
                                                                                                                

 انواع گودبرداری

. باید توجه داشت شوندها به دو گروه كلی حفاظت شده یا مهاربندی شده و حفاظت نشده یا مهاربندی نشده تقسیم میگودبرداری

ها، صرفًا توسط شرایط مكانیكی خاك تامین های قائم گودبرداریجدارهها یا های حفاظت نشده پایداری شیبدر گودبرداری

 شوند.می

 خطرات موجود در حفاری و گودبرداری

 های حفاری و گودبرداری است(ترین خطر در محیطها و سقوط آوار ) مهمترین و پر ریسكریزش دیواره 

 خفگی ناشی از كمبود اكسیژن 

 ت به تاسیسات زیر زمینی همانند گاز، برق ،آب و خطرات ناشی از برخورد و ایجاد صدما… 

 مسمومیت ناشی از استنشاق بخارات و گازهای سمی 

 سقوط از ارتفاع 

 اهداف اصلی ایمن سازی گودبرداری 

 حفظ جان انسان های داخل و خارج از گود 

 حفظ اموال داخل و خارج از گود 

 فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن برای اجرای كار  

 



                                                                                                                

 قبل از گودبرداری برخی مسائل ایمنی

 بررسی كرد. قبل از انجام گودبرداری باید موارد مختلفی را

 ی اتصال ، مكان و نحوه های مشترك مرزیو دیوار های مجاور: چگونگی اتصال ساختمانهای مجاوردر مورد ساختمان

های دودكش ها و لولهها و نعل درگاهاور، وجود بازشوهای مشترك دو ساختمان مجها یا سقف، تیردیوارهای مرزی به هم

ها در دیوار ساختمان مجاور مورد ، فرسودگی و وجود ترك، نوع مصالحهای مرزیهای تأسیساتی واقع در دیواریا داكت

 شناسایی قرار گیرد.

 قبل از ی مناسب پوشیده شدههاهای فلزی كه بر روی آن به كمك توریهای ایمن با استفاده از داربستبا ساخت سقف ،

، دیوار، حیاط و معابر مجاور ساختگاه ، ایمنی كافی را در برابر سقوط احتمالی اجسام و مصالح بر سقفتخریب ساختمان 

 ایجاد نمود.

 ب پر یی و آنها را با مواد مناسهای فاضالب موجود در آن را شناسا، چاهقبل از انجام عملیات تخریب در ساختگاه پروژه

، ایها با مصالح بتن كم مایه یا بتن غوطهباشد الزم است این چاه ها بیش از عمق گودبردارینمود. چنانچه عمق این چاه

و سپس روی آن با مواد مناسب دیگر تا سطح زمین پر شود. سانتی متر باالتر از تراز كف گودبرداری پر  ۵۰حداقل تا 

، در طراحی شرایط ایمنی نهایی سازه نگهبان ترسیم و به عنوان بخشی از شرایطهای ها باید در نقشهمحل این چاه

 گودبرداری لحاظ شود.

 های مجاور قبل از گودبردارینمسائل ایمنی ساختما



                                                                                                                

 

 های مجاور داده شود و تمهیدات الزم های كافی در خصوص خطرات ناشی از تخریب به ساكنین ساختمانهشدار

 فواصل نزدیك مرز گودبرداری را بر ایشان فراهم نمود. درخصوص عدم سكونت در

 های مجاور پیش بینی و آنجا را خالی از سكنه نمود. حتی المقدور مكان دیگری را برای سكونت ساكنین ساختمان

های دیگر ساختمان كه فاصله كافی از مرز گودبرداری همچنین لوازم و وسایل ارزشمند و سنگین را تخلیه یا به قسمت

 شود. دارد منتقل

 های هشدار دهنده الزم برای عدم عبور عابرین و عدم پارك یا عبور خودرو در اطراف با كسب مجوز از مراجع ذیربط تابلو

 های مناسب نصب كرد.محوطه گودبرداری را در مكان

 دور دیوارهای حصاركشی مناسب با وزن كم در اطراف دیواره گودبرداری در فواصل مناسب ایجاد شود و حتی المق

 سنگین اطراف گود را قبل از گودبرداری تخریب كرد.

 تغییرشكل های مرزی، حركت دیوار، ایجاد تركهای الزم در خصوص احتمال نشستهای مجاور بررسیدر ساختمان ،

مان در كنار های جدید از سمت داخل ساختها و یا ریزش سقف به عمل آید و در صورت نیاز دیوارها و پنجرهچارچوب در

های ، اجرای دیوار پركننده در بازشو، مقاوم سازی دیوار از طریق اجرای دیوار بتن مسلح و پالستر سیمانیدیوار مرزی

های مناسب در داخل های سقف در مكانهای مناسب زیر تیرهای مرزی و نصب شمع، بندكشی دیواردیوار مرزی

 ساختمان مجاور به اجرا در آید.

  های مجاور شناسایی شود. چنانچه های فاضالب واقع در ساختمانچاه انجام گودبرداری باید حتی المقدور تمامیقبل از

ها باالتر از تراز نهایی كف های موجود از مرز گودبرداری كمتر از عمق نهایی گودبرداری است و تراز آب چاهفاصله چاه

های فاضالب واقع ها اقدام نمود. چاهریختن مجدد آب به درون آن ، نسبت به تخلیه چاه و جلوگیری ازگودبرداری است

های های فاضالب منتهی به چاههای جدید حفر و مسیر لولهدراین فاصله باید با مصالح مناسب پر و در فاصله دورتر چاه

 های جدید منتقل شود.پر شده مسدود و سیستم جدید انتقال فاضالب اجرا و فاضالب به چاه

 ها پیدا شود.های ساختمان مجاور شناسایی و راهكار مناسب برای جلوگیری از آبیاری غرقابی آنباغچه 

 ها و تأسیسات انتقال آب و فاضالب كنار معابر مجاور گودبرداری شناسایی و چنانچه احتمال ریزش ، آبرو، جداولهاكانال

 آب بند شوند. آب به درون دیوار گودبرداری وجود دارد با ایجاد عایق مناسب

 برداریتمهیدات در عملیات حفاری و گود

 احتمال رانش خاك در عملیات اجراییبررسی زمین و مطالعات خاك از لحاظ تعیین مقاومت خاك ، 

 گاز نظایر مشابه ، برق وهای آب، لوله كشی، فاضالبهای تاسیساتیتعیین موقعیت تاسیسات زیر زمینی از قبیل كانال. 

  گودبرداری و  های مجاور با محلها و سازهخطرات احتمالی در حین گود برداری از قبیل پایداری ساختمانبررسی

 .كارگاه تمهیدات ایمنی الزم برای بروز خطرات احتمالی مطابق با دستور العمل مهندس ناظر یا سرپرست

 فراد نزدیك به محل گودبرداریدر نظر گرفتن اقدامات حفاظتی مناسب برای تامین ایمنی كارگران و سایر ا 

 سایر  های نگهبان و مهارهای نگهدارنده آنها باید بعد از صدمات وارده در اثر نیروهای وارده ناشی از كار یاسازه

 برخوردهای احتمالی كه باعث لق شدن مهارها مورد بررسی قرار گیرند.



                                                                                                                
  نمود زیرا  متر از لبه گود برداری باید اكیدا خودداری ۰/۵از تخلیه هر گونه نخاله ناشی از گودبرداری در فاصله كمتر از

 كه باعث ریزش همان نخاله به داخل گودبرداری و باعث صدمات وارده بر كارگران شاغل در آن میشود.

 گود برای تامین  های نخاله گیر برای جلوگیری از سقوط خاك و سنگ به داخل محلهای مناسب و توریباید از حفاظ

 ران شاغل در داخل گود اقدام نمود.ایمنی كارگ

 نمود در صورت وجود گازهای سمی و خطرناك در داخل كانال باید نسبت به تهویه آنها بصورت ایمن اقدام. 

 سازه نگهبان

، ممانعت از رانش خاك و ایجاد ایستادگی و های گودسازه نگهبان موقت، سازه درون خاكی است كه برای جلوگیری از ریزش دیواره

های گود و مهار این گونه حركات قبل از اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی پایداری الزم از مقابل هر گونه حركت افقی دیواره

شود. سازه نگهبان از یك طرف با خاك و مسائل گوناگون خاك مرتبط است كه باید شناخت جامع و كافی نسبت به آن احداث می

ای است كه باید بر اساس اصول شناخته شده آن اشراف كامل داشت و از طرف دیگر سازه كسب كرد و به مشكالت و خصوصیات

، هر گونه رانش و ریزش و حركات افقی خاك را ، پایداری و ایستادگی الزممهندسی طراحی و ساخته شود تا قادر باشد با توانمندی

 و وزن مخصوص هستند. زاویه اصطكاك داخلی، ،چسبندگیپارامتر عمده مقاومتی،  ها دارای سه. به طور كلی خاكمهار كند

 های پایدار سازی گودانواع روش

 

 های مهاربندی شده توسط المانجداره( های افقی و مایلBraced wall using wale struts) 

 



                                                                                                                
 های مهاربندی شده توسط المانجداره( های كششیSoldier beam& lagging) 

 

 

 سپر كوبیهای مهاربندی شده توسط جداره (Braced sheet pile) 

 

 



                                                                                                                
 های درجاشمعهای مهاربندی شده توسط جداره (Bored pile walls) 

 

 جداره( های مهار بندی شده توسط دیوار دیافراگمیDiaphragm walls-Slurry wall) 

 



                                                                                                                
 نیلینگ های مهاربندی شده توسطجداره (Soil nailing) 

 

 جداره( های مهاربندی شده توسط انكراژAnchorage) 

 



                                                                                                                
 های مهاربندی شده توسط دوخت به پشت جداره– ( پین گذاریTie back) 

 جداره( های مهاربندی شده توسط میكروپایلMicropile) 

 جداره( های مهاربندی شده توسط خرپاTruss – Raker) 

 

 ( شیبدار كردنSlopeing) 

 های افقی و مایلتوسط المانها مهار بندی جداره

های جانبی در گودهایی با های حاصل از گودبرداری و برای جلوگیری از تغییر مكاناین روش ساده برای نگهداری و حفاظت جداره

شود. از معایب این روش اتالف قابل توجهی از فضای كاری داخل گود و محدودیت در های شهری استفاده میعرض كم در محیط

 ها و به مخاطره انداختن آنها است د.كارگیری ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز و همچنین افزایش ریسك برخورد با المانبه 

 های كششیمهاربندی توسط المان

های از این روش به عنوان روش متداول در پایدار سازی موقت گود در مناطق شهری استفاده میشود. در این روش از پروفیل

عمق كف گود اجرا خواهند شد. فاصله  شوند ومی استفاده های پیوسته كه درون خاك فرو برده ووالدی به صورت ستونمعمول ف

متر بوده به طوری كه بتوان فضای بین آنها را با الوارهای چوبی )الرده چینی( پر نمود. در این روش از  ۴الی  ۲ها بین بین المان



                                                                                                                
ها توسط میل مهارها و جوشكاری انجام شود و اتصال بین ستونبی گود استفاده میمهارهای كششی به منظور حفاظت جان

 شود.می

 مهاربندی توسط سپر كوبی

شوند و با انواع اتصاالت لرزش كوبیده می داخل خاك و جداره گود توسط چكش پنوماتیك و با استفاده از در این روش صفحه فلزی

، نصب و بیرون دهند. از مزایای این روش راحتی در كوبیدنجداره پیوسته را تشكیل میبین خود به یكدیگر متصل شده و یك 

 بودهو مصالح آن مجدداً كشیدن صفحات فلزی

های های افقی و مایل كمتری نیاز است. بنابراین محدودیتهای دیگر است. همچنین در این روش به المانقابل استفاده در پروژه

های شهری كه در محیط . از جمله معایب این روش وابستگی به نصب سپرهای فلزی استتر وجود دارداشغال فضای داخل گود كم

آورد. هایی را به وجود میبه دلیل وجود تاسیسات زیربنایی شهری و ایجاد لرزش و صدای ناشی از كوبش سپرها محدودیت

های با شرایط مذكور به سختی انجام پذیر است و در زمین های بسیار متراكمیا خاكهای سنگی همچنین كوبیدن سپرها در زمین

 با محدودیت مواجه میشود.

 های درجامهار بندی توسط شمع

های ها با شرایط متنوع اعم از زمین سخت و سست و نرم استفاده از شمعهای متداول در پایداری و حفاظت جدارهیكی از روش

دهد و همواره در صورت نیاز بار نقش حفاظت جانبی نقش آب بندی را نیز انجام می و در برخی موارد عالوه بر ایفای درجا است

های حفاظت های درجا در موارد زیر به عنوان گزینه برتر برای سیستمها توسط شمعكند. مهار بندی جدارهقائم نیز تحمل می

 است. جانبی گود مطرح

  نصب( وجود ندارد و یا سختی و تراكم زمین بیش از حد توان سپر در مواردی كه امكان اجرای سپر فوالدی )كوبیدن و

 كوبی و با دشواری زیادی مواجه است.

 های زیرزمینی و باال بودن سطح آن نیاز به آب بند بودن جداره است.در شرایطی كه به دلیل وجود آب 

 یا در  ناشی از گودبرداری وجود ندارد های مجاوردر مواردی كه امكان ایجاد مهارهای جانبی )كششی( در زیر ساختمان

 تالقی با تاسیسات زیر بنایی شهری و مستحدثات زیرزمینی )تونل( باشد.

 .در مواقعی كه امكان استفاده از سیستم حفاظت گود به عنوان بخشی از سازه اصلی و باربری وجود داشته باشد 

 مهار بندی توسط دیوار دیافراگمی

های در این روش ابتدا توسط دستگاه فظت از جداره گود احداث دیوار دیافراگمی و یا دیوار دوغابی است.های محایكی دیگر از روش

شود و همزمان با حفاری جهت پایداری جداره دیواره حفاری شده گراب متناسب با شرایط زمین حفاری قسمتی از دیوار انجام می

. تشكیل كیك بنتونیت در داخل دیواره حفاری شده و نفوذ در شودفاده میهای موضعی از دوغاب بنتونیت استو جلوگیری از ریزش

بالفاصله پس از رسیدن به عمق مورد نظر، آرماتور گذاری شده و  ای جداره باعث میشود جداره همواره پایدار بماند وهای دانهالیه

نماید. سیار دارد و از هرگونه نشتی جلوگیری میدر نهایت بتن ریزی میشود. این روش در زیر هسته سدهای خاكی نیز كاربرد ب



                                                                                                                
های كششی های نظیر استفاده از روش مهار بندی افقی و مایل و الماناستفاده از این تكنیك در مناطق شهری نیز با محدودیت

 دارا هستند.

 های مهاربندی شده توسط نیلینگجداره

قاوم نمودن توده خاك با استفاده از دوختن توده خاك توسط مهارهای م تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح كردن و

، محدود نمودن و نزدیك به یكدیگر است. استفاده از این روش موجب افزایش مقاومت برشی توده خاك كششی فوالدی با فواصل

افزایش نیروی قائم و  (، Slidهای خاك در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش بدلیل )تحت كنترل در آوردن تغییر مكان

های حفاری شده سطوح ترانشه . باید توجه داشت تمامیشودهمچنین باعث كاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی می

ابتدا حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها  شاتكریتكه توسط نیلینگ بایستی مسلح شوند با استفاده از شبكه مش و 

 شوند.اجرا می

 جدارهای مهاربندی شده توسط انکراژ

ها برابر عمق گود به شود. عمق چاههایی حفر میقرار است گودبرداری شود در فواصل معین چاهدر این روش در حاشیه زمینی كه 

درصد  ۳۰حدود  شكل Hشكل و  Iهای ها پروفیلها است. درون چاهعالوه مقداری اضافه برای شمع بتنی انتهای تحتانی چاه

برای جلوگیری از ریزش با دستگاه شود. هایی در نظر گرفته میشاخك هاو در انتهای پروفیل تر از كف گود قرار داده شده پایین

متر كار گذاشته و  ۱۰تا  ۵متر زده و درون آنها آرماتور به طول  سانتی ۱۵تا  ۱۰های افقی یا مایل به قطر حفاری در بدنه چاهك

 .شودمی های قائم قرار دادهشود. پانل بتنی پیش ساخته بین پروفیلبتن تزریق می

 پین گذاری –های مهاربندی شده توسط دوخت به پشت جداره

 شود.دارای شباهت بسیار زیاد با روش مهارسازی انكراژ است كه طی مراحل زیر اجرا می

  ( متر ۳تا  ۲اجرای مرحله به مرحله به مرحله حفاری از باال به پایین گود) 

 های افقی و مایل در دیواره گودحفر چاهك 

 های پیش تنیدگی در چاهكبلقرار دادن كا 

 تزریق بتن در انتهای چاهك 

 ها در سطح جداره گودكشیدن و مهار كابل 

 تزریق بتن در طول كل چاهك 

 ها پس از سخت شدن كامل بتنآزاد كردن كابل 

 بندی شده توسط میکروپایلهای مهارجداره

گیرند، محاسبات فنی میكروپایل ها مورد استفاده قرار میها با هدف تحكیم و بهسازی بستر پی سازهدر شرایطی كه میكروپایل

ای ، طرح ژئوتكنیك و كنترل برش پانچ های متداول است. این محاسبات مبتنی بر سه بخش طرح سازهمشابه با محاسبه شمع

http://www.omransoft.ir/89/%d8%b4%d8%a7%d8%aa%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://www.omransoft.ir/89/%d8%b4%d8%a7%d8%aa%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


                                                                                                                
دن عناصر تسلیح مشتمل بر جدار ضخیم فوالدی و آرماتور تسلیح، قابلیت انتقال و پخش بار به است. میكروپایل از یك سو با دارا بو

های مقاوم زیرین و نیز كنترل نشست به دلیل سختی باالی فوالد و تسلیح عمقی خاك را دارد و از سوی دیگر به دلیل تزریق الیه

ظرفیت باربری، ضریب اصطكاك و چسبندگی و غیره را  دوغاب سیمان، مشخصات مكانیكی خاك نظیر سختی، تراكم پذیری،

، تراكم دینامیكی ، تثبیت خاك با سیمان و یا آهكها مانند حفاری و تزریقبخشد. لذا میكروپایل در مقایسه با سایر روشبهبود می

 و غیره به دلیل عملكرد تركیبی )استفاده از عناصر باربر و اصالح خاك( دارای برتری هستند.

 ههای مهاربندی شده توسط خرپاجدار

. برای اجرای این نوع سازه های اجرای سازه نگهبان در مناطق شهری استترین روشترین و متداولاین روش، یكی از مناسب

ع را . آنگاه درون شمكنیمهایی را حفر مینگهبان ابتدا در محل عضوهای قائم خرپا كه در مجاورت دیواره گود قرار دارند، چاه

. پس از سخت شدن بتن انتهای كنیمدهیم و سپس شمع را بتن ریزی میآرماتوربندی كرده و عضو قائم را در داخل شمع قرار می

. سپس خاك محصور بین اعضای قائم و افقی خرپاها را در تحتانی عضو قائم به صورت گیردار در داخل شمع قرار خواهد داشت

كنیم داریم و در هر مرحله اعضای افقی و قطری خرپا را به تدریج نصب میمرحله به مرحله بر می سرتاسر امتداد دیواره به صورت

 .تا آنكه خرپا تكمیل شود

 دار كردنشیب

عدم قرارگیری سیستم نگهداری موقت در درون زمین اصلی كه باعث كاهش مساحت زمین و یا دستپ و پا گیر شدن اجرای سازه 

سرعت اجرای باال و هزینه كم از مزایای این روش است. این روش نیاز به فضای باز در اطراف زمین دارد شود و همچنین اصلی می

 .توان استفاده نمودهایی كه فضای كاری محدودی دارند از این روش نمیلذا در زمین

 های خطرناك بودن گودنشانه

 یا حساس بودن ساختمان مجاورضعیف 

، وجود ترك و شكستگی یا نشست و عالئم ضعف اجرایی ساختمان ، ضعیف بودن مالت دیوارها ولتمواردی نظیر عدم وجود اسك

مشترك بین ساختمان مورد نظر برای تخریب و ساختمان مجاور آن نیز غالبًا  اند. وجود دیوارشكم دادگی دیوارها از این جمله

 تواند منبع ایجاد مشكل باشد.می

 ضعیف بودن خاك

های های مجاور وجود دارد. خاكساختمان چه خاك محل ضعیف تر باشد خطر بیشتری برای ریزش گود و تخریبمعموالً هر 

 های ضعیف هستند.دستی بارزترین نمونه خاك



                                                                                                                
محل به صورت تپه و ماهور و یا بستر مسیل بوده و با خاك یا نخاله به صورت غیرمهندسی تسطیح  همچنین در بسیاری از موارد

 رسوبات. شده است

امكان زیادی  .شوندهای ضعیف محسوب میها وجود دارند نیز از جمله خاكها و پای دامنهسست جوان كه غالباً در اطراف مسیل

ضعیف را جا به جا نكرده  وجود دارد كه سازنده ساختمانی كه در مجاورت زمین محل احداث پروژه قرار دارد در زمان ساخت، خاك

هنگامی كه گودی در كنار آن ایجاد  وی همان خاك سست قرار داده باشد. در این صورت ساختمان مجاور تاو پی ساختمان را بر ر

خاك ضعیف موجود در زیر پی آن ریزش كرده و  كم عمق، اطراف آن خالی شد نشده استوار است اما به محض اینكه با گود برداری

 باعث خرابی ساختمان مجاور خواهد شد.

 عمیق بودن گود

های اخیر با افزایش كند. در سالمی های مجاور را تهدیدمعموالً هر چه عمق گود بیشتر شود خطر بیشتری كاركنان و ساختمان

باعث افزایش تعداد طبقات زیرزمین شده است. باید  تراكم ساختمانی، نیاز به پاركینگ و انباری و سطوح مشاع دیگر افزایش یافته و

ها و افزایش عمق گودها و افزایش ارزش ساختمان یابد. باافزایش می مق گود، خطر ریزش آن به مراتبتوجه شود كه با افزایش ع

 جانی و مالی جبران ناپذیری را در پی دارد. تأسیسات مجاور، گودبرداری غیر فنی بسیار خطرناك بوده و خسارات

 مدت بازماندن گود

شود اما افزایش ریزش گود بیشتر می ارندگی یا تغییرات جوی مطرح نباشد خطرمعموالً با افزایش زمان بازماندن گود حتی اگر ب

هایی گاه سنگین و سیل آسا همراه است وقوع بارش های بارندگی و رطوبت )زمستان و بهار(، بازمان بازماندن گود به ویژه در فصل

های دهد. به طوری كه بسیاری از ریزشفزایش میرا به مراتب ا های سطحی خطر ریزش گودكه با اشباع خاك و یا جاری شدن آب

 گود در گذشته به فاصله چند ساعت تا چند روز بعد از

 شروع بارندگی روی داده است.

 های سطحی و زیرسطحیآب

پایین انداختن سطح آب زیرزمینی را ضروری  های زیرزمینی در منطقه معموالً عملیات آبكشی جهتباال بودن سطح عمومی آب

دهد به ویژه بعد از چند روز از انجام عملیات افزایش می سازد. معموالً وجود سطح آب زیرزمینی باال خطر ریزش گود رامی

های آب زیرزمینی از طرقی نظیر نهرهای مدفون یا وجود جریان گودبرداری و رسیدن سطح آب زیرزمینی به تعادل. همچنین

توانند باعث های سطحی نیز از عواملی هستند كه میهای آبباشد. جریان ود بسیار مؤثرتواند در افزایش خطر ریزش گها میقنات

های سطحی موجود به افزایش خطر ریزش گود كمك كنند. دور نگه داشتن جریان آب فرسایش خاك گود و اشباع شدن آن شده و

 حفاظت گود است. های اولیهترین قدمترین و اصلیاز مهم یا محتمل )مثاًل در اثر بارندگی(

 های مکانیك خاكبررسی



                                                                                                                
های زیرزمینی آب ، مشخصات خاك محل و سطحهای محلی در مورد زمین شناسی عمومیهای مكانیك خاك انجام بررسیبررسی

، های فنی در مورد نوع پیتوصیه های دستی را مشخص نمایند.های مسئله داری، نظیر خاكبه ویژه باید وجود و عمق خاك است.

های ضروری گزارش مكانیك دیگر بخشحایل  طراحی دیوارهایهای مورد انتظار و پارامترهای مقاومت مجاز خاك زیر پی و نشست

ها و دیگر تأسیسات مجاور نظیر نیاز و مشخصات ساختمان دهند. همچنین با توجه به عمق گودبرداری موردخاك را تشكیل می

، ، مراحل گودبرداری، شیب ایمنی گودبرداریشده و روش گودبرداری باید خطر گودبرداری ارزیابی …معابر، خطوط گاز، فاضالب و 

 طراحی و اجرای آن به تفصیل بیان شود ، نوع سازه نگهبان و روشنیاز به سازه نگهبان

 

 اگر در مجاورت ساختمان شما قرار است تخریب و گودبرداری انجام شود:

 های مكانیك خاك مناسبی انجام شده باشد.روع گودبرداری باید بررسیقبل از صدور پروانه و ش

ساختمان شما باید مورد بررسی قرار گرفته و مهندس محاسب و یا ناظر با توجه به نوع بنا و عمق قرارگیری پی ساختمان شما 

های الزم را ارائه و در صورت نیاز طرح سازی آن اظهار نظر كردهی حفاظت و مقاومنسبت به كف پی مورد نظر راجع به نیاز و نحوه

 كرده باشد.

ی گودبرداری و حفاظت از گود و یا سازه نگهبان باید به خوبی نشان داده شده باشد و این اقدامات برای های اجرایی، نحوهدر نقشه

 های مجاور كافی باشند.محافظت از گود و ساختمان

شته باشد )زمان شروع گودبرداری، زمان برپایی سازه نگهبان، زمان خاتمه بندی مشخصی دادوره باز بودن گود باید زمان

 گودبرداری(.

 مهندس ناظر و در صورت لزوم نماینده شركت مكانیك خاك باید بر عملیات گودبرداری نظارت كافی اعمال كنند.

ماشینی( و اصول فنی پیش انجام شود.  های اجرایی و مشخصات اجرایی )دستی،گودبرداری و اجرای سازه نگهبان باید مطابق نقشه

 در صورت مشاهده هر گونه اقدام خطرناك مراتب را به مسئولین گزارش نمایید.

در جریان انجام كار گودبرداری سعی كنید همه چیز را به خوبی زیر نظر داشته باشید و به ویژه با در نظر داشتن وضعیت ساختمان 

مایید و در صورت بروز اینگونه موارد فوراً اقدامات نشست و غیره را بررسی ن ساختمان، خود ایجاد هرگونه ترك، صدای غیرعادی

تواند به صورت تخلیه فوری ساختمان، انعكاس موضوع به مسئولین پروژه و الزم را انجام بدهید. این اقدامات حسب شرایط می

 شهرداری جهت انجام اقدامات اصالحی باشد.

های شهری گاز، آب، برق و...را به خطر انداخته مراتب را به مراجع مربوطه اطالع رداری تأسیسات و لولهدر صورتی كه عملیات گودب

 دهید.

دقتی و یا به خاطر سهولت كار خود، مراقب باشید كه گودبرداری بیش از حد مجاز به ساختمان شما نزدیك نشود. گاه بعضی با بی

 كنند.زیر ملك شما را نیز خالی می

تی كه نقصی در انجام كارها مشاهده كردید، ابتدا از طریق مراجعه به مسئولین فنی ساختمان نظیر مهندس ناظر، مجری یا در صور

توانید به ناحیه و منطقه شهرداری و یا دیگر مراجع مالك موضوع را به آرامی و محترمانه در میان بگذارید. در صورت نیاز می

 ذیصالح مراجعه نمایید.

و پركردن مجدد  های كاهش خطرات گودبرداری، اتمام زودتر عملیات داخل گود و ایمنته باشید كه یكی از بهترین راهبه یاد داش

 های شما موجب توقف و یا طوالنی شدن زیاد و بیهوده كار نشود.آن است. بنابراین مراقب باشید دخالت



                                                                                                                
 كنید:در صورتی كه داخل گود كار می -۳

 

 تواند ظرف چند ثانیه شما را به دام انداخته و در عرض چند دقیقه هالك كند.های گود میكه ریزش دیواره به خاطر داشته باشید

شوید و دقیقه خفه می ۳تن است. اگر در زیر خاك ریزش كرده مدفون شوید در عرض كمتر از  ۲تا  6/۱وزن هرمتر مكعب خاك 

اخلی شدیدی به بدن شما وارد آورده است. ریزش گود تنها خطر گودبرداری حتی اگر زنده بیرون آیید، احتمااًل بار خاك صدمات د

 نیست و كمبود اكسیژن، هوای سمی، گازهای قابل انفجار و خطوط برق مدفون نیز ممكن است جزء خطرات باشند.

 هایی كه خطر سقوط اشیاء وجود دارد حتماً از كاله ایمنی استفاده كنید.در داخل گود به ویژه در محل

 های براق و شبرنگ استفاده كنید.در صورتی كه در معرض برخورد با ترافیك عبوری هستید از پوشش

 مواظب خطر سقوط قطعات سست خاك یا سنگ باشید.

 در زیر بارهای آویزان نایستید و یا كار نكنید.

 آالت خاكبرداری فاصله بگیرید.از ماشین

 ر دارند، بر روی دیوارها و یا سطوح مشرف به گود كار نكنید.دست گود حضودر صورتی كه كارگرانی در پایین

 ی تجمع آب دارد نشوید؛ مگر آنكه به خوبی محافظت شده باشید.وارد گودی كه نشانه

در صورتی كه داخل گود مشغول كندن دیواره یا پای آن هستید، حتماً باید فردی مطلع در بیرون از محوطه خطر، مراقب وضعیت 

 و كار شما باشد. پایداری گود

ها جداً خودداری كنید. در صورتی طاقی( جهت اجرای پی داخل پای دیوار یا شیب و ایجاد شیب منفی )نیم المقدور از بریدنحتی

در حین كار باید فردی مطلع)ترجیحاً مهندس ناظر(  كه مجبور به این كار هستید اواًل سعی كنید این طول حداقل بوده و ثانیاً

از كاله و دیگر وسایل ایمنی استفاده كنید و سعی كنید كار را در زیر یك میز ضعیت پایداری دیواره و كار شما باشد. حتماً مراقب و

 محافظ فلزی مقاوم انجام دهید.

 در صورتی كه از طرف شهرداری یا دیگر نهادها، مسئول كنترل طرح و اجرای ساختمان هستید: -۴

 

های ساختمان مجاور و به فاصله نزدیكتر از عمق های با عمق بیشتر از عمق دیوارها یا پیودبرداریهای عمده )گبرای گودبرداری

روز قبل از شروع گودبرداری موضوع را به طور كتبی به مالكین  ۳۰گودبرداری از مرز زمین( بهتر است كه سازنده ساختمان حداقل 

 اطالع داده و رونوشت آن را به شهرداری ارائه نماید.

ها توسط شهرداری ضروری است. كنترل سازه نگهبان طرف معابر های سازه نگهبان و كنترل آنقبل از صدور پروانه ارائه نقشه

 عمومی بهتر است توسط معاونت فنی و عمرانی انجام شود.

های ده از طریق شركتهای مكانیك خاك انجام شمتر قبل از صدور پروانه، ارائه گزارش بررسی ۰/۳در گودهای با عمق بیش از 

 ها توسط شهرداری منطقه ضروری است.معتبر توسط مالك و كنترل آن

سازنده ساختمان را موظف كنید كه در نزدیكی محل كارگاه تابلویی با فرم یكسان برای اعالم مشخصات عمومی گودبرداری نصب 

 كند كه شامل اطالعات زیر باشد:

سازی گود)هفته(، تاریخ خاتمه دوره باز بودن كمیل گودبرداری)هفته(، تاریخ تكمیل ایمنتاریخ شروع گودبرداری)هفته(، تاریخ ت

گود)هفته(، عمق گودبرداری، روش گودبرداری، روش حفاظت گود، نام مهندس ناظر پروژه، نام مهندس طراح پروژه، نام مشاور 

 هندس ناظر گودبرداریژئوتكنیك پروژه، نام مهندس طراح گود، نام پیمانكار اجرای گود، نام م

 

در صورتی كه برای حفاظت گود یا ساختمان مجاور نیاز به انجام كارهای ساختمانی عمده در زمین یا ساختمان مجاور باشد، نیاز 



                                                                                                                
 ای خواهد بود.به اخذ رضایت از مالك آن و یا صدور پروانه جداگانه

 ها:بازرسی

 

باید هر روزه توسط فردی مجرب از نظر وجود هرگونه شواهد خطرناك نظیر  های حفاظتیهای اطراف آن و نیز سیستمگود و محل

های حفاظتی و یا سازه نگهبان گود یا جریان آب، بازرسی شوند. بازرسی باید قبل از شروع گسیختگی گود، گسیختگی سیستم

شرایط خطرناك دیگر نیز الزامی است. شیفت كار و در صورت نیاز در تمام ساعات كار انجام شود. همچنین بعد از هر بارندگی یا 

 های مجاور را تهدید كند.ها فقط هنگامی مورد نیازند كه خطری افراد شاغل در گود و ساختماناین بازرسی

 

 های مكانیك خاك چیست؟بررسی

 

زیرزمینی های شناسی عمومی، مشخصات خاك محل و سطح آبهای مكانیك خاك انجام بررسی های محلی در مورد زمینبررسی

های فنی در مورد نوع های دستی را مشخص نمایند. توصیهداری نظیر خاكهای مسئلهمی باشد و به ویژه باید وجود و عمق خاك

های ضروری گزارش های مورد انتظار و پارامترهای طراحی دیوارهای حایل دیگر بخشزیر پی و نشست پی، مقاومت مجاز خاك

 ند.دهمكانیك خاك را تشكیل می

 

ها و دیگر تأسیسات مجاور نظیر معابر، خطوط گاز، فاضالب ... همچنین با توجه به عمق گودبرداری مورد نیاز و مشخصات ساختمان

باید خطر گودبرداری ارزیابی شده و روش گودبرداری، شیب ایمنی گودبرداری، مراحل گودبرداری، نیاز به سازه نگهبان، نوع سازه 

ها و تأسیسات مجاور به و اجرای آن به تفصیل بیان شود. برای این كار الزم است كه مشخصات ساختماننگهبان و روش طراحی 

 تفصیل برداشت شده و در گزارش ارائه گردد.

 

ها و تأسیسات مجاور را در این مرحله به صورت تخمینی تعیین كرد و تعیین دقیق آنها را به توان مشخصات ساختمانالبته گاه می

طراحی گودبرداری واگذار نمود كه در این صورت مشاور باید این موضوع را به روشنی در گزارش بیان نماید. همچنین مرحله 

های زیرزمینی دیگر باید شناسایی شده و عمق، موقعیت و تأثیر آنها بر ساختمان و نحوه ها، قنات و حفرهخطرات احتمالی نظیر چاه

 صیل بیان گردد.سازی آنها جهت رفع خطر به تفمقاوم

 

شود تعیین نوع زمین جهت برآورد تأثیر آن بر نیروهای زلزله طراحی ساختمان است كه از موارد دیگری كه در گزارش بیان می

 های ساختمان دارد.ای و هزینهتأثیر زیادی در ایمنی لرزه

 

هایی نظیر رانش زمین، ریزش سنگ، ایداریشناسی محل اسكان بروز ناپمشاور باید با توجه به شیب زمین و مشخصات زمین

جریان گل و نظایر آنها را به طور اجمالی بررسی نموده و در صورتی كه خطرات فوق در محل مطرح باشند، به تفصیل این موارد را 

ه به بررسی كلی و های اجرایی در مورد رفع خطرات آنها بر ساختمان ارائه نماید. همچنین مشاور باید با توجبررسی نموده و توصیه

های پایه امكان وجود خطراتی نظیر گسل فعال و روانگرایی حین زلزله را بررسی نموده و در های هوایی و نقشهاجمالی عكس

 تری را در مورد آنها انجام دهد.های تفصیلیصورت نیاز بررسی

 

های مكانیك خاك را الزامی كرده ولی بهتر است طبقه و بیشتر انجام بررسی 6در حال حاضر شهرداری فقط برای ساختمان های  -



                                                                                                                
متر باشد،  ۵/۱كه شما اگر ساختن ساختمانی با تعداد طبقات كمتری را هم در نظر دارید، به ویژه اگر عمق گودبرداری بیش از 

و عملیات ساختمانی حتماً بررسی های مكانیك خاك را انجام دهید زیرا این بررسی ها اگر به درستی انجام شوند، ایمنی ساختمان 

توانند از طریق تعیین دقیق مقاومت خاك و نوع زمین تأثیر زیادی در بهینه كردن و جلوگیری از را تضمین كرده و حتی می

 ها در موارد غیرضروری داشته باشند.افزایش هزینه

 

قب باشید كه بررسی ها به طور كامل سعی كنید شركت انجام دهنده بررسی ها را از میان شركت های معتبر انتخاب كنید و مرا -

 و دقیق انجام شده و صوری برگزار نشود.

 

های پایه های هوایی و نقشهها بعد از بررسی عكسمعموالً برای انجام بررسی های مكانیك خاك، شركت انجام دهنده بررسی -

ها را برای انجام آزمایش به كند و نمونهاری میبردیا گمانه هایی را حفر و از خاك نمونه محل و بازدید و بررسی محلی، گمانه

 فرستد. همچنین همراه با حفاری، آزمایش هایی نیز در محل انجام می شود.آزمایشگاه می

 

های محلی حاضر باشد و شرایط حفاری، آزمایش های حتماً باید فرد متخصصی از شركت در هنگام حفاری ها و انجام آزمایش -

 ها را تهیه و ارائه كند.را كنترل كند. بعد از انجام آزمایش های آزمایشگاهی شركت باید گزارش بررسی محلی و نمونه برداری

 

دقت كنید كه گزارش به طور كامل تهیه شده باشد و در صورت لزوم گزارش را جهت كنترل به فردی متخصص ارائه دهید و رفع 

ی كاملی در مورد انجام گودبرداری و حفاظت گود از ارائه شده باشد. به خاطر هاویژه باید توصیهنواقص آن را از شركت بخواهید. به

تواند مخارج زیادی را در جریان گودبرداری به شما تحمیل كرده و یا باعث ریزش داشته باشید كه هرگونه نقص در این قسمت می

 ی و نحوه گودبرداری مورد استفاده قرار دهد.گود و ایجاد خسارت شود. مهندس محاسب ساختمان باید این گزارش را در طراحی پ

 

بنابراین از وی بخواهید كه در حد موارد استفاده خود از گزارش، كیفیت و محتویات آن را كنترل كند و در صورتیكه اشكال یا 

شركت ابهامی به نظر وی رسید جهت برطرف كردن به شركت مكانیك خاك اعالم كند. بنابراین بهتر است تصفیه حساب با 

 مكانیك خاك را به كنترل كیفیت آن توسط مهندس محاسب، مأمورین كنترل شهرداری و یا متخصصین دیگر موكول كنید.

 

شود. تغییرات ها به خوبی وجود آنها مشخص نمیهای ضعیفی در خاك وجود دارند كه با حفر گمانهباید توجه شود گاه قسمت -

های هوایی قدیمی كه پر شده از این دسته هستند. در این گونه موارد بررسی عكس هایضخامت خاك دستی و یا نهرها و مسیل

های ضعیف مؤثر باشد. همچنین نظارت یا تواند در شناسایی قسمتدهند میهای قدیمی را نشان میها یا مسیلپستی و بلندی

مان گودبرداری برای تشخیص این نقاط ضعف برداری و ترجیحاً در زشناس یا متخصص خاك بعد از عملیات گودكنترل یك زمین

 مؤثر خواهد بود.

های گودبرداریضوابط و دستورالعمل  : 

شود.تخریب و گودبرداری یك ساختمان فرسوده برای ساخت مجدد از مراحلی است كه در بافت فرسوده انجام می  

ساختمان ذكر شده است: های گودبرداری به عنوان بخشی از مقررات ملیدر اینجا، ضوابط و دستورالعمل  

 عملیات خاكی



                                                                                                                
ها و ها، حفر شیارها، كانالكنی ساختمانعملیات خاكی شامل مراحل خاكبرداری، خاكریزی، تسطیح زمین، گودبرداری، پی - ۱

الت است.آهای آب و فاضالب با وسایل دستی یا ماشینمجاری آب و فاضالب و حفر چاه  

اقدامات زیر باید انجام شود: قبل از اینكه عملیات خاكی شروع شود  

 الف: زمین موردنظر از لحاظ استحكام و جنس خاك به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

های برق، تلفن و غیره كه كشی آب و گاز، كابلهای فاضالب، قنوات قدیمی، لولهب: موقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل كانال

خاكبرداری موجب بروز خطر و حادثه یا خود دچار خسارت شوند، بررسی و شناسایی ممكن است در حین عملیات گودبرداری و 

نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و همچنین در صورت قطع جریان آنها اقدام شود. ربط،های ذیشوند و با همكاری سازمان  

های پذیر نباشد، باید با همكاری سازمانكانج: در صورتی كه تغییر مسیر یا قطع جریان برخی از تاسیسات مندرج در بند ب ام

 مربوطه و به طرق مقتضی نسبت به حفاظت آنها اقدام شود.

نشانی، اورژانس و غیره و یا در های خدمات عمومی از قبیل آتشد: چنانچه محل گودبرداری در نزدیكی یا مجاورت یكی از ایستگاه

ای رسانی عمومی وقفهربط رسانده شود تا در سرویستب به اطالع مسووالن ذیهای مربوطه باشد، باید از قبل مرامسیر اتومبیل

 ایجاد نشود.

سنگ، ضایعات ساختمانی یا بقایای درخت كه ممكن است مانع انجام كار شده یا موجب بروز ه: كلیه اشیای زاید از قبیل تخته

 حادثه شود، از زمین موردنظر خارج شوند.

صالح بر كار آنان شوند باید تجربه كافی داشته باشند و اشخاص ذیعملیات خاكی مشغول به كار میتمام كارگرانی كه در  - ۳

صالح باشند.آالت و تجهیزات مربوطه، باید از اشخاص ذینظارت كنند. همچنین سایر افراد از جمله رانندگان و اپراتورهای ماشین  

مانند الكتروموتور برای هوادهی، تخلیه آب و نظایر آن استفاده شود، باید  های برقیدر صورتی كه در عملیات خاكی از دستگاه - ۴

 با رعایت مفاد به كار گرفته شده در این ضوابط نسبت به تجهیز وسایل حفاظتی مناسب اقدام كنند.

مد افراد متفرقه آوهایی كه احتمال رفتچنانچه محل موردنظر برای عملیات خاكی نظیر حفر چاه در معابر عمومی یا محل - ۵

وجود داشته باشد، باید با اقدامات احتیاطی از قبیل محصور كردن محوطه حفاری، نصب عالئم هشداردهنده و وسایل كنترل مسیر، 

 از ورود افراد به نزدیكی منطقه حفاری جلوگیری شود.

هاكنی ساختمانحفر طبقات زیرزمین و پی  

های مجاور وجود داشته برداری احتمال خطری برای پایداری دیوارها و ساختماناكدر صورتی كه در عملیات گودبرداری و خ - ۱

باشد، باید از طریق نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب، رعایت فاصله مناسب و ایمن برای گودبرداری و در صورت لزوم با اجرای 

های نگهبان قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداری آنها تامین شود.سازه  

سانتیمتر كه احتمال ریزش یا لغزش دیوارها وجود دارد، باید با نصب شمع، سپر و ۱۲۰های با عمق بیش از در خاكبرداری - ۲

 مهارهای محكم و مناسب برای حفاظت دیوارها اقدام شود، مگر آنكه شیب دیواره از زاویه شیب طبیعی خاك كمتر باشد.

شود، باید آهن و مراكز یا تاسیسات دارای ارتعاش انجام میها، خطوط راهورت بزرگراهدر مواردی كه عملیات گودبرداری در مجا - ۳

ها اقدامات الزم صورت گیرد.برای جلوگیری از لغزش یا ریزش دیواره  

یا های محل گودبرداری به طور دقیق مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و در نقاطی كه خطر ریزش در موارد زیر باید دیواره - ۴

ها ایجاد شده، وجود مهارها و وسایل ایمنی الزم از قبیل شمع، سپر و غیره نصب و با مهارهای موجود تقویت شوند:لغزش دیواره  

های شدیدالف: بعد از بارندگی  

های شدید، سیل و زلزلهب: بعد از وقوع توفان  

های شدیدج: بعد از یخبندان  

 د: بعد از هر گونه عملیات انفجاری



                                                                                                                
های ناگهانید از ریزشه: بع  

هاو: بعد از وارد آمدن صدمات اساسی به مهار  

ساختمانی ز: بعد از هر گونه ایجاد وقفه در فعالیت  

آالت و سرازیر شدن آب برای جلوگیری از بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ، سقوط افراد، حیوانات، مصالح ساختمانی و ماشین - ۵

اری و برداری، باید اطراف محل حفآالت حفاری و خاكاد و وسایط نقلیه با كارگران و وسایل و ماشینبه داخل گود و نیز برخورد افر

گودبرداری به نحو مناسب حصاركشی و محافظت شود. در مجاورت معابر و فضاهای  العملبرداری با رعایت ضوابط و دستورخاك

ه كه در شب و روز قابل رویت باشد، مجهز شود.برداری باید با عالئم هشداردهندعمومی، محل حفاری و خاك  

شود، الزم است نسبت به تامین هایی كه عملیات اجرایی به علت محدودیت ابعاد آن با مشكل نور و تهویه مواجه میدر گودبرداری

 وسایل روشنایی و تهویه اقدام الزم به عمل آید.

ر از نیم متر از لبه گود ریخته شود. همچنین این مصالح نباید در خاك و مصالح حاصل از گودبرداری نباید به فاصله كمت - 7

روها و معابر عمومی به نحوی انباشته شود كه مانع عبور و مرور شده یا به بروز حادثه منجر شود.پیاده  

ات گودبرداری چطور خطرآالت و وسایل مكانیكی از قبیل، جرثقیل، بیل مكانیكی، لودر، كامیون و قبل از استقرار ماشین - 8

 ساختمانی را كاهش دهیم؟

 اگر در مجاورت ساختمان شما قرار است تخریب و گودبرداری انجام شود:

 های مكانیك خاك مناسبی انجام شده باشد.قبل از صدور پروانه و شروع گودبرداری باید بررسی

به نوع بنا و عمق قرارگیری پی ساختمان شما ساختمان شما باید مورد بررسی قرار گرفته و مهندس محاسب و یا ناظر با توجه 

های الزم را ارائه سازی آن اظهار نظر كرده و در صورت نیاز طرحی حفاظت و مقاومنسبت به كف پی مورد نظر راجع به نیاز و نحوه

 كرده باشد.

ن داده شده باشد و این اقدامات برای ی گودبرداری و حفاظت از گود و یا سازه نگهبان باید به خوبی نشاهای اجرایی، نحوهدر نقشه

 های مجاور كافی باشند.محافظت از گود و ساختمان

بندی مشخصی داشته باشد )زمان شروع گودبرداری، زمان برپایی سازه نگهبان، زمان خاتمه دوره باز بودن گود باید زمان

 گودبرداری(.

 بر عملیات گودبرداری نظارت كافی اعمال كنند.مهندس ناظر و در صورت لزوم نماینده شركت مكانیك خاك باید 

های اجرایی و مشخصات اجرایی )دستی، ماشینی( و اصول فنی پیش انجام شود. گودبرداری و اجرای سازه نگهبان باید مطابق نقشه

 در صورت مشاهده هر گونه اقدام خطرناك مراتب را به مسئولین گزارش نمایید.

سعی كنید همه چیز را به خوبی زیر نظر داشته باشید و به ویژه با در نظر داشتن وضعیت ساختمان در جریان انجام كار گودبرداری 

نشست و غیره را بررسی نمایید و در صورت بروز اینگونه موارد فوراً اقدامات  خود ایجاد هرگونه ترك، صدای غیرعادی ساختمان،

به صورت تخلیه فوری ساختمان، انعكاس موضوع به مسئولین پروژه و تواند الزم را انجام بدهید. این اقدامات حسب شرایط می

 شهرداری جهت انجام اقدامات اصالحی باشد.

های شهری گاز، آب، برق و...را به خطر انداخته مراتب را به مراجع مربوطه اطالع در صورتی كه عملیات گودبرداری تأسیسات و لوله

 دهید.

دقتی و یا به خاطر سهولت كار خود، حد مجاز به ساختمان شما نزدیك نشود. گاه بعضی با بیمراقب باشید كه گودبرداری بیش از 

 كنند.زیر ملك شما را نیز خالی می



                                                                                                                
در صورتی كه نقصی در انجام كارها مشاهده كردید، ابتدا از طریق مراجعه به مسئولین فنی ساختمان نظیر مهندس ناظر، مجری یا 

توانید به ناحیه و منطقه شهرداری و یا دیگر مراجع محترمانه در میان بگذارید. در صورت نیاز میمالك موضوع را به آرامی و 

 ذیصالح مراجعه نمایید.

و پركردن مجدد  های كاهش خطرات گودبرداری، اتمام زودتر عملیات داخل گود و ایمنبه یاد داشته باشید كه یكی از بهترین راه

 های شما موجب توقف و یا طوالنی شدن زیاد و بیهوده كار نشود.دخالت آن است. بنابراین مراقب باشید

 كنید:در صورتی كه داخل گود كار می -۳

 

 تواند ظرف چند ثانیه شما را به دام انداخته و در عرض چند دقیقه هالك كند.های گود میبه خاطر داشته باشید كه ریزش دیواره

شوید و دقیقه خفه می ۳اگر در زیر خاك ریزش كرده مدفون شوید در عرض كمتر از تن است.  ۲تا  6/۱وزن هرمتر مكعب خاك 

حتی اگر زنده بیرون آیید، احتمااًل بار خاك صدمات داخلی شدیدی به بدن شما وارد آورده است. ریزش گود تنها خطر گودبرداری 

 یز ممكن است جزء خطرات باشند.نیست و كمبود اكسیژن، هوای سمی، گازهای قابل انفجار و خطوط برق مدفون ن

 هایی كه خطر سقوط اشیاء وجود دارد حتماً از كاله ایمنی استفاده كنید.در داخل گود به ویژه در محل

 های براق و شبرنگ استفاده كنید.در صورتی كه در معرض برخورد با ترافیك عبوری هستید از پوشش

 مواظب خطر سقوط قطعات سست خاك یا سنگ باشید.

 زیر بارهای آویزان نایستید و یا كار نكنید. در

 آالت خاكبرداری فاصله بگیرید.از ماشین

 دست گود حضور دارند، بر روی دیوارها و یا سطوح مشرف به گود كار نكنید.در صورتی كه كارگرانی در پایین

 ی تجمع آب دارد نشوید؛ مگر آنكه به خوبی محافظت شده باشید.وارد گودی كه نشانه

ر صورتی كه داخل گود مشغول كندن دیواره یا پای آن هستید، حتماً باید فردی مطلع در بیرون از محوطه خطر، مراقب وضعیت د

 پایداری گود و كار شما باشد.

ها جداً خودداری كنید. در صورتی طاقی( جهت اجرای پی المقدور از بریدن داخل پای دیوار یا شیب و ایجاد شیب منفی )نیمحتی

در حین كار باید فردی مطلع)ترجیحاً مهندس ناظر(  ه مجبور به این كار هستید اواًل سعی كنید این طول حداقل بوده و ثانیاًك

از كاله و دیگر وسایل ایمنی استفاده كنید و سعی كنید كار را در زیر یك میز مراقب وضعیت پایداری دیواره و كار شما باشد. حتماً 

 جام دهید.محافظ فلزی مقاوم ان

 در صورتی كه از طرف شهرداری یا دیگر نهادها، مسئول كنترل طرح و اجرای ساختمان هستید: -۴

 

های ساختمان مجاور و به فاصله نزدیكتر از عمق های با عمق بیشتر از عمق دیوارها یا پیهای عمده )گودبرداریبرای گودبرداری

روز قبل از شروع گودبرداری موضوع را به طور كتبی به مالكین  ۳۰اختمان حداقل گودبرداری از مرز زمین( بهتر است كه سازنده س

 اطالع داده و رونوشت آن را به شهرداری ارائه نماید.

ها توسط شهرداری ضروری است. كنترل سازه نگهبان طرف معابر های سازه نگهبان و كنترل آنقبل از صدور پروانه ارائه نقشه

 عاونت فنی و عمرانی انجام شود.عمومی بهتر است توسط م

های های مكانیك خاك انجام شده از طریق شركتمتر قبل از صدور پروانه، ارائه گزارش بررسی ۰/۳در گودهای با عمق بیش از 

 ها توسط شهرداری منطقه ضروری است.معتبر توسط مالك و كنترل آن

بلویی با فرم یكسان برای اعالم مشخصات عمومی گودبرداری نصب سازنده ساختمان را موظف كنید كه در نزدیكی محل كارگاه تا

 كند كه شامل اطالعات زیر باشد:



                                                                                                                
سازی گود)هفته(، تاریخ خاتمه دوره باز بودن تاریخ شروع گودبرداری)هفته(، تاریخ تكمیل گودبرداری)هفته(، تاریخ تكمیل ایمن

د، نام مهندس ناظر پروژه، نام مهندس طراح پروژه، نام مشاور گود)هفته(، عمق گودبرداری، روش گودبرداری، روش حفاظت گو

 ژئوتكنیك پروژه، نام مهندس طراح گود، نام پیمانكار اجرای گود، نام مهندس ناظر گودبرداری

 

ز در صورتی كه برای حفاظت گود یا ساختمان مجاور نیاز به انجام كارهای ساختمانی عمده در زمین یا ساختمان مجاور باشد، نیا

 ای خواهد بود.به اخذ رضایت از مالك آن و یا صدور پروانه جداگانه

 ها:بازرسی

 

های حفاظتی باید هر روزه توسط فردی مجرب از نظر وجود هرگونه شواهد خطرناك نظیر های اطراف آن و نیز سیستمگود و محل

آب، بازرسی شوند. بازرسی باید قبل از شروع های حفاظتی و یا سازه نگهبان گود یا جریان گسیختگی گود، گسیختگی سیستم

شیفت كار و در صورت نیاز در تمام ساعات كار انجام شود. همچنین بعد از هر بارندگی یا شرایط خطرناك دیگر نیز الزامی است. 

 های مجاور را تهدید كند.ها فقط هنگامی مورد نیازند كه خطری افراد شاغل در گود و ساختماناین بازرسی

 

 های مكانیك خاك چیست؟رسیبر

 

های زیرزمینی شناسی عمومی، مشخصات خاك محل و سطح آبهای مكانیك خاك انجام بررسی های محلی در مورد زمینبررسی

های فنی در مورد نوع های دستی را مشخص نمایند. توصیهداری نظیر خاكهای مسئلهمی باشد و به ویژه باید وجود و عمق خاك

های ضروری گزارش های مورد انتظار و پارامترهای طراحی دیوارهای حایل دیگر بخشزیر پی و نشست جاز خاكپی، مقاومت م

 دهند.مكانیك خاك را تشكیل می

 

ها و دیگر تأسیسات مجاور نظیر معابر، خطوط گاز، فاضالب ... همچنین با توجه به عمق گودبرداری مورد نیاز و مشخصات ساختمان

رداری ارزیابی شده و روش گودبرداری، شیب ایمنی گودبرداری، مراحل گودبرداری، نیاز به سازه نگهبان، نوع سازه باید خطر گودب

ها و تأسیسات مجاور به نگهبان و روش طراحی و اجرای آن به تفصیل بیان شود. برای این كار الزم است كه مشخصات ساختمان

 تفصیل برداشت شده و در گزارش ارائه گردد.

 

ها و تأسیسات مجاور را در این مرحله به صورت تخمینی تعیین كرد و تعیین دقیق آنها را به توان مشخصات ساختمانلبته گاه میا

مرحله طراحی گودبرداری واگذار نمود كه در این صورت مشاور باید این موضوع را به روشنی در گزارش بیان نماید. همچنین 

های زیرزمینی دیگر باید شناسایی شده و عمق، موقعیت و تأثیر آنها بر ساختمان و نحوه ت و حفرهها، قناخطرات احتمالی نظیر چاه

 سازی آنها جهت رفع خطر به تفصیل بیان گردد.مقاوم

 

شود تعیین نوع زمین جهت برآورد تأثیر آن بر نیروهای زلزله طراحی ساختمان است كه از موارد دیگری كه در گزارش بیان می

 های ساختمان دارد.ای و هزینهیر زیادی در ایمنی لرزهتأث

 

هایی نظیر رانش زمین، ریزش سنگ، شناسی محل اسكان بروز ناپایداریمشاور باید با توجه به شیب زمین و مشخصات زمین

تفصیل این موارد را  جریان گل و نظایر آنها را به طور اجمالی بررسی نموده و در صورتی كه خطرات فوق در محل مطرح باشند، به



                                                                                                                
های اجرایی در مورد رفع خطرات آنها بر ساختمان ارائه نماید. همچنین مشاور باید با توجه به بررسی كلی و بررسی نموده و توصیه

های پایه امكان وجود خطراتی نظیر گسل فعال و روانگرایی حین زلزله را بررسی نموده و در های هوایی و نقشهاجمالی عكس

 تری را در مورد آنها انجام دهد.های تفصیلییاز بررسیصورت ن

 

های مكانیك خاك را الزامی كرده ولی بهتر است طبقه و بیشتر انجام بررسی 6در حال حاضر شهرداری فقط برای ساختمان های  -

متر باشد،  ۵/۱ری بیش از كه شما اگر ساختن ساختمانی با تعداد طبقات كمتری را هم در نظر دارید، به ویژه اگر عمق گودبردا

حتماً بررسی های مكانیك خاك را انجام دهید زیرا این بررسی ها اگر به درستی انجام شوند، ایمنی ساختمان و عملیات ساختمانی 

توانند از طریق تعیین دقیق مقاومت خاك و نوع زمین تأثیر زیادی در بهینه كردن و جلوگیری از را تضمین كرده و حتی می

 ها در موارد غیرضروری داشته باشند.هزینه افزایش

 

سعی كنید شركت انجام دهنده بررسی ها را از میان شركت های معتبر انتخاب كنید و مراقب باشید كه بررسی ها به طور كامل  -

 و دقیق انجام شده و صوری برگزار نشود.

 

های پایه های هوایی و نقشهها بعد از بررسی عكسسیمعموالً برای انجام بررسی های مكانیك خاك، شركت انجام دهنده برر -

ها را برای انجام آزمایش به كند و نمونهبرداری مییا گمانه هایی را حفر و از خاك نمونه محل و بازدید و بررسی محلی، گمانه

 فرستد. همچنین همراه با حفاری، آزمایش هایی نیز در محل انجام می شود.آزمایشگاه می

 

های محلی حاضر باشد و شرایط حفاری، آزمایش های باید فرد متخصصی از شركت در هنگام حفاری ها و انجام آزمایش حتماً -

 ها را تهیه و ارائه كند.محلی و نمونه برداری را كنترل كند. بعد از انجام آزمایش های آزمایشگاهی شركت باید گزارش بررسی

 

ه باشد و در صورت لزوم گزارش را جهت كنترل به فردی متخصص ارائه دهید و رفع دقت كنید كه گزارش به طور كامل تهیه شد

های كاملی در مورد انجام گودبرداری و حفاظت گود از ارائه شده باشد. به خاطر ویژه باید توصیهنواقص آن را از شركت بخواهید. به

ر جریان گودبرداری به شما تحمیل كرده و یا باعث ریزش تواند مخارج زیادی را دداشته باشید كه هرگونه نقص در این قسمت می

 گود و ایجاد خسارت شود. مهندس محاسب ساختمان باید این گزارش را در طراحی پی و نحوه گودبرداری مورد استفاده قرار دهد.

 

و در صورتیكه اشكال یا  بنابراین از وی بخواهید كه در حد موارد استفاده خود از گزارش، كیفیت و محتویات آن را كنترل كند

ابهامی به نظر وی رسید جهت برطرف كردن به شركت مكانیك خاك اعالم كند. بنابراین بهتر است تصفیه حساب با شركت 

 مكانیك خاك را به كنترل كیفیت آن توسط مهندس محاسب، مأمورین كنترل شهرداری و یا متخصصین دیگر موكول كنید.

 

شود. تغییرات ها به خوبی وجود آنها مشخص نمیای ضعیفی در خاك وجود دارند كه با حفر گمانههباید توجه شود گاه قسمت -

های هوایی قدیمی كه های پر شده از این دسته هستند. در این گونه موارد بررسی عكسضخامت خاك دستی و یا نهرها و مسیل

های ضعیف مؤثر باشد. همچنین نظارت یا ر شناسایی قسمتتواند ددهند میهای قدیمی را نشان میها یا مسیلپستی و بلندی

برداری و ترجیحاً در زمان گودبرداری برای تشخیص این نقاط ضعف شناس یا متخصص خاك بعد از عملیات گودكنترل یك زمین

 مؤثر خواهد بود.



                                                                                                                
های گودبرداریضوابط و دستورالعمل  : 

 شود.مجدد از مراحلی است كه در بافت فرسوده انجام می تخریب و گودبرداری یك ساختمان فرسوده برای ساخت

 های گودبرداری به عنوان بخشی از مقررات ملی ساختمان ذكر شده است:در اینجا، ضوابط و دستورالعمل

 عملیات خاكی

ها و كانال ها، حفر شیارها،كنی ساختمانعملیات خاكی شامل مراحل خاكبرداری، خاكریزی، تسطیح زمین، گودبرداری، پی - ۱

 آالت است.های آب و فاضالب با وسایل دستی یا ماشینمجاری آب و فاضالب و حفر چاه

 قبل از اینكه عملیات خاكی شروع شود اقدامات زیر باید انجام شود:

 الف: زمین موردنظر از لحاظ استحكام و جنس خاك به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

های برق، تلفن و غیره كه كشی آب و گاز، كابلهای فاضالب، قنوات قدیمی، لولهاز قبیل كانالب: موقعیت تاسیسات زیرزمینی 

ممكن است در حین عملیات گودبرداری و خاكبرداری موجب بروز خطر و حادثه یا خود دچار خسارت شوند، بررسی و شناسایی 

 ا موقت و همچنین در صورت قطع جریان آنها اقدام شود.نسبت به تغییر مسیر دائم ی ربط،های ذیشوند و با همكاری سازمان

های پذیر نباشد، باید با همكاری سازمانج: در صورتی كه تغییر مسیر یا قطع جریان برخی از تاسیسات مندرج در بند ب امكان

 مربوطه و به طرق مقتضی نسبت به حفاظت آنها اقدام شود.

نشانی، اورژانس و غیره و یا در های خدمات عمومی از قبیل آتشورت یكی از ایستگاهد: چنانچه محل گودبرداری در نزدیكی یا مجا

ای رسانی عمومی وقفهربط رسانده شود تا در سرویسهای مربوطه باشد، باید از قبل مراتب به اطالع مسووالن ذیمسیر اتومبیل

 ایجاد نشود.

یا بقایای درخت كه ممكن است مانع انجام كار شده یا موجب بروز  سنگ، ضایعات ساختمانیه: كلیه اشیای زاید از قبیل تخته

 حادثه شود، از زمین موردنظر خارج شوند.

صالح بر كار آنان شوند باید تجربه كافی داشته باشند و اشخاص ذیتمام كارگرانی كه در عملیات خاكی مشغول به كار می - ۳

 صالح باشند.آالت و تجهیزات مربوطه، باید از اشخاص ذین و اپراتورهای ماشیننظارت كنند. همچنین سایر افراد از جمله رانندگا

های برقی مانند الكتروموتور برای هوادهی، تخلیه آب و نظایر آن استفاده شود، باید در صورتی كه در عملیات خاكی از دستگاه - ۴

 حفاظتی مناسب اقدام كنند.با رعایت مفاد به كار گرفته شده در این ضوابط نسبت به تجهیز وسایل 

آمد افراد متفرقه وهایی كه احتمال رفتچنانچه محل موردنظر برای عملیات خاكی نظیر حفر چاه در معابر عمومی یا محل - ۵

وجود داشته باشد، باید با اقدامات احتیاطی از قبیل محصور كردن محوطه حفاری، نصب عالئم هشداردهنده و وسایل كنترل مسیر، 

 رود افراد به نزدیكی منطقه حفاری جلوگیری شود.از و

 هاكنی ساختمانحفر طبقات زیرزمین و پی

های مجاور وجود داشته برداری احتمال خطری برای پایداری دیوارها و ساختماندر صورتی كه در عملیات گودبرداری و خاك - ۱

مناسب و ایمن برای گودبرداری و در صورت لزوم با اجرای  باشد، باید از طریق نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب، رعایت فاصله

 های نگهبان قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداری آنها تامین شود.سازه

سانتیمتر كه احتمال ریزش یا لغزش دیوارها وجود دارد، باید با نصب شمع، سپر و ۱۲۰های با عمق بیش از در خاكبرداری - ۲

 ای حفاظت دیوارها اقدام شود، مگر آنكه شیب دیواره از زاویه شیب طبیعی خاك كمتر باشد.مهارهای محكم و مناسب بر

شود، باید آهن و مراكز یا تاسیسات دارای ارتعاش انجام میها، خطوط راهدر مواردی كه عملیات گودبرداری در مجاورت بزرگراه - ۳

 رت گیرد.ها اقدامات الزم صوبرای جلوگیری از لغزش یا ریزش دیواره

های محل گودبرداری به طور دقیق مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و در نقاطی كه خطر ریزش یا در موارد زیر باید دیواره - ۴



                                                                                                                
 ها ایجاد شده، وجود مهارها و وسایل ایمنی الزم از قبیل شمع، سپر و غیره نصب و با مهارهای موجود تقویت شوند:لغزش دیواره

 های شدیدندگیالف: بعد از بار

 های شدید، سیل و زلزلهب: بعد از وقوع توفان

 های شدیدج: بعد از یخبندان

 د: بعد از هر گونه عملیات انفجاری

 های ناگهانیه: بعد از ریزش

 هاو: بعد از وارد آمدن صدمات اساسی به مهار

 ساختمانی ز: بعد از هر گونه ایجاد وقفه در فعالیت

آالت و سرازیر شدن آب بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ، سقوط افراد، حیوانات، مصالح ساختمانی و ماشینبرای جلوگیری از  - ۵

برداری، باید اطراف محل حفاری و آالت حفاری و خاكبه داخل گود و نیز برخورد افراد و وسایط نقلیه با كارگران و وسایل و ماشین

ودبرداری به نحو مناسب حصاركشی و محافظت شود. در مجاورت معابر و فضاهای گ العملبرداری با رعایت ضوابط و دستورخاك

 برداری باید با عالئم هشداردهنده كه در شب و روز قابل رویت باشد، مجهز شود.عمومی، محل حفاری و خاك

، الزم است نسبت به تامین شودهایی كه عملیات اجرایی به علت محدودیت ابعاد آن با مشكل نور و تهویه مواجه میدر گودبرداری

 وسایل روشنایی و تهویه اقدام الزم به عمل آید.

خاك و مصالح حاصل از گودبرداری نباید به فاصله كمتر از نیم متر از لبه گود ریخته شود. همچنین این مصالح نباید در  - 7

 ه بروز حادثه منجر شود.روها و معابر عمومی به نحوی انباشته شود كه مانع عبور و مرور شده یا بپیاده

های آالت و وسایل مكانیكی از قبیل، جرثقیل، بیل مكانیكی، لودر، كامیون و غیره یا انباشتن خاكقبل از استقرار ماشین - 8

حاصل از گودبرداری یا مصالح ساختمانی در مجاورت گود، ضمن رعایت فاصله مناسب از لبه گود، نسبت به تامین پایداری 

 گود نیز باید اقدام شود.های دیواره

 در گودهایی كه عمق آنها بیش از یك متر است، نباید كارگر به تنهایی در محل به كار گمارده شود. - 9

ها و دار مسوولیت نظارت بر ورود و خروج كامیونهای عمیق و وسیع، باید یك نفر نگهبان عهدهدر محل گودبرداری - ۱۰

ها و ای آگاهی كارگران و سایر افراد، عالئم هشداردهنده در معبر و محل ورود و خروج كامیونآالت سنگین باشد و نیز برماشین

 آالت مذكور نصب شود.ماشین

های حاصل از گودبرداری یا مصالح ساختمانی در مجاورت گود، ضمن رعایت فاصله مناسب از لبه گود، نسبت غیره یا انباشتن خاك

 د نیز باید اقدام شود.های گوبه تامین پایداری دیواره

 در گودهایی كه عمق آنها بیش از یك متر است، نباید كارگر به تنهایی در محل به كار گمارده شود. - 9

ها و دار مسوولیت نظارت بر ورود و خروج كامیونهای عمیق و وسیع، باید یك نفر نگهبان عهدهدر محل گودبرداری - ۱۰

ها و آگاهی كارگران و سایر افراد، عالئم هشداردهنده در معبر و محل ورود و خروج كامیون آالت سنگین باشد و نیز برایماشین

 آالت مذكور نصب شود.ماشین

 

 .گودبرداری را می توان از حیث احتمال بروز حادثه از حساس ترین مراحل اجرای ساختمان دانست

 :عبارتند ازسه عامل مهم كه در ارزیابی میزان خطر گودبرداری موثر هستند 



                                                                                                                
 جنس خاك 

 وجود یا عدم وجود سربار 

 عمق گودبراری 

 :تمهیداتی كه قبل از گودبرداری باید اندیشیده شود

 رفع نشتی انشعابات آب به داخل سایت پروژه

 استعالم از اداره آب و فاضالب به منظور آگاهی از وچود احتمالی چاه یا قنات قدیمی 

 با استفاده از مصالح مناسب و فشرده سازی آن پر كردن چاههای موجود در زمین پروژه. 

 در صورت تخریب بنای قدیمی، فقط آوار حاصل از آن تا رسیدن به تراز صفر به طور كامل برداشته شود. 

  در صورت طراحی سازه نگهبان خرپایی برای پروژه، چاهك ها برای اجرای المان عمودی در محلهایی كه در نقشه مشخص

چاهك ها با ریزش و ایجاد خطر  حفر خاك تراكم رفتن كه بعد از گود برداری ممكن است به دلیل از بینشده حفر شود. چرا 

 .برای كارگر حفار همراه شود

نكته مهم: ممكن است ملك مجاور شرایط بسیار نامناسبی داشته باشد و برای ایستایی خود در طولزمان به بنای فعلی تكیه داده باشد. 

حفظ پایدرای آن ، المان عمودی سازه نگهبان بایدقبل از تخریب و بلند تر از حالت معمول اجرا شود. و بین المان ها در این صورت برای 

 .مهار بندی مناسب صورت گیرد

 :تمهیداتی كه مرحله گودبرداری باید اندیشیده شود

  نگهداشتن شانه خاكی: در گودبرداری های با عمق متوسط هیچ گاه گود برداری نباید از بیخدیوارهمسایه به صورت یكجا

 .متری از دیوارهمسایه به صورت شیب دار انجام شود ۱٫۵صورت گیرد و حتماً با رعایت فاصله ی حداقل 

رطوبت به داخل آن جلوگیری شود.هوا تخلخل خاك را باال می برد  نكته مهم در حفظ پایداری شانه خاكی این است كه از ورود هوا و

 خاك در بخصوص رطوبت .است خاكی شانه روی پاشی مالت اجرای كار بهترین هوا، ورود از جلوگیری برای وموجب سستی آن می شود.

بات در هنگام بارندگی با استفاده از انشعا قطع بر عالوه رطوبت ورود از جلوگیری برای .شود می آن استحكام رقتن بین از رسی های

 .شود پوشانده خاكی نایلون روی شانه

 تكمیل یا اجرای سازه نگهبان: 

 :سازه نگهبان با ارزیابی موقعیت زمین ،عمق گودبرداری و نوع خاك توسط محاسب انتخاب و طراحی می شود

 .متر بهترین انتخاب است ۱۰سازه نگهبان خرپایی: معموال برای گودهای تا  .۱

نكات مهم در اجرای سازه نگهبان خاكبرداری و تكمیل المان ها به صورت مرحله ای و پر كردن پشت سازهنگهبان با مصالح مناسب و 

 .اتصال كامل آن به سازه مجاور است



                                                                                                                
 :(طرفه دو)متقابل نگهبان سازه. ۲        

گودهای نیمه عمیق در آن اجرا می شود گزینه مناسبی است.زیرا المان های سازه خرپایی برای زمین های با عرض كم و طول زیاد كه 

در همچین پروژه ای دست و پا گیر بوده وادامه عملیات به خصوص اجرایفونداسیون را با مشكل مواجه می سازد.اجرای مرحله ای گود 

 .برداری نیز در این شیوه باید رعایت شود

ی بزرگ با عمق زیاد گزینه مناسب است. البته در صورتی كه خاك محل پروژه نامناسب باشد یا نیلینگ: برای پروژه ها .۳

 بهره بتن تزریق و گود دیواره در شمع چسبندگی نداشته باشد می بایست از روش های جانبی برای تثبیت خاك مثل اجرای

 .برد

 .سطحی و زیر زمینی از سایت پروژه استاز نكات مهم در اجرای نیلینگ اجرای زهكشی و خارج نمودن آب های 

 صالحدید با باشد داشته در صورت عدم وجود سربار در گودبرداری های با عمق متوسط در صورتی كه خاك استحكام كافی .۴

 .نمود اكتفا نگهبان سازه عنوان به گودبرداری ای پله اجرای و خاكی شانه به توان می مهندسی نظام سازمان و ناظر

در این مرحله بسیار مهم است . تمام تالشتان را انجام دهید تا به سرعت از این مرحله عبوركنید. با اجرای فونداسیون ، سرعت اجرا 

ستون ها، اسكلت و سقف های اول تقریبا تمام خطرات گودبردرای رفعخواهد شد. با توجه به وجود مشكالت اجرایی و اهمال كاری 

 از پس اقدامات هكردن برای ایمنی این به عهده مهندس است كه باید با تجربه خود تصمیم بگیردهمیشگی مالكین و سازندگان در هزین

 : گود سازی آماده برای گودبرداری

 مناسب حد تا را آن غلتك پس از رسیدن به تراز كف گودبرداری در صورتی كه خاك تراكم مناسب تداشته باشد باید با استفاده از

 .نمود متراكم

های بزرگ باید تمهیدات الزم برای زهكشی زیر فونداسیون اندیشیده شود. بنابراین در گودبرداریباید ضخامت مربوط به الیه در پروژه 

 .زهكشی نیز لحاظ نمود

 :اقدامات پس از اجرای اسكلت و سقف های اول

 از بعد بالفاصله و.شود انجام ك برداریدر صورت نگه داشتن شانه خاكی در این مرحله دهانه های مقابل هم به صورت یكی در میان خا

 هر اجرای با سانتی انجام شود. ۲۰ صورت به فشاری آجر ونداسیون مربوطه تكمیل و بتن ریزی گردد و در خرحله بعد دیوار كشی باف

 .شود انجام ترتیب به دیواركشی و فونداسیون تكمیل مراحل و شود برداری خاك دهانه زوج چند الی یك سقف

 سایر یا مقاله این در كه اطالعاتی نظارت یا اجرای صحیح گود نیاز به تجربه و مهارت باال دارد و هرگز نمی توان به تنهایی به مطمئناً

 به را نكات این ام داشته حضور مختلف های پروژه در سال چندین كه كسی عنوان به. نمود بسنده است آمده در نگارش به ها نوشته

 :باشید داشته یادگار

 . هر گودبرداری یك تجربه جدید است

 .خاك عنصری غیر قابل پیش بینی است. پس هیچ گاه از روی ظاهرخاك تصمیم قاطع نگیرید و به نتایجآزمایش خاك توجه كنید



                                                                                                                
 .عملیات با وجود نواقص موجود متوقف شود یا ادامه پیدا كند. این تصمیمی است كه ناظر باید با توجه به شرایط بگیرد

 .ن چاه های قدیمی در صورت وجود با مصالح مناسبپر كرد

 این كار رو قبل از عملیات تخریب یا گودبرداری بهتره انجام داد. عدم توجه به این موضوع می

 تونه باعث نشست ساختمان در مراحل بعدی اجرا دراثر وزن سازه و وارد آمدن خسارت به

 .ساختمان بشه

 اثرهمین نشست ترك سرتاسری برداشته بود. بعضی ازساختمانی رو دیدم كه نمای اون بر 

 چاه ها مخفی هستند. باید با دقت نظر خاصی عالئم وجود آنها یا پرسش از ساكنین

 ساختمان قدیمی بعضی از چاه ها در مرز دیواره گود هستند یا دهانه آنها ممكن است كمی

 پایین تر از كف گود برداری ما باشد

 زمین با پروانه ساختمانی و نقشه های مصوبتطابق ابعاد برو كف -۲

 متر ۱۰برای خودم پیش آمده كه یك پروژه ای رو نظارت داشتم گودبرداری اش زیاد بود تقریبا 

 بود. و گود برداری و فونداسیون هم مرحله ای اجرا شده بود. كسی هم به من نگفته بود كه

 و دوم تونستم متر كشی كنم ممكنه همچین مشكلی بوجود بیاد بعد از اجرای سقف اول

 متوجه شدم كه زمینی كه در پروانه ساختمانی مربع مستطیل فرض شده در واقع ذوزنقه

 ۲۰متر و ۱است و نقشه طراح هم بر همان اساس بود اما درعمل ضلع شمالی ملك تقریباً 

 تا ۲شه و سانتی متر كمتر بود كه باعث شده بود دهانه یكی از پاركینگ ها كمتر میزان الزم ب

 پاركینگ حذف شده بود)در دو طبقه( .خدا رو شكر آن ساختمان پاركینگ مازاد داشت و به خیر

 گذشت. چرا كه وجود این مغایرت باید قبل از اجرا كشف و به شهرداری گزارش می شد و

 عملیات تا رفع مغایرت متوقف می شد. درصورتی كه ساختمان با وضع موجود با كسری

 ه می شد ملك مشمول تغییر نقشه اجباری یا جریمه می شد و اگر مالك به اینپاركینگ مواج

 خاطر شاكی می شد در درجه اول مامور بازدید كه بر و كف را برداشته مقصر می شد و بعد



                                                                                                                

از آن مجری كه وضع موجود را با نقشه مطابقت نداده و بعد از آن ناظر نیز تا حدی مقصر شناخته می 

 .شد

 اشغال در پی كنی علی الخصوص در مجاورت معبر ) رعایت عرض معبر رعایت سطح -۳

 (.مقدم بر ابعاد ملك است

 قبل از بتن ریزی فونداسیون حتما باید چك شود كه ریشه ستون ها در اسكلت بتنی، یا

 صفحه ستون در اسكلت فلزی، مطابق نقشه باشد. باید دقت شود كه ریشه ستون ها یا

 ت معبر طوری اجرا شود كه بعد از اجرای ستون ها با احتسابصفحه ستون ها در مجاور

 سانتی متر( بّرِ تمام شده ساختمان، هم باد با 7تا ۵ضخامت مورد نیاز برای نما كاری )معموال 

 ساختمان های مجاور باشد و عرض گذر حفظ شده باشد. معموال این مسئله در نقشه های

 .و باید موقع اجرا آن را مد نظر قرار داد پروژه های معمولی در نظر گرفته نمی شود

 ملكی را سراغ دارم كه مالك آن به دلیل عدم آگاهی و رعایت این مساله پس از اجرای ستون

 های سقف اول مجبور به تخریب آنها از سوی شهرداری شد. در اینگونه موارد ناظر پس از

 عالوه بر اقدام مقتضی از سویمشاهده، وظیفه دارد مراتب را بالفاصله گزارش نماید تا 

 .شهرداری از وارد آمدن خسارت بیشتر و مقصر شناخته شدن او جلوگیری به عمل آید

 .رعایت درز انقطاع و سطح اشغال در ستون ها -۴

 .در اجرای فونداسیون درز انقطاع و سطح اشغال از سمت حیاط را می توان رعایت نكرد

 ه لب اجرا كرد و از سمت حیاط نیمی از عرضیعنی از مجاورین فونداسیون را لب ب

 فونداسیون را در محدوده حیاط اجرا نمود. اما باید توجه داشت كه در اجرای ریشه ستون ها یا

 .صفحه ستون باید به رعایت این مسائل دقت كافی داشت

 تخمین درست میزان گود برداری -۵

 یشتر در خاك برداری و حمل آن میگودبرداری بیش از میزان نیاز عالوه بر تحمیل هزینه ب



                                                                                                                

 شود در مراحل بعدی اجرا می تواند موجب سبب به بار آمدن مشكالت و هزینه های اضافی

 .شود

 :مهم ترین مشكالتی كه عدم توجه به این مساله ممكن است بوجود آورد عبارتند از

 اجرای سقفبیشتر شدن ارتفاع سقف زیرزمین از حد مجاز كه نیاز به خاك ریزی مجدد یا 

 .كاذب را ایجاد می كند كه هزینه اضافی است

 به هم خوردن شیب شمشیری راه پله و نامنظم شدن تعداد یا ارتفاع پله ها كه نمود ظاهری

 .بدی دارد

 امكان سرگیر شدن تیر ها : تیر سرگیر به تیری گفته می شود كه حداقل ارتفاع از زیر آن تا

 .متر باشد ۱٫8۰متر و  ۲٫۰۵ماشین مطابق آیین نامه به ترتیب كف تمام شده برای عبور انسان و 

  

 می %۱۵افزایش شیب رمپ بیش از حد مجاز: حداكثر شیب رمپ مجاز مطابق آیین نامه 

 %۱8باشد كه در موارد خاص با موافقت شورای معماری شهرداری منطقه می تواند تا 

 .افزایش یابد

 در صورت عدم رعایت، جبران آن هزینه های اضافی دو مورد اخیر از آن جهت اهمیت دارد كه

 در بر دارد و حتی گاهی امكان جبران آن نیست كه در این صورت یك فاجعه محسوب می

 شود. زیرا باعث حذف كلیه پاركینگ ها در آن طبقه می گردد. ) درصورتی كه تیر سرگیر یا

 است در نقشه های طراحیرمپ با شیب زیاد در ورودی پاركینگ باشد. ( حتی گاهی ممكن 

 سرگیر بودن تیر ها یا شیب رمپ ها درست محاسبه نشده كه مجری باید با بررسی نقشه ها

 در صورت وجود آن نقشه ها را برای اصالح به طراح ارجاء دهد. البته این كار ساده ای نیست و

 ن است كه معموالنیاز به تجربه و مهارت و قدرت تجسم زیادی دارد. نكته ای كه وجود دارد ای

 تكمیل رمپ ها و ورودی های پاركینگ در مراحل انتهایی اجرای ساختمان صورت می پذیرد و



                                                                                                                

 در آن مراحل از وجود این مشكالت آگاه می شوند كه عمال در آن مرحله كار خاصی جهت رفع

 خواهدآن نمی توان كرد یا اینكه رفع آن هزینه های گزافی به سرمایه گذار یا مالك تحمیل 

 .نمود

 اگر گود برداری از میزان الزم كمتر باشد نیز ممكن است مشكالتی در بر داشته باشد. مهم

 :ترین آن ها عبارتند از

 ایجاد اختالف تراز قابل توجه بین طبقه همکف و تراز زمین)معبر(

 عدم ممكن است این اختالف تراز نیاز به اجرای پله برای ورودی واحد ایجاد كند كه در صورت

 پیش بینی آن در نقشه در ساختمان های جنوبی پله باید از گذر احداث شود كه این كار خالف

 ضوابط شهرداری است

 .سانتی متر( نیاز به جك معلول نیز است 9۰حتی در مواردی كه این اختالف تراز زیاد باشد )

 میزانی كهبیشتر شدن ارتفاع تمام شده ساختمان از مقداری كه در نقشه محاسباتی و 

 .شهرداری با توجه به تعداد طبقات محدود نموده است

 این موضوع از آن جهت اهمیت دارد كه ارتفاع نقش كلیدی در محاسبه دوره تناوب سازه و

 مقدار بار زلزله دارد و افزایش ارتفاع موجب تغییر در مقدار آن می شود. همچنین اگر افزایش

 متر بیشتر شود نیاز به تحلیل دینامیكی برای محاسبه بار ۱8ارتفاع باعث شود ارتفاع آن از 

 .زلزله است

 با دقت در این نکات و نکات فنی مربوط به این مرحله از اجرای سازه و همچنین مشورت

 .گرفتن از افراد ذی صالح خبره می توان این مرحله را به بهترین شکل پشت سر گذاشت

 رب اجرا هنگام و نمایید تهیه مرحله این در مهم فنی نکات پیشنهاد می كنم چك لیستی 

 .اساس آن پیش بروید تا هیچ كدام از موارد را فراموش نکنید



                                                                                                                
ی نگهبان است. مناسب در هنگام تخریب،گودبرداری و اجرای سازه های شهری، ایجاد پایدارییكی از مسائل مهم در ساخت و سازه

های مجاور های نگهبان باعث تخریب برخی ساختمانبرداری و ساخت سازهعدم رعایت مسائل فنی و ایمنی درتخریب، گود

است. در این نوع  "های توكاردیوار"های نگهبان، ترین انواع سازهاست. یكی از متداولههای شهری شدگودبرداری در ساخت و ساز

هایی كه در فواصل معینی در آن قرار یق ستونگردد و دیوار از طری نگهبان نیروی فعال خاك به یك دیوار نازك منتقل میسازه

گاه مهاربند كه در خاك قرار دارد به كمك نیروهای رانش مقاوم كند. تكیهبند منتقل میها را به مهاربند، دستك و پشتدارد، نیرو

عموالً دیوارها از جنس بتن نماید. می مقابله میخاك، در برابر نیروهای مهاربند و در نتیجه نیروهای فعال خاك وارد بر دیواره

های فنی و ایمنی الزم پردازیم، پیشنهاد برخی دستورالعملباشند. آنچه كه دراین مقاله بدان میهای فلزی یا الوارمیمسلح، صفحه

های های ایجاد شده درمجاورت ساختمانهای خرپایی است كه برای حفاظت گودهای متداول بتنی با پشت بنددر اجرای دیوار

ی نگهبان طرح گردد. دراین مقاله عناصری كه باید در سازههای ثقلی و جانبی اجرا میفاقد عناصرمناسب مقاوم دربرابر نیروقدیمی

های قبل، در حین و بعد از بینی گردد و نیز دستورالعملشوند و همچنین مسائل ایمنی كه الزم است در هنگام طراحی پیش

های مجاور گودبرداری هبان، پیشنهاد و اشكاالت عمده و مشتركی كه عامل ایجاد تخریب ساختمانی نگگودبرداری و اجرای سازه

 است. بوده طرح و بررسی شده

های مصالح بنایی، های نگهبان، دیوار توكار، ساختمان مجاور، ساختمانایمنی كارگاه، گودبرداری، تخریب، سازه های كلیدی:واژه

  های فاقد شناژ. ساختمان

  كلیات  

اند، ها در مناطق شهری از انواع عناصر ساختمانی كه ازتركیب خاك و سنگ تشكیل یافتهی گودبرداریبرای پایدار نمودن دیواره

و اجرای شود. در تخریب، گودبردارینامیده می "ی نگهبانسازه"شود كه اصطالحاً های نگهبان ساخته میها و سیستمدیوار

[، ۲و۱ها و مقررات ملی ساختمان]ی از مهمترین نكات الزم حفظ ایمنی كارگاه است. در آیین نامههای نگهبان، یكسازه

ی نگهبان نیامده و نیاز به تهیه و تدوین های ایمنی به صورت مطلوب و شفاف جهت تخریب، گودبرداری و اجرای سازهدستورالعمل

. به دلیل عدم تطابق شرایط شهرسازی و تكنولوژی ساخت شودهای مناسب برای این منظور بخوبی احساس میآیین نامه

های ایمنی الزم تواند دستورالعملها نیز، بخوبی نمیهای ایمنی این كشورهای دیگر با شرایط موجود در كشورمان، آیین نامهكشور

 را در اینگونه عملیات پوشش دهد. 

نامیده  "های نگهبان تركیبیسازه"و  "های توكاردیوار"، "یوزن گهبانن هایدیوار" كه هستند نوع سه بر مشتمل نگهبان هایسازه 

های نگهبان با های پیشنهادی برای حفظ ایمنی كارگاه درتخریب، گودبرداری و اجرایی سازهشوند. در این مقاله دستورالعملمی

 ردازیم. پهای بعد به آن میعناصر دیوار توكار و پشت بند خرپای فلزی طرح شده، كه در بخش

  فلزی خرپای بند پشت و "توكار دیوار" عناصر با نگهبان هایسازه 

ی این سازه متشكل از یك دیوار بتن مسلح است كه در فواصل مشخصی در درون آن یك ستون فلزی یا بتنی قراردارد و شبكه

ها در فواصل است. ستونتون فلزی جوش شده های بتنی مهار و یا به سهای دیوار بتن مسلح به نحو مطلوبی در درون ستونآرماتور

ی پشت بند خرپایی درداخل خاك مهارشده و اند. دیوار به وسیلهههم متصل شدهای بتنی یا فلزی بهی تیرقائم مناسب بوسیله

فواصل قائم های خرپایی در شود. پشت بندی نگهبان توسط نیروی رانش مقاوم خاك، تحمل میهای فعال خاك وارد برسازهنیرو



                                                                                                                
ها جلوگیری به عمل ای آنگردند تا از حركت جانبی یا كمانش صفحهمناسب توسط عناصر افقی و ضربدری به یكدیگر متصل می

 آید.

  

 ( گودبرداری بندیمرحله طرح در مهم ایمنی مسائل )    

ی مسائل ایمنی كار تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود. بندی مناسب با در نظر گرفتن كلیهبرای خاكبرداری الزم است طرح مرحله

 برخی ی نگهبان و ای تهدید نگردد. مراحل اجرای یك سازهیك طرح خوب باید به صورتی باشد كه ایمنی كارگاه در هیچ مرحله

 .گرددمی پیشنهاد یلذ صورت به آن مهم ایمنی مسائل

 ی چاههای فاضالب مجاور گودبرداری درداخل ساختگاه با بتن مگرپركردن كلیه -۱ی مرحله

حفرچاههای اطراف زمین به منظور اجرای شمع: ایمنی كارگران در برابر ازسقوط اشیاء و افراد به داخل چاه، در  -۲ی مرحله

ی چاه و حفاری درتراز زیرآب ز آن، خصوصاً درمواقع افزایش رطوبت دیوارهی چاه درحین حفاری و بعد ابرابرتخریب دیواره

 زیرزمینی

 . نصب و جابجایی حمل، ایمنی  ها:نصب ستون های پیش ساخته یا درجا دردرون چاه -۳ی مرحله

 .۲ی بتن ریزی پی ستون دردرون چاه: مسائل ایمنی مرحله -۴ی مرحله

 .۲ی برای ستونهای پیش ساخته: مسائل ایمنی مرحلهپركردن داخل چاهها  -۵ی مرحله

مقاوم سازی دیوار مرزی یا اجرای دیوار مناسب پشت ساختمان مجاور، در تراز زمین طبیعی )این دیوار جهت  -6ی مرحله

ی نگهبان ازسازه شود و برروی تیرها یا شناژهای متصل به ستونها اجرا و به عنوان بخشیجلوگیری از دوران دیوار مجاور ساخته می

 گردد(. ایمنی افراد در سقوط اجسام در موقع دیوارچینی.تلقی می

ی توقف گودبرداری. ایمنی افراد در برابر خطر حفاری با شیب نامناسب آالت تا فاصلهی ماشینخاكبرداری بوسیله -7ی مرحله

قوط افراد، اشیاء به داخل گود، خطر عدم رعایت دیواره، دربرابر خطر خاكبرداری محل چاهها ی موجود در ساختگاه، خطر س

 ی توقف.ی توقف مناسب، خطر وجود چاه فاضالب درفاصلهفاصله

بند در تراز كف گود برای ایجاد رانش مقاوم خاك: ایمنی كارگران در برابر خطر گاه پشتپی كنی و اجرای تكیه -8ی مرحله

 ی گود.تخریب دیواره

 .۳ی پشت بند: مسائل ایمنی مرحلهنصب عضو مورب  -9ی مرحله



                                                                                                                
متر(: ایمنی افراد در برابر خطر سقوط به  ۵/۱ق مطلوب )حدود عم تا دستی روش به توقف یفاصله خاكبرداری – ۱۰ی مرحله

 ی توقف. ی گود در اثر وجود چاه در فاصلهداخل گود، خطر زه آب به داخل گود، خطر ناپایداری دیواره

 .۳ی ی توقف و اجرای دیوار بتنی: مسائل ایمنی مرحلهای افقی در تراز باالیی فاصلهنصب تیره -۱۱ی مرحله

 .۳ی ی نگهبان: مسائل ایمنی مرحلهآرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی دیوار سازه -۱۲ی مرحله

 .۳ی بند: مسائل ایمنی مرحلهای پشتاجرای عناصر مورب و افقی درون صفحه -۱۳ی مرحله

 بند و دیوار توكار.ی پشتتا زمان اتمام كامل گودبرداری و نصب عناصر سازه۱۳تا  ۱۰اجرای مراحل  -۱۴ی مرحله

 نصب عناصر كاهنده طول كمانش جانبی خرپا -۱۵ی مرحله

 بند خرپایی.ریزی فونداسیون و ایجاد اتصال آن با پشتبندی و بتنبندی، قالبآرماتور -۱6ی مرحله

 ی اسكلت سازه و سقف طبقه اولاجرا -۱7ی مرحله

 بریدن خرپای سازه نگهبان و ایجاد اتصال الزم بین آن و سقف سازه -۱8مرحله 

 و ساختمان مجاور در تمام طول مدت گودبرداری وبعد از آن. ی پایداری دیوارهمراقبت از مسائل تهدید كننده -۱9ی مرحله

 گودبرداری از قبل پروژه ساختگاه ایمنی مسائل 

 ها به شرح ذیل است:این بررسیبل ازانجام گودبرداری باید موارد مختلفی را درساختگاه بررسی كرد كه ق

 و قرارگرفته بررسی مورد ساختگاه ساختمان به مجاور هایساختمان اتصال چگونگی پروژه ساختگاه ساختمان تخریب از قبل .

جود و مجاور، ساختمان دو مشترك هایسقف یا هاتیر هم، به مرزی هایدیوار اتصال ینحوه و مكان مرزی، مشترك هایدیوار

های مرزی، نوع مصالح آجر و مالت، فرسودگی، های تأسیساتی واقع دردیوارهای دودكش یا داكتها و لولهها و نعل درگاهبازشو

 ها در دیوارساختمان مجاور، مورد شناسایی قرارگیرد. وجود ترك

های مناسب پوشیده شده، قبل از تخریب توری كمك به آن روی بر كه فلزی هایداربست از استفاده با ایمن هایفسق ساخت با 

 ایجاد نمود. ساختمان ساختگاه، ایمنی كافی را دربرابر سقوط احتمالی اجسام و مصالح برسقف، دیوار، حیاط و معابر مجاور ساختگاه 

ها رابا مواد مناسب پر نمود. های فاضالب موجود درآن راشناسائی وآنقبل از انجام عملیات تخریب در ساختگاه پروژه، چاه -

ای، حداقل ها با مصالح بتن كم مایه یا بتن غوطهها بیش ازعمق گودبرداری ساختگاه باشد الزم است این چاهچنانچه عمق این چاه

ها ز تراز كف گودبرداری پرگردد و سپس روی آن با مواد مناسب دیگر تا سطح زمین پر شود. محل این چاهمتر باالتر اسانتی ۵۰تا 

 ی نگهبان ترسیم و به عنوان بخشی از شرایط مسأله در طراحی شرایط ایمنی گودبرداری لحاظ گردد. های نهایی سازهباید درنقشه



                                                                                                                
عملیات تخریب ساختمان ساختگاه پروژه تحت نظارت مهندس ناظرانجام  انتخاب روش تخریب باید با دقت انجام پذیرفته و -

پذیرد. باید درانتخاب ابزارها و تجهیزات تخریب دقت الزم به عمل آید تا درهنگام تخریب برساختمان مجاور نیروهای دینامیكی و 

های بدون ضربه ها و ابزارتمان مجاور با روشاستاتیكی قائم یا جانبی وارد نگردد. خصوصاً الزم بذكراست دیوارهای هم مرز با ساخ

 تخریب و برداشته شود. 

های تأسیسات مكانیكی و برقی موجود درآن با كسب مجوز از انشعاباست  قبل ازانجام عملیات تخریب در ساختگاه ضرروی -

 مراجع ذیربط و با نظارت كارشناس فنی مربوطه قطع گردد. 

صوصاً مهندس مجری و مهندس ناظر نسبت به مراحل مختلف گودبرداری و چگونگی ساخت عوامل فنی مسئول در پروژه خ -

عناصر پیش ساخته و درجا كاماًل توجیه گردیده و هماهنگی الزم بین مهندسین مجری، ناظر و مهندس طراح برای مقابله با مسائل 

 پیش بینی شده و پیش بینی نشده به عمل آید. 

 ازگودبرداری قبل مجاور هایساختمان ایمنی مسائل 

 های مجاور بررسی و انجام پذیرد. قبل از انجام گودبرداری باید موارد ذیل با ایجاد هماهنگی الزم با مالكین یا ساكنین ساختمان

های مجاور داده شود و تمهیدات الزم درخصوص عدم های كافی درخصوص خطرات ناشی ازتخریب به ساكنین ساختمانهشدار -

های ایشان فراهم نمود. حتی المقدور مكان دیگری را برای سكونت ساكنین ساختمانفواصل نزدیك مرزگودبرداری را برسكونت در

های دیگرساختمان مجاور پیش بینی و آنجا راخالی ازسكنه نمود. همچنین لوازم و وسایل ارزشمند و سنگین را تخلیه یا به قسمت

 منتقل گردد. ی كافی ازمرز گودبرداری داردكه فاصله

ی ی الزم برای عدم عبور عابرین و عدم پارك یا عبور خودرو در اطراف محوطههای هشداردهندهباكسب مجوز ازمراجع ذیربط تابلو-

ی گودبرداری در فواصل مناسب ایجاد های مناسب نصب كرد. حصار كشی مناسب سبك وزن در اطراف دیوارهگودبرداری را درمكان

 نگین اطراف گود را قبل از گودبرداری تخریب كرد. المقدور دیوارهای سشود و حتی

ها چارچوب های مرزی تغییرشكلهای الزم درخصوص احتمال نشست، ایجاد ترك، حركت دیوارهای مجاور بررسیدرساختمان -

ر مرزی، های جدید از سمت داخل ساختمان دركناردیواها و یا ریزش سقف به عمل آید و در صورت نیاز دیوارها و پنجرهدر

های دیوار مرزی، بندكشی سازی دیوار از طریق اجرای دیوار بتن مسلح و پالستر سیمانی، اجرای دیوار پركننده در بازشومقاوم

 های مناسب در داخل ساختمان مجاور به اجرا در آید. های سقف درمكانهای مناسب بر زیرتیرهای مرزی و نصب شمعدیوار

ی های مجاور شناسایی گردد. چنانچه فاصلههای فاضالب واقع درساختمانی چاهالمقدوركلیهباید حتیقبل ازانجام گودبرداری  -

ها باالتر از تراز نهایی كف گودبرداری است، های موجود از مرز گودبرداری كمترازعمق نهایی گودبرداری است و تراز آب چاهچاه

های فاضالب واقع دراین فاصله باید با مصالح ها اقدام نمود. چاهبه درون آنی چاه و جلوگیری از ریختن مجدد آب نسبت به تخلیه

های پر شده مسدود و سیستم جدید های فاضالب منتهی به چاههای جدید حفر و مسیر لولهی دورتر چاهمناسب پر و در فاصله

 های جدید منتقل شود. انتقال فاضالب اجرا و فاضالب به چاه



                                                                                                                
 ها پیدا گردد. ان مجاور شناسایی و راهكار مناسب برای جلوگیری از آبیاری غرقابی آنهای ساختمباغچه -

ها و تأسیسات انتقال آب و فاضالب كنارمعابر مجاور گودبرداری شناسایی و چنانچه احتمال زه آب به درون ها، جداول، آبروكانال -

 ند. بند گرددیوار گودبرداری وجودداری، با ایجاد عایق مناسب آب

های حیاتی ازقبیل خط گاز، آب، برق فشارقوی یا ضعیف، تلفن، فیبر نوری و اینترنت و... و مسیرعبور آن ی شریانمسیر عبوركلیه -

های نمایند احتیاطاز مجاور مرز گودبرداری عبور می درمعابر مجاور گودبرداری با استعالم ازمراجع ذیربط، شناسایی و چنانچه

 بینی نمود. پیش ایمنی مضاعفی را

های مجاور را دربرابر خطرات مالی و جانی و مسئولیت مدنی و شخص ثالث و. . . قبل ازهرگونه تخریب و گودبرداری، ساختمان -

 بیمه نمود. 

 گودبرداری درحین كارگاه ایمنی مسائل 

 در هنگام گودبرداری باید موارد ایمنی ذیل به مورد اجرا در آید:

 . پذیرد صورت تخریب وگودبرداری تحت نظارت مهندس ناظر یا دستگاه نظارت، توسط مهندس مجری ذیصالح  -

 ی مشخصات سجلی، آدرس و تلفن تماس دردفاتر مخصوص ثبت گردد. بطور روزانه آماركارگران كارگاه به صورت دقیق با كلیه -

ی گودبرداری و اعالم هشدار به كارگران جهت اقبت دائم از دیوارهی حال شخصی جهت بررسی وضعیت ایمنی موجود و مردرهمه -

ه سیستم آژیر مناسبی جهت اعالم العمل مورد نیاز گمارده شود. حتی المقدور دركارگافرار از خطر، پناه گرفتن و یا هرگونه عكس

 های مجاور نصب گردد. خطر و هشدار به كارگران و ساكنین ساختمان

آالت یا روش دستی انجام پذیرد. ه از ماشینهای اجرایی آمده با استفادای به شكلی كه درنقشهورت مرحلهگودبرداری به ص -

( ۱توان طبق شكل)آالت برداشته نشود. جهت گودبرداری میه از ماشینهای محل گودبرداری به یكباره و با استفادهیچگاه خاك

ی توقف گودبرداری به روش دستی های فاصلهآالت و سپس خاكی ماشینوسیلهی توقف مناسب به ابتدا قسمتی از خاك تا فاصله

ی ریز موجود در ناحیههای احتمالی یا خاك دستها یا گودالبرداشته شود. دراینگونه موارد قبل از گودبرداری با ماشین آالت چاه

ی توقف گودبرای یكی از عوامل د چاه فاضالب درفاصلهی بتن مگر پر شود. وجوتوقف گودبرداری باید به خوبی شناسایی و به وسیله

ی آن ی توقف و شیب دیوارهباشد. عرض فاصلهی گود و آسیب رساندن به ساختمان مجاور میفوق العاده خطرناك درریزش دیواره

تمان مجاور و گودبرداری، سطح آب زیرزمینی، نوع و تعداد طبقات ساخبه عوامل متعددی از قبیل نوع خاك ساختگاه، عمق

ی نگهبان های افقی و قائم در آن و مدت زمان عملیات گودبرداری و اجرای سازهوضعیت دیوار مرزی و وجود یا عدم وجود شناژ

ی آن نباید بیشتر از چهار ی توقف گودبرداری نباید كمتراز یك سوم عمق گودبرداری و شیب دیوارهبستگی دارد. درهرحال فاصله

 دد. به یك اختیار گر

ی نگهبان ای ازگودبرداری و اجرای سازهای طراحی شده عینًا اجرا گردد درهیچ مرحلههای مرحلهدرحین گودبرداری باید روش -

 درپی مراحل انجام كار باید حفظ گردد. ها گردد و سرعت پیی گودبرداری برای مدت زمان طوالنی رنباید دیواره



                                                                                                                
های مجاور و معابر اطراف مورد بازرسی قرارگیرد. ایجاد پس از آن باید بطور مداوم ساختماندرهنگام گودبرداری و نصب سازه و  -

هایی از های مجاور و معابر اطراف و تحت فشار قرارگرفتن یا رترك یا افزایش ابعاد آن در دیواره، سقف و كف ساختمان

پوش روی زمین، ا، نشست یا تورم خاك، موزاییك یا كفهها، شكستن یا ترك برداشتن شیشهها و چهارچوبهای دربفشارپیش

ای ساختمان مجاور گودبرداری ممكن است به دلیل حركت زمین های و غیرسازهای شكستگی عناصر سازهدیوار یا سقف، ایجاد صدا

تواند در بروز این مسأله یی نگهبان كه مباشد. درچنین مواردی باید مسأله به فوریت مورد بررسی قرارگیرد. ضعف عناصری از سازه

 ی نگهبان ازطریق تقویت آن عناصر یا اضافه نمودن عناصرجدید اقدام نمود. مؤثر باشد را شناسایی و نسبت به تقویت سازه

ها ی وجود حفرهتواند نشان دهندهی خاك ساختگاه باشد، میتراز رنگ بقیهی گودبرداری تیرهچنانچه رنگ خاك بخشی از دیواره -

های فاضالب درحوالی مرز گودبرداری باشد و احتمال ایجاد عدم پایداری درآن نواحی بیشتر خواهد بود. لذا بسته به نوع ا چاهی

 های پایدارسازی تكمیلی برای آن ناحیه درنظر گرفت. ی مشاهده شده باید راهكارپدیده

ی گود افزایش یابد یا آب از بخشی از دیوار به ی از دیوارهچنانچه درطول مدت زمان گودبرداری یا پس از آن درصد رطوبت قسمت -

های جذبی، نشت ی وجود منبعی است كه عامل ایجاد این رطوبت بوده است. احتماالً وجود چاهداخل گود زه نماید، نشان دهنده

دانه بوده به نحوی های درشتالیه های زیرزمینی از میانهای درحال آبیاری، یا عبور آبی آب یا فاضالب، وجود باغچهآب از شبكه

های مناسب درحذف منبع ی گود زیاد است و باید راهكاربه منبع آب مرتبط است. دراین صورت احتمال كاهش پایداری دیواره

 ی نگهبان بطور موضعی درهمان ناحیه در دستوركار قرارگیرد. ایجاد رطوبت به كاررود و افزایش فوری ظرفیت سازه

ی ای مانند یك دیوار، مهارت پشت بند، تیر، ستون، شالودهی نگهبان یا پس از آن یكی ازعناصر سازهرهنگام نصب سازهچنانچه د -

ها به حالت های فشارمقاوم و یا عناصرافقی كاهش دهندة طول كمانش جانبی پشت بندی نیروی تأمین كنندهها یا شالودهستون

ی نگهبان است، دراین موارد باید های بیش از ظرفیت سازهی اعمال نیروهان دهندحدی، كمانش یا گسیختگی خود برسد، نش

 ی نگهبان به مورد اجرا قرارگیرد. سریعاً مسأله را بررسی و تقویت سازه

های گودبرداری و ساخت ی نگهبان در تراز زیرسطح آب زیرزمینی مدنظر است باید روشهنگامیكه گودبرداری و ساخت سازه -

های زهكشی و پایین انداختن تراز آب، شمع كوبی، سپركوبی و. . . ی نگهبان را متناسب با وضعیت و با درنظرگرفتن روشهساز

های اجرای دیواردرجا درچنین مواردی صرف نظر نمود. دراینگونه موارد سریعاً افراد ساكن المقدور باید از روشاقدام نمود. حتی

ی سنگین از ی جوانب احتیاط لوازم ارزشمند و اثاثیهتخلیه و دراولین فرصت با درنظرگرفتن كلیه ها باید ساختمان رادرساختمان

 نقاط نزدیك به مرزگودبرداری دور گردد. 

از استقرار اتاقك، كانكس، محل سكونت یا استراحت نگهبان یا كارگران ویا انبار مصالح در مجاور گودبرداری اجتناب و برای این  -

 ی مناسب از مرز گودبرداری است، در نظر گرفته شود.نی كه دارای فاصلهموارد مكا

ی قسمتهای كارگاه با نور كافی روشن گردد، سیستم روشنایی كامل برای مكان گودبرداری ساختگاه تأمین شود و در شب كلیه -

 ان از بیرون گود، بخوبی مشاهده نمود.ی گودبرداری را بتوی نگهبان یا دیوارهبه نحوی كه خرابی احتمالی هر قسمت از سازه

های اولیه در محل پروژه آماده باشد تا بتوان در صورت بروز صانحه نسبت به مداوای مصدومین یك خودرو مجهز به لوازم كمك -

 یا انتقال آنان به مراكز درمانی اقدام نمود.



                                                                                                                
مرز گودبرداری خودداری گردد. در صورتی كه خاكبرداری  و هنگام بارندگی از خاكبرداری در مجاور االمكان در زمان شبحتی -

 در چنین مواردی الزام است، خاكبرداری در حضور و نظارت مهندس ناظر انجام گیرد.

ی نگهبان توسط كارگران دارای مهارت فنی مناسب انجام پذیرد. همواره حتی پس از عملیات جوشكاری، ساخت و نصب سازه -

 یا نصب جهت نیاز مورد تجهیزات كلیه به مجهز و  ی كاربان، تعدادی كارگر دارای مهارت فنی آمادهی نگهاتمام اجرای سازه

 .باشند دسترس در نگهبان یسازه عناصر تقویت

ی نگهبان در آن قسمت ی گود در معرض بارندگی قرار داشته و دیوار توكار سازهدر مواقع بارندگی چنانچه بخشی از دیواره -

بند پالستیكی مناسب تا كف گود تا قسمتی كه از نفوذ آب به دیوار و پای آن است با پوشش آبباشد، ضروری تكمیل نشده

 جلوگیری نماید، پوشانده شود.

  

 


