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 الزامات طراحی و اجرای یک مسابقه میکروپایل
 

 مرسه بهمن پنجعلی زاده
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودسر و املش، گروه عمران، رودسر، ایران

 

Email: b.panjalizadeh@gmail.com 

 

  دهیچک
ده اسر.  از نجااییکرد در ارا ری    امروزه استفاده از میکروپایل در مهندسی ژئوتکنیک رواج قابل توجهی پیدا کرر  

میکروپایل موارد عدم اامیناجی شامل ضریب اتصال خاک و شمع و     وجود دارد  معوال جه. ارزیرابی ارا ری از   

نزمایش بارگذاری استاتیکی استفاده می کنند  این نزمایش می تواجد صح. ارا ی و کیفی. اجرا و     را ارزیرابی  

وان با توجد بد هماهنگی و سازگاری بین جتایج نزمایش بارگذاری و ارا ی ، ضریب جموده و در صورت امکان می ت

اامینان در ارا ی را کاهش داد  این مقالد درجظر دارد الزامات یک مسابقد میکروپایل را بمنظور رسیدن بد جتایج 

 قابل توجد ارائد دهد 

 
 مع، آزمایش بارگذاریکلمات کلیدی : شمع ، میکروپایل، مسابقه میکروپایل، طراحی ش

 
 

 مقدمه. 1

مهندسطین   شطو.   تحمط  و منتلط    پطی  نطا   بطه  ای واسطهه  عنصر توسط باید زمین به متکی مهندسی های سازه تمامی بار
ژئوتکنیك ترجیح می .هند تا جایی كه ممکن است از پی های سهحی استفا.ه كنند زیرا اجرای آنها آسطانتر و ارزانتطر اسطت    

یه های وواانی اا  مئلهه .ار و یا بار سازه بئیار سنيین باشد یا الیه های وواطانی اطا  .ر م طر     ولی .ر موار.ی كه ال
 آب شئتيی باشند و     بناچار باید از پی های عمیق استفا.ه نمو. 

اكهطای  پذیری زیطا.، روانيطرا، ا  نشئت بهوركهی .ر مواجهه با ااكهای مئلهه .ار نظیر ااكهای سئت با اابهیت باربری كم، 
 ژئوتکنیك ارار .ار.: .و راه پیش روی مهندسین ….ستی و 

 نهای باربر .ر اا ا استفا.ه از الم
 اا  مکانیکی تو.ه -بهئازی و اصالح اواص ویزیکی

اند  سالیان متما.ی توس ه وراوانی یاوته باشند كه طیهای ووق .ارای روشها و مشخصات مربوط به او. میهریك از راه ح 
بهمراه .ارنطد  از آن   مزایای هر .و .سته را تا حدو.ی ماهیتی تركیبی از .و .سته ووق .اشته و تکنیکهای ابداعی نیز برای از
 .وغاب سیمان اشاره نمو.  توان به استفا.ه از میکروپایهها بهمراه تزریق.سته می

 

  میکروپایلتوسعه  .2
وطوال.ی سطبك و تزریطق     گر.. كه غالبطا  بطا تئطهیح   طالق می( اmm 300 های با اهر كوچك )كمتر ازشمع میکروپای  به

كنطد،  لاو  .ر برابر نشئطت عمط  مطی   م  عنوان یك المان باربر و باشند  میکروپای  عالوه برآنکه به.وغاب سیمان همراه می
 گر.. می .وغاب سیمان، سبب بهبو. مشخصات مکانیکی )ملاومتی و روتاری( اا  اطراف نیز بدلی  تزریق
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گر..، زمانی كه اروپا با ای  عظیمی از سطااتمانهای .ر م طر    برمی یخچه ابداع میکروپای  به اوای  .هه پنجاه میال.یتار
ارابی ناشی از صدمات وار.ه .ر جنگ جهانی .و  روبرو بو.ه است  .ر این .وره ابداع یك روش بهئازی بئتر كه عالوه بطر  

.ر چنطین   بنظر مطی رسطید   خریب شده، سریع و ااتصا.ی نیز باشد، بئیار ضروری كارایی و اابهیت اجرا .ر بین سااتمانهای ت
ویژگیهای منحصر به براور.اری از كه بدلی   گر.یدپیمانکار مشهور ایتالیایی ابداع  Fondedileشرایهی میکروپای  توسط 
 ور.، گئترش وراوانی یاوت 

و با توس ه و اجطرای   اما بتدریج  گروتیف سااتمانها مور. توجه ارار .ر آغاز استفا.ه از میکروپایهها تنها .ر بهئازی بئتر ض 
های مهندسی ژئوتکنیك نظیر پایدارسازی شیبها، ملابهطه بطا   این روش .ر كشورهای مختهف، .امنه كاربر. آنها به .یير عرصه

 U.S. FHWA : Federal Highway.ر حال حاضر، .ستورال م  ارائه شده توسطط )  روانيرایی و     نیز كشیده شد 

Administration  ارار می گیر.( ب نوان مرجع ااب  ابول مور. استفا.ه طراحان و پیمانکاران اجرای میکروپای  

 ظرفیت باربری ریز شمع ها .3
.ر ریز شمع ها نیز مانند شمع ها تحت بار اائم، بخشی از بار توسط اصهکا  جداری بدنه شمع و ائمتی .یير توسط نطو   

تل  می شو. كه این نئبت انتلال به عوامهی نظیر: نحوه اجرای شمع، نوع اا  اطراف شمع، وض یت ملاومتی الیطه  شمع من
 های اطراف و نو  شمع وابئته است 

نشئت یك شمع تاب ی از نحوه پخش ملاومت شمع بین نو  و جداره، شرایط و نوع اا  و نحوه اجرای  -م موال نمو.ار بار
ت یین میزان نشئت .ر شمع ها روشهای تجربی و تلوریك مت د.ی ارائطه شطده اسطت كطه هطیم كطدا        شمع می باشد  برای 

 توانایی لحاظ كر.ن تمامی عوام  موثر بر نشئت شمع ها را .ارا نمی باشد 
 بنابراین روش های ت یین ظرویت باربری شمع نیز شام  برای ورضیات سا.ه كننده یا راهکارهای تجربی با توجطه بطه الیطه   

 شمع و نحوه پخش بار .ر طول شمع است  -بندی ااكها، اندركنش موجو. .ر سیئتم اا  
تغییر مکان، ابتدا باید از نحوه انجا  آزمطایش بطار گطذاری بطر      -به منظور بررسی عمهکر. ریز شمع ها بوسیهه نمو.ار های با ر

های از اوانین مهم بارگذاری بر روی ریز شطمع را   روی ریز شمع ها اطالعات كاوی .ر ااتیار .اشته باشیم بدین منظور بخش
بر اساس روشهای مرسو  و آئین نامه ای كه .ر پژوهش های مختهف بکار گروته شده مرور نمو.ه و سپس به منظور تفئطیر  
 آن، روشهای مهرح .ر بررسی نمو.ار های بارگذاری شمع وریز شمع را جز به جز تحهی  و روش نهایی و مرسو   .ر بررسطی 

 تغییر مکان ریز شمع ت یین میير.ند  –و تفئیر نمو.ار های بار 
ریز شمع ها به جهت ارزیابی اینکه آیا اابهیت انتلال بارهای طراحی را بدون ایجا. جابجایی های بیش از حد وبا یك ضطریب  

، به عالوه رگذاری ارار می گیرند مور. آزمایش با .ر سراسر عمر بهره بر.اری سازه را .ارند یا ایر، ابول اطمینان كاوی وااب 
ابط  و .ر اطالل    مجطری به جهت ارزیابی كفایت روشهای حفاری و عمهیات نصب و تزریق .وغاب كه از سطوی   ها آزمایش

 حداا  .ر یك ریز شمع تا رسیدن به بار طراحی نهطایی   این آزمایش صورت می گیرند ساات شمع ها بکار گروته می شوند،
آزمایش بارگذاری می تواند شام    صورت می گیر. رضیات طراحی و كفایت روشهای اجرای پیمانکاران،به جهت ارزیابی و و

والَ بطه صطورت   مط بارگطذاری م   ها.راین آزمایشط   باشد آزمایش بارگذاری بر روی ریز شم ها به صورت ور.یی نصب و اجرا 
پیش ت یین شدة او. و هم به حد جابجایی محطوری از  مم بار از یماكزبه  اوزایشی صورت می گیر. تا جایی كه ریز شمع هم،

 اب  ت یین شده و یا آستانه ازش اا  برسد  
 آزمایش بارگذاری .ر حالت كهی به سه صورت انجا  می شو. :

 آزمایش بارگذاری وشاری  –الف 
 آزمایش بارگذاری كششی  -ب 
 آزمایش بارگذاری جانبی –ج 
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 ش بارگذاری بر روی یك ریز شمع از پیش سااته شده جهت ارزیابی نیاز می باشد حداا  یك آزمای برای یك پروژه كوچك،
بارگذاری باید وراتر از حداا  ظرویت مور. نیاز باشدو  این ریز شمع ممکن است یك ریز شمع تخریبی و یا غیر تخریبی باشد 

نیزبطر روی شطمع هطای از     تطر  اضاوی های یش.رپروژه های بزرگتر،آزما باید تا رسیدن به ظرویت نهایی ریز شمع ا.امه یابد 
به عنوان یطك   از نیازهای پروژه محئوب می شوند  شاهد بر روی ریز شمع  های مصروی، هایپیش ایجا. شده و نیز آزمایش

  آزمایش .ر یك پروژه استفا.ه نمو. الز  جهتبرای ت یین ت دا. میکروپایههای  (1)راهنمای كهی می توان از جدول 

 
  : راهنمای کلی تعداد میکروپایلهای مورد آزمایش در یک پروژه (1جدول )

Number of Tests 
Number of Piles 

Proposed for 

Project 
Production Pile 

Proof Testing 

Pre-Production Pile 

Verification Testing 

5 % 1 Up to 250 

5 % 2 250 to 500 

5 % 3 More than 500 

 

 رای مسابقهالزامات اج .4
نویئندگان این ملاله .ر نظر .ارند یك مئابله طراحی و اجرای میکروپای  بهمراه كیئینگ و آرماتور تئطهیح برگطزار نماینطد     

 موار. زیر ب نوان الزامات اجرای این مئابله مور. توجه ارار می گیر. :

  جانمایی زمین مناسب .1.4

ظر باید بنحوی باشد كه امکان كوبش لوله جدار ) كیئطینگ ( میکروپایط  مهیطا    با توجه به عمهکر. میکروپای  ، زمین مور. ن
بو.ه و تزریق .وغاب سیمان .ر اا  امکان پذیر باشد  ب نوان یك نمونه زمین های نز.یك ساح  می تواند گزینطه مناسطبی   

ر و امهش انجا  شده است كه منجر بطه  برای این مئابله باشد  .ر این راستا مکاتبات الز  با .انشياه آزا. اسالمی واحد رو.س
 كئب مجوز مربوطه گر.یده است 

 تیم طراحی ، اجرا و کنترل ) داوری ( مسابقه. 2.4
ارار .هد و سپس اجازه شطركت .ر مئطابله را صطا.ر     بررسیمور. زیر را  و اسنا. مدار تیم طراحی مئابله الز  است موار.، 

 كند 

 حیمدارک و اسناد کنترلی توسط تیم طرا -4-2-1

 مدار  .وتری شام  -4-2-1-1

  ( روش نصب و راه اندازی میکروپای 1  

  و     آرماتور، موا. اوزو.نی( مشخصات ونی مصالح و تئت های مور. نیاز برای .وغاب، 2  

 ( نلشه های مربوطه3  
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 : زیرموار.  اصوصبررسی و اظهار نظر .ر  -4-2-1-2

 هر متر حفاری( مشخصات حفاری یا لوگ حفاری )برای ( 1

 (.وغابمصرف میزان ،  ملاومت، شام  نئبت ااتالط .وغاب تزریق ) اتمشخص( 2

 

 کنترلی توسط تیم اجرا و کنترل مسابقه  و اسناد مدارک -4-2-2

 ارار می .هد: بررسیمور. زیر را  و اسنا. مدار تیم اجرا و كنترل مئابله موار.، 

  اطالعات و ركور.های حفاری : -4-2-2-1

  زمینی  .ر صورت وجو.( تغییرات .ر نیمرخ اا  و سهح آب زیر1  

 یا كوبش .ر اا    ( نرخ حفاری2  

، سهح آب، سهح سنگ بئتر، كیئینگ یكار اصهی، سهح باالسهح سهوح مربوطه ) ( كد ارتفاعی تما 3  

 ح اتصال و غیره(  وسه

 ( شماره مرجع ریزشمع4  

 تکمی  وتاریخ شروع  (5  

 آن و ظرویت میکروپای ، اب ا. ( اهر حفاری6  

 .وغاب مصرویواا ی حجم محاسباتی و  (7  

  .وغاب شام   مشخصات -4-2-2-2

  نئبت ااتالط .وغاب( 1

  ملاومت( 2

 ها ( اوزو.نی3

 ( وشار تزریق ).ر صورت وجو.(4

 اتما   وشروع زمان ( 5

 با زمان.وغاب مصرف نرخ ( 6

 روته.ست  میزان .وغاب از( 7

 مشخصات میکروپای  -4-2-2-3

 ت و لوله و اتصاال آرماتور تئهیح شرایط –الف 

 و غیره(   انحراف، گیبصری )زنگ ز.ایرا.ات ( 1

 اتصال   روش( 2

 ).اا  / اارج لوله(   لولهحفاظت از روش ( 3
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 ، ضخامت(  اهر) مشخصات آرماتور تئهیح( 4

  جداكننده ها( 5

 سیمان و موا. اوزو.نی  .وغاب -ب 

 سیمان  تولید وانلضاء ( تاریخ1  

 ها وزو.نیا تولید وانلضاء ( تاریخ2  

 ).ائم / موات(  كیئینگشرایط  -ج 
 و غیره(  انحراف، گیبصری )زنگ ز.ایرا.ات ( 1  
 ( ODو  IDپوسته  ) مشخصات( 2  
 ( جوشکاری / كوپهینگ )اتصال نحوه ( 3  
  .وغابكیفیت آب برای  -.
 ( )آب ااب  حم  آب منبع تامینشرایط ( 1  

 : اجرای میکروپای  نصب و  نظارت بر ورآیند آیتم های مور. توجه .ر -4-2-2-4

  براساس مشخصات طراحی كنترل شو.نصب شده  میکروپای انحراف میزان  (1

  حاص  شو. كه اتصاالت به .رستی و با كیفیت مناسب انجا  شده است اطمینان (2

 تزریق كنترل گر..اب  از تثبیت كننده ) گ  حفاری( ااتالط و تراكم مایع  (3

 یی آرماتور از .وغاب نير..جدا ی ) مثال روغن ( باعثا اطمینان حاص  كنید كه هیم ما.ه (4

   ارار گیر.بررسی  مور..ر امتدا. لوله  centralizersواصهه بین  (5

 باشد تمیز ) مخصوصا .ر انتهای گمانه (  گمانهمهملن شوید مئیر تزریق .ر  (6

  نجا  گر.. ا اجرانمونه لوله و نمونه .وغاب اب  از نصب و بر روی  های مور. نیاز آزمایش (7

 شمع را بررسی كنید  ریزنصب  ورآیند نحوه و ترتیب (8

 تزریق را مدرج نمایید هنگیش (9

 كن را .اشته باشد تراكم .ر مخهوط  .وغاب سرریز همانكنترل شو. كه  (11

  گر.. سنگ جمع آوری یااا   های نمونه (11

 : موار. غیرمت ارف گزارش  -4-2-2-5

   حفاری با وشار اارج شو. آب از سوراخ (1

   محو شو. حفاری انجریآب .ر  (2

   رخ .هد از .ست .ا.ن ناگهانی گروت (3

 حفاری ریزش كند سوراخ (4

 : های مربوط به مصالح  آزمایش -4-2-2-6
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 : لوله –الف 
 ناظرمهندس  با نظرشمع  و یا  41نمونه برای هر   3حداا   

 :.وغاب  –ب 
  بطرای شطمع   ااطذ شطو.   روزه 28و  هزرو 14، هروز 7آزمایش ملاومطت  برای برای هر مخهوط .وغاب  یمک بنمونه  9حداا   

كئب ملاومت اولیه جهت تئطت  روزه برای  3 ه وروز یكآزمایش ملاومت گروته شده و برای  اضاویی مک بنمونه  2آزمون، 
 شو.  بارگذاری استفا.ه

انجا  می با توجه به اینکه بئیاری از شركت های مجری میکروپای  بصورت ورا منهله ای و .ر سهح كشور و الیت اجرایی 
تیم توسط تیم طراحی و كنترل )  15.هند بهتر است مئابله را .ر سهح مهی برگزار نمو.  از بین تیم های شركت كننده 

 .اوری ( مئابله و براساس امتیازات كئب شده .ر ورآیند طراحی و سابله و الیت شركت انتخاب می شوند 

 تجهیزات و مصالح مورد نیاز. 3.4

 ،كطوبی ، تزریطق   لولطه برای اجرای مئابله شام  وسای  و مصالح الز  جهت حفاری ) .ر صورت نیطاز ( ،   تجهیزات مور. نیاز
 باشد می و اجرای آزمایش بارگذاری تئهیح

 حفار.ستياه  -4-3-1

 پطذیر.  ( صطورت مطی  D.T.Hای )ضربه -( و یا .ورانیRotaryهای مختهف نظیر حفاری .ورانی )عمهیات حفاری به روش
كه .ر این مئابله حفاری اائم ) .ر صورت نیاز (  شه های اجرایی می تواند بصورت اائم یا مای  صورت پذیر.حفاری طبق نل

 نشان .ا.ه شده است  (1)مور. نظر می باشد  نمونه ای از .ستياه حفار .ر شک  

 
   ه ای از دستگاه حفار( :  نمون1شکل )

 .ستياه پانم لوله -4-3-2

و لوله پانم  توسط .ستياه .ر سایت كوبیده و جایيذاری شوند ،  مشخص شدهاب  از آنکه .ر مکانهای لوله های میکروپای  
 .ر وواص  مناسب سورااکاری می شوند

http://shilav.ir/images/pic/IMGP2447.jpg
http://shilav.ir/images/pic/IMGP2447.jpg
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 ( :  نمونه ای از دستگاه پانچ لوله2شکل )

 كوبلوله.ستياه  -4-3-3

های میکروپای  .ر مح  های مشخص شده و توسط .ستياههای لوله كوب كوبیده می شو.  لوله اه طه   پس از حفاری، لوله

نمونطه   (3).ر شطک    اول به صورت سرنیزه بو.ه و اه ات ب دی به ترتیب توسط بوشن و جوش كامال بهم متص  می شوند 

 ارائه شده است  كوبلولهای از .ستياه 

 

 
 

 تگاه لوله کوب( :  نمونه ای از دس3شکل )

 تزریق.ستياه  -4-3-4
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گر..   ااتالط .ر میکئر اولیطه از نطوع   .ستياههای تزریق از سه بخش میکئر اولیه، میکئر ثانویه و پمپ تزریق تشکی  می

( می باشد و میکئر ثانویه از نوع پره ای مطی باشطد   سطاات .وغطاب تزریطق .ر      circulationسیئتم چراش سریع آب )

گیر. ، پس از آما.ه شدن .وغاب ، جهت نيهداری ، .وغاب .ر .اا  میکئر ثانویطه ریختطه شطده و    میکئر اولیه صورت می 

 ( نشان .ا.ه شده است 4.ستياههای ذكرشده .ر شک  ) سپس بوسیهه پمپ های تزریق مخصوص تزریق می گر..  

 انتهایی تئهیح و وهنجمیهير.  -4-3-5

انتهایی به منظور .رگیطری   و نصب وهنج  اجرای میکروپای  باربرحالت .ر  يذاری آرماتور تئهیح .ر .اا  لوله میکروپای یجا 

( ارائطه  5تئهیح به وهنج انتهایی .ر شک  )نمونه ای از نحوه اتصال میهير.  باشد ضروری میمیکروپای  با سیئتم وونداسیون 

 شده است 

 
 

 
 میکسر اولیه، میکسر ثانویه و پمپ تزریق( :  4شکل )
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 وه اتصال میلگرد تسلیح میکروپایل و فلنج انتهایی ( : نح5شکل )

 آزمایش بارگذاریتجهیزات  -4-3-6

و  به طور كهی با توجه به كاركر. .ر نظر گروته شده برای میکروپای  و برای اطمینان از ور  های طراحطی صطورت گروتطه    

 : ر مور. توجه می باشندی زیآزمایشهامئابله این برای ، آزمایشهای مختهفی می توان انجا  .ا.   آنها تدایق

 آزمایش بارگذاری وشاری ریزشمع 

ها گذشته باشد، به صورت وشاری با استفا.ه از جك بارگطذاری، بارگطذاری   روز از زمان تزریق آن 28هایی كه حداا  ریزشمع

به بططار نهطایی صطورت     تا رسیدن به بار طراحی و .ر یك مور. تا رسیدنو گر.ند  این آزمایش با استفا.ه از تیر بارگذاری می

گیر.  .ر حین انجا  آزمایش نیز ریزشمع تا رسیدن به بار آزمایشی باید بهور كام  اابهیت تحم  بارهطای اعمطال شطده را    می

 باشد و نشانی از گئیختيی یا تغییر مکان بیشتر از حد استاندار. از او. نشان ندهد  .اشته 

 آزمایش بارگذاری كششی ریزشمع

گطاهی .ر آزمطایش   یا به صورت مئتل  و یا بوسیهه ریزشمع های بکار روته به عنوان عکطس ال مط  تیطر تکیطه    این آزمایش 

 باشد پذیری كششی ریزشمع میی این آزمایش بررسی روتار ملاومتی و تغییرشک شو.  نتیجهوشاری انجا  می

 منابع مالی جهت اجرای مسابقه. 4.4

 مسابقد را می توان با همکاری سازماجها و جهادهای زیر تامین جمود منابع مالی جه. سازماجدهی و اجرای 

 درصد 11      داجشگاه نزاد اسالمی 

 درصد 11      وزارت راه و شهرسازی 
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 درصد 11     سازمان جظام مهندسی و ساختمان 

 درصد 21     شهرداری ها و شوراهای شهر 

 درصد 21    شرک. های ساختماجی بعنوان اسپاجسر 

 درصد  5      شرک. در مسابقد هزیند 

 درصد  5    منابع  اصل از فروش مالد چاپ شده مسابقد 

 درصد  5 جذب منابع  اصل از تبلیغ شرک. ها در مالد چاپ شده مسابقد 

 درصد 15       سایر منابع مالی 

 روند اجرای مسابقه. 4.4

اجاام گردیرده   اجها ، جهادها و سازماجهای مختلفبا ارگالزم هماهنگی و پیگیری های  برای اجاام مسابقد میکروپایل،

ماوز الزم جه. دسترسی بد سای. مسابقد اخذ گردید  این سای. یک قطعد زمرین ماسرد ای    اس.  در این راستا 

و رسی با سطح نب زیرزمینی باال می باشد کد امکان جصب یکصرد میکروپایرل و اجارام نزمایشرات مربوارد در نن      

 امکاجپذیر می باشد 

با شرک. های بسیاری در خصوص شرک. در مسابقد تماس برقرار شده اس. و بیش از بیس. شرک. عالقمند برد  

  ضور در مسابقد خواهند بود 

در خصوص تیم ارا ی و کنترل ) داوری ( مسابقد ، هماهنگی الزم با اساتید داجشگاههای امیرکبیر، علم و صنع. 

د علمی و عملی نجها جهای. استفاده و بهره بررداری بعمرل نیرد  هرر چنرد      و گیالن اجاام گردید و مقرر شد از تارب

  ضور این اساتید گراجقدر باعث غنای کارهای علمی خواهد بود 

بنابراین با توجد بد مطالب ارائد شده در این فصل و توافقات بعمل نمده ، امکان اجرای مسرابقد میکروپایرل وجرود    

 زیر خواهد بود دارد کد روجد اجرایی مسابقد بشرح 

a)  بد شرک. در مسابقدعالقمند  سازماجهایتشکیل باجک ااالعاتی 

b) اجاام نزمایش های مورد جیاز از خاک محل مسابقد شامل نزمایشهای برجا و نزموجهای نزمایشگاهی 

c)   اجتخاب شرک. های واجد شرایط بر اساس جظر هیات داوران و ارسال ااالعات ژئوتکنیکی سای. مسابقد 

d) سناد ارا ی میکروپایل بهمراه جحوه چیردمان میکروپایلهرا از شررک. هرای منتخرب بطوریکرد برا        دریاف. ا

کمترین هزیند میکروپایلی را ارا ی و اجرا کرد کد الزامرات مسرابقد را مرتفرع جمایرد ) بعنروان مارال برار        

 تن را  مل جماید(  5فشاری 

e) سابقد و هیات داوران و تهید اسناد و مدارک جصب میکروپایلها با  ضور جماینده رسمی شرک. کنندگان در م

 ) هر شرک. مااز بد اجرای سد میکروپایل خواهد بود (   مربوط بد نجها

f) اجاام نزمایش های بارگذاری بر روی میکروپایلهای منتخب و ثب. جتایج  اصل 

g) بررسی اسناد و مدارک بدس. نمده، داوری جتایج و اعالم شرک. های برتر 
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 گیرینتیجه .4

توجد بد بررسی های اجاام شده ، عالقمندی الزم جه. برگزاری این مسابقد وجود دارد  بنابراین در گرام بعردی    با

 جسب. بد برگزاری این مسابقد اقدام خواهد شد و جتایج زیر از اجرای نن مدجظر خواهد بود :

 بررسی جحوه استفاده از جتایج نزمایش ها در ارا ی میکروپایل 

 ماجند مدلسازی میکردپا ( یل ها در جرم افزارهای مرتبطPhaxis براساس ارا ی اجاام شده ) 

 بررسی میزان سازگاری بین جتایج نزمایشات و ارا ی اجاام شده 

   اجتخاب ضریب اامینان کوچکتر در ارا ی ها با توجد بد جتایج 

 اجتخاب ارح برتر و شرک. برتر 

 عد علمی کشوراجتشار جتایج بدس. نمده در قالب یک مستند بد جام 

 . قدردانی6
حاص  نتایج یك طرح پژوهشی .ر .انشياه آزا. اسالمی واحد رو.سر و امهش می باشد كه نویئنده تشکر و این ملاله 

 ادر.انی او. را  از بابت .ر ااتیار گذاشتن منابع مالی جهت اجرای طرح اعال  می .ار. 
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