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پیش گفتار

امروزهاهمیتونقشانکارناپذیرپروژههایساختمانیدرتحققتوسعهپایدار،عرصههایمختلفیرادرزمینهمهندسی
عمرانمطرحنمودهومتخصصینامررابهنگرشاصولیوفراگیرواداشتهاست.درپروژههایساختمانیهرچند،دقتنظر
طراحوبهرهگیریازظرایفمهندسیوابزارهاینوینمحاسباتیوآئیننامههایتدوینیپشتوانهمطمئنیدرتهیهنقشههای
اجرائیکارآمدتلقیمیشود،لیکنتحققمعیارهایمهندسیدرفراینداجراآگاهیازظرایفودقایقسازوکارسازهایو
بهکارگیریمهارتهاواندوختههایتجربیومیدانیحاصلهرادرمراحلمختلفاجرایساختمانالزامآورمینماید.کتاب
حاضرباعنایتبهچنینواقعیتیتدوینگردیدهومؤلفباحضورمشتاقانهوهدفمنددرکلیهمراحلپروژههابرآنبوده
استتابادیدمهندسیراهکارعملیبرایتحققگامبهگامدیدگاهطراحدرپیادهسازینکاتسازهایازمرحلهتخریب،اجرا
واتمامساختمانرابخصوصبرایمجریانحرفهایومهندسینجوانبهصورتتوصیفیوتصویریارائهدهد.شکینیست
کهامروزهمنابعمتعددیدرزمینهتخریبواجرادردسترسمیباشندلیکنوجهتمایزایننوشتارتجربهمیدانینویسنده
درجایگاهمهندسمجریوناظرومشاهدهعینیوارائهراهکارعملیبرایانجامهریکازمواردسازهایدرفراینداجرای
پروژههایمختلفبودهاسـت.امیداسـتکتابحاضرباعنوان"ناظرحرفهایسـاختمان"گامیدرجهتانتقالتجاربو
ایجادتعاملباجامعهکارشناسیودستاندرکاراناجرایپروژههایساختمانیتلقیگردیدهوزمینهایبرایتداومنشردانش

مهندسیومهارتهایفنیونوآوریهاتوسطمؤلفوهمکارانایشانفراهمنماید.
faraz_omran@ازارائهنکتهنظراتوبیاندیدگاهوپیشنهاداتتوسطخوانندگانگرامیاستقبالکردهوآدرساینترنتی

yahoo.comبدینمنظورمعرفیمیگردد.

دکتر فیروز بهادری خسروشاهی
مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور

آب و عمران فرازاندیش





مقدمه مولف

سالهایقابلتوجهیازنگارشمقرراتملیجهتبهبودونیزاستانداردسازیشرایطساختوسازکنونیمیگذردبا
اینوجودبهنظرمیرسدپیادهسازیبندبنداینمقرراتکاریدشوارواحتماالمربوطبهنسلهایآیندهخواهدبود.ولیاین
کلیتارائهشده،تمامماجرانیستوباتوجهبهرشدغیرقابلتصورسیستمهایارتباطیپلهایمتعددیبینقوانینموجود
دردلمقرراتملیومهندسـانناظرایجادشـدهاسـت.مهندسینیکهمسوولیتبسیارسنگیننظارتبراجرایپروژههای
ساختمانیدرابعادواشکالگوناگونرادرشهرهاوشرایطمختلفیبرعهدهگرفتهیاخواهندداشت.شغلنظارتپروژههای
ساختمانیکهبهصورتخالصهدربینمهندسینومجریانپروژههایمسکونیبهنظارتنیزمشهوراستحرفهایکامال
تخصصیوتجربیآکادمیکاست.مهندسینناظرنیازمنددركسازهوخاكازآغازتاپایان،رفتارالمانهایسازهای،ارتباط
مصالحبارفتارسازه،قوانینومقرراتبسیارگستردهوفراوان،رفتارشناسیوعلوماجتماعی،بهداشتوایمنیودرنهایت
تجارتهستند!!.تماممواردذکرشدهمانندبازوانیهستندکهدرصورتمجهزشدنناظربهآنهاتوانپیمودنمسیردهشتناك
نظارتدرایرانراآسانترمیسازد.علمهرچهبیشتربهاینمواردمنجربهایجادارتباطهرچهبیشترنیزبینهمکارانمهندس
درشهرهاوحتیکشورشدهاست.بسیاردورازانصافاستکهنقشکلیدیسازمانهاینظاممهندسیدرشناختوظایف
مامهندسینناظررانادیدهگرفتهوآنرافقطبهعنوانیکرسالتبرایاینارگانهایحیاتیدراینحرفهبدانیم.مهندسین
ناظرتشـنهونیازمندحمایتهمهجانبهازطرفتمامارگانهایوابسـطهبهصنعتسـاختماناندزیرابهطورحتماینافراد
بهعنوانافسـرانبیادعایخطمقدمنبردباسـختیهایهولناكاجرایسـازههایبتنیوفوالدیهسـتند.افرادیکهقبول
مسوولیتکردهونیزعاشقانهتولدسازهایزیباونورانظارهگرخواهندبود.پرتودانشدربارهشناختمسوولیتهاووظایف
دراینحرفهدرسـالهایاخیربهبرکتکتابها،نشـریهها،کنفرانسـها،همایشهاو...گسترهبیسابقهایداشتهبهطوریکه
کمترفردیدرجامعهحرفهینظارتراناشناختهوناشنیدهبداند.اینمطلبهمدارایحسنوهمدارایقبحاست.حسن
مطلبباعنایتبهنشرکتبگوناگوندرحیطهنظارتدردسترسترشدنمطالبسودمندوکارآمدجهتانجاموظایف
حرفهایمهندسناظراسـتوقبحآنارتقایتوقعبیشازپیشجامعهازناظرینبهمنظورانجاماینرسـالتسـنگینکه
بهحقدارایدشـواریهاوسـنگالخهایفراوانینیزدرمسـیرخوداست،میباشد.باتوجهبهمطالبارائهشدهنویسندهاین



کتابکهخودرامفتخربهانجامحرفهینظارتمیداند،برآنشدهاستتاباتوجهبهتجربیاتخودرسالتهرچنداندك
خویشراباتوسلبهتجربیاتواقعیکارگاهیونیزباکمکدنیایمجازی،مجموعهایازنکاتراکهدانستنآنهادرنظر
نویسندهمیتواندبرایهمکارانناظرمفیدباشدگردآوریکردهوباچاپبهشکلکتابدراختیارسرورانگرامیقراردهد.
اینکتابمشتملبرنکاتحقوقیوفنیهمراهباتصاویرمتعددیاستکهازگستردگیوسیعیازکتابها،سایتهایمتعدد،
تجربهارزندههمکاران،مقرراتملی،آییننامهها،دانشوتجربهفنینویسندهو...دربارهسازههایبتنیوفوالدیاست.
امیداستتابادیدوبررسیموشکافانهشماسرورانگرانقدرنقاطضعفوقوتایناثرنمایانگشتهواینجانبمفتخربه
ارائهاثریارزندهتروسودمندتردرآیندهگردم.بههمینمنظورآدرساینترنتیbahadorireza88@yahoo.comراخدمت

شماعزیزانمعرفیمینمایم.

مهندس رضا بهادری خسروشاهی
پایه 2 نظارت و اجرا

زمستان 1396



فصل اول
نکات مهم در باب نظارت عملیات تخریب و نوسازی ساختمان های مسکونی

1- نکات مهم در باب نظارت عملیات تخریب و نوسازی ساختمانهای مسکونی
درهرپروژهسـاختمانیفارغازطیکردنمراحلقانونی۱جهتعقدقرارداد۲ودریافتپروانهسـاختمان،پسازدریافت
مجوزشـروعبهکارازمهندسناظرکارگاه،وطیکردنمراحلآمادهسـازیوتجهیزکارگاه،مرحلهتخریبکهازمراحله
آغازیناجرایپروژهاستبرایتمامافراددرگیرباپروسهساختازحساسیتباالییبرخوردارخواهدبود.برایاینمنظور
شناختآئیننامههامانندمبحث۱۲مقرراتملیودستورالعملهایقانونیبرایمهندسینناظرکارگاهومجریانضروری
است.چراکههرپروژهساختمانیدارایپتانسیلحوادثناگوارودلخراشمیباشدکهبهطورحتمسهلانگاریدراجرا،
یکیازمسائلتاثیرگذاردررخدادچنینحوادثیخواهدبود.باتوجهبهمطالب،دراینکتابدرآغازفصلاولبخشهایی
ازفصلپنجمآییننامهحفاظتیکارگاههایساختمانیمربوطبهتخریبساختمانونیزنکاتیازمقرراتملیجهتدرك
موضوعارائهشدهاست.بهمهندسینگرامیتوصیهمیشودکه"آییننامهحفاظتیکارگاههایساختمانیرادرکنارمباحث
مقرراتملی"مطالعهوبکارببرند.آییننامهحفاظتیکارگاههایساختمانیمشتملبر۹فصلو۳۲4ماده،بهاستنادمواد۸5
و۸۶قانونکارجمهوریاسالمیایراندرجلسهمورخ۱۳۸۱/۲/۱۷شورایعالیحفاظتفنیموردبررسینهاییوتاییدقرار

۱-}حرفهیمهندسیفقطشاملمسائلوامورفنینیستبلکهیکمهندسبایدبهمسائلحقوقیاینحرفهنیزواقفباشدوگرنهدرفرازونشیباینحرفهزمینگیر
میشود.بهعنوانمثال:گرچنانچهکسیکهباناظرقراردادامضامیکند،شخصمالکنباشدوسازندهیایکیازشرکایمالکباشد،الزماستکهکپیوکالتنامهایشانضمیمه
قراردادشود،توصیهمیگردداصلوکالتنامهنیزرویتشدهوباکپیمقایسهگرددتاجعلینباشد)پروندههایبسیاریدرموردجعلیبودنوکالتموجوداستکهناظرین
تاوانپسدادهاند(.نکتهایوجودداردوآناینکهدرموردلزومآمدناینجمله"حقامضاباوکیلمیباشد"دروکالتنامهحساسیتبهخرجدادهنشود،همینکهوکالت
نامهایموجودباشدکهشخصیکهوکالتنامهداردباآنبهسازمانواداراتمراجعهکندوانعقادقراردنماید،کافیاست.وقتیوکالتنامهراشهرداریازشرکامیپذیرد
وبرگتعهدناظرراازایشانامضامیگیرد،بدیهیاستکهناظرهممیتواندآنوکالترابپذیردامابایدکپیوکالتنامهتوسطناظرگرفتهشود.مهندسکامیارمیررضوی{
۲-}توصیهمیشـودقراردادنظارتبهدقتخواندهشـودکهبرایتکناظره،چهارناظرهوشـرکتهایحقوقیفرمهامتفاوتهسـتند.درچهارناظرهیاپنجناظرهتکتک
ناظرهابایدفرمتعهدنظارتراامضاکنندوبهمالکتحویلدهند،درموردقراردادهممیتوانندناظرهاهرکدامقراردادجداامضاکنندیاهمهباهمیکقراردادامضاکنند
وناظرهماهنگکنندهنیزمیتواندقراردادجداامضاکند،اماتوصیهمیشودهمانالگوریتمپیشنهادیسازمانرعایتگردد،هرچندهرکدامضعفهاییدارند.موضوعمهمدر
خصوصامضایقرارداداینستکهابتداقراردادراامضاکنیدوهمزمانبرگهتعهدرامحضریکردهوبهمالکتحویلدهیدومبادابرگهتعهدراقبلازامضایقرارداددر
اختیاردفترخدماتمهندسییامالکقراردهید.چونشمابایدبدانیدکهشخصدیگریغیرازمالکیاوکیلایشانقراردادراامضانخواهدکرد.بهتراستهمزمانقرارداد

امضاشدهوبرگهتعهدنظارتمحضریشود.مهندسکامیارمیررضوی{
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گرفتودرتاریخ۱۳۸۱/۶/۹بهتصویبوزیرکارواموراجتماعیرسید.
بااینحالدرصورتتناقضمالكنهاییارزیابیایمنیوحفاظتکاردرحیناجرابرایمهندسـینناظرمباحث−

دوازدهموبیسـتممقرراتملیسـاختماناسـتومهندسـینناظرومجریبایدبهایندومبحثکامالمسلطبودهآنرا
هموارهباخودداشتهباشندودرگزارشاتدورهایخودبهآنهااستنادکنند.

همانطـورکـهاشـارهگردید،رعایتایمنیوحفاظتکاروکارگران،درحیـناجرابایدمطابقمباحثمقرراتملی−
ساختمانایران،مانندمبحث۱۱۲و۲۲۰انجامگیرد.باتوجهبهمحدودیتدرارائهمطالبکتابونیزگستردگیمطالب
موجوددرمباحثمقرراتملیمطالعهاینمباحثرابرعهدهخوانندگانمیگذاریمبااینحال؛درذیلجهتارائهچند
مثـال،بـهبرخینکاتمهمجهـتنظارتبررعایتنکاتایمنیدرکاربردبرخیازوسـایلوتجهیزاتکارگاهیارائه

شدهاست.
اسـتفادهازبرخیتجهیزاتکارگاهیمانندارهآهنبروسـنگبر)دسـتگاهسنگفرز(وبرخیوسایلگودبردایمانند-۱

بابکتولودربایدتوسطافرادباتجربهانجامگردد.
دراسـتفادهازباالبـربایـدبیشازظرفیتدسـتگاهبـارحملنگردد."بهعنوانمثـال:دربرخیمواردمانندجابجایی-۲

قالبهایاسکلتبتنیوجکها،برخیکارگرانبرایتسریعدرکار،باریبیشازظرفیتدستگاهراجابجامیکنندکه
اینبسیارخطرسازبودهزیرادرصورتعدمتواناییدستگاهدرجابجاییبارازپایینبهباال،خطرسقوطمصالحوجود

خواهدداشت".
درضمنبههیچعنواناجازهاستفادهپرسنلوکارگراندرکارگاهازباالبرجهتجابجاییدرطبقاتدادهنشود.زیرا-۳

باالبربرخالفآسانسورهیچنوعامکاناتجلوگیریازسقوطناگهانیراندارد.لذانصبعالئمهشداردهندهدرکارگاه
الزامیاست.

درکارگاهبهخصوصهنگاماجرایستونهایسازهبتنیجهتجلوگیریازسقوطافرادبایدنردبانهایمناسبوجود-4
داشتهباشد.کهمتاسفانهدربسیاریازپروژههامشاهدهنمیشود.درضمنازساختنواستفادهازنردبانهاییابداعیکه

پیمانکارانضرورتاًوموقتاًبرایاجرایکارشان،ناچاربهساختآنهاهستند!!!حتماجلوگیریگردد.
سازههایموقتتوسطداربستدرجلوواطرافکارجهتمحافظتازعابراینوکارگران)درصورتخطراحتمال-5

سقوط(اجراگردد.مخصوصاًدرکارگاههاییکهدرکنارخیابانهاومحلهایعبورمرورهستند.
درصورتکاربردتجهیزاتگودبرداری،مجریساختمانبهبهانهحفظایمنیسازههایمجاور،حقهیچگونهتعرضی-۶

بهساختمانهایمجاوروهمسایههاواعمالتغییراتدردیوارآنهابهبهانهاجرایسازههاینگهبانراندارد.اینموردجرم
بودهومالکینحقپیگیریهایقانونیخواهندداشت.سازههاینگهبانبدونابداعوطبقنقشههااجراشود.

بـهطـورحتمنظارتیکحرفهتماموقتبودهوعلیرغمنیازبهتسـلطمهندسـینناظـربهمباحثمقرراتملی−
جهتحفظایمنیدرطولکار،تجربهاندوزی،دركراهکارهایبرقراریارتباط،دانشوشناختآییننامههاوهمچنین
دستورالعملهامانندراهنماهایعمومیناظرانمنتشرشدهتوسطسازماننظاممهندسیاستان،نیزازضروریاتاینشغلاست.

1-1- بخش اول از فصل پنجم آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی 

عملیات مقدماتی تخریب
ماده۱۹۲-قبلازاینکهعملیاتتخریبشروعشود،بایدبازدیددقیقیازکلیهقسمتهایساختماندردستتخریب−

بهعملآمدهودرصورتوجودقسـمتهایخطرناكقابلریزش،اقداماتاحتیاطیازقبیلنصبشـمع،سـپر،حائلو

۱-مبحثدوازدهم:ایمنیوحفاظتکاردرحیناجرا
۲-مبحثبیستم:عالئموتابلوها
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ستونهایموقتی)ماننداشکال۸تا۱۰کتاب(جهتمهارآنقسمتهابهعملآید.

شـکل 1- ثبت و کنترل ترک خوردگی ها و نوع مصالح مصرفی در سـاختمانهای مجاور پروژه قبل از تخریب بسـیار حائز اهمیت 
است. ساختمان سمت چپ تصویر، ساختمانی مسکونی و مجاور پروژه است.

ماده۱۹۳-قبلازشروعکار،جریانبرق،گاز،آبوسایرخدماتمشابهبااطالعونظارتسازمانهایمربوطهبه−
طورمطمئنقطعودرصورتنیازبهبرقراریموقتآنهااینعملنیزبایدباموافقتونظارتسـازمانهایذیربطو

رعایتکلیهاختیاراتومقرراتایمنیمربوطهانجامگردد.
ماده۱۹4-محصورکردنمنطقهخطر)کارگاه(−
ماده۱۹5-انسدادکلیهراههایورودوخروجبرایافرادغیرمجاز−
ماده۱۹۷-جمعآوریکلیهشیشهها−

1-2- بخش دوم - اصول کلی تخریب
ماده۱۹۸-عملیاتتخریببایدازباالترینقسمتیاطبقهشروعوبهپایینترینقسمتیاطبقهختمگردد،مگردر−

مواردخاصکهتخریبیکجاانجاممیگردد.
ماده۲۰۳-درپایانکارروزانهقسمتهایدردستتخریبنبایددرشرایطناپایداریکهدربرابرباارتعاشات)مانند−

حرکتخودروهایابارلرزهای(آسیبپذیرباشندرهاگردند.
ماده۲۰4-مصالحوموادحاصلازتخریبهرقسـمتیاطبقهبایدبهموقعبهمحلهایمناسـبیمنتقلگرددواز−

انباشتهشدنآنهابهترتیبیکهمانعازانجامکارشدهویااستحکامطبقاتپایینتررابهخطراندازدجلوگیریبهعملآید.
مـاده۲۰5-میخهـایموجـوددرتیرهـاوتختههایحاصلازتخریببایدبالفاصلهبـهداخلچوبفروکوبیدهویا−

کشیدهشوند.
ماده۲۰۶-درصورتلزومجهتجلوگیریازپخشگردوغبارناشـیازتخریب،بایددرفواصلزمانیمناسـب−

قسمتهایدردستتخریببوسیلهآبفشانمرطوبگردد.
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شـکل 2- با توجه به خطرات بسـیار فراوان پروژه در حال تخریب طبق ماده 194 آیین نامه باید محل تخریب کامال از اطراف 
محصور گردد. درصورت عدم تمکین سازندگان در این مورد، ناظر کارگاه بایستی پروژه را متوقف و مالک را مجاب به ایمن سازی 

محیط کارگاه سازد.

ماده۲۰۷-کلیهپرتگاههاودهانههایموجوددرکفطبقاتوسـایرقسـمتهابهاسـتثناءدهانههاییکهبرایحملو−
انتقالموادومصالححاصلازتخریبویالوازمکارمورداستفادهقرارمیگیرند،بایدبهوسیلهنردهیاحفاظهایمناسب

محصوریاپوشاندهشود.
ماده۲۰۸-گذرگاهمناسببرایکارکنانوکارگراندرمدتتخریب−
ماده۲۰۹-مسدودماندنکلیهراههایارتباطیبهجزپلههادرمدتتخریب.−
ماده۲۱۰-لزومراهرویسرپوشیدهباحداقل۳مترطولو۰.5مترعرض−
ماده۲۱۱-سقوطآزادمصالحتخریبممنوعاست.)اینعملیبسیارخطرناكاست(−
ماده۲۱۲-مسدودکردنکانالهایچوبییافلزیبرایهدایتمصالحبهخارجدرزاویهبیشاز45درجه−
ماده۲۱۳-محکمکردندهانهخارجیکانالچوبییافلزی.−
ماده۲۱4-محلمناسبجهتنگهداریابزارهاووسایلساختمانیواسکانهایموقتکارگراندرهنگامتخریب.−

1-3 - بخش سوم - تخریب و برچیدن دیوارها؛
ماده۲۱5-دیواریاقسمتیازدیوارکهارتفاعآنبیشاز۲۲برابرضخامتآناستنبایدبدونمهارجانبیآزادبماند.−
ماده۲۱۶-برایخرابکردندیوارهاینازكوبلندفاقداستحکامکافی،داربستالزماست.−
ماده۲۱۷-دورنگهداریکارگرانوافرادازدیواردرهنگامانداختندیوار.−
ماده۲۱۸-پوشاندنسوراخهایمنتهیبهطبقاتپایینهنگامتخریبدیوارهایداخلیوخارجی.−
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شکل 3- ماده 218 ضرورت پوشاندن سوراخ های منتهی به طبقات پایین هنگام تخریب دیوارهای داخلی و خارجی.

ماده۲۱۹-دیوارهاییکهبراینگهداریخاكزمینیاسـاختمانهایمجاورسـاختهشـدهاند)ماننددیوارهایخود−
ساختماندرحالتخریب(؛نبایدتخریبگردندمگرآنکهقبالآنخاكبرداشتهشدهویاساختمانمربوطهبهوسیلهشمعو
سپرمحافظتشدهباشد.)اینموردلزومحفظسپرخاکیرادرهنگامگودبرداریبرایسازههایفرسودهتاکیدمیکند.(

شـکل 4- با توجه به فرسـوده بودن بافت مجاور و نیز عدم وجود نقشـه سـازه نگهبان در نقشـه های مصوب این پروژه!!، با دستور 
مهندس ناظر کارگاه و نیز مطابق با ماده 219 آیین نامه حفاظتی کارگاهها، موقتا تا ارائه نقشه های تایید شده سازه نگهبان، از بقایای 

دیوارها و سپر خاکی ساختمان تخریب شده برای نگهداری خاک و سازه مجاور استفاده شده است.

ماده۲۲۶-ازآویزانشـدنکارگرانبهکابلدسـتگاههایباالبر)مانندجرثقیل(یااسـتقرارآنانرویتیرآهندرحال−
حملبایدجلوگیریبهعملآید.)زیراایناحتمالوجودداردکهیاکارگردچارسـرگیجگیوسـقوطگرددویاکابل

باالبربهکابلهایفشارقویبرخوردکند.(
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شکل 5- ارتقای سطح ایمنی کارگاه ها نیاز اساسی برای بهبود کیفیت اجرای پروژه ها است. 

مطابقتصاویرشکل5؛کارگرانجوشکاربایدکابلهاییرابهاعضایسازهکشیدهوخودرابهاینکابلهامتصلکنند.−
کارگرانمقنیبایدتوسطحداقلدوکابلکهبهسازهایایمنمتصلهستندبهداخلچاههدایتشوند.

طبقبند۱۲-4-۱-۱مبحث۱۲مقرراتملی)ویرایش۱۳۸5(کارفرماموظفاستوسایلحفاظتفردیموردتایید−
موسسـهاسـتانداردوتحقیقاتصنعتیایرانراتهیهودراختیارکارگران،افرادخویشفرماوسـایرکسانیکهدرکارگاه

ساختمانیفعالیتمیکنندویابهدالیلیواردکارگاهمیشوند،قراردهد.
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شـکل 6- طبق بند 12-4-2-1 مبحث 12 مقررات ملی در کلیه کارگاه های سـاختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی 
به سـر افراد در اثر سـقوط فرد از ارتفاع یا سـقوط وسـایل، تجهیزات و مصالح و یا برخورد با موانع وجود دارد باید از کاله ایمنی 

استاندارد استفاده شود.

1-4- نکات مربوط به عملیات بسیار حساس گودبرداری
جهتحفظگودوسـالمتسـاختمانهایمجاور،اسـتفادهازسازهنگهباناهمیتبسیاریداشتهوباتوجهبهانواع−

مختلـفآنبـراسـاسنـوعکارومقاومتخاكاقدامبهاسـتفادهازیکنوعخاصمیگردد.درشـهرتهرانپروانههای
ساختمانیمتعدد،سازهنگهبانطراحیشدهدرنقشهسازهازنوعخرپاییاست.لذامقرراتملیشناختخوبوتسلط

برچگونگیهاجراونظارتایننوعازسازههارابهمهندسینناظرتوصیهمیکنند.
برایبرخیمهندسیناینسوالممکناستپیشآیدکهچهنوعسازههاییدرمجاورتگودبهسازهنگهباننیازدارند؟

درجواببایداشارهکردتمامسازههایقدیمیکهدرهنگامتخریبمشاهدهمیگرددکهفاقداسکلتبندیونیزعمرباالی
۲5تا۳۰سالهستندبهطورحتمبرایهرعمقیازگودبردارینیازمندسازهنگهبانخواهندبود.درموردسازههایجدید
ویاباعمرکمتر،عمقگودبرداریبسیارمهموتعیینکنندهاستوعمومادراعماقبیشاز۳متریاشرایطیکهخاكزیر

فونداسیونسازهمجاوررخمینمایاندنیزاجرایصحیحسازهنگهبانتاکیدمیگردد.
طبقبند۱۲-۹-۲-۱ازمبحث۱۲مقرراتملیویرایش۱۳۸5،درصورتیکهدرعملیاتگودبرداریوخاكبرداری−

احتمالخطریبرایپایداریجدارهگود،دیوارها،سـاختمانهایمجاورویامهارهاوجودداشـتهباشـد،بایدبااستفادهاز
روشهایینظیرنصبشمع،سپرومهارهایمناسبورعایتفاصلهمناسبوایمنگودبرداریودرصورتلزومبااجرای

سازهنگهبانقبلازشروععملیات،ایمنیوپایداریآنهاتامینگردد.
اجرایسازهنگهباننیازمندصرفهزینهووقتکافیومناسباستزیراحفظایمنیگودازاهممسوولیتهاییاست−

کهدرصورتکوتاهیخسـاراتجبرانناپذیریرابههمراهخواهدداشـت.لذاباتوجهبهاهمیتمطلبمهندسـینناظر
موظفبهکنترلوارائهگزارشدربارهفرآینداجرایسـازهنگهبانبودهوبرایاینمنظورنکاتتجربیوآییننامهای

ذیلمیتواندتاحدقابلتوجهیجهتاجرایصحیحنظارتسودمندباشد.
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تخریبوگودبرداریتحتنظارتمهندسناظریادستگاهنظارت،توسطمجریذیصالحصورتپذیرد.مهندس-۱
ناظرپروژهباجدیتوقاطعیتازمالکینبخواهدکهسازهنگهبانرابرایهمجواریهاییکهدارایشرایطنامناسب
بودهویاباقدمتزیادهسـتندتوسـطمجریذیصالحاجراکنندودرصورتعدمتمکینبهدسـتوراتوموارد
درخواستی،اقداماتپیشگیرانهالزموضروری)ماننددستورتوقفکاردرمرحلهعملیاتتخریببهگونهایکهاین
دستور۱بهعلتخطراتاحتمالیقبلازخاكبرداریبودهوعملیاتگودبرداریشروعنشدهباشد(حتماصورت

گیرد.پیشگیریقبلازوقوعازضروریاتحرفهنظارتاست.
گودبرداریبهصورتمرحلهایبهشکلیکهدرنقشههایاجراییآمدهبااستفادهازماشینآالتمخصوصیاروش-۲

دستیانجامپذیرد.
درحینگودبرداریبایدروشهایمرحلهایطراحیشـدهعیناًاجراگردددرهیچمرحلهایازگودبرداریواجرای-۳

سازهنگهباننبایددیوارهگودبرداریبرایمدتزمانطوالنیرهاگرددوسرعتپیدرپیمراحلانجامکارباید
حفظگردد.

درهنگامگودبرداریونصبسازهوپسازآنبایدبطورمداومساختمانهایمجاورومعابراطرافموردبازرسی-4
قرارگیـرد.ایجـادتـركیاافزایشابعادآندردیواره،سـقفوکفسـاختمانهایمجـاورومعابراطرافوتحت
فشـارقرارگرفتنیارهاییازپیشفشـارهایدربهاوچهارچوبها،شکسـتنیاتركبرداشتنشیشهها،نشست
یـاتـورمخـاك،موزاییکیاکفپوشرویزمین،دیواریاسـقف،ایجادصداهایشکسـتگیعناصرسـازهاییا
غیرسـازهایسـاختمانمجاورگودبرداریممکناسـتبهدلیلحرکتزمینباشـد.درچنینمواردیبایدمسأله
بهفوریتموردبررسـیقرارگیرد.ضعفعناصریازسـازهنگهبانکهمیتوانددربروزاینمسـألهمؤثرباشـدرا
شناسـاییونسـبتبهتقویتسـازهنگهبانازطریقتقویـتآنعناصریااضافهنمودنعناصـرجدیداقدامنمود.

بعدازهربارندگییاشرایطخطرسازدیگرنیزبازرسیگودالزامیاست.اینبازرسیهافقطهنگامیموردنیازند،که-5
خطریافرادشاغلدرگودوساختمانهایمجاورراتهدیدکند.

داشتناطالعاتاولیهاززمینونوعخاكازقبیل:مقاومتفشارینوعخاكبویژهازنظرریزشیبودنکهازطریق-۶
آزمایشبدستمیآید،وضعیتآبزیرزمینی،عمقیخبندانوسایرویژگیهایفیزیکیخاكکهباآزمایشازخاك
آنمحلمشخصمیشود،بسیارضروریاست.درخاكبرداریپیهنگاماجرازیرزمینممکناستجدارهریزش
کندیااینکهزیرپیمجاورخالیشودکهباوسایلمختلفیبایدشمعبندیوحفاظتجدارهصورتگیرد؛بهطوری
کهمقاومتکافیدربرابربارهایواردهداشـتهباشـدیکیازراهحلهایجلوگیریازریزشخاكوپیسـاختمان
مجاور،اجرایجزبهجزاستکهابتدامحلفنداسیونستونهااجراشودودرمرحلهبعدی،پسازحفاریتدریجی،

اجزایدیگردیوارسازیانجامگیرد.
}بعدازاخذنقشههابههمراهمالک،سرملکبرویدواگرزیرزمینداشتواردآنشدهوعمقزیرزمینراباعمق−

خاكبرداریمقایسهکنید،اگرعمقخاكبرداریبیشازعمقموجودبودمشکلخاصینداردولیاگرعمقخاكبرداری
کمترازعمقموجودبودازمالکبخواهیدموزاییککفزیرزمینرابرداردتابهخاكمناسبوبکربرسدوبعدازآن
اضافهعمقخاكبرداریرابابتنوقلوهسنگپرکندتابهزیربتنمگرفونداسیونبرسد،مبادااجازهدهیدرویموزاییک
بتنبریزد.بررسیخاكزیرموزائیکالزامیاست.درموردچاههایفاضالببهمالکگفتهمیشودمحلچاههاراپیداکند
ودریچهآنهاراقبلازتخریببازکندوآنهاراباشفتهآهکوقلوهسنگپرنمایدوبعدعملیاتتخریبراشروعکند.
حالتدیگراینستکهبهصورتعمدییاسهویتعدادیازچاههاپیدانمیشود،بدیهیاستکهدرزمانخاكبرداری
چاههارویتخواهدشـداماخواسـتهیاناخواسـتهداخلآنباخاكپرمیشـود،ناظروظیفهداردمختصاتمحلچاهرا

۱-دستوراتبایددرقالبگزارشهایمرحلهایمانندگزارشتخریب،گزارشگودبرداریو....توسطمهندسناظربهشهرداریابالغگردد.
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برداشتکردهتابعدازاتمامعملیاتخاكبرداریمالکراملزمکندتاکارگر،خاكداخلآنراتخلیهکردهوبادوغاب
رقیقآهکپرنماید.گاهییکهفتهطولمیکشدکهایندوغابنشستکندتاخاكدستیریختهشدهدرچاهتحکیم
یابداگرنسـبتبهتحکیم،شـکداشـتهباشیددسـتوردهیدمجددادوغابآهکداخلچاهریختهشود،چونسالهابعد،
احتمالنشسـتسـاختمانوجودداردوباعثمیشـودتادیوارها،راهپلههاوکاشیهاو…تركبرداردکهیکیازدالیلش
همانچاههاهستندحتیدرموردچاههاییکهبینفونداسیونبهصورتجزیرهقراردارندبایدحساسشدتامحلآنها

باخاكمناسبتحکیمیابد.گرفتهشدهازمطالبمهندسکامیارمیررضوی{

شـکل 7- اجرای سـازه نگهبان برای مجاورین فرسـوده گود حتی برای گودهای غیر عمیق ضروری است. در دادگاه هایی که برای 
رسیدگی به تخریب ساختمان های مجاور در اثر فعالیت های ساختمانی انجام می شود، مسئولین اجرای ساختمان نمی تواند به بهانه 
اینکه سـاختمان مجاور،  خود ضعیف بوده از زیر مسـئولیت های ریزش و خرابی ایجاد شـده شانه خالی کنند و جواب قاضی در این 

گونه موارد این است که شما باید به تناسب ضعف ساختمان مجاور اقدامات حفاظتی و احتیاطی بیشتری به کار می بستید. 

درموردتصویرشکل۷،اولویتاولاجرایسازهنگهبانمناسبمطابقنقشههایمصوباست.ولیدرصورتیکه−
بههردلیلیپروژهفاقدنقشههایسازهنگهبانمناسبباشدبایستیمطابقباماده۲۱۹آییننامهحفاظتیکارگاهها،موقتا
تاارائهنقشـههایتاییدشـدهسـازهنگهبانمناسب،ازبقایایدیوارهاوسپرخاکیساختمانتخریبشدهبراینگهداری
خاكوسازهمجاوراستفادهشدهوسپسفونداسیوندردویاچندمرحلهزیرنظرمهندسناظراجراگردد.ارائهگزارش
مرحلهایبهشـهرداری،نظاممهندسـیوسـازمانآتشنشـانیازضروریاتپیشگیریازحوادثناگوارودرجریان

گذاشتنسایرارگانهاازشرایطگوداست.

1-5- مروری بر برخی مقررات و ضوابط مربوط به گودبرداری و ایمنی گود:
نکتهمهم،درصورتوجودمواردخالفدرگودبرداریمانندنبودنقشهسازهنگهبانویانامناسببودنآن،خطر−

ریزشگودحاصلازشـرایطخاكمنطقهکهنیازمندآزمایشمکانیکخاكباشـد،تغییررنگخاك،نشـتآببهداخل
گودو...درگزارشمهندسناظربایستیگزینهخالفداردانتخابگردد،ولیبههیچعنوانازعملیاتاجراییجلوگیری

بهعملنیاید،ازجلوگیریازعملیاتدرمرحلهگودبرداریجداپرهیزگردد.
درصـورتدرججملـهجلوگیـریازعملیـات،وریزشناگهانیگودمهندسناظرمقصرشـناختهخواهدشـد.در−

گزارشهایمهندسناظربایدبهشهرداریناحیهومنطقهونظاممهندسیدرموردناپایداریوخطرریزشگودآگاهی
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دادهشـودوتاکیـدگـرددکهباوجودمواردخالف،مجـریبایدبهادامهعملیاتزیرنظرناظرپروژهجهترفعخطرات
احتمالیادامهدهد.

مهندسناظرقبلازارائهشروعبکارضمنبازدیدازمحلپروژهباتوجهبهشرایطخاكمنطقهمخصوصادرگودهای−
بیشاز۱.5مترازطریقالزاممالکبهتهیهگزارشمکانیکخاكمنجربهجلوگیریازخطراتویانشسـتسـازهدر
حیناجراخواهدشـد.چراکهدرصورتنشسـتسـازهدرحیناجرامهندسناظرمقصرخواهدبود.)درمتنگزارش

آزمایشگاهذکرگرددکهسازهجدیدبررویاینخاكنشستمیکندویاخیرنشستنخواهدداشت.(
درصورتنامناسببودننقشههایسازهنگهبانویاحتیعدموجودنقشهسازهنگهباندرنقشههایمصوب،ناظر−

بایدمواردراسریعبهشهرداریوسازماننظاممهندسیازطریقگزارشمرحلهای)مانندگزارششروعبهکارکهآخرین
برگهپروانهساختماناست،گزارشتخریبویانهایتاگزارشگودبرداری(،اطالعدهدوازمهندسمحاسبدرخواست

تجدیدنظردرنقشههایمحاسباتینماید.
اعالممهندسناظرازطریقگزارشهارافعبسیاریازعواقبسنگینناشیازحوادثناگهانیخواهدبود.درمواردی−

کهگودایمناستیکگزارشخالفمربوطبهعدماجرایسازهنگهبانمطابقنقشههاکافیاستوسپسمالکتوسط
ناظرملزمبهارائهنامهتاییدیهمهندسمحاسبگردد.

ازاسـتقراراتاقک،کانکس،محلسـکونتیااسـتراحتنگهبـانیاکارگرانویاانبارمصالـحدرمجاورگودبرداری−
اجتنابوبرایاینمواردمکانیکهدارایفاصلهمناسبازمرزگودبرداریاستدرنظرگرفتهشود.

سیستمروشناییکاملبرایمکانگودبرداریساختگاهتأمینشودودرشبکلیهقسمتهایکارگاهبانورکافیروشن−
گرددبهنحویکهخرابیاحتمالیهرقسمتازسازهنگهبانیادیوارهگودبرداریرابتوانازبیرونگودبهخوبیمشاهدهنمود.

یکخودرومجهزبهلوازمکمکهایاولیهدرمحلپروژهآمادهباشـدتابتواندرصورتبروزسـانحهنسـبتبه−
مداوایمصدومینیاانتقالآنانبهمراکزدرمانیاقدامنمود.

حتیاالمکاندرزمانشبوهنگامبارندگیازخاكبرداریدرمجاورمرزگودبرداریخودداریگردد.درصورتی−
کهخاكبرداریدرچنینمواردیالزاماست،خاكبرداریدرحضورونظارتمهندسناظرانجامگیرد.

مهندسناظردرمواردیکهگودناایمنشـدهاسـتطبقبند۱4ماده55قانونشـهرداریها،شـهرداریراملزمبه−
ایمنسازیگودنماید.

دربرخیازمداركفنیسـاختمانیایران)اسـتانداردها،آییننامهها،مقرراتملیسـاختمان،مشـخصاتفنیو...(−
مقرراتوضوابطیبرایایمنیدرگودبرداریدرجشدهاست.ازآنجاییکهرعایتاینمقرراتوضوابطالزامیاستو
عدولازآنهاتخلفمحسوبمیشودوهمچنیندرصورتیکهرعایتنکردنمقرراتوضوابطمذکورموجبخسارت
جانیومالیشـود،کارفرما،ناظرکارگاه،پیمانکاروسـایرعواملدخیل،بسـتهبهموردوچگونگیامرمسئولیتقانونی
داشتهودرمراجعقضاییبااستنادبهاینمقرراتوضوابطمحکومیتخواهندیافت.لذادراینبخش،4مبحثاصلی
جهترجوعبهقوانینومقرراتمعرفیشدهاند.الزماستمهندسینناظرآنهارابهمالکارائهدهندوازایشانرسید

دریافتکنندوبهعنوانپیوستاولینگزارشخودبهشهرداریارسالنمایند.
آییننامهومقرراتحفاظتیکارگاههایساختمانی)وزارتکارواموراجتماعی(-۱
مبحث۱۲مقرراتملیساختمان)مبحثایمنیوحفاظتکاردرحیناجرا(-۲
مشخصاتفنیوعمومی)سازمانبرنامهوبودجه(-۳
توصیههایسازمانآتشنشانیتهران-4
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1-6- نکات مفید حقوقی برای مهندسین ناظر) مرجع؛ مجله تخصصی سایت ساختمان آنالین(
"جهلبهقانونرافعمسئولیتنیست" −

*تازمانیکهجایگزینناظرانصرافیتعییننشـدهبهایندلیلکهپروژهنمیتواندبدونناظرباقیبماندمسـئولیت-۱
نظارتپروژههمچنانبرعهدهناظراولمیباشد.

*مبحثدوممقرراتملیساختمان،قبلازشروعهرگونهتغییردرملک)تخریب،تفکیک،حصارکشی،ساختو-۲
سازو...(دریافتپروانهالزامیاست.

*ماده۱۰۰قانونشـهرداریها،اگرمالکیپسازچندینسـالبعدازسـاختبرایپایانکارمراجعهکرد،ذیلامضاء-۳
جمله"ملکبرابرضوابطزمانصدورپروانهاحداثشدهاست"نوشتهشود.

*تبصره۷ماده۱۰۰-مبحثدوممقرراتملیساختمان)لزوماحداثبنابرابرضوابطونقشههایمنضمبهپروانه-4
(؛قبلازشـروعگودبرداری،درصورتیکهامالكمجاورقدیمیبودهویاامکانبروزحادثهوجودداشـتهباشـد
حتماً"تامیندلیل"برایساختمانهایاطرافبگیریم)تامیندلیلبهمعنایکاهشتقصیراستوازطریقکارشناسی

دادگستریامکانپذیراست(.
*ماده4قانونمسـئولیتمدنی،ناظرنبایدبدونرضایتکتبیهمسـایهاجازهدهدتامالکاقدامبهتخریبدیوار-5

مشتركنماید۱)رضایتکتبیحتیالمقدورباامضاءدوشاهدعادلویامحضریباشد.(
*ماده۱۱۸قانونمدنی،بیمهکارگاهیمیبایستاشخاصثالث)همسایگان،عابرین،پیمانکارانجزءو...(رانیز-۶

شاملشود.
*ماده۱۳قانونمسوولیتمدنی،تخلفمالکازمجوزهایقانونیرابهشهرداریمنطقهورونوشتآنرابهسازمان-۷

نظاممهندسی،ادارهبازرسیکار)مهندسینمواردمربوطبهایمنی(ومعاونتپیشگیریازجرمارسالنمایید.
*تبصره۷ماده۱۰۰-آییننامهحفاظتکارگاههایساختمانی-مبحثدوممقرراتملیساختمان،تهیهنقشههای-۸

ازبیلتبهعهدهمجریمیباشدوبرایپروژههایزیر۸۰۰متردرصورتلزوموبهدلیلفقدانمجریذیصالحبر
عهدهمالکمیباشد.

*مبحثدوممقرراتملیساختمان،مهندسینناظردرزمانمهروامضاءنقشههاحتماًجمله"تاییدنقشههایطراحی-۹
ومحاسباتمجوزاجرانبودهومالکموظفاستمسیرقانونیرابرایپروانهیااصالحپروانهطینماید"درپایین

امضاءخودبنویسند.
*مصوبهشورایعالیاداریبرایاصالحپروانهها،چنانچهمالکیکسقفاضافهنمایدوازصالحیتناظرخارج-۱۰

گردد،طینامهایبهسازماناعالمگرددکهازصالحیتناظربهدلیلافزایشسقفیازیربناخارجشدهاستو
تقاضایتعیینناظرجدیدشود.

*ماده۳۰قانونوماده۳آییننامهاجرایی،طبقمصوبههیأت4نفرهبرایپروژههایگروه"دال"استفادهازخدمات-۱۱
آزمایشگاهبتنوجوشالزامیاست.

*مباحثنهمودهممقرراتملی،مالکموظفاستشروععملیاتاجراییراکتباًبهناظرهماهنگکنندهجهت-۱۲
اطالعرسانیبهسایرناظریناطالعدهدوبقیهمراحلراناظرهماهنگکنندهمیبایستبهمهندسینناظراطالعدهد.

*مصوبهشـوراهایاداریمندرجدرظهریاانتهایپروانهها،درطرحارجاعکارچنانچهمالکشـروعبهکارنکند-۱۳

۱-مهندسینناظرتوجهداشتهباشندکه،اگربیندوملک،یکدیواریبهصورتمشتركوجودداشتهباشد،قبلازتخریبهرکدامازملکها،بایدرضایتهمسایهبه
صورتمستندجلبگردد.درغیراینصورت،هنگامبروزحادثهناگوارعواقبسنگینیبرایسازندهومهندسناظربهوجودخواهدآمد.دیوارمشتركعمومادربافتهای
فرسودهوجوددارد.مواردیازقانونمدنی)مصوب۱۳۰۷/۲/۱۸(درمورددیوارمشترك:هیچیکازدوشریکحقندارددیوارمشتركراباالببردیارویآنبناسر
تیربگذاردیادریچهورفبازکندیاهرنوعتصرفینمایدمگربهاذنشریکدیگر.دیواری)یکتیغهدیوار(کهمابیندوملکواقعاستمشتركمابینصاحبآندو

ملکمحسوبمیشودمگراینکهقرینهیادلیلیبرخالفآنموجودباشد.
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مهندسینناظرمیتوانندالباقیحقالزحمهخودرا)۱5%درمرحلهسفتکاریو۱5%درمرحلهبهرهبرداری(طبق
شرایطذیلدریافتکنند.

گروه"الف"و"ب"بعدازگذشتیکسالاززمانصدورپروانه،۱5% حقالزحمهمربوطبهسفتکاریوبعدازگذشت
دوسال۱5%حقالزحمهمربوطبهبهرهبرداری

گروه"ج"بعدازگذشت۱/5سالاززمانصدورپروانه،۱5% حقالزحمهمربوطبهسفتکاریوبعدازسهسال۱5%حق
الزحمهمربوطبهبهرهبرداری

گروه"د"بعدازگذشـتدوسـالاززمانصدورپروانه،۱5%حقالزحمهمربوطبهسـفتکاریوبعدازگذشـتچهار
سال۱5%حقالزحمهمربوطبهبهرهبرداری

*مصوبههیأتمدیرهوهیأت4نفره؛مسئولیتمهندسناظرمعمارونقشهبردارقبلازگودبرداریشروعمیشود.-۱4
شاملکنترلبروکف،پیشرویطولیویاعرضی،درزانقطاعوتطبیقتیپنقشههابازمینو....

*مصوبهشرحخدماتگروههایمهندسی-مبحثدوم،گزارشتخلفاتمالکینمیبایست"بهموقع"بهشهرداری-۱5
منطقهارسالشوددرغیراینصورتمهندسینازطرفشهرداریبهشورایانتظامیمعرفیمیشوند)طبققانون(

*تبصره۷ماده۱۰۰قانونشهرداریها،درصورتتعویضناظر،ناظرجدیدمیبایستازمالکتقاضاکندتامرحله-۱۶
ایازکارراکهناظرقبلینظارتداشتهاندبهتاییدومهروامضاءایشانبرساندبهعنوانمثالچنانچهمالکیک
سـقفبهسـاختمانپنجسـقفاضافهنمایدناظرقبلیدرکارتنظارتمیبایستتاسقفپنجمراتاییدومهرو

امضانماید.
*تبصره۷ماده۱۰۰،درماههایحرام"محرم،رجب،ذیالقعده،ذیالحجه"درصورتبروزحادثه)فوتعوامل-۱۷

کارگاهی(مبلغدیهفوتبهمقدار۱/۳اضافهمیگردد.
*قانونمجازاتاسالمی،بخشیازتبصره۷ماده۱۰۰شهرداریها:شهرداریمکلفاستبهمحضوقوفازتخلف-۱۸

مهندسناظروارسالپروندهبهکمیسیونماده۱۰۰،بهمدتحداکثر۶ماهازاخذگواهیامضاءمهندسناظرمربوطه
برایساختمانجهتپروانهساختمانیشهرداری،خوددارینماید.

1-7- اجرای سازه نگهبان
عملیاتجوشـکاری،سـاختونصبسـازهنگهبانتوسـطکارگراندارایمهارتفنی)ذیصالح(انجامپذیرد.−

هموارهحتیپسازاتماماجرایسازهنگهبان،تعدادیکارگردارایمهارتفنیآمادهکارومجهزبهکلیهتجهیزاتمورد
نیازجهتنصبیاتقویتعناصرسازهنگهباندردسترسباشند.

همانطورکهدربخشهایقبلیاشارهشدهاستجهتحفظگودوسالمتساختمانهایمجاور)چهقدیمیوچه−
جدید(،اسـتفادهازسـازهنگهباناهمیتبسـیاریداشتهوباتوجهبهانواعمختلفآنبراساسنوعکارومقاومتخاك

اقدامبهاستفادهازیکنوعخاصمیگردد.
اجرایسازهنگهباننیازمندصرفهزینهووقتکافیومناسباستزیراحفظایمنیگودازاهممسوولیتهاییاست−

کهدرصورتکوتاهیخساراتجبرانناپذیریرابههمراهخواهدداشت.
محلاجرایسازههاینگهباننبایدبامحلاجرایستونهاتداخلداشتهباشند.−
درمواردیکهملککوچکاست؛سازهنگهباندادهشدهدرنقشهسازه،باشرایطزمینومحلقرارگیریستونها−

مطابقتدادهشود.درصورتیکهسازهمناسبباشرایطزمیننباشد.ازمالکیندرخواستشودتاباپیگیریهایالزمسازه
نگهبانرامطابقابعادوشرایطزمینتغییردهند.

درطولاجرایسـازهنگهبانعملیاتبازرسـیبایدقبلازشـروعشـیفتکارودرصورتنیازدرتمامساعاتکار−
انجامشـود.عملیاتبازرسـیبایدهرروزهتوسـطفردیمجربازنظروجودهرگونهشواهدخطرناكنظیرگسیختگی
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گود،گسیختگیسیستمهایحفاظتیوسازهنگهبانویاجریانآبزیرزمینیبازرسیشوند.
مهندسناظربایدتعیینمحلدقیقچاهکهاراازمجریذیصالح/سازندهدرخواستکردهوآنهارابانقشهسازه−

کنترلکند.
درسازههایخرپاییقدماولدرنظارتبراجرابهاینشکلاستکهمجریچاهکهاییرامطابقابعادموجوددر−

نقشهمحاسباتیسازهنگهبان،توسطمقنیحفرمیکند.البتهحفراینچاهکهاقبلازخاكبرداریوبررویآوارتخریب
انجاممیگردد،بهعبارتیمقنیچاهکراازرویخاکهایبجاماندهازتخریببناحفرمیکند.موردمهمایناسـتکه
مقنیبایدفردماهروباتجربهایباشـدتادرهنگامکاربهعلتسسـتبودنخاكدسـتیحوادثیمانندریزشچاهک
اتفاقنیفتد.درقدمبعدیمهندسناظربایدبهصورتکتبیتاییدمحلدقیقچاهکهاراازمجریذیصالحدرخواست

کردهوآنهارابانقشهسازهکنترلکند.
درمراحلبعدیسـبدآرماتوری)سـبدآرماتوربندی(مطابقالگوینقشـهمحاسـباتیآمادهشدهوبعدازآمادهسازی−

سبدهایآرماتوری،عضوعمودیسازهنگهبانکهدرواقعستونهایسازهنگهباننیز،استبایدمطابقنقشهمحاسباتی
اجراشود.نکتهقابلتوجهایناستکهدرمواردمتعددیازفوالدهایبهجاماندهازتخریباسکلتساختمانقدیمی
برایسـازهنگهباناسـتفادهمیگردد،لذادرصورتیکهمصالحبجاماندهمطابقباابعادوشـمارههایموجوددرنقشـه
محاسباتی)سازه(بودهودارایشرایطمناسبیازبابتظاهرباشندباکسباجازهازمهندسناظرامکاناستفادهدرسازه

نگهبانوجوددارد.
درنهایتبعدازقراردادنعضوعمودیدرداخلچاهک،بتناستانداردوکارخانهایتهیهوبهداخلچاهکریخته−

میشود.
اجرایاعضایمایلوضربدریسـازهخرپاییطبقالگویسـازهمحاسـبهشـدهوطیگودبرداریبهصورتگامبه−

گامانجاممیگیرد.
سازههاینگهبانخرپاییسادهترینومعروفترینالگوهاوسازههاجهتپایداریگودهادرکشورهستند.بهطوری−

کهنیازمندنیرویکارتخصصیوابزارآالتویاماشـینآالتتخصصینبودهوسـوابقکاریپیمانکارانمیتواندکمک
بسیاربزرگیجهتاجرایایننوعازسازههاباشد.

}درآییـننامههـاومقرراتملیسـاختمان،دسـتورالعملهایایمنـیبهصورتمطلوبوشـفافجهتتخریب،−
گودبرداریواجرایسازهینگهباننیامدهونیازبهتهیهوتدوینآییننامههایمناسببرایاینمنظوربخوبیاحساس
میشـود.بدلیلعدمتطابقشـرایطشهرسازیوتکنولوژیساختکشورهایدیگرباشرایطموجوددرکشورمان،آیین
نامههایایمنیاینکشورهانیز،بخوبینمیتوانددستورالعملهایایمنیالزمرادراینگونهعملیاتپوششدهد.دکتر

حسینرهنما-استادیاردانشکدهیعمرانومحیطزیستدانشگاهصنعتیشیراز{
}بههرصورتطرحهایارائهشـدهدرنقشـهمحاسـباتی)سازه(بایدمواردایمنیمربوطبهحفظجانافرادوحفظ−

سـازههایمجاوردرنظرگرفتهشـدهباشـد.رعایتمسائلایمنیدرطراحیسـازهینگهبانشاملدرنظرگرفتنکلیهی
شـرایطموجود،اعمازشـرایطهندسـی،بارگذاریوژئوتکنیکیاسـت.درتحلیلوطراحیسازههاینگهبانکلیهمفاد
مطرحدرآییننامههایبارگذاریوطراحیسازهینگهبانبایدرعایتگردد.یکطرحمناسبدارایمرحلهبندیترتیب
انجامعملیاتتخریب،گودبرداریواجرایسازهینگهباناستوتوسطمهندسمحاسبذیصالحکهدارایتخصص
ژئوتکنیکاستانجاممیپذیرد.دکترحسینرهنما-استادیاردانشکدهیعمرانومحیطزیستدانشگاهصنعتیشیراز{
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شکل 8- در تخریب، گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان، یکی از مهم ترین نکات، حفظ ایمنی است.

شکل 9- اجرای چاهک ها و ستونهای سازه نگهبان خرپایی قبل از عملیات گودبرداری. البته ستونهای موجود در شکل مربوط به 
سازه نگهبان نیست و بقایایی سازه قدیمی است.
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1-8- اجرای فونداسیون
مهمتریننکتهدراجرایفونداسـیونسـازهبتنیوفوالدی،کنترلآکس)وسـط(سـتونهاوتطبیقباابعادزمینبابت−

رعایتحریمخیابانوپیادهروومجاوریناسـت.اشـتباهدراینمرحلهتبعاتسـنگینیبههمراهخواهدداشت.بهزبان
سادهاگرهریکازعواملاجرایپروژهازمالکتاناظرنتوانندحریمقانونیپروژهراکنترلکنندپروژهممکناستدر

مرحلهستونگذاریوتیرریزیواردپیادهرویاحیاطگرددکهجمعکردنماجراتقریباغیرممکنخواهدشد.
بهصورتتجربیتوصیهاینجانببهمهندسـینناظرگرامیایناسـتکهدراینمرحلهباحفظخونسـردیهمراهبا−

پیمانکارفونداسیونویااسکلت)کهغالباافرادبسیارماهریدرزمینهپیادهسازینقشههستند(آکسستونهارابرروی
زمینمسـطحشـدهاسـتخراجکرده)کهازاینمرحلهبهبعدتقریبابیشـترمسیرطیشـدهاست(بعدبامترهایپارچهای
کهطولزیادیدارندویالیزریفواصلآکسهارادرتمامجهاتبانقشهبهراحتیتطبیقدهیدوسپسستونهایسمت
خیابانوحیاطراکنترلکردهکهآیافضایکافیجهتاجراینازكکاری)نما(باقیماندهاستویاخیرکهاگرمشاهده
کردیدسـتوندرصورتاجراکیپبهخیابانیاحیاطمتصلمیگرددازکارفرمادرخواسـتمهندسنقشـهبرداروبعد
درنهایتدرصورتنیازاصالحنقشههارانمایید)کهالبتهبهندرتچنینحالتیپیشمیآیدودراکثرمواردنقشههابا

زمینهمخوانیدارد.(
نکتهایکهدرباالبهآناشارهشددرزمینهایناگونیاویابااشکالهندسینامنظمکمیسختونیازمندصبرو−

حوصلهوهمکاریباپیمانکارانودرصورتنیازحتیکمکگرفتنازمهندسمحاسباست.

شکل 10- قبل از اجرای سازه باید حریم زمین و محل آکس ستونها تعیین و در صورت تجاوز به مجاورین اقدام به رفع تجاوز گردد.

1-8-1- دالیل پی کنی؛ چرا برای اجرای سازه بایستی پی یا فونداسیون اجرا شود؟
رسیدنبهسطحزمینبامقاومتمطلوب-۱
مهارکردنسازهدرسطحیپایینترازسطحزمین-۲
رسیدنبهترازپایینترازعمقیخبندان-۳
بعدازخاكبرداریبایستیبتنمگریابتننظافت)مالتماسهسیمان(بهضخامتحدود۱۰سانتیمتربررویبستر−

خاکی)زیرپی(ریختهشـود.بتنمگر،بتنیباعیارکمسـیماندرحدود۱5۰کیلوگرمبرسـانتیمترمکعباسـت.یکی
ازاهـدافریختـنآنجدانمودنسـطحزمینازکفپیاصلیونیزایجادسـطحیتمیـزوبدونمصالحاضافی،صاف
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ویکنواختدرزیرپیاسـتهدفدیگرمانعشـدنازجذبسـریعآببتنتوسـطخاكاست.بنابراینبرایعملیات
فونداسیونزمینرابایستیبعدازخاكبرداریترازکردهکهبهدوصورتنقشهبرداریبادوربیننیوو)Nevo(یاروش
سنتیباشلنگتراز)کهمعموالتوسطاستادکارآرماتوربندیامعمارتجربیزیرنظرمجریپروژه(صورتمیگیرد.در
برخیازمواردمخصوصاگودهاییکهعمقکمتراز۲متردارندوبهعلتاینکهناهمواریهایحاصلازبیلمکانیکیدر
سطحزمینگودبرداریشدهشدیدنیستبتنمگربعدازکرسیچینیاجرامیشود؛ولیبهتراست)پیشنهادمیگردد(
کهپاكسازیگودومسطحسازیآنبابتنمگردرکلزمینگودبرداریشدهوقبلازکرسیچینیانجامگردد)اجرای
مالتماسهسیمانیابتنمگرحتیدرکفکرسیچینیهایاقالببندیهامنجرمیگرددتاسطحکلزمیندربرابرنفوذ
آببتنبهخاكمقاومترگرددکهالبتهاینپیشنهادبهعلتعدمصرفهاقتصادیمعموالبامخالفتکارفرمامواجهخواهد
شـد(.درمرحلههایبعدیپسازریختنبتنمگر؛طبقنقشـهمحاسـباتیکرسیچینیویاقالببندیانجامشدهوبعد
اقدامبهآرماتوربندیمینمایند.درهرصورتهدفاینبخشازکتابتاییدیاتکذیبهیچکدامازروشهایآمادهسازی
گودنیستبلکهدركاهمیتباالیاجرایصحیحمراحلازجملهاجرایبتنمگردرحفظآببتنونیزایجادسطحی

پاكوهمترازجهتآرماتوربندیودرنهایتاجرایستونهاواسکلتسازهاست.

شکل 11- روش متداول؛ انجام کرسی چینی قبل از اجرای بتن مگر جهت صرفه جویی در مصرف بتن مگر.

شکل 12- اجرای کرسی چینی قبل از بتن مگر جهت صرفه جویی در مصرف مصالح توسط مالکین.
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شکل 12- پاکسازی گود و اجرای بتن مگر برای تمام سطح فونداسیون

شکل 13- تمیز و مسطح کردن مسیرهای آرماتور بندی با بتن مگر یا مالت ماسه سیمان، عدم اجرای کرسی چینی ، قسمتهای 
فاقد مالت ماسه سیمان )بتن مگر( قالب بندی خواهند شد.

نکته،همانطورکهاشارهگردیدمهمتریندلیلاجرایبتنمگر،جلوگیریازجذبسریعآببتنتوسطخاكپیاست.−
نکته،درصورتسفتبودنخاكگودنیازینیستضخامتبتنمگردرتمامسطوحیکسانباشد،ضخامتارائه−

شدهدرنقشهها،حداکثرضخامتموردنیازاستوباتوجهبهشرایطپیکنیممکناستدربرخینقاطپیضخامت
۲الی۳سانتیمترجهتایجادسطحصافکافیباشد.

استخراجابعادسطوحیکهبایددرآنبتنمگراجراشودبایستیبادقتبررویزمینزیرنظرمهندسناظروتوسط−
افرادباتجربهوذیصالحصورتگیردتافضایکافیبرایاجرایآرماتوربندیایجادشدهباشد.
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برخینکاتدرموردمیلگردهایمصرفی،اجرایستونبتنیوبیسپلیتدرعملیاتفونداسیون−
کنترلنامومحلکارخانهسازندهمیلگرد)معموالدرفاکتورهایخریدمشخصاتمیلگردهادرجمیگرددبااینحالاگر-۱

میلگردهایازکارخانجاتمعتبریمانندذوباصفهانتهیهگرددنامکارخانهباحروفالتیندربدنهشاخههاهکمیگردد(،
کنترلطولوشمارهیانمرهمیلگردها-۲
وجودجدولیاجداولجهتارائهطولهمپوشانیمیلگردهادرنقشهسازه-۳
کنترلفواصلمیلگردهایطولیوعرضی)خاموتها(درنقشهها-4
بررسیظاهریمیلگردهاازبابتمیزانزنگزدگیمخصوصادرفصولبارندگیواعوجاج،توسطمهندسناظر.-5
درهرصورتکنترلهایاولیهجهتآغازهربخشازعملیاتاجراییمنجربهآسودهخاطرگشتنمهندسینناظر-۶

درطولمراحلاجراییاست.
قبلازمیلگردگذاریفونداسیون،درسازههایفلزیمحلدقیقآکسستونهاجهتقراردادنبیسپلیتکنترلگردد.−

اینفواصلبایدتوسطمجریذیصالحتعیینوسپستوسطناظرتاییدگردد.ابعادبیسپلیتهاوتعدادسوراخهابایدمطابق
شرایطمندرجدرنقشههایسازهباشد.درصورتنقصدرنقشههابایدبامهندسمحاسبهماهنگیصورتگیرد.

دربـارهسـازههایفـوالدی،باتوجـهبهخریدهمزمانبیـسپلیتهاومیلگردهایفونداسـیون؛دربرخیمـواردابعاد−
ورقهایبیسپلیت)زیرسـری(تهیهشـدهتوسـطمالکبراسـاسابعادکوچکترینورقزیرسـریموجوددرنقشهها
صورتمیگیرد.لذامهندسناظربهطوردقیقوحتماابعادورقهارابامتراندازهگیریکردهودرضمنتعدادسوراخهای

موجوددربیسپلیتراباتعدادسوراخهایمجازموجوددرنقشههایسازهمقایسهنماید.
درموردستونهایسازهبتنیدرزمینهایکوچکیازمینهاییکهتعدادستونهادریکیاچندردیفزیادهستند،کنترل−

چندینبارهفواصلبینآکسسـتونهایمجاورجهتاجرایمیلگردهایطولیسـتونهابسـیارحائزاهمیتاست.زیرابا
توجهبهتجربهحاصلدرپروژهایمتعدد،درصورتعدمدقتدرآکسبندیممکناستپارکینگهابهعلتعدمتامین

فواصلمجازوقانونیدرمرحلهپایانکارهمراهبادادنجرایمنقدیقابلتوجهحذفگردند.۱
درمرحلـهبتـنریزیفونداسـیون؛قبـلازآغازعملیات،تمهیداتوکنترلچگونگیعمـلآوریبتنودرصورت−

عدمحضورمجریذیصالحدرپروژهتفهیممالکدرزمینهاهمیتعملآوریازوظایفضروریودشـوارمهندسـین
ناظراست.

قبلازخریدبتن،یادآوریایننکتهبهمالککهحداکثرمسـافتقابلحملبتنتوسـطتراكمیکسـرها4۰کیلومتر−
است،جهتتهیهازنزدیکترینکارخانهمعتبرضروریاست.

پسازبتنریزیفونداسـیون،عملآوریبتنبایدبصورتصحیحزیرنظرمهندسناظر،صورتگیرد.روشهای−
عملآوریبصورتدستورالعملبرایمجریذیصالحیامالکتوسطمهندسناظرکتباابالغورسیددریافتشود.

مهندسناظرکنترلشاقولبودنستونهایبتنیرادرزماناجرایفونداسیونتوسطپیمانکارانمدنظرداشتهباشدو−
اجرایاکنترلمجددآنرادرزمانحضوردرکارگاهازایشانبخواهد.

۱-توجه؛درچنینشرایطیکارفرمااینحقراداردکهازمهندسیامهندسینناظرخودبابتکوتاهیدرکنترلپروژهونیزجهلعلمخود)کارفرما(بهنحوهاجرایصحیح
وقانونی،شکایتکندکهدرنهایتبااستنادبهماده۱۰۰قانونشهرداریهاناظریاناظریننیزمقصرشناختهخواهندشدکهعواقبخودراخواهدداشت.


