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از کلمات تخصصي مهندسي  به تشریح تعدادي  با زبان طنز  در شماره ی پیشین مجله 
ژئوتکنیک پرداختیم. همان جا وعده دادیم که اگر این روي کرد مقبول خوانندگان محترم 

بیفتد ، در شماره هاي بعدي مجله ، تعداد دیگري از کلمات را به نسیم طنز بسپاریم.
   بازخوردهاي دریافتي از خوانندگان فهیم مجله نشان داد که درآمیختن طنز با واژگان 
مهندسي ، توانسته است اندک حالوتي را به کام آن ها بریزد. در تربت نامه ی 2 با همان 
سبک و سیاق به طنازي با واژگان خشک و بي روح مهندسي ژئوتکنیک مي پردازیم تا از 

این طریق نگاه خواننده ی ریز بین را به ظرایف مستتر در مضامین طنز معطوف کنیم.
شبنم درین بهار دلیل نشاط نیست

صبحی ست  کز وداع چمن  گریه می کند
»بیدل دهلوي«

ُتربَت نامه 2
طنازي با واژگان مهندسي ژئوتکنیک 

هومن حیدریان
کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 دیوارهای زیرزمین  برفشار جانبی خاک  بازنگری در

    ارشد ژئوتکنیککارشناس هومن حیدریان، 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
 حائل  هایدیوار  بر  خاک  جانبی  فشار  خاک،  مکانیک  کالسیک  هایتئوری 

 شکل تغییر .کنندمی معرفی 3مقاوم و 2محرک ،1سکون  حالت  سه در را
این  با متناظر ( دیوار ارتفاع به دیوار شکل تغییر نسبت ) دیوار نسبی

 سوم  ویرایشاز  1-2-4-5-7 یو ضابطه 1-5-7در جدول  سه حالت
جدول به شرح (  سازیپی و پی ) ساختمان ملی مقررات هفتم مبحث

 . است آمدهزیر 
 محرک، مقاوم و سکون با فشار متناسب (𝒙𝒙𝑯𝑯∆)نسبی دیوار تغییر شکل 

 نوع خاک (𝒙𝒙𝑯𝑯∆)تغییرشکل نسبی دیوار 
 محرک مقاوم سکون

00005/0 

 متراکم  یماسه  001/0 01/0
 ماسه با تراکم متوسط  002/0 02/0
 سست   یماسه  004/0 04/0
 الی متراکم  002/0 02/0
 رس متراکم  01/0 05/0
 رس نرم  02/0 06/0

 
نوع بارگذاری خاک در دیوارهای حائل  انتخاب ،مطابق با این جدول

رغم این علی .است (𝒙𝒙𝑯𝑯∆) مستلزم تخمین زدن تغییر شکل نسبی دیوار
بارگذاری دیوارهای زیرزمین   ،از این مبحث  5-3-4-5-7بند  در    موضوع

و  شده استمتصل به سقف در شرایط استاتیکی از این قاعده مستثنا 
دانسته شده الزامی   این دیوارهابارگذاری    درشرایط سکون  دن  کرلحاظ  
 . است

 
 
 
 
 
 

 
1 At rest 
2 Active 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ای حائل بتنی در اتصال به پی بودن اجرای دیواره  متعارفبا توجه به     

بررسی شده بارگذاری این دیوارها صرفاً در این نوشتار  ، ( تیر ) قفو س
 . دهدها را نشان میاز این دیوار  مقطعی (1)شکل  . است

 
 

 دیوار حائل بتنی متصل به سازهمقطع  -1شکل 

 
 بارگذاری استاتیکی -1

جانبی  بارگذاری الگوی ، هفتم مبحث از شده یاد مفادمطابق با  
  دیوار " اختصار به بعد به این ازکه  سازه به متصل حائل دیوارهای
 سکون  حالت با متناظر استاتیکی شرایط در ، شودمی نامیده "زیرزمین

حسب بر بارگذاری دیوارهای زیرزمین ، موضوع این رغمعلی . است
 عدم اجرای  یا اجرا،  گودبرداریمدت مدت و درازکوتاهشرایط پایداری 

backfill  هندسه گودبرداری  ،چنینو همدر پشت دیوار زیرزمین
 چهار  در زیرزمین دیوارهای بارگذاری ،ادامهدر  . متفاوت خواهد بود

 . شودمی بررسی backfill اجرای بدون و با حالت دومتناظر با  وضعیت
 
 backfillاجرای  بدون  زیرزمین   دیوار -الف  

 1 وضعیت
  ،شعده در درازمدت (  سعنگبری )برداری خاک  یدیوارهدر این وضععیت 

پایدار   ( مثالً نیلینگ دائم )اسعت و یا با عناصعر پایدارکننده  4خودپایدار

3 Passive 
4 stable-Self 

tدانه بندي : 
اختالف طبقاتي / روشي که از آن براي به دام انداختن دانه درشت ها 
استفاده مي شود / تفکیک دانه ها با حرکات موزون الک / آزمایشي 
که کارکرد آن در گزارش هاي ژئوتکنیک مشابه با محصوالت حجم 

 دهنده است.

tحدوداَتِربرگ : 
گذشته  در  ظاهراً   / آن  خود  در  دقیقًا  نه  ولي   ، اتربرگ  اطراف  در 
در کشور سوئد ، تخلفات آقاي آلبرت اَتربرگ به اندازه اي بوده که 
نظر  در  مجازات  مجموع  است.  مي شده   » حد   « مجازات  مشمول 

گرفته شده براي او را حدود اتربرگ مي گفته اند.

مه
 نا

َت
ُرب

ت



109
 و 

108
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

40
ن 0

ستا
تاب

 و 
ار

 به

86

مه
 نا

َت
ُرب

ت

tحد رواني : 
آن چه  از  ولي  ؛  دارد  ما  با  زیادي  فاصله ی  مي کنیم  فکر  که  حدي 
مي بینیم به ما نزدیک تر است / مرز بین خوشي و سرخوشي / درصد 
رطوبت متناظر با تِق تِق تِق تِق تِق . . . ) 25 بار ( / زدن زیر چیزي 

به منظور بررسي خواص آن.

tحد خمیري : 
حالتي که به دلیل افراط در مصرف مواد آرایشي نامرغوب بر روي 
پوست بانوان ایجاد  شود و یا حالتي که نوعروسان برنج کامفیروز را 
در زمان پخت به آن حد مي رسانند / آزمایشي که ایده ی آن از فن 
فتیله پیچ در ُکشتي گرفته شده است / مالیدن چیزي به منظور بررسي 

خواص آن

tحد انقباض : 
غذایي  رژیم  دادن  ادامه  که  شرایطي   / اتربرگ  فرزند  مظلوم ترین 
با  گوارشي  بیماران  اگر  که  شرایطي   / نشود  بیش تر  باعث الغري 
عالئم حاد به آن برسند ، روغن زیتون و برگه آلو راه گشا خواهد بود/ 

خشک کردن چیزي براي بررسي خواص آن.

tتراکم : 
و  بهداشتي  پروتکل هاي  رعایت  بدون  خاک  دانه هاي  که  حالتي 
موازین شرعي در کنار هم قرار گیرند / بچسب تا بچسبیم / حالتي 
عملي در متروی صادقیه - آزادي که حاصل جمله ی » داداش یک 
کمي جمع تر واّسا تا جاي ما هم بشه « است / واژه اي مؤدبانه براي 
انحصاري که در شهرداري ها فروخته  نوعي کاالي   / فعل چپاندن 

مي شود.

tپراکتور : 
نام یکي از تیم هاي فوتبال با طرفداران متعصب / نام ابداع کننده ی 
آزمایش تراکم ، او در دوران جواني به دلیل حجم محاسن خود مورد 
تمسخر قرار مي گرفت و حتي پس از اصالح محاسن خود نیز از این 

موضوع رهایي نیافت و به پراکتور اصالح  شده شهرت یافت.

tغلتک پاچه بزي : 
نوعي غلتک خاردار / نوع ظریف تر غلتک پاچه فیلي / نوعي از اتوی 
مخصوص پاچه ی شلوار مادر شنگول و منگول / توضیح تکمیلي : 
ظاهراً تمسک به پاچه  بز براي توصیف کلمات در گذشته امري رایج 

بوده است ؛ مانند ابروي پاچه بزي.

tقانون برنولي : 
قانوني که اثبات مي کند آب مي تواند سرباال حرکت کند ، ولي قورباغه 
با  نقطه اي  از  آب همیشه  بیان مي کند  که  قانوني   / نخواند  ابوعطا 
انرژي بیش تر به سمت نقطه اي با انرژي کم تر حرکت مي کند ؛ مگر 

آن که به علت عملیات اجرایي مترو، مسیر بسته باشد.

tضریب نفوذپذیري : 
شاخص کیفیت پوشک  / ضریبي که در علم پزشکي براي بررسي 
عمل کرد مثانه به کار مي رود. مقدار این ضریب براي افرادي که نم 
افراد برحسب سن و شرایط  برابر صفر و در سایر   ، پس نمي دهند 
جسماني مي تواند مقادیر بسیار بزرگي باشد / ضریبي که اندازه گیري 

آن در محیط آزمایشگاه در خاک هاي ریزدانه با قالب هاي صلب یک 
شوخي قدیمي است.

 : )Cu(  ضریب یکنواختيt
ضریبي که میزان هم اندازه  بودن و تشابه در اجزاي یک مجموعه 
 ، باشد  نزدیک تر  به عدد یک  این ضریب  دهد. هر چقدر  نشان  را 
نشان دهنده ی هم شکل بودن بیش تر است. مقدار این ضریب براي 
نصب  براي  و  برابر یک   ، پالستیک شده اند  که جراحي  بیني هایي 
تغییر  تا 85  اعضا در حدفاصل یک  تزریق ژل در سایر  یا  پروتز و 

مي کند.

 : )Cc( ضریب انحناt
از  بیش  بودن  بزرگ  یا  ضریب خوش هیکلي / ضریبي که کوچک 

حد آن نشان دهنده ی انحنا در ستون فقرات و کمي پایین تر است.

t کائولن ، ایلیت و مونت موریلونیت : 
سه نفر از اعضای گروه لیان شان پو که به رهبري لین چان بر علیه 

کائوچیو قیام کردند.

tشبکه جریان : 
سبکي در نقاشي پست مدرن که از خطوط غیرمستقیم و عمود بر 
هم براي بیان موضوع استفاده مي کند /  محاسبه ی جریان آب در 
خاک به روش ترسیمي که در آیین مرتاضان هندي نوعي ریاضت 

تلقي مي شده است.

t فشار آب منفذي : 
نوعي از فشار که باال رفتن آن شخص را در کوتاه ترین مسیر ممکن 
رفتار  از  شده اي  ساده  مدل   / مي کند  هدایت  آبریزگاه  سمت  به 
پروستات در خاک هاي تحت تنش / هر چیز که باال رفتن آن باعث 
پایین آمدن چیز دیگري شود و بر عکس ) اصل تنش مؤثر ترزاقي (.

t تحکیم : 
فرآیند   ، دفتر  نوعي   ، آن  از  آب  خروج  قصد  به  چیزي  چالندن 

.)consolidation( جامدسازي کان

t نشست آني : 
نوعي از نشست که شخص احساس نکند ؛ ولي شاید مشاهده بکند/ 
پدیده اي که به کرات در مترو و اتوبوس هاي شلوغ تهران پس از بلند 

شدن یک نفر از صندلي رخ مي دهد.

t تحکیم ثانویه : 
نشست با آرامش ، فرآیندي که فکر مي کني تمام شده ؛ ولي هنوز 

یک َکمیش مونده.

t زهکش : 
کسي که زه را مي کشد / ظاهراً در جنگ هاي قبایل آفریقایي کسي 
که زه کمان را مي کشیده و کسي که تیر را در کمان قرار مي داده 
است دو شخص مجزا بوده اند که به اولي » زهکش « و به دومي 
» تیري « گفته مي شده است / نوعي ترکیب ادبي ) و در مواردي 
مانند  ؛  شده اند  ساخته  اساس  این  بر  زیادي  کلمات  که   ) بي ادبي 

برق کش ، سیم کش ، هواکش ، پاشنه کش و . . .


