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 كالح٥ت اجشا

 سؿتٝ ٟٔٙذػ٣ فٕشاٖ ٚ ٔقٕبس٢

 ػبفت 24

  

 ػق٥ذ غفبسپٛس جٟش٣ٔ :ٔذسع

 فضٛ ٥ٞبت ف٣ّٕ دا٘ـٍبٜ ؿ٥ٟذ سجب٣٤ تٟشاٖ

 

 813وذ دٚسٜ  كالح٥ت اجشا آؿٙب٣٤ ثب سٚؿٟب٢ ٌٛدثشداس٢ ٚ اجشا٢ ػبصٜ ٍٟ٘جبٖ: فٙٛاٖ دٚسٜ

 ػبفت ػشفلُ دٚسٜ

   آؿٙب٣٤ ثب ا٘ٛاؿ خبن ٚ ؿشا٤ظ  طئٛتى٥ٙى٣

   تقش٤ف ٌٛدثشداس٢، ؿٙبخت ٔٛضٛؿ ٚ خغشات ٚ تجقبت احتٕب٣ِ ٘بؿ٣ اص ٌٛدثشداس٢ غ٥شاك٣ِٛ

   ضٛاثظ ا٣ٕٙ٤ ٚ حمٛل٣ ٔشتجظ ثب ٌٛدثشداس٢

   ثشسػ٣ فُّ تغ٥٥شؿىُ د٤ٛاسٜ ٚ وف ٌٛد ٚ ا٣ٕٙ٤ ػبختٕبٟ٘ب٢ ٔجبٚس

   آؿٙب٣٤ ثب سٚؿٟب٢ ٔختّف خبوجشداس٢ ٚ پ٣ و٣ٙ

 :اجشا٢ سٚؿٟب٢ ٔختّف پب٤ذاسػبص٢ ٌٛد ٚ اجشا٢ ػبختٕبٖ اك٣ّ  ٚ ٔٛاسد وبسثشد آٖ ؿبُٔ
 اجشا٢ ػبصٜ ٍٟ٘جبٖ ثب ؿٕـ س٤ض٢ دسجب ٤ب وٛثؾ آٖ

 ثٝ سٚؽ خشپب٣٤

 ٟٔبس ٔتمبثُ

 دٚخت ثٝ پـت ٔٛلت ٚ دائٓ

  

   ٌٛدثشداس٢ ػبصٜ ٞب٢ ص٤شص٣ٙ٥ٔ

   آؿٙب٣٤ ثب جضئ٥بت اجشا٣٤ حفبؽت ػبختٕبٖ دس ثشاثش سعٛثت

   ٔشٚس٢ ثش س٤ضؿٟب٢ كٛست ٌشفتٝ

 ػبفت 24 جٕـ  ػبفت اجشا٢ دٚسٜ
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 1392ٍيشايؾ ػَم  -ّفتن همشسات هلي ػبختوبىهجحج 

 1392-ٍيشايؾ چْبسم -همشسات هلي ػبختوبى 12هجحج 

1375چبح  -هٌْذػيي هـبٍس ايٌتشوبى  -هؼبًٍت ؿْشػبصي ٍ هؼوبسي ؿْشداسي تْشاى -گَدثشداسي ٍ ايوي ػبصي 

1386چبح -هَلف دوتش اؿشفي -دفتش اهَس همشسات هلي -اكَل ٍ هجبًي گَدثشداسي ٍ ػبصُ ّبي ًگْجبى 

هَلف هٌْذع ػشهذي ٍ هٌْذع وبسداى  -اًتـبسات ػيوبي داًؾ-اكَل ٍ هجبًي گَدثشداسي ٍ ػبصُ ّبي ًگْجبى

 1390چبح  -

هَلف هٌْذع ػجذالْي -اًـبسات ايؼبتيغ-سٍؿْبي اجشايي گَد ٍ ػبصُ ًگْجبى 

 سٍؽ اجشاي ًيليٌگ(FHWA)- تشجوِ هٌْذع ػلي جاللي هبسًبًي ٍ ّوىبساى 
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oتزاس یا سهیي طثیعی سطح اس پاییي تز ساختواى اس قسوتی یا توام تایذ کِ شَد هی اًجام ّای سهیي در گَدتزداری  
 تزداری خاک صَرتی تِ سهیي کِ است السم ساختواًی ّای پزٍصُ اس تسیاری در .شَد احذاث ّوسایِ فًَذاسیَى

 آب هٌثع کاًال، سهیي، سیز احذاث هٌظَر تِ است هوکي کار ایي .تاشذ قائن تِ ًشدیک یا قائن آى ّای جذارُ کِ شَد
  ّن تِ آى ًتیجِ کِ هَجَد خاک تزداشت طزیق اس سهیي سطح اس رفتي تز پاییي یعٌی گَدتزداری  .گیزد صَرت ... ٍ

  شَد هی سدُ ّن تِ گَدتزداری عولیات تا شذُ تزداشتِ خاکْای ٍ ًشذُ تزداشتِ خاکْای تیي هَجَد تعادل خَردى
 .شَد هی ایجاد خاک هَثز تٌشْای در جذیذی تاستَسیع ٍ کزدُ تغییز تٌشْا ٍضعیت کِ هعٌی تذیي

oخاک حزکت ٍ راًش  اس کِ کٌذ هی عول را خاکی تارتز ساسُ یک ًقش خاکثزداری اس قثل شذُ تزداشتِ خاک  
 تارتز سیستن حذف) رفت خَاّذ تیي اس ٍضعیت ایي گَدتزداری اس پس ٍلی ًوایذ هی جلَگیزی ًشذُ تزداشتِ

 تحُٕ آػتب٘ٝ اص ٞب دا٘ٝ ث٥ٗ تٙؾ ثبصتٛص٤ـ ٚ ٔٛجٛد تٙـٟب٢ وٝ اػت پبثشجب صٔب٣٘ تب خبن تٛدٜ ٚ ٌٛد د٤ٛاسٜ .(خاک
 حبِت ٤ه ثٝ سػ٥ذٖ تب خبن تٛدٜ .ِغض٘ذ ٣ٔ ٞٓ س٢ٚ ٚ وشدٜ حشوت خبن ٞب٢ دا٘ٝ غ٥شا٤ٙلٛست دس .٘شٚد فشاتش خبن

 .ؿذ خٛاٞذ ٔٙجش ٌٛد س٤ضؽ ٚ آٚاس س٤ضؽ ثٝ وٝ وٙذ ٣ٔ حشوت پب٤ذاس

oای سیستن یک اس شذُ تزداشتِ خاک جای تِ تایذ ًتیجِ در ُ   خاک حزکت ٍ راًش اس تا کٌین استفادُ هَقت ساس
ُ ای سیستن ایي  .شَد جلَگیزی  ًاهٌذ هی ًگْثاى ٓساس را ساس

Retaining  structure; support system 
 

دس فٛالد ٔمبٚٔت وــ٣، دس ثتٗ ٔمبٚٔت فـبس٢ ٚ دس خبن ٔمبٚٔت . آػتب٘ٝ تحُٕ دس ٔلبِح ٔختّف ٔتفبٚت اػت
 . ثشؿ٣ ثقٙٛاٖ آػتب٘ٝ تحُٕ لبثُ تقش٤ف اػت

 
 :ٔمبٚٔت ثشؿ٣ دس خبن تبثـ پبسأتشٞب٢ ص٤ش اػت

 
 لفُ ٚ ثؼت ث٥ٗ دا٘ٝ ٞب -1
 (ٔتشاوٓ ٚ ػؼت) آسا٤ؾ دا٘ٝ ٞب  -   
 (ٌشد ٌٛؿٝ -ت٥ضٌٛؿٝ) ؿىُ دا٘ٝ ٞب  -  
ٜ دا٘ٝ ٞب  -    (س٤ضدا٘ٝ -دسؿت دا٘ٝ) ا٘ذاص
 

 ػ٥ٕب٘تبػ٥ٖٛ -2
 ٥ٔضاٖ س٤ضدا٘ٝ سع - 
 ٘ٛؿ وب٣٘ سع -  
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 ٔمبٚٔت داخ٣ّ ث٥ٗ رسات خبن دس ٔمبثُ ِغضؽ، ٌؼ٥خت٣ٍ ٚ ثشؽ دس أتذاد ٤ه كفحٝ داخ٣ّ: تقش٤ف
ٔمبٚٔت .  اٌش تٙؾ ثشؿ٣ س٢ٚ ٤ه كفحٝ داخ٣ّ خبن اص ٔمبٚٔت ثشؿ٣ خبن ث٥ـتش ٌشدد، ٌؼ٥خت٣ٍ خبن حت٣ٕ اػت
وِٕٛت اص -ثشؿ٣ دس خبوٟب اص دٚ ِٔٛفٝ چؼجٙذ٣ٌ ٚ اكغىبن داخ٣ّ حبكُ ٣ٔ ؿٛد ٚ ثش اػبع تئٛس٢ ٌؼ٥خت٣ٍ ٔٛٞش

 :ؿٛدتشو٥ت دٚ جّٕٝ ثلٛست ص٤ش ث٥بٖ ٣ٔ
 

C / :چؼجٙذ٣ٌ ٔٛحش ث٥ٗ رسات خبن 
Ф :صا٤ٚٝ اكغىبن داخ٣ّ ث٥ٗ رسات 
σ : تٙؾ لبئٓ ٔٛحش ثش كفحٝ داخ٣ّ 

C ٚΦ ٘بٔٙذسا پبسأتشٞب٢ ٔمبٚٔت٣ خبن ٣ٔ. 
 

ٓ فبد٢ ٤بفتٝ ٔبػٝ ٚ ال٢ غ٥شآ٣ِ ٘ٛؿ خبن ٓ ٤بفتٝ سع تحى٥  سع ث٥ؾ تحى٥

 C/=0 C/=0  C / >0 چؼجٙذ٣ٌ

 :سا٘ؾ خبن ثش احش فـبس جب٘ج٣ ٘بؿ٣ اص فٛأُ ص٤ش اػت
 
 ٚصٖ ٚ فـبس خبن 

 (ٚصٖ ٔخلٛف خبن، فٕك، ٘ٛؿ ٚ ٔـخلبت خبن)
 

 ٚصٖ ػشثبس ِجٝ ٌٛد 
 (جٙغ، حجٓ ٚ ٚصٖ، ػغح پخؾ، فبكّٝ اص ِجٝ ٌٛد)

 
 ٚصٖ خبوٟب٢ ا٘جبؿتٝ ؿذٜ دس ِجٝ ٌٛد 

 (فبكّٝ ٚ حجٓ خبن)
 

 ٚصٖ ػبختٕبٟ٘ب٢ ٔجبٚس 
وبسثش٢، تقذاد عجمبت، عجمبت ص٤شص٥ٔٗ، ػغح اؿغبَ، ٘ٛؿ )

 (پ٣، ٘ٛؿ اػىّت، فبكّٝ اص ِجٝ ٌٛد
 

 ثبسٞب٢ ٘بؿ٣ اص تشاف٥ه ٔقبثش ٔجبٚس 
 (فشم ٌزس، حجٓ تشاف٥ه فجٛس٢، فبكّٝ اص ِجٝ ٌٛد)
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 ٌٛ٘ٝ ٞش ثشٚص اص ج٥ٌّٛش٢ ػبص٢ ا٤ٕٗ اص اك٣ّ ٞذف
 :ؿٛد جب٣٘ ٚ ٔب٣ِ خؼبست ثٝ ٔٙجش وٝ اتفبق ٚ حبدحٝ

 
 ٌٛد اص خبسج ا٘ؼبٟ٘ب٢ جبٖ حفؼ◦
 (سٍٞزساٖ -ٔجبٚس ػبختٕبٟ٘ب٢ دس ػبوٗ افشاد)
 
  ٌٛد داخُ ا٘ؼبٟ٘ب٢ جبٖ حفؼ◦
 (پشٚطٜ ٟٔٙذػبٖ ٚ وبسٌشاٖ)
 
 ٌٛد اص خبسج أٛاَ حفؼ◦
 (ٔجبٚس ػبختٕبٟ٘ب٢)
 
 ٌٛد داخُ أٛاَ حفؼ◦
 (تج٥ٟضات ٔلبِح، ٚ ٔٛاد آالت، ٔبؿ٥ٗ)
 
 ؿٟش٢ تبػ٥ؼبت د٤ذ٣ٌ آػ٥ت فذْ◦
 (تّفٗ وبثُ ثشق، وبثُ فبضالة، ٔؼ٥ش  ٌبص، ِِٛٝ آة، ِِٛٝ)
 
  وبس اجشا٢ ثشا٢ ٔغٕئٗ ٚ أٗ ؿشا٤ظ آٚسدٖ فشاٞٓ◦
 .اجشا٣٤ ف٥ّٕبت ٚ

 ِزا . ٥ٔـٛد ؿشٚؿ خبوجشداس٢ ثب ػبختٕب٣٘ وبس ٞش آغبص
   .اػت اِضا٣ٔ افشاد ثشا٢ خبن ا٘ٛاؿ ثب آؿٙب٣٤

 خبوٟب٢ ٤ب ٚ ػبختٕب٣٘ ٞب٢ ٘خبِٝ ٌب٣ٞ :دػت٣ خبن (اِف
 ثب ٔذت٣ اص ثقذ ٚ ؿٛد٣ٔ (دپٛ) ا٘جبؿتٝ ٔح٣ّ دس اػتفبدٜ ثال

 وٝ خبوٟب ا٤ٗ ٔقٕٛال .٥ٍٔشدد ٔخف٣ ٞب ٘ؾش اص صٔبٖ ٌزؿت
 دػتٝ غ٥شثبسثش خبوٟب٢ جضء ثبسثش٢ ٚ ٤ىپبسچ٣ٍ ِحبػ اص

  دٚثبسٜ فٛ٘ذاػ٥ٖٛ خبوجشداس٢ صٔبٖ دس وٝ ٥ٔـٛ٘ذ ثٙذ٢
 ثبسثش٢ لبث٥ّت خبن ا٤ٗ وٝ ٕ٘ٛد تٛجٝ ثب٤ذ .٥ٔـٛ٘ذ ٕ٘ب٤بٖ
  خبن ؿٙبختٗ .ؿٛد ثشداؿت وبُٔ ثغٛس ٥ٔجب٤ؼت ٚ ٘ذاسد

 ػبص دػت اجضا٢ ٚ لغقبت ٚجٛد اػت، آػبٖ ثؼ٥بس دػت٣
 دٞٙذٜ ٘ـبٖ خبن دس ... ٚ پالػت٥ه ٔٛصا٥٤ه، آجش، ٔب٘ٙذ ثـش

 اػت خبن ثٛدٖ دػت٣
 ثٝ ػغح٣ ٘جبت٣ ٤ب ٚ فشػٛدٜ ٞب٢ خبن :٘جبت٣ خبن (ة

 داؿتٝ ٚجٛد آٖ دس ٥ٌبٞبٖ س٤ـٝ وٝ ٥ٔـٛد ٌفتٝ خبوٟب٣٤
 ػبصٜ عشف اص ٚاسدٜ ثبسٞب٢ تحُٕ ثشا٢ خبن ا٤ٗ ثبؿذ

 ثٝ اػت وبف٣ ٘جبت٣ خبوٟب٢ ؿٙبختٗ ثشا٢ .ثبؿذ٣ٕ٘ ٔٙبػت
 ػؼت٣ ٚ فشػٛدٜ ثشٌٟب٢ – ٥ٌبٞبٖ ٚ دسختبٖ س٤ـٝ ٚجٛد
 .سٚد٣ٔ فشٚ اٍ٘ـتبٖ فـبس ثب خبن ا٤ٗ .ؿٛد تٛجٝ خبن

 لشاس ٘جبت٣ خبن اص پغ وٝ خبو٣ ثٝ :(دج)ثىش عج٥ق٣ خبن(ج
 ٕٞٛاسٜ وٝ ثبؿ٥ذ داؿتٝ تٛجٝ ٤ٍٛ٥ٔٙذ ثىش عج٥ق٣ خبن داسد

  .ٌشدد اجشا ثىش عج٥ق٣ خبن ثشس٢ٚ فٛ٘ذاػ٥ٖٛ ٥ٔجب٤ؼت
 
 

 خاک دستی، خاک ًثاتی، خاک تکز: تِ تزتیة اس تاال
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 ٚ ػبخت ٌؼتشؽ ٚ تٛػقٝ ثٝ تٛجٝ ثب اخ٥ش ػبِٟب٢ دس
 اك٣ِٛ غ٥ش ٞب٢ ٌٛدثشداس٢ ا٘جبْ د٥ُِ ثٝ ٚ ؿٟش٢ ػبص
 ٤ب ٚ ٌٛد د٤ٛاسٞب٢ فشٚس٤ختٗ ؿبٞذ ٔتقذد٢ ٔٛاسد ،دس

 اك٣ِٛ غ٥ش ٌٛدثشداس٢ . ا٤ٓ ثٛدٜ ٌٛد ٔجبٚس ٞب٢ ػبصٜ
 ،تخش٤ت ٔجبٚس ٞب٢ ػبصٜ ثٝ خؼبست ا٤جبد ػجت

 ا٣٘ تّفبت ؿٟش٢، ٔقبثش ثٝ ،خؼبست ؿٟش٢ تبػ٥ؼبت
 .٥ٔـٛد ججشاٖ لبثُ غ٥ش

 
  ػبوٙبٖ تٕب٣ٔ ثب٤ؼت٣ خغش احؼبع صٔبٖ دس

 اعشاف اص ٚ ٕ٘ب٤ٙذ تخ٥ّٝ سا ٔحُ ٔجبٚس  ػبختٕبٟ٘ب٢
 تٕب٣ٔ ػشفت ثٝ ثب٤ت٣ ٕٞچ٥ٙٗ ؿٛ٘ذ دٚس ٌٛد

  تجقبت  احتٕبَ تب ؿٛ٘ذ لغـ آة ٚ ثشق ٌبص، ا٘ـقبثبت
 .ثبؿذ حذالُ ثقذ٢
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o ٗاحذاث ص٤ش ص٥ٔٗ ٤ب ثخـ٣ اص ػبصٜ دس ص٤شص٥ٔٗ ثب تٛجٝ ثٝ افضا٤ؾ ل٥ٕت ص٥ٔ 
oرسیذى تِ تزاس تکز ٍ حفاظت فًَذاسیَى ّا در تزاتز یخثٌذاى 
o َاحذاث وب٘ب 
o احذاث ٔٙجـ آة 
o ٝا٤جبد تشا٘ـ 
o ٚ... 

 
 :  ٌؼتش٠ فّٓ ٌٛد ثشداس٢ ٚ احذاث ػبص٠ ٍٟ٘جبٖ ٥٘بص ثٝ ثشسػ٣، ٔغبِقبت ٚ ٔالحؾبت ٔتقذد٢ دس ص٥ٔٙٝ ٞب٢ ص٤ش اػت

 
 ،  ٔٛاد ٚ ٔلبِح،  سٚؿٟب٢ اجشا،  ٔبؿ٥ٗ آالت، ٔؼبئُ التلبد، ٔؼبئُ اجتٕبف٣ ٟٔٙذػ٣ طئٛتى٥ٙه،  ٟٔٙذػ٣ ػبصٜ

 
ٌٛدثشداس٢ ث٥ؾ اص آ٘ىٝ ٤ه فّٓ جذ٤ذ ثبؿذ ٤ه تى٥ٙه اػت وٝ دا٘ـٟب٢ لج٣ّ ٔب سا ثٝ ٤ىذ٤ٍش پ٥ٛ٘ذ ٚ اص آٟ٘ب ثشا٢ حُ 

 .٥ٌشد ٔؼئ١ّ وٕه ٣ٔ
 تش اػت تش ثبؿذ، ٟٔٙذػ٣ ٞشچٝ عشح ٔتٙبػت

 
 :تٛاٖ ٌفت حُ ٔؼبئُ ٌٛدثشداس٢ ٤ق٣ٙپغ ٣ٔ

 .ؿٙبخت تجقبت ٘بؿ٣ اص ثشداؿتٗ خبن داخُ ٌٛد ٚ الذأبت٣ دس سفـ تجقبت ٔٙف٣ ٘بؿ٣ اص آٖ
 

اٌش لجُ اص ثشداؿتٗ خبن ٚ ا٘جبْ ف٥ّٕبت ٌٛدثشداس٢، ثش س٢ٚ ص٥ٔٗ ٔٛسد ٘ؾش ػبختٕب٣٘ ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ وٝ تخش٤ت آٖ 
 ٔٛجت ثشٚص ٔـىالت٣ دس ػبختٕبٖ ٕٞؼب٤ٝ ثـٛد، چٝ ثب٤ذ وشد؟
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  :ػبختوبى راتي ايؼتبيي ػذم ّبيي ًـبًِ
فشػَدُ ٍ لذيوي ػبختوبًْبي 
ِآجشي ٍ ثٌبيي هلبلح ثب ؿذُ ػبخت 
ػبًتيوتش 30 اص ووتش ضخبهت ثب ديَاسّبي  ٍجَد 
ديَاس خَسدگي تشن ٍ دادگي ؿىن 
ثتٌي يب ٍ فلضي همبٍم اػىلت فبلذ 
اكَلي غيش ثلَست عجمِ اضبفِ داساي 
صيبد هشدُ ٍ صًذُ ثبس داساي 

 
  خغشًبن ثؼيبس ؿشايظ ايي دس گَدثشداسي ٍ تخشيت ػوليبت ّشگًَِ

  اػبع ثش هبله  هذًي، لبًَى 333 هبدُ اػبع ثش ثبيذ ٍ اػت
  اختالف حل ؿَساي ثِ داسد ٍظيفِ ًبظش هٌْذع گضاسؽ يب دسخَاػت

  ػبختوبى، سػوي وبسؿٌبع ًظش ٍ دليل تبهيي ثب ٍ ًوبيذ هشاجؼِ هحل
 ّوؼبيِ ًبپبيذاس ٍ ًبهٌبػت ػبختوبى تخليِ يب ٍ ػبصي همبٍم دسخَاػت

 .ًـَين جبًي تلفبت دچبس تب ًوبيذ سا
 

 اصخشاة وِ اػت خؼبساتي هؼئَل وبسخبًِ يب ػوبست يب ديَاس كبحت :333 هبدُ
 وِ گشدد حبكل ػيجي دسًتيجِ خشاثي ثشايٌىِ هـشٍط هيـَد ٍاسد آى ؿذى
   .اػت تَليذؿذُ اٍ هَاظجت اصػذم ٍيب ثَدُ ثشآى هغلغ هبله

 

چشا دس ثؼ٥بس٢ اص ؿشا٤ظ خبن پغ اص ٌٛدثشداس٢ پب٤ذاس 
 ٣ٔ ٔب٘ذ؟

 
 ثذ٥ُِ 

 ٔمبٚٔت ثشؿ٣ ثبال٢ خبن  
 تشاوٓ ثبال  
 ػ٥ٕب٘تبػ٥ٖٛ خبن  

 ٞب دس خبن ثبصتٛص٤ـ تٙؾ 
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همبٍهت ٍجَد ؿشط ثِ تَاى هي ػوك ون گَدّبي اص ثؼيبسي دس 

 ثب ٍ ًگْجبى ػبصُ اجشاي ثذٍى سا گَدثشداسي خبن، هٌبػت ثشؿي

 .وشد اجشا (پبؿٌِ) خبوي ػپش سػبيت

ِاػبع ثش ٍ عشاح هٌْذع تَػظ ثبيذ خبوي ػپش ٌّذػ 

 .ؿَد اسائِ اجشايي ّبي ًمـِ دس گَد لجِ ػشثبس ٍ خبن هـخلبت

هٌْذع ؿذُ تَكيِ ؿيت ثب هتٌبػت ٍ ؿيجذاس ثبيذ خبوي ػپش 

 .ؿَد اجشا عشاح

اػت خغشًبن ػويك گَدّبي دس خبوي ػپش اجشاي. 

فًَذاػيَى  سيضي ثتي ثبؿذ، هله هحذٍدُ دس خبوي ػپش اگش 

 .داسد اًتظبس هيلگشد ثِ ًيبص ٍ ثَد ًخَاّذ يىپبسچِ

 الصم هذاسن
 ػبختوبًي پشٍاًِ-1
 ًگْجبى ػبصُ ٍ هؼوبسي ػبصُ، ّبي ًمـِ -2
 گَدثشداسي سٍؽ تؼييي ٍ ًگْجبى ػبصُ اجشايي جضئيبت ٍجَد وٌتشل -3
ِ اي هذًي هؼئَليت ثيوِ) هؼتجش ًبهِ ثيوِ -4  (ّب ّوجَاسي ٍ حبلج ؿخق ثيوِ  ٍ  وبسوٌبى لجبل دس وبسفشهب حشف
 پشٍطُ دس ريلالح هجشي لشاسداد سٍيت-5 
 

 الصم الذاهبت
 گَد اعشاف هحيظ دس خغش ٍ ّـذاس ػالئن ًلت ٍ وـي حلبس -6
  ّب ّوجَاسي ٍ اػىلت ًَع ثِ تَجِ ثب ػبختوبى تخشيت سٍؽ تؼييي -7
 ايوٌي اكَل سػبيت ثِ ًؼجت هجشي ٍ هبله تَجيِ -8
 هجبٍس اهالن اص ثبصديذ ٍ پبيؾ -9 

 آة ٍ ثشق گبص، جشيبى لغغ-10
 هحل دس احتوبلي لٌَات ثشسػي -گَد ديَاسُ اص آى اًجبسُ ٍ ّوؼبيِ چبُ هَلؼيت ٍ فبكلِ هحل،  ثشسػي -11
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 ؿشح خذهبت هٌْذػبى ًبظش
 (هؼشفي ؿذُ تَػظ ػبصهبى ًظبم هٌْذػي ػبختوبى اػتبى ) 

 

ثبؿذ هي "هؼتوش ًظبست " ػبختوبى اجشائي ػوليبت ثش ًبظش هٌْذػبى ًظبست. 

يبثذ هي خبتوِ وبس پبيبى گَاّي كذٍس ثب ٍ آغبص ػبختوبى پشٍاًِ كذٍس صهبى اص ًبظش، هٌْذػبى ًظبست. 

لبًًَي الضاهبت هلَة، هـخلبت ٍ ّب ًمـِ ثب اجشا حبل دس وبس اًغجبق ػذم كَست دس ٍ داسد وٌتشلي جٌجِ ًبظش هٌْذػبى ٍظبئف ،  
  ػبختوبى پشٍاًِ كذٍس هشجغ ثِ سا هشاتت ٍكبحجىبس، ػبصًذُ ثِ وتجي تزوش ضوي هىلفٌذ االجشا، الصم ضَاثظ ػبيش ٍ ػبختوبى هلي همشسات

 ّوچٌيي .ًوبيٌذ االجشا الصم ضَاثظ سػبيت ثِ كبحجىبس ٍ ػبصًذُ الضام ٍ اجشائي ػوليبت تَلف يب اكالح دسخَاػت هَسد، حؼت ٍ اػالم
 .ثبؿٌذ ًوي فٌي هـخلبت ٍ ّب ًمـِ دس تغييشات اػوبل ثِ هجبص ساػب ًبظش هٌْذػبى .دٌّذ تحَيل اػتبى ػبصهبى ثِ سا خَد گضاسؽ تلَيش

جولِ اص آى ّبي هجبٍست ٍ هله ي ّب ٍيظگي اص ٍ وٌٌذ ثبصديذ پشٍطُ هحل اص اجشائي ػوليبت آغبص اص لجل ثبيذ پشٍطُ ّش ًبظش هٌْذع: 
 اعالع پشٍطُ اجشاي دس هَحش ػَاهل اصجويغ ٍ ًوَدُ حبكل اعالع هجبٍس ؿْشي تأػيؼبت ٍ هله تأػيؼبت ّب، ّوجَاسي هله، هَلؼيت
 .وٌٌذ حبكل

همشسات دٍاصدّن هجحج ثَيظُ االجشا الصم ضَاثظ هغبثك ، صيؼت هحيظ حفظ ٍ ايوٌي ثْذاؿت، سػبيت وٌتشل ثِ هَظف ًبظش هٌْذػبى  
  خَد كالحيت حذٍد دس ٍ ػبم ثغَس "وبس پبيبى تب وبسگبُ تجْيض اص " اجشا هشاحل توبم دس(اجشا حيي دس وبس حفبظت ٍ ايوٌي ) ػبختوبى هلي
 هي كبحجىبس ٍ ػبصًذُ ثِ وتجي تزوش اسائِ لضٍم كَست ٍدس ًبظشاى ػبيش ثب تخللي ّبي صهيٌِ دس ّوبٌّگي ّوچٌيي ، خبف ثغَس
 .ثبؿٌذ

 

 ؿشح خذهبت هٌْذػبى ًبظش
 (هؼشفي ؿذُ تَػظ ػبصهبى ًظبم هٌْذػي ػبختوبى اػتبى ) 

 

  وٌتشل وفبيت اعالػبت ٍ هـخلبت فٌي هَجَد دس ًمـِ ّبي هلَة ػبصُ ٍ گَدثشداسي 
  وٌتشل الذاهبت الضاهي اًجبم ؿذُ تَػظ ػبصًذُ لجل اص تخشيت ػبختوبى هَجَد 

 وٌتشل اخز هجَصّبي الصم تَػظ ػبصًذُ ٍ هغبلؼِ هٌذسجبت آى ّب 

 وٌتشل هغبثمت سٍؽ تخشيت ثب الضاهبت هَجَد ٍ سػبيت توْيذات الصم فٌي ٍ ايوٌي الصم لجل اص ؿشٍع تخشيت 
وٌتشل ثشسػي ّبي كَست پزيشفتِ تَػظ ػبصًذُ دس خلَف ٍضؼيت ػبختوبى ّب ٍ تبػيؼبت هجبٍس ٍ تبػيؼبت ؿْشي 

 هغبلؼِ گضاسؽ طئَتىٌيه ٍ ؿٌبػبئي خبن ٍ وؼت اعالػبت الصم اص آى ثشاي وٌتشل اجشاي ػبختوبى 

وٌتشل سػبيت اًغجبق سٍؽ وبس اجشائي ثب ًمـِ ّب ٍ هـخلبت فٌي ٍ الضاهبت همشسات هلي ػبختوبى دس ٌّگبم گَدثشداسي 
 وٌتشل ًحَُ پيبدُ ػبصي 

 ٍ وٌتشل ثشسػي ّبي كَست پزيشفتِ تَػظ ػبصًذُ دس خلَف خبن هحل ٍ اًغجبق آى ثب فشضيبت هٌذسج دس گضاسؽ طئَتىٌيىي
ؿٌبػبئي خبن ٍ ًمـِ ّبي هشثَط ٍ كذٍس دػتَس اًجبم آصهبيؾ ّب ٍ ثشسػي ّبي طئَتىٌيىي دس كَست لضٍم ًمـِ پي ٍ اًغجبق آى  

 ثب ًمـِ ّبي هلَة
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 ٍلَع خغش احتوبل وِ ًوبيٌذ هـبّذُ ايشاداتي ػبختوبًي ػوليبت اجشاي ًحَُ ثب استجبط دس ًبظش هٌْذػبى ّشگبُ :ػبختوبًي وبسگبّْبي حفبظتي ًبهِ آييي 7 هبدُ 
 ٍاحذ ثِ سا آى سًٍَؿت ٍ دادُ اعالع هشثَعِ وبسفشهبيبى يب وبسفشهب ثِ وتجبً الصم، دػتَسالؼول ّبي ٍ ساٌّوبيي ّب ثب ّوشاُ سا هشاتت فَساً ثبيذ ثبؿذ، ثشداؿتِ دس سا حبدحِ

 اص لؼوتي يب توبم دس سا وبس فَساً اػت هَظف وبسفشهب .ًوبيٌذ تؼلين (هٌْذػي ًظبم ػبصهبى ٍ ؿْشداسي) ػبختوبى پشٍاًِ كذٍس هشجغ ٍ هحل اجتوبػي اهَس ٍ وبس
 .آٍسد ثؼول خغش سفغ هَسد دس همتضي الذاهبت ٍ دٍس خغش هحل اص سا وبسگشاى ٍ هتَلف ؿذُ ٍالغ خغش اػالم ٍ ايشاد هَسد وِ وبسگبُ

 

   :حبدحِ ٍٍلغ خغش احتوبل هَاسد

هحبػت تَػظ وبهل جضئيبت اسائِ ػذم ٍ ًگْجبى ػبصُ اجشايي ّبي ًمـِ دس ًمق 

(غيشُ ٍ جَؽ اًذاصُ، اثؼبد،) ًگْجبى ػبصُ اجشاي دس ًمق ًگْجبى، ػبصُ اكَلي اجشاي ػذم ًگْجبى، ػبصُ اجشاي ػذم 

هجبٍس ػبختوبًْبي ػبوٌبى ٍ وبسگشاى ثشاي هبلي ٍ جبًي ثشٍصخؼبست  احتوبل هجبٍس، ػبختوبًْبي راتي ايؼتبيي ػذم 

خبوي ػپش ٌّذػِ كحيح اجشاي ػذم خبوي، ػپش سػبيت ػذم 

آة جشيبى ٍ ًـت 

ريلالح هجشي حضَس ػذم 
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 عجمِ هؼىًَي 4گَدثشداسي ثذٍى سػبيت اكَل ايوٌي ػبهل فشٍسيختي ػبختوبى    
 عجمِ سا تخشيت وشد 3گَدثشداسي غيش اكَلي ػبختوبًي  
 ػبلِ سا گشفت  19سيضؽ ديَاسُ خبوي جبى وبسگش   
 وـتِ ٍ هجشٍح ثش جبي گزاؿت  5ػمَط خَدسٍي ػَاسي ثِ داخل گَدال   
 ثي احتيبعي ثٌْگبم تخشيت يه ػبختوبى لذيوي ثبص ّن حبدحِ آفشيذ  
 ثي احتيبعي وبسگش جَاًي سا دس صيش آٍاس هذفَى وشد  
آٍاس جبى وبسگشي سا گشفت    
 سيضؽ خبن ثبػج هلذٍهيت دٍ ًفش ؿذ 
غيش اكَلي ثبص ّن حبدحِ آفشيذ گَدثشداسي 
تخشيت غيش اكَلي يه ػبختوبى دٍ عجمِ دس خيبثبى ػتبس خبى هٌجش ثِ سيضؽ آٍاس ٍ هلذٍهيت دٍ وبسگش ؿذ . 
 ثش احش ػذم سػبيت هَاصيي ايوٌي ثٌْگبم گَدثشداسي سيضؽ وشد ثخـي اص يه ػبختوبى دٍ عجمِ هؼىًَي ديـت. 
ديَاس ػبختوبًي دس حبل گَدثشداسي فشٍ سيخت   
ٍسيختي ٍ تخشيت ًيوي اص ػبختوبًي دٍ عجمِ دس تْشاًپبسع ؿذ گَدثشداسي غيشاكَلي هَجت فش   
ِصًذُ ثِ گَسي ًبخَاػت!  
اكَلي فشٍ سيخت يه ػبختوبى ػِ عجمِ ػلش دٍؿٌجِ دس هٌغمِ سجبيي ؿْش وشج ثشاحش گَدثشداسي غيش.  
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ّبي حفبسي ٍ ثشداسي گَد دس ايوٌي اكَل سػبيت ػذم هيگشدد، اًؼبًي كذهبت ٍ تلفبت ٍ هبدي خؼبسات ثشٍص هَجت وِ هْوي حَادث اص يىي 
  .داسد حَادث ايٌگًَِ افضٍى سٍص سؿذ ثيبًگش آٍاس سيضؽ ٍ ثشداسي گَد حَادث آهبس ثشسػي .ثبؿذ هي ؿْش ػغح دس هؼوَل

 ثبؿذ  حفبسي ػوليبت ٌّگبم دس ًبظش هٌْذػيي هَحش ًظبست ٍ ايوٌي ضَاثظ ٍ همشسات دليك تش اػوبل جْت  خغشي صًگ آهبس ايي اػت اهيذ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .اػت داؿتِ افضايؾ 89ػبل ثِ ًؼجت دسكذ 100 سيضؽ ّب ايي هجوَع ٍ وشدُ سيضؽ گَدثشداسي احش دس تْشاى دس ػبختوبى يه سٍص ّش 90ػبل

 

 تقذاد ٘ٛؿ حبدحٝ
 ٔلذ٥ٔٚٗ

 جٕـ
 فٛت ؿذٌبٖ

 جٕـ
 جٕـ ٔلذ٥ٔٚٗ

 ٚ 
 ٔشد صٖ ٔشد صٖ ٛت ؿذٌبٖف

 ػبختٕبٖ آٚاس ٚ س٤ضؽ
 88ػبَ 

125 12 62 74 -- 15 15 89 

 ػبختٕبٖ آٚاس ٚ س٤ضؽ
 89ػبَ 

130 5 78 83 -- 9 9 91 
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 كالح٥ت اجشا

 سؿتٝ ٟٔٙذػ٣ فٕشاٖ ٚ ٔقٕبس٢

 ػبفت 24

  

 ػق٥ذ غفبسپٛس جٟش٣ٔ :ٔذسع

 فضٛ ٥ٞبت ف٣ّٕ دا٘ـٍبٜ ؿ٥ٟذ سجب٣٤ تٟشاٖ

 

طئٛتى٥ٙه :  ٗ ٝ ا٢ اص فّٓ ٟٔٙذػ٣ فٕشاٖ وٝ دس استجبط ثب ٔٛاد ٚ ٔلبِح عج٥ق٣ ٚ ٔٛجٛد دس ٘ضد٤ه ٤ب ػطغح صٔط٥ )  . ؿبخ
 (خبن ٚ ػًٙ

ؿٙبػ٣ ٟٔٙذػ٣ ، ٔىب٥٘ه خبن، ٟٔٙذػ٣ پ٣ ٚ ٔىب٥٘ه ػًٙ: ٟٔٙذػ٣ طئٛتى٥ٙه ٗ  .تّف٥م٣ اص فّْٛ ص٥ٔ
 

ا٢ اص ٔلبِح عج٥ق٣ ٚ ٤ب سػٛثبت ٔ: خبن ٝ  .ذ٣٘ ٚ آ٣ِ ثب پ٥ٛ٘ذ ضق٥ف وٝ س٢ٚ ػًٙ ثؼتش لشاس داسدقٔجٕٛف
دس ػًٙ پ٥ٛ٘ذ ِٔٛى٣ِٛ ٚ چؼجٙذ٣ٌ ث٥ٗ رسات ثؼ٥بس ث٥ـتش اػت: تفبٚت ػًٙ ٚ خبن. 
 ٞب   :ٔٙـبء خبن ٞب ً  تخش٤ت، تجض٤ٝ ٚ فشػب٤ؾ ػٙ
ا٢ ٚ پٟٗ، ػٛص٣٘   :ؿىُ ؽبٞش٢ ٝ  ٌشد، ت٥ضٌٛؿٝ، ٚسل

 تفبٚت تجض٤ٝ ف٥ض٤ى٣ ٚ ؿ٥ٕ٥ب٣٤  ؟؟ 
 

 ثشسػ٣ خلٛك٥بت ف٥ض٤ى٣ ٚ ٔىب٥٘ى٣ خبن ٚ تح٥ُّ سفتبس آٖ: ٔىب٥٘ه خبن. 
 

اكَٛ سفب٤ت ثب پ٣ اجشا٢ ٚ عشاح٣ تح٥ُّ، دس  ٟٔٙذػ٣ لضبٚت ٚ طئٛتى٥ٙه  ػبصٜ، فّٓ ثىبس٥ٌش٢ ٞٙش :پ٣ ٟٔٙذػ٣ 
 :اػت خبف دػتٛساِقُٕ ٥٘بصٔٙذ ص٤ش تبػ٥ؼبت پ٣ عشاح٣ ٕ٘ٛ٘ٝ ثقٙٛاٖ .التلبد٢ ٚ اجشا٣٤ ف٣ٙ،

ٜ ٞب٢  ٗ آالت ٔخبثشات٣، ثشج ٞب٢ ػبختٕب٣٘، ثشج ٞب٢ ح٥بت٣، ؿش٤ب٘بت ٘ؾب٣ٔ، تبػ٥ؼبت دس٤ب٣٤، ػبص  ،كٙقت٣ ٔبؿ٥
 .... ٚ دس٤ب٣٤ ػىٛٞب٢ ػ٥ّٛٞب،

20

http://icivil.ir/omran


12/7/2014 

21 

عثيؼت ّظاٍح خامي ٗ سٖيي تا حذٗد صيادي تدشتي است ،تذٍيٌ ٕاْٛيٖي ٗ ٕاْٛسإي . 
 

خٖس ٗ تافت خاك دس يل ٕقغٚ تا يل ٕقغٚ دييش ٗتفاٗت تٖ٘ع: ٕاْٛيٖي 
تفاٗت سفتاس خاك يل ٕقغٚ دس خٜات ّختَف: ٕاْٛسإي 

 
غيش خغي، پيچيذٙ ( سفتاس خاك تحت تاسىزاسي) مشٕش خاك –عثيؼت ّٖحظش تفشد خاك تا ػث شذٙ سفتاس تٖش

 .ٗ غيشقاتٌ پيش تيٖي است
 .دس ّقايسٚ تا ف٘الد ٗ تتٔ ّؼْ٘ال ضشاية اعْيٖآ عشاحي دس ّ٘سد خامٜا تضسه است

 .قضاٗت طحيح ّٜٖذسي دس عشاحي ٗ اخشا است ٖذٕياصّْٛ٘اسٙ ىفت ّٜٖذسي طئ٘تنٖيل  تايذتٖاتشائ 
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ٚ تٖذي   خاك ٛاػّْ٘ي عثق
اي، غيش اطغنامي ٚ  (سس، الي)      سيضدإٚ، چسثٖذٙ، غيشدإ
اي، اطغنا ٚ  (ّاسٚ، شٔ) مي       دسشت دإٚ، غيشچسثٖذٙ، دإ

 
ّيَيْتش 150 رسات تضسىتش : قَ٘ٙ سٖو 
ّٔيَيْتش  5رسات تضسىتش اص : ش 
ّٚيَيْتش 5رسات م٘چنتش اص : ّاس 
ّيَيْتش تا خاطيت خْيشي إذكٛضاسُ 75رسات م٘چنتش اص : الي 
ّيَيْتش تا خاطيت خْيشي صيادٛضاسُ 2 رسات م٘چنتش اص : سس 
رسات سيض ٗ صتش تذٗٓ خاطيت خْيشي: ىشد سٖو 

 

ٜ ثٙذ٢ خبن ٞب ثٝ سٚؽ ٔتحذ   (Unified)سد
 

 ثش اػبع 
ٝ ثٙذ٢   ٝ ثٙذ٢) دا٘  (ٔٙح٣ٙ دا٘

 حذٚد اتشثشي  ٚ                          

W  :ُثٌذي ؿذ ِ  ؿي:  G خَة داً

P  :ُثٌذي ؿذ ِ  هبػِ: S ثذ داً

C :سع داس C :سع 

M :الي داس M :الي 

L :خويشي ون Pt  : ًجبتي 

H :خويشي صيبد O :آلي 

22
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حذٗد اتشتشه 
 خظ٘طيات خاص خاك ٛاي سيضدإٚ 

 
 حذ سٗإي، حذ خْيشي ٗ حذ إقثاع  

 
 ائ حذٗد تيإيش تغييش حاٍت خاك تا تغييش سع٘تت است
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 خظ٘طيات ٗصٕي ٗ حدْي خاك
خاك اص سٚ فاص تشنيٌ شذٙ است. 

ٚ ٛا ٗ رسات خاك)   خاّذ◦  (دإ
 (فز ٗ خزب شذٙ اسع٘تت ٗ آب ّ٘خ٘د تئ ّٖ)  ّايغ◦
 (خٌَ ٗ فشج ٗ فضاي خاٍي ّ٘خ٘د تئ رسات)  ىاص◦

 
  تشسسي سفتاس ّنإيني خاك ٛا ٕياصّٖذ ّشخظات ٗصٕي ٗ حدْي

ٚ فاص است يؼٖي  .ٕسثت ائ س
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 تخلخل 1.5  - 1

 درجه پوكي درصذ 60-9

 درصذ رطوبت درصذ 70-3

 درجه اشباع درصذ 100-2

 چگالي ويژه 2.8  -    2.6

 وزن مخصوص طبيعي 2.1  -   1.1

 وزن مخصوص خشك 1.9  -    1.0

 وزن مخصوص اشباع 2.3  -   2.1

 وزن مخصوص غوطه ور 1.1  -   0.4

 درصذ هوا درصذ 30-5
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تشامِ ٕسثي 
 

ٚ اي  تشاي ّشخض مشدٓ تشامِ يا سستي دسخاي خامٜاي دإ

 تَصيف خاك تزاكن ًسبي

 بسيار سست 15 – 0

 سست 50 – 15

 هتَسط 70 – 50

 هتزاكن 85 – 70

 بسيار هتزاكن 100 - 85

rD

minmax

max

ee

ee
Dr






 .دسطذ است    80 -  30تشامِ ٕسثي امثش خامٜا تئ 

 
ٙ تٖذيّؼشفي خاك دس سيستِ ػالٗٙ تش ّؼْ٘ال  ّٜٖذسآ طئ٘تنٖيل    تٚ ّٖظ٘س ّؼشفیي تٜتیش ٗضیؼيت      ،سد

 . سا تش اساس ّشاٛذات چشْي ت٘طيف ّينٖٖذٗ ششايظ ّ٘خ٘د خاك  يتٗضؼخاك، 
 

ٚ  اليٚ ت٘دٓ، ٗخ٘د تشك، ّيضآ سع٘تت ٚ ٛا، ٕ٘ع مإي ٛا، ْٛئ يا ٕاْٛيٖي، الي  ...ٗ  سٕو، ظاٛش خاك، شنٌ دإ
 

ٚ اي   (  شٌ، ٕيْٚ ّتشامِ، ّتشامِ، سيْإتٚ)      تشامِ ٕسثي خاك دإ
 (ٕشُ، سفت، سخت، خيَي سخت)     سفتي ٗ سختي خاك سيضدإٚ 

 
 :ّثاً

اي ّتْايٌ تٚ قشّض ٙ ٚ ٛاي تيضى٘شٚ،  ّتشامِ، ْٛئ، قٜ٘ ٚ تٖذي شذٙ، تْيض تا دإ  ّاسٚ خ٘ب دإ
 

ٙٛاي الي، خامستشي تيش ٚ  سس الي داس تا خاطيت خْيشي مِ، سفت، تشك داس تا دإ
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 تَصيف خصَصيات خاك ًَع خاك

 هاسِ  شي ٍ

 كَبيذ آى در را ساًتيوتز 5 زقط بِ چَبي هيخ يك تَاى هي ٍ است اهكاى پذيز بيل با آى كٌذى :شل

 هي رٍد فزٍ آى در ختي بِ چَبي هيخ ٍ است السم كلٌك اس آى كٌذى بزاي : هتزاكن

ِ شذُ ِ اي بصَرت كلٌگ با :كوي سيواًت  هي شَد كٌذُ سختي بِ ٍ كلَخ

 الي
 .هي گزدد خزد يا ٍ يافتِ شكل اًگشتاى با سادگي بِ :سست يا ًزم

 هي شَد خزد ٍ يافتِ شكل اًگشتاى بيي سياد فشار با :هتزاكن يا سفت

 رس

 .هي سًذ بيزٍى اًگشتاى بيي اس شَد، فشزدُ اگز بستِ دست بيي در :ًزم خيلي

 هي گيزد شكل اًگشتاى كن فشار با :ًزم

 هي گيزد شكل سياد فشار با :سفت

 .داد شكل آى را اًگشت با ًوي تَاى :سخت

 كزد ايجاد شيار آى در تَاى هي شست ًاخي با سختي بِ :سخت خيلي

 آلي ٍ ًباتي

 شذُ اًذ فشزدُ ّن در فيبزّا :سفت

 است هتخلخل بافتي داراي ٍ است فشارپذيز بسيار :اسفٌجي

 .هي هاًذ آى بز اًگشت اثز ٍ شكل يافتِ دست در :پالستيك

 ؿٙبػ٣ ف٣ٕٔٛ، ٔـخلبت خبن ٔحُ ٚ ػغح آة ٞب٢ ص٤شص٣ٙ٥ٔثٝ ٔق٣ٙ ٗ   .ا٘جبْ ثشسػ٣ ٞب٢ ٔح٣ّ دس ٔٛسد ص٥ٔ
ٝ داس٢ ٘ؾ٥ش خبن ٞب٢ دػت٣ ٝ ٞب٢ ف٣ٙ دس ٔٛسد ٘ٛؿ پ٣، ٔمبٚٔت ٔجبص خبن  ص٤ش پ٣  ،ٚجٛد ٚ فٕك خبن ٞب٢ ٔؼئّ تٛك٥

 ٚ ٘ـؼت ٞب٢ ٔٛسد ا٘تؾبس ٚ پبسأتشٞب٢ عشاح٣ د٤ٛاسٞب٢ حب٤ُ 
 

 ،ٞب ٚ د٤ٍش تأػ٥ؼبت ٔجبٚس ٘ؾ٥ش ٔقبثش، خغٛط ٌبص ٖ ثب تٛجٝ ثٝ فٕك ٌٛدثشداس٢ ٔٛسد ٥٘بص ٚ ٔـخلبت ػبختٕب
ثب٤ذ خغش ٌٛدثشداس٢ اسص٤بث٣ ؿذٜ ٚ سٚؽ ٌٛدثشداس٢، ؿ٥ت ا٣ٕٙ٤ ٌٛدثشداس٢، ٔشاحُ ٌٛدثشداس٢، ٥٘بص ثٝ … فبضالة 

  .ػبصٜ ٍٟ٘جبٖ، ٘ٛؿ ػبصٜ ٍٟ٘جبٖ ٚ سٚؽ عشاح٣ ٚ اجشا٢ آٖ ثٝ تفل٥ُ ث٥بٖ ؿٛد
 

ٞب ٚ تأػ٥ؼبت ٔجبٚس ثٝ تفل٥ُ ثشداؿت ؿذٜ ٚ دس ٌضاسؽ اسائٝ ٌشدد ٖ  .الصْ اػت ٔـخلبت ػبختٕب
 

 ٞب٢ ص٤شص٣ٙ٥ٔ د٤ٍش ثب٤ذ ؿٙبػب٣٤ ؿذٜ ٚ فٕك، ٔٛلق٥ت ٚ تأح٥ش آٟ٘ب ثش ٜ ٜ ٞب، لٙبت ٚ حفش خغشات احتٕب٣ِ ٘ؾ٥ش چب
ْ ػبص٢ آٟ٘ب جٟت سفـ خغش ثٝ تفل٥ُ ث٥بٖ  ٜ ٔمبٚ  .٣ٔ ؿٛدػبختٕبٖ ٚ ٘حٛ

 
ٗصِضِٝ ٥٘شٚٞب٢ ثبصتبة ضش٤ت ثشآٚسد جٟت ص٥ٔٗ ٘ٛؿ تق٥٥ 

 
ثشٌضاس كٛس٢ ٚ ثبؿذ دل٥ك ٚ وبُٔ  ٞب ثشسػ٣ تب ؿٛد ا٘تخبة ٔقتجش ٞب٢ ؿشوت ٥ٔبٖ اص ثب٤ذ خبن ٔىب٥٘ه ؿشوت 

 .٘ـٛد
 

ٌٕب٘ٝ ،(ٔح٣ّ ثشسػ٣ ٚ ثبصد٤ذ ،ٞٛا٣٤ فىغ ٞب٢ ثشسػ٣) ا٥ِٚٝ ٔغبِقبت اص پغ ،طئٛتى٥ٙى٣ ٔغبِقبت ا٘جبْ ثشا٢ 
ٝ ثشداس٢ خبن اص ٚ فشح ٞب٣٤   .ؿٛد فشػتبدٜ آصٔب٤ـٍبٜ ثٝ آصٔب٤ؾ ا٘جبْ ثشا٢ تب ؿٛد ٣ٔ ٕ٘ٛ٘
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ٔتخلق افشاد تٛػظ ثب٤ؼت٣ ٔح٣ّ آصٔب٤ـٟب٢ ٥٘بص كٛست دس ٚ آصٔب٤ـٍب٣ٞ آصٔب٤ؾ ٞب٢ ا٘جبْ ٚ ٥ٌش٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ،حفبس٢ 

 .ؿٛد ا٘جبْ
 

اسائٝ ٔتخلق فشد٢ ثٝ وٙتشَ جٟت سا ٌضاسؽ ِضْٚ كٛست دس ٚ دٛؿ ت٥ٟٝ وبُٔ عٛس ثٝ ثب٤ذ خبن ٔىب٥٘ه ٌضاسؽ 
ٝ ٞب٢ اػت الصْ .د٥ٞذ  دس ٘مق ٞشٌٛ٘ٝ ص٤شا ثبؿذ ؿذٜ اسائٝ ٌٛد حفبؽت ٚ ٌٛدثشداس٢ ٔشاحُ ا٘جبْ ٔٛسد دس وب٣ّٔ تٛك٥
 ٚ پ٣ عشاح٣ دس سا ٌضاسؽ ا٤ٗ اص ؼت٣ثب٤ ػبختٕبٖ ٔحبػت ٟٔٙذع  .ٕ٘ب٤ذ تح٥ُٕ ص٤بد٢ خؼبسات ٣ٔ تٛا٘ذ لؼٕت ا٤ٗ

 .ٕ٘ب٤ذ اػتفبدٜ ٌٛدثشداس٢ ٘حٜٛ
 

ٝٞب حفش ثب وٝ داس٘ذ ٚجٛد خبن دس ضق٥ف٣ لؼٕت ٞب٢ ٌبٜ ؿٛد تٛج ٝ  تغ٥٥شات .٣ٕ٘ ؿٛد ٔـخق آٟ٘ب ٚجٛد خٛث٣ ثٝ ٌٕب٘
ُ ٞب٢ ٚ ٟ٘شٞب ٤ب ٚ دػت٣ خبن ضخبٔت  ٞٛا٣٤ فىغ ٞب٢ ثشسػ٣ ٔٛاسد ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ دس .ٞؼتٙذ دػتٝ ا٤ٗ اص ؿذٜ پش ٔؼ٥

ُ ٞب٢ ٤ب ثّٙذ٢ ٞب ٚ پؼت٣ وٝ لذ٣ٕ٤  .ثبؿذ ٔؤحش ضق٥ف لؼٕت ٞب٢ ؿٙبػب٣٤ دس ٣ٔ تٛا٘ذ ٣ٔ دٞٙذ ٘ـبٖ سا لذ٣ٕ٤ ٔؼ٥
ٗ ؿٙبع ٤ه وٙتشَ ٤ب ٘ؾبست ٕٞچ٥ٙٗ  ٌٛدثشداس٢ صٔبٖ دس تشج٥حبً ٚ ٌٛد ثشداس٢ ف٥ّٕبت اص ثقذ خبن ٔتخلق ٤ب ص٥ٔ

 .ثٛد خٛاٞذ ٔؤحش ضقف ٘مبط ا٤ٗ تـخ٥ق ثشا٢

ٜ ٞب٢ ٔختّفپ٣ دس اص ٔشاحُ اك٣ّ ٚ ا٥ِٚٝ دس عشاح٣ ٤ى٣  ٝ ٞب٢ ص٤ش٤ٗ اػت وطٝ   ،ػبص اسص٤بث٣ خبن ٚ ػًٙ ثؼتش دس ال٤
 .٘ب٥ٔذٜ ٣ٔ ؿٛد (ٌضاسؽ ٔىب٥٘ه خبن)طئٛتى٥ٙى٣ ص٤شػغح٣ ٤ب ٔغبِقبت 

ٝ ثٙذ٢ ٟ٘ـت ٞب٢ خبن دس فٕك تب   ٔتش ثؼ٥بس ٔتغ٥٥ش اػت 30تجشثٝ ٘ـبٖ دادٜ اػت چ٥ٙ

 

 :اٞذاف ٟٔٓ دس ثشسػ٣ ص٤ش ػغح٣
 ثٙذ٢ ٝ  آٖال٤ٝ ٞب٢ تق٥٥ٗ ٔب٥ٞت خبن ٚ چ٥ٙ
فٕك آة ص٤شص٣ٙ٥ٔ، ٘فٛرپز٤ش٢ ٚ ؿشا٤ظ صٞىـ٣تق٥٥ٗ فٕك ٚ ٔب٥ٞت ػًٙ ثؼتش ، 
ٜٞب٢ دػت ٘خٛسدٜ ٚ دػت خٛسد ٝ  دس فٕك ٞب٢ ٔختّف  ت٥ٟٝ ٕ٘ٛ٘
آٖ ٔىب٥٘ى٣ ا٘جبْ آصٔب٤ؾ ٞب٢ ٔختّف دسجب س٢ٚ خبن ٚ تق٥٥ٗ ٔـخلبت 
اسص٤بث٣ و٣ّ ٔحُ ٚ تٙبػت آٖ ثب وبسثش٢ ٔٛسد ٘ؾش 
ٞب ) ا٘تخبة سٚؽ ٚ ٔشاحُ ا٘جبْ ٔغبِقبت ٝ ٝ ص٣٘، تقذاد، ٔٛلق٥ت ٚ فٕك ٌٕب٘  (سٚؽ ٌٕب٘
 ٥ٌش٢ دس ا٘تخبة ٘ٛؿ پ٣ ٓ  (ػغح٣، ٥ٕ٘ٝ ف٥ٕك، ف٥ٕك) تل٥ٕ
 داس ٝ ٓ پز٤ش، دػت٣) ثشسػ٣ پتب٘ؼ٥ُ خبن ٞب٢ ٔؼئّ  (ٔتٛسْ ؿٛ٘ذٜ، سٔجٙذٜ، تشاو
 ،ثشسػ٣ پتب٘ؼ٥ُ ٔـىالت احتٕب٣ِ چٖٛ ٘بپب٤ذاس٢ ٞب، ٘ـؼت ٘بٔتمبسٖ، ٔـىالت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ 
 (عشح ث٥ٟٙٝ) عشاح٣ ف٣ٙ، اجشا٣٤ ٚ التلبد٢ 
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ٔمب٤ؼٝ پ٣ ٞب٢ ٔختّف ا٤ٗ ٔغّت سا تب٥٤ذ  . ٚاثؼتٝ اػت ا٥ٕٞت ػبصٜ ٚ ثٝ ٘ٛؿ، ثضس٣ٌ ٔشاحُ ا٘جبْ ٔغبِقبت طئٛتى٥ٙى٣
 :٣ٔ وٙذ

 
ُ ٞب،   ٗ آالت، ثشج ٞب٢ ثّٙذ، پ ٜ ٞب٢ ٔؼى٣٘ٛ، پ٣ ٔبؿ٥ ٖ ٞب ٚ ػبص  ...٤بدٔب

 
 

 :ٔشحّٝ ص٤ش ٚجٛد داسد 5ٞشچٙذ اٞذاف ٔغبِقبت طئٛتىٙى٣ ٣ٔ تٛا٘ذ ثؼ٥بس ٔتفبٚت ثبؿذ أب دس تٕب٣ٔ ٔغبِقبت 
 جٕـ آٚس٢ اعالفبت ا٥ِٚٝ : 1ٔشحّٝ 
 ثبصد٤ذ ٔح٣ّ  :2 ٔشحّٝ
 خبنؿٙبػب٣٤  ص٣٘ جٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ٥ٌش٢ ٚ حفبس٢ ٚ ٌٕب٘ٝ  : 3 ٔشحّٝ
 ٍب٣ٞ ٚ دسجبآصٔب٤ـآصٟٔٛ٘ب٢ ا٘جبْ  :4ٔشحّٝ 
 اسائٝ ٌضاسؽ ٟ٘ب٣٤ :5ٔشحّٝ 

 جٕـ آٚس٢ اعالفبت ا٥ِٚٝ: (1)ٔشحّٝ 
ٜ ا٢ ٖ ٞب، تقذاد عجمبت ٚ ٘ٛؿ ػبصٜ: اعالفبت ػبص عجمبت ص٤شص٥ٔٗ، استفبؿ ػبصٜ، ٚ  وبسثش٢ آٖ، ٔٛلق٥ت، فٛاكُ ٚ ثبس احتٕب٣ِ ػتٛ

ٖ ٞب٢ ٔجبٚس ٚضق٥ت ٘ـؼت، چشخؾ ٚ جبثجب٣٤،   ٔحذٚد٤ت  ؿشا٤ظ ثبسٌزاس٢،  ػبختٕب
 

ٗ ؿٙبػ٣ ٔحّٔغبِقٝ ٚ ثشسػ٣   :ٔٙغمٝ اعالفبت و٣ّ دس ٔٛسد خبن ٝ ٞب٢ ص٥ٔ  ٔٛجطٛد اص ٌضاسؽ ٞب٢ طئطٛتى٥ٙى٣ ٔحّط٣    ٣ ٚ٘مـ
 تبػ٥ؼبت ٔجبٚس،

 
 

 ثبصد٤ذ ٔح٣ّ(: 2) ٔشحّٝ
٘ضد٤ه ثٝ ٔحُ،  ثبصد٤ذ چـ٣ٕ اص ٔحُ ػبصٜ ٔٛسد٘ؾش، ثبصث٣ٙ٥ ٌٛد ٞب٢ ثبص 
 ،ٞب٢ ٔجبٚس اص ٘ؾش تشن خٛسد٣ٌ ٚ ٘ـؼت ٞب ٖ  ثشسػ٣ ػبختٕب
،ؿشا٤ظ خبن ٔحُ ٚ چ٣ٍٍ٘ٛ حفبس٢ 
  (طئٛف٥ض٤ى٣)ا٘جبْ آصٔب٤ؾ ٞب٢ غ٥ش ٔخشة ، 
 ،ٝتٛپٌٛشاف٣ ٚ پؼت٣ ٚ ثّٙذ٢ ٔٙغم 
٘ٛؿ پٛؿؾ ٥ٌب٣ٞ 
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 خبن ؿٙبػب٣٤  ص٣٘ جٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ٥ٌش٢ ٚ عش٤ك حفبس٢ ٚ ٌٕب٘ٝ  (: 3)ٔشحّٝ 
 اٞذاف ا٤ٗ ٔشحّٝ  

 ،تق٥٥ٗ پشٚف٥ُ خبن   
 ،٥ٌش٢ اص خبن ٝ ٕ٘ٛ٘ 
،تب٥ٔٗ فضب٢ الصْ ثشا٢ آصٔب٤ـٟب٢ دسجب 
  ٗؿشا٤ظ آة ص٤شص٣ٙ٥ٔ،  تق٥٥ 

 
ٝ ص٣٘ فٕٛٔب دس دٚ ٘ٛثت ا٘جبْ ٣ٔ ؿٛد  :ثش٘بٔٝ ٌٕب٘

ٞب٢ ٔمذٔبت٣ ٝ دس ا٤ٗ  ٚ ػغح ػفشٜ آةثٝ ٔٙؾٛس ؿٙبػب٣٤ ٚ اسص٤بث٣ و٣ّ ػبختٍبٜ، ٔمب٤ؼٝ ػبختٍبٟٞب٢ ٔختّف : ٌٕب٘
ٝ ٞب وٕتش، فٕك ٌٕب٘ٝ وٕتش ٚ فبكّٝ ث٥ٗ آٟ٘ب ث٥ـتش اػت  .ٔشحّٝ تقذاد ٌٕب٘

ٞب٢ تى٣ّ٥ٕ ٝ ٜ ٞب٢ : ٌٕب٘ ٝ ٞب٤ثضسي ٚ ٟٔٓ دس پشٚط ثبس ص٤بد حفش  ثب ٘ضد٤ه ثٝ اجضا٢  دس ٔشاحُ حؼبع ٚ  ٥٘٣بص اػت ٌٕب٘
ٝ ٞب ٚ فٕك آٟ٘ب ث٥ـتش ٚ فبكّٝ ث٥ٗ آٟ٘ب وٕتش اػت .ٌشدد  .دس ا٤ٗ ٔشحّٝ تقذاد ٌٕب٘

 

 ٍب٣ٞ ٚ دسجبآصٔب٤ـآصٟٔٛ٘ب٢ ا٘جبْ ( 4) ٔشحّٝ
 ُٕٞب ثٝ آصٔب٤ـٍبٜ ٚ ا٘جبْ آصٔب٤ؾ ٞب٢ الصْح ٝ ٕ٘ٛ٘ 
 ٔتٙبػتا٘جبْ آصٔب٤ؾ ٞب٢ دسجب٢ 

 اسائٝ ٌضاسؽ ٟ٘ب٣٤( 5 )شحّٝ ٔ
ـ ثٙذ٢ ٘تب٤ج دس لبِت ٌضاسؽ ٟ٘ب٣٤ ؿبُٔ  :جٕ

 حٛصٜ ٚ ٞذف اص ؿٙبػب٣٤◦
 ؿشح و٣ّ ػبص٠ ٔٛسد ٘ؾش اص ٘ؾش ٘ٛؿ پ٣ ٚ ثبسٞب٢ ٚاسدٜ◦
ٗ ؿٙبػ٣ ٔحُ، فٛاسم عج٥ق٣ ٚ ٔلٙٛف٣ ٔٛجٛد،◦  ؿشا٤ظ ص٥ٔ
 أىب٘بت صٞىـ٣ ٔحُ◦
ٝ ٞب◦  تقذاد، ٔحُ ٚ فٕك ٌٕب٘
ٝ ص٣٘ ٚ تج٥ٟضات ٔٛسد اػتفبدٜ◦  جضئ٥بت ٌٕب٘
ٝ ثشداس٢◦  سٚؽ ٕ٘ٛ٘
 (2800ت٥پ ثٙذ٢ خبن اص ٘ؾش آ٥٤ٗ ٘بٔٝ ) ؿشا٤ظ خبن ال٤ٝ ٞب٢ ٔختّف◦
 ػغح آة ص٤شص٣ٙ٥ٔ◦
 ٔحُٔـخلبت ؿ٥ٕ٥ب٣٤ آة ٚ خبن ◦
 جضئ٥بت ٚ پ٥ـٟٙبد سٚؽ پ٣ ػبص٢◦
 چ٣ٍٍ٘ٛ ٌٛدثشداس٢ ٚ حفبس٢◦
 ...(سا٘ؾ، آة ؿؼت٣ٍ، تٛسْ، سٚاٍ٘شا٣٤ ٚ ) ـذٜ ٘احتٕبَ ٔـىالت پ٥ؾ ث٣ٙ٥ ◦
 ٔحذٚد٤ت ٞب٢ ٔغبِقبت٣ ٚ آصٔب٤ـٍب٣ٞ◦
 ٔٙبثـٔشاجـ ٚ ◦
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ٝ ٞب٢ٌضاسؽ ؿبُٔ ٕٞچ٥ٙٗ   :ص٤ش اػت ٘مـ
 ٘مـٝ وشٚو٣ ٔٛلق٥ت ٚ ٔحُ پشٚطٜ◦
ٝ ٞب ◦  ٔىبٖ ٚ ٔٛلق٥ت ٌٕب٘
ٝ  ٚ ِٛي ٕ٘ٛداس ◦ ٝ ٞب٢ خبن) ٌٕب٘  (پشٚف٥ُ ٔـخلبت ال٤
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ٝ ص٣٘ ٚ حفبس٢ ٤ى٣ اص ٔشاحُ ٟٔٓ دس ؿٙبػب٣٤ ص٤شػغح٣،   .اػت ؿٙبػب٣٤ خبنثب ٞذف ف٥ّٕبت ٌٕب٘
 

 :پبسأتشٞب٢ ٟٔٓ دس ا٤ٗ ٔشحّٝ فجبستٙذ اص
ٝ ص٣٘ ◦  سٚؽ حفبس٢ ٚ ٌٕب٘
ٝ ٥ٌش٢ سٚؽ ◦  ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٢ اص خبن ٕ٘ٛ٘
 حجٓ ٚ تقذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب◦
 ٌٕب٘ٝ ٔٛلق٥ت◦
 ٌٕب٘ٝتقذاد ◦
◦ ٝ  فبكّٝ ٌٕب٘
 ٌٕب٘ٝفٕك ◦
 آصٔب٤ـٟب٢ ثشجب ٘ٛؿ ٚ سٚؽ ا٘جبْ◦
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ٝ ص٣٘  سٚؽ حفبس٢ ٚ ٌٕب٘
 
ٝ ا٢ تشا٘ـٝ، حفبس٢ دػت٣ ثب حفش چبٜ◦  ٤ب پّ
ٝ ٞب٢ ٔبسپ٥چ دػت٣◦  حفبس٢ ثب ٔت
ٗ آالت حفبس٢ ◦   حفبس٢ ثب تج٥ٟضات ٚ ٔبؿ٥
 (تضس٤م٣، آثفـب٣٘) حفبس٢ ؿؼتـ٣٤ٛ ◦
 حفبس٢ دٚسا٣٘◦
ٝ ا٢◦  حفبس٢ ضشث

 
 

 حفبس٢ ثب حفش چبٜ
 تب فٕك ٔٛسد٘ؾشحفش چبٜ 
 ٜ(ٔتش  1فشم حذٚد ) ٔمغـ ٔشثـ ٔؼتغ٥ُ              (ٔتش 1لغش حذٚد ) ٔمغـ دا٤ش 

ٔضا٤ب:    
ٝ ٞب٢ ٔختّف، فذْ ٥٘بص ثٝ تج٥ٟضات ٤ٚظٜ حفبس٢،  ػبد٣ٌ ٚ ػِٟٛت،◦ أىبٖ  أىبٖ ٔـبٞذٜ چـ٣ٕ ال٤

ٝ ٥ٌش٢ٕ٘ٛ  ا٘جبْ آصٔب٤ؾ دسجب ،أىبٖ ٘
ٔقب٤ت  : 

ٖ ثش،  ،(ٔتش 20تب  6)ٔحذٚد٤ت فٕك  ◦ ٖ پز٤ش ٥٘ؼت، صٔب  دس ؿشا٤غ٣ وٝ ػغح آة ص٤شص٣ٙ٥ٔ ثبال ثبؿذ أىب
 .ٔـىُ پش وشدٖ چبٟٞب ٚ دػتخٛسد٣ٌ ٔحُ

ٝ ا٢  حفبس٢ ثلٛست پّ
ٝ ا٢ تب فٕك ٔٛسد ٘ؾش ثشداؿتٝ  دس ا٤ٗ سٚؽ خبن ثلٛست پّ

 .٣ٔ ؿٛد
 خبن،  ٞب٢دس فٕك ٞب٢ ٔختّف ٣ٔ تٛاٖ ضٕٗ ٔـبٞذٜ ال٤ٝ:ٔضا٤ب 

ٝ ثشداس٢ ٚ ا٘جبْ آصٔب٤ؾ ٞب٢ دسجب فشاٞٓ اػت  .أىبٖ ٕ٘ٛ٘
ٖ ثش، حجٓ ص٤بد خبوجشداس٢،: ٔقب٤ت اجشا٣٤ دس ؿشا٤ظ  تٔـىال صٔب

 .ػغح آة ثبال
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ٝ ٞب٢ ٔبسپ٥چ ثٝ سٚؽ دػت٣ حفبس٢  ثب ٔت
 

ٝ ٞب٢ ٔبسپ٥چ ٚ لبؿم٣  تب  ( ٌشاُ)ثب اػتفبدٜ اص ٔت
 ا٤ٙچ 3 لغش

ػبد٣ٌ، التلبد٢، لبثطُ حٕطُ، ٔٙبػطت    : ٔضا٤ب
ٖ ٞب٢ ػجه تخ٥ٕٗ ػغح أىبٖ  ،ثشا٢ ػبختٕب

 ةآ
ٔتططش  5تططب فٕططك ) ٔحططذٚد٤ت فٕططك : ٔقب٤ططت

ٖ پز٤ش اػت ، دػطتخٛسد٣ٌ ٕ٘ٛ٘طٝ، فطذْ    (أىب
 وبسثشد دس ػًٙ ٚ خبن ػخت
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ٝ ٞب٢ ٔبسپ٥چ ثٝ سٚؽ ٔىب٥٘ى٣ حفبس٢  ثب ٔت
 

ثب اػتفبدٜ اص اِىتشٚٔٛتٛسٞب٢ ثشل٣ ٤ب ثٙض٣ٙ٤ ٣ٔ تٛاٖ تب فٕك ث٥ـتش٢ حفبس٢ سا ادأٝ 
 .داد

ٝ ٞب اص    in 12تب  in 2.5لغش ٔت
 .ٔٛسد ٘ؾش أىبٖ پز٤ش اػت  حفبس٢ ثب اتلبَ لغقبت وٛتبٜ ثٝ ٤ىذ٤ٍش تب فٕك

 

ٝ ٞب٢ دػت ٘خٛسدٜ، فذْ ٥٘بص ثٝ ٌُ حفبس٢، : ٔضا٤ب  ػش٤ـ، أىبٖ اخز ٕ٘ٛ٘
 ٔتش، ٥٘بص ثٝ تج٥ٟضات ٤ٚظٜ، 20ٔحذٚد٤ت فٕك تب : ٔقب٤ت
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 (Wash Boring)حفبس٢ تضس٤م٣ 
 

 :ٔشاحُ اجشا
 وٛثؾ غالف فٛالد٢ ثٝ دسٖٚ ص٥ٔٗ◦
 ٢خبن دسٖٚ غالف تٛػظ ػشٔتٝ ضشثذسوٙذٖ ◦
آة تحت فـبس اص عش٤ك ٥ّٔٝ حفبس٢ ثٝ ػش ٔتٝ فشػتبدٜ ◦

 ٣ٔ ؿٛد
 .آة دس ثشٌـت خبن وٙذٜ ؿذٜ سا ثب ثبال ٣ٔ آٚسد◦
 

 التلبد٢، ػش٤ـ، لبثُ حُٕ، فذْ ٔحذٚد٤ت لغش: ٔضا٤ب
ٔتش، حفبس٢ وٙذ دس سع ٞب،  40ٔحذٚد٤ت فٕك تب : ٔقب٤ت
 ت٥ٟٝ ٕ٘ٛ٘ٝ دػت ٘خٛسدٜ، ٥٘بص ثٝ آة أىبٖ فذْ 

 (Rotary Drilling)حفبس٢ دٚسا٣٘
 ٔتٝ ضٕٗ چشخؾ ػش٤ـ ٚ ثب فـبس تب فٕك ٔٛسد ٘ؾش ٘فٛر ٣ٔ وٙذ◦
 .ثب ٘فٛر ٔتٝ، خبن ٚ ػًٙ آػ٥بة ٣ٔ ؿٛد◦
آة ٤ب ٌُ حفبس٢ تحت فـطبس اص عش٤طك ٥ّٔطٝ حفطبس٢ ثطٝ ػطش ٔتطٝ        ◦

 .فشػتبدٜ ٣ٔ ؿٛد
 . آة دس ثشٌـت خبن وٙذٜ ؿذٜ سا ثب ثبال ٣ٔ آٚسد◦

 
ػططش٤ـ، أىططبٖ حفططبس٢ دس ػططًٙ ٚ خططبن ػططخت، ت٥ٟططٝ ٕ٘ٛ٘ططٝ   : ٔضا٤ططب

 حفبس٢ تب فٕك ثؼ٥بس ص٤بد   دػت ٘خٛسدٜ، أىبٖ
 

 ٌُ حفبس٢،آة، ٥٘بص ثٝ تج٥ٟضات ٤ٚظٜ، ٞض٤ٙٝ ثش، ٥٘بص ثٝ : ٔقب٤ت
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ٝ ٥ٌش٢  سٚؽ ٕ٘ٛ٘
ٝ دػت خٛسدٜ(1)  ثبفت ٚ تشو٥ت خبن ٘ؼجت ثٝ حبِت ا٥ِٚٝ حفؼ ٘ـذٜ اػت  :ٕ٘ٛ٘

ٝ ثٙذ٢، حذٚد اتشثشي، :دس ا٤ٗ آصٔب٤ـٟب ٕ٘ٛ٘ٝ خبن ٣ٔ تٛا٘ذ دػت خٛسدٜ ثبؿذ  چٍب٣ِ، دسكذ سعٛثتدا٘
ٝ دػت ٘خٛسدٜ( 2)  ثبفت ٚ تشو٥ت خبن  حفؼ ؿذٜ اػت :ٕ٘ٛ٘

ٔمبٚٔت ثشؿ٣ ٚ پبسأتشٞب٢ ٔىب٥٘ى٣، تحى٥ٓ ٚ پبسأتشٞب٢ :ثب٤ذ دػت ٘خٛسدٜ ثبؿذدس ا٤ٗ آصٔب٤ـٟب ٕ٘ٛ٘ٝ خبن 
ٓ پز٤ش٢  ، ٘فٛرپز٤ش٢تشاو

 
 ٛسد٣ٌخفٛأُ ٔٛحش دس دػت 

ٝضشث 
 ؿشا٤ظ ال٣ٕ٥ّ 
 ٘حٜٛ حُٕ ٚ جبثجب٣٤ 
 ٜسٚؽ ػٛاسوشدٖ دس دػتٍب 
ٝؿشا٤ظ تٙؾ ٞب٢ ا٥ِٚ 
فـبس ٥ٞذسٚػتبت٥ه 
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ٝ ٥ٌش ؿىبفذاس اػتب٘ذاسد   (٤SPTب  لبؿم٣) ٕ٘ٛ٘
ٝ ٞب٢ دػت خٛسدٜ خبن  ثشا٢ اخز ٕ٘ٛ٘

 
    ٚ ٜپغ اص حفبس٢، تج٥ٟضات حفطبس٢ ث٥طشٖٚ آٚسدٜ ؿطذ

ٝ ٥ٌش ثٝ فٕك ٔٛسد ٘ؾش فشػتبدٜ ٣ٔ ؿٛد ٕ٘ٛ٘. 
 ٚ ٜ٥ٌش ثب ضشثبت چىؾ ثٝ دسٖٚ خبن فشػتبدٜ ؿذ ٝ ٕ٘ٛ٘

ٝ ٥ٌش٢ ا٘جبْ ٣ٔ ؿٛد ٕ٘ٛ٘. 

ٝ ٥ٌش جذاس ٘بصن   (Shelbyؿِّج٣ )ٕ٘ٛ٘
 

ٝ ٞب٢ ٘ؼجتب دػت ٘خٛسدٜ  ثشا٢ اخز ٕ٘ٛ٘
ٝ ٞب٢ ٘بصن ثذٖٚ دسص تب لغش◦  ا٤ٙچ 3 ثب اػتفبدٜ اص ِِٛ
ٝ ٞب ٘ٛن ت٥ض ٞؼتٙذ ٚ ثب فـبس ٥ٞذس٥ِٚى٣ ثٝ دسٖٚ خبن سا٘ذٜ ◦ ٕ٘ٛ٘

ػپغ ثب پ٥چب٘ذٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، خبن دس لؼٕت ا٘تٟب٣٤ ثشؽ . ٣ٔ ؿٛد
ٝ ٥ٌش ث٥شٖٚ وـ٥ذٜ ٣ٔ ؿٛد  .٣ٔ خٛسد ٚ ٕ٘ٛ٘

ٞش دٚ ا٘تٟب٢ ٕ٘ٛ٘ٝ وبٔال ٟٔطش ٚ ٔطْٛ ٔط٣  ؿطٛد ٚ دسٖٚ و٥ؼطٝ      ◦
 .پالػت٥ى٣ ثٝ آصٔب٤ـٍبٜ فشػتبدٜ ٣ٔ ؿٛد
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ٝ ٥ٌش پ٥ؼت٣٘ٛ ٕ٘ٛ٘ 
 

ٝ ٞب٢ وبٔال دػت ٘خٛسدٜ ثب لغش ثضسٌتش اص    in 3ثشا٢ اخز ٕ٘ٛ٘
 

ٖٛٔتـىُ اص ٤ه ِِٛٝ جذاس ٘بصن ٚ پ٥ؼت 
   ٝاثتذا پ٥ؼتٖٛ ا٘تٟب٢ ِِٛٝ جذاس ٘بصن سا ٔؼذٚد وطشدٜ ٚ ِِٛط

 .تحت فـبس ٥ٞذس٥ِٚى٣ ثٝ دسٖٚ خبن ٘فٛر ٣ٔ وٙذ
      ٝػپغ فـبس ٥ٞطذس٥ِٚى٣ اص عش٤طك ػطٛساو ٔٛجطٛد دس ٥ّٔط

 .پ٥ؼتٖٛ سٞب ٣ٔ ؿٛد
   ٝپ٥ؼتٖٛ اص آؿفت٣ٍ ٚ تغ٥٥شؿىُ خبن دس صٔبٖ ٚسٚد ثطٝ ِِٛط

 .ج٥ٌّٛش٢ ٣ٔ وٙذ

 دسجٝ دػت خٛسد٣ٌ
 

 :دسكذ دػت خٛسد٣ٌ ثش حؼت ٘ؼجت ػغح تقش٤ف ٣ٔ ؿٛد
 Ar :دسكذ دػت خٛسد٣ٌ 
 Di : ٥ٌشداخ٣ّ لغش ٝ ٕ٘ٛ٘ 
 ِِD0 : ٥ٌشخبسج٣ لغش ٝ ٕ٘ٛ٘ 

درصذ 10كمتر از  ْٕٕ٘ٚ دست ٕخ٘سدٙ  

درصذ 30تا  10 ْٕٕ٘ٚ ٕسثتا دست  خ٘سدٙ  

درصذ 70تا  30 ْٕٕ٘ٚ دستخ٘سدٙ  

درصذ 70بيش از  ْٕٕ٘ٚ تسياس دست خ٘سدٙ  

درصذ 110 نمونه گير قاشقي   

درصذ 15  نمونه گير شلبي  

inDinD i 38.1,20 
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ٝ ٞب  فٕك ٌٕب٘

 ٗا٤ٗ ٔمذاس ٘جب٤ذ اص فشم ثٙب ٤ب استفبؿ ثٙب وٕتش . ثشاثش فشم پ٣ اػت 3تب  1.5دس پ٣ ٞب٢ تى٣ ٚ ٘ٛاس٢ فٕك ٌٕب٘ٝ ث٥
 .ٔتش ثبؿذ 30فٕك ٌٕب٘ٝ ثٝ تـخ٥ق ٟٔٙذع طئٛتى٥ٙه ٣ٔ تٛا٘ذ وٕتش اص .  ثبؿذ

ا٤ٗ ٔمذاس ٕٔىٗ اػت ثضسٌتش اص فشم . دس پ٣ ٞب٢ ٌؼتشدٜ، فٕك ٌٕب٘ٝ اص ص٤ش پ٣ ثب٤ذ ثشاثش ثب ث٥ـتش٤ٗ ٔمبد٤ش ص٤ش ثبؿذ
 .پ٣ ثبؿذ

 وُ ص٤ش پ٣دسكذ تٙؾ  10   
 دسكذ تٙؾ ٔٛحش خبن 20    

اٌش دس ح٥ٗ اوتـبف ثٝ ػًٙ ثؼتش ثشخٛسد ؿٛد، ادأٝ حفبس٢ ٣ٔ تٛا٘ذ ثٝ تـخ٥ق ٟٔٙذع طئٛتى٥ٙه ٔتٛلف ؿٛد. 
 ُٔتش ٤ب تشاص ػًٙ ثؼتش اػت 30ثشا٢ تـخ٥ق ت٥پ ص٥ٔٗ جٟت ثشآٚسد ثبس صِضِٝ، فٕك وٕب٘ٝ اص ص٤ش پ٣ حذال. 
فٕك ٔٛسد ثشػ٣ تب تشاص٢ اػت وٝ  . دس خبوٟب٢ دػت٣، فٕك ٌٕب٘ٝ تب تشاص پب٥٤ٗ دػت ال٤ٝ خبن دػت٣ ثب٤ؼت٣ ادأٝ ٤بثذ

 .  دسكذ ٘ـؼت وُ ثبؿذ 10تبح٥ش آٖ دس ٘ـؼت وٕتش اص 
 ُٔتش اػت 3دس ؿشا٤غ٣ وٝ ثٙب س٢ٚ ػًٙ ثؼتش لشاس ٣ٔ ٥ٌشد، فٕك ٌٕب٘ٝ دس ػًٙ حذال. 
 ٜػًٙ ٤ب پبس ٝ اٌش دس حفبس٢ ثٝ ال٤ٝ ػ٣ٍٙ ثشخٛسد وشد٤ٓ، ثب٤ذ ثب ادأٝ حفبس٢ اع٥ٕٙبٖ حبكُ ؿٛد، ال٤ٝ ٔٛسد ٘ؾش تخت

 .ػًٙ ٘جبؿذ
 4دس پ٣ ٞب٢ ؿٕق٣ فٕك ٌٕب٘ٝ تبD  (چٟبس ثشاثش  لغش ؿٕـ )پب٥٤ٗ تش اص ٘ٛن ؿٕـ اػت  . 
دس ٌشٜٚ ؿٕـ فٕك ٌٕب٘ٝ ثٝ ٥ٔضاٖ ثقذ وٛچىتش ٌشٜٚ ، پب٥٤ٗ تش اص تشاص ٘ٛن ؿٕـ لشاس داسد. 

 دسكذ تٙؾ ػشثبس   10ٔق٥بس 
 .دسكذ اضبفٝ تٙؾ ػغح خبن ثبؿذ 10فٕم٣ وٝ اضبفٝ تٙؾ ٘بؿ٣ اص ثبسٌزاس٢ 

  ٔٛحش  دسكذ تٙؾ  20 ٔق٥بس
 دسكذ تٙؾ ٔٛحش ا٥ِٚٝ  خبن ثبؿذ 20فٕم٣ وٝ اضبفٝ تٙؾ ٘بؿ٣ اص ثبسٌزاس٢ 
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دسكذ    10ٔق٥بس ثب تٛجٝ ثٝ تٛص٤ـ ٚ ؿىُ حجبثٟب٢ ٞٓ تٙؾ دس خبن، ثش اػبع 
 :فٕك ٌٕب٘ٝ دس پ٣ ٔشثق٣ ٚ ٘ٛاس٢ سا تخ٥ٕٗ صدتٙؾ ػشثبس ٣ٔ تٛاٖ 

 ثشاثش فشم پ٣ دٚ :ٔشثق٣  پ٣

 ثشاثش فشم پ٣ چٟبس: پ٣ ٘ٛاس٢ 

 إداُ آصّايشياٛي، تشتست ٛاي حامِ ٛاي ّحذٗديت
 ائ ٕتايح .مٖذ ّي ٕاپزيش اختٖاب سا دسخا آصّايش ٛاي

 ّغاٍؼات ٗ  آصّايشياٛي تست ٛاي  مٖٖذٙ تنْيٌ آصّايشٜا
 .ٛستٖذ آٓ پاساّتشٛاي ٗ خاك سفتاس شٖاسايي دس طئ٘تنٖيني

 
ّحذٗديت تست ٛاي آصّايشياٛي 
ٙتٜيٚ ْٕٕ٘ٚ دست ٕخ٘سد 
ْٕٕٚ٘ ٌحٌْ ٗ ٕق 
ْٕٕٚ٘ إذاصٙ ٗ اتؼاد 
ْٕٕٚ٘ تاّئ ششايظ ٗاقؼي تٖش ٛا تش 
ْٕٕٚ٘ تاّئ ششايظ فشاس ٛيذسٗستاتيل ٗاقؼي تش 

 ثشخ٣ آصٔب٤ـٟب٢ دسجب
 

 ٘فٛر اػتب٘ذاسد SPT 

  ٘فٛر ٔخشٚط ٤ب پٙتشٚٔتش  اػتبت٥هCPT 

 ٘فٛر د٤ٙب٥ٔى٣ ٤ب پٙتشٚٔتش د٤ٙب٥ٔهDCPT 
 ثشؽ پشٜ، ثشؽ ٍ٘بسVAN & VST 
  ٝثبسٌزاس٢ كفحPLT 

  فـبس ػٙج٣PMT 

 اتؼبؿ ػٙج٣DMT 
ا٢ ٜ  طئٛف٥ض٤ى٣ ٚ ِشص
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 :(SPT) آصٔب٤ؾ ٘فٛر اػتب٘ذاسد
َ تش٤ٗ آصٔب٤ؾ ثشجب اػت وطٝ دس ا٤طشاٖ ٚ جٟطبٖ وطبسثشد      ا٤ٗ آصٔب٤ؾ ٔتذاٚ

 .فشاٚا٣٘ داسد
وبسثشد ا٤ٗ آصٔب٤ؾ ثٝ حذ٢ ص٤بد اػطت وطٝ سٚاثطظ ثؼط٥بس٢ ثطشا٢ تق٥ط٥ٗ        ◦

ٗ  پبسأتشٞب٢ ٔختّف خبن ثش اػبع ٘تطب٤ج   . آصٔطب٤ؾ اسائطٝ ؿطذٜ اػطت     ا٤ط
سإٞٙب٢ ٔف٥طذ٢ دس  ٣ٔ ثبؿذ وٝ ( N)فذد ٘فٛر اػتب٘ذاسد خشٚج٣ ا٤ٗ آصٔب٤ؾ 

 . ؿٙبػب٣٤ خبن ٚ اسص٤بث٣ ؿشا٤ظ آٖ اػت
 

 :ٔشاحُ ا٘جبْ آصٔب٤ؾ
ٝ ٥ٌش لبؿم٣ ثٝ فٕك ٔٛسد ٘ؾش ٞذا٤ت ٣ٔ ؿٛد◦  .پغ اص حفش ٌٕب٘ٝ، ٕ٘ٛ٘
ٝ ٥ٌش دس ػٝ ٔشحّٝ◦ ثطٝ دسٖٚ  (  Cm 15دس ٞش ٔشحّطٝ  )   ثب افٕبَ ضشثٝ، ٕ٘ٛ٘

 خبن ٘فٛر ٣ٔ وٙذ
 .اػت Cm 76ٚ استفبؿ ػمٛط   Kg 63.5ٚصٖ چىؾ ◦
 Nثقٙٛاٖ فذد ٘فٛر ( ا٘تٟب٣٤  Cm 30) تقذاد ضشثبت الصْ دس دٚ ٔشحّٝ آخش ◦
 .ؿٙبختٝ ٣ٔ ؿٛد 
ٜ ٥ٌش٢ ٣ٔ ؿٛد m 1.5ٔقٕٛال فذد ٘فٛر اػتب٘ذاسد دس ٞش ◦  .ا٘ذاص
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  استجبط ث٥ٗ فذد ٘فٛر دس سع ٞب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( Mayne  1990 )ساثغٝ 
 
 qu :ٜٔمبٚٔت فـبس٢ ٔحذٚد ٘ـذ 
  pa :ٛفـبس ج 

72.058.0 N
p

q

a

u 

Cu qu  (Kn/m2) خاک سفتي N 

Cu=qu/2 

 2 – 0 خيلي نرم 25 – 0

 5 – 2 نرم 50 – 25

 10 – 5 هتوسط 100 – 50

 20 – 10 سفت 200 – 100

 30 – 20 خيلي سفت 400 – 200

 30< سخت 400 <
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ٚ ٛا  استثاط تئ ػذد ٕف٘ر دسّاس
 
 
 
 
 

     
(Ishihara 1999  ) 
 

Wolff  1989 ) ) 
 
 

( Mayne 1990 ) 

 Nعذد نفور  Drتراكن نسبي  زاويه اصطكاك

26 – 30 0 – 5 0 – 5 

28 – 35 5 – 30 5 – 10 

35 – 42 30 – 60 10 – 30 

38 - 46 60 - 95 30 - 50 
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 CPTپٙتشٚٔتش اػتبت٥ه، ٘فٛر ٔخشٚط ٤ب 
Static Cone Penetration Test 
   

ؿٕق٣ ثب ا٘تٟب٢ ٔخشٚع٣ ؿىُ وٝ ثب ػشفت حبثت دس خبن سا٘ذٜ ٣ٔ ؿٛد  
ٜ ٥ٌش٢ ؿٛد qcتب فىغ اِقُٕ خبن   .دس فٕك ٞب٢ ٔختّف ا٘ذاص

 
لؼٕت ٔخشٚع٣ ٘ٛن ٚ ثذ٘ٝ پ٥ٛػتٝ ٞؼتٙذ ٚ حشوت ٔؼتم٣ّ  :ت٥پ ا٘ذ٤ب

 ٘ذاس٘ذ
 لؼٕت ٔخشٚع٣ ٘ٛن ٣ٔ تٛا٘ذ ٔؼتمُ اص ثذ٘ٝ حشوت وٙذ :ت٥پ ٌٛدا

 
 :ٔـخلبت ٔخشسٚط

 دسجٝ 60صا٤ٚٝ ساع 
 ٜ10ػغح لبفذ cm2 

 ٗ150ػغح آػت٥ cm2 
 1.5لغش in 
 2ػشفت ٘فٛر cm/s   
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ٕ٘ٛ٘ٝ ٘تب٤ج  
CPT 

Cone Penetration Test                    CPT 
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 استثاط ٕف٘ر ّخشٗط ٗ پاساّتشٛاي خاك
 

 تخْئ ّذًٗ االستيستٚ دس ّاسٚ
 تخْئ ّذًٗ االستيستٚ دس سس

 دييش سٗاتظ 

0

1 log38.01.0tan





  cq

cs qE 3

cs qE 7

Vane Shear Test 
ا٘ذاصٜ ٚ فٕٛد ثشٞٓ وٝ دسٖٚ خبن سا٘ذٜ ٣ٔ ؿٛد ٓ  . دػتٍب٣ٞ ثب چٟبس كفحٝ فٛالد٢ ٞ
٥ٌش٢ ٣ٔ ؿٛد ٜ  .پشٜ ثب ػشفت حبثت٣ چشخب٘ذٜ ٣ٔ ؿٛد ٚ ٍِٙش پ٥چـ٣ چشخـ٣ وٝ ثبفج ٌؼ٥خت٣ٍ ٥ٔـٛد ا٘ذاص
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 :اثقبد ٞٙذػ٣ پشٜ ٞب 
d=1.5 in , h= 3 in       d= 2 in , h= 4 in 
d= 3 in , h= 6 in          d= 4 in , h= 8 in 

 وبسثشد
ْ  تب ٔتٛػظ ٚ اؿجبؿ ثشا٢ تق٥٥ٗ ٔمبٚٔت ثشؿ٣ صٞىـ٣ ٘ـذٜ    Cuدس خبن سع ٘ش
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Plate Loading Test 
 ٔشاحُ ا٘جبْ آصٔب٤ؾ

َاػت ثشاثش فشم پ٣ 4 ُپ٣ ٚ اثقبد آٖ حذال تب تشاص وففٕك ٌٛداَ  وٝ حفش ٌٛدا 
 30ٔذٚس ٤ب ٔشثـ ثٝ فشم حذٚد  ضخ٥ٓ كفحبتثبسٌزاس٢ تٛػظ Cm  2.5ٚ ضخبٔت Cm ا٘جبْ ٣ٔ ؿٛد. 
 ا٢ اص عش٤ك كفحبت ثٝ خبن افٕطبَ ٔط٣ ؿطٛد ٚ ٔمطذاس ٘ـؼطت دس ٞطش ٔشحّطٝ         5ثبسٌزاس٢ ٔقٕٛال دس ٝ ٔشحّٝ ثلٛست پّ

ٜ ٥ٌش٢ ٣ٔ ؿٛد  .ا٘ذاص
٘ـؼت خبن ٣ٔ تٛاٖ ؽشف٥ت ثبسثش٢ خبن، ٘ـؼت پ٣ ٚ ٔذَٚ ثؼتش خبن سا تق٥٥ٗ وشد-ثب تفؼ٥ش ٕ٘ٛداس تغ٥٥شات ثبس. 

Pressure Measure Test & Pressure Meter Test  
ٝ ا٢ تب فٕك ٔٛسد ٘ؾش حفش ٣ٔ ؿٛد  اثتذا ٌٕب٘

ٝ ا٢ ؿىُ، ثب تضس٤ك ٤ه ػ٥بَ تحت فـبس لشاس ٣ٔ ٥ٌشد   . ٔحفؾٝ اػتٛا٘
V .وش٘ؾ خبن اػت-تغ٥٥شات حجٓ ٔحفؾٝ ثش حؼت تغ٥٥شات فـبس تضس٤ك ث٥بٍ٘ش سفتبس تٙؾ

p
VEs




 0)1(2 
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Dilatation Meter Test & Dilatation Measure Test  
 

 (.1986)اص جذ٤ذتش٤ٗ آصٔب٤ـٟب٢ دسجب اػت
وطٝ س٢ٚ آٖ   mm 15ٚ ضطخبٔت   Cm ٤10ه ت٥غٝ فٛالد٢ ثب ثقطذ  

 .غـب٢ ٘بصو٣ لشاس داسد
ا٤ٗ ت٥غٝ دس خبن ٘فٛر وشدٜ ٚ ثب فـبس ٥٘تشٚطٖ، غـبء ثٝ ث٥طشٖٚ سا٘طذٜ   

ٖ صد٣ٌ غـبء ٣ٔ تٛا٘ذ ٤ٌٛب٢ سفتبس . ٣ٔ  ؿٛد تغ٥٥شات فـبس ٚ ٥ٔضاٖ ث٥شٚ
 .خبن ثبؿذ

 
 :تج٥ٟضات آصٔب٤ؾ

 ت٥غٝ اتؼبؿ ػٙج - 1
 ٥ّٔٝ افٕبَ فـبس - 2
 وبثُ ٞب٢ اِىتش٤ى٣  ٘ٛٔبت٥ى٣ - 3
 جقجٝ وٙتشَ - 4
 ٔخضٖ ٌبص – 5
 ا٘جؼبط غـبء – 6
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ٝ ٞب٢ خبن سا ثش اػبع ػشفت  أٛاج ٚ ا٘ىؼبس ٚ ثبصتبة ٔطٛج اسص٤طبث٣    سٚؿ٣ غ٥شٔخشة وٝ ٣ٔ تٛا٘ذ ثب ػشفت ص٤بد ؿشا٤ظ ال٤
ٝ ٞب خبن ٚ فٕك ػًٙ ثؼتش لبثُ تخ٥ٕٗ اػت. وٙذ  .ضخبٔت ال٤

)1)(21(

1





 













g

E
v

)(
g

G
vs 



ٜ ا٢  آصٔب٤ؾ ٞب٢ ِشص
ثب افٕبَ ا٘شط٢ ضشثٝ ا٢ دس ال٤ٝ خبن،  ػشفت ٔٛج ثشؿ٣ دس خبن ثب فشم  

 آصٔب٤ـٟب٢ طئٛف٥ض٤ى٣ .ٕٞٛطٖ ثٛدٖ ال٤ٝ تخ٥ٕٗ صدٜ ٣ٔ ؿٛد
ثب ا٘تـبس أٛاج دس ال٤ٝ ٞب٢ ٔختّف، ػشفت ٔٛج حج٣ٕ دس خبن ثب فشم ٕٞٛطٖ 

 .ثٛدٖ ال٤ٝ، تخ٥ٕٗ صدٜ ٣ٔ ؿٛد
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نگهبان  اجراي سازهو آشنایی با روشهاي گودبرداري  

صالحیت اجرا
رشته مهندسی عمران و معماري

ساعت 24
 

سعید غفارپور جهرمی :مدرس
عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی تهران

ضوابط و مقررات حاکم بر 

شرح وظایف و مسئولیتهاي مجري 
درعملیات خاکی،خاکبرداري، گودبرداري و حفر چاه

و شیوه نامه هاي آن 1384مبحث دوم مقررات ملی، نظامات اداري، ویرایش -1

عملیات خاکی–فصل نهم 1392مقررات ملی، ایمنی و حفاظت در حین کار، چاپ  12مبحث  -2

، فصل سوم1392چاپ » پی و پی سازي« مقررات ملی  7مبحث  -3

1392دستورالعمل  اجرایی گودبرداري هاي ساختمانی، وزارت راه و شهرسازي  -4

قانون کار جمهوري اسالمی ایران -5

نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی، وزارت کار و امور اجتماعیآیین  -6 

تجدید نظر دوم–83، کارهاي عمومی فنی ساختمان، چاپ 55نشریه شماره  -7

عملیات خاکی    - 3فصل 

دستورالعمل حفاظتی و ایمنی کارگاههاي ساختمانی - 26فصل 

24، فصل  82مشخصات فنی عمومی راه، چاپ  -101نشریه شماره -8

1364مجموعه مقررات حفاظتی حفر چاه دستی، وزارت کار و امور اجتماعی، -9

قوانین و مقررات بیمه-10
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قانون کار 
چهارم  قانون کار جمهوري اسالمی ایرانفصل   

فنی  و بهداشت  حفاظت   

مبحث  اول  ـ کلیات   

براي  صیانت  نیروي  انسانی  و منابع  مادي  کشور رعایت  دستورالعملهایی  که  از طریق    ـ85ماده   
، درمان  و آموزش   و وزارت  بهداشت)  حفاظت  فنی  جهت  تأمین (شورایعالی  حفاظت  فنی  

تدوین   ) جهت  جلوگیري  از بیماریهاي  حرفه اي  و تأمین  بهداشت  کار و کارگر و محیط  کار(   پزشکی  
. ، کارگران  و کارآموزان  الزامی  است می شود، براي  کلیه  کارگاهها، کارفرمایان

کارگاههاي  خانوادگی  نیز مشمول  مقررات  این  فصل  بوده  و مکلف  به  رعایت  اصول  فنی  و بهداشت  کار     ـ تبصره 
.می باشند

می باشد و از اعضا ذیل   شورایعالی  حفاظت  فنی  مسؤول  تهیه  موازین  و آئین نامه هاي  حفاظت  فنی    ـ 86ماده   
:تشکیل  می گردد

ـ وزیر کار و امور اجتماعی  یا معاون  او که  رئیس  شورا خواهد بود1 

ـ معاون  وزارت  صنایع  2 

ـ معاون  وزارت  صنایع  سنگین   3 

ـ معاون  وزارت  کشاورزي  4 

ـ معاون  وزارت  نفت  5 

ـ معاون  وزارت  معادن  و فلزات   6 

ـ معاون  وزارت  جهاد سازندگی   7 

ـ رئیس  سازمان  حفاظت  محیط زیست   8 

ـ دو نفر از استادان  با تجربه  دانشگاه  در رشته هاي  فنی  9 

ـ دو نفر از مدیران  صنایع   10 

ـ دو نفر از نمایندگان  کارگران  11 

. ـ مدیر کل  بازرسی  کار وزارت  کار و امور اجتماعی  که  دبیر شورا خواهد بود12 

پیشنهادات  شورا به  تصویب  وزیر کار و امور اجتماعی  رسیده  و شورا در صورت  لزوم  می تواند براي     ـ1تبصره   
تهیه  طرح  آئین نامه هاي  مربوط  به  حفاظت  فنی  کارگران  در محیط  کار و انجام  سایر وظایف  مربوط  به  شورا،  

.کمیته هاي  تخصصی  مرکب  از کارشناسان  تشکیل  دهد

ـ  آئین نامه  داخلی  شورا با پیشنهاد شورایعالی  حفاظت  فنی  به  تصویب  وزیر کار و امور اجتماعی  خواهد  2تبصره  
. رسید

، نمایندگان  کارگران  و نمایندگان  مدیران  صنایع  مطابق  دستورالعملی  خواهد   ـ  انتخاب  اساتید دانشگاه3تبصره   
. بود که  توسط  شورایعالی  حفاظت  فنی  تهیه  و به  تصویب  وزیر کار و امور اجتماعی  خواهد رسید
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قانون کار 
چهارم  قانون کار جمهوري اسالمی ایرانفصل   

فنی  و بهداشت  حفاظت   

ـ  اشخاص  حقیقی  و حقوقی  که  بخواهند کارگاه  جدیدي  احداث  نمایند و یا کارگاههاي  موجود را 87ماده   
توسعه  دهند، مکلفند بدواً برنامه  کار و نقشه هاي  ساختمانی  و طرحهاي  مورد نظر را از لحاظ  پیش بینی  در 

وزارت  . امر حفاظت  فنی  و بهداشت  کار، براي  اظهارنظر و تأیید به  وزارت  کار و امور اجتماعی  ارسال  دارند
بهره برداري  از کارگاههاي  . کار و امور اجتماعی  موظف  است  نظرات  خود را ظرف  مدت  یک ماه  اعالم  نماید

.مزبور منوط  به  رعایت  مقررات  حفاظتی  و بهداشتی  خواهد بود

ـ  اشخاص  حقیقی  یا حقوقی  که  به  ساخت  یا ورود و عرضه  ماشین  می پردازند مکلف  به  رعایت  88ماده   
.موارد ایمنی  و حفاظتی  مناسب  می باشند

ـ  کارفرمایان  مکلفند پیش  از بهره برداري  از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی  که  آزمایش  آنها 89ماده   
مطابق  آئین نامه هاي  مصوب  شورایعالی  حفاظت  فنی  ضروري  شناخته  شده  است  آزمایشهاي  الزم  را 

توسط  آزمایشگاهها و مراکز مورد تأیید شورایعالی  حفاظت  فنی  انجام  داده  و مدارك  مربوطه  را حفظ  و 
.یک  نسخه  از آنها را براي  اطالع  به  وزارت  کار و امور اجتماعی  ارسال  نمایند

ـ  کلیه  اشخاص  حقیقی  یا حقوقی  که  بخواهند لوازم  حفاظت  فنی  و بهداشتی  را وارد یا تولید  90ماده   
کنند، باید مشخصات  وسایل  را حسب  مورد همراه  با نمونه هاي  آن  به  وزارت  کار و امور اجتماعی  و وزارت  

، درمان  و آموزش  پزشکی  ارسال  دارند و پس  از تأیید، به  ساخت  یا وارد کردن  این  وسایل  اقدام   بهداشت
.نمایند

این  قانون  مکلفند براساس  مصوبات   85ـ  کارفرمایان  و مسووالن   کلیه  واحدهاي  موضوع  ماده  91ماده   
شوراي  عالی  حفاظت  فنی  براي  تأمین   حفاظت  و سالمت  و بهداشت  کارگران  در محیط  کار، وسایل  و 

امکانات  الزم  را تهیه  و در اختیار آنان  قرار داده  و چگونگی  کاربرد وسایل  فوقالذکر را به  آنان  بیاموزند و در 
افراد مذکور نیز ملزم  به  استفاده  و نگهداري  . خصوص  رعایت  مقررات  حفاظتی  و بهداشتی  نظارت  نمایند

.  از وسایل  حفاظتی  و بهداشتی  فردي  و اجراي  دستورالعملهاي  مربوط  کارگاه  می باشند

این  قانون  که  شاغلین  در آنها به  اقتضاي  نوع  کار در معرض   85ـ  کلیه  واحدهاي  موضوع  ماده  92ماده   
بروز بیماریهاي  ناشی  از کار قرار دارند باید براي  همه  افراد مذکور پرونده  پزشکی  تشکیل  دهند و حداقل  

سالی  یک بار توسط  مراکز بهداشتی  درمانی  از آنها معاینه  و آزمایشهاي  الزم  را به عمل  آورند و نتیجه  را در 
.پرونده  مربوط  ضبط  نمایند

ـ  چنانچه  با تشخیص  شوراي  پزشکی  نظر داده  شود که  فرد معاینه  شده  به  بیماري  ناشی  از کار 1تبصره  
مبتال یا در معرض  ابتال باشد کارفرما و مسؤولین  مربوطه  مکلفند کار او را براساس  نظریه  شوراي  پزشکی  

.، در قسمت  مناسب  دیگري  تعیین  نمایند مذکور بدون  کاهش  حق السعی

، وزارت  کار و امور اجتماعی  مکلف  به  بازدید و تأیید مجدد  ـ  در صورت  مشاهده  چنین  بیمارانی2تبصره   
.  شرایط  فنی  و بهداشت  وایمنی  محیط  کار خواهد بود

 

قانون کار 
چهارم  قانون کار جمهوري اسالمی ایرانفصل   

فنی  و بهداشت  حفاظت   

ـ  به منظور جلب  مشارکت  کارگران   و نظارت  بر حسن  اجراي  مقررات  حفاظتی  و بهداشتی  در 93ماده  
محیط  کار  و پیشگیري  از حوادث  وبیماریها، در کارگاههایی  که  وزارت  کار و امور اجتماعی  و وزارت  

، درمان  و آموزش  پزشکی  ضروري  تشخیص  دهند کمیتۀ  حفاظت  فنی  و بهداشت  کار تشکیل   بهداشت
. خواهد شد

ـ  کمیته  مذکور از افراد متخصص  در زمینه  حفاظت  فنی  و بهداشت  حرفه اي  و امور فنی  کارگاه  1تبصره   
تشکیل  می شود و از بین  اعضا، دو نفر شخص  واجد شرایطی  که  مورد تأیید وزارتخانه هاي  کار و امور 

، درمان  و آموزش  پزشکی  باشند تعیین  می گردند که  وظیفه شان  برقراري  ارتباط  میان   اجتماعی  و بهداشت
، درمان  و آموزش  پزشکی   کمیته  مذکور با کارفرما و وزارت  کار و امور اجتماعی   و وزارت  بهداشت

.می باشد

ـ  نحوه  تشکیل  و ترکیب  اعضا براساس  دستورالعملهایی  خواهد بود که  توسط  وزارت  کار و امور 2تبصره   
.  ، درمان  و آموزش  پزشکی  تهیه  و ابالغ  خواهد شد اجتماعی  و وزارت  بهداشت

این  قانون   85ـ  در مواردي  که  یک  یا چند نفر از کارگران  یا کارکنان  واحدهاي  موضوع  ماده  94ماده   
امکان  وقوع  حادثه  یا بیماري  ناشی  از کار را در کارگاه  یا واحد مربوطه  پیش بینی  نمایند می توانند مراتب  را 

به  کمیته  حفاظت  فنی  و بهداشت  کار یا مسؤول  حفاظت  فنی  و بهداشت  کار اطالع  دهند و این  امر نیز 
.بایستی  توسط  فرد مطلع شده  در دفتري  که  به  همین  منظور نگهداري  می شود ثبت  گردد

ـ  چنانچه  کارفرما یا مسؤول  واحد، وقوع  حادثه  یا بیماري  ناشی  از کار را محقق  نداند موظف  است   تبصره 
در اسرع وقت  موضوع  را همراه  با دالیل  و نظرات  خود به  نزدیکترین  اداره  کار و امور اجتماعی  محل  اعالم  

اداره  کار و امور اجتماعی  مذکور موظف  است  در اسرع  وقت  توسط  بازرسین  کار به  موضوع  . نماید
.رسیدگی  و اقدام  الزم  را معمول  نماید

ـ  مسؤولیت  اجراي  مقررات  و ضوابط  فنی  و بهداشت  کار برعهده  کارفرما یا مسؤولین  واحدهاي  95ماده   
هرگاه بر اثر عدم  رعایت  مقررات  مذکور از سوي  . این  قانون  خواهد بود 85موضوع  ذکر شده  در ماده  

کارفرما یا مسؤولین  واحد، حادثه اي  رخ  دهد، شخص  کارفرما یا مسؤول  مذکور از نظر کیفري   و حقوقی  و 
. نیز مجازاتهاي  مندرج  در این  قانون  مسؤول  است

این  قانون  موظفند کلیه  حوادث  ناشی  از کار را  85ـ  کارفرما یا مسؤوالن  واحدهاي  موضوع  ماده  1تبصره  
در دفتر ویژه اي  که  فرم  آن  از طریق  وزارت  کار و امور اجتماعی  اعالم  می گردد ثبت  و مراتب  را سریعاً 

.به صورت  کتبی  به  اطالع  اداره  کار و امور اجتماعی  محل  برسانند

این  قانون  براي  حفاظت  فنی  و بهداشت   85ـ  چنانچه  کارفرما یا مدیران  واحدهاي  موضوع  ماده  2تبصره   
کار، وسایل  و امکانات  الزم  را در اختیار کارگر قرار داده  باشند و کارگر با وجود آموزشهاي  الزم  و تذکرات  
.  قبلی  بدون  توجه  به  دستورالعمل  و مقررات  موجود از آنها استفاده  ننماید کارفرما مسئولیتی  نخواهد داشت

.، رأي  هیأت  حل  اختالف  نافذ خواهد بود در صورت  بروز اختالف
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قانون کار 
چهارم  قانون کار جمهوري اسالمی ایرانفصل   

فنی  و بهداشت  حفاظت   

مبحث  دوم  ـ بازرسی  کار
، اداره  کل  بازرسی  وزارت  کار و امور  ـ  به منظور اجراي  صحیح  این  قانون  و ضوابط  حفاظت  فنی96ماده   

:اجتماعی  با وظایف  ذیل  تشکیل  می شود

ـ نظارت  بر اجراي  مقررات  ناظر به  شرایط  کار به  ویژه  مقررات  حمایتی  مربوط  به  کارهاي  سخت  و  الف 
، مدت  کار، مزد، رفاه  کارگر، اشتغال  زنان  و کارگران  نوجوان  زیان آور و خطرناك

ـ نظارت  بر اجراي  صحیح  مقررات  قانون   کار و آئین نامه ها و دستورالعملهاي  مربوط  به  حفاظت  فنی   ب 

، کارفرمایان  و کلیه  افرادي  که  در معرض   ـ آموزش  مسائل  مربوط  به  حفاظت  فنی  و راهنمایی  کارگران ج 
.صدمات  و ضایعات  ناشی  از حوادث  و خطرات  ناشی  از کار قرار دارند

و تهیه  پیشنهاد الزم  جهت  حفاظت  فنی  دـ بررسی  و تحقیق  پیرامون  اشکاالت  ناشی  از اجراي  مقررات   
اصالح  میزان ها و دستورالعمل هاي  مربوط  به  موارد مذکور، مناسب  با تحوالت  و پیشرفتهاي  تکنولوژي  

ـ رسیدگی  به  حوادث  ناشی  از کار در کارگاههاي  مشمول  و تجزیه  و تحلیل  عمومی  و آماري  این گونه   ه 
. موارد به منظور پیشگیري  حوادث

، ارزشیابی  و بازرسی   ، کنترل ، درمان  و آموزش  پزشکی  مسؤول  برنامه ریزي ـ  وزارت  بهداشت1تبصره   
.در زمینه  بهداشت  کار و درمان  کارگري  بوده  و موظف  است  اقدامات  الزم  را در این  زمینه  به عمل  آورد

ـ  بازرسی  به صورت  مستمر، همراه  با تذکر اشکاالت  و معایب  و نواقص  و در صورت  لزوم  2تبصره   
.تقاضاي  تعقیب  متخلفان  در مراجع  صالح  انجام  می گیرد

ـ  اشتغال  در سمت  بازرسی  کار منوط  به  گذراندن  دوره هاي  آموزش  نظري  و علمی  در بدو 97ماده   
. استخدام  است

ـ  آئین نامه  شرایط  استخدام  بازرسان  کار و کارشناسان  بهداشت  کار با پیشنهاد مشترك  وزارت   تبصره 
، درمان  و آموزش  پزشکی  و سازمان  امور اداري  و استخدامی  به    ، وزارت  بهداشت کار و امور اجتماعی

این  شرایط  به  نحوي  تدوین  خواهد شد که  ثبات  و استقالل  شغلی  . تصویب  هیأت  وزیران  خواهد رسید
.بازرسان  را تأمین   کند و آنها را از هر نوع  تعرض  مصون  بدارد

ـ  بازرسان  کار و کارشناسان  بهداشت  کار در حدود وظایف  خویش  حق  دارند بدون  اطالع  قبلی  98ماده   
این  قانون  وارد شده  و به  بازرسی  بپردازند و نیز  85در هر موقع  از شبانه روز به  موسسات  مشمول  ماده  

می توانند به  دفاتر و مدارك  مربوطه  در موسسه  مراجعه  و در صورت  لزوم  از تمام  یا قسمتی  از آنها 
.رونوشت  تحصیل  نمایند

.ـ  ورود بازرسان  کار به  کارگاههاي  خانوادگی  منوط  به  اجازه  کتبی  دادستان  محل  خواهد بود تبصره 

قانون کار 
چهارم  قانون کار جمهوري اسالمی ایرانفصل   

فنی  و بهداشت  حفاظت   

ـ  بازرسان  کار و کارشناسان  بهداشت  کار حق  دارند به منظور اطالع  از ترکیبات  موادي  که  99ماده  
کارگران  با آنها در تماس  می باشند و یا در انجام  کار مورد استفاده  قرار می گیرند، به  اندازه اي  که  

.براي  آزمایش  الزم  است  در مقابل  رسید، نمونه  بگیرند و به  روساي  مستقیم  خود تسلیم  نمایند

ـ  سایر مقررات  مربوط  به  چگونگی  بازرسی  کار مطابق  آئین نامه اي  خواهد بود که  با پیشنهاد  تبصره 
شورایعالی  حفاظت  فنی  و بهداشت  کار حسب  مورد به  تصویب  وزیر کار و امور اجتماعی  و وزیر  

.  ، درمان  و آموزش  پزشکی  خواهد رسید بهداشت

، داراي  کارت  ویژه  حسب  مورد با  ـ  کلیه  بازرسان  کار و کارشناسان  بهداشت  حرفه اي100ماده   
، درمان  و آموزش  پزشکی  هستند که  هنگام   امضاء وزیر کار و امور اجتماعی  یا وزیر بهداشت

.بازرسی  باید همراه  آنها باشد و در صورت  تقاضاي  مقامات  رسمی  یا مسوولین  کارگاه  ارائه  شود

ـ  گزارش  بازرسان  کار و کارشناسان  بهداشت  کار در موارد مربوط  به  حدود 101ماده   
.وظایف  و اختیاراتشان  در حکم  گزارش  ضابطین  دادگستري  خواهد بود

ـ  بازرسان  کار و کارشناسان  بهداشت  کار می توانند به عنوان  مطلع  و کارشناس  در 1تبصره   
.جلسات  مراجع  حل  اختالف  شرکت  نمایند

ـ  بازرسان  کار و کارشناسان  بهداشت  کار نمی توانند در تصمیم گیري  مراجع  حل  اختالف  2تبصره   
.نسبت  به  پرونده هایی  که  قبالً به عنوان  بازرس  در مورد آنها اظهارنظر کرده اند، شرکت  کنند

ـ  بازرسان  کار و کارشناسان  بهداشت  کار نمی توانند در کارگاهی  اقدام  به  بازرسی  102ماده   
نمایند که  خود یا یکی  از بستگان  نسبی  آنها تا طبقه  سوم  و یا یکی  از اقرباي  سببی  درجه  اول  

.ایشان  به طور مستقیم  در آن  ذینفع  باشند

ـ  بازرسان  کار و کارشناسان  بهداشت  کار حق  ندارند در هیچ  مورد حتی  پس  از برکناري   103ماده   
از خدمت  دولت  اسرار و اطالعات  را که  به  مقتضاي  شغل  خود به  دست  آورده اند و یا نام  اشخاص  را 

.که  به  آنان  اطالعاتی  داده  یا موارد تخلف  را گوشزد کرده اند، فاش  نمایند

.ـ  متخلفین  از مقررات  این  ماده  مشمول  مجازاتهاي  مقرر در قوانین  مربوط  خواهند بود تبصره 

ـ  کارفرمایان  و دیگر کسانی  که  مانع  ورود بازرسان  کار و کارشناسان  بهداشت  کار به  104ماده   
کارگاههاي  مشمول  این  قانون  گردند و یا مانع  انجام  وظیفه  ایشان  شوند یا از دادن  اطالعات  و 

مدارك  الزم  به  آنان  خودداري  نمایند، حسب  مورد به  مجازاتهاي  مقرر در این  قانون  محکوم  خواهند 
.شد
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قانون کار 
چهارم  قانون کار جمهوري اسالمی ایرانفصل   

فنی  و بهداشت  حفاظت   

، به  تشخیص  بازرس  کار یا کارشناس  بهداشت   ـ  هرگاه  در حین  بازرسی105ماده   
حرفه اي  احتمال  وقوع  حادثه  و یا بروز خطر در کارگاه  داده  شود، بازرس  کار یا کارشناس  

بهداشت  حرفه اي  مکلف  هستند مراتب  را فوراً و کتباً به  کارفرما یا نماینده  او و نیز به  
.رئیس  مستقیم  خود اطالع  دهند

، حسب  مورد  ، درمان  و آموزش  پزشکی ـ  وزارت  کار و امور اجتماعی  و وزارت  بهداشت1تبصره  
گزارش  بازرسان  کار و کارشناسان  بهداشت  حرفه اي  از دادسراي  عمومی  محل  و در صورت  عدم  

تشکیل  دادسرا از دادگاه  عمومی  محل  تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل  و الك  و مهر تمام  یا 
دادستان  بالفاصله  نسبت  به  صدور قرار اقدام  و قرار مذکور پس  از . قسمتی  از کارگاه  را صادر نماید

. ابالغ  قابل  اجراست

دستور رفع  تعطیل  توسط  مرجع  مزبور در صورتی  صادر خواهد شد که  بازرس  کار یا کارشناس   
بهداشت  حرفه اي  و یا کارشناسان  ذیربط  دادگستري  رفع  نواقص  و معایب  موجود را تأیید نموده  

.باشند

ـ  کارفرما مکلف  است  در ایامی  که  به علت  فوق کار تعطیل  می شود مزد کارگران  کارگاه  را 2تبصره   
.بپردازد

ـ  متضرران  از قرارهاي  موضوع  این  ماده  در صورت  اعتراض  به  گزارش  بازرس  کار و یا 3تبصره   
کارشناس  بهداشت  حرفه اي  و تعطیل  کارگاه  می توانند از مراجع  مزبور، به  دادگاه  صالح  شکایت  

تصمیم  دادگاه  . کنند و دادگاه  مکلف  است  به  فوریت  و خارج  از نوبت  به  موضوع  رسیدگی  نماید
. قطعی  و قابل  اجراست

ـ  دستورالعملها و آئین نامه هاي  اجرائی  مربوط  به  این  فصل  به  پیشنهاد مشترك  وزارت  106ماده   
، درمان  و آموزش  پزشکی  به  تصویب  هیأت  وزیران  خواهد  کار و امور اجتماعی  و وزارت  بهداشت

.رسید
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هدف، دامنه شمول و تعاریف–فصل اول  

:هدف–الف 

و مالی در  جانی صدمات و خسارات نامه پیشگیري از حوادث منجر به هدف از تدوین این آیین
.ساختمانی است انسانی شاغل در کارگاه هاي ساختمانی و تامین ایمنی و حفاظت نیروي عملیات

دامنه شمول–ب 

قانون کار جمهوري اسالمی ایران تدوین و در مورد کلیه  85مقررات این آیین نامه به استناد ماده 
.کارگاه هاي ساختمانی الزم االجرا است

تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی–ج 

صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی 
بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات ساختمانی را به یک یا چند پیمانکار محول می  نماید و یا 
خود راساً یک یا تعدادي کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود برطبق مقررات قانون کار 

.بکاري گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می  گردد

تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی–د 

کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادي کارگر را در کارگاه 
ساختمانی برطبق مقررات قانون کار و به حساب خود بکار می  گمارد اعم از اینکه پیمانکار اصلی، 

.پیمانکار جزء و یا صاحب کار باشد

تعریف مهندس ناظر -هـ  

مهندس ناظر شخصی است حقیقی یا حقوقی که برطبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
خود،  داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازي است و در حدود صالحیت

.را برعهده می   گیرد ساختمانی نظارت برتمام یاقسمتی ازعملیات مسئولیت

تعریف حادثه ناشی از کار–و 

قانون تامین اجتماعی حادثه اي است که در حین انجام وظیفه  60حادثه ناشی از کار به استناد ماده 
حوادثی که . و به سبب آن براي کارگر اتفاق می  افتد و موجب صدماتی برجسم و روان وي می  گردد

براي کارگر در حین اقدام به منظور نجات سایر افراد حادثه دیده در کارگاه و مساعدت به آنان 
.روي می  دهد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می  گردد

تعریف شخص ذیصالح–ز 

شخص ذیصالح از لحاظ این آیین نامه شخصی است که داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی یا 
کاردانی از وزارت مسکن و شهرسازي و یا پروانه مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه اي 

.وزارت کار و امور اجتماعی در رشته مربوطه باشد
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مقررات کلی–فصل دوم  

قبل از شروع عملیات ساختمانی باید پروانه ها و مجوزهاي الزم توسط مالکان و صاحبان : 1ماده  
.کار از مراجع ذیربط قانونی اخذ گردد

قبل از شرع عملیات ساختمانی مربوط به تاسیس کارگاه هاي جدید یا توسعه کارگاه هاي : 2ماده  
قانون کار، نقشه هاي ساختمانی و طرح هاي مورد نظر از لحاظ پیش بینی  87موجود، باید طبق ماده 

در امر حفاظت فنی و بهداشت کار براي اظهار نظر و تایید به واحد کار و امور اجتماعی محل ارایه 
.گردد

قانون کار برعهده   95و  91مسئولیت اجراي مقررات این آیین نامه براساس مواد : 3ماده  
.کارفرماست

هرگاه صاحب کار اجراي کلیه عملیات ساختمانی از ابتدا تا پایان کار را کالً به یک پیمانکار  : 4ماده  
.محول نماید، پیمانکار مسئول اجراي مقررات این آیین نامه در کارگاه خواهد بود

هرگاه صاحب کار اجراي قسمت هاي مختلف عملیات ساختمانی خود را به پیمانکاران : 5ماده  
مختلف محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود، مسئول اجراي مقررات این آیین نامه 

خواهد بود و پیمانکارانی که به طور همزمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول فعالیت هستند، باید  
در اجراي مقررات مذکور با یکدیگر همکاري نمایند و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آنها 

.خواهد بود

هرگاه پیمانکار اصلی اجراي قسمت هاي مختلف عملیات ساختمانی را به پیمانکار یا : 6ماده  
پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجراي مقرات این 

.آیین نامه بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود

هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند  : 7ماده  
که احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمایی ها و 

دستورالعمل هاي الزم، کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطالع داده و رونوشت آن را به واحد 
کارفرما موظف است فوراً . کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند

کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعالم خطر واقع شده متوقف و کارگران را از 
.محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر بعمل آورد

کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا نقص عضو را کتباً و در اسرع : 8ماده  
وقت و قبل از آنکه عالیم و آثار حادثه از بین رفته باشد، به واحد کار و امور اجتماعی محل اطالع 

.دهد

کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداري به شعبه سازمان : 9ماده  
.تامین اجتماعی محل اطالع دهد و نسبت به تکمیل و ارایه فرم ویژه گزارش حادثه اقدام نماید
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کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول : 10ماده  
همچنین نصب تابلوها و عالیم هشدارنده که در شب و روز قابل . به داخل آن جلوگیري بعمل آید

.رویت باشد، در اطراف کارگاه ساختمانی ضروري است

قرار دادن و انبار کردن وسایل کار، مصالح ساختمانی و نخاله هاي ساختمانی در معابر : 11ماده  
عمومی مجاز نیست و چنانچه انجام این امر براي مدت موقت و محدود اجتناب ناپذیر باشد، باید با 

.شرایط زیر اقدام گردد

.مجوز الزم از مرجع صدور پروانه ساختمان و سایر مراجع ذیربط و مسئول اخذ گردد–الف 

نحوه قرار دادن، چیدن یا ریختن این وسایل و مصالح و انتخاب مکان آن به ترتیبی باشد که –ب 
حوادث براي عابران و وسایل نقلیه بوجود نیاورد و در اطراف آن نرده هاي متحرك و وسایل کنترل 

مسیر و همچنین تابلوها و عالیم هشدار دهنده که در شب و روز از فاصله مناسب قابل رویت باشد،  
.نصب گردد

براي جلوگیري از سقوط مصالح ساختمانی و ابزار کار بر روي کارگران و افرادي که در : 12ماده  
محوطه کارگاه ساختمانی از مجاوز ساختمان دردست تخریب، احداث و یا تعمیر و بازسازي عبور  

می  نمایند، باید یک سرپوش حفاظتی با عرض و استحکام کافی از شبکه فلزي یا از جنس الوار 
.چوبی با شرایط زیر در دیواره اطراف ساختمان نصب گردد

سرپوش حفاظتی باید با توجه به ارتفاع و وضعیت ساختمان چنان طراحی و ساخته شود که –الف 
در اثر ریزش مصالح و ابزار کار بر روي آن هیچگونه خطري متوجه افرادي که از زیر آن عبور 

.می  نمایند، نگردد

درجه به سوي   45تا  30زاویه سرپوش حفاظتی را نسبت به سطح افقی می  توان بین –ب 
.ساختمان اختیار نمود

احداث راهرو سرپوشیده موقتی در امتداد معبر عمومی مجاور کارگاه ساختمانی در موارد : 13ماده  
:زیر ضروري است

درصد ارتفاع اولیه آن  40چنانچه فاصله ساختمان دردست تخریب از معبر عمومی کمتر از –الف 
.باشد

درصد ارتفاع   25در صورتی که فاصله ساختمان دردست احداث یا تعمیر و بازسازي کمتر از –ب 
.نهایی آن باشد

در مواردي که فاصله ساختمان دردست تخریب، احداث یا تعمیر و بازسازي از معابر عمومی –ج 
بیش از حد نصاب هاي مقرر در بندهاي الف و ب باشد، اما با توجه به شرایط و مقتضیات خاص، به 
نظر بازرس کار یا مرجع صدور پروانه ساختمان یا مهندس ناظر، راهرو سرپوشیده موقتی ضروري 

.تشخیص داده شود
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:باید داراي شرایط زیر باشند 13راهروهاي سرپوشیده موضوع ماده : 14ماده   

متر و یا  1.5متر و عرض آن نیز نباید کمتر از 2.5ارتفاع راهرو سرپوشیده نباید کمتر از –الف 
.عرض پیاده روي موجود باشد

.باشد راهرو باید فاقد هرگونه مانع بوده و داراي روشنایی الزم طبیعی یا مصنوعی دائمی–ب

به . کیلوگرم بر مترمربع فشار را داشته باشد 700سقف راهرو باید توانایی تحمل حداقل –ج 
.عالوه سایر قسمت هاي آن نیز باید تحمل بار مربوط و فشار مذکور را داشته باشد

طوري در کنار هم   شده و الوارها سانتیمتر ساخته5راهرو باید از الوار به ضخامت حداقل  سقف–د 
.باشند که از ریزش مصالح ساختمانی به داخل راهرو جلوگیري بعمل آید قرارگرفته

اطراف بیرونی سقف راهرو باید به وسیله دیواره شیب داري از چوب یا شبکه فلزي مقاوم –هـ 
درجه به طرف خارج اختیار  45تا  30زاویه این حفاظ را نسبت به سقف می   توان بین . محصور باشد

.نمود

در صورتی که راهرو داراي درهاي جانبی براي ورود و خروج مصالح و نخاله هاي ساختمانی و –و 
.غیره باشد، این درها باید همواره بسته باشند، مگر در موارد مذکور که باید مراقبت کافی بعمل آید

کلیه پرتگاه ها و دهانه هاي باز در قسمت هاي مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه آن که : 15ماده  
احتمال خطر سقوط افراد را در بردارند، باید تا زمان محصور شدن یا پوشیدن شدن نهایی و یا 

نصب حفاظ ها، پوشش ها و نرده هاي دائم و اصلی، به وسیله نرده ها یا پوشش هاي موقت به طور 
.محکم و مناسب حفاظت گردند

:باید داراي شرایط زیر باشد 15نرده حفاظتی موقت موضوع ماده : 16ماده  

سانتیمتر و در سایر موارد حدافل  75ارتفاع آن در مورد راه پله ها و سطوح شیب دار حداقل –الف 
.سانتیمتر باشد 90

.متر، داراي پایه هاي عمودي محکم باشد 2در فواصل حداکثر –ب 

.در اجزاء آن قسمت هاي تیز و برنده وجود نداشته باشد–ج 

:باید داراي شرایط زیر باشد 15پوشش حفاظتی موقت موضوع ماده : 17ماده  

سانتیمتر، تخته یا الوارهاي چوبی با قطر حداقل  45در مورد دهانه هاي باز با ابعاد کمتر از –الف 
.سانتیمتر 5/2

 5سانتیمتر، تخته یا الوارهاي چوبی با قطر حداقل  45در مورد دهانه هاي باز با ابعاد بیشتر از –ب 
.سانتیمتر
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در مواردي که احتمال سقوط و ریزش مصالح و ابزار کار از روي جایگاه ها و سکوهاي کار : 18ماده   
باید نسبت به نصب پاخورهاي چوبی به ضخامت  یا لبه پرتگاه ها و دهانه هاي باز وجود داشته باشد،

.سانتیمتر اقدام شود 15سانتیمتر و ارتفاع  5/2حداقل 

چنانچه قبل از زدن سقف هاي دائم، نیاز به ایجاد سکوي کار در محل باشد، باید از : 19ماده  
سانتیمتر که در کنار هم محکم به یکدیگر بسته و متصل شده   25و عرض  5الوارهایی با ضخامت 
.باشند، استفاده شود

براي جلوگیري از خطر برق گرفتگی و کاهش اثرات زیان آور میدان هاي الکترومغناطیسی : 20ماده  
ناشی از خطوط برق فشار قوي، باید مقررات مربوط به حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق، در 

.کلیه عملیات ساختمانی و نیز در تعیین محل احداث بناها و تاسیسات، رعایت گردد

قبل از شروع عملیات ساختمانی در مجاورت خطوط هوایی برق فشار ضعیف، باید مراتب : 21ماده  
به اطالع مسئوالن و مراجع ذیربط رسانده شود تا اقدامات احتیاطی الزم از قبیل قطع جریان، تغییر 

موقت یا دائم مسیر یا روکش کردن خطوط مجاور ساختمان با مواد مناسب از قبیل لوله هاي پلی 
.اتیلن یا شیلنگ هاي الستیکی و غیره انجام شود

کلیه هادي ها، خطوط و تاسیسات برقی در محوطه و حریم عملیات ساختمانی باید برقدار  : 22ماده  
.فرض شود، مگر آنکه خالف آن ثابت گردد

.کلیه کارگران کارگاه هاي ساختمانی باید مجهز به کاله و کفش ایمنی باشند: 23ماده  

همچنین در صورتیکه شرایط و نوع کار اقتضاء نماید، سایر وسایل حفاظت فردي از قبیل دستکش 
حفاظتی، عینک و نقاب حفاظتی، ماسک تنفسی حفاظتی، چکمه و نیم چکمه الستیکی، کمربند  

ایمنی، طناب مهار و طناب نجات مطلق ضوابط آیین نامه وسایل حفاظت انفرادي باید در اختیار 
.کارگران قرار داده شود

ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی–فصل سوم 

)داربست و نردبان(وسایل دسترسی موقت –فصل چهارم 

تخریب   -فصل  پنجم 
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گودبرداري  و حفاري  -فصل  ششم   

عملیات  مقدماتی  گودبرداري  و حفاري  -بخش  اول   

.شود، اقدامات  زیر باید انجام  شود گودبرداري  و حفاري  شروع قبل  ازاینکه  عملیات: 238ماده

.زمین  مورد نظر از لحاظ  استحکام  دقیقاً مورد بررسی  قرار گیرد -الف   

،  ، گاز، کابل هاي  برق ، لوله  کشی  آب موقعیت  تاسیسات  زیرزمینی  از قبیل  کانال هاي  فاضالب -ب   
تلفن  و غیره  که  ممکن  است  در حین  انجام  عملیات  گودبرداري  موجب  بروز خطر و حادثه  گردند و یا 

خود دچار خسارت  شوند، باید مورد شناسایی  قرار گرفته  و در صورت  لزوم  نسبت  به  تغییر مسیر 
.دائم  یا موقت  و یا قطع  جریان  آنها اقدام  گردد

در صورتی  که  تغییر مسیر یا قطع  جریان  تاسیسات  مندرج  در بند ب  امکان پذیر نباشد باید به   -ج  
، نسبت  به  حفاظت  آن ها  طرق  مقتضی  از قبیل  نگهداشتن  به  طور معلق  و یا محصور کردن  و غیره

.اقدام  شود

.، تخته  سنگ  و غیره  از زمین  مورد نظر خارج  گردند موانعی  از قبیل  درخت -د  

در صورتی  که  عملیات  گودبرداري  و حفاري  احتمال  خطري  براي  پایداري  دیوارها و  –هـ 
، سپر و مهارهاي  مناسب  و رعایت  ساختمان هاي  مجاور در برداشته  باشد، باید از طریق  نصب  شمع

فاصله مناسب و ایمن گودبرداري و در صورت لزوم با اجراي سازه هاي نگهبان قبل از شروع  
.  عملیات، ایمنی و پایداري آنها تامین گردد

اصول  کلی  گودبرداري  و حفاري  -بخش  دوم  

اگر در مجاورت  محل  گودبرداري  و حفاري  کارگرانی  مشغول  به  کار دیگري  باشند، باید  : 239ماده  
.اقدامات  احتیاطی  براي  ایمنی  آنان  به  عمل  آید

سانتیمتر بوده  و احتمال  خطر ریزش   120دیواره هاي  هر گودبرداري  که  عمق  آن  بیش  از : 240ماده  
، سپر و مهارهاي  محکم  و مناسب  حفاظت  گردد، مگر  وجود داشته  باشد، باید به  وسیله  نصب  شمع

.باشند)  کمتر از زاویه  پایدار شیب  خاکریزي(آنکه  دیواره ها داراي  شیب  مناسب  

، بزرگراه ها و یا  در مواردي  که  عملیات  گودبرداري  و حفاري  در مجاورت  خطوط  راه  آهن: 241ماده  
،  مراکز و تاسیساتی  که  تولید ارتعاش  می نماید، انجام  شود باید تدابیر احتیاطی  از قبیل  نصب  شمع

.سپر و مهارهاي  مناسب  براي  جلوگیري  از خطر ریزش  اتخاذ گردد

مصالح  حاصل  از گودبرداري  و حفاري  نباید به  فاصله  کمتر از نیم  متر از لبه  گود ریخته  : 242ماده  
همچنین  این  مصالح  نباید در پیاده  روها و معابر عمومی  به  نحوي  انباشته  شود که  مانع  عبور و . شود

.مرور گردد
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دیواره هاي  محل  گودبرداري  و حفاري  در موارد ذیل  باید دقیقاً مورد بررسی  و بازدید قرار : 243ماده  
، وسایل  ایمنی  نصب  و یا نسبت به تقویت آنها  گرفته  و در نقاطی  که  خطر ریزش  بوجود آمده  است

.اقدام  گردد

.ساعته  یا بیشتر در کار 24بعد از یک  وقفه   -الف   

. بعد از هرگونه  عملیات  انفجاري -ب   

. بعد از ریزش هاي  ناگهانی -ج   

.بعد از صدمات  اساسی  به  مهارها -د  

.بعد از یخبندان هاي  شدید–هـ 

.بعد از باران هاي  شدید–و  

در محل هایی  که  احتمال  سقوط  اشیاء به  محل  گودبرداري  و حفاري  وجود دارد، باید : 244ماده  
همچنین  براي  . موانع  حفاظتی  براي  جلوگیري  از وارد شدن  آسیب  به  کارگران  پیش بینی  گردد

پیشگیري  از سقوط  کارگران  و افراد عابر به  داخل  محل  گودبرداري  و حفاري  نیز باید اقدامات  
، وسایل کنترل مسیر، عالیم    ، نصب  نرده ها،  موانع احتیاطی  از قبیل  محصور کردن  محوطه  گودبرداري

.هشدار دهنده  و غیره انجام  شود

شب ها در کلیه  معابر و پیاده روهاي  اطراف  محوطه  گودبرداري  و حفاري  باید روشنایی  : 245ماده  
، تابلوهاي  شبرنگ   کافی  تامین  شود و همچنین  عالیم  هشدار دهنده  شبانه  از قبیل  چراغ هاي  احتیاط

و غیره  در اطراف  منطقه  محصور شده  نصب  گردد، به طوري که کلیه عابران و رانندگان وسایل نقلیه 
.از فاصله کافی و به موقع متوجه خطر گردند

، کامیون  و  ، بیل  مکانیکی قبل  از قراردادن  ماشین  آالت  و وسایل  مکانیکی  از قبیل  جرثقیل: 246ماده  
غیره  و یا انباشتن  خاك هاي  حاصل  از گودبرداري  و حفاري  و مصالح  ساختمانی  در نزدیکی  لبه هاي  

، سپر و مهارهاي  الزم  جهت  افزایش  مقاومت  در مقابل  بارهاي  اضافی  در دیواره  گود  گود، باید شمع
.نصب  گردد

در صورتی  که  از وسایل  باالبر براي  حمل  خاك  و مواد حاصل  از گودبرداري  و حفاري  : 247ماده  
استفاده  شود، باید پایه هاي  این  وسایل  به  طور محکم  و مطمئن  نصب  گردیده  و خاك  و مواد مذکور  

.نیز باید با محفظه هاي ایمن  و مطمئن  باال آورده  شود

هرگاه  دیواري  جهت  حفاظت  یکی  از دیواره هاي  گودبرداري  مورد استفاده  قرار گیرد باید  : 248ماده  
.به  وسیله  مهارهاي  الزم  پایداري  آن  تامین  شود

درصورتی  که  ازموتورهاي  احتراق  داخلی  درداخل  گود استفاده  شود، باید با اتخاذ تدابیر  : 249 ماده
.  ، گازهاي  حاصله  از کار موتور به  طور موثر از منطقه  کار کارگران  تخلیه  گردد فنی
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چنانچه  وضعیت  گود یا شیار به  نحوي  است  که  روشنایی  کافی  با نور طبیعی  تامین  : 250ماده  
نمی شود باید جهت  جلوگیري  از حوادث  ناشی  از فقدان روشنایی،  از منابع  نور مصنوعی  استفاده  

.شود

درصورتی  که  احتمال  نشت  و تجمع  گازهاي  سمی  و خطرناك  در داخل  کانال وجود داشته  : 251ماده  
، هواي  منطقه  تنفسی  کارگران  به  طور موثر  باشد باید با اتخاذ تدابیر فنی  و نصب  وسایل  تهویه

.همچنین در صورت تجمع آب در کانال باید نسبت به تخلیه آن اقدام شود. تهویه  گردد

درمواردي  که  حفاري  در زیر پیاده  روها ضروري  باشد، باید جهت  پیشگیري  از خطر : 252ماده  
،  ریزش  اقدامات  احتیاطی  از قبیل  نصب  مهارهاي  مناسب  با استقامت  کافی  انجام  و با نصب  موانع

، منطقه  خطر به  طور کلی  محصور و از عبور و مرور افراد جلوگیري  به   نرده ها و عالیم  هشداردهنده
.عمل  آید

در گودها و شیارهایی  که  عمق  آن ها از یک  متر بیشتر باشد، نباید کارگران  را به  تنهایی  : 253ماده  
.به کار گمارد

.گمارده  شوند کار فاصله  کافی  ازیکدیگر به درحفاري  با بیل  و کلنگ  بایدکارگران  به: 254 ماده

در شیارهاي  عمیق  و طوالنی  که  عمق  آنها بیش  از یک  متر باشد، باید به  ازاء حداکثر هر : 255ماده  
لبه  باالیی  نردبان  باید تا حدود یک متر باالتر از لبه  . ، یک  نردبان  کار گذارده  شود سی  متر طول

.شیار ادامه  داشته  باشد

راه هاي  ورود و خروج  به  محل  گودبرداري  و حفاري  -بخش  سوم   

براي  رفت  و آمد کارگران  به  محل  گودبرداري  باید راه هاي  ورودي  و خروجی  مناسب  و : 256ماده  
متر باشد، باید براي  هر شش  متر  6در محل  گودهایی  که  عمق  آن  بیش  از . ایمن  در نظر گرفته  شود

این  سکوها یا پاگردها . یک  سکو یا پاگرد براي  نردبان ها، پله ها و راه هاي  شیب  دار پیش بینی  گردد
.و همچنین  راه هاي  شیب  دار و پلکان ها باید به  وسیله  نرده هاي  مناسب  محافظت  شوند

عرض  معابر و راه هاي  شیب  دار ویژه  وسایل  نقلیه  نباید کمتر از چهارمتر باشد و در : 257ماده  
.  در صورتی  که  این  حفاظ  از چوب  ساخته  شود. طرفین  آن  باید موانع  محکم  و مناسبی  نصب  گردد

.قطر آن  نباید از بیست  سانتیمتر کمتر باشد

در محل  گودبرداري  باید یک  نفر نگهبان  مسئول  نظارت  بر ورود و خروج  کامیون ها و : 258ماده  
ماشین آالت  سنگین  باشد و نیز براي  آگاهی  کارگران  و سایر افراد، عالیم  هشداردهنده  در معبر 

.ورود و خروج  کامیون ها و ماشین  آالت  مذکور نصب  گردد

)   بدون  استفاده  از تخته هاي  چوبی(راه هاي  شیب  دار و معابري  که  در زمین هاي  سخت  : 259ماده  
.ساخته  می شود باید بدون  پستی  و بلندي  و ناهمواري  باشد
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افرادي که در عملیات گودبرداري و حفاري بکار گرفته می  شوند، باید داراي تجربه کافی : 260ماده  
.بوده و همچنین افراد ذیصالح بر کار آنان نظارت نمایند

حفر چاه هاي آب و فاضالب با وسایل دستی–بخش چهارم 

کلیه پیمانکاران چاه کن باید داراي وسایل و ابزار کار سالم و بدون نقص و همچنین : 261ماده  
وسایل حفاظت فردي طبق ضوابط آیین نامه حفاظتی حفر چاه هاي دستی و آیین نامه وسایل 

حفاظت انفرادي، به ویژه کاله ایمنی، پمپ هوادهی، چکمه الستیکی، کمربند ایمنی و طناب نجات  
.باشند و این وسایل را در اختیار کارگران خود قرار داده و در مورد کاربرد صحیح آن نظارت نمایند

افرادي که در عملیات حفر چاه هاي آب و فاضالب بکار گرفته می   شوند، باید داراي : 262ماده  
.تجربه کافی در این امر بوده و پیمانکاران مربوطه بر کار آنان نظارت نمایند

در انتخاب محل حفر چاه فاضالب باید موقعیت چاه هاي فاضالب قدیمی مورد توجه قرار : 263ماده  
گرفته و فاصله چاه جدید با چاه قدیم با نظر مهندس ناظر و صاحب کار و یا پیمانکار اصلی صاحب 

کار به اندازه اي درنظر گرفته شود که خطر ریزش و مرتبط شدن خودبخود دو چاه وجود نداشته 
باشد و یا قبل از شروع حفاري، نسبت به تخلیه چاه فاضالب قدیمی و پر کردن آن با خاك و شفته 

.یا مصالح مناسب دیگر اقدام گردد

در هر مرتبه ورود مقنی به چاه، باید بررسی الزم از نظر وجود گازهاي سمی و خطرناك : 264ماده  
.و همچنین کمبود اکسیژن بعمل آید

براي پیشگیري از خطرات و عوارض مربوط به کمبود اکسیژن و وجود گازهاي زیان آور : 265ماده  
و خطرناك، باید به وسیله پمپ هوادهی نسبت به تهویه هواي چاه اقدام گردد و چنانچه شرایط کار  

به نحوي باشد که اقدام فوق کافی و موثر نباشد، باید کارگر مقنی به ماسک تنفسی با هواي 
.فشرده و لوله خرطومی مجهز گردد

مقنی قبل از ورود به چاه باید طناب نجات و کمربند ایمنی را به خود بسته و انتهاي آزاد : 266ماده  
.طناب نجات را در باالي چاه در نقطه ثابتی محکم نموده باشد

پس از خاتمه کار روزانه، دهانه چاه باید به وسیله صفحات محکم، مقاوم و مناسب به : 267ماده  
.نحو ایمن پوشانده شده و عالمت گذاري شود

متر با آجر و مالت سیمان طوقه چینی شده و در  5/1دهانه چاه باید به عمق حداقل : 268ماده  
خاتمه عملیات طوري مسدود و پوشانده شود که مقاومت کافی در برابر بارهاي وارده و نیز عوامل 
جوي داشته باشد، همچنین در زمین هایی که خاك دستی ریخته شده باشد، عمل طوقه چینی باید  

.بعد از برداشتن خاك دستی انجام شود
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آیین  نامه  حفاظتی  کارگاه هاي  ساختمانی  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

همچنین گلدان باید داراي . لوله هاي فاضالب باید از طریق گلدان به چاه مرتبط گردند: 269ماده  
استحکام کافی بوده و نحوه استقرار آن در دهانه چاه به نحوي باشد که بتواند فاضالب را به طور 

.عمودي و در امتداد محور استوانه چاه هدایت و از ریزش آب به دیواره چاه جلوگیري نماید

چنانچه دهانه چاه داراي درب باشد، این درب باید مجهز به قفل و بست مناسب و : 270ماده  
.مطمئن باشد

.بینی شود هواکش مناسب پیش براي هرنوع چاه اعم از آب یا فاضالب باید لوله: 271 ماده

همچنین در خاتمه عملیات . محل چاه باید در نقشه نهایی ساختمان دقیقاً مشخص باشد: 272ماده  
.مشخصه نصب گردد چاه نیزبایدعالیم احداث یا پوشش دهانه ساختمانی برروي محل

در عملیات حفر چاه با وسایل دستی، باید عالوه بر موارد فوق، مفاد آیین نامه و مقررات : 273ماده  
.حفاظتی حفر چاه هاي دستی نیز رعایت گردد

ساخت و برپا نمودن اسکلت هاي فلزي و بتنی–فصل هفتم 

انبار کردن  مصالح  -فصل هشتم  

مقررات  متفرقه  -فصل  نهم  

قانون کار جمهوري اسالمی  86و  85ماده، به استناد مواد  324فصل و  9این آیین نامه مشتمل بر 
شورایعالی حفاظت فنی مورد بررسی نهایی و تایید قرار گرفت و  17/2/81ایران در جلسه مورخ 

.به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید 9/6/1381در تاریخ 
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توصیه هاي سازمان آتش نشانی  و امداد تهران

 

مهندسان ناظر و مجري باید قبل از هر گونه کاري در جهت ساختمان سازي اطالعات کافی در  -1
.مورد شناسایی خاك منطقه و محل داشته باشند

اگر منطقه محل خاکریزهاي دستی و ضایعات بوده، عملیات خاکبرداري باید تدریجی و با مهار  -2
.کردن کامل دیوارهاي جانبی گودال انجام شود

اگر گودبرداري داراي عمقی بیش از سه متر باشد، باید قبل از خاکبرداري محل ستونها   -3
گودبرداري شود و با اجراي ستونها و مهار آنها به یکدیگر از ریزش و رانش خاکهاي سست 

.جلوگیري کرد
هنگام حفر چاهک براي ستونها و اجراي ستونها باید چاهک کامالً طوقه چینی و مهار شود تا  -4

.کارگر یا کارگران در اثر ریزش خاك مدفون نشوند

در مناطقی که ساختمانهاي قدیمی تخریب و بجاي آنها قرار است ساختمان جدید ساخته  -5
شود مهندسان ناظر و مجري باید مقاومت ایستایی ساختمانهاي همجوار را نیز بررسی نمایند و 

چنانچه احتمال داده شود که در اثر گودبرداري ساختمان مجاور دچار حادثه می شود باید به 
.اقدامات ایمنی کامل متوسل شد

هنگام عملیات خاکبرداري با ماشین آالت سنگین از ساکنین ساختمانهاي مجاور بخواهید تا  -6
فوراً محل مسکونی را ... ) شکستن شیشه، ترك در دیوارها و ( در اثر شنیدن هر صداي مشکوك 

.ترك و به مکان امنی خارج از ساختمان پناه ببرند

.در عملیات خاکبرداري سعی شود از افراد با تجربه و حداقل تعداد کارگران استفاده شود -7

.حفاظ گذاري و ایجاد حریم براي جلوگیري از سقوط افراد به داخل گود الزامی است -8
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برخی قوانین مرتبط

با حوادث گودبرداري 
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 و نظم حفظ منظور به حکومت طرف از که است عقوبتی یا تأدیب بازدارنده، مجازات -17مادة
 حبس، قبیل از گردد، می تعیین حکومتی نظامات و مقررات از تخلف قبال در اجتماع مصلحت مراعات

 نقاط یا نقطه در اقامت و اجتماعی حقوق از محرومیت و پروانه لغو کسب، محل تعطیل نقدي، جزاي
.آن مانند و معین نقاط یا نقطه در اقامت از منع و معین

خطا عمد، شبه عمد، :است نوع سه بر نفس قتل -204 مادة

:است عمدي قتل زیر موارد در قتل -206 مادة

 یک از معین غیر افرادي یا فرد یا معین شخص کشتن قصد کاري انجام با قاتل که مواردي -الف
.شود قتل سبب عمل در ولی نباشد خواه باشد کشنده نوعاً کار آن خواه دارد را جمع

 را شخص کشتن قصد هرچند باشد کشنده نوعاً که دهد انجام را کاري عمداً قاتل که مواردي -ب
.باشد نداشته

 نسبت ولی نیست کشنده نوعاً دهد می انجام که را کاري و ندارد را کشتن قصد قاتل که مواردي - ج
 آن به نیز وقاتل باشد کشنده نوعاً آنها امثال و کودکی یا ناتوانی یا و پیري یا و بیماري اثر بر طرف به

.باشد آگاه

:شود می پرداخت دیه زیر مورد در -295 مادة

 که است صورتی در آن و شود می واقع محض خطاء طور به که عضو نقص یا جرح یا قتل -الف
 آنکه مانند را او بر شده واقع فعل قصد نه و باشد داشته را علیه مجنی به نسبت جنایت قصد نه جانی
.نماید برخورد شخصی به و کند رها شکاري قصد به را تیري

 که است صورتی در آن و شود می واقع عمد شبیه خطاء طور به که عضو نقص یا جرح یا قتل -ب
 مجنی به نسبت را جنایت قصد و باشد داشته شود نمی جنایت سبب نوعاً که را فعلی قصد جانی
 بزند شود نمی جنایت سبب نوعاً که نحوي به تأدیب قصد به را کسی آنکه مانند .باشد نداشته علیه

 سبب اتّفاقاً و کند معالجه متعارف طور به را بیماري مباشرتاً طبیبی یا گردد جنایت موجب اتفاقاً و
.شود او بر جنایت

.نیست جایز آنها در قصاص که عمدي جنایت از مواردي -ج

.است محض خطاء منزلۀ به نابالغ و دیوانه عمدي شبه و عمدي هاي جنایت -1تبصرة

 به مربوط مقررات رعایت عدم و مهارت عدم یا مباالتی بی یا احتیاطی بی اثر بر هرگاه -3تبصرة
 اتفاق اي حادثه شد می رعایت مقررات آن اگر که نحوي به شود، واقع جرح یا ضرب یا قتل امري
.بود خواهد عمد شبه حکم در جرح یا و ضرب یا و قتل افتاد، نمی

 او تیر و باشد داشته را حیوانی یا شیئی یا کسی به تیراندازي قصد کسی که مواردي در -296 مادة
.شود می محسوب محض خطاي او عمل کند، اصابت دیگري گناه بی انسان به

.است قاتل خود دیه پرداخت مسئول عمد شبه و عمد قتل در -304 مادة
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 شود، ثابت قاضی علم یا قسامه یا بینه با قتل که صورتی در محض خطاي قتل در -305 مادة
 شود ثابت قسامه یا سوگند از او نکول یا قاتل اقرار با اگر و است عاقله عهدة به دیه پرداخت

.اوست خود عهدة به

 او آسیب موجب و کند برخورد شخصی به قصد بدون و اتفاقاً کسی هرگاه - 335 مادة تبصرة
.باشد می محض خطاء شود،

 رعایت عدم مهارت، عدم مباالتی، بی احتیاطی، بی از است اعم تقصیر -336 مادة تبصرة
.دولتی نظامات

 چاهی نباشد، مجاز آن در تصرف که دیگري جاي هر یا عام معبر در کسی هرگاه -339 مادة
 یا آسیب موجب که عملی هر یا دهد قرار عابران راه سر بر اي لغزنده چیز یا سنگ یا بکند

 در اعمال این اگر ولی بود خواهد خسارت یا دیه دار عهده دهد، انجام گردد عابران خسارت
 خسارت یا دیه دار عهده شود، واقع است مجاز آن در تصرفش که جایی در یا خود ملک

.بود نخواهد

 به اقدام یا مباالتی بی یا احتیاطی بی واسطۀ به غیرعمد قتل که صورتی در –616مادة
 شود واقع نظامات رعایت عدم سبب به یا است نداشته مهارت آن در مرتکب که امري

 دم اولیاي ناحیۀ از مطالبه صورت در دیه پرداخت به نیز و سال سه تا یک از حبس به مسبب
.باشد محض خطاي اینکه مگر شد خواهد محکوم

  .گردد نمی رانندگی تصادف اثر در غیرعمد قتل شامل ماده این مقررات –تبصره

موادي از قانون مسئولیت مدنی

 یا مال یا سالمتی یا جان به احتیاطی بی نتیجۀ در یا عمداً قانونی مجوز بدون هرکس -1 مادة
 ایجاد افراد براي قانون موجب به که دیگري حق هر به یا تجارتی شهرت یا حیثیت یا آزادي

 خسارت جبران مسئول شود دیگري معنوي یا مادي ضرر موجب که نماید وارد اي لطمه گردیده
.باشد می خود عمل از ناشی
 باشد، شده دیده زیان معنوي یا مادي خسارت موجب زیان کنندة وارد عمل که موردي در -2مادة

 عمل چنانچه و نماید می محکوم مزبور خسارات جبران به را او امر ثبوت و رسیدگی از پس دادگاه
 که خساراتی نوع همان جبران به را او دادگاه باشد مزبور خسارات از یکی موجب زیان کنندة وارده
.نمود خواهد محکوم نموده وارد
 تعیین قضیه احوال و اوضاع به توجه با را آن جبران کیفیت و طریقه و زیان میزان دادگاه -3مادة

 تأمین مدیون آنکه مگر کرد تعیین شود نمی مستمري صورت به را زیان جبران .کرد خواهد

.نماید تجویز را آن قانون آنکه یا بدهد آن پرداخت براي مقتضی
 وظیفه انجام مناسبت به که آنها به وابسته مؤسسات و ها شهرداري و دولت کارمندان -11مادة
 خسارات جبران مسئول شخصاً نمایند، وارد اشخاص به خساراتی احتیاطی بی نتیجۀ در یا عمداً
 وسایل نقص به مربوط و نبوده آنان عمل به مستند وارده خسارات هرگاه ولی باشند می وارده

 مربوطه مؤسسۀ یا اداره عهدة بر خسارات جبران صورت این در باشد مزبور مؤسسات و ادارات
 منافع تأمین براي ضرورت برحسب که اقداماتی هرگاه دولت، حاکمیت اعمال مورد در ولی است

 خسارات پرداخت به مجبور دولت شود، دیگري ضرر موجب آیدو عمل به قانون طبق اجتماعی

.بود نخواهد
 طرف از که باشند می خساراتی جبران مسئول هستند، کار قانون مشمول که کارفرمایانی-12مادة

 اینکه مگر است شده وارد آن مناسبت به یا کار انجام حین در آنان کارگران یا و اداري کارکنان
 اینکه یا آورده عمل به نموده، می ایجاب قضیه احوال و اوضاع که هایی احتیاط تمام شود محرز

 کارفرما بود نمی مقدور زیان ورود از جلوگیري هم باز آوردند می عمل به را مزبور هاي احتیاط اگر
.نماید مراجعه شود شناخته مسئول قانون مطابق که صورتی در خسارت واردکنندة به تواند می

 مقابل در را خود اداري کارکنان و کارگران تمام مکلفند 12 مادة مشمول کارفرمایان -13مادة
.نمایند بیمه ثالث اشخاص به آنان ناحیۀ از وارده خسارات

 جبران مسئول متضامناً آورند وارد زیانی مجتمعاً نفر چند هرگاه ،12 مادة مورد در -14مادة
  هریک مداخلۀ نحوة به توجه با آنان از هریک مسئولیت میزان مورد این در .هستند وارده خسارات

.شد خواهد تعیین دادگاه طرف از
 است االرودوهمچنین تاهرکجا است آن محاذي فضاي مالکیت مستلزم زمین مالکیت - 38 ماده

 راکه داردمگرآنچه فرازگرفتن و هوا در تصرف گونه همه حق مالک بالجمله زیرزمین به نسبت
.باشد استثناءکرده قانون
  که شودمگرتصرفی تضررهمسایه مستلزم کندکه خودتصرفی توانددرملک نمی کسی - 132 ماده

.ضررازخودباشد یارفع حاجت رفع وبراي بقدرمتعارف
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موادي از آیین نامۀ کمیتۀ حفاظت فنی و بهداشت کار

 مقررات اجراي حسن بر نظارت و کارفرمایان و کارگران مشارکت تأمین منظور به -1مادة
 هاي کارگاه در کشور مادي منابع و انسانی نیروي صیانت کار، بهداشت و فنی حفاظت
 ارتقاء و حفظ کار، از ناشی هاي بیماري و حوادث از پیشگیري همچنین و مشمول
 و فنی حفاظت هاي کمیته تشکیل کار، هاي محیط سازي سالم و کارگران سالمتی

 هاي کارگاه در نامه آیین این در مندرج مقررات و ضوابط رعایت با کار بهداشت
.است الزامی کشور

 نام به اي کمیته است مکلف کارفرما باشند، کارگر نفر 25 داراي که هایی کارگاه -2مادة
:دهد تشکیل ذیل اعضاء با کارگاه در کار بهداشت و فنی حفاظت کمیتۀ

او االختیار تام نمایندة یا کارفرما1.

کارگاه کارگران نمایندة یا کار اسالمی شوراي نمایندة2.

کارگاه سراستادکاران از یکی او نبودن صورت در و فنی مدیر3.

فنی حفاظت مسئول4.
:است ذیل شرح به کار بهداشتی و فنی حفاظت کمیتۀ وظایف -5مادة
 الزم پیشنهادات ارائۀ و کمیته جلسات در بهداشتی و حفاظتی مشکالت و مسائل طرح -1
.کار محیط سازي سالم و نواقص رفع جهت کارفرما به
 آنها رفع جهت الزم پیشنهادات و بهداشتی و حفاظتی نواقص و ایرادات کلیۀ انعکاس -2
کارگاه کارفرماي به

 اجراي جهت کار بازرسان و اي حرفه بهداشت کارشناسان با مساعی تشریک و همکاري -3
کار بهداشت و حفاظتی مقررات

 در حفاظتی و بهداشتی موازین و مقررات رعایت به نسبت کارگران آشناسازي و توجیه -4
کار محیط

 بدون و سالم مطمئن، کار انجام براي الزم هاي دستورالعمل تهیۀ در کارفرما با همکاري -5
کار محیط در حفاظتی و بهداشتی تجهیزات لوازم از صحیح استفادة همچنین و خطر

 عالقه کار بهداشت و فنی حفاظت امر در که کارگرانی تشویق جهت کارفرما به پیشنهاد -6
.دارند جدیت و
 به مربوط فرمهاي همچنین و کمیته جلسات صورت ارسال و تهیه منظور به الزم پیگیري -7

ذیربط هاي ارگان به کار از ناشی هاي بیماري و کار از ناشی حوادث

موادي از آیین نامۀ کمیتۀ حفاظت فنی و بهداشت کار

 منظور به ادواري معاینات و استخدام از قبل معاینات انجام در الزم پیگیري -8
 مراکز به حاصله نتایج ارائۀ و کار از ناشی هاي بیماري به کارگران ابتالء از پیشگیري
مربوطه بهداشت

 و مربوطه بهداشت مرکز به کارفرما طریق از اي حرفه هاي بیماري به مشکوك موارد اعالم -9
 هاي بیماري به پزشکی شوراي تشخیص به که کارگرانی براي مناسب شغل تعیین در همکاري

)کار قانون 92 مادة1 تبصرة موضوع( .دارند قرار ابتالء معرض در یا و شده مبتال اي حرفه
 و تنظیم و بهداشتی و حفاظتی مسائل نظر نقطه از مربوط اطالعات و آمار آوري جمع -10

کارگاه در موجود نواقص صورت فرم تکمیل
 حسن بر نظارت و کار محیط در بهداشتی و حفاظتی وسایل کار ابزار معاینۀ و بازدید -11

آنها از استفاده
 ضریب و تکرار ضریب تعیین و کارگران کار از ناشی هاي بیماري و حوادث آمار ثبت -12

حوادث ساالنۀ شدت
 نصب همچنین و اي حرفه هاي بیماري و حوادث میزان نمودار ترسیم بر نظارت -13

کار محیط در حفاظتی و بهداشتی آموزشی پوسترهاي
کارگاه در بهداشتی و حفاظتی خطرات ایجاد هاي کانون اعالم -14
 کار ابزار و آالت ماشین استقرار و محصوالت و اولیه مواد آرایش و ترتیب و نظم بر نظارت -15

کار محیط در کارگر و کار صحیح تطابق همچنین و ایمن و صحیح نحو به
 شرایط برحسب بهداشتی و حفاظتی موازین با منطبق و روشن مشی خط تعیین -16

 از پیشگیري و کار محیط ایمنی و بهداشت سطح ارتقاء و حفظ جهت کارگاه هر اختصاصی
شغلی هاي بیماري و احتمالی خوادث ایجاد

 در اعمال جهت بهداشتی و حفاظتی اجرایی هاي دستورالعمل صدور و تصویب و تهیه -17
 فیزیکی، عوامل از ناشی هاي بیماري و عوارض ایجاد از پیشگیري مورد در کارگاه داخل

.کار محیط روانی و بیولوژیکی ارگونومیکی، شیمیایی،
 به کارگاه در اي حرفه بهداشت و حفاظت مسئولین و کار بهداشت و فنی کمیتۀ وجود -6مادة

.بود نخواهد شده وضع مقررات قبال در کارفرما قانونی هاي مسئولیت رافع وجه هیچ
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موادي از قانون تأمین اجتماعی

بیمه شدگان و افراد خانوادة آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند،  -54مادة
در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتالء به بیماري می توانند از خدمات پزشکی استفاده 

  -عهدة سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیۀ اقدامات درمانی سرپایی . نمایند
.بیمارستانی، تحویل داروهاي الزم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد

حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن براي بیمه شده  -60مادة
مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات . اتفاق می افتد

وابسته یا ساختمان ها و محوطۀ آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطۀ 
. کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد

مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا براي معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و 
برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط براین که 

حوادثی که براي بیمه شده حین . حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد
اقدام براي نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثۀ ناشی از کار 

. محسوب می شود
در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی  -66مادة 

و بروز بیماري ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان 
او بوده سازمان هزینه هاي مربوط به معالجه خدمات پزشکی که به و غرامات و مستمري ها و غیره 

.این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود 50را پرداخته و طبق مادة 
مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع این ماده به سازمان از این  -1تبصرة 

.بابت بريء الذمه شود

قوانین و مقررات بیمه

 :ایران بیمه قانون یک ماده تعریف در .ریسک انتقال براي است روشی تعریف؛ ساده ترین در بیمه
 پرداخت ازاي در می کند تعهد )گر بیمه( طرف یک آن موجب به که قراردادي از است عبارت بیمه
 را او بر وارده خسارت حادثه بروز یا وقوع صورت در )گذار بیمه(دیگر طرف از وجوهی یا وجه

 که را وجهی و گذار بیمه را تعهد طرف گر، بیمه را متعهد .بپردازد را معینی وجه یا نموده جبران
.نامند بیمه موضوع می شود بیمه که را آنچه و بیمه حق می پردازد گر بیمه به گذار بیمه

 در بار نخستین اما .است است قرن یک حدود غیررسمی صورت به کشور در بیمه فعالیت سابقه
 نخستین .پرداختند ایران در نمایندگی تاسیس به امریکایی بیمه شرکت دو خورشیدي 1289 سال

 شرکت ها ثبت به مربوط قانون رسید تصویب به بیمه شرکت هاي درخصوص ایران در که قانونی
 همچنین و1313 آبانماه پانزدهم تاریخ در ایران بیمه سهامی شرکت تاسیس .شد تصویب
 .دانست ایران بیمه بازار تحوالت آغاز نقطه باید را 1316 اردیبهشت هفتم در بیمه قانون تصویب

 ثبت را ایران در خود نمایندگی هاي و شعب خارجی بیمه شرکت 10 حدود در قانون این تصویب با
 " شرق بیمه" نام با ایرانی خصوصی بیمه شرکت نخستین خورشیدي 1329 درسال .کردند

.شد تاسیس ایران مرکزي بیمه خورشیدي 1340 سال در .شد تاسیس

بیمه انواع
:می شوند تقسیم کلی دسته چهار به بیمه ها

خاص   -مسئولیت        -اموال           -اشخاص       

غیره و درمان ، حادثه ، عمر هاي بیمه شامل : اشخاص بیمه-1
 صادرات ( نقل و حمل سوزي، آتش ، )بدنه ، ثالث شخص (اتومبیل هاي بیمه  شامل :اموال بیمه-2
)خسارت جبران(مهندسی بیمه ،)داخلی ، ترانزیت ، واردات ،

 و پزشکان مهندسان،( اي حرفه مسئولیت بیمه عمومی، مسئولیت بیمه شامل :مسئولیت بیمه-3
مسئولیت هاي بیمه دیگر و تولیدکنندگان، مسئولیت بیمه ،)عیره

 و اسب بیمه مرغ، شتر بیمه  صندوق، در پول بیمه بانکی، وامهاي بیمه شامل :خاص هاي بیمه-4
غیره

گودبرداري بخصوص ساختمانی عملیات در هاي نامه بیمه مهمترین
)مجري مهندس و طراح مهندس ، ناظر( مهندسین اي حرفه مسئولیت بیمه
کارکنان قبال در کارفرما حرفه اي مدنی مسئولیت بیمه
ثالث شخص بیمه
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بیمه نامه مسئولیت حرفه اي مهندسین

این بیمه نامه در جهت برقراري تأمین حرفه اي مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در 
عضویت سازمان هاي نظام مهندسی استان ها، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازي 

بر اساس این بیمه نامه، . و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري می باشند، عرضه شده است
مسئولیت حرفه اي اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق 

قوانین بیمه  و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداري و آئین نامه  هاي اجرایی 
و کارکنان  ...) شامل همسایگان، عابرین و (مربوطه در برابر مالکین ساختمان ها، اشخاص ثالث 

تعهدات بیمه اي براي خسارت بدنی  . اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه اي قرار می گیرد
تا مبلغ دیه قانونی براي هر نفر و براي خسارت مالی مطابق تقاضاي مهندس طراح، محاسب و  

. ناظر خواهد بود

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش 
:قرار گیرد

هزینه هاي پزشکی    -نقص عضو         -فوت       

اگر در صورت غفلت و یا سهل انگاري آنها خسارتی به ساختمان و اشخاص ثالث وارد آید که 
تعهدات بیمه اي براي خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی  . مهندسین فوق مسئول آن شناخته شوند

مدت  . براي هر نفر و براي خسارت مالی مطابق تقاضاي مهندس طرح ، محاسب و ناظر خواهد بود 
شامل دوره اجراي عملیات ساختمانی و پس از (بیمه براي هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه 

.سال پس ادامه می یابد 10شروع می گردد و تا حداکثر ) آن 

بیمه عملیات ساختمانی
مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث 

 پی گودبرداري، خاکبرداري، تخریب، شامل ساختمانی عملیات جریان در چنانچه نامه بیمه دراین
 با گر بیمه آید وارد ثالث اشخاص به مالی و جانی خسارات جدید، بناي احداث مراحل و کنی،

 کلیه که است ذکر به الزم .آمد خواهد بر خسارت جبران عهده از نامه بیمه شرایط رعایت
.دارند نیاز نامه بیمه این به ساختمانی عملیات اجرایی عوامل و صاحبکاران

:از عبارتند میگردد نامه بیمه کارایی عامل که نامه بیمه این ویژگیهاي اهم
 کار انجام به مربوط عملیات از بخشهایی یا بخش هر اجراي که حقوقی یا حقیقی اشخاص -1

.شوند می تلقی گذار بیمه باشند دار عهده بیمه مورد محل در را بیمه موضوع
 حقوقی و حقیقی اشخاص مجموعه مسئولیت پوشش و نامه بیمه جامعیت موجب شرط این    

 و صاحبکار ناظر، مهندسین جمله از .گیرد می بر در را بیمه مورد بناي احداث در اندرکار دست
... و فرعی پیمانکاران

 اینکه معیار است نامه بیمه این در حادثه مسئول تشخیص مالك ، دیگر توجه قابل موضوع  -2
 یعنی است گر بیمه براي مسئولیت احراز به شرط به اول وهله در است خسارت مسئول گذار بیمه
 جبران وارده خسارت گردد محرز گذار بیمه مسئولیت گر، بیمه براي مدارك و شواهد به توجه با اگر

 گذار بیمه بودن مسئول بر مبنی قانونی مراجع رأي به منوط صرفاً خسارت پرداخت شدو خواهد
.باشد نمی

 موظف گذار بیمه نامه، بیمه شرایط در است کار ایمنی شرایط تعریف دیگر، مهم نکات از -3
 عمل به نماید می رعایت حادثه وقوع از جلوگیري براي عرفاً کس هر که را الزم اقدامهاي گردیده

 از و دارد قرار بیمه قانون در شده تعیین مبنا را ایمنی اقدامات رعایت شرط گر بیمه واقع در .آورد
 بیمه مورد از نامه بیمه هر صدور از قبل گذار بیمه البته .است نموده خوداري نامتعادل شرایط اعمال

 .نمود خواهد توصیه را کار آن خاص ایمنی شرایط نیاز صورت در و آورد خواهد بعمل کارشناسی
 می مدنظر خاصی ایمنی شرایط چنانچه که نماید توجه بایستی نامه بیمه صدور هنگام گر بیمه البته
 نامه بیمه صدور از قبل خساراتی اگر همچنین و گردد قید نامه بیمه خصوصی شرایط در حتماً باشد
 در گردد استثناء و قید خصوصی شرایط در است الزم است شده ایجاد مجاور ساختمانهاي براي
 یاد موضوعات با مرتبط خسارتی مدعی گذار بیمه نامه، بیمه صدور از بعد چنانچه اینصورت غیر

.گردید خواهد مواجه مشکل با پاسخ در گر بیمه باشد شده

 بیمه مذکور ماده در که باشد می 3/4 ماده نامه، بیمه در مقرر خاص ایمنی شرایط جمله از البته    
 سطح در متر یک تقریبی فاصله به مجاور ساختمانهاي دیوارهاي کنار در است گردیده موظف گذار

 ایجاد از پس و نموده متوقف آالت ماشین توسط را خاکبرداري عملیات کف در متر دو فاصله به و
 با را ستونها بین هاي دهانه آنها نمودن مهار و ستونها استقرار و دستی ابزار با ستونها نصب محل

 .نماید خاکبرداري دستی وسایل
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بیمه عملیات ساختمانی
مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث 

 بیمه مذکور ماده در که باشد می 3/4 ماده نامه، بیمه در مقرر خاص ایمنی شرایط جمله از البته
 سطح در متر یک تقریبی فاصله به مجاور ساختمانهاي دیوارهاي کنار در است گردیده موظف گذار

 ایجاد از پس و نموده متوقف آالت ماشین توسط را خاکبرداري عملیات کف در متر دو فاصله به و
 با را ستونها بین هاي دهانه آنها نمودن مهار و ستونها استقرار و دستی ابزار با ستونها نصب محل

 موارد اکثر در تقریباً که است معمول عرف و متداول روش این .نماید خاکبرداري دستی وسایل
 مجاور هاي دیواره از خاکبرداري توقف فاصله است ذکر به الزم البته .نمایند می رعایت بنا احداث

 که مالیم شیب یک با امر این و دارد زمین صفر سطح از خاکبرداري عمق با مستقیم ارتباط کف در
 به توجه با درجه 30 الی 25 شیب معموالً .گیرد می انجام بود خواهد مانده باقی خاك ثبات عامل

.میگردد پیشنهاد خاك نوع
 مالك خسارت مثبت مدارك و گر بیمه کارشناس نظر اول وهله در خسارت میزان تعیین در    •

  نماید راجلب زیاندیده رضایت شده یاد روش با مینماید سعی گر بیمه عموماً و باشد می عمل
 به موضوع زیاندیده با گذار بیمه و گر بیمه بین خسارت مبلغ در اختالف صورت در بهرحال

 و دادگستري رسمی کارشناس نظر نیز نهایت در و است اجرا قابل الطرفین مرضی کارشناسی
.بود خواهد حاکم قضایی مراجع یاراي

  مانند ندارد تعهدي گر بیمه باشد گذار بیمه اختیار از خارج آن منشاء که خسارتهایی در    •
 ایجاد یا و تشدید عامل گذار بیمه عمل صورتیکه در این رغم علی .... و لرزه زمین رانش زلزله،
 میزان به را وارده خسارت گر بیمه شود شناخته مسئول ارتباط این در و باشد خطر کننده

.نمود خواهد جبران خطر تشدید یا ایجاد در گذار بیمه عاملیت
 مجاور ساختمانهاي در شده ایجاد سطحی ترکهاي از ناشی خسارات استثناء موارد جمله از    •

 است امر این علت باشد ننموده وارد اي لطمه شده یاد ساختمانها استحکام به که است
 صورت شهرها قدیمی بافت در که سازهایی و ساخت اتفاق به قریب در قبیل این از خسارات

 اینکه تشخیص دیگر طرف از و است بدیهی امري مجاور ساختمانهاي قدمت بدلیل گیرد می
 به است داشته وجود قبل از یا است بیمه مورد ملک ساختمانی عملیات از ناشی مذکور خسارات

.باشد نمی تمیز قابل راحتی

بیمه مسئولیت مدنی حرفه اي کارفرما در قبال کارکنان

 بدین .دهد می قرار بیمه پوشش تحت کارکنان مقابل در را گزار بیمه مدنی مسئولیت نامه بیمه این
 شاغل کارکنان به بدنی خسارت حادثه اثر در کار، محل در کار انجام جریان در چنانچه که معنی
 وارده خسارت گردد محرز گر بیمه براي ارتباط این در گزار بیمه مسئولیت و آید وارد گزار بیمه

 غرامت و پزشکی هاي هزینه پرداخت شامل بدنی، خسارت جبران از منظور .شد خواهد جبران
.باشد می کارکنان فوت و عضو نقص

 سازمانها، شرکتها، جمله از نمایند تهیه میتوانند حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه را بیمه این
 مجریان همچنین و هستند فعال خدمات و تعمیرات تولید، امور در که کارگاههایی و کارخانجات

.تجاري و مسکونی بناهاي سازهاي و ساخت و عمرانی هاي پروژه

 تحت مشخص و معین امور انجام جهت را افرادي یا فرد که حقوقی و حقیقی شخصیت هر واقع در
 و نظارت در قصور و انگاري سهل از ناشی بدنی خسارات براي خود کارکنان مقابل در دارد امر

 این و است مسئول ایمنی اقدامات ضعف و کار حین در معیوب و حفاظ بی وسایل از استفاده
 کارگر و کارفرما مابین فی قراردادي ارتباط آنجائیکه از همچنین .نمایند بیمه توانند می را مسئولیت

 غرامتهاي خصوص در کارکنان مقابل در کارفرما مسئولیت محدودکننده یا رافع )استخدام نوع(
 روزمزد، پیمانی، رسمی، از اعم را شاغل کارکنان کلیه بیمه این باشد نمی کار حوادث از ناشی

 بیمه پوشش تحت را دارند فعالیت بیمه مورد پروژه در وقت پاره یا وقت تمام بصورت که قراردادي
  .دارد اي

 شرکتها، جمله حقوقی،از و حقیقی اشخاص کلیه و کار قانون مشمول کارفرمایان کلیه
 همچنین و هستند فعال خدمات و تعمیرات تولید، امور در که کارگاه هایی و  کارخانجات سازمانها،

 خود کارکنان مقابل در که تجاري و مسکونی بناهاي ساخت وسازهاي و عمرانی پروژه هاي مجریان
 معیوب و بی حفاظ وسایل از استفاده و نظارت در قصور و سهل انگاري از ناشی بدنی خسارات براي

.دارند نیاز بیمه این به هستند مسئول ایمنی اقدامات ضعف و کار حین در

  قرار پوشش مورد ذیل سطوح از یکی در خطرات است ممکن بیمه در مندرج شرایط به توجه با
  :گیرد

  بیمه شاغل کارکنان به بدنی خسارت حادثه اثر در کار، محل در کار انجام جریان در چنانچه -1
  جبران وارده خسارت گردد محرز بیمه گر توسط ارتباط این در گزار بیمه مسئولیت و آید وارد گزار

  عضو نقص غرامت و پزشکی هزینه هاي پرداخت شامل بدنی، خسارت جبران از منظور .شد خواهد
 .می باشد کارکنان فوت و
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بیمه مسئولیت مدنی حرفه اي کارفرما در قبال کارکنان

  معیوب و بی حفاظ وسایل از استفاده و نظارت در قصور و سهل انگاري از ناشی بدنی خسارات -2
 ایمنی اقدامات ضعف و کار حین در

  به وارده جانی هاي خسارت مقابل در را خود مسئولیت توانند می ساختمانی پیمانکاران -3
  دهند قرار پوشش تحت کار محل در مشاغل کارگران

  می قرار پوشش تحت صنعتی و تولیدي واحدهاي فعال کارگران به وارد جانی هاي خسارت -4
  مالی هاي هزینه بیمه شرکت جرح یا فوت به منجر حادثه بروز صورت در که شکل این به .دهد

  کند می جبران را وارده خسارت

  بیمه مورد محل در کار اجراي از ناشی که است حوادثی از موارد آن به منحصر بیمه اي پوشش- 5
 باشد افتاده اتفاق

)اجباري( اصلی هاي پوشش
فوت     
عضو نقص     

)اختیاري کلوزهاي( فرعی هاي پوشش

کارگاه از خارج ماموریت هاي    
کارگاه به وابسته اماکن    
کامل طور به موتوري نقلیه حوادث    
فرعی پیمانکاران مسئولیت    
مشاور یا ناظر مهندسین مسئولیت    
دادگاه راي بدون خسارت پرداخت    
تعرفه اعمال بدون پزشکی خسارت پرداخت    
کارگر هر براي اجتماعی تامین سازمان مطالبات    
... و پیمانکار .کارفرما شخص    
ثالث اشخاص جانی خسارت    
 سال هر دیه افزایش     
کارگران روزانه غرامت پرداخت    
بیمه شده فعالیت به نامرتبط حوادث اثر بر کارکنان جسمی صدمات    
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اجراي سازه نگهبانو  گودبرداريآشنایی با روشهاي 

صالحیت اجرا

رشته مهندسی عمران و معماري

ساعت 24
 

سعید غفارپور جهرمی :مدرس
عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی تهران

چگونگی کاهش خطرات گودبرداري

هاي اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ و سایر سطوح خدماتی  در سال
هاي  اما در بیشتر موارد از همان روش. نیز بیشتر شده است   ها، عمق گودبرداري در ساختمان

.شود هاي کم عمق گذشته استفاده می سنتی که در گود

خطرهاي ناشی از گود برداري

 ایمنی کارکنان داخل و اطراف گود و عابران و وسایل نقلیه در مقابل حوادث احتمالی به ویژه
خطر ریزش گود

هاي مجاور گود در اثر گودبرداري یا ریزش گود دیدگی و تخریب ساختمان خطر آسیب.

هاي شهري در اثر گودبرداري یا ریزش گود دیدگی تاسیسات و شریان خطر آسیب.

پارامترهاي موثر در سطح خطر گودبرداري

عمق گود–

نوع خاك–

حساسیت ساختمانهاي مجاور–

جریان آب–

ارتعاش وجود بار دینامیکی–

101



12/7/2014

2

هاي خطرناك بودن گود نشانهبرخی 

ساختمان مجاور یتحساس
  ،، ضعیف بودن مالت دیوارهامقاوم عدم وجود اسکلتحساسیت به نشست نامتقارن، 

دادگی  نشست و شکم ،شکستگی، ضعف اجرایی ساختمان، وجود تركآشکار و عالئم 
دیوارها

ضعیف بودن خاك
خاك سست، غیرمتراکم، خاك نرم، خاك دستی، تپه ماهور تسطیح شده  

بودن گودو عریض عمیق 

عمق گود ار زیر پی همسایه–عمق گود از تراز صفر

و زیرسطحی  هاي سطحی آبتاثیر رطوبت، 
افزایش وزن مخصوص، کاهش پارامترهاي مقاومت برشی، ایجاد فار آب حفره اي و 

کاهش تنش موثر، نیروي جریان، شسته شدن خاك، سرازیر شدن آب به گود، نشت  
آب از جداول مجاور گود، نشت آب از تاسیسات آبرسانی و فاضالب، قنات، چاه

شرایط سربار لبه گود
بار دینامیکیارتعاش و  ، گُذر پرتردد، )تعداد طبقات، کاربري، فاصله، ابعاد( ساختمان

هاي خطرناك بودن گود نشانهبرخی 

بازماندن گودزمان مدت 
تغییرات رطوبتی، تغییر حجم، تغییرات مقاومتی، پدیده خزش

شیبدار بودن زمین

اجراي نادرست سازه نگهبان

عالئم هشدار قابل روئت
ترك خوردگی، نشست و جابجایی هاي بیش از حد در دیواره گود
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گود جریان آب در کاهش پایداري خطر

گود جریان آب در کاهش پایداري خطر
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تخمین جنبش در توده خاك از طریق پایش ترك

پایش ترك در دیوارهاي داخلی و خارجی

تخمین جنبش در توده خاك از طریق پایش ترك

پایش ترك در کف حیاط یا  کف زیرزمین
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)مانیتورینگ(پایش و  رفتارنگاري 

 برداري نقشه عملیات و دقیق ابزار از استفاده پایش، عملیات از منظور
  و تغییرشکل حرکات، کنترل و رفتارنگاري رصد، جهت )ژئودزي میکرو(

.است گود مجاور ساختمانهاي و گود دیواره در خاك نشست
  مطرح مسائل از همیشه ها سازه ایمنی حفظ و ها خرابی موقع به تشخیص

  پیش براي .است بوده اجرا و طراحی هاي بخش در ساختمان مهندسین بین
  مدلهاي یا تجربی روابط از معموال بحرانی شرایط در ها سازه رفتار بینی

.شود می استفاده عددي
  گرهاي حس نصب و محل انتخاب شامل اي سازه پایش موفق برنامه یک

  سالمت و عملکرد روي بر که اساسی پارامترهاي گیري اندازه براي مناسب
  طول در شده ثبت اطالعات دقیق وتحلیل تجزیه و باشند می موثر سازه
  میتوان طریق این از آمده دست به اطالعات بر استناد با .باشد می زمان

 گیري پیش اقدامات براي و کرد بینی پیش را سازه هاي آسیب و ها خرابی
.نمود ریزي برنامه کننده
  میتواند اطالعات این نگرفتن جدي و رفتارنگاري هاي داده به توجه عدم

  پرتجربه و متخصص افراد توسط باید پایش نتایج .گردد فاجعه بروز موجب

  اعالم و )(Alerts هشدارها موقع به تا گیرد قرار بررسی مورد و تفسیر
  .گردد اعالم طراحی و نظارت و اجرائی دستگاههاي به )Alarms( خطرها

)مانیتورینگ(پایش و  رفتارنگاري 

میکروژئودزي
 با و زیاد بسیار دقت با گود جداره یا سازه حرکات بررسی و سنجی رفتار جهت دقیق ابزار بوسیله که اقداماتی مجموعه
.شود می انجام هاي جابجائی سازي آشکار هدف با و ژئودتیک محاسبات و مشاهدات از استفاده

 حین در مجاور هاي سازه جداره و گود داخل در ) (tilt انحراف و برش کشش، سنجندة ابزارهاي ،ژئوتکنیکی روش در

  منظور به گودبرداري از پس و حین در مستمر بطور هاسنجنده این از حاصل اطالعات و گردیده نصب گودبرداري عملیت
 .آورندمی پدید را خاك حرکات و رفتار کنترل امکان ابزارها این .گیرندمی قرار مطالعه مورد پایداري کنترل

  عمدتا( ژئودتیکی مشاهدات طریق از و ایجاد سازه اطراف محیط و بدنه روي بر نقاط از ايشبکه ژئودتیکی، روش در

  کنترل امکان مشاهدات اینگونه .گرددمی واقع پایش مورد سازه رفتار مختلف، زمانی هايوهله در )مختصات و زاویه طول،
.سازندمی مهیا را سازه بیرونی شکل تغییر

  دقت افزایش با خصوصا اخیر سالهاي در هاسازه خارجی رفتارسنجی منظور به مهندسی ژئودزي مشاهدات بکارگیري
  تواندمی عالوه بهGPS .است گردیده برخوردار پیش از بیش توجه و اهمیت از،GPS ویژه به گیري،اندازه وسایل

  و گود جداره حرکات پایش خصوصا ها،سازه دقیق کنترل براي نیز )آنتن چندین با گیرنده یک یعنی( آنتنی چند بصورت
 امکان آمدن بوجود اخیر، سالهاي تحوالت ترینعمده از .گیرد قرار استفاده مورد اطراف، هاي سازه رفتار ايزاویه پایش
-سازه رفتارسنجی در .است داشته ايعمده سهم میان این درGPS که بوده خودکار و آنی بصورت هاسازه پیوستۀ پایش

  بردارهاي تفسیر طریق از مهندسین و یافته خاتمه جابجائی بردارهاي ارائۀ با کار نوعا ژئودتیکی مشاهدات کمک به ها

  کاري جابجائی بردارهاي طریق از سازه شکل تغییر تفسیر و تعبیر که نیست شکی .کنندمی تحلیل را سازه رفتار جابجائی
. است بسیار عملی تجربۀ نیازمند و بوده دشوار
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)مانیتورینگ(پایش و  رفتارنگاري 

مهمترین تجهیزات پایش ژئودتیکی
عملیات ژئودزي و میکروژئودزي به منظور پایش حرکات و تغییرمکانهاي اطراف گود و ساختمانهاي مجاور شامل

استفاده از دوربین نقشه برداري با دقت باال-
در جداره گود و ساختمانهاي اطراف) تارگت  -رفلکتور( نصب ابزار دقیق -
)انتخاب نقاط ایستگاهی ثابت در درون گود و محیط اطراف گود(پیالربندي متناسب با هندسه گود-
دقت در قرائت-
سرشکنی خطا ها-
تفسیر صحیح نتایج پایش-

)مانیتورینگ(پایش و  رفتارنگاري 

مهمترین تجهیزات پایش ژئوتکنیکی

ارزیابی میزان و توزیع فشار در خاك: (Pressure Cell) -فشارسنج خاك

ارزیابی میزان و مقدار نیرو در خاك یا المانهاي سازه  :  Load Cell)–سنجنیرو
مهارها-اي

براي اندازه گیري میزان تغییر شکل و جابجایی   :  Extensometer–کشش سنج 
بین یک یا چند نقطه

براي رفتار نگاري تغییرات شیب ساختمانها شامل یک  :   Tiltmeter–کجی سنج 
پاندول معکوس است که با تغییر شیب منحرف می شود

اندازه گیري حرکات افقی یا سطحی:    Inclinometer -انحراف سنج
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)مانیتورینگ(پایش و  رفتارنگاري 

)مانیتورینگ(پایش و  رفتارنگاري 

مهمترین تجهیزات پایش ژئوتکنیکی

اندازه گیري میزان بازشدگی ترکها  :  Crack&JointMeter -شکاف سنج درزه و

اندازه گیري میزان کرنش در خاك و دیگر المانهاي سازه اي:  StrainGage -کرنش سنج

براي ارزیابی نشست و تغییرمکان اطراف گود:  Settlement Meterنشست سنج 
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ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی

درباره پایش و رفتارنگاري گود
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ها اقدامات قابل انجام براي کاهش خطر گودبرداري

کار ساختمان در حال ساخت هستید اگر سرمایه گذار و یا صاحب

 شودهاي معتبر به صورت کامل و دقیق انجام  بررسی هاي مکانیک خاك از طریق شرکت

 الزم را داشته باشد سازه نگهبان دقتگود و  یحاطردر مهندس محاسب.

مسلط باشندهاي اجرایی  گزارش مکانیک خاك و  نقشهپروژه به ناظر و مجري  مهندس.

 هاي  و مشخصات سازه) دستی، ماشینی(، روش انجام گودبرداري از شروع تا پایان کاراجراي مراحل
.در نقشه هاي اجرایی دیده شودبه خوبی گود نگهبان و دیگر اقدامات حفاظتی شیب 

نماینده شرکت مکانیک خاك  و محاسب ،مجري ،قبل از اجرا جلسه مشترکی با حضور مهندسین ناظر
بهتر است در این جلسه . و بررسی شودمرور احتمالی اشکاالت و خطرات  ،مراحل شود تابرگزار 

.ضر باشدارداري و مسئول اجراي سازه نگهبان نیز حبمسئول فنی خاکو پیمانکار 

ها اقدامات قابل انجام براي کاهش خطر گودبرداري

داردقرار مسکونی ساختمان محل گودبرداري  اگر در مجاورت

ودهاي مکانیک خاك  انجام ش قبل از گودبرداري بررسی.

  مشخص شودسازي آن  ي حفاظت و مقاوم نحوهگود با توجه به نوع بنا و عمق قرارگیري پی  نسبت به کف. 

مشخص شودي گودبرداري و حفاظت از گود یا سازه نگهبان  هاي اجرایی، نحوه در نقشه

شروع گودبرداري، زمان برپایی سازه نگهبان، زمان خاتمه گودبرداري  زمان(بندي مشخصی داشته باشد  دوره باز بودن گود باید زمان(

 داشته باشندمهندس ناظر و در صورت لزوم نماینده شرکت مکانیک خاك باید بر عملیات گودبرداري نظارت.

اصول فنی انجام شودبا رعایت و تایید شده هاي اجرایی و مشخصات اجرایی  گودبرداري و اجراي سازه نگهبان باید مطابق نقشه .

مورد پایش قرار گیرد نشست و غیره  ،، صداي غیرعاديخوردگی تركهاي مجاور از نظر در جریان گودبرداري وضعیت ساختمان. 

 انشعاب قطع گرددمراجع مربوطهبا هماهنگی  …تأسیسات شهري گاز، آب، برق وآسیب دیدگی در صورتی ،.

 لیه نشودختملک فونداسیون یر و خاك زنزدیک نشودهاي مجاور گودبرداري بیش از حد  به ساختمان.

وقفه طوالنی احتمال خطر . سازي آن است  عملیات داخل گود و ایمنسریع هاي کاهش خطرات گودبرداري، اتمام  یکی از بهترین راه
.را افزایش می دهد
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غیراصولی خطرات گودبرداري

ها اقدامات قابل انجام براي کاهش خطر گودبرداري

کنید در صورتی که داخل گود کار می

را به دام انداخته و در عرض چند دقیقه هالك کندشما تواند ظرف چند ثانیه  هاي گود می ریزش دیواره.

 شوید و  دقیقه خفه می 3اگر در زیر خاك ریزش کرده مدفون شوید در عرض کمتر از . تن است 2تا 1.6وزن هرمتر مکعب خاك
ریزش گود تنها خطر گودبرداري  . حتی اگر زنده بیرون آیید، احتماالً بار خاك صدمات داخلی شدیدي به بدن شما وارد آورده است

.نیست و کمبود اکسیژن، هواي سمی، گازهاي قابل انفجار و خطوط برق مدفون نیز ممکن است جزء خطرات باشند

هایی که خطر سقوط اشیاء وجود دارد حتماً از کاله ایمنی استفاده کنید در داخل گود به ویژه در محل.

هاي براق و شبرنگ استفاده کنید در صورتی که در معرض برخورد با ترافیک عبوري هستید از پوشش.

مواظب خطر سقوط قطعات سست خاك یا سنگ باشید.

در زیر بارهاي آویزان نایستید و یا کار نکنید.

آالت خاکبرداري فاصله بگیرید از ماشین.

دست گود حضور دارند، بر روي دیوارها و یا سطوح مشرف به گود کار نکنید در صورتی که کارگرانی در پایین.

ي تجمع آب دارد نشوید؛ مگر آنکه به خوبی محافظت شده باشید وارد گودي که نشانه.

 هستید، حتماً باید فردي مطلع در بیرون از محوطه خطر، مراقب وضعیت در کف گود در صورتی که داخل گود مشغول کندن دیواره
.)پایش گود( پایداري گود و کار شما باشد
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ها اقدامات قابل انجام براي کاهش خطر گودبرداري

در صورتی که از طرف شهرداري یا دیگر نهادها، مسئول کنترل طرح و اجراي ساختمان هستید

روز قبل از شروع گودبرداري موضوع را به طور کتبی به  30بهتر است که سازنده ساختمان حداقل بزرگ هاي  گودبرداري در
.اطالع داده و رونوشت آن را به شهرداري ارائه نماید اطراف مالکین

کنترل سازه نگهبان طرف  . ها توسط شهرداري ضروري است هاي سازه نگهبان و کنترل آن قبل از صدور پروانه ارائه نقشه
.انجام شودو مهندسان معتمد و پرتجربه در این زمینه معابر عمومی بهتر است توسط معاونت فنی و عمرانی 

 هاي مکانیک خاك انجام شده از طریق  قبل از صدور پروانه، ارائه گزارش بررسی سه متر در گودهاي با عمق بیش از
.ها توسط شهرداري ضروري است هاي معتبر توسط مالک و کنترل آن شرکت

در نزدیکی کارگاه تابلویی براي اعالم مشخصات عمومی گودبرداري نصب کندباید  مالک:

،)هفته(سازي گود تاریخ تکمیل ایمن ،)هفته(تاریخ شروع گودبرداري، تاریخ تکمیل گودبرداري•

 ،)هفته(تاریخ خاتمه دوره باز بودن گود

روش حفاظت گود، عمق گودبرداري، روش گودبرداري،•

نام مهندس طراح گود، نام مشاور ژئوتکنیک پروژه، نام مهندس طراح پروژه،  نام مهندس ناظر پروژه،•

نام مهندس ناظر گودبرداري نام پیمانکار اجراي گود،

از در صورتی که براي حفاظت گود یا ساختمان مجاور نیاز به انجام کارهاي ساختمانی عمده در زمین یا ساختمان مجاور باشد، 
.اخذ شودمالک آن است رضایت نیاز لحاظ حقوقی 

غیراصولی خطرات گودبرداري
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غیراصولی خطرات گودبرداري
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اجراي سازه نگهبانو گودبرداريآشنایی با روشهاي 

صالحیت اجرا

رشته مهندسی عمران و معماري

ساعت 24
 

سعید غفارپور جهرمی :مدرس
تهرانعضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی 

انواع روشهاي پایداري سازي گود

شیب پایدار

پله اي -شیب پلکانی

 مسلح سازي به روش میخ گذاري)Soil Nailing(

 انکراژ-سولجر(المان قائم و مهارگذاري (Anchorage) (

فلزي -دوخت به پشت به کمک مهار و بلوك بتنی(Tie Back ) 

 دیوارة دیافراگمی )( Diaphragm Wall

 مهار متقابل با المان فشاري و تیرك از جلو )( Reciprocal Support

 اجراي شمع)Piling (

 سپرکوبی)( Sheet Piling

اختالط عمقی یا تزریق با فشار باال

  ساخت از باال به پایین

 ریزشمع اجراي)Micro piles(

 به روش جزیره ايساخت

خاك مسلح

 خرپا اجراي)( Truss Construction
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پایداري سازي گودها

:  انتخاب روش مناسب در گودبرداري ها نیازمند بررسی، مطالعه و مالحظه در موارد زیر الزامی است

بررسی وضعیت ژئوتکنیکی   •

داشتن دانش سازه اي   •

انتخاب  مواد و مصالح مناسب•

توجه به روشهاي متنوع در اجرا •

تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز •

اجرا مقایسه هزینه هاي •

گودبرداري بیش از آنکه یک علم جدید باشد یک تکنیک است که دانشهاي قبلی ما را به یکدیگر پیوند و از آنها براي 
.حل مسئلۀ کمک می گیرد

معیارهاي انتخاب و روش اجرا  

حجم کار -
عمق گود -
:شرایط قرار گیري طرح -

داخل شهر یا خارج آن -
شلوغی یا خلوتی محیط طرح  -

:موقعیت اطراف طرح -
)کاربري احتمالی آن ( زمین بایر     -
)عرض و حجم ترافیک( معبر               -
)کاربري، تعداد طبقات، موقعیت(ساختمان       -

شیب زمین  -
ماشین آالت موجود -
نیروي انسانی موجود -
قوانین و ضوابط اداري و فنی-
شرایط اقتصادي  -
رایج و متداول شدن اجراي سازة نگهبان  -

هاي آتی مداوم بودن کار مجري و ضرورت اجراي سازة نگهبان در پروژه -
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پایداري سازي بدون اجراي  -1
سازه نگهبان با شیب پایدار  

(Stable slope)پایدار      شیب با پایداري سازي 

  روشهاي سایر با مقایسه در اجرا زمان و مستقیم هزینۀ نظر از شیب دار، صورت به موقت گودبرداري هاي اجراي
 .باشد سریعتر و اقتصادي تر تواند می گودبرداري در پایدارسازي

  تراوش حجم همچنین .کرد اجرا نظر مورد زمین محدوده در را شیب بتوان که است امکان پذیر شرایطی در روش این
  سازة نوع هیچ روش، این انتخاب با  .باشد کنترل قابل یا محدود باید گود  کف و ها دیواره از گود به وارد زیرزمینی  آب

  منطقه، خاك از کافی اطالعات بر مبتنی بایستی پایدار شیب روش به گودبرداري اجراي اما شود نمی اجرا نگهبان
  نباید روش این در است ذکر به الزم .باشد پایداري تحلیل اساس بر و الزم تجربه و دانش محل، ژئوتکنیکی شرایط

.باشد خطرناك بسیار تواند می زیرا کرد گودبرداري به اقدام فرضی شیب یک با و اقتصادي مالحظات مبناي بر صرفاً
  گود، عمق گود، هندسه داشتن مستلزم که شود انجام خاکی شیروانی تحلیل باید گودبرداري پایدار شیب تعیین براي

  الزم .است زیرسطحی و سطحی آبهاي وضعیت خاك، مکانیکی پارامترهاي خاك، بندي الیه مشخصات گود، لبه سربار
: از عبارتند آنها معروفترین که شود استفاده مناسب روش یک از خاکی شیروانی تحلیل در است

روش فلنیوس، روش بیشاپ، روش ترزاقی، روش بیشاپ اصالح شده و غیره
  پایداري تحلیل در است الزم شود می انجام  )روز چند یا یک( کوتاه زمان مدت در گودبرداري عملیات اینکه به توجه با

  به تحلیل روش این .کرد استفاده )سریع حالت( نشده زهکشی پارامترهاي از چسبنده و ریزدانه خاکهاي در خاکی شیب
.است موسوم مدت کوتاه تحلیل

  شود می خاك برشی مقاومت پارامترهاي تغییر باعث که شود می ایجاد اي حفره آب فشار در تغییراتی زمان، گذشت با
  مدت دراز تحلیل به که شود استفاده خاکی شیب تحلیل در شده زهکشی پارامترهاي از است الزم که )کند حالت(

  .است موسوم
       .باشد پایدار مدت دراز و مدت کوتاه حالت دو هر در باید خاکی شیروانی است ذکر به الزم
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(Stable slope)پایداري سازي با شیب پایدار      

حاالت مختلف لغزش شیروانی

 لغزش دامنه

 لغزش پنجه

)و لغزش عمیق)  پاي شیروانی

:انواع شیروانی ها

سد خاکی :شیروانی محدود    

الیه نرم روي یک الیه سخت :شیروانی نامحدود    

.کنترل ایمنی و پایداري شیروانی ها و تعیین محتمل ترین سطح گسیختگی را تحلیل پایداري گویند

محتمل ترین سطح گسیختگی یعنی تعیین حداقل ضریب اطمینان پایداري در بحرانی ترین حالت

(Stable slope)پایداري سازي با شیب پایدار      

شیب خاکی در گودبرداريضریب اطمینان 

گسیختگی صفحه ايبافرض سطح  -1

گسیختگی دایره ايبا فرض سطح  -2
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Stable slope   پایداري سازي با شیب پایدار    

  شرایط در خاکی شیروانی پایداري اطمینان ضریب حداقل ساختمان ملی مقررات هفتم مبحث ضوابط اساس بر
.باشد باید 1.5 مدت دراز شرایط در و 1.3 مدت کوتاه

  الزم درازمدت تحلیل مدت این از بیش براي و مدت کوتاه تحلیل از پابرجاست یکسال از کمتر گودبرداري اگر
.شود نمی لحاظ زلزله نیروي اثر مدت کوتاه تحلیل در .شود انجام است

:کرد استفاده زیر روشهاي از می توان ترانشه ها شیب پایداري بهبود براي

  منظور به خاکـی، بر شیب سکـوي یک از استفاده با شیـروانی پنجۀ موضعی سنگین کردن و مجدد شیب بندي -1
.محـرّك لنـگر با مقابـله

  سطح روي مؤثرِ تنش افزایش منظور به سنگ مهاري پیچ هاي از استفاده با خاك قراردادن کشش تحت -2
خاك  گسیختگی

  بتنی ستون هاي یا و آرماتورگذاري مهارها، درجا، شمع هاي سپرها، با خاك بالقوة گسیختگی سطوح قطع کردن -3
تزریق روش به
زهکشی کمک به منفذي آب فشار کاهش با خاك، بالقوة گسیختگی سطوح روي مؤثر قائم تنش افزایش -4

پایداري سازي بدون اجراي سازه نگهبان با شیب پایدار  

زاویه تقریبی شیب پایدار در گودبرداري ها

� = �� +
�

�
											� = �			���					� > �

� > �� +
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Stable slope        پایداري سازي با شیب پایدار 

  براي امریکا »آشا« استاندارد ضوابط اساس بر پایدار شیب
:باشد می زیر بصورت خاك نوع اساس بر متر 6 تا عمق حداکثر

  144  محوري تک فشاري مقاومت حداقل با چسبنده هاي خاك :A گروه
  به رسی ماسه دار، ماسه رس دار، سیلت رس ،رس شامل پاسکال کیلو

.ارتعاشی بار وجود عدم و خوردگی ترك عدم شرط

  48 محوري تک فشاري مقاومت حداقل با چسبنده هاي خاك :Bگروه
  .دار رس ماسه مخلوط سیلت، گوشه، تیز شن شامل کیلوپاسکال

  بار تحت و خوردگی ترك شرایط با A گروه هایی خاك همچنین
.ارتعاشی

  48 از کمتر محوري تک فشاري مقاومت با هاي خاك:C گروه
.آلی و نباتی خاك دستی، خاك خالص، ماسه و شن  شامل کیلوپاسکال

)درجه(زاویه شیب با افق نوع خاك

90سنگ پایدار

A53گروه 

B45گروه

C34گروه 

63)کوتاه مدت A(گروه 

Stable slope        پایداري سازي با شیب پایدار 

 نظر در قائم سربار فشار شدن آزاد از ناشی  اضافـی منفـذي آب فشار رسیـدن تعادل به و زهکشـی
 براي ، شده زهکشی برشی مقاومت پارامترهاي بر مبتنی مؤثر تنش اساس بر تحلیل   .می شود گرفته

  ( کم عمر با موقّت شیب هاي طراحی  می شود، انجام شده زهکشی کامالً شرایط در و دائمی سازه هاي
  سرعت و خاك نفوذپذیري میزان از آگاهی  مستلزم مدت کوتاه پایداري شیب تعیین ،)کمتر و ماه شش

.است منفذي آب فشار افت
 شیب احتمالی گسیختگی و لغزش از ناشی اقتصادي تبعات به خاکها، نوع این در شیب پایدار انتخاب
  لغزش و شیروانی تعمیرات اقتصادي هزینۀ نیفتد، خطر به ایمنی خاك، لغزش اثر بر اگر   .است وابسته

 مدت کوتاه پایداري .کنیم مقایسه نگهبان، سازه اجراي یا شیب زاویه مرمت هزینه با بایستی خاك
 در زیرزمینی آب جریان و نفوذ  از ممانعت با می توان را یافته، بیش تحکیم رس خاکی شیروانی هاي

  .کرد تامین )بارندگی یا تراوا الیه هاي از ناشی( شیب

:پایداري اینگونه خاکهاي رسی با نفوذ آب بدالیل زیر کاهش می یابد
تأثیرات مخرب تورم، آزاد شدن فشار ناشی از سربار خاك، نرم شدگی و تورم ثانویه خاك

استفاده از ورق هاي پلی اتیلن یا ایجاد الیه نازکی از بتن روي سطح شیب می تواند از نفوذ آب جلوگیري  
.نماید
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کوبیروش میخ -2

  Soil Nailing

 یک پارچه جهت شاتکریت شود شروع گودبرداري بعدي مرحله آنکه از قبل :موقتی شاتکریت پوشش ساخت-4 مرحله
 یک از که است صورت این به اجرا متداول نحوه .می شود پاشیده گود سطح روي بر سیستم کل و میخ ها ابتداي سازي

  سیم هاي از شده مش بندي شبکه اغلب فوالدي تسلیح .شود استفاده فوالدي تسلیح از مالیمی میزان با شاتکریتی پوشش
  اندازه اي تا کنار پانل با پانل هر که باشد اندازه اي به باید خورده جوش فوالدي مش پانل هاي طول .است خورده جوش هم به

 صفحه یک آن از بعد .می شود پاشیده گود سطح روي بر شاتکریت بتن نازك الیه مرحله این در .باشد داشته همپوشانی
  استفاده پلیت صفحه به میخ اتصال براي گوش شش مهره هاي و واشر از .می شود گذاشته کار میخ نوك روي بر فوالدي پلیت

  برسد مگاپاسکال 10٫5 معادل تقریبا روزه سه مقاومت به شاتکریت بتن تا است الزم ساعت 72 مدت که شود توجه .می شود
.شود انجام بعد مرحله گودبرداري بعد و

  در .می یابد ادامه گودبرداري جهت نظر مورد عمق تا 4 تا 1 مراحل :نظر مورد عمق تا شده میخکوبی دیواره ساخت-5 مرحله
  بعدي امتداد در شده است، جمع لوله اي صورت به گود انتهاي در که قایم زهکشی نوارهاي گودبرداري، از مرحله هر

  همپوشانی با شاتکریت .می شود گذاشته کار پوشش روي بر جدید مش بندي پانل هاي سپس .می شود گسترده گودبرداري
  براي تا شده لوله دوباره زهکشی نوار گود انتهاي در .می شود پاشیده دیوار روي بر شاتکریت باالیی الیه به نسبت قبولی قابل

.شود استفاده بعدي مرحله

  تمام در شده میخکوبی سیستم یافت، ادامه نظر مورد عمق تا گودبرداري وقتی :نهایی و دایمی پوشش ساخت 6 مرحله
  است ممکن گرفت، انجام گسیختگی نوع هر رخداد عدم از اطمینان جهت الزم آزمایش هاي نیز و شد نصب دیوار سطح

  دیوار از که می شود استفاده شرایطی در دایمی پوشش از شد گفته که همان طور .شود ساخته دایمی و نهایی پوشش
 مسلح بتن از است ممکن دایمی پوشش هاي براي .باشد شده گرفته بهره گود دایمی پایدارسازي سیستم جهت میخکوبی

.شود استفاده پیش ساخته پانل هاي یا و مسلح شاتکریت درجا،

Soil Nailingروش میخ کوبی 
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مناسب هاي خاك
SPT>30 با متراکم نسبتا شده بندي دانه خوب اي دانه خاك
SPT>10 با سخت ریزدانه خاك

سست صفحات فاقد هوازده هاي سنگ

 

نامناسب هاي خاك 
)موقت ایستایی عدم( شده بندي بددانه اي دانه خاك
)حفاري مشکالت(سنگ پاره و سنگ قلوه حاوي خاك

)زیاد خزش( ،پالستیک و نرم سر
)زیاد میخ طول( آلی و  نباتی خاك
  و کلرید ترکیبات بادي، خاکستر حاوي خورنده هاي خاك

)بتن به حمالت و فوالد خوردگی(سولفاتی
 )زیاد میخ طول -زیاد خزش ( دستی خاك-مهندسی غیر هاي خاکریز

  و حفاري مشکالت مداوم، زهکشی به نیاز( زیرزمینی آب باالي سطح

)تزریق

Soil Nailingروش میخ کوبی 

کوبی میخ روش اجزاي و المانها

)fy>500MPa( فوالدي هاي جوشن و ها میلگرد

سیمان دوغاب

شده رزوه سرمیخ

)سانتیمتر 2 ضخامت و 20 بعد با مربع( فشار تقسیم صفحه

واشر  و مهره

اسپیسر

-پاشی بتن و فوالدي مش شبکه( دائم یا موقت رویه
)شاتکریت

  نواري زهکش

میخ طول

)قائم و افقی فاصله( میخ آرایش

)میخ کششی اتصال مقاومت( پیوند قدرت

Soil Nailingروش میخ کوبی 
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)میخ کششی اتصال مقاومت( پیوند قدرت

 تابع که است میخ کشش بیرون ظرفیت بیانگر
:است زیر پارامترهاي

خاك مشخصات و نوع-

خاك وضعیت و شرایط-

حفاري روش-

دوغاب مشخصات و نوع-

تزریق فشار-

تاثیر تحت محدوده-

Soil Nailingروش میخ کوبی 

Soil       کوبی میخ روش Nailing

) دریل واگن( دستگاههاي حفاري ویژه
سیستم حفاري ضربـه اي است که چالزن از طریق تسمه ها به دکل نصب گردیده و به صورت خشاب وار بر نوعی دریل واگن 

روي دکـــل باال و پایین می شود و مجموعه ي دکــل و چالزن بر روي ارابه اي دو یا سه چرخ الستیکی سوار گردیده اند که  
.به همین دلیل به آن دریل واگن می گویند 
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Soil       کوبی میخ روش Nailing

 چکشهاي انواع با مقایسه در واگن دریل با چال حفــر مجموع در و کند حفر چال تواند می مختلف هاي زاویه با واگن دریل
  تا عمق با چالهایی حفر براي میتوان واگن دریل از .گــیرد می صورت بهتري کیفیت و سهولت با یکسان شرایط در حفاري

  دریل با که چالهایی عمق رایج طور به اما .کرد استفاده سخت و سخت نیمه هاي سنگ براي اینچ4.5  تا قطر و متر 45
  .است متر 9 تا شوند می حفاري واگن

سرعــت در انتقال آنها بخصوص  زنجیري، علـــت استفاده از پایه هاي دارند بعضی از دریل واگن ها پایه هاي زنجیري 
آن دسته از . کنندرا حفـاري اینچ  6این نوع دریل واگــن ها قادر هستند چال هایی با قطر تا . استدر شرایط صعب العبور 

و در حفر تونل  موثرند دریل واگن ها را که پیش از یک چالزن دارند را جامبو دریل  می نامند که در سرعت عملیات بسیار 
.غالـبا از آنها استفاده می شود 

Soil       کوبی میخ روش Nailing

دیگر نکات اجرایی
سانتیمتر است 15تا  10قطر چال ها حدود 

.متر وابسته به شرایط خاك، عمق گود و وضعیت سربار است 2.5متر تا  1.5فاصله میخ ها بین 
.درجه می باشد که تداخل کمتري با معارضات سطحی داشته باشد 20درجه و در میخ هاي باال  حدود  15شیب میخ ها حدود 

.  در تزریق دوغاب سیمان باید به پدیده جمع شدگی و انقباض دوغاب پس از تزریق توجه کرد
.درصد ارتفاع گود می تواند متغییر باشد 70طول میخ ها تابع مشخصات خاك، هندسه گود، میزان سربار حدودا تا 
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Soil Nailingروش میخ کوبی       

  الیه تا میشود پاشیده سطح یک روي باال سرعت و فشار با مالت یا بتن آن در که است فرآیندي شاتکریت یا پاشیده بتن
.میشود اجرا  خاك موضعی ریزش از ممانعت جهت گود جداره در پوسته این .گردد ایجاد باربر و نگهدار خود متراکم، اي

  مناسب زیاد لزجت پرتاب براي و کم لزجت پذیري پمپ براي .باشد داشته پرتاب و پذیري پمپ قابلیت باید شاتکریت 
  آن بتوان یعنی پرتاب قابلیت از منظور اما کرد پمپ را آن بتوان سیال یک همانند یعنی پذیري پمپ قابلیت از منظور .است

.کند جلوگیري ریزش از و یابد تجمیع بچسبد، سطح به کرد، پرتاب را
  کیلگرم450 تا 350 بین سیمان عیار داراي شاتکریت مخلوط معموال .است قابلیت نوع دو این کننده تعیین سیمان مقدار

.داد افزایش را خوردگی ترك و ضربه برابر در مقاومت و پذیري شکل فوالدي، الیاف از استفاده با توان می  .باشند می

Soil Nailingروش میخ کوبی       

  .دارد وجود شاتکریت ساخت در تر و خشک متداول روش دو
 شود می اضافه مخلوط به نازل محل در آب خشک، روش در
  روش در .است فراهم مخلوط خمیري میزان کنترل امکان که
  و شده مخلوط یکدیگر با اختالط دستگاه یک در مصالح تر،

  هوا فشار توسط و منتقل نازل به هیدرولیکی پمپ توسط
.هستند بیشتري اجراي سرعت داراي که شوند می پرتاب

  حداکثر و 0.5-0.35 حدود شاتکریت سیمان به آب نسبت
  مخلوط، اولیه ترکیب بین.است 20mm سنگدانه اندازه

  روي شده پاشیده مخلوط و نازل از خروج حال در مخلوط
.دارد وجود مشخصات تفاوت سطح

  می استفاده فوالدي میلگرد شبکه از شاتکریت تسلیح جهت 

 20 حدود که است متر 1.5 در 2.5 حدودا شبکه ابعاد که شود
.دارند همپوشانی سانتیمتر

  سپر ایمنی، عینک از استفاده پاشی بتن عملیات هنگام در
  الستیکی چکمه محافظتی، سربند و سرپوش صورت، محافظ
.است الزامی
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Soil Nailingروش میخ کوبی 

Soil Nailingکوبی   روش میخ 

 استفاده نیز افزودنی مواد از آن در است ممکن که است ماسه و آب و سیمان یا آب، و سیمان از مخلوطی تزریقی ماده
 استفاده تزریق براي نیز خاص ترکیبات با پرتلند سیمان پایۀ بدون دوغاب هاي و پلیمري مواد از می توان همچنین .کنیم
 .کرد

 بر خاص تجهیزات از استفاده با متخصصان و پرتجربه افراد توسط باید تزریق عملیات اجراي و ریزي برنامه و طراحی
 براي شده برده کار به فشار که صورتی در که باشیم داشته توجه باید همچنین .گیرد صورت معتبر دستورالعملهاي اساس
.شود ایجاد خاك در شکست و ها ناپایداري است ممکن باشد، لزوم حد از بیش تزریق

  این در .باشد روبرو چاله شدن مسدود و ریزش مشکل با است ممکن حفاري عملیات سست، و ریزشی خاکهاي در
 انجام سیمان دوغاب تزریق شده، حفاري محل درون سپس و شده انجام حفاري متر 4 مرحله هر در معموال شرایط
 حفاري عملیات سپس .شود می انجام چاله درون مجدد حفاري عملیات ،)سیمان خودگیري زمان( ساعت 6 از پس .میشود

  .یابد می ادامه نظر مورد عمق تا منوال همین به
 رسی ریزدانه خاکهاي در اما یابد جریان خاك منافذ در تواند می ثقل شتاب تحت سیمان دوغاب دانه، درشت خاکهاي در
.باشد فشار تحت است ممکن تزریق عملیات سیلتی، و

 مهار کششی ظرفیت افزایش نتیجه در و )مهار انتهاي در تزریقی حباب( تزریقی توده گسترش باعث فشار تحت تزریق
 .شود می
 آب مکش بعلت سیمان دوغاب حجم کاهش از ناشی تزریقی دوغاب شدگی جمع پدیده به است الزم تزریق عملیات در

.شود توجه خاك توسط

125

http://icivil.ir/omran


12/7/2014

13

Soil Nailingروش میخ کوبی 

تزریق تجهیزات 

 و ثانویه میکسر از تزریق حین در و دوغاب مایع شدن همگن منظور به )اولیه میکسر( سریع نکُ مخلوط یک از تزریق جهت

  هاي شیلنگ طریق از سیمان دوغاب میکسرها در مشخــص نسبت به سیمان و آب اختالط از پس .میشود استفاده پمپ یک

 ضمنا ،است 0.5 حدود دوغاب تزریق جهت سیمان به آب نسبت . میگردد تزریق ،شده حفر گمانه درون به برگشــتی و رفت

 عملیات انجام جهت .میشود انجام کم فشار با یا ثقلی صورت به تزریق .گردد استفاده نیز کننده روان یک از که میشود توصیه

 از پس .شود می فرستاده گمانه انتهاي به میخ با همراه که شود وصل میـخ به طول در کم قطر با لوله یک است الزم تزریق

 تزریق ،کند ریزش محل تزریق حین در اگر .میپذیرد صورت لوله این طریق از تزریق عملیات ،شد بســته سوراخ دهانه آنکه

 .میشود گرفته نظر در 3 به 2 سیمان به آب نسبت تحکیمی تزریق در .پذیرد می صورت تحکیمی تزریق و شده متوقــف

 فاصله .میشود استفـــاده اسپـیسر از میلگرد روي بتن پوشش حداقل تامین و چال مرکز در میلگرد قــرارگیــري جهت

  .است متر 0.5  حدود انتها دو در و متري 2.5 عموما اسپیسر

 میخ اولین سپس و میگردد عیینت چسبندگی میزان از خمینیت ابتدا محل خاك خصوصیات به وجهت و ژئوتکنیکی اطالعات با
  و شود حاصل اطمینان فرضیات صحت از تا گیرند می قرار آزمایش مورد چسبندگی میزان کنترل منظور به شده نصب هاي

.شود تکرار ) متفاوت الیه یا( خاك نوع هر در بایستی امر این .شود نظر تجدید اولیه طراحی در یا

  و افقی( یکدیگر از ها میخ فاصله و گمانه شیب و قطر میلگرد، قطر چنین هم و مختلف هاي عمق در ها میخ طول تعیین
.باشند می طراحی پارامترهاي هتمرینم )عمودي

پارامترهاي طراحی
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Soil Nailingروش میخ کوبی 

حفار خود )نیل( راد
  که است صورت این به نیلینگ در حفاري روش
 )واگن دریل( حفاري دستگاههاي از استفاده با ابتدا
  حفاري ابزار خروج با و شود می حفاري گمانه یک

 گمانه درون نیل یا خاك میخ گمانه، از )راد یا مته(
  تزریق عملیات سپس و گیرد می قرار شده حفاري
 ریزشی خاك الیه صورتیکه در البته .میشود انجام
.است پذیر امکان فوق روش از استفاده نباشد

  ریزش و باشند ریزشی خاك الیه صورتیکه در
 انجام یا و نماید ایجاد محدودیت حفاري در خاك

 موضعی تزریق نیازمند ریزشی خاك در حفاري
 شود؛ زمان و هزینه افزایش باعث که باشد دوغاب
 خاك میخ یا خودحفار نیل یا خودحفار راد از میتوان

.جست بهره حفار خود
  ایفا را حفاري راد نقش انکر خود روش، این در 

  عمق به رسیدن و حفــاري اتمام از پس و مینماید
  دوغاب تزریق و مانده باقی زمین داخل در موردنظر

.میشود انجام انکر داخل از

28

روش نیلینگ یک روش پسیو و داراي تغییرشکلهاي نسبتا زیاد است و حداکثر عمق اجرا 

.می شودپیشنهاد متر  15از لحاظ مسائل اقتصادي حدود 
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کششیمهارالمان قائم و 

)    انکراژ-سولجر یا سولجر پایل(

Anchorage -Soldier & Pile

  Anchorage)        انکراژ-سولجر(المان قائم و مهارگذاري 

اجرا سولجر و سولجر پایل  : مراحل اول
حفر چاه با فواصل معین در حاشیۀ زمین در دست گودبرداري -1
آرماتوربندي شمع بتنی -2

) پشت بند -نصب سولجر(شکل در داخل این چاهها  Hشکل یا  Iقرار دادن پروفیلهاي  -3
)اجراي شمع بتنی(بتن ریزي انتهاي چاه  -4
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  Anchorage)        انکراژ-سولجر(المان قائم و مهارکششی 

  Anchorage)        انکراژ-سولجر(المان قائم و مهارکششی 
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  Anchorage)        انکراژ-سولجر(المان قائم و مهارگذاري 

گودبرداري مرحله اي و نصب مهار: مراحل دوم
)متر 2تا عمق (شروع عملیات گودبرداري مرحله اول     -5
اجراي عملیات حفاري افقی یا مایل در جداره گود -6
)کابل -میلگرد(نصب المان مسلح کننده  -7
نصب و اجراي زهکش -8
نصب شبکه فوالدي -9

پوستهاجراي شاتکریت -10

و تحت کشش قرار دادن مهارهااجراي انکر : سوممراحل 
تزریق در قسمت انتهایی مهار -11
جهت افزایش پایداري و (تحت کشش قرار دادن المان مسلح کننده پس از گیرش ماده تزریقی و قفل کردن مهار  -12

)کاهش تغییر شکلها
ادامه گودبرداري و تکرار عملیات-13

Anchorage)        انکراژ-سولجر(مهارکششی المان قائم و 
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Tie Backفلزي     -دوخت به پشت    به کمک مهار و بلوك بتنی

  است مخصوص کابل رشته چند شامل استرند
  حدود تسلیم مقاومت و اینچ 0.6 قطر داراي که

.هستند مربع سانتیمتر بر کیلوگرم 18500
  تزریق انجام و گمانه در قرارگیري از پس

  و کشید تن 108 ظرفیت تا را آنها میتوان
  که شد گود پشت خاك به تنش اعمال باعث
.شد خواهد خاك شکلهاي تغییر کاهش باعث

  15 از بیش عمق( یکسان طراحی شرایط در
 کمتر روش دراین حفاري میزان و هزینه ،)متر

.بود خواهد نیلینگ روش از

 بار برابر 1.2 تا مهارها تک تک کشش
  انجام )دائمی پایدارسازي براي(  طراحی
  از پس مهار هر اجراي کیفیت از تا میشود
  حاصل اطمینان خاك در احتمالی هاي لغزش

.گردد

  Anchorage)        انکراژ-سولجر(المان قائم و مهارگذاري 
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  Anchorage)        انکراژ-سولجر(المان قائم و مهارگذاري 

اجزاي مهار

اجزاي مختلف تاندون از نوع استرند

دمیلگراجزاي مختلف تاندون از نوع 
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39

  Anchorage)        انکراژ-سولجر(المان قائم و مهارکششی 

Anchorage)        انکراژ-سولجر(المان قائم و مهارکششی 
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Anchorage)        انکراژ-سولجر(مهارکششی المان قائم و 

 نیز افزودنی مواد از آن در است ممکن که است ماسه و آب و سیمان یا آب، و سیمان از مخلوطی تزریقی ماده
  براي نیز خاص ترکیبات با پرتلند سیمان پایۀ بدون دوغاب هاي و پلیمري مواد از می توان همچنین .کنیم استفاده
 .کرد استفاده تزریق

  خاص تجهیزات از استفاده با متخصصان و پرتجربه افراد توسط باید تزریق عملیات اجراي و ریزي برنامه و طراحی
  برده کار به فشار که صورتی در که باشیم داشته توجه باید همچنین .گیرد صورت معتبر دستورالعملهاي اساس بر

.شود ایجاد خاك در شکست و ها ناپایداري است ممکن باشد، لزوم حد از بیش تزریق براي شده
 این در .باشد روبرو چاله شدن مسدود و ریزش مشکل با است ممکن حفاري عملیات سست، و ریزشی خاکهاي در

  انجام سیمان دوغاب تزریق شده، حفاري محل درون سپس و شده انجام حفاري متر 4 مرحله هر در معموال شرایط
 عملیات سپس .شود می انجام چاله درون مجدد حفاري عملیات ،)سیمان خودگیري زمان( ساعت 6 از پس .میشود
 .یابد می ادامه نظر مورد عمق تا منوال همین به حفاري

  ریزدانه خاکهاي در اما یابد جریان خاك منافذ در تواند می ثقل شتاب تحت سیمان دوغاب دانه، درشت خاکهاي در
.باشد فشار تحت است ممکن تزریق عملیات سیلتی، و رسی

 کششی ظرفیت افزایش نتیجه در و )مهار انتهاي در تزریقی حباب( تزریقی توده گسترش باعث فشار تحت تزریق
  .شود می مهار

 مکش بعلت سیمان دوغاب حجم کاهش از ناشی تزریقی دوغاب شدگی جمع پدیده به است الزم تزریق عملیات در
.شود توجه خاك توسط آب

Anchorage)        انکراژ-سولجر(مهارکششی المان قائم و 
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Anchorage)        انکراژ-سولجر(مهارکششی المان قائم و 

 و اینچ 0.6 قطر داراي استرند مخصوص کابل
 سانتی بر کیلوگرم 18500 حدود تسلیم مقاومت

 مربع متر
 میتوانند تزریق انجام و گمانه در قرارگیري از پس

 به را تنش این و شوند کشیده تن 108 ظرفیت تا
 تغییر بنابراین .نمایند منتقل گود پشت خاك

  خواهد محدود بسیار روش این در خاك شکلهاي
.بود
 ،)متر 15 از بیش عمق( یکسان طراحی شرایط در

 روش از کمتر روش دراین حفاري میزان و هزینه
.بود خواهد نیلینگ
  بار برابر 1.2 تا مهارها تک تک کشش
 تا میشود انجام )دائمی پایدارسازي براي(  طراحی

 هاي لغزش از پس مهار هر اجراي کیفیت از
.گردد حاصل اطمینان خاك در احتمالی

تحت کشش قرار دادن المانها
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Anchorage)        انکراژ-سولجر(المان قائم و مهارگذاري 
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کششی  مهار 

و

فلزي -بتنیبلوك 

فلزي -بتنیکششی و بلوك مهار 

در این روش حفاري به صورت مرحله به مرحله و از باال به پایین . این روش مشابهت زیادي با روش قبل دارد
.گود انجام می شود

مراحل اجرا  و  روش کار
)متر 3تا  2هر مرحله حداکثر (شروع عملیات گودبرداري بصورت مرحله به مرحله  -
حفر چاهک هایی افقی یا مایل در بدنۀ دیوارة گود با تجهیزات خاص حفاري-
قرار داردن کابلهاي پیش تنیدگی  درون چاهک ها و تزریق بتن در انتهاي آن  به منظور مهار کابل-
و  مهار آن در سطح) ایجاد پیش تنیدگی(کشیدن کابلها توسط جک -
تزریق دوغاب سمان درون چاهکها-
آزاد کردن جکها پس از خودگیري بتن -
انجام عملیات شاتکریت-

پیش تنیدگی باعث میشود که نیروي درون کابل خاك را فشرده سازد 
و در نتیجه خاك متراکم تر شده و رانش ناشی از آن کاهش یابد،

در عین حال کل نیروي رانش خاك در جدارة گود به خاکهاي داخل  
بدنۀ دیواره منتقل شده و خاك بدنۀ انتهایی، به عنوان سازة نگهبان

.عمل کرده و رانش خاك بدنۀ مجاور جداره را تحمل کند 
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فلزي -کششی و بلوك بتنیمهار

مهاري و بلوك بتنی جهت مقابله با خالصه روش اجراي 
برش پانچ ناشی از کشش مهارها

خاکبرداري و مراحل اجرا مشابه روش قبل

مهارها فواصل بیشتري  دارند

متر 3.5تن و فواصل افقی و قائم حداکثر  90نیروي مهار تا 

 منتقل خاك به فلزي یا بتنی بلوك توسط مهار کششی نیروي
.میشود

 10 حدود ضخامت به شاتکریت با بلوك بین خاك سطح
  .میشود پوشانده متر سانتی

مشابه روش قبل زهکش نواري عمودي و افقی الزم است اجرا  
.شوند

روش اجراي بلوك جهت مقابله با برش پانچ در مهارهاي تحت کشش
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فلزي -کششی و بلوك بتنیمهار

فلزي -کششی و بلوك بتنیمهار
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فلزي -کششی و بلوك بتنیمهار
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مقایسه تغییر شکل ها در روشهاي مختلف

اگر تغییر شکل هاي خاك بر روي سازه هاي مجاور و تاسیسات زیرزمینی اثر مخرب دارند بایستی از 
.روش مهارسازي یا دوخت به پشت استفاده کرد زیرا روش نیلینگ تغییر شکل بزرگی دارد

مقایسه کلی روشهاي مختلف 
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دوخت به پشت

Tie Back

دوخت به پشت

 گودبرداري .دارد قبل روش با زیادي مشابهت روش این
  از مرحله هر در و شود می انجام مرحله به مرحله بصورت

شود می استفاده خاك تثبت جهت مخصوص مهارهاي
  توسط که هستند شکل حلزونی و فلزي نوع از مهارهاي

  پیچانده خاك درون به خاص تجهیزات یا آب فشار
میشوند

 عبور خاك گسیختگی لغزش خط از بایستی مهار طول
  دوخت به که بدوزد مقاوم ناحیه به را محرك ناحیه و کرده

.است موسوم پشت به
  پسیو مقاومت و است انکر از کمتر معموال مهارها طول
.است کشش برابر در مقاومت عامل خاك
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دوخت به پشت

موضوعات و مسائل خاص در گودهاي عمیق

تغییرمکانها و نشست اطراف گود

پایش و مانیتورینگ

زهکشی و هدایت آب

دائم یا موقت بودن روش

مشکالت اجرایی

کنترل و آزمایش مهارهاي کششی

مشکالت حقوقی
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 و گود اطراف خاك تغییرشکل
:گودبرداري تاثیر شعاع

  اطراف در خاك درازمدت نشست
  نوع و گود هندسه تابع گود محل
  محدوده میتواند و است خاك

 .دهد قرار تاثیر تحت را زیادي

  خاك قائم و افقی جابجایی میزان
  و روابط اساس بر تجربی بصورت

.است تخمین قابل زیر اطالعات

 از بیش تغییرشکلهاي معموال

0.005H هشدار عامل بعنوان  
  شناخته خوردگی ترك احتمال

.میشوند

نشست خاك در اطراف محل گود

پایش گود از طریق ابزارگذاري و عملیات نقشه برداري

اهداف ابزار گذاري

اطمینان از ایمنی گود 

اطمینان از ایمنی سازههاي مجاور و تاسیسات زیر زمینی 

تائید فرضیات و طراحی ها 

بررسی رفتار دراز مدت گود 

حقوقیجمع آوري داده هاي فنی براي مباحث 

خاك هاي مجاور و سازه کنترل حرکت 

ها و یا تغییر شکل هاي خاك و سازه  کنترل تنش 

سطح آب زیرزمینیبررسی فشار آب و 
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و کاهش فشار آب زهکشی

  آب فشار کاهش و زهکشی
  روي آب هیدرواستاتیک فشار زهکشی با .است نگهبان هاي سازه و هاگود پایدارسازي مهم اصول از یکی زهکشی
:از عبارتند زهکشی رایج روشهاي .شود می جلوگیري شده مسلح خاك اشباع از یافته کاهش سیستم

کار سینه در قائم اي فتیله وزهکش ایلتژئوتکس نصب  -1

دیوار پشت در آب آوري جمع مایل پالستیکی هاي لوله نصب -2
آب سطح و فشار کاهش جهت پمپاژ چاههاي اجراي-3

و کاهش فشار آب زهکشی

زهکش نواري در جداره گود
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و کاهش فشار آب زهکشی

روشهابودن  موقتی و دایمی

 
.است گود بودن موقتی یا دایمی ،روش این طراحی در مهم موضوعات از یکی

 زمان مدت طول در اصلی سازه و پی اجراي و گود کف به رسیدن فقط هدف ،شهري درگودبرداري
  انجام کمتري اطمینان ضریب با که است موقت طراحی شرایط این در .است مدت کوتاه و محدود
  بار همچنین و شده شاتکریت دیواره مدت دراز پایداري و هامهار خوردگی چون موضوعاتی و میشود

  باید که است اصلی سازه و شد خواهد اجرا اصلی سازه کوتاهی زمان مدت در زیرا نیست مطرح زلزله
  مهارها مجاور، امالك در گودبرداري بدلیل است ممکن زیرا باشد شده طراحی خاك فشار تحمل براي
 .شوند جمع کامل بطور

   که است مدت دراز و طوالنی مهارها کارکرد دوره راهها، و پلها ،تونلها در دایمی هاي شیب حفاظت اما
  ضروري زلزله دینامیکی و استاتیکی گذاري بار حالت دو هر در کافی اطمینان ضریب حصول از اطمینان

  ناپذیر اجتناب خوردگی از جلوگیري جهت هامهار دوام براي ویژه تمهیدات اجراي همچنین و است
  .است

  انجام مدت دراز پارامترهاي اساس بر بایستی طراحی باشد، ماه 12 از بیش طراحی زمانی دوره اگر

.شود
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مشکالت اجرایی احتمالی 

مشکالت حفاري و برخورد با تخته سنگ هاي بزرگ کوره قنات و چاهمشکالت حفاري و برخورد با 

مشکالت اجرایی احتمالی 

کوره قنات و چاهمشکالت حفاري و برخورد با 
نشت آبمشکالت حفاري و برخورد با 
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مشکالت اجرایی احتمالی 

برآمدگی کف گود در مناطق 
با سطح آب زیزمینی باال

ضوابط مبحث هفتم 
مقررات ملی
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ضوابط مبحث هفتم 
مقررات ملی

ضوابط مبحث هفتم 
مقررات ملی
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ضوابط مبحث هفتم 
مقررات ملی

مقایسه روش  دوخت به پشت، مهارسازي و میخکوبی

مزایا و قابلیت ها
خاك شدن تنیده پیش نیز و سیمان دوغاب تزریق اثر در خاك مکانیکی مشخصات بهبود•

پشت به انکراژ،دوخت مهارسازي، روش در گود جداره تغییرشکلهاي کاهش•

.نیست جاگیر گود داخل در نگهبان سازة•

عرض و عمیق هاي گودبرداري در اجرا امکان•

محدودیت ها
نفوذ مهار به حریم همسایه•

احتمال برخورد به عناصر و معارضات شهري و تاسیسات شهري، لوله آب شهري، گاز، کابل برق، تلفن•

خطر برخورد مهارها به قنات، فاضالب شهري،چاه همسایه، گودهاي مجاور•

)زمانبر است(عملیات نیازمند انجام مرحله  به مرحله است •

جک و تجهیزات  -دستگاه حفاري، دریل واگن، تجهیزات حفاري، تجهیزات تزریق: نیازمند تجهیزات و تدارکات گسترده است•
پیش تنیدگی، جرثقیل

هزینه نسبتا باال•

نیاز به نیروي متخصص•

نیاز به پایش مستمر گود در حین عملیات گودبرداري و پس از آن به منظور بررسی تغییرشکلها•
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  پایدار سازي جداره گود به روش دیوارة دیافراگمی

  منظور به که هستند زمین سطح تراز زیر در شده ساخته غیرمسلح یا مسلح بتنی دیوارهاي دوغابی، یا دیافراگمی دیوارهاي
 نیاز مورد خاك سطح زیر در عمیق و کم عرض طولی دیوارهاي اجراي که مواردي و سدها کف آب بندي یا گودها دیواره ي نگهداري

  در حفاري دستگاه هاي مهمترین از که گراب دستگاه یا هیدروفرز دستگاه از عموماً دیوارها این احداث براي .می شوند اجرا باشد،
  گودبرداري، پیرامون محیط در مسلح بتنی دیوار یک احداث با روش این در .می شود استفاده هستند، دیافراگمی دیوارهاي ساخت

  می حفاري ترانشه بصورت دیوار اجراي جهت  گود اطراف محیط ویژه حفاري دستگاههاي کمک به ابتدا .میشود انجام پایدارسازي
:از عبارتند کار مراحل  .میشود بتنریزي و آرماتورگذاري سپس و شود

)گراب-هیدروفرز( ویژه تجهیزات و دستگاهها توسط حفاري -1
 .شود جلوگیري دیواره خاك ریزش از تا می شود پر بنتونیت گل از ترانشه حفاري، با همزمان -2
  .دهیم می قرار محل در حفاري اتمام با و کرده  آماده و ساخته را دیوار آرماتورهاي قفسۀ -3
.است زیاد کارآیی با و روان بتن نوع از معموالً مصرفی بتن  .شود می انجام لوله و قیف روش به دیوار بتن ریزي -4

دیوار دیافراگمی

متر 1ضخامت دیوار کمتر از 

عرض دیوار متناسب با تجهیزات  
متر 3حفاري حدود 

ترتیب اجراي دیوار بصورت 

شطرنجی و ناپیوسته
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تجهبزات حفاري -دیوارة دیافراگمی

هیدروفرز
  .است سخت هاي سنگ و چسبندگی بدون هاي خاك حفاري براي سیستم این

  قاب نوك در )رونده پایین( موتور سه از استفاده با که است حفاري دستگاه هیدروفرز
.کند می کار حفاري گل چرخش سیستم بردن کار به با و )راهنما قاب( هیدروفرز

  .است مناسب سخت سنگ هاي و چسبندگی بدون خاك هاي حفاري براي سیستم این
  و خاك دورانی، روش با و حفار ناخن هاي از استفاده با که است دستگاهی هیدروفرز

  حفاري از حاصل مصالح حفاري، گل چرخش سیستم بردن کار به با داده، برش را سنگ

.می کند منتقل بیرون به را
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  فرانسوي شرکت یک توسط نیازها، نوع این تأمین جهت که است حفاري دستگاه نوعی هیدروفرز،

 دربرگیرنده فوالدي قاب  ،جرثقیل :است شده تشکیل جزء سه از دستگاه این.است شده ساخته
)حفاري گل احیاي و ساخت( حفاري گل واحد هیدروفرز،

Power نیرو تولید تجهیزات و حرکت دهنده سیستم حامل سنگین جرثقیل pack کنترل کابینت و  
  را برش سیستم که فوالدي قاب .است کامپیوتري سیستم هاي با انحراف سنج و هیدروفرز عملیات

  جک هاي کنترل و Inclinomter سنجی انحراف به مربوط دقیق ابزار برگیرنده در می کند هدایت
.است جانبی انحراف هاي تنظیم کننده هیدرولیکی

  به براي افقی، محور داراي موتور، 2 .دارند قرار قوي هیدرولیکی موتور 3 قاب، این انتهائی قسمت در
  جهت دو در حفاري چرخ هاي .است حفاري ناخن هاي و تیغه به مجهز حفاري چرخ هاي درآوردن گردش
  به حفاري، ناخن هاي طریق از زیادي نیروي و می گردند دقیقه در دور 20 الی 10 سرعت با مخالف
  در آن ورودي که است گل پمپ راه اندازي براي سومی موتور .می کنند وارد حفاري مورد خاك یا سنگ

 حاضر پمپ .دارد قرار spil شده حفاري سنگ و خاك تجمع محل در درست حفاري، چرخ 2 باالي
  و زمین سطح به و مکیده ساعت در مکعب متر 300 دبی با را حفاري گل و شده حفاري زمین مخلوط

.می کند منتقل Desander حفاري گل تصفیه واحد سپس

 مخلوط( حفاري گل .برمی گردد ترانشه به مجدداً ماسه گیري، و شدن صاف از پس شده پمپ مخلوط
  گل، مخصوص سیلوهاي یا حوضچه ها در و شده تهیه گل ساخت واحد در ،)بنتونیت و آب آمده عمل

.می شود نگهداري ترانشه ها، از برگشتی حفاري گل احیاي جهت
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  که می کند ایجاب خاك، طبیعت و بتون پیوستگی عمده به طور و علمی مالحظات هیدروفرز تکنیک
  قسمت هاي از الزاماً غشائی، دیواره بنابراین .باشد محدود حفاري، بار هر در ترانستی طول حداکثر

  .می گردد تشکیل می شود نامیده Panel پانل که مجزا

Primary اولیه پانل هاي از تعدادي حفر از پس ابتدا که است به گونه اي هیدروفرز، با حفاري روش
Panels ثانویه پانل هاي Secondary panels مجاور، شده بتون ریزي اولیه، پانل دو بین در  

  بتونی دیواره پیوستگی تأمین و پانل ها بین اتصال ایجاد تکنیک، این مهم و ویژه نکته .می شود حفاري

  نوار طول از )متر 2.4( هیدروفرز قالب طول بودن بزرگ تر به دلیل ثانویه، پانل حفاري هنگام .است
  پس که می شود خراشیده حفاري طرف هر در سانتیمتر 10 اندازه به اولیه پانل دو بین باقی مانده خاکی

.می کند تأمین را پیوستگی بتون ریزي از

  از خاك ها، انواع از وسیعی طیف در می تواند که است نحوي به حفاري جدید سیستم این طراحی
  یا غشائی دیواره اجزاي سخت، سنگ تا )قلوه سنگ و شن ماسه، سیلت،( چسبندگی بدون خاك هاي

.کند حفاري را شمع ها

 براي ساعت در مربع متر 20 از و داشته عکس نسبت زمین، سختی با حفاري سرعت گل تصفیه واحد
  .می کند تغییر سخت زمین هاي براي ساعت، در مترمربع 1 تا نرم زمین هاي

.است مناسب بسیار شهري مناطق براي شوك ایجاد یا لرزش نداشتن به علت دستگاه، این از استفاده

 عمق تا و سانتیمتر 120 الی 60 عرض با دیواره هاي انواع حفاري براي هیدروفرز، استاندارد دستگاه

.است شده ساخته ویژه اي مدل هاي متر، 125 تا عمق هاي حفاري جهت  .می رود به کار کمتر، یا متر 60

تجهبزات حفاري -دیوارة دیافراگمی

دستگاه گراب
  و اي سازه دیوارهاي احداث جهت که است ترانشه حفاري خاص تجهیزات از

  با روش این در اجرایی درزهاي بندي آب .دارد کاربرد عمق در بند آب دویارهاي

  .شود می انجام ژوئن لوله بتنی، ساخته پیش تیر پالستیک، شمع زبانه، و کام انتخاب
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دیافراگمی دیوار اجراي مراحل

حفاري عملیات -1

  دیواره اجراي محدوده در نباتی و سست خاك سطحی، رو معارضین رفع و تسطیح از پس حفاري، عملیات شروع براي
  دیوار اجراي به اقدام دیوار با متداخل زیرزمینی عوارض و تأسیسات انحراف و شناسایی از پس و شده برداشته راهنما

Guide( راهنما wall)محل در دیافراگمی دیوار دقیق اجراي امکان راهنما دیوار ایجاد از هدف .می شود مناسب بستر در  
  اجراي هنگام در جداره ها ریزش از جلوگیري همچنین و آن ادامه و حفاري اولیه مراحل در آن شدن اجرا شاقولی و نظر مورد

.است بتن ریزي و حفاري عملیات

دیوار دیافراگمی

  بسته پانل ها شکل و ابعاد. می شود تقسیم پانل نام به کوچک تري قطعات به دیوار این دیافراگمی، دیوار راحت تر اجراي براي
 از مختلفی اشکال به ... و حفاري تجهیزات نوع و سازه در پانل اجراي موقعیت دیوار، اجراي عمق منطقه، زمین شرایط به

.می شوند اجرا و طراحی ... وL،U،T،I قبیل

  براي که ترتیب بدین. می شود انجام مرحله سه تا بلندتر پانل هاي در و اي مرحله یک صورت به کوچک پانل هاي در حفاري
  ابعاد و طول به بستگی بارت ها تعداد می کنند، تقسیم می شود نامیده بارت که کوچک تري قطعات به را آن پانل، هر حفاري

.است حفاري کالمشل طول اندازه با برابر حداکثر بارت هر اندازه .دارند گرابClamshell کالمشل

  دارد زیادي طول که پانلی راهنما، دیوار )ریزي بتن و حفاري( اجراي از پس که است صورت بدین حفاري عملیات انجام نحوه
  می کند، حفاري به شروع و شده تراز و مستقر اول بارت محل در گراب دستگاه ابتدا. می شود بندي تقسیم قسمت سه به

 پانل دستگاه سپس. می شود حفاري پانل یک ترتیب بدین. می شود منتقل سوم و دوم بارت حفاري محل به ماشین سپس
  حین در بارت جداره هاي پایداري و ریزش از جلوگیري براي بارت، هر حفاري با هم زمان همچنین. می کند حفاري را بعدي

  شده حفاري ترانشه پایداري حفظ حفاري گل اصلی نقش .می شود هدایت چال درون به مداوم صورت به بنتونیت گل حفاري،
 بنتونیتی کیک تشکیل با عمل این که است پالتفرم روي سرباره و خاك زیرزمینی، آب هاي از ناشی جانبی فشارهاي برابر در

.می شود انجام

:از عبارتند روش دو این که می شود انجام روش دو به دیافراگمی دیوار پانل هاي حفاري طورکلی به

  یکدیگر از مشخصی فواصل با اجرایی درز سر دو اولیه پانل هاي ابتدا روش این در :میان در یک صورت به پانل ها اجراي -1
. شوند می اجرا ثانویه پانل هاي آن ها بین فاصله در سپس و شده ریزي بتن و حفاري )میان در یک بصورت(

 پانل آن مجاورت در سپس. می شود ریزي بتن و شده حفاري پانل ابتدا روش این در :یکدیگر مجاور در پانل ها اجراي -2

. می شود ریزي بتن و حفاري بعدي
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دیوار دیافراگمی

آرماتوربندي - 2

  است ممکن. می شود طراحی پانل ها طول و اجرایی مالحظات جرثقیل ها، ظرفیت به توجه با آرماتوربندي سبدهاي
  امکان عدم دلیل به همچنین .شود گذاشته کار پانل در و شده بافته مربوطه نقشه هاي طبق مجزا سبد سه یا دو

  وصله کردن معمول روش از نمی توان دیافراگمی، دیوار سبد روي بر نیاز مورد طول با انتظار میلگرد جاگذاري
.کرد استفاده میلگردها
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دیوار دیافراگمی

آب بند نمودن درز اجرایی -3

در مواقعی که هدف از بکارگیري دیوار دیافراگمی جلوگیري از عبور جریان آب است، آب بند نمودن درزهاي اجرایی از 
آب بند کردن درز بین پانل ها روش هاي مختلفی چون استفاده از لوله ژوئن، بتن براي . می گردداهمیت باالیی برخوردار 

یک روش نوین در دنیاست که در آن  CWSروش . می شود CWSیا روش ) بتنی یا فلزي(پالستیک، تیر پیش ساخته 
که در برگیرنده ي واتراستاپ است، به گونه اي قرار داده  (Stop end(پس از حفاري پانل، در دو طرف آن غالف فلزي 

.در انتهاي حفاري نصب شده و سپس بتن ریزي انجام می گیرد Stop endمی شود که 

بتن ریزي -4

با توجه به . هاي دو طرف پانل و جاي گذاري سبدهاي آرماتور، عملیات بتن ریزي آغاز می شود  Stop endپس از نصب 
اینکه بتن ریزي در عمق مستغرق انجام می شود، نیاز به استفاده از لوله ترمی جهت حفاظت بتن ریزي و جلوگیري از افت  

در حین انجام عملیات بتن ریزي و براي جلوگیري از نفوذ دوغاب بنتونیت در بتن ریخته شده در پانل، عمق .کیفیت آن است 
بتن ریزي باید  .متر آن همیشه در بتن قرار داشته باشد  2نفوذ لوله هاي ترمی در بتن باید به گونه اي تنظیم شوند که حداقل 

تا تراز روي دیوار راهنما و یا ارتفاع دیوار دیافراگم ادامه یابد تا بتن کثیف که داراي آلودگی است، در تراز باالتر قرار گیرد و  
.بعداً براي اتصال آرماتورهاي سقف اول تخریب شود 
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دیوار دیافراگمی
کاربرد دیوار دیافراگمیموارد 

جهت تحمل نیروهاي جانبی و بارهاي عمودي• 

)سیاالت(در جهت تغییر و تأخیر در حرکت شبکه ي جریان آب • 

استفاده از دیوار دیافراگمیمزایاي 

 دیواره اصلی باربر سازه در یک مرحله و حذف سازه نگهبانساخت

 از ریزش سازه جانبی و نفوذ آب و امکان گودبرداري عمیق ترپیشگیري

ایمنی کار بسیار زیاد استاجرائی و درجۀ باالي عملیات رعت س.

 دیافراگمی به ویژه براي حفاریها و گودهاي با طول زیاد مناسب استدیوار.

معایب

   در احجام کم، هزینۀ اجراي کار بسیار زیاد است، ولی در احجام زیاد هزینۀ کلی اجراي کار می تواند از روشهاي ساده تر
.کمتر نیز باشد

   در این روش، دستگاه هاي حفاري مربوطه نیاز به فضاي کار زیادتري دارند و در صورتی که از نظر فضاي دو طرف دیواره
.محدودیت داشته باشیم، اجراي کار غیرممکن خواهد بود و یا اینکه به سختی صورت می گیرد

در این روش به دستگاه هاي حفاري ویژه اي نیاز است.

به نیروهاي با تخصص باال نیاز است.
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.است مناسب کم عرض به گودهاي براي روش این

  چاه یکدیگر از معین فواصلی در گود، طرف دو در ابتدا -1
  اضافۀ به گود عمق با برابر چاهکها این طول .کنیم می حفر

 عمق برابر 0.35 تا 0.25 حدود میزان به تر اضافه مقداري
 انتهاي گیرداري تأمین منظور به اضافه عمق این .است گود

.می شوند داده قرار چاهک در که است پروفیلهایی تحتانی

 با مطابق H فوالدي پروفیلهاي چاهها این درون سپس -2
  این طول .می دهیم قرار اجرایی، نقشه هاي و محاسبات

 انتهاي که می گیریم نظر در گونه اي به معموالً را پروفیلها
.گیرند قرار گود باالیی تراز از باالتر حدي تا آنها فوقانی

  را مزبور متقابل قائم پروفیل دو هر فوقانی قسمت آنگاه -3
  این .می کنیم متصل یکدیگر به خرپاهایی یا تیرها کمک به

  پایداري به متقابل، قائم پروفیل دو هر که می شود موجب کار
  .کنند کمک یکدیگر

.یابد می ادامه تدریج به گودبرداري عملیات آن، از پس -4

Reciprocal Supportمهار متقابل با المان فشاري و تیرك از جلو 

  پروفیل ارتفاع از دیگري نقاط در باشد الزم است ممکن
.شود اجرا  متقابل مهار سیستم نیز قائم

  اعضاي بین در باید باشد ریزشی خیلی خاك که صورتی در
  استفاده دیگر مناسب اعضاي یا چوبی الوارهاي از قائم
.کنیم

 قابی سیستم بر عمود جهت در باید متقابل مهار سیستم
.شود مهاربندي گود، طول جهت در یعنی آن،

 در عمیق و عرض کم هاي ترانشه حفر در روش این
.دارد بسیاري کاربرد شهري محیطهاي

164



12/7/2014

52

Reciprocal Supportمهار متقابل با المان فشاري و تیرك از جلو 

Reciprocal Supportجلو    مهار متقابل با المان فشاري و تیرك از 
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روش غیر اصولی مهار متقابل

Reciprocal Supportجلو     مهار متقابل با المان فشاري و تیرك از 

مزایا

در گودبرداري هاي با عرض کم مزایاي بسیار دارد:

 سرعت زیادتر، هزینۀ کمتر و جاگیري کمتر د رگودبرداري هاي کوچک

 این روش، در عملیات اجراي کانال ها بسیار سودمند است.

عدم نیاز به تجهیزات خاص عدم نیاز به نیروي متخصص

معایب 

 مهاربندي هاي عرضی و یا مهاربندي هاي ) متر  10حدود ( در صورتی که عرض و عمق گود زیاد باشد
.ترازهاي مختلف دست و پاگیر شده و موجب بروز مشکل در اجراي کار می شوند

عدم امکان حفاري توسط ماشین در گودبرداري هاي عمیق

عدم یکسان بودن سطح خاك در طرفین، ایجاد مشکل می کند
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پایدارسازي گود با  اجراي شمع

اجرا   فوالد، بتن و چوبدر این روش پیرامون زمین موردنظر در فواصل معینی از هم، شمع هایی از مصالح مختلف سازه اي نظیر  
.همچنین شمع هاي بتنی را می توان به صورت پیش ساخته یا درجا اجرا کرد. می َشود

طول گیرداري الزم در انتهاي شمع ها . در این روش، شمعها فشار جانبی خاك را به صورت تیرهاي یکسر گیردار تحمل می کنند
.افزایش عمق گود الزم  است شمعها را در امتداد دیوارة گود مهار کرد در صورت. است 0.3Hچیزي در حدود  

پایدارسازي گود با  اجراي شمع
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طبقه بندي بر اساس شکل و مقطع شمع

طبقه بندي بر اساس مصالح 

طبقه بندي بر اساس روش ساخت

طبقه بندي بر اساس روش اجرا

طبقه بندي بر اساس میزان جابجایی خاك

طبقه بندي بر اساس روش انتقال بار
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فوالدي
بتنی
چوبی
مرکب

شمع هاي فوالدي

 لوله و ترکیبی از آنها ، INP،Hپروفیل هاي مختلف  
 انتهاي و بسته انتهاي حالت دو در  اي لوله هاي شمع 

  با شدن کوبیده از بعد که شوند می کوبیده زمین به باز
. شوند می پر بتن
مـی تـوان   بـراي شـمع کـوبی    مختلفـی  تیرآهن هاي از 

آنهـا  ضخامت بـال و جـان   اما مقاطعی که استفاده کرد ، 
در نیم رخ هاي بـال  . ترجیح داده می شوند یکسان است 

، ضخامت جـان معمـوال کـوچکتر از    Iپهن و نیم رخ هاي 
.ضخامت بال می باشد

بتنی هاي شمع
 ساخته پیش هاي شمع
جا در هاي شمع

  ضلعی هشت یا دایره مربع، مقطع با  ساخته پیش هاي شمع
  .شوند می ساخته مسلح صورتب

  و حمل هنگام در یخمش تمقاوم افزایش منظور به میلگرد از استفاده
  افزایش همچنین و شمع به جانبی نیروي اعمال و کردن بلند ، نقل

.است فشاري مقاومت
  ساخته نظر مورد طول و هندسی شکل با ساخته پیش هاي شمع
  محل تا پسس .شوند می آوري عمل مرطوب شرایط تحت و شده

 صورتب توان می را ساخته پیش هاي شمع .شوند می حمل شکوب
 .درآورد تنیده پیش تنیدگی پیش
  چاهی ابتدا که شوند می اجرا صورت بدین جاریز در بتنی هاي شمع

  قفس سپس و شود می حفر ماشین یا دست وسیله به زمین در
  . شود می پر بتن با آن داخل و شده داده قرار چاه درون ها آرماتور
  و شوند می اجرا مختلف انواع و ها روش به درجا هاي شمع امروزه

  باشد می آنها اولیه کننده ابداع که خاصی شرکت انحصار در آنها اکثر
.دارند قرار ،
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درجا بتنی هاي شمع 

  حفر ماشین یا دست وسیله به زمین در چاهی ابتدا  شمعها این در
 آن داخل و شده داده قرار چاه درون آرماتور قفس سپس  شده

 .شود می پر بتن با

میشوند اجرا مختلف انواع و ها روش به درجا هاي شمع امروزه

 

غالف بدون  و غالف با 

.باشند )پداستال( شده پهن نوك داراي میتوانند گروه دو هر

 ابتدا که شوند می اجرا صورت بدین غالفدار يدرجا هاي شمع
 عمق به رسیدن از پس و شده کوبیده زمین به فوالدي لوله یک

 می بتن از پر لوله داخل و شده خالی آن داخلی مصالح نظر، مورد
.شود

 پس و کوبید آن داخل در سنبه یک دادن قرار با توان می را لوله
  پهن سر رايب .کرد خارج را سنبه ، نظر مورد عمق به رسیدن از

 نوك در بتن مقداري ریختن پس ،)پداستال ایجاد( شمع کردن
 طرفین از تا کوبند می را آن ، ارتفاع از وزنه کردن رها با ، شمع
.شود پهن

 شده کوبیده زمین در غالف ابتدا غالف، بدون درجاي شمع  براي
 به تدریج به غالف ، غالف داخل در ریزي بتن با همزمان سپس و

  شود می کشیده بیرون

پایدارسازي گود با  اجراي شمع
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پایدارسازي گود با  اجراي شمع

Bored درجا هاي شمع توسط بندي مهار pile walls

  و سست و سخت زمین از اعم متنوع شرایط با ها جداره حفاظت و پایداري در متداول روشهاي از یکی
  آب نقش جانبی حفاظت نقش ایفاي بر عالوه موارد برخی در و باشد می درجا هاي شمع از استفاده نرم

  ها جداره بندي مهار .کند می تحمل نیز قائم بار نیاز درصورت همواره و دهد می انجام نیز را بندي
 مطرح گود جانبی حفاظت هاي سیستم براي برتر گزینه بعنوان زیر موارد در درجا هاي شمع توسط

:میباشند

 بیش زمین تراکم و سختی یا و ندارد وجود )نصب و کوبیدن( فوالدي سپر اجراي امکان مواردیکه در -
.باشد می مواجهه زیادي دشواري با و کوبی سپر توان حد از

.میباشد جداره بودن بند آب به نیاز آن سطح بودن باال و زیرزمینی آبهاي وجود بدلیل که شرایطی در -

 گودبرداري از ناشی مجاور هاي ساختمان زیر در )کششی( جانبی مهارهاي ایجاد امکان مواردیکه در -
.باشد )تونل( زیرزمینی مستحدثات و شهري بنایی زیر تاسیسات با تالقی در یا و ندارد وجود

  داشته وجود باربري و اصلی سازه از بخشی بعنوان گود حفاظت سیستم از استفاده امکان مواقعیکه در -

.باشد

پایدارسازي گود با  اجراي شمع

 :ریز درجا هاي شمع هاي تکنیک اجراي براي مختلف روشهاي

)بند آب( پیوسته محافظ دیوار اجراي )الف

 اجرا و حفاري میان در یک پالستیک بتن با هایی شمع ابتدا روش دراین
  با اي سازه و اصلی هاي شمع پوشانی هم رعایت با سپس و گردد می

.گردد می اجرا پیوسته و اي زنجیره جداره احداث رعایت

ناپیوسته محافظت دیوار اجراي )ب

  آبهاي سطح و بوده زیاد چسبندگی داراي سنگ و خاك توده مواردیکه در
 فاصله با و ناپیوسته ریز درجا هاي شمع از توان می بوده پایین زیر

  شمع بین خاك ها دانه بین چسبندگی بدلیل روش این در .نمود استفاده
 نظر در با .دارد وجود جانبی پایداري خوردگی قوس پدیده وجود با ها

  محور فاصله حداکثر معموال خاك ژئوتکنیکی پارامترهاي و شرایط گرفتن
  این در همچنین باشد می ها شمع قطر برابر 2 اصلی هاي شمع محور تا

  این گیرد می قرار مدنظر نیز جانبی نیروهاي برابر در پایداري روش
  زمین مرور اثر در و داشته کارایی مدت کوتاه هاي پایداري در روش

  تغییر نیز مدت دراز در و دارد وجود ها شمع بین هوازدگی احتمال
 یا و آب دادن دست از مانند آن پارامترهاي از برخی و خاك مشخصات

  براي و شده ها شمع بین خاك ریزش باعث آن نمودن پیدا اشباع حالت
  مش بستن با و )شاتکریت( پاشی بتن از توان می آن از جلوگیري

.نمود ایجاد پایداري جهت را الزم پوشش
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روش اجرا در شمع درجا

روش اجرا در شمع درجا
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روش اجرا در شمع درجا
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پایدارسازي گود با  اجراي شمع

مزایا

سرعت عملیات اجرایی بسیار باال است.

سیستم به هیچ وجه دست و پاگیر نیست.

در احجام زیاد، هزینۀ عملیات کاهش می یابد.

 یا بخشی از آن نیز استفاده کرد) نظیر دیوار حایل(می توان از شمع ها به عنوان سازة نگهبان دائم.

 شمع هاي پیش ساخته را پس از جمع آوري می توان در پروژه هاي دیگر نیز استفاده کرد.

 متر، معموالً اقتصادي اند 5در گودهاي با عمق تا حدود.

معایب

با افزایش عمق گودبرداري الزم است، فواصل شمع ها کاهش و مقاطع سازه اي قوي تر گردد.

شمع یک سیستم سازه نگهبان پسیو است و داراي تغییر شکلهاي زیاد است

 نمی توان از شمع هاي پیش ساخته )سر و صداي زیاد(در بسیاري از پروژه هاي شهري، به دلیل مشکالت شمع کوبی ،
.استفاده کرد و فقط باید شمعها را به صورت درجا اجرا کرد

طراحی شمع در پایدارسازي گود

:مراحل طراحی شمع

محاسبه توزیع فشار جانبی خاك در عمق بر اساس مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاك

تعیین شدت نیروي وارد بر شمع با توجه به فاصله شمع

 کنترل لغزش و واژگونی–کنترل پایداري شمع

رسم دیاگرام تغییرات نیروي برشی و لنگر خمشی  و تعیین مقادیر حداکثر

 مشخصات آرماتور -مشخصات پروفیل فوالدي -قطر -کنترل ابعاد(طراحی سازه اي شمع(

تخمین میزان تغییر شکل و جابجایی شمع
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پایدارسازي به روش سپرکوبی

Sheet فلزي یا بتنی صفحات روش این در pile و خاك داخل به  
 میشوند کوبیده لرزش از استفاده با و پنوماتیک چکش توسط گود جداره

  پیوسته جداره یک و شده متصل یکدیگر به خود بین اتصاالت انواع با و
.دهند می تشکیل را

  به آنها کشیدن بیرون و نصب ـ کوبیدن در راحتی روش این مزایاي از 
  پروژه در استفاده قابل مجددا آن مصالح و داشته برتري ها روش دیگر
  مایل و افقی المانهاي به روش این در همچنین باشد، می دیگر هاي

.باشد می نیاز کمتري

 لیکن .دارد وجود کمتر گود داخل فضاي اشغال هاي محدودیت بنابراین
  که باشند می فلزي سپرهاي نصب به وابستگی روش این معایب جمله از

  ایجاد و شهري زیربنایی تاسیسات وجود بدلیل شهري هاي محیط در
 می بوجود را هایی محدودیت سپرها کوبش از ناشی صداي و لرزش

 .آورد

  متراکم بسیار هاي خاك یا و سنگی هاي زمین در سپرها کوبیدن همچنین
  محدودیت با باال شرایط با هاي زمین در و است پذیر انجام سختی به

.گردد می مواجهه

پایدارسازي به روش سپرکوبی

مراحل کار

.  در این روش، ابتدا در طرفین گود سپرهایی را کوبیده شود -1

.سپس خاکبرداري  شروع می گردد -2

خاکبرداري بصورت مرحله اي انجام می شود و در هر مرحله در کمرکش  -3

. نصب می شود ( wales )سپرها، تیرهاي قوي بعنوان پشت بند افقی

را در جهت عمود بر صفحۀ   Struts ) (سپس قیدهاي فشاري قائم  -4
. سپرها به  پشت بندهاي افقی اتکا می یابد می شود

سپرها، پشت بندها و قیدهاي فشاري در عرضهاي کم و خاکهاي  
غیرسست، معموالً از نوع چوبی است ولی با افزایش عرض یا در خاکهاي  

.استفاده می شود) فلزي(سست  از مصالح مقاوم تر 
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روش سپرکوبی

روش سپرکوبی
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روش سپرکوبی

مراحل اجرا در روش سپرکوبی
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مراحل اجرا در روش سپرکوبی

مراحل اجرا در روش سپرکوبی
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.تحلیل و طراحی سپر وابستگی شدیدي به شرایط گیرداري و نوع مهار  دارد

:از نظر شرایط تکیه گاهی شرایط زیر وجود دارد

سپر تغییرشکل بدهد یا ندهد، مهار تحت کشش قرار دارد :اکتیو        :سر سپر.

تا سپر تغییرشکل ندهد، در مهار کشش ایجاد نمی شود :پسیو          

گیردار   یا  مفصلی:       کف سپر 

 قطعات بتنی پیش ساخته( صفحات مهارکننده(

فشار مقاوم خاك: بصورت قائم–

اصطکاك صفحه با خاك: بصورت افقی–

انتهاي تزریقی

موقعیت مهارها بایستی طوري انتخاب شود که تداخلی بین گوه مقاوم صفحه و گوه لغزش 

نباشد
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روش سپرکوبی

مزایا 

.سرعت اجراي کار بسیار زیاد است

.درجۀ ایمنی کار بسیار زیاد است

.براي اجراي کانالهاي با طول زیاد، بسیار مناسب است 

معایب

در این روش به دستگاههاي سپرکوبی، که به هر حال یک دستگاه ویژه است،  
.نیاز است

.این روش به نیروهاي با تخصص باالتر، نسبت به روشهاي ساده تر، نیاز دارد

.دستگاههاي سپرکوب به جاي کافی براي اجراي کار نیاز دارند

.این روش براي عرضهاي کم مناسب تر است

Deep Soil Mixingروش اختالط عمقی           

 خاك بهسازي هايروش جمله از خاك عمقی اختالط
  عمق تا هاخاك از وسیعی طیف در که است درجا بصورت

  اصالح عمقی اختالط از هدف .دارد کاربرد متر 50 حدود
  مقاومت فشاري، مقاومت قبیل از ژئوتکنیکی پارامترهاي

.است نفوذپذیري و برشی

  خاك داخل به چرخش با هاییپره عمقی اختالط در
  نظر مورد عمق به رسیدن با سپس و شوندمی رانـــده

  خاك داخل به )آهک دوغاب گاه( سیمان دوغاب جریان
  خاك ها،پره چرخش با زمان هم و شودمی هدایت

.گرددمی مخلـــوط دوغاب با محل نامناسب
.رسدمی نیز   8 تا گاه و 1 حداقـل ها پره محورهاي تعداد
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Deep Soil Mixingروش اختالط عمقی           

  دیواري توانمی هم،سر پشت اجراي با
 براي .نمود ایجاد آببندي قابلیت با حایل
  که زمانی میتوان حایل دیوارهاي ایجاد

  نشده سخت هنوز سیمان–خاك مخلوط
  یا و پهـــن بال فوالدي مقاطع است،
  در تا راند خاك داخل به فشار با را دوبل

  مقاومت ،مهاري اجراي با هاگودبرداري
  .شود مقدور گود حفاظت و تامین جانبی

  فوالدي مقطع راندن بعد، عکس در

  اجراي همچنین و )شدهجفت تیرآهن(
.میشود دیده سیمان –خاك ستون

Deep Soil Mixingروش اختالط عمقی           
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Deep Soil Mixingروش اختالط عمقی           
http://www.omranista.com/per/tech3.php

Deep Soil Mixingروش اختالط عمقی           

  از استفاده با آهک یا سیمان نظیر پایدارکننده اي مواد آن در که می گردد اطالق روشی به عمق در خاك اختالط عبارت
  یکنواختی ستون تولید موجب خاك اختالط فرآیند .می شود مخلوط خاك با مکانیکی بصورت توخالی محور با حفار یک

  پیوسته اي هاي دیوار کامل، گیرش از قبل ستون ها همپوشانی با.می گردد افزودنی ماده و خاك از ) ثابت پهناي با (
.می باشند احداث قابل زمین سطح زیر

 و برشی مقاومت فشاري، مقاومت قبیل از شدهاصالح ژئوتکنیکی پارامترهاي به دستیابی خاك اختالط از هدف
 خاك در مضر شیمیایی مواد نمودن ثابت یا کردن محدود منظور به نیز محیطی زیست هايزمینه در .است نفوذپذیري

  ارزشی با نتایج به میتوان بارج، روي از کار اجراي با دریایی، هاي¬سازه و بندرها ساخت در همچنین .میرود کار به
  آن ژئوتکنیکی مشخصات ،میشود اصالح درجــا شرایط در زمین خــاك، عمقی اختالط از استفاده در .یافت دست

  تایید و کنترل .میگردد سازه –خاك سیستم از بخشی شده اصالح زمین این و میشود رسانده قبول قابل سطح به
.است مقدور روش این در نیز کار کیفی

  قطر به مته هشت تا دو از اي مجموعه یا و متر1.5 تا 0.6 قطر به تکی هاي مته داراي است ممکن اختالط دستگاه
.است شده اجرا متر 60 عمق تا ژاپن در و متر 20 عمق تا آمریکا در ستون ها این .باشد متر1.5 تقریبی

  اختالط روش .می باشد اجرا روش و خاك نوع افزودنی، ماده نوع نظیر عواملی تابع آمده بدست مخلوط خاك مقاومت
 آنها در بهسازي روش هاي سایر که خاك هایی و غیر آلی نرم خاك هاي از وسیعی محدوده ي بهسازي براي خاك عمیق

 کردن اضافه نظیر تمهیداتی گرفتن نظر در با توان می نیز آلی هاي خاك مورد در البته .دارد کاربرد نیستند مناسب

بخشید بهبود را خاك خواص مخلوط، به ماسه
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Deep Soil Mixingروش اختالط عمقی           

 .میکند آغاز را حفاري زمین در خود بازوهاي با حفاري اوگر ابتدا روش این در است، مشاهده قابل شکل در چنانپه
  و می کند آغاز معکوس صورت به را خود حرکت اوگر و شده متوقف حفاري رسید، نظر مورد عمق به که زمانی سپس

 نوك در شده تعبیه نازل هاي درون از باال سمت به اوگر حرکت زمان در .می شود رانده باال سمت به آهسته طور به
 طی از پس و بوده مرحله اي باال سوي به حرکت این .می گردد تزریق خاك درون به زیاد بسیار فشار با دوغاب بازوها
  .می شود تزریق زمین داخل به دوغاب و می چرخد تراز همان در دقیقه یک تقریباً مدت به باال، به رو متر یک فاصله

.است متغیر خاك نوع و دستگاه نوع به توجه با شده اشاره زمان هاي و فاصله ها البته
  پیها زیر براي را آرایشی گونه هر که آن یا و نمود ایجاد آب بند دیوارهاي میتوان ،سرهم پشت اجراي با روش این در

  که هنگامی حائل، دیوارهاي ایجاد براي گاه .ساخت آن روي بر را پی کافی، مقاومت حصول علت به و کرد لحاظ

  داخل به جفت شده تیرآهنهاي یا و پهن بال فوالدي مقاطع است، نشده سخت و نگرفته هنوز سیمان –خاك مخلوط
  مقدور گود حفاظت و تأمین جانبی مقاومت مهاریها اجراي کمک به گودبرداریها در ترتیب این به و میشوند رانده خاك

.میگردد

خاك عمیق اختالط روش از استفاده مزایاي
 ،روانگرایی از جلوگیري ،سربار اثر بر خاك نشست کاهش ،خاك مقاومت افزایش ،خاك نفوذپذیري کاهش•

  هزینه ،است مقدور کار کیفی تایید و کنترل ،می گردد سازه –خاك سیستم از بخشی زمین ،زمین درجاي اصالح
 ،باال بسیار اجراي سرعت ،می باشد شمع اجراي یا دینامیکی تراکم نظیر مشابه موارد از کمتر بسیار کارگاه تجهیز
 بسیار شهري محیط در ارتعاش و صدا تولید روش این در ،است مشابه موارد از کمتر بسیار روش این اجراي هزینه
.می باشد ایده آل محیطی زیست لحاظ از ،می باشد مشابه روش هاي از کمتر

Deep Soil Mixingروش اختالط عمقی           
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گودبرداري به روش ساخت از باال به پایین
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گودبرداري به روش ساخت از باال به پایین

گودبرداري به روش ساخت از باال به پایین
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گودبرداري به روش ساخت از باال به پایین

پایدارسازي به روش میکروپایل

  در پایدارسازي و برشی مقاومت افزایش روشهاي از یکی
  اصالح و باربر المانهاي از توام استفاده  گودبرداري

  از استفاده ( است خاك  توده مکانیکی-فیزیکی خواص
.)سیمان دوغاب تزریق بهمراه میکروپایلها
 سانتیمتر 30 از کوچکتر قطر با شمع هاي به میکروپایل

  تزریق و سبک فوالدي تسلیح با غالباً که می گردد اطالق
  برآنکه عالوه میکروپایل .می باشند همراه سیمان دوغاب

  عمل نشست برابر در مقاوم و باربر المان یک عنوان به
 بهبود سبب سیمان، دوغاب تزریق بدلیل می کند،

  نیز اطراف خاك )رفتاري و مقاومتی( مکانیکی مشخصات
  .می گردد
 پی باربري ظرفیت افزایش در ها میکروشمع از استفاده

 مقاوم و دار مسئله هاي زمین و نگهبان هاي دیوار ها،
  اخیرمورد هاي سال در که است هایی مقوله از بناها سازي
  و اجرا سهولت میتوان را امر این علت .است بوده  توجه

  روش از برخی با مقایسه در اجرایی هاي هزینه کاهش
.دانست سنتی سازي پایدار هاي
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پایدارسازي به روش میکروپایل

پایدارسازي به روش میکروپایل
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پایدارسازي به روش میکروپایل

گودبرداري به روش ساخت جزیره اي
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پایدارسازي به روش خاك مسلح

  به که جوشنها و خاك مجموعه از است عبارت مسلح خاك
  که پوسته و می گیرند قرار خاك در افقی نوارهاي صورت

.می دهد تشکیل را مسلح خاك نماي و است فلزي یا بتنی
 تشکیل فلزي جوشنهاي و خاك از اساساً مسلح خاك

  هستند فلزي نوارهاي که جوشنها موارد غالب در .می شود
  را مالحظه اي قابل کشش و می گیرند قرار افقی طور به

.می کنند تحمل
  در را خاك مکانیکی خواص مسلح بتن نظیر مسلح خاك

 گرفته قرار نیروها معرض در بیشتر خاك این که جهتی
.می بخشد بهبود
 منتقل جوشنها به را وارد نیروهاي اصطکاك، بوسیله خاك

 مثل واقع در .می گیرند قرار کشش تحت جوشنها و می کند
  گرفته اند قرار جوشنها که جهاتی در خاك که است این

  مقاومت با چسبندگی این میزان و باشد چسبندگی داراي
.دارد مستقیم نسبت جوشنها کششی

  حاشیه نگهدارنده دیوارهاي مسلح خاك کاربرد بیشترین
می باشد جاده ها و بزرگراهها

خرپاییپایدارسازي به روش سازه نگهبان 

.این روش یکی از مناسبترین و متداولترین روشهاي اجرایی سازة نگهبان در مناطق شهري است
 اجراي آن ساده بوده و نیاز به تجهیزات و تخصص باالیی ندارد.
 در عین حال قابلیت انعطاف زیادي از نظر اجرا در شرایط مختلف دارد.

مراحل اجرا
عمق این چاهها برابر با عمق . ابتدا در محل عضوهاي قائم خرپا، که در مجاورت دیوارة گود قرار دارند، چاه هایی حفر می شود -1

.  گود به اضافۀ مقداري اضافه براي اجراي شمع انتهاي تحتانی عضو خرپا است

. نشان داده می شود از طریق محاسبه تعیین می شود Lpکه با  )(length of pileطول شمع  
.درون محدودة  شمع آرماتوربندي شده  و پروفیل عضو قائم در داخل شمع قرار داده می شود -2
پس از سخت شدن بتن، انتهاي تحتانی پروفیل عضو قائم به صورت گیردار در داخل شـمع  . سپس ارتفاع شمع بتن ریزي می شود -3

. مستقر خواهد شد
)گودبرداري همراه با ایجاد سپر خاکی( سپس خاك را در امتداد دیوارة گود تحت یک شیب مطمئن برداشته می شود  -4

و ضخامت   Bfفونداسیون تکی مربعی شکل که بعد آن با . پس از خاکبرداري،  در محل پاي عضو مایل، فونداسیون  اجرا می شود -5
.نشان داده می شود Bآن با 

.عضو مایل از یک طرف به عضو قائم و از طرف دیگر به ورق کف ستون مستقر در فونداسیون متصل می شود -6
  عضوهاي مرحله هر در و می شود خاکبرداري مرحله اي صورت به ،)خاکی سپر( خرپاها افقی و قائم اعضاي بین محصور خاك -7

.گردد تکمیل خرپا تا می شود نصب بتدریج خرپا قطري و افقی
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خرپاییسازه نگهبان

روش خرپاییمراحل اجرا در 

:بررسی کامل نقشه ها و  جزئیات اجرایی به شرح زیر: 1گام 

هندسه خرپا
ارتفاع و قاعده خرپا
پروفیل قائم

پروفیل مایل
قطري ها
مهاربندي ها و بادبندها

مشخصات جوش
بولت
بیس پلیت

ابعاد پی
ضخامت پی
میلگرد کف پی

 پاشنه دار(نوع شمع(
قطر شمع
طول شمع

میلگرد طولی
طول گیرداري عضو
برشگیرها

مشخصات بتن پی و شمع
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روش خرپاییمراحل اجرا در 

:بررسی کامل نقشه ها و  جزئیات اجرایی به شرح زیر: 1گام 

هندسه خرپا
ارتفاع و قاعده خرپا
پروفیل قائم

پروفیل مایل
قطري ها
مهاربندي ها و بادبندها

مشخصات جوش
بولت
بیس پلیت

ابعاد پی
ضخامت پی
میلگرد کف پی

 پاشنه دار(نوع شمع(
قطر شمع
طول شمع

میلگرد طولی
طول گیرداري عضو
برشگیرها

مشخصات بتن پی و شمع

روش خرپاییمراحل اجرا در 

تعیین موقعیت اجراي خرپا با توجه به پالن ستون گذاري و فونداسیون ها بطوري که کمترین تداخل را با سازه اصلی  : گام دوم
.در گوشه ها معموال نیازي به اجراي خرپا نیست.  داشته باشد
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روش خرپاییمراحل اجرا در 

و عمق آن تا تراز کف شمع کششی 80قطر چاه حدود . حفاري چاه در محل المان قائم: گام سوم

روش خرپاییمراحل اجرا در 
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مراحل اجرا در روش خرپایی

ساخت پروفیل المان سازه خرپا، آرماتورگذاري شمع کششی و استقرار المان قائم و  بتن ریزي شمع کششی: گام چهارم

روش خرپاییمراحل اجرا در 
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روش خرپاییمراحل اجرا در 

روش خرپاییمراحل اجرا در 

آرماتور گذاري،  جاگذاري المان قائم و
و بتن ریزي شمع بتنی 
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مراحل اجرا در روش خرپایی

شیب پایدار می تواند شیب المان مایل خرپا باشد.  خاکبرداري با رعایت شیب پایدار و سپر خاکی: گام پنجم

مراحل اجرا در روش خرپایی

اجراي فونداسیون مطابق نقشه: گام ششم
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روش خرپاییمراحل اجرا در 

مراحل اجرا در روش خرپایی

اجراي المان مایل مطابق نقشه: گام هفتم
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مراحل اجرا در روش خرپایی

پرکردن درز گپ بین المان قائم و خاك الزامی است -متر در اطراف سازه به منظور اجراي المان قطري 1حفاري به عرض : گام هشتم

مراحل اجرا در روش خرپایی

پرکردن درز بین المان قائم و خاك الزامی است تا مانع حرکت خاك شود . متر به منظور اجراي المان قطري 1ادامه حفاري به عرض 
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مراحل اجرا در روش خرپایی

به سازه خرپا فراهم شود) Arching(درز بین المان قائم و خاك باید کامال پر شود تا انتقال فشار خاك تحت پدیده قوسی 

روش خرپاییمراحل اجرا در 
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مراحل اجرا در روش خرپایی

روش خرپاییمراحل اجرا در 

تخته کوبی یا شاتکریت جداره خاك به منظور ممانعت از ریزش هاي موضعی و جزئی خاك: گام دهم
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روش خرپاییمراحل اجرا در 

نصب المانهاي بادبندي جهت عملکرد فضایی خرپا: گام یازدهم

روش خرپاییمراحل اجرا در 

نصب المانهاي بادبندي جهت عملکرد فضایی خرپا
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مراحل اجرا در روش خرپایی

مراحل اجرا در روش خرپایی
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سازه نگهبان خرپایی

 قبل از شروع عملیات گودبرداري و در حین اجرا اقدامات، مطالعات و بررسی هاي الزم 

نظیر شهرداري، شرکت گاز، شرکت آب و فاضالب، شرکت  ذیربط اخذ مجوزهاي الزم از ادارات و سازمان هاي  1.
توزیع برق و نظایر آن

اعالم مراتب اجراي کار به نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی 2.

انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی قبلی 3.

بررسی و مطالعۀ تأسیسات زیرزمینی احتمالی در محل 4.

بررسی و مطالعۀ چاه هاي آب و فاضالب و قنوات، اعم از متروکه و دایر، در محل5.

بازرسی ساختمان هاي مجاور گود؛ دستورات الزم براي تخلیۀ آب استخرها و کاالهاي انبارها، به ویژه کاالهاي  6.
سنگین یا قابل اشتعال،

آماده کردن کلیۀ تجهیزات و لوازم و دستگاه هاي مورد نیاز براي اجراي عملیات گودبرداري 7.

آموزش نیروهاي انسانی مورد نیاز، یا بکارگیري نیروي انسانی با تجربه 8.

برنامه ریزي و زمانبندي کارهاي اجرایی متناسب با شرایط کار و نیز اوضاع جوي و فصل 9.
.نصب موانع حفاظتی الزم در محلهایی که احتمال سقوط وجود دارد 10.
تأمین روشنایی الزم در محل گودبرداري 11.

سازه نگهبان خرپایی

 اجرا حین در و گودبرداري عملیات شروع از قبل الزم بررسی هاي و مطالعات اقدامات، 

آن نزدیکی و گود محل در نیاز مورد اخطاردهندة عالئم نصب 12.

مناسب تجهیزات و وسایل با چاه ها درون غبار و گرد و گاز تهویۀ 13.

اصولی و محکم صورتی به نیاز، مورد باالبر وسایل نصب 14.

آنها لبۀ یا گودها پاي در کارگاه دفتر و کارگران استراحت محل احداث و کارگاه تجهیز از اجتناب 15.

مجاور ساختمانهاي نقشۀ مطالعۀ 16.

گود مجاور در باغچه وجود بررسی 17.

مجاور ساختمانهاي و گودبرداري محل در واقع اموال و انسان ها بیمۀ 18.

گود لبۀ در گودبرداري مازاد خاکهاي و ساختمانی، نخاله هاي ساختمانی، مصالح تخلیۀ از اجتناب 19.

ذیصالح ناظر مهندسان و مجریان انتخاب 20.

ذیصالح مهندسان توسط آن، حین در و گودبرداري از قبل مجاور، معابر و ساختمان ها(monitoring  ( پایش 21.

گود لبۀ و بدنه در االرضی تحت آبهاي یا باران بارش از حاصل آب جریان و ریزش از جلوگیري 22.
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روش خرپایی

مزایا 

براي عموم گودهاي واقع در مناطق شهري مناسب است.

 از نظر اجرا در شرایط مختلف، قابلیت انعطاف زیادي دارد.

امکان استفادة مجدد از پروفیل هاي خرپا وجود دارد.

ساده است و به نیروي متخصص، تجهیزات و دستگاه هاي خاص نیازي ندارد.

معایب 

سرعت اجرا نسبتاً کند است.

خرپاها جاگیر هستند و انجام عملیات را با مشکل همراه می کند.

بخشی از خاك باید به روش دستی برداشته شود.

تحلیل و طراحی المانهاي سازه

مراحل مهم طراحی سازه نگهبان خرپایی

کنترل واژگونی 
)ابعاد شمع کششی–تعیین نیروي کششی المان قائم (  

کنترل فشار وارد بر پنجه 
)ابعاد فونداسیون -تعیین نیروي فشاري المان مایل(    

کنترل لغزش  
)کفایت ابعاد شمع و پی(       

تحلیل نیروي داخلی اعضا
)تعیین مقطع المانهاي قائم، مایل و قطري ها(              
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