
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 بسمـه تـعالی

 اجراییآشنایی با سوابق 

 بخش گودبرداری و پایدارسازی گود



 گود پایدارسازیبخش گودبرداری و – داریان ژئوتکنیکگروه مهندسین  یاجرایآشنایی با سوابق بخش 

 

ای و علمی خود، در ، براساس خط مشی حرفه7831از بدو تأسیس خود در سال « گروه مهندسین داریان»

انی به صورت تخصصی وارد شده است. بر این اساس های عمرای مختلف طراحی، اجرا و نظارت پروژههبخش

 های عمیق زیرزمینی، حفاظتسازی، حفاریهای عمیق، راههای با زیرزمینبا پیشرفت روزافزون احداث ساختمان

ها وشاند. اکثراین رتوسعه یافته های نوین حفاظت از گود و ترانشه به طرز چشمگیریها  و . . . روشاز ترانشه

براساس پایدارسازی گود بر مبنای جلوگیری از عدم تشکیل و یا کاهش پتانسسیل تشکیل گوه گسیختگی خاک 

وبی( و انکراژ کهای موجود استفاده از سیستم نیلینگ )میخاستوار است. یکی از پرکاربردترین و سریعترین روش

ی کششی جهت افزایش مقاومت برشی سطح لغزش محتمل گوه گسیختگی، هااست.در این دو روش از المان

های کششی عمدتاً میلگردهای فوالدی هستند که در دون خاک قرار گرفته و در یک شود. این الماناستفاده می

 شود.دوخته می ،بیان ساده، گوه گسیختگی به توده خاکی پایدار پشت خود

 

ای هعلوم روز ژئوتکنیک و تجربهاز متخصصین و نیروی کار ماهر خود، گیری با بهره گروه مهندسین داریان

روژه پدر کلیه مراحل یک  تواند تلفیق علم و تجربه راهای گودبرداری و پایدارسازی گود، میارزشمند در پروژه

ام شده ی انجهابندد. مجموعه پیش رو معرفی اجمالی از برخی پروژهاز طراحی تا اجرا به کار میپایدارسازی گود 

 باشد.می زمینه عملیات خاکیف گودبرداری و پایدارسازی گودتوسط این شرکت در 
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 آدرس پروژه نام پروژه
حجم 

 )مترمکعب( 
 نام کارفرما

 مهندس حلوایی 0022 خ هجدهم-خ عالمه طباطبایی -سعادت آباد عالمه طباطبایی

 شرکت راه و ساختمان مولوی  لدیواره پ-ضلع شمالی ندامتگاه فردیس -کرج فردیس

 00222 خ ارم -اتوبان باکری جنوب ارم
تعاونی آموزش و شرکت 

 پرورش

 نفت
خ -خ ابراهیمی )نفت( -انتهای اشرفی اصفهانی

 نبش خ کوهپایه-بیستم
 مهندس خاطفی 

 82222 خ نوزدهم –خ ولنجک  ولنجک نوزدهم
شرکت تعاونی آموزش و 

 پرورش

 03222 خ شانزدهم –خ ولنجک  ولنجک شانزدهم
شرکت تعاونی آموزش و 

 پرورش

ولنجک بیست و 

 ششم
 00222 خ بیست و ششم –خ ولنجک 

شرکت تعاونی آموزش و 

 پرورش

 مهندس زارعی  خ دهم -خ داروپخش-جاده مخصوص کرج داروسازی آریا

 یاس
خ -خ یعقوبی -خ ارم-اتوبان باکری جنوب

 وحید غربی
07222 

شرکت تعاونی مسکن شرکت 

 فرهنگی ورزشی شهر

 بهمن
خ -خ یعقوبی -خ ارم-اتوبان باکری جنوب

 نبش خ بهمن-وحید غربی
 مهندس رابط 

 مهندس حمیدزاده  ک امینی –خ کریمی  -خ دزاشیب امینی

 پرتوی
نبش ک  –ک امینی  –خ کریمی  -خ دزاشیب

 پرتوی
 مهندس حمیدزاده 

 مهندس توکلی  باالتر از پارک وی–خ ولیعصر  پارک وی

 پل رومی
جنب  –پائین تر از پل رومی  -خ شریعتی

 فروشگاه چیلک
 مهندس منصوری 

 آقای هاشم زاده  شرکت لوتوس –ک بیژن –الهیه  الهیه

 آقای هاشم زاده  شرکت لوتوس–خ دهم  -خ تختی –الهیه  تختی

 آقای سلیمانی  بعد از مسجد –خ ازگلی  ازگل

 کوی فراز
راز نبش ف –خ بیدار  –کوی فراز  –سعادت آباد 

 شرکت زیباسازان تاقدیس -جنوبی
 آذرتاشمهندس  

 آقای اصغری  خ سوم –فلکه دوم  –شهران  شهران
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 نام کارفرما متراژ آدرس پروژه نام پروژه

 0شهران 
روبروی مسجد امام  –بعد از فلکه دوم  –شهران 

 علی)ع(
 آقای سلیمی 

 سعادت آباد
-خ صراف –بین م کاج و سرو  –سعادت آباد 

 ک پانزدهم غربی –های شمالی 
 حلواییمهندس  82222

 7سینا 
 ک –خ عالمه طباطبایی شمالی  –سعادت آباد 

 بیستم 
 شرکت سرمایه گذاری بوعلی 

 0سینا 
 ک –خ عالمه طباطبایی شمالی  –سعادت آباد 

 بیست و دوم
 شرکت سرمایه گذاری بوعلی 

 مهندس روز رو 00222 خیابان گل آذین -خ آفریقا  آفریقا

 شرکت فاطیما 00222 فانبش کوچه ص -خیابان بیست و ششم ولنجک  صفا

 بهار
 جنب بانک –بین م سرو و م کاج  –سعادت آباد 

 پاسارگاد
 آقای فارسی 

 بسطامی
بن  –خ اوین  –متری 00بلوار –سعادت آباد 

 بست بسطامی
 مهندس ابراهیمی 

 


