه با هاگمانه حفر و

 .آن درون سيمان دوغاب تزریق و هاگمانه در آرماتور دادن قرار -3

 پمپ یوسيله به سپس و شودمی داده قرار هانيل روی بر  هامش :هجدار شاتکریت اجرای و هانيل روی بر فوالدی هایمش نصب -4

 شود.می پاشيده هامش بر روی شاتکریت بتن شاتکریت

 بعدی یمرحله برداری گود  -5

 حفاری یمرحله آخرین شدن تمام از بعد نهایی شاتکریت اجرای -6

 



 
 
 
 
 
 
 

(3) مراحل اجرای نیلینگ– 3شکل   

 

(3) عملیات نیلینگ – 4شکل   

 

(4) هاپایدارسازی موقت گودروش نیلینگ در – 5شکل   



 
 
 
 
 
 
 

نيوتن بر ميليمتر مربع  500لی ا 420ميليمتر و مقاومت حد تسليم  35الی  20مهارهای کششی از آرماتورهای فوالدی با قطر در حدود  -

ن شود. فواصل بيیرون آنها تزریق مميليمتر قرار گرفته و د 300الی  100با قطر در حدود  که در درون یک گمانه حفاری شدهاند تشکيل شده

ه درجه نسبت ب 15ه و با شيب حدود درصد ارتفاع گود بود 100الی  70باشد. طول این مهارها در حدود متر می 2الی  1مهارها در حدود این 

ر جهت اطمينان دن ميتوان اما از آ باشدای مطرح نمیده به عنوان یک المان باربر سازهرویه شاتکریتی ترانشه حفاری ششوند. افق اجرا می

محافظ بجای رویه  یک المان عنوان هپایداری موقت خاك بين مهارها استفاده نمود. در برخی موارد ميتوان از قطعات پيش ساخته بتنی ببرای 

 .اده شده استئيات آن نشان دهمراه با جز برشی عرضی از یک دیوار ميخکوبی شده (6)شاتکریتی استفاده نمود. در شکل 

 

(4) برشی عرضی از یک دیوار میخکوبی شده – 6شکل   

:نیلینگ سیستم طراحی روش -6   

 موقعيت و ميخ به وارده بارهای باید سربار بارگذاری برای (خاکبرداری شيب زاویه و گودبرداری )عمق مشخص ایسازه هندسه یک برای -1

.(3)شود تخمين زده لغزش سطح  

 کندمی تعيين واقع در که شود تعيين آنها موضعی مقاومت آرماتورها از تراز هر در و شود)نوع،سطح،مقطع،طول،فاصله( نتخابااآرماتوره نوع -2

 یا است کافی قبول قابل اطمينان ضریب یک شده با زده تخمين وارده نيروهای تحمل برای چسبندگی( ظرفيت و )استحکام مقاومت ميخ

  .(3)خير



 
 
 
 
 
 
 

.(3)شود بررسی قبول ایلق اطمينان ضریب یک با آن از بعد و حفاری طی در آن اطراف خاك و نگهدارنده سازه کل پایداری -3  

 پایانی ضوابط اساس بر روکش و اتصال محل در ميخ و نيروی زمين جانبی فشار مثال شود )برایمی زده تخمين روکش به وارد نيروهای -4

  .(3)شودمی طرحشده،  تعيين معماری و

.(3)شود انتخاب زیرزمينی آب پيزومتریک سطح برای زهکشی سيستم -5  

  

 

(3) نیلینگ طراحی – 7شکل   

 

 

مزایای سیستم نیلینگ :  - 7  

اجرای سریع و نسبتا ساده و تجهيرات سبک در نصب – 1  

ای سبک و ارزان )ميلگرد و شاتکریت(استفاده از المانهای سازه – 2  

های کلی و نامتقارنمکان، هندسه و تحمل نشست انعطاف پذیری بيشتر در وفق دادن با شرایط خاك، – 3  



 
 
 
 
 
 
 

ی قائم(ای )به ویژه مولفهمقاوم در برابر نيروهای لرزه – 4  

.گسيختگی هر ميخ اثر زیان باری بر پایداری سيستم ندارد – 5  

انکراژ روش – 8  

 به کششی بار منظور انتقال به سنگ یا خاك در که هستند ایسازه اجزای تنيده پيش و شده دوغاب زمينی مهار انکراژ، سيستم

:زمينی شامل مهار اصلی هایمولفه. شوندمی پا بر زمين  

مهار انتهای گيرداری و گاه تکيه محل لنگرگاه،  

آزاد طول  

پيوند طول  

مهار سر  

اتکاء صفحه  

 قيف

 پوشش و غالف

 آن آزاد ولط. دهد انتقال گاهسازه تکيه یا زمين سطح به( رشته  -ميلگرد ) فلز از را تنيده پيش تنش که بود خواهد قادر شکل شيپوری بخش

 سرتا در فصا پالستيکی آستر یا تينآس . یکباشدمی سازه به پيوند طول مقاومتی نيروی انتقال از آزاد که باشدمی تنيده پيش فلز از قسمت

 پيش فلز هک است طولی پيوسته . طولبرود دوغاب مجاور به پيوسته منطقه از تنيده پيش شود فوالد مانع تا گيردمی قرار پيوندی غير طول سر

 سيختگیگ سطح پشت باید طول ینا .شود کشيده مانع و محدودیت بدون طول غيرپيوندی در بود خواهد قادر و دارد پيوستگی دوغاب با تنيده

 گيرد.  قرار بحرانی

 پوشش، یا غالف فرسودگی، برابر در کننده حفاظت تنيده، پيش فوالدی اجزای شامل تاندون. نامند تاندون را شده ساخته مهار کامل بخش

 فوالد از که است صاف لوله یک غالف. شودنمی محسوب تاندون جزو مهار انتهای و لنگرگاه دوغاب،. باشدمی کننده جدا و کننده متمرکز

 ییگونها به شده حفر سوراخ در تاندون در کننده متمرکز موقعيت. کندمی محافظت زدن و زنگ فرسایش از پيوندی غير طول در تنيده پيش

 زمان مدت به بسته و باشدمی پایين به باال از و ایمرحله صورت به انکر . اجرایگيرد قرار تاندون اطراف در دوغاب کمترین پوشش که است



 
 
 
 
 
 
 

 مانند قائم جدار اجزای برشی و خمشی سختی توسط انکر با مهاری جدارهای . پایداریشوندمی بندیطبقه دائم و دونوع موقت به پایدارسازی

 مختلف حاالت مقابل در جدار داخلی پایداری ایجاد منظور به انکر با مهاری . سيستمگرددمی تامين کوبی شمع یا و نگهبان تيرهای

 و همچنين جدار مکان تغيير کاهش به بایستی مهاری جدارهای طراحی در بنابراین رود،می کار به پذیری سرویس و تامين خارجی گسيختگی

 فشارهای مانند جدار به وارده نيروهای انکرها بایستی. نمود توجه جدار قائم اجرای و انکر توسط خارجی بارهای مقابل در نيروها شدن موبيليزه

 قسمت به انکر مهاری غير قسمت طریق از انکر تنيدگی پيش منظور نيروهای بدین. نمایند جبران را خارجی بارهای و آب خاك، جانبی

 لغزش سطح ترین عميق گرفتن نظر در با مهاری غير قسمت طول. شوندمی داده انتفال قرار دارد خاك فعال منطقه پشت در که انکر مهاری

 18حداکثر  و مستقل هایطول در متری ميلی 26،32،36،45،46های اندازه در معموالً ميلگرددار های. تاندونشودزده می تخمين محتمل

-. برای طولشود تحمل متری ميلی 64تک  گرد ميل تاندون یک توسط تواندکيلو نيوتن می 2000تقریباً   طراحی بار روندمی کار متری به

 ميل فوالدی، هایرشته مقایسه با در. شودمی استفاده مهاری طول افزایش منظور به خاص هایدهنده اتصال نوعی از متر 18از  بيشتر های

 .(1)آنها اعمال کرد به محل در شدن قفل از بعد توانمی را بارشان و گيرندمی قرار تنش تحت تر راحت گردها

 
(2) انکراژ اجزای -8شکل   

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 طراحی روش انکراژ: –9

 :طراحی طول غير پيوندی -1

متر  3های ميلگردی متر و برای تاندون 4.5اك خهای کابلی در مهارکوبی سنگ و مهارکوبی ول غير پيوندی تاندونطحداقل 

.باشدمی   

پشت سطح  متر 5/1ل برای انتقال بار کمتر به ستون دوغاب باالی ناحيه پيوند مهار ، معموال طول غير پيوندی حداقل بطو

.یابدمی گسيختگی بحرانی محتمل امتداد  

 ی مهار:طراحی طول پيوند -2

ها، ميتوان برخی اری از پروژهدگی بسيسا. به دليل شودفاده میتقيم استلی مستحت تزریق ثق های قطر کوچک،ها از مهارر بسياری از پروژهد

تر مقادیر طرح برای راحت ور این الگوریتم موجب درك بهت گوریتم ساده خالصه نمود.لب یک الها را در قاهای نسبتاً معمول مهاراز ویژگی

 آشنا با طراحی مهار خواهد بود.مهندسان نا

عارف توان بدون نياز به الزامات ویژه یا غير متهایی با این ظرفيت را میکيلو نيوتن: تاندون 1160تا  260بار طرح بين  -

آالت یا شينمک ماکگر بدون خاص و سنگين بکار برد. همچنين، وسایل بارگذاری )پيش تنيدگی( توسط یک یا دو کار

باشد، بجز مواردی که مهار با اوگر تو .م. میم 150ليفتراك مکانيکی قابل جابجایی هستند. قطر گمانه معموالً کمتر از 

 م.م. خواهد بود. 300 در این موارد قطر گمانه شود که معموالًخالی حفر می

ها مهار کف، معموالً طول ههای دوخت بکنيکی یا مهندسی سازهتومتر: بدليل الزامات ژئ 18الی  9طول کلی مهار بين  -

های کابلی، متر و برای تاندون 3بایست های ميلگردی میباشد. حداقل طول غير پيوندی برای تاندونمتر می 9بيش از 

گاه هنشست تکي ناشی از داقل طول غير پيوندی برای احراز از کاهش غير قابل قبول بارحمتر اجرا گردد. اجرای  5/4

 زم است.الاندون یا خاك تتنيدگی خاکی در طی انتقال بار و افت تنش ناشی از خزش در طی پيش

د اگر چه اجرای زاویه شوندرجه نسبت به افق اجرا می 30الی  15ها معموالًبا زاویه درجه: مهار 45الی  10مهار بين  زاویه -

بایست ناحيه پيوند رای تامين بار طرح میبباشد. گذشته از زاویه مهار، درجه نيز در توان اغلب پيمانکاران می 45الی  10

های خاك یا سنگ شکل بگيرد. برای اجتناب از برخورد با تاسيسات شت سطوح لغزش محتمل در داخل الیهمهار پ

های خاك یا سنگ ضعيف، های مجاور، رعایت حریم امالك مجاور، یا فاصله گرفتن از الیهزیرزمينی موجود، فونداسيون

-lockهای قائم ناشی از بار برای به حداقل رساندن بار ک طرف،یجرای مهار با شيب زیاد باشد. از ا هممکن است نياز ب

off ،)10ها با زاویه کمتر از طرف دیگر تزریق مهار افقی اجرا شوند. اما از ها باید تا حد ممکن بصورتمهار )قفل شدگی 

 ها و لوازم ویژه تزریق.تفاده از تکنيکسافق راحت نيست مگر با ا درجه نسبت به



 
 
 
 
 
 
 

 ها:فاصله بين مهار -3

این فاصله )و الف(-9)شکل  .اشدمتر ب 5/4های اجرا شده در خاك، حداقل فاصله باالتر از مرکز ناحيه پيوند مهار تا سطح زمين باید ر مهارد

شاری با ر تزریق فدی زمين اشی از خاك در این حد فاصل( برای اجتناب از نشت دوغاب در طی تزریق فشاری و همچنين باالزدگنسربار 

يری و ایجاد بينی حداقل فاصله برای تامين سربار و فشار الزم برای شکل گهای تزریق ثقلی نيز، پيشحجم زیاد الزم است. برای مهار

 ت مهار ضروری است.ظرفي

 
(6ها )فواصل قائم و افقی بین مهار -9شکل   

شود. فاصله های نگهبان تکی یا مقطع سپری تعيين میها بر اساس بار مجاز مهار تکی و ظرفيت خمشی تيرحداکثر فاصله افقی بين مهار

باشد. های نگهبان جایگزینی میمتر برای تير 3و تقریباً های نگهبان کوبشی متر برای تير 3الی  5/1های نگهبان، بين افقی معمول در تير

های مجاور و ها بين مهاره مهارحداقل رساندن تاثير منفی گرو ه، جهت ب(ب-9 ) ها در شکلصله افقی نشان داده شده بين مهارحداقل فا

های گروهی را نسبت به مهار ها بصورت گروهی، ظرفيت باربری مهارباشد. اجرای مهارهای ناشی از انحراف مسير حفاری میتداخل مهار

 دهد.تکی کاهش می

انکراژ :  نصب مراحل  -10  

 شده محاسبه زاویه تحت که هاییدرگمانه را آن دوغاب انتقال هایلوله ونصب خرطومی هایلوله در فوالدی هایکابل رشته مونتاژ از پس

تکيه  عنوان به که کرده ایجاد دیواره جداره درقسمت شکل مکعب بلوك یک ها،گمانه در تزریق عمليات از پس .دهندمی قرار اند،شده حفاری

 دیواره مشبندی اول الیه با را کاملی پيوستگی بایستی که دهندمی قرار شده بافته ميلگرد با که مکعبی شبکه یک آن درون. ميکند عمل گاه

 9شکل  .(2)کنندپر می بتن با را آن که باشد داشته



 
 
 
 
 
 
 

 
(2) کشش اعمال هنگام در گاه تکیه عنوان به شکل مکعبی بلوک - 10شکل   

10ام داد. شکل کشيدگی را انج بيرون وآزمایش کرده اعمال را نظر مورد کشش ميتوانيم ناحيه این بادرنظرگرفتن   

 

 
(2) دیوار جداره بندی مش با شده بافته مکعبی شبکه پیوستگی -11 شکل  

 

فلزی :  پت کارگذاشتن   -11  

 .شود امانج درستی به مراحل ده ونکر ریزش گمانه اطراف دیواره فشار دراثر کشش، هنگام در که شوندمی استفاده منظور بدین فلزی هایپت



 
 
 
 
 
 
 

 

(2) فلزی وپت گوه چیدمان -12 شکل  

 هزاوی با گوه زاویه چنانچه هاینک علت به شود،می گذاشته کار و خورده افق برش با هاگمانه زاویه تحت گوه یک فلزی پت نصب از بعد

 به 11اره شم شکل در فرایند ینا. شد خواهد مختل انکراژ وعملکرد ميشوند پاره کابل ها کشش اعمال درهنگام نباشد انکر یکی قرارگرفتن

 .است درآمده نمایش

 

(2) ها کابل کردن محکم جهت ها رینگ کارگذاشتن -13 شکل  

-رینگ سری یک وسپس گردیده نصب باشدمی انکر هایکابل رشته های تعداد به که هاییسوراخ شامل فلزی استوانه یک گوه نصب از بعد

 فلزی پت یک بعد مرحله در. است شده داده نشان 12 شماره درشکل که شود،می جاگذاری استوانه درون هاکابل کردن محکم جهت هایی



 
 
 
 
 
 
 

 این اتمام از وبعد شودمی محکم و نصب آن روی رینگ حاوی واستوانه هيدروليکی جک ترتيب زیربه شکل وطبق دهندقرار می آن دیگرروی

  دهندمی کشيدگی را انجام بيرون آزمایش و گذارندمی کار را سنج جابجایی گيج مرحله

:گیری نتیجه - 12  

 هایميخ فردی از استفاده با گود از مرحله هر تثبيت و مرحله به مرحله خاکبرداری انجام به توجه با گودبرداری در انکراژ و نيلينگ روش

 قابل يزن مختلف هایخاك ر انواعد که باشدمی گوبرداری هایروش ترینایمن از بعدی خاکبرداری عمليات سپس انجام و مرحله آن به مربوط

 مناسب ییکارا گودها با حایل سيستم جهت مناسب گزینه یک عنوان به ارزان و سبک ایسازه هایاز المان استفاده به توجه با و باشدمی اجرا

 توصيه فمختل شرایط در گودها زیپایدارسا برای سيستم این از استفاده در نتيجه. باشدمی اجرا قابل نيز شهری محدود فضاهای در که است

 شود.می

مراجع : – 13  

 دو ترکيب از استفاده با گودها دیواره تغييرشکل کاهش ، (1390)اسفند ابک ، هادی زاده بزاز ، دانيالحاجيان نيا، البرز ، ابراهيميان ، ب - 1

چالوس ، ایران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،معماری  راه، سازه، ملی همایش ، ژانکرا و نيلينگ روش  

 های روش با شيروانيها پایدارسازی دستاوردهای آخرین( ، 1392)مهر ر ، حکيميان ، سعيدعبداهلل ، مصلينژاد ، منصو پورتنگکی ، سيد - 2

ایراناردبيلی ،  محقق دانشگاه مهندسی فنی ایران . دانشکده ژئوتکنيک مهندسی ملی کنفرانس اولين، انکراژ  و ميخکوبی  

 انکراژ و نيلينگ، ( 1394)مهر کوشککی ، فاطمه هادی ، رحمانيان محمدجهرمی ، علی ، ابوطالبی ، حميد رضا ، نخستين ، تشکریان - 3

قم ، ایران صنعتی دانشگاه ، عمران مهندسی دانشکده ،مهندسی  و خاك مکانيک ملی کنفرانس دومين،  گود پایدارسازی بهينه سيستم  

 ،سومين همایش ملی مهندسی عمران ،  معرفی روش نيلينگ در مهار گودها و مقایسه آن با سایر روش ها،  (1390عليرضا . ) افتخاری ، - 4

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمينی شهر ، ایران

شده انکراژ دیواهای رد تزریق بهينه طول تعيين ،ا . زمهریر ، زهر حسن ، عبدی فرعی ، امير رضائی دکتر - 5  



 
 
 
 
 
 
 

نيازی، محققی، مجيد،  مترجمين "های مهارکوبیو دیوار راهنمای جامع طراحی و اجرای مهار"های بهسازی خاك کتاب مجموعه روش -  6

"دغالمرضا، همایونی، بهزا  

 

 

 

 

     

 

 

 


