
109
 و 

108
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

40
ن 0

ستا
تاب

 و 
ار

 به

49

هم
یز 

ه ن
ید

یچ
و پ

ت 
س

ه ا
اد

س
ت 

سخ
ن، 

می
ی ز

زه ا
 لر

دی
ه بن

رد

رده بندي لرزه اي زمین، 
هومن حیدریانسخت ساده است و پیچیده نیز هم1

کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 دیوارهای زیرزمین  برفشار جانبی خاک  بازنگری در

    ارشد ژئوتکنیککارشناس هومن حیدریان، 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
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ای حائل بتنی در اتصال به پی بودن اجرای دیواره  متعارفبا توجه به     
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 . دهدها را نشان میاز این دیوار  مقطعی (1)شکل  . است
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