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 چكيده

گودبرداري يكي از كارهاي پيچيده و خطرناك مهندسي به شمار مي رود كه به منظور حفظ جان انسان هاي داخل  
و خارج از گود ، ساختمان هاي مجاور و فراهم آوردن شرايط ايمن و مطمئن جهت انجام كار مي بايستي ديواره هاي 
آن بوسيله سازه هاي نگهبان مهاربندي و پايدار سازي شود . سازه هاي نگهبان انواع مختلفي دارد كه با توجه به نوع 

خاك ، عمق گودبرداري و حساسيت ساختمان هاي مجاور گود انتخاب و توسط افراد دست اندر كار پروژه هاي 
گودبرداري ساختماني كه هريك وظايف و مسئوليت هاي مشخصي دارند اجرا و توسط اشخاص و سازمان هاي ذيربط 

نظارت مي شود . اجراي عمليات گودبرداري نيازمند بكارگيري تمهيداتي در حين ، قبل و بعد از انجام كار مي باشد كه 
 بكارگيري آنها مي تواند از بروز حوادث گودبرداري جلوگيري كند . 

 مقدمه 

 در سال هاي اخير با افزايش تراكم و تعداد طبقات و نياز به تأمين پاركينگ و ساير سطوح خدماتي در ساختمان ها
نيز بيشتر شده است. اما در بيشتر موارد از همان روش هاي سنتي كه  ، عمق گودبرداريبويژه در مناطق مركزي شهرها 

 استفاده مي شود. متأسفانه بسياري هنوز فكر مي كنند كه به  ،شده است كم عمق گذشته استفاده مي در گود هاي
كه گودبرداري  كارگيري تمهيدات ايمني الزم در گودبرداري هزينه و زمان بيهوده اي را به كار تحميل مي كند ، در حالي

 كارهاي پيچيده و بسيار خطرناك مهندسي محسوب مي شود و بويژه در گودهاي با عمق زيادتر نيازمند ءاصوًال جز
بررسي هاي همه جانبه ، دقت و نظارت و در نهايت صرف وقت و هزينه قابل مالحظه اي است تا جان و مال مردم از اين 
طريق به خطر نيافتد . با اين حال عدم آشنايي به اصول فني ، سهل انگاري و يا سودجويي غيرمسئوالنه منجر به ايجاد 

دراين مقاله عناصري كه بايد در سازه ي نگهبان طرح شوند و همچنين مسائل ايمني كه الزم است در   .حادثه مي شود
 پيش بيني گردد و نيز دستورالعمل هاي قبل ، در حين و بعد از گودبرداري و اجراي سازه  هاي  و اجراهنگام طراحي

و همچنين اهم وظايف و مسئوليت هاي عوامل دست اندر كار نگهبان و مسائل ايمني مربوط به كارگاه گودبرداري 
پروژه هاي گودبرداري ساختماني و قوانين ، مقررات و آيين نامه هاي مربوطه و روشهاي آواربرداري و نجات مصدومين 

بايد توجه داشت كه اگر ديواره پروژه گودبرداري بالفاصله پس از است .  طرح و بررسي شده در هنگام ريزش گود 
خاكبرداري پايدار بماند هيچ دليلي ندارد كه در روزهاي بعد يا حتي ساعات بعد هم اين پايداري بماند و در نتيجه انجام 

خاكبرداري بايد اوال به روشهاي درست فني و با رعايت اصول مهندسي و ايمني انجام شود و ثانيا در صورت لزوم 
 حفاظت كافي ديواره ها انجام شود . 

 

 تعاريف گودبرداري
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 ساختمان يك گودبرداري و تخريب مثل مختلف منظورهاي به كه است عمراني فعاليتهاي از يكي گودبرداري
 زير مخازن ، كانالها احداث يخبندان، برابر در ها فوندانسيون حفاظت بكر، تراز به رسيدن مجدد، ساخت براي فرسوده

 ميشود . انجام پاركينگ احداث ي وزمين
 پي زير از تر پايين تراز در يا زمين طبيعي سطح از تر پايين تراز در خاكبرداري و حفاري گونه هر به گودبرداري

 .شود مي اطالق مجاور ساختمان
 

 انواع گودبرداري 
گودبرداري ها به دو گروه كلي حفاظت شده يا مهاربندي شده و حفاظت نشده يا مهاربندي نشده تقسيم مي شوند 
. بايد توجه داشت در گودبرداري هاي حفاظت نشده يا مهاربندي نشده پايداري شيب ها يا جداره هاي قائم گودبرداري 

 ها در خاك هاي چسبنده بدون هيچ گونه مهاربندي توسط شرايط مكانيكي خاك تامين مي شوند . 
 
 

  در حفاري و گودبرداري موجود خطرات

 مي باشد ) حفاري و گودبرداري هاي محيط در خطر ترين پرريسك و آوار ( مهمترين سقوط و ها ديواره ريزش )1
 اكسيژن كمبود از ناشي خفگي  )2
 ،آب و ...  برق گاز، همانند زميني به تاسيسات زير صدمات ايجاد و برخورد از ناشي خطرات  )3
 سمي گازهاي و بخارات استنشاق از ناشي مسموميت  )4
 ارتفاع از سقوط  )5

 اهداف اصلي ايمن سازي گودبرداري 

هاي داخل و خارج از گود .   حفظ جان انسان)1

حفظ اموال داخل و خارج از گود .  )2

فراهم آوردن شرايط ايمن و مطمئن براي اجراي كار .  )3
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 : ساختگاه بررسي كرد كه  اين بررسي ها به شرح ذيل است انجام گودبرداري بايد موارد مختلفي را در قبل از

مورد  قبل از تخريب ساختمان ساختگاه پروژه چگونگي اتصال ساختمان هاي مجاور به ساختمان ساختگاه   )1
بررسي قرارگرفته و ديوار هاي مشترك مرزي ، مكان و نحوه ي  اتصال ديوار هاي مرزي به  هم ، تير ها يا 
سقف هاي مشترك دو ساختمان مجاور، وجود بازشو ها و نعل درگاه ها و لوله هاي دودكش يا داكت هاي 

ساختمان مجاور مورد   وجود ترك ها در ديواروتأسيساتي واقع درديوار هاي مرزي ، نوع مصالح ، فرسودگي 
شناسايي قرارگيرد.  

با ساخت سقف هاي ايمن با استفاده از داربست هاي فلزي كه بر روي آن به كمك توري هاي مناسب   )2
پوشيده شده ، قبل از تخريب ساختمان ساختگاه ، ايمني كافي را دربرابر سقوط احتمالي اجسام و مصالح 

برسقف ، ديوار، حياط و معابر مجاور ساختگاه  ايجاد نمود.  

آنها را با  ي وي قبل از انجام عمليات تخريب در ساختگاه پروژه ، چاه هاي فاضالب موجود درآن را شناسا )3
مواد مناسب پر نمود. چنانچه عمق اين چاه ها بيش ازعمق گودبرداري ساختگاه باشد الزم است اين چاه ها با 

 سانتي متر باالتر از تراز كف گودبرداري پرگردد و سپس 50مصالح بتن كم مايه يا بتن غوطه اي ، حداقل تا 
روي آن با مواد مناسب ديگر تا سطح زمين پر شود. محل اين چاه ها بايد درنقشه هاي نهايي سازه  نگهبان 

 در طراحي شرايط ايمني گودبرداري لحاظ گردد.   ،ترسيم و به عنوان بخشي از شرايط

انتخاب روش تخريب بايد با دقت انجام پذيرفته و عمليات تخريب ساختمان ساختگاه پروژه تحت نظارت  )4
انتخاب ابزارها و تجهيزات تخريب دقت الزم به عمل آيد تا درهنگام تخريب  انجام پذيرد. بايد در مهندس ناظر

ساختمان مجاور نيروهاي ديناميكي و استاتيكي قائم يا جانبي وارد نگردد. خصوصاً الزم به ذكراست  بر
ديوارهاي هم مرز با ساختمان مجاور با روش ها و ابزار هاي بدون ضربه تخريب و برداشته شود.  

 تأسيسات مكانيكي و برقي موجود درآن با باتي  است  انشعارقبل ازانجام عمليات تخريب در ساختگاه ضرو )5
كسب مجوز از مراجع ذيربط و با نظارت كارشناس فني مربوطه قطع گردد.  

پروژه خصوصاً مجري و مهندس ناظر نسبت به مراحل مختلف گودبرداري و چگونگي  عوامل فني مسئول در )6
ساخت عناصر پيش ساخته و درجا كامالً توجيه گرديده و هماهنگي الزم بين مهندسين مجري، ناظر و 

مهندس طراح براي مقابله با مسائل پيش بيني شده و پيش بيني نشده به عمل آيد.  

  

گودبرداري  مسائل ايمني ساختمان هاي مجاور قبل از 
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قبل از انجام گودبرداري بايد موارد ذيل با ايجاد هماهنگي الزم با مالكين يا ساكنين ساختمان هاي مجاور 
 بررسي و انجام پذيرد.

هشدار هاي كافي درخصوص خطرات ناشي ازتخريب به ساكنين ساختمان هاي مجاور داده شود و تمهيدات  )1
را بر ايشان فراهم نمود. حتي المقدور مكان  الزم درخصوص عدم سكونت درفواصل نزديك مرزگودبرداري

سكنه نمود. همچنين لوازم  خالي از ديگري را براي سكونت ساكنين ساختمان هاي مجاور پيش بيني و آنجا را
مرز گودبرداري دارد  ساختمان كه فاصله  كافي از و وسايل ارزشمند و سنگين را تخليه يا به قسمت هاي ديگر

منتقل گردد. 

مراجع ذيربط تابلو هاي هشداردهنده  الزم براي عدم عبور عابرين و عدم پارك يا عبور  باكسب مجوز از )2
 در  كم وزن بامكان هاي مناسب نصب كرد. حصاركشي مناسب خودرو در اطراف محوطه  گودبرداري را در

اطراف ديواره  گودبرداري در فواصل مناسب ايجاد شود و حتي المقدور ديوارهاي سنگين اطراف گود را قبل از 
گودبرداري تخريب كرد.  

ساختمان هاي مجاور بررسي هاي الزم درخصوص احتمال نشست ، ايجاد ترك ، حركت ديوار هاي مرزي ،  در )3
تغييرشكل  چارچوب در ها و پنجره ها و يا ريزش سقف به عمل آيد و در صورت نياز ديوار هاي جديد از سمت 

ديوار مرزي ، مقاوم سازي ديوار از طريق اجراي ديوار بتن مسلح و پالستر سيماني ،  داخل ساختمان دركنار
 اجراي ديوار پركننده در بازشو هاي ديوار مرزي ، بندكشي ديوار هاي مرزي و نصب شمع هاي مناسب زير

مكان هاي مناسب در داخل ساختمان مجاور به اجرا در آيد.   تير هاي سقف در

كليه  چاه هاي فاضالب واقع درساختمان هاي مجاور شناسايي  انجام گودبرداري بايد حتي المقدور قبل از )4
عمق نهايي گودبرداري است و تراز آب چاه ها  از گردد. چنانچه فاصله  چاه هاي موجود از مرز گودبرداري كمتر

باالتر از تراز نهايي كف گودبرداري است ، نسبت به تخليه  چاه و جلوگيري از ريختن مجدد آب به درون آن ها 
اقدام نمود. چاه هاي فاضالب واقع دراين فاصله بايد با مصالح مناسب پر و در فاصله  دورتر چاه هاي جديد حفر و 

مسير لوله هاي فاضالب منتهي به چاه هاي پر شده مسدود و سيستم جديد انتقال فاضالب اجرا و فاضالب به 
چاه هاي جديد منتقل شود.  

باغچه هاي ساختمان مجاور شناسايي و راهكار مناسب براي جلوگيري از آبياري غرقابي آن ها پيدا گردد.   )5

معابر مجاور گودبرداري شناسايي و چنانچه  كانال ها ، جداول ، آبرو ها و تأسيسات انتقال آب و فاضالب كنار )6
احتمال ريزش آب به درون ديوار گودبرداري وجود دارد  با ايجاد عايق مناسب آب بند گردند.  
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قبيل خط گاز، آب ، برق فشارقوي يا ضعيف ، تلفن ، فيبر نوري و  اي حياتي ازنهكليه  شريا مسير عبور )7
مراجع ذيربط ، شناسايي و چنانچه  از  معابر مجاور گودبرداري با استعالم از و مسيرعبور آن در اينترنت و... 

مجاور مرز گودبرداري عبور مي نمايند احتياط هاي ايمني مضاعفي را پيش بيني نمود.  

برابر خطرات مالي و جاني و مسئوليت  قبل ازهرگونه تخريب و گودبرداري ، ساختمان هاي مجاور را در )8
مدني و شخص ثالث و. . . بيمه نمود. 

مسائل ايمني كارگاه درحين گودبرداري   

  :در هنگام گودبرداري بايد موارد ايمني ذيل به مورد اجرا در آيد

صورت پذيرد.   تخريب و گودبرداري تحت نظارت مهندس ناظر يا دستگاه نظارت ، توسط  مجري ذيصالح  )1

دفاتر  كارگران كارگاه به صورت دقيق با مشخصات سجلي ، آدرس و تلفن تماس در بطور روزانه آمار )2
مخصوص ثبت گردد.  

همه  حال شخصي جهت بررسي وضعيت ايمني موجود و مراقبت دائم از ديواره  گودبرداري و اعالم  در )3
هشدار به كارگران جهت فرار از خطر، پناه گرفتن و يا هرگونه عكس العمل مورد نياز گمارده شود. حتي المقدور 

دركارگا ه سيستم آژير مناسبي جهت اعالم خطر و هشدار به كارگران و ساكنين ساختمان هاي مجاور نصب 
گردد.  

مخصوص نقشه هاي اجرايي آمده با استفاد ه از ماشين آالت  گودبرداري به صورت مرحله اي به شكلي كه در )4
يا روش دستي انجام پذيرد.  

درحين گودبرداري بايد روش هاي مرحله اي طراحي شده عيناً اجرا گردد درهيچ مرحله اي ازگودبرداري و  )5
اجراي سازه  نگهبان نبايد ديواره  گودبرداري براي مدت زمان طوالني ر ها گردد و سرعت پي درپي مراحل انجام 

كار بايد حفظ گردد.  

درهنگام گودبرداري و نصب سازه و پس از آن بايد بطور مداوم ساختمان هاي مجاور و معابر اطراف مورد  )6
بازرسي قرارگيرد. ايجاد ترك يا افزايش ابعاد آن در ديواره، سقف و كف ساختمان هاي مجاور و معابر اطراف و 
تحت فشار قرارگرفتن يا ر هايي از پيش فشار هاي درب  ها و چهارچوب ها ، شكستن يا ترك برداشتن شيشه ها ، 

نشست يا تورم خاك ، موزاييك يا كف پوش روي زمين ، ديوار يا سقف ، ايجاد صدا هاي شكستگي عناصر 
سازه اي و غيرساز ه اي ساختمان مجاور گودبرداري ممكن است به دليل حركت زمين باشد. درچنين مواردي 

بايد مسأله به فوريت مورد بررسي قرارگيرد. ضعف عناصري از سازه  نگهبان كه مي تواند در بروز اين مسأله مؤثر 
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جديد اقدام  باشد را شناسايي و نسبت به تقويت سازه  نگهبان ازطريق تقويت آن عناصر يا اضافه نمودن عناصر
نمود.  

از رنگ بقيه  خاك ساختگاه باشد، مي تواند نشان  چنانچه رنگ خاك بخشي از ديواره  گودبرداري تيره تر )7
دهنده  وجود حفره ها يا چاه هاي فاضالب درحوالي مرز گودبرداري باشد و احتمال ايجاد عدم پايداري درآن 
نواحي بيشتر خواهد بود. لذا بسته به نوع پديده  مشاهده شده بايد راهكار هاي پايدارسازي تكميلي براي آن 

ناحيه درنظر گرفت.  

چنانچه درطول مدت زمان گودبرداري يا پس از آن درصد رطوبت قسمتي از ديواره ي گود افزايش يابد يا  )8
آب از بخشي از ديوار به داخل گود فرو ريزد  نشان دهنده  وجود منبعي است كه عامل ايجاد اين رطوبت بوده 
است. احتماالً وجود چاه هاي جذبي ، نشت آب از شبكه ي آب يا فاضالب ، وجود باغچه هاي درحال آبياري  يا 
عبور آب هاي زيرزميني از ميان اليه هاي درشت دانه بوده كه به نحوي به منبع آب مرتبط است. دراين صورت 

 احتمال كاهش پايداري ديواره ي گود زياد است و بايد راهكار هاي مناسب درحذف منبع ايجاد رطوبت به كار
همان ناحيه در دستوركار قرارگيرد.   رود و افزايش فوري ظرفيت سازه  نگهبان بطور موضعي در

عناصر سازه اي مانند يك ديوار، مهار پشت بند،  نگهبان يا پس از آن يكي از هنگام نصب سازه  چنانچه در )9
مقاوم و يا عناصرافقي كاهش دهنده طول  تير، ستون ، شالوده  ستون ها يا شالوده  تأمين كننده  نيرو هاي فشار

كمانش جانبي پشت بند ها به حالت حدي يا كمانش يا گسيختگي خود برسد ، نشان دهند ه  اعمال نيرو هاي 
بيش از ظرفيت سازه  نگهبان است كه دراين موارد بايد سريعاً مسأله را بررسي و تقويت سازه  نگهبان به مورد 

اجرا قرارگيرد.  

هنگامي كه گودبرداري و ساخت سازه  نگهبان در تراز زيرسطح آب زيرزميني مدنظر است بايد روش هاي  )10
گودبرداري و ساخت سازه  نگهبان را متناسب با وضعيت و با درنظرگرفتن روش هاي زهكشي و پايين انداختن 

چنين  درجا در ... اقدام نمود. حتي المقدور بايد از روش هاي اجراي ديوار تراز آب ، شمع كوبي ، سپركوبي و
اولين  ساختمان ها بايد ساختمان را تخليه و در مواردي صرف نظر نمود. دراينگونه موارد سريعاً افراد ساكن در

گودبرداري دور  فرصت با درنظرگرفتن كليه  جوانب احتياط لوازم ارزشمند و اثاثيه  سنگين از نقاط نزديك به مرز
گردد.  

از استقرار اتاقك ، كانكس ، محل سكونت يا استراحت نگهبان يا كارگران و يا انبار مصالح در مجاور  )11
گودبرداري اجتناب و براي اين موارد مكاني كه داراي فاصله  مناسب از مرز گودبرداري است در نظر گرفته شود. 
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سيستم روشنايي كامل براي مكان گودبرداري ساختگاه تأمين شود و در شب كليه  قسمتهاي كارگاه با نور  )12
كافي روشن گردد به نحوي كه خرابي احتمالي هر قسمت از سازه  نگهبان يا ديواره  گودبرداري را بتوان از بيرون 

خوبي مشاهده نمود. ه گود ب

يك خودرو مجهز به لوازم كمك هاي اوليه در محل پروژه آماده باشد تا بتوان در صورت بروز صانحه نسبت  )13
به مداواي مصدومين يا انتقال آنان به مراكز درماني اقدام نمود. 

حتي االمكان در زمان شب  و هنگام بارندگي از خاكبرداري در مجاور مرز گودبرداري خودداري گردد. در  )14
صورتي كه خاكبرداري در چنين مواردي الزام است ، خاكبرداري در حضور و نظارت مهندس ناظر انجام گيرد. 

عمليات جوشكاري ، ساخت و نصب سازه  نگهبان توسط كارگران داراي مهارت فني  انجام پذيرد. همواره  )15
حتي پس از اتمام اجراي سازه  نگهبان ، تعدادي كارگر داراي مهارت فني آماده  كار و مجهز به كليه تجهيزات 

مورد نياز جهت نصب يا تقويت عناصر سازه  نگهبان در دسترس باشند. 

در مواقع بارندگي چنانچه بخشي از ديواره  گود در معرض بارندگي قرار داشته و ديوار توكار سازه  نگهبان   )١۶
 است با پوشش آب بند پالستيكي مناسب تا كف گود تا قسمتي كه از  در آن قسمت تكميل نشده باشد ضروري

 .نفوذ آب به ديوار و پاي آن جلوگيري نمايد پوشانده شود

  ساختمان در زمان عمليات آماده سازي زمين و گودبرداري  مديركل بازرسي كار توصيه هاي ايمني 

گسترش فوق العاده شهرنشيني و نياز به فضاهاي مسكوني، تجاري و اداري و نيز افزايش شديد قيمت زمين و 
محدوديت آن در مناطق و شمار روزافزون اتومبيلها و نياز به پاركينگ، تعداد طبقات زيرزمين و گودبرداري 

به دليل رعايت نكردن اصول ايمني بيشتر شده است و مشاهده مي شود كه همه   يافته و مخاطرات و صدمات  افزايش
ساله چندين ديوار بر اثر گودبرداري غيراصولي ريزش مي كنند كه در اكثر موارد به زيانهاي مادي و انساني منجر 

مي باشد. بر اساس تجزيه و تحليل و بررسيهاي آماري درچهارسال  خواهد شد كه توجه به اين امر حياتي و مهم 
 درصد را به خود اختصاص 37هاي ساختماني ،  اخيردركشورمان ازكل حوادث بوجود آمده بطور متوسط حوادث كارگاه

 درصد از كل حوادث ساختماني در عمليات گودبرداري و آماده سازي زمين بوقوع پيوسته كه از 21داده است و بيش از 
 درصد حوادث منجر به فوت كارگران حادثه ديده طي عمليات گودبرداري شده است. به همين لحاظ 23اين ميزان 

گودبرداري و اجراي سازه  نگهبان است  يكي از مسائل مهم در ساخت و سازها ، ايجاد پايداري  مناسب در هنگام تخريب،
و عدم رعايت مسائل فني و ايمني درتخريب، گودبرداري و ساخت سازه هاي نگهبان باعث تخريب برخي ساختمان هاي 

مجاور گودبرداري در ساخت و ساز ها مي گردد وعمليات خاكي شامل مراحل خاكبرداري، خاكريزي، تسطيح زمين، 
گودبرداري، پي كني ساختمان ها، حفر شيارها، كانال ها و مجاري آب و فاضالب و حفر چاه هاي آب و فاضالب با وسايل 
دستي يا ماشين آالت است و روش مناسب گودبرداري بايستي با توجه به شرايط و جنس خاك، سطح آب زيرزميني، 
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عمق و ابعاد گودبرداري، موقعيت و نحوه قرارگيري محل گود، موقعيت و شرايط مجاورين، لرزه خيزي منطقه، الزامات 
قانوني ساختگاه، اصل تامين ايمني كامل مجاورين و بخصوص انسان ها، هزينه هاي پايدارسازي، هزينه هاي ناشي از 

گسيختگي و يا تغيير شكل جداره هاي گودبرداري و مشكالت و محدوديت هاي اجرايي انتخاب گردد. براي پايدار 
تركيب خاك و سنگ تشكيل يافته اند،  نمودن ديواره  گودبرداري ها در مناطق شهري از انواع عناصر ساختماني كه از

 و  در تخريب، گودبرداري و  ناميده مي شود"سازه  نگهبان"ديوار ها و سيستم هاي نگهبان ساخته مي شود كه اصطالحًا 
اجراي سازه هاي نگهبان، يكي از مهمترين نكات الزم حفظ ايمني كارگاه است. در آيين نامه ها و مقررات ملي ساختمان 

هاي ساختماني برخي از دستورالعمل هاي ايمني جهت تخريب، گودبرداري و اجراي  و نيز آيين نامه حفاظتي كارگاه
است ، با اين وجود نياز به تهيه و تدوين آيين نامه هاي مناسب، كارآمد و بروز براي اين منظور  سازه  نگهبان آمده 

بخوبي احساس مي شود. بعالوه به دليل عدم تطابق شرايط شهرسازي و تكنولوژي ساخت كشور هاي ديگر با شرايط 
موجود در كشورمان، آيين نامه هاي ايمني اين كشور ها نيز، بخوبي نمي تواند دستورالعمل هاي ايمني الزم را در اينگونه 

بايستي قبل از اينكه عمليات  بطوركلي  عمليات پوشش دهد و الزم است در اين خصوص بومي سازي صورت پذيرد.
زمين مورد نظر از لحاظ استحكام دقيقا مورد بررسي قرار گرفته و موقعيت تاسيسات  گودبرداري و حفاري شروع شود

زير زميني از قبيل كانال هاي فاضالب، لوله كشي آب، گاز، كابل هاي برق، تلفن و غيره كه ممكن است در حين انجام 
عمليات گودبرداري موجب بروز خطر حادثه گردند و يا خود دچار خسارت شوند، مورد شناسايي قرار گيرد و در صورت 

وي درجهت پيش گيري از حوادث درهنگام  لزوم نسبت به تغيير مسير دائم يا موقت و يا قطع جريان آنها اقدام گردد.
 : عنوان نمودند تخريب يا گودبرداري توصيه هاي ذيل را

چگونگي اتصال ساختمان هاي مجاور به ساختمان مورد بررسي  قبل از تخريب ساختمان، ساختگاه پروژه ، )1
قرارگرفته و ديوار هاي مشترك مرزي، مكان و نحوه ي  اتصال ديوار هاي مرزي به  هم، تير ها يا سقف هاي مشترك 

دو ساختمان مجاور، نوع مصالح آجر و مالت، فرسودگي، وجود ترك ها در ديوارساختمان مجاور و ... بايستي 
مورد شناسايي قرارگيرد. همچنين بايد چاه هاي فاضالب موجود درمحل را شناسائي وآن ها را با مواد مناسب پر 

 نمود.

روش تخريب بايد مناسب باشد و عمليات تخريب ساختمان ساختگاه پروژه تحت نظارت مهندس ناظرانجام  )2
پذيرد. بايد درانتخاب ابزارها و تجهيزات تخريب دقت الزم به عمل آيد تا درهنگام تخريب برساختمان مجاور 

نيروهاي ديناميكي و استاتيكي قائم يا جانبي وارد نگردد. خصوصاً ديوارهاي هم مرز با ساختمان مجاور با 
 روش ها و ابزار هاي بدون ضربه تخريب و برداشته شود. 

 انشعاب هاي تأسيسات مكانيكي و برقي موجود درآن با كسب مجوز از مراجع ذيصالح و با نظارت كارشناس  )3
 فني مربوطه قطع گردد. 

عمليات تخريب وگودبرداري بايد تحت نظارت مهندس ناظر يا دستگاه نظارت وتوسط مهندس مجري  )4
 . صورت پذيرد ذيصالح
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بطور روزانه آمار كارگران كارگاه به صورت دقيق با كليه ي مشخصات ، آدرس و تلفن تماس دردفاتر  )5
همواره بايستي شخصي جهت بررسي وضعيت ايمني موجود و مراقبت دائم از ديواره   و مخصوص ثبت گردد

گودبرداري و اعالم هشدار به كارگران جهت فرار از خطر، پناه گرفتن و يا هرگونه عكس العمل مورد نياز گمارده 
 شود. 

در محل گودبرداري هاي عميق و وسيع، بايد يك نفر نگهبان عهده دار مسووليت نظارت بر ورود و خروج  )6
كاميون ها و ماشين آالت سنگين باشد و نيز براي آگاهي كارگران و ساير افراد، عالئم هشداردهنده در معبر و 

 محل ورود و خروج كاميون ها و ماشين آالت مذكور نصب شود. 

حتي االمكان در زمان شب  و هنگام بارندگي از خاكبرداري در مجاور مرز گودبرداري خودداري گردد. در  )7
در حضور و نظارت مهندس ناظر بايستي انجام  صورتي كه خاكبرداري در چنين مواردي الزامي است، عمليات 

 گيرد.

دركارگا ه بايد سيستم آژير مناسبي جهت اعالم خطر و هشدار به كارگران و ساكنين ساختمان هاي مجاور  )8
نصب گردد و تمام كارگراني كه در عمليات خاكي مشغول به كار مي شوند بايد تجربه كافي داشته باشند و 

 صالح بر كار آنان نظارت كنند.ياشخاص ذ

ساير افراد از جمله رانندگان و اپراتورهاي ماشين آالت و تجهيزات مربوطه بايد داراي صالحيت الزم راداشته  )9
باشند. 

 تمهيدات در عمليات حفاري و گود برداري ( اداره كل بازرسي كار )

      .بررسي زمين و مطالعات خاك از لحاظ تعيين مقاومت خاك ، احتمال رانش خاك در عمليات اجرايي )1
تعيين موقعيت تاسيسات زير زميني از قبيل كانال هاي تاسيساتي ، فاضالب ، لوله كشي هاي آب ، برق و  )2

 گاز نظاير مشابه .
 ) .2(دستورالعمل الزم براي اجراي بند  )3
بررسي خطرات احتمالي در حين گود برداري از قبيل پايداري ساختمان ها و سازه هاي مجاور با محل  )4

گودبرداري و تمهيدات ايمني الزم براي بروز خطرات احتمالي مطابق با دستور العمل مهندس ناظر يا سرپرست 
 كارگاه .

 در نظر گرفتن اقدامات حفاظتي مناسب براي تامين ايمني كارگران و ساير افراد نزديك به محل گودبرداري )5
 نصب سازه هاي نگهبان ، سپرها ، شمع بندي و نظاير مشابه براي موارد زير الزامي است : )6

 الف- براي خاكهاي ناپايدار و سست كه احتمال ريزش آنها وجود دارد.
 ب- براي هنگامي كه گودبرداري نزديك به خطوط راه آهن ، مراكز تاسيساتي داراي ارتعاش و ضربه مي باشند.
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 ديواره هاي محل گودبرداري و حفاري در موارد ذيل بايد دقيقا مورد بررسي قرار گيرد : )7
  ساعته24الف- بعد از يك وقفه 

 ب- بعد از هرگونه عمليات انفجاري
 ج- بعد از ريزش هاي ناگهاني خاك يا رانش خاك 

 د- بعد از هر يخبندان و باران شديد 
) سازه هاي نگهبان و مهارهاي نگهدارنده آنها بايد بعد از صدمات وارده در اثر نيروهاي وارده ناشي از كار يا 8

 ساير برخوردهاي احتمالي كه باعث لق شدن مهارها مورد بررسي قرار گيرند .
 متر از لبه گود برداري بايد اكيدا خودداري 5/0) از تخليه هرگونه نخاله ناشي از گودبرداري در فاصله كمتر از 9

نمود زيرا كه باعث ريزش همان نخاله به داخل گودبرداري و باعث صدمات وارده بر كارگران شاغل در آن مي 
 گردد .

 بايد راه دسترسي مناسب و ايمن براي ورود كارگران به داخل محل گودبرداري تعبيه نمود . )10
بايد از حفاظهاي مناسب و توري هاي نخاله گير براي جلوگيري از سقوط خاك و سنگ به داخل محل  )11

 گود براي تامين ايمني كارگران شاغل در داخل گود اقدام نمود .
اطراف محل گود كه محل تردد كارگران و ساير افراد مي باشد بايد با حفاظ هاي مناسب و مقاوم بصورت  )12

 ايمن محصور گردند .
بايد با استفاده از عاليم هشدار دهنده ، ايمني و چراغ هاي گردان نسبت به آگاه كردن افراد و ساير وسايل  )13

 نقليه در شبانه روز اقدام نمود و عاليم نصب شده بايد تميز و قابل رويت براي افراد باشند . 
در صورت استفاده از ماشين هاي عمراني براي عمليات گودبرداري يا انباشتن خاك در لبه گودبرداري  )14

 شده بايد نسبت به تقويت سازه هاي نگهبان ، سپري ها ، شمع ها و مهارها اقدام نمود .
در صورت كمبود نور و روشنايي طبيعي در محل گودبرداري بايد نسبت به تامين روشنايي مصنوعي  )15

 بصورت ايمن اقدام نمود.
در صورت وجود گازهاي سمي و خطرناك در داخل كانال بايد نسبت به تهويه آنها بصورت ايمن اقدام  )16

 نمود .
 در صورت تجميع آب به هر دليلي بايد آب را از محل گود در اسرع وقت تخليه نمود . )17
  متر كارگر نبايد به تنهايي مشغول انجام كار گردد .1) در محل هاي گودبرداري شده با عمق بيش از 18
 متر با استفاده از نردبان ، پلكان با پاگرد مناسب يا راه شيب 6) راه هاي دسترسي بايد براي عمق بيش از 19

 . دار ايمن
 در حفاري با ماشين آالت عمراني به موارد زير توجه گردد :

  متر با شيب مناسب براي تردد ماشين آالت عمراني .4) رمپ مناسب با عرض حداقل 1
 ) در حفاري با بيل مكانيكي  الزم است موارد زير را دقت نمود :2

 الف- كنترل و بررسي اوليه موقعيت حفاري توسط عامل انجام كار
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 ب- فاصله مناسب از لبه محل حفاري
 ج- كنترل و بازرسي ماشين قبل از شروع عمليات 

 د- استفاده از جك ها و استقرار ماشين قبل از شروع عمليات 
 ) هيچگاه از ماشين نامناسب براي عمليات حفاري استفاده نشود.3
در حفاري با ماشين آالت ساختماني حتما نسبت به برخورد ماشين با سازه هاي جانبي ، تاسيسات برقي و  )4

 زير زميني دقت الزم بعمل آيد .
هنگام كار با ماشين آالت راهسازي در نزديك خطوط برق حتما از فرد كمكي براي كنترل بوم ماشين و  )5

  .جلوگيري از برخورد آن با سيم هاي برق و تاسيسات برقي استفاده شود
 

 سازه نگهبان

سازه نگهبان موقت سازه درون خاكي است كه براي جلوگيري از ريزش ديواره هاي گود ، ممانعت از رانش خاك و 
ايجاد ايستادگي و پايداري الزم از مقابل هرگونه حركت افقي ديواره هاي گود و مهار اين گونه حركات قبل از اقدام به 
هرگونه عمليات ساختماني احداث مي گردد . سازه نگهبان از يك طرف با خاك و مسائل گوناگون خاك مرتبط است 
كه بايد شناخت جامع و كافي نسبت به آن كسب كرد و به مشكالت و خصوصيات آن اشراف كامل داشت و از طرف 
ديگر سازه اي است كه بايد بر اساس اصول شناخته شده مهندسي طراحي و ساخته شود تا قادر باشد با توانمندي ، 
پايداري و ايستادگي الزم ، هرگونه رانش و ريزش و حركات افقي خاك را مهار كند . به طور كلي خاكها داراي سه 

) هستند. با توجه به اين γ) و وزن مخصوص (ϕ) ، زاويه اصطكاك داخلي (cپارامتر عمده مقاومتي : چسبندگي (
پارامترها و شرايط گودبرداري ، خاكها مطابق شكل زير ( قسمت هاشور خورده ) تمايل به ريزش دارند كه بايد با انواع 

 روشهاي مهندسي نسبت به پايدار سازي گود اقدام گردد .
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 روشهاي پايدار سازي گود انواع 

 (Braced wall using wale struts)جداره هاي مهاربندي شده توسط المان هاي افقي و مايل  )1

 (Soldier beam& lagging) جداره هاي مهاربندي شده توسط المان هاي كششي )2

 (Braced sheet pile)جداره هاي مهاربندي شده توسط سپر كوبي  )3

 (Bored pile walls)جداره هاي مهاربندي شده توسط شمع هاي درجا  )4

 (Diaphragm walls-Slurry wall)جداره هاي مهار بندي شده توسط ديوار ديافراگمي  )5

 (Soil nailing) جداره هاي مهاربندي شده توسط نيلينگ )6

 (Anchorage) جداره هاي مهاربندي شده توسط انكراژ )7

 (Tie back) پين گذاري –جداره هاي مهاربندي شده توسط دوخت به پشت  )8

 (Micropile) جداره هاي مهاربندي شده توسط ميكروپايل )9

 (Truss - Raker) جداره هاي مهاربندي شده توسط خرپا)10

 (Slopeing) شيبدار كردن) 11
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  (Braced wall using wale struts)مهار بندي جداره ها توسط المان هاي افقي و مايل   )1
اين روش ساده براي نگهداري و حفاظت جداره هاي حاصل از گودبرداري و براي جلوگيري از تغيير مكان 

هاي جانبي در گودهايي با عرض كم در محيط هاي شهري استفاده مي شود. از معايب اين روش اتالف قابل 
توجهي از فضاي كاري داخل گود و محدوديت در بكارگيري ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز و همچنين 

 افزايش ريسك برخورد با المان ها و به مخاطره انداختن آنها مي باشد.

  
  (Soldier beam& lagging)توسط المان هاي كششي  مهاربندي )2

 از اين روش بعنوان روش متداول در پايدار سازي موقت گود در مناطق شهري استفاده مي گردد. در اين روش 
از پروفيل هاي معمول فوالدي به صورت ستونهاي پيوسته كه درون خاك فرو برده مي شوند استفاده مي گردد 

 متر مي باشد بطوريكه بتوان فضاي بين 4 الي 2كه تا عمق كف گود اجرا خواهند شد. فاصله بين المان ها بين 
آنها را با الوارهاي چوبي (الرده چيني) پر نمود. در اين روش از مهارهاي كششي به منظور حفاظت جانبي گود 

 استفاده مي شود و اتصال بين ستونها توسط ميل مهارها و جوشكاري انجام مي شود.
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  (Braced sheet pile) مهاربندي توسط سپر كوبي  )3
داخل خاك و جداره گود توسط چكش پنوماتيك و با استفاده از  Sheet pile در اين روش صفحات فلزي

لرزش كوبيده مي شوند و با انواع اتصاالت بين خود به يكديگر متصل شده و يك جداره پيوسته را تشكيل مي 
 و مصالح آن مجددا ودهبصفحات فلزي  از مزاياي اين روش راحتي در كوبيدن ، نصب و بيرون كشيدن .دهند

قابل استفاده در پروژه هاي ديگر مي باشد. همچنين در اين روش به المانهاي افقي و مايل كمتري نياز مي 
وابستگي   بنابراين محدوديت هاي اشغال فضاي داخل گود كمتر وجود دارد . از جمله معايب اين روش.باشد

به نصب سپرهاي فلزي مي باشند كه در محيط هاي شهري بدليل وجود تاسيسات زيربنايي شهري و ايجاد 
لرزش و صداي ناشي از كوبش سپرها محدوديت هايي را بوجود مي آورد. همچنين كوبيدن سپرها در زمين 

 با مذكورهاي سنگي و يا خاك هاي بسيار متراكم به سختي انجام پذير است و در زمين هاي با شرايط 
محدوديت مواجه مي گردد. 

 
 

 
 

  (Bored pile walls)مهار بندي توسط شمع هاي درجا  )4
يكي از روشهاي متداول در پايداري و حفاظت جداره ها با شرايط متنوع اعم از زمين سخت و سست و نرم 

استفاده از شمع هاي درجا مي باشد و در برخي موارد عالوه بر ايفاي نقش حفاظت جانبي نقش آب بندي را نيز 
انجام مي دهد و همواره درصورت نياز بار قائم نيز تحمل مي كند. مهار بندي جداره ها توسط شمع هاي درجا 

 د :در موارد زير بعنوان گزينه برتر براي سيستم هاي حفاظت جانبي گود مطرح مي باشن

در مواردي كه امكان اجراي سپر فوالدي (كوبيدن و نصب) وجود ندارد و يا سختي و تراكم زمين  •
 د.بيش از حد توان سپر كوبي و با دشواري زيادي مواجه مي باش
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كه بدليل وجود آبهاي زيرزميني و باال بودن سطح آن نياز به آب بند بودن جداره مي ي در شرايط •
 .باشد

در مواردي كه امكان ايجاد مهارهاي جانبي (كششي) در زير ساختمان هاي مجاور ناشي از  •
گودبرداري وجود ندارد و يا در تالقي با تاسيسات زير بنايي شهري و مستحدثات زيرزميني (تونل) 

 .باشد

عنوان بخشي از سازه اصلي و باربري وجود ه در مواقعي كه امكان استفاده از سيستم حفاظت گود ب •
 داشته باشد.

 

 
 

 ز : براي اجراي تكنيك هاي شمع هاي درجا ريز وجود دارد و متداولترين آنها عبارتند ايمختلف روشهاي
دراين روش ابتدا شمع هايي با بتن پالستيك يك در ميان  :  الف) اجراي ديوار محافظت پيوسته (آب بند)

حفاري و اجرا مي گردد و سپس با رعايت هم پوشاني شمع هاي اصلي و سازه اي با رعايت احداث جداره زنجيره 
 .اجرا مي گردد اي و پيوسته

كه توده خاك و سنگ داراي چسبندگي زياد بوده و سطح  در مواردي :  ب) اجراي ديوار محافظت ناپيوسته
آبهاي زير پايين بوده مي توان از شمع هاي درجا ريز ناپيوسته و با فاصله استفاده نمود. با در نظر گرفتن شرايط 

 برابر قطر شمع ها مي 2و پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك معموال حداكثر فاصله محور تا محور شمع هاي اصلي 
باشد همچنين در اين روش پايداري در برابر نيروهاي جانبي نيز مدنظر قرار مي گيرد . اين روش در پايداري 

هاي كوتاه مدت كارايي داشته و در اثر مرور زمين احتمال هوازدگي بين شمع ها وجود دارد و در دراز مدت نيز 
تغيير مشخصات خاك و برخي از پارامترهاي آن مانند از دست دادن آب و يا حالت اشباع پيدا نمودن آن باعث 

  ،ريزش خاك بين شمع ها شده و براي جلوگيري از آن مي توان از بتن پاشي (شاتكريت) و با بستن مش
پوشش الزم را جهت پايداري ايجاد نمود. 
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  (Diaphragm walls-Slurry wall)مهار بندي توسط ديوار ديافراگمي  )5

 Slurry Wall  يكي ديگر از روشهاي محافظت از جداره گود احداث ديوار ديافراگمي و يا ديوار دوغابي

هاي گراب متناسب با شرايط زمين حفاري قسمتي از ديوار انجام  روش ابتدا توسط دستگاه مي باشد. در اين
مي شود و همزمان با حفاري جهت پايداري جداره ديواره حفاري شده و جلوگيري از ريزشهاي موضعي از 

دوغاب بنتونيت استفاده مي شود . تشكيل كيك بنتونيت در داخل ديواره حفاري شده و نفوذ در اليه هاي 
دانه اي جداره باعث مي گردد جداره همواره پايدار بماند و سپس بالفاصله پس از رسيدن به عمق مورد نظر 
آرماتور گذاري شده و در نهايت بتن ريزي مي گردد. اين روش در زير هسته سدهاي خاكي نيز كاربرد بسيار 
دارد و از هرگونه نشتي  جلوگيري مي نمايد. استفاده از اين تكنيك در مناطق شهري نيز با محدوديت هاي 

نظير استفاده از روش مهار بندي افقي و مايل و المانهاي كششي دارا مي باشد. 
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 مراحل اجراي ديوار ديافراگمي

 حفاري محل ديوار به صورت مرحله به مرحله به كمك دستگاه هاي ويژه (هيدروفرز يا گراب ) )1

 پر كردن همزمان محل حفر شده با بنتونيت ( گل حفاري ) )2

 كارگزاري قفسه آرماتورها  )3

 بتن ريزي ديوار )4
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  (Soil nailing) جداره هاي مهاربندي شده توسط نيلينگ  )6
عنوان يك تكنيك براي پايداري ترانشه ها و ه اين روش از حدود سه ده اخير آغاز شده و تاكنون نيز ب

 تئوري استفاده از روش نيلينگ بر مبناي مسلح كردن و .حفاظت گود با انعطاف پذيري باال استفاده مي گردد
با فواصل  )Nail مقاوم نمودن توده خاك با استفاده از دوختن توده خاك توسط مهارهاي كششي فوالدي (

محدود نمودن و   استفاده از اين روش موجب افزايش مقاومت برشي توده خاك ،.نزديك به يكديگر مي باشد
بدليل  )Slid تحت كنترل در آوردن تغيير مكانهاي خاك در اثر افزايش مقاومت برشي در سطح لغزش (

 بايد توجه .باعث كاهش نيروي لغزش در سطح گسيختگي و لغزشي مي شود افزايش نيروي قائم و همچنين
داشت كليه سطوح ترانشه هاي حفاري شده كه توسط نيلينگ بايستي مسلح شوند با استفاده از شبكه مش و 

 .شاتكريت ابتدا حفاظت شده و سپس سيستم نيلينگ روي آنها اجرا مي شوند
 500 الي 420تسليم   ميليمتر و با حد40 الي 20مهار كششي نيلينگ معموال از آرماتورهاي فوالدي با قطر 

 ميليمتر 150 الي 76نيوتن بر ميليمتر مربع استفاده مي شوند كه درون يك چال حفاري شده با قطر 
 متر مي باشد و 2 الي 1قرارگرفته و دور آن درون چال تزريق مي گردد. فواصل بين مهارهاي كششي در حدود 

 درجه 15 درصد ارتفاع گود مي باشد و حداقل شيب نسبت به افق حدودا 100 الي 70طول آنها نيز در حدود 
 .مي باشد

بايد توجه داشت كه رويه شاتكريت شده روي ترانشه هاي حفاري شده نقش سازه اي نداشته اما مي توان 
 .جهت اطمينان براي پايداري موقت خاك بين مهارها استفاده نمود
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 (nailing)مراحل اجراي سيستم نيلينگ 
 . مطابق با شكل مراحل اجراي نيلينگ بصورت شماتيك نشان داده شده است

 .گودبرداري در مرحله اول ترانشه و يا گود و ايجاد پله بعدي عمليات  -1
 .Nail  - حفاري چال جهت نصب مهار كششي2
 قراردادن آرماتور داخل چال و تزريق چال و اجراي سيستم زهكشي .  -3
 .اجراي شاتكريت جداره و نصب صفحات فوالدي  -4
 .گودبرداري مرحله بعدي ترانشه و يا گود و ايجاد پله هاي بعدي علميات  -5
 .اجراي پوشش شاتكريت نهايي پس از اتمام آخرين مرحله حفاري  -6
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استفاده از روش نيلينگ به عنوان يك سيستم حفاظت جداره ترانشه و گود در مناطق شهري و فضاهاي محدود 
دليل امكان هم زماني اجرا در چند جبهه كاري از سرعت خوبي برخوردار مي باشد و با توجه به ه بسيار كارا بوده و ب

درجه پايداري امكان اجراي گود قائم وجود داشته و همچنين در انواع شرايط خاك ، اجراي آن امكان پذير مي باشد كه 
مهمترين ويژگي اين روش محسوب مي شود و براي سازه هاي زير زميني بخصوص در فضاي هاي محدود شهري مانند 

ايستگاه هاي مترو مناسب مي باشد . 
 
 

  (Anchorage) جداره هاي مهاربندي شده توسط انكراژ  )7
دراين روش در حاشيه زميني كه قرار است گودبرداري شود در فواصل معين چاه هايي حفر مي شود. 
عمق چاه ها برابر عمق گود بعالوه مقداري اضافه براي شمع بتني انتهاي تحتاني چاه هاست. درون چاه ها 

 درصد  پايين تر از كف گود قرار ميدهيم و در انتهاي پروفيلها 30 شكل حدود h شكل يا Iپروفيلهاي 
شاخكهايي در نظر ميگيريم. شمع انتهاي تحتاني را كه قبال  با آرماتور كار گذاشته ايم بتن ريزي ميكنيم 
لذا پروفيلها در شمعها مهار مي شوند سپس گودبرداري مرحله به مرحله از باال به پايين شروع مي شود. 

 سانتي متر زده 15 تا 10براي جلوگيري از ريزش با دستگاه حفاري در بدنه چاهكهاي افقي يا مايل به قطر 
گذاشته و بتن تزريق ميشود. پانل بتني پيش ساخته بين  كار  متر10 تا 5و درون آنها آرماتور به طول 

پروفيلهاي قائم قرار مي دهيم و از سوي ديگر به آرماتور چال ها مهار ميكنيم. 
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 (Tie back) پين گذاري – ) جداره هاي مهاربندي شده توسط دوخت به پشت 8

 داراي شباهت بسيار زياد با روش مهارسازي انكراژ است كه طي مراحل زير اجرا مي شود :

  متر )3 تا 2اجراي مرحله به مرحله به مرحله حفاري از باال به پايين گود (  •

 حفر چاهكهاي افقي و مايل در ديواره گود •

 قرار دادن كابل هاي پيش تنيدگي در چاهك •

 تزريق بتن در انتهاي چاهك •

 كشيدن و مهر كابل ها در سطح جداره گود •

 تزريق بتن در طول كل چاهك •

 آزاد كردن كابل ها پس از سخت شدن كامل بتن •
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 (Micropile) جداره هاي مهاربندي شده توسط ميكروپايل) 9

پي سازه ها مورد استفاده قرار مي گيرند،  در شرايطي كه ميكروپايل ها با هدف تحكيم و بهسازي بستر
مشابه با محاسبه شمع هاي متداول است. اين محاسبات مبتني بر سه بخش طرح  محاسبات فني ميكروپايل

از يكسو با دارا بودن عناصر تسليح   ميكروپايل.مي باشد  پانچو كنترل برش طرح ژئوتكنيك ، سازه اي
تسليح، قابليت انتقال و پخش بار به اليه هاي مقاوم زيرين و نيز  مشتمل بر جدار ضخيم فوالدي و آرماتور

كنترل نشست به دليل سختي باالي فوالد و تسليح عمقي خاك را دارد و از سوي ديگر بدليل تزريق 
دوغاب سيمان، مشخصات مكانيكي خاك نظير سختي، تراكم پذيري، ظرفيت باربري، ضريب اصطكاك و 

مقايسه با ساير روشها مانند حفاري و تزريق ،  چسبندگي و غيره را بهبود مي بخشد. لذا ميكروپايل در
تثبيت خاك با سيمان و يا آهك ، تراكم ديناميكي و غيره بدليل عملكرد تركيبي (استفاده از عناصر باربر و 

اصالح خاك) داراي برتري مي باشد. همچنين بايستي توجه نمود كه عمليات كوبش ميكروپايلها باعث 
انتقال انرژي جنبشي و ارتعاشي به توده خاك گرديده و منجر به تحكيم و تراكم توده خاكي اطراف 

ميكروپايل خواهد شد. اين امر به خصوص در خاكهاي دانه اي مشهودتر مي باشد. همچنين در شرايطي كه 
غير ممكن مي باشد، كوبش  به علت وجود اليه هاي متراكم زيرسطحي، كوبش شمعهاي قطور مشكل يا

با قطر كوچك مي تواند بهترين راه حل باشد.  ميكروپايل
 

 

 

 



 
27 

 

  ميكروپايل روش اجراي

روش اجراي ميكروپايل مشتمل بر چهار مرحله حفاري (در صورت نياز)، لوله كوبي، تزريق و تسليح مي باشد كه 
 . مراحل اجراي آن در زير تشريح شده است

از ابتدا به داليل مختلف نظير وجود كف  سازي، بتن  كه امكان كوبش لوله هاي ميكروپايل در صورتي لف) حفاري:ا
مگر، اليه متراكم خاك و غيره ميسر نباشد، مي بايست نسبت به انجام عمليات حفاري اقدام نمود. عمليات حفاري به 

صورت مي پذيرد. حفـاري مي بايست تا  (D.T.H) و يا دوراني- ضربه اي (Rotary) روش هاي مختلف نظير حفاري دوراني
 عمـقي كه امكان كوبش ميسر شود ادامه يابد. بعضاً حفاري در كل ارتفاع ميكروپايل نيز صورت مي گيرد .

به منظور استقرار لوله هاي ميكروپايل در محل گمانه، غالباً از عمليات لوله كوبي استفاده مي گردد.  ب ) لوله كوبي :
استفاده مي شود و پس از فرو رفتن لوله اول، لوله  براي اين منظور در مرحله اول عمليات از لوله نوك  تيز ميكروپايل

 كوبش به همين منوال ادامه مي يابد. طول لوله هاي  دوم به لوله اول متصل گرديده و كوبيده مي شود و عمليات
 متر مي باشد. جهت اتصال كامل لوله  ها به يكديگر عالوه بر استفاده از بوشن هاي رزوه شده، لوله ها به 2غالبًا  ميكروپايل

 .لبه بوشن نيز جوش داده مي شوند

پس از اتمام لوله كوبي، مي بايست تزريق دوغاب سيمان انجام گيرد . مجموعه دستگاه تزريق از سه  ج ) تزريق :
ختالط در ميكسر اوليه از نوع سيستم چرخش سريع  ابخش ميكسر اوليه، ميكسر ثانويه و پمپ تزريق تشكيل مي گردد.

مي باشد و ميكسر ثانويه از نوع پره اي مي باشد و دوغاب به منظور تزريق توسط پمپ تزريق در آن  (circulation)آب
نگهداري مي شود . پس از اختالط آب و سيمان به نسبت مشخص در ميكسرها، دوغاب سيمان توسط پكرهاي درون 

چاهي و سرچاهي از طريق جداره مشبك ميكروپايل به خاك تزريق مي گردد كه عالوه بر افزايش قابل توجه چسبندگي 
به دليل اينكه دوغاب سيمان  .به زمين، سبب بهبود مشخصات مكانيكي خاك اطراف نيز مي گردد جداره ميكروپايل

 (packer)بايد تحت فشار زياد در اليه هاي خاك نفوذ كند ، جهت تزريق از يكسري شيلنگ دو جداره به نام پكر
فرستاده شدند جداره دوم آنها بوسيله پمپ هوا باد مي   پكرها بعد از اينكه به درون لوله ميكروپايل .استفاده مي شود

 .شود كه با اين كار پكر كامال به بدنه لوله مي چسبد و مانع خروج دوغاب در حين تزريق از باالي لوله مي شود

و نصب فلنج  ، عمليات نصب آرماتور تسليح در داخل لوله ميكروپايل گام نهايي در اجراي ميكروپايل د ) تسليح :
(در صورت نياز) مي باشد. بديهي است كه آرماتور تسليح مي بايست قبل از گيرش سيمان، در داخل گمانه نصب شود. 

فلنج كه به منظور ايجاد اتصال كامل بين ميكروپايل و بتن فونداسيون و همچنين جلوگيري از برش پانچ سر 
 .جوش شود در داخل بتن پي بكار مي رود، مي بايست در آخرين مرحله به آرماتور تسليح ميكروپايل ميكروپايل
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 (Truss - Raker)  جداره هاي مهاربندي شده توسط خرپا)10
 .است شهري مناطق در نگهبان سازه اجراي روشهاي متداولترين و مناسبترين از يكي روش، اين

 دارند، قرار گود ديواره مجاورت در كه خرپا قائم عضوهاي محل در ابتدا نگهبان سازه نوع اين اجراي براي
 مي قرار شمع داخل در را قائم عضو و كرده آرماتوربندي را شمع درون آنگاه . كنيم مي حفر را هايي چاه

 صورت به قائم عضو تحتاني انتهاي بتن شدن سخت از پس .كنيم مي ريزي بتن را شمع سپس و دهيم
 در را خرپاها افقي و قائم اعضاي بين محصور خاك سپس  .داشت خواهد قرار شمع داخل در گيردار

 خرپا قطري و افقي اعضاي مرحله هر در و داريم مي بر مرحله به مرحله صورت به ديواره امتداد سرتاسر
  .شود تكميل خرپا آنكه تا ميكنيم نصب به تدريج را
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 مراحل اجراي يك سازه خرپايي
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 (Slopeing)بدار كردن ي ش)11
عدم قرارگيري سيستم نگهداري موقت در درون زمين اصلي كه باعث كاهش مساحت زمين و يا دست 
و پا گير شدن اجراي سازه اصلي مي شود و همچنين سرعت اجراي باال و هزينه كم از مزاياي اين روش مي 

باشد . اين روش نياز به فضاي باز در اطراف زمين دارد لذا در زمينهايي كه فضاي كاري محدودي دارند از 
 اين روش نمي توان استفاده نمود .

 

 

 
 

  نشانه هاي خطرناك بودن گود

 ند :موارد زير عالمت خطرناك بودن گود بوده و بررسي ها و احتياط هاي همه جانبه بيشتري را ضروري مي ك

 الف ) ضعيف و يا حساس  بودن ساختمان مجاور: مواردي نظير عدم وجود اسكلت ، ضعيف بودن مالت ديوارها و 
عالئم ضعف اجرايي ساختمان ، وجود ترك و شكستگي يا نشست و شكم دادگي ديوارها  از اين جمله اند. وجود ديوار 

مشترك بين ساختمان مورد نظر براي تخريب و ساختمان مجاور آن نيز غالباً مي تواند منبع ايجاد مشكل باشد. در 
پاره اي موارد ساختمان مجاور داراي ارزش تاريخي و فرهنگي بوده و هر گونه نشست مي تواند باعث خسارات 

جبران ناپذير به آن شود. در بعضي موارد ديوار مجاور به ساختمان مورد نظر براي تخريب تكيه داده است و با انجام 
 به خاطر داشته باشيد كه ضعيف بودن .تخريب ممكن است بدون هرگونه خاكبرداري ساختمان مجاور ريزش كند

ساختمان مجاور تنها دردسرها و بررسي ها و احتياط هاي الزم از طرف صاحب كار و افرادي كه در مراحل مختلف طرح و 
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اجراي ساختمان كار مي كنند را بيشتر مي كند و هيچ عذري براي خراب شدن آن به دست نمي دهد. به عبارت ديگر در 
دادگاه هايي كه براي رسيدگي به تخريب ساختمان هاي مجاور در اثر فعاليت هاي ساختماني انجام مي شود، مسئول 

اجراي ساختمان نمي تواند به بهانه اينكه ساختمان مجاور ضعيف بوده از زير مسئوليت هاي ريزش و خرابي ايجاد شده 
شانه خالي كند و جواب قاضي در اين گونه موارد اين است كه شما بايد به تناسب ضعف ساختمان مجاور اقدامات 

 .حفاظتي و احتياطي بيشتري به كار مي بستيد

 ب ) ضعيف بودن خاك : معموالً هر چه خاك محل ضعيف تر باشد خطر بيشتري براي ريزش گود و تخريب 
ساختمان هاي مجاور وجود دارد. خاك هاي دستي بارزترين نمونه خاك هاي ضعيف هستند. توضيح آنكه در گذشته 

بسياري از نقاطي كه اكنون در داخل شهر هستند، خارج از شهر محسوب مي شده اند و كاميون هاي حامل خاك و نخاله 
بار خود را در آنجا تخليه مي كرده اند. بعدها با ضميمه شدن اين محل ها به داخل شهر اغلب اين خاك ها و نخاله ها در 

 همچنين در بسياري از موارد .همان جا بدون تراكم مهندسي تسطيح شده اند و اكنون خاك دستي را تشكيل مي دهند
رسوبات است . محل به صورت تپه و ماهور و يا بستر مسيل بوده و با خاك يا نخاله به صورت غيرمهندسي تسطيح شده 

 .سست جوان كه غالباً در اطراف مسيل ها و پاي دامنه ها وجود دارند نيز از جمله خاك هاي ضعيف محسوب مي شوند
امكان زيادي وجود دارد كه سازنده ساختماني كه در مجاورت زمين محل احداث پروژه قرار دارد در زمان ساخت، خاك 
ضعيف را جا به جا نكرده و پي ساختمان را برروي همان خاك سست قرار داده باشد. در اين صورت ساختمان مجاور تا 

هنگامي كه گودي در كنار آن ايجاد نشده استوار است اما به محض اينكه با گود برداري و لو كم عمق اطراف آن خالي شد 
 .خاك ضعيف موجود در زير پي آن ريزش كرده و باعث خرابي ساختمان مجاور خواهد شد

 ) عميق بودن گود: معموالً هرچه عمق گود بيشتر شود خطر بيشتري كاركنان و ساختمان هاي مجاور را تهديد پ 
مي كند. در سال هاي اخير با افزايش تراكم ساختماني،  نياز به پاركينگ و انباري و سطوح مشاع ديگر افزايش يافته و 

باعث افزايش تعداد طبقات زيرزمين شده است. بايد توجه شود كه با افزايش عمق گود، خطر ريزش آن به مراتب 
افزايش مي يابد و اگر در گذشته مي شد كه در گودهاي كم عمق بدون بررسي هاي همه جانبه و طرح هاي مهندسي دقيق  

تنها با عقد قراردادي با مباشر ماشين آالت خاكبرداري و با حضور چند كارگر و بنا اقدام به گودبرداري نمود، اكنون با 
افزايش عمق گودها و افزايش ارزش ساختمان ها و تأسيسات مجاور،  گودبرداري غيرفني بسيار خطرناك بوده و خسارات 

 .جاني و مالي جبران ناپذيري را در پي دارد

) مدت بازماندن گود: معموالً با افزايش زمان بازماندن گود حتي اگر بارندگي يا تغييرات جوي مطرح نباشد خطر ج 
ريزش گود بيشتر مي شود اما افزايش زمان بازماندن گود به ويژه در فصل هاي بارندگي و رطوبت (زمستان و بهار)، با 

وقوع بارش هايي گاه سنگين و سيل آسا همراه است كه با اشباع خاك و يا جاري شدن آب هاي سطحي خطر ريزش گود 
را به مراتب افزايش مي دهد. به طوري كه بسياري از ريزش هاي گود در گذشته به فاصله چند ساعت تا چند روز بعد از 

 .شروع بارندگي روي داده است
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باال بودن سطح عمومي آب هاي زيرزميني در منطقه معموالً عمليات آبكشي جهت ي : ) آب هاي سطحي  و زيرسطحچ 
پايين انداختن سطح آب زيرزميني را ضروري مي سازد. معموالً وجود سطح آب  زيرزميني باال خطر ريزش گود را 

افزايش مي دهد به ويژه بعد از چند روز از انجام عمليات گودبرداري و رسيدن سطح آب زيرزميني به تعادل. همچنين 
وجود جريان هاي آب زيرزميني از طرقي نظير نهرهاي مدفون يا قنات ها مي تواند در افزايش خطر ريزش گود بسيار مؤثر 
باشد. جريان هاي آب هاي سطحي نيز از عواملي هستند كه مي توانند باعث فرسايش خاك گود و اشباع شدن آن شده و 
به افزايش خطر ريزش گود كمك كنند. دور نگه داشتن جريان آب هاي سطحي موجود يا محتمل (مثالً در اثر بارندگي) 

 .از مهم ترين و اصلي ترين قدم هاي اوليه حفاظت گود است

  
 اقدامات قابل انجام براي كاهش خطر گودبرداري ها

 يد : الف ) اگر سرمايه گذار و يا صاحب كار ساختمان در حال ساخت هست

 . - حتما بررسي هاي مكانيك خاك را از طريق شركت هاي معتبر و به صورت كامل و دقيق انجام دهيد1 

از مهندس محاسب خود بخواهيد كه طرح گودبرداري و حفاظت گود را با استفاده از اطالعات گزارش   -2 
مكانيك خاك و با دقت زياد انجام دهد. همچنين از وي بخواهيد كه ساختمان ها و تأسيسات مجاور گود مورد نظر را 

 .دقيقاً بررسي كند و در صورت نياز اقدامات حفاظتي براي آنها را پيشنهاد كند

 ناظر و مجري خود بخواهيد كه حتماً گزارش مكانيك خاك و نيز نقشه هاي اجرايي طراحي گود را  از مهندس  -3 
 .كنترل كرده  و در صورت وجود نقص، اشكال يا ابهام در آنها از تهيه كنندگان آنها بخواهيد كه موارد را برطرف كنند

نقشه ها و طراحي هاي گود بايد براساس گزارش بررسي هاي مكانيك خاك و توصيه هاي مشاور ژئوتكنيك   -4 
تهيه شده باشند و مراحل كار، روش انجام گودبرداري (دستي، ماشيني) و مشخصات سازه هاي نگهبان و ديگر اقدامات 

حفاظتي شيب را به خوبي نشان دهند. بهتر است كه قبل از اجراي كار جلسه مشتركي با حضور مهندسين ناظر و 
مجري و محاسب و نماينده شركت تهيه كننده گزارش مكانيك خاك برگزار كنيد و مراحل و اشكاالت و خطرات را 
مرور كنيد. بهتر است در اين جلسه پيمانكار يا مسئول فني خاك برداري و مسئول اجراي سازه نگهبان نيز حضور 

 .داشته باشد

 د : ب ) اگر در مجاورت ساختمان شما قرار است تخريب و گودبرداري انجام شو

 .قبل از صدور پروانه و شروع گودبرداري بايد بررسي هاي مكانيك خاك مناسبي انجام شده باشد  - 1 
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ساختمان شما بايد مورد بررسي قرار گرفته و مهندس محاسب و يا ناظر با توجه به نوع بنا و عمق قرارگيري   - 2 
پي ساختمان شما نسبت به كف پي مورد نظر راجع به نياز و نحوه ي حفاظت و مقاوم سازي آن اظهار نظر كرده و در 

 .صورت نياز طرح هاي الزم را ارائه كرده باشد

 - در نقشه هاي اجرايي ، نحوه ي گودبرداري و حفاظت از گود و يا سازه نگهبان بايد به خوبي نشان داده شده 3 
 .باشد و اين اقدامات براي محافظت از گود و ساختمان هاي مجاور كافي باشند

 شروع گودبرداري، زمان برپايي سازه نگهبان،  دوره باز بودن گود بايد زمان بندي مشخصي داشته باشد (زمان  -4 
 .زمان خاتمه گودبرداري)

مهندس ناظر و در صورت لزوم نماينده شركت مكانيك خاك بايد بر عمليات گودبرداري نظارت كافي اعمال   -5 
 .كنند

گودبرداري و اجراي سازه نگهبان بايد مطابق نقشه هاي اجرايي و مشخصات اجرايي (دستي، ماشيني) و   - 6 
 .اصول فني انجام شود. در صورت مشاهده هر گونه اقدام خطرناك مراتب را به مسئولين گزارش نماييد

در جريان انجام كار گودبرداري سعي كنيد همه چيز را به خوبي زير نظر داشته باشيد و به ويژه با در نظر   - 7 
داشتن وضعيت ساختمان خود ايجاد هرگونه ترك ، صداي غيرعادي ساختمان ،  نشست و غيره را بررسي نماييد و در 
صورت بروز اينگونه موارد فوراً اقدامات الزم را انجام بدهيد. اين اقدامات حسب شرايط مي تواند به صورت تخليه فوري 

 .ساختمان ، انعكاس موضوع به مسئولين پروژه و شهرداري جهت انجام اقدامات اصالحي باشد

 - در صورتي كه عمليات گودبرداري تأسيسات و لوله هاي شهري گاز، آب، برق و...را به خطر انداخته مراتب را به 8 
 .مراجع مربوطه اطالع دهيد

مراقب باشيد كه گودبرداري بيش از حد مجاز به ساختمان شما نزديك نشود. گاه بعضي با بي دقتي و يا به   - 9 
 .خاطر سهولت كار خود، زير ملك شما را نيز خالي مي كنند

 - در صورتي كه نقصي در انجام كارها مشاهده كرديد ابتدا از طريق مراجعه به مسئولين فني ساختمان نظير 10 
مهندس ناظر، مجري يا مالك موضوع را به آرامي و محترمانه در ميان بگذاريد. در صورت نياز مي توانيد به ناحيه و 

 .منطقه شهرداري و يا ديگر مراجع ذيصالح مراجعه نماييد

 - به ياد داشته باشيد كه يكي از بهترين راه هاي كاهش خطرات گودبرداري ، اتمام زودتر عمليات داخل گود و 11 
ايمن  و پركردن مجدد آن است. بنابراين مراقب باشيد دخالت هاي شما موجب توقف و يا طوالني شدن زياد و بيهوده 

 .كار نشود
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 د : ج ) در صورتي كه داخل گود كار مي كني

به خاطر داشته باشيد كه ريزش ديواره هاي گود مي تواند ظرف چند ثانيه شما را به دام انداخته و در عرض   -1 
 .چند دقيقه هالك كند

 3 تن است. اگر در زير خاك ريزش كرده مدفون شويد در عرض كمتر از 2 تا 6/1 - وزن هرمتر مكعب خاك 2 
دقيقه خفه مي شويد و حتي اگر زنده بيرون آييد احتماالً بار خاك صدمات داخلي شديدي به بدن شما وارد آورده است. 
ريزش گود تنها خطر گودبرداري نيست و كمبود اكسيژن ، هواي سمي ، گازهاي قابل انفجار و خطوط برق مدفون نيز 

 در داخل گود به ويژه در محل هايي كه خطر سقوط اشياء وجود دارد حتماً از كفش و .ممكن است جزء خطرات باشند
 .كاله ايمني استفاده كنيد

 .در صورتي كه در معرض برخورد با ترافيك عبوري هستيد از پوشش هاي براق و شبرنگ استفاده كنيد  - 3 

 . - مواظب خطر سقوط قطعات سست خاك يا سنگ باشيد4 

 .در زير بارهاي آويزان نايستيد و يا كار نكنيد  - 5 

 . - از ماشين آالت خاكبرداري فاصله بگيريد6 

در صورتي كه كارگراني در پايين دست گود حضور دارند، بر روي ديوارها و يا سطوح مشرف به گود كار   - 7 
 .نكنيد

 .وارد گودي كه نشانه  تجمع آب دارد نشويد؛ مگر آنكه به خوبي محافظت شده باشيد  - 8 

در صورتي كه داخل گود مشغول كندن ديواره يا پاي آن هستيد حتماً بايد فردي مطلع در بيرون از محوطه   - 9 
 .خطر، مراقب وضعيت پايداري گود و كار شما باشد

 - حتي المقدور از بريدن داخل پاي ديوار يا شيب و ايجاد شيب منفي (نيم  طاقي) جهت اجراي پي ها جدًا 10 
خودداري كنيد. در صورتي كه مجبور به اين كار هستيد اوالً سعي كنيد اين طول حداقل بوده و ثانياً  در حين كار بايد 

 حتماً  از كفش و كاله ايمني و ديگر .فردي مطلع(ترجيحاً مهندس ناظر) مراقب وضعيت پايداري ديواره و كار شما باشد
 .وسايل حفاظت فردي استفاده كنيد و سعي كنيد كار را در زير يك ميز محافظ فلزي مقاوم انجام دهيد

 د :د ) در صورتي كه از طرف شهرداري يا ديگر نهادها مسئول كنترل طرح و اجراي ساختمان هستي

براي گودبرداري هاي عمده (گودبرداري هاي با عمق بيشتر از عمق ديوارها يا پي هاي ساختمان مجاور و به   - 1 
 روز قبل از شروع گودبرداري 30فاصله نزديكتر از عمق گودبرداري از مرز زمين)بهتر است كه سازنده ساختمان حداقل 
 .موضوع را به طور كتبي به مالكين اطالع داده و رونوشت آن را به شهرداري ارائه نمايد
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قبل از صدور پروانه ارائه نقشه هاي سازه نگهبان و كنترل آن ها توسط شهرداري ضروري است. كنترل سازه   - 2 
 .نگهبان طرف معابر عمومي بهتر است توسط معاونت فني و عمراني انجام شود

 متر قبل از صدور پروانه ، ارائه گزارش بررسي هاي مكانيك خاك انجام شده از 3در گودهاي با عمق بيش از   - 3 
 .طريق شركت هاي معتبر توسط مالك و كنترل آن ها توسط شهرداري منطقه ضروري است

سازنده ساختمان را موظف كنيد كه در نزديكي محل كارگاه تابلويي با فرم يكسان براي اعالم مشخصات   -4 
  :عمومي گودبرداري نصب كند كه شامل اطالعات زير باشد

تاريخ خاتمه دوره باز بودن   تاريخ شروع گودبرداري ،  تاريخ تكميل گودبرداري ، تاريخ تكميل ايمن سازي گود ،
گود ، عمق گودبرداري ، روش گودبرداري ، روش حفاظت گود ، نام مهندس ناظر پروژه ، نام مهندس طراح پروژه ، نام 

 مشاور ژئوتكنيك پروژه ، نام مهندس طراح گود ، نام پيمانكار اجراي گود ، نام مهندس ناظر گودبرداري

 - در صورتي كه براي حفاظت گود يا ساختمان مجاور نياز به انجام كارهاي ساختماني عمده در زمين يا 5
 .ساختمان مجاور باشد، نياز به اخذ رضايت از مالك آن و يا صدور پروانه جداگانه اي خواهد بود

  

  بازرسي ها

گود و محل هاي اطراف آن و نيز سيستم هاي حفاظتي بايد هر روزه توسط فردي مجرب از نظر وجود هرگونه 
شواهد خطرناك نظير گسيختگي گود ، گسيختگي سيستم هاي حفاظتي و يا سازه نگهبان گود يا جريان آب ، بازرسي 

شوند. بازرسي بايد قبل از شروع شيفت كار و در صورت نياز در تمام ساعات كار انجام شود. همچنين بعد از هر بارندگي 
يا شرايط خطرناك ديگر نيز الزامي است. اين بازرسي ها فقط هنگامي مورد نيازند كه خطري افراد شاغل در گود و 

 .ساختمان هاي مجاور را تهديد كند

  خاك  بررسي هاي مكانيك

 بررسي هاي مكانيك خاك انجام بررسي هاي محلي در مورد زمين شناسي عمومي ، مشخصات خاك محل و سطح 
باشد و به ويژه بايد وجود و عمق خاك هاي مسئله داري نظير خاك هاي دستي را مشخص نمايند.  آب هاي زيرزميني مي

توصيه هاي فني در مورد نوع پي ، مقاومت مجاز خاك  زير پي و نشست هاي مورد انتظار و پارامترهاي طراحي ديوارهاي 
 همچنين با توجه به عمق گودبرداري مورد .مي دهند حايل ديگر بخش هاي ضروري گزارش مكانيك خاك را تشكيل

نياز و مشخصات ساختمان ها و ديگر تأسيسات مجاور نظير معابر، خطوط گاز، فاضالب و ... بايد خطر گودبرداري ارزيابي 
شده و روش گودبرداري ، شيب ايمني گودبرداري ، مراحل گودبرداري ، نياز به سازه نگهبان ، نوع سازه نگهبان و روش 

طراحي و اجراي آن به تفصيل بيان شود. براي اين كار الزم است كه مشخصات ساختمان ها و تأسيسات مجاور به 
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 البته گاه مي توان مشخصات ساختمان ها و تأسيسات مجاور را در اين .تفصيل برداشت شده و در گزارش ارائه گردد
مرحله به صورت تخميني تعيين كرد و تعيين دقيق آنها را به مرحله طراحي گودبرداري واگذار نمود كه در اين صورت 

مشاور بايد اين موضوع را به روشني در گزارش بيان نمايد. همچنين خطرات احتمالي نظير چاه ها، قنات و حفره هاي 
زيرزميني ديگر بايد شناسايي شده و عمق ، موقعيت و تأثير آنها بر ساختمان و نحوه مقاوم سازي آنها جهت رفع خطر به 

 از موارد ديگري كه در گزارش بيان مي شود تعيين نوع زمين جهت برآورد تأثير آن بر نيروهاي زلزله .تفصيل بيان گردد
 مشاور بايد با توجه به شيب زمين .طراحي ساختمان است كه تأثير زيادي در ايمني لرزه اي و هزينه هاي ساختمان دارد

و مشخصات زمين شناسي محل اسكان بروز ناپايداري هايي نظير رانش زمين ، ريزش سنگ ، جريان آب و نظاير آنها را 
به طور اجمالي بررسي نموده و در صورتي كه خطرات فوق در محل مطرح باشند به تفصيل اين موارد را بررسي نموده و 

توصيه هاي اجرايي در مورد رفع خطرات آنها بر ساختمان ارائه نمايد. همچنين مشاور بايد با توجه به بررسي كلي و 
اجمالي عكس هاي هوايي و نقشه هاي پايه امكان وجود خطراتي نظير گسل فعال و روانگرايي حين زلزله را بررسي نموده 

سعي كنيد شركت انجام دهنده بررسي ها را از   . بررسي هاي تفصيلي تري را در مورد آنها انجام دهد و در صورت نياز
ميان شركت هاي معتبر انتخاب كنيد و مراقب باشيد كه بررسي ها به طور كامل و دقيق انجام شده و صوري برگزار 

 دقت كنيد كه گزارش به طور كامل تهيه شده باشد و در صورت لزوم گزارش را جهت كنترل به فردي متخصص .نشود
ارائه دهيد و رفع نواقص آن را از شركت بخواهيد. به  ويژه بايد توصيه هاي كاملي در مورد انجام گودبرداري و حفاظت 

گود ارائه شده باشد. به خاطر داشته باشيد كه هرگونه نقص در اين قسمت مي تواند مخارج زيادي را در جريان 
گودبرداري به شما تحميل كرده و يا باعث ريزش گود و ايجاد خسارت شود. مهندس محاسب ساختمان بايد اين 

گزارش را در طراحي پي و نحوه گودبرداري مورد استفاده قرار دهد بنابراين از وي بخواهيد كه در حد موارد استفاده 
كه اشكال يا ابهامي به نظر وي رسيد جهت برطرف  خود از گزارش، كيفيت و محتويات آن را كنترل كند و در صورتي

مكانيك خاك را به كنترل كيفيت  يه حساب با شركتسوكردن به شركت مكانيك خاك اعالم كند. بنابراين بهتر است ت
 .آن توسط مهندس محاسب، مأمورين كنترل شهرداري و يا متخصصين ديگر موكول كنيد

 

 وظايف و مسئوليت هاي اشخاص دست اندركار پروژه هاي گودبرداري ساختماني 

الف )  صاحب كار: صاحب كار شخص حقيقي يا حقوقي مالك يا قائم مقام قانوني مالك كارگاه ساختماني است كه 
انجام عمليات گودبرداري را طبق قرارداد كتبي به سازنده واگذار مي نمايد. در صورتي كه صاحب كار داراي پروانه 

 در پروژه هاي گودبرداري اشتغال به كار اجراي ساختمان باشد، مي تواند خود به عنوان سازنده فعاليت نمايد.
 ساختماني اهم مسئوليت هاي صاحب كار شامل موارد زير مي باشد : 

 -  صاحب كار موظف است مشخصات فني امالك مجاور ملك خود را از شهرداري اخذ و در اختيار طراح پروژه 1
قرار دهد.  
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 -  صاحب كار موظف است در تمامي مراحل كار كليه تجهيزات و منابع مالي را كه براي تامين ايمني گودبرداري 2
توسط طراح، شركت خدمات فني آزمايشگاهي ژئوتكنيك يا ناظر ضروري تشخيص داده مي شود در اختيار سازنده قرار 

دهد.  

 -  صاحب كار در صورت پيشنهاد و درخواست كتبي طراح موظف است براي انجام روشهايي از پايدارسازي گود 3
كه مستلزم خارج شدن از محدوده مالكيت مي گردد (از قبيل نيلينگ و انكراژ) نسبت به مطلع نمودن كليه همجواري 

هاي ذينفع اقدام نمايد.  

ب )  طراح : طراح يا محاسب سازه ساختمان شخص حقيقي شاغل به كار در دفتر مهندسي يا شخص حقوقي طراحي 
ساختمان است كه بر اساس پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر در زمينه طراحي در رشته عمران از وزارت راه و 

شهرسازي، انجام طراحي و محاسبات ساختمان را در حدود صالحيت و ظرفيت مندرج در پروانه اشتغال به كار 
  : شامل موارد زير مي باشد طراحمهندسي بر عهده دارد. در پروژه هاي گودبرداري ساختماني اهم مسئوليت هاي 

 -  بررسي صحت اطالعات امالك مجاور اخذ شده توسط صاحب كار از شهرداري . 1

 -  انجام ارزيابي اوليه خطر گود وتكميل چك ليست ارزيابي خطر گودبرداري . 2

 -  ارائه گزارش طراحي و نقشه هاي اجرايي ايمني گودبرداري و ارائه دستورالعمل هاي اجرايي .  3

، تحليل اثرات ايجاد گود بر آنها و در صورت نياز طراحي "گزارش بررسي وضعيت ساختمان هاي مجاور" -  ارائه 4
عمليات اجرايي محافظت از ساختمان هاي مجاور و يا ارائه روشهاي مقاوم ساختن آن ها در برابر اثرات ناشي از تخريب 

 و گودبرداري مورد نظر، ارائه نقشه هاي اجرايي مربوطه و ارائه دستورالعمل هاي اجرايي .

و مسئوليت هاي  4 و 3در گودهاي با خطر زياد يا بسيار زياد طراح بايد تهيه گزارش و نقشه هاي موضوع بندهاي 
طراحي را طي يك قرارداد كتبي به شركت خدمات فني آزمايشگاهي ژئوتكنيك داراي صالحيت محول نمايد.  

در گودهاي با سطح خطر معمولي طراح مي تواند در صورت نياز از نظرات مهندس متخصص ژئوتكنيك استفاده نمايد.  

( سطح خطر گودبرداري ها با توجه به عمق گود ، نوع خاك ، وجود آب ، وجود منبع ارتعاش در مجاورت گود و 
حساسيت ساختمان هاي مجاور آن به صورت گودبرداري با خطر معمولي ، زياد و بسيار زياد تعيين مي گردد . ارزيابي 

 " پي و پي سازي ( مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان ) "سطح خطر گودبرداري بر اساس ضوابط و مقررات مبحث 
 انجام مي شود . )

 -  تكميل قسمت مربوط در فرم درخواست صدور مجوز شروع عمليات ساختماني . 5

  - حضور در جلسه مشترك در محل احداث ساختمان براي گودهاي با خطر زياد يا بسيار زياد .6
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 )  سازنده : سازنده (مجري) شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار اجراي ساختمان از وزارت راه و پ
شهرسازي است كه به عنوان پيمانكار كل، اجراي عمليات ساختماني را بر عهده دارد. در گودهاي با خطر زياد يا بسيار 

 شامل سازندهزياد فقط بايد از سازنده حقوقي استفاده شود. در پروژه هاي گودبرداري ساختماني اهم مسئوليت هاي 
 :موارد زير مي باشد 

 - تكميل قسمت مربوطه فرم درخواست صدور مجوز شروع عمليات ساختماني . 1

 -  كنترل و بررسي گزارش طراحي، نقشه هاي اجرايي ايمني گودبرداري و دستورالعمل هاي اجرايي تهيه شده 2
توسط طراح از نظر مطابقت با يكديگر و با وضعيت محلي و اصول فني . 

 (تهيه شده توسط طراح) . "گزارش بررسي وضعيت ساختمان هاي مجاور" -  كنترل 3

 -  نصب تابلوهاي اعالم مشخصات گودبرداري و هشدارهاي ايمني يك هفته پيش از شروع عمليات گودبرداري . 4

 -  حضور در جلسه مشترك در محل احداث ساختمان براي گودهاي با خطر زياد يا بسيار زياد . 5

 -  انتخاب جزئيات روش گودبرداري، استفاده از ماشين آالت مناسب، رعايت اصول ايمني و پايش (مونيتورينگ) 6
ساختمان هاي مجاور بر اساس نظر طراح يا شركت خدمات فني آزمايشگاهي ژئوتكنيك . 

 -  به كارگيري مسئول ايمني كارگاه گودبرداري در گودهاي با خطر زياد يا بسيار زياد . 7

 -  سازنده موظف است با توجه به شرايط پروژه و خطرات احتمالي نسبت به اخذ پوشش بيمه اي همجواري ها و 8
اشخاص ثالث در خصوص حوادث ناشي از گودبرداري ، متناسب با خطر احتمالي اقدام نمايد و هزينه اخذ بيمه نامه 

هاي مذكور بايد در قرارداد اجراي ساختمان منظور گردد.  

 -  سازنده موظف به فراهم كردن شرايط الزم براي تخليه ساختمان هاي مجاور با رعايت قوانين و مقررات و 9
شرايط و قراردادهاي موجود در صورت تشخيص ضرورت تخليه اضطراري ناشي از عمليات گودبرداري توسط ناظر، 

شركت خدمات فني آزمايشگاهي ژئوتكنيك ، شهرداري يا سازمان آتش نشاني مي باشد.  

 -  سازنده موظف به انجام هرگونه همكاري و هماهنگي الزم جهت بازديد بازرسين نهادهاي نظارتي شامل 10
وزارت راه وشهرسازي ، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشد.  

 -   در گودهاي با خطر بسيار زياد و يا در صورت وجود ساختمان بسيار حساس در مجاورت گود استفاده از 11
پيمانكارتخصصي گودبرداري ذيصالح ضروري است.   
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در صورت معرفي شركت هاي پيمانكار تخصصي تشخيص صالحيت شده در زمينه اجراي گود از طرف وزارت راه و 
شهرسازي از اين شركت ها استفاده خواهد شد. در غير اين صورت مي توان از پيمانكار تشخيص صالحيت شده از 

 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در رشته ساختمان با رتبه مناسب استفاده كرد.  

  حساسيت ساختمان مجاور گود بر اساس ضوابط مبحث هفتم مقررات ملّي ساختمان تعيين مي گردد.

 )  ناظر: ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار معتبر در زمينه نظارت از وزارت راه و شهرسازي ت
است كه در حدود صالحيت و ظرفيت مندرج در پروانه اشتغال به كار بر اجراي صحيح عمليات ساختماني نظارت مي 

  : شامل موارد زير مي باشد ناظركند. در پروژه هاي گودبرداري ساختماني اهم مسئوليت هاي 

 -  تكميل فرم درخواست صدور مجوز شروع عمليات ساختماني . 1

 -  حضور در جلسه مشترك در محل احداث ساختمان براي گودهاي با خطر زياد يا بسيار زياد . 2

 -  نظارت بر عمليات اجراي گودبرداري شامل تدابير مقاوم سازي و رفع خطر ناشي از گودبرداري بر ساختمان ها 3
و تأسيسات  مجاور و ارائه گزارش هاي وضعيت گودبرداري به شهرداري به ازاي هر مرحله گودبرداري يا حداكثر هر 

متر عمق گودبرداري .  3

 -  تهيه گزارش ارزيابي خطر گود در حين اجرا و ارائه آن همراه با گزارش وضعيت گودبرداري به شهرداري . 4

 -  در محل هائي كه سازنده داراي صالحيت موجود نباشد (صرفاً در خصوص گودهاي با سطح خطر معمولي) : 5
كنترل و بررسي گزارش طراحي، نقشه هاي اجرايي ايمني گودبرداري و دستورالعمل هاي اجرايي تهيه شده توسط 

گزارش بررسي وضعيت ساختمان هاي "طراح از نظر مطابقت با يكديگر و با وضعيت محلي و اصول فني  و كنترل 
 (تهيه شده توسط طراح) . "مجاور

 )  شركت خدمات فني آزمايشگاهي ژئوتكنيك : شركت خدمات فني آزمايشگاهي ژئوتكنيك، شركتي است كه ث
( دستورالعمل اجرايي گودبرداري هاي توانايي انجام مطالعات و همچنين طراحي هاي ذكر شده در اين دستورالعمل 

را داشته و بر اساس دستورالعمل تشخيص صالحيت وزارت راه و شهرسازي احراز صالحيت شده باشد. در ساختماني ) 
مواردي كه از خدمات شركت خدمات فني آزمايشگاهي ژئوتكنيك صاحب صالحيت در گودبرداري استفاده مي شود، 

:   اهم مسئوليت هاي اين شركت ها شامل موارد زير است

-  انجام بررسي هاي ژئوتكنيكي و ارزيابي مجدد خطر گود (قبل از صدور پروانه) . 1

 -  تهيه گزارش طراحي و نقشه هاي اجرايي ايمني گودبرداري و ارائه دستورالعمل هاي اجرايي . 2
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در مواردي كه سازه نگهبان و سازه اصلي با يكديگر تداخل داشته و يا ادغام مي گردند، طراح و شركت خدمات فني 
آزمايشگاهي ژئوتكنيك موظف به ايجاد هماهنگي هاي مورد نياز در تهيه گزارشات و نقشه هاي مذكور مي باشند.  

 -  تهيه گزارش بررسي وضعيت ايمني تأسيسات و معابر مجاور و پيش بيني تمهيدات الزم براي تامين ايمني با 3
هماهنگي طراح . 

 -  انجام ارزيابي خطر گود در حين اجرا در صورت اعالم نياز ناظر. 4

 )  مرجع كنترل مضاعف طراحي ها : مرجع كنترل مضاعف طراحي ها سازمان نظام مهندسي ساختمان استان است . ج
  :اهم مسئوليت هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در پروژه هاي گودبرداري ساختماني شامل موارد زير است

 -  كنترل گزارش طراحي، نقشه ها و دستورالعمل هاي اجرايي گودبرداري . 1

 -  كنترل گزارش بررسي وضعيت ساختمان هاي مجاور، طرح و نقشه هاي اجرايي محافظت و مقاوم سازي 2
(ناشي از گودبرداري) ساختمان هاي مجاور. 

 -  نظارت كلي بر حسن اجراي مراحل مختلف كار و مسئوليت هاي افراد دست اندركار از قبيل طراح، سازنده، 3
ناظر و شركت خدمات فني آزمايشگاهي ژئوتكنيك . 

مسئوليت هاي ذكر شده براي مرجع كنترل كننده رافع يا محدود كننده مسئوليت هاي حرفه اي صاحب كار و عوامل 
فني استخدام شده توسط وي در انجام صحيح امور نمي باشند. به عنوان نمونه چنانچه در گزارش ها يا طراحي هاي 
تسليم شده جهت صدور پروانه اشكالي وجود داشته باشد، حتي اگر اين مدارك توسط عوامل مربوطه كنترل و تأييد 

شده باشند، مسئوليت هاي حرفه اي صاحب كار و عوامل فني وي به صورت كامل به قوت خود باقي بوده و اين افراد 
بايد در قبال مراجع مربوطه و افراد ذينفع و يا زيان ديده پاسخگو باشند.  

  : ) شهرداري : اهم مسئوليت هاي شهرداري ها در پروژه هاي گودبرداري ساختماني شامل موارد زير استچ

 -  شهرداري ها مكلفند مشخصاتي از امالك مجاور را كه در سامانه آرشيو الكترونيك اسناد موجود است، در 1
اختيار صاحب كار قرار دهد.  

 - الزام صاحب كار و سازنده براي خريد بيمه مسئوليت و كيفيت در كليه گودبرداري ها . 2

 -  انجام تمهيدات الزم در گودبرداري هاي رها شده به هر طريق الزم جهت رفع خطر و اخذ هزينه هاي مربوطه 3
از صاحب كار . 

 -  كنترل گزارش هاي گودبرداري تهيه شده توسط ناظر.  4
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 -  در گودهاي با خطر زياد يا بسيار زياد حضور نماينده فني شهرداري در جلسه مشترك و تحويل و تأييد فرم 5
در خواست صدور مجوز شروع عمليات ساختماني . 

 - انجام بازرسي از گودبرداري هاي در حال انجام، كنترل نحوه انجام عمليات اجرايي گودبرداري و رعايت برنامه 6
زمان بندي اعالم شده . 

 قانون شهرداري ها، ماموران شهرداري مكلفند بر عمليات گودبرداري 100 ماده 7 -  با توجه به مفاد تبصره 7
ساختمان ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف به موقع جلوگيري نكنند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنها 

رسيدگي شده و در صورتيكه عمل ارتكابي آنها واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.  

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان شهرداري ها 33 آيين نامه اجرايي ماده 10 - مطابق تبصره ماده 8
موظفند نام و مشخصات سازنده ذيصالح معرفي شده توسط مالك و قرارداد منعقد شده با وي را، مگر در خصوص 

مالكان داراي پروانه اشتغال به كار اجرا، در پروانه ساختمان قيد نمايند؛ در غير اين صورت كليه مسئوليتهاي ذكر شده 
بر عهده شهرداري خواهد بود. در ( دستورالعمل اجرايي گودبرداري هاي ساختماني ) براي سازنده در اين دستورالعمل 

نقاط خارج از محدوده شهرها كه مرجعي به غير از شهرداري عهده دار صدور پروانه ساختمان است، مرجع صدور پروانه 
بوده و كليه وظايف و ( دستورالعمل اجرايي گودبرداري هاي ساختماني ) جايگزين شهرداري در اين دستورالعمل 

مسئوليت هاي ذكر شده براي شهرداري در اين دستورالعمل، بر عهده مرجع صدور پروانه، مانند بخشداري ها، دهياري 
ها، فرمانداري ها، شركت هاي عمران شهرهاي جديد، بنياد مسكن انقالب اسالمي و . . . خواهد بود.  

 ) مسئول ايمني كارگاه گودبرداري : مسئول ايمني كارگاه گودبرداري شخص حقيقي داراي حداقل پروانه اشتغال به ه 
كار كارداني در رشته عمران يا معماري است كه در گودهاي با خطر زياد و بسيار زياد جهت مراقبت از رعايت ايمني در 
كارگاه به كار گرفته مي شود. در گودهاي با خطر زياد يا بسيار زياد، از زمان شروع گودبرداري تا ايمن سازي دائم گود، 

حضور مستمر يك نفر آشنا به مسايل ايمني گود و حداقل داراي پروانه اشتغال كارداني (در رشته هاي عمران يا 
معماري) تحت عنوان مسئول ايمني كارگاه گودبرداري ، جهت مراقبت از رعايت ايمني براي كارگاه و كارگران ضروري 
است. بررسي و تأييد قابليت هاي فني، تعيين وظايف و كنترل نحوه انجام وظايف اين فرد توسط ناظر و استخدام وي 
توسط سازنده انجام مي شود. شرح وظايف و مسئوليت هاي مسئول ايمني كارگاه گودبرداري مطابق با ضوابط مندرج 

حضور مسئول ايمني در  در مبحث دوازدهم مقررات ملّي ساختمان (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) مي باشد. 
كارگاه صرفاً به منظور نظارت بر رعايت موارد ايمني مندرج در مبحث دوازدهم مقررات ملّي ساختمان در كارگاه بوده و 

به هيچ وجه رافع مسئوليت هاي سازنده، صاحب كار، ناظر، طراح، شركت خدمات فني آزمايشگاهي ژئوتكنيك و 
شهرداري در ايمن سازي گود و همجواري ها نمي باشد.  
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 قوانين و مقررات 

  ) آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني مصوب شوراي عالي حفاظت فني وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي1

  : قبل از اينكه عمليات گودبرداري و حفاري شروع شود، اقدامات زير بايد انجام شود :238ماده 

 .الف - زمين مورد نظر از لحاظ استحكام دقيقا مورد بررسي قرار گيرد

ب - موقعيت تاسيسات زير زميني از قبيل كانال هاي فاضالب، لوله كشي آب، گاز، كابل هاي برق، تلفن و غيره 
كه ممكن است در حين انجام عمليات گودبرداري موجب بروز خطر حادثه گردند و يا خود دچار خسارت شوند، بايد 

 .مورد شناسايي قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغيير مسير دائم يا موقت و يا قطع جريان آنها اقدام گردد

ج - در صورتي كه تغيير مسير يا قطع جريان تاسيسات مندرج در بند ب امكان پذير نباشد بايد به طرق مقتضي از 
 .قبيل نگهداشتن به طور معلق و يا محصور كردن و غيره، نسبت به حفاظت آن ها اقدام شود

 .د - موانعي از قبيل درخت، تخته سنگ و غيره از زمين مورد نظر خارج گردند

ه - در صورتي كه عمليات گودبرداري و حفاري احتمال خطري براي پايداري ديوارها و ساختمان هاي مجاور در 
بر داشته باشد، بايد از طريق نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب و رعايت فاصله مناسب و ايمن گودبرداري و در صورت 

 .لزوم با اجراي سازه هاي نگهبان قبل از شروع عمليات، ايمني و پايداري آنها تامين گردد

اگر در مجاورت محل گودبرداري و حفاري كارگراني مشغول به كار ديگري باشند بايد اقدامات   :239ماده 
 .احتياطي براي ايمني آنان به عمل آيد

 سانتي متر بوده و احتمال خطر ريزش وجود 120ديواره هاي هر گودبرداري كه عمق آن بيش از   :240ماده 
داشته باشد، بايد به وسيله نصب شمع، سپر و مهارهاي محكم و مناسب حفاظت گردد، مگر آنكه ديواره هاي داراي 

 .شيب مناسب (كمتر از زاويه پايدار شيب خاكريزي) باشند

 : در مواردي كه عمليات گودبرداري و حفاري در مجاورت خطوط راه آهن، بزرگراه ها و يا مراكز و 241ماده 
تاسيساتي كه توليد ارتعاش مي نمايند، انجام شود بايد تدابير احتياطي از قبيل نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب 

 .براي جلوگيري از خطر ريزش اتخاذ گردد

مصالح حاصل از گودبرداري و حفاري نبايد به فاصله كمتر از نيم متر از لبه گود ريخته شود. همچنين   :242ماده
 .اين مصالح نبايد در پياده روها و معابر عمومي به نحوي انباشته شود كه مانع عبور و مرور گردد
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ديواره هاي محل گودبرداري و حفاري در مواردي ذيل بايد دقيقا مورد بررسي و بازديد قرارگرفته و در   :243ماده 
 .نقاطي كه خطر ريزش بوجود آمده است، وسايل ايمني نصب و يا نسبت به تقويت آنها اقدام گردد

  ساعته يا بيشتر در كار24 - بعد از اينكه يك وقفه  الف

 - بعد از هر گونه عمليات انفجاري ب

 بعد از ريزش هاي ناگهاني  ج -

 - بعد از صدمات اساسي به مهارها د

 بعد از يخبندان هاي شديد ه -

 - بعد از باران هاي شديد و

: در محل هايي كه احتمال سقوط اشيا به محل گودبرداري و حفاري وجود دارد بايد موانع حفاظتي  244ماده 
براي جلوگيري از وارد شدن آسيب به كارگران پيش بيني گردد. همچنين براي پيشگيري از سقوط كارگران و افراد 

عابر به داخل محل گودبرداري و حفاري نيز بايد اقدامات احتياطي از قبيل محصور كردن محوطه گودبرداري،نصب نرده 
 .ها، موانع، وسايل كنترل مسير، عاليم هشدار دهنده و غيره انجام شود

شب ها در كليه معابر و پياده روهاي اطراف گودبرداري و حفاري بايد روشنايي كافي تامين شود و   :245ماده 
همچنين عاليم هشدار دهنده شبانه از قبيل چراغ هاي احتياط، تابلوهاي شبرنگ و غيره در اطراف منطقه محصور شده 

 .نصب گردد، به طوري كه كليه عابران و رانندگان وسايل نقليه از فاصله كافي و به موقع متوجه خطر گردند

قبل از قرار دادن ماشين آالت و وسايل مكانيكي از قبيل جرثقيل، بيل مكانيكي، كاميون و غيره و يا   :246ماده 
انباشتن خاك هاي حاصل از گودبرداري و حفاري و مصالح ساختماني در نزديكي لبه هاي گود، بايد شمع، سپر و 

 .مهارهاي الزم جهت افزايش مقاومت در مقابل بارهاي اضافي در ديواره گود نصب گردد

 استفاده   در صورتي كه از وسايل باالبر براي حمل خاك و مواد حاصل از گودبرداري و حفاري  :247ماده 
 به طور محكم و مطمئن نصب گرديده و خاك و مواد مذكور نيز بايد با محفظه هاي   بايد پايه هاي اين وسايل شود،

 .ايمن و مطمئن باال آورده شود

 وسيله  هرگاه ديواري جهت حفاظت يكي از ديواره هاي گودبرداري مورد استفاده قرار گيرد بايد به  :248ماده 
 .مهارهاي الزم پايداري آن تامين شود
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: در صورتي كه از موتورهاي احتراق داخلي در داخل گود استفاده شود، بايد با اتخاذ تدابير فني، گازهاي  249ماده 
 .حاصله از كار موتور به طور موثر از منطقه كار، كارگران تخليه گردد

: چنانچه وضعيت گود يا شيار به نحوي است كه روشنايي كافي با نور طبيعي تامين نمي شود بايد  250ماده 
 .جهت جلوگيري از حوادث ناشي از فقدان روشنايي، از منابع نور مصنوعي استفاده شود

: در صورتي كه احتمال نشت و تجمع گازهاي سمي و خطرناك در داخل كانال وجود داشته باشد بايد با  251ماده 
اتخاذ تدابير فني و نصب وسايل تهويه، هواي منطقه تنفسي كارگران به طور موثر تهويه گردد. همچنين در صورت 

 .تجمع آب در كانال بايد نسبت به تخليه آن اقدام شود

: در مواردي كه حفاري در زير پياده روها ضروري باشد، بايد جهت پيشگيري از خطر ريزش، اقدامات  252ماده 
احتياطي از قبيل نصب مهارهاي مناسب با استقامت كافي انجام و با نصب موانع، نرده ها و عاليم هشدار دهنده، منطقه 

 .خطر به طور كلي محصور و از عبور و مرور افراد جلوگيري به عمل آيد

: در گود ها و شيارهايي كه عمق آن ها از يك متر بيشتر باشد، نبايد كارگران را به تنهايي به كار  253ماده 
 .گمارد

 .در حفاري با بيل و كلنگ بايد كارگران به فاصله كافي از يكديگر به كار گمارده شوند  :254ماده 

: در شيار ها عميق و طوالني كه عمق آنها بيش از يك متر باشد، بايد به ازاء حداكثر هر سي متر طول،  255ماده 
 .يك نردبان كار گذارده شود. لبه بااليي نردبان بايد تا حدود يك متر باالتر از لبه شيار ادامه داشته باشد

براي رفت و آمد كارگران به محل گودبرداري بايد راه هاي ورودي و خروجي مناسب و ايمن در نظر   :256ماده 
 متر باشد، بايد براي هر شش متر يك سكو يا پاگرد براي نردبان 6گرفته شود. در محل گودهايي كه عمق آن بيش از 

ها، پله ها و راه هاي شيب دار پيش بيني گردد. اين سكو يا پاگرد ها و همچنين راه هاي شيب دار و پلكان ها بايد به 
 .وسيله نرده هاي مناسب محافظت شوند

عرض معابر و راه هاي شيب دار ويژه وسايل نقليه نبايد كمتر از چهار متر باشد و در طرفين آن بايد   :257ماده 
در صورتي كه اين حفاظ از چوب ساخته شود قطر آن نبايد از بيست سانتي متر  .موانع محكم و مناسبي نصب گردد

 .كمتر باشد

: در محل گودبرداري بايد يك نفر نگهبان مسئول نظارت بر ورود و خروج كاميون ها و ماشين آالت  258ماده 
باشد و نيز براي آگاهي كارگران و ساير افراد عاليم هشداردهنده در معبر ورود و خروج كاميون ها و ماشين آالت مذكور 

 .نصب گردد
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بدون استفاده ار تخته چوبي) ساخته مي شود )راه هاي شيب دار و معابري كه در زمين هاي سخت   :259ماده 
 .بايد بدون پستي و بلندي و ناهمواري باشد

افرادي كه در عمليات گودبرداري و حفاري بكار گرفته مي شوند بايد داراي تجربه كافي بوده و   :260ماده 
 .همچنين افراد ذيصالح بر كار آنان نظارت نمايند

 ) مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا ) مصوب شوراي تدوين مقررات ملي 2
 ساختمان وزارت راه و شهرسازي

 : بند ث : قبل از هرگونه گودبرداري و حفاري ، بايد در مورد وجود كابل هاي زيرزميني انتقال و توزيع 12-2-4-8
نيروي برق در منطقه عمليات ، بررسي الزم به عمل آمده و ضمن استعالم از مراجع ذيربط ، حريم هاي قانوني رعايت و 
در صورت لزوم اقدامات احتياطي از قبيل قطع جريان ، تغيير موقت يا دائم مسير ، حفاظت و ايزوله كردن اين خطوط 

 توسط مراجع مذكور انجام شود . 

 : وسايل و تجهيزات مكانيكي نبايد در نقاطي پارك ، نصب و مورد استفاده قرار گيرند كه خطر لغزش 12-6-1-3
 دستگاه ، ريزش ديوار محل گودبرداري و يا اشتعال گازها و مواد قابل اشتعال و انفجار وجود داشته باشد . 

 متر بوده و جداره هاي آن به نحو 4 : عرض راه شيب دار كه در گودبرداري ها ايجاد مي شود بايد حداقل 12-7-5-7
 مقتضي پايدار گردد . 

 : تخريب ديوارهايي كه براي نگهداري خاك زمين يا ساختمان مجاور ساخته شده اند ، بايد پس از اجراي 12-8-3-4
 سازه هاي نگهبان انجام شوند . 

پايداري و سرويس دهي ديواره   در صورتي كه در عمليات گودبرداري و خاك برداري احتمال خطري براي : 12-9-2-1
 قبل از گودبرداري و خاك برداري ، هاي گود ، ديوارها و ساختمان هاي مجاور و يا مهارها وجود داشته باشد، بايد

ايمن  با استفاده از روشهايي نظير نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب و رعايت فاصله مناسب وايمني و پايداري آنها 
 .گودبرداري و در صورت لزوم با اجراي سازه هاي نگهبان تأمين گردد

 پي و پي سازي "سازنده موظف است در عمليات گودبرداري و پايدار سازي جداره هاي گود مفاد مبحث  : 12-9-2-2
 و دستورالعمل اجرايي گودبرداري هاي ساختماني ابالغي وزارت راه و شهر "( مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان ) 

 سازي را رعايت نمايد . 

مراكز و تاسيسات داراي  در مواردي كه عمليات گودبرداري در مجاورت بزرگراهها، خطوط راه آهن يا : 12-9-2-3
 .يا ريزش جداره ها صورت گيرد ارتعاش انجام مي شود، بايد اقدامات الزم براي جلوگيري از لغزش
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ساختمان هاي مجاور ، دقيقًا توسط  در موارد زير بايد ديواره هاي محل گودبرداري، همچنين ديواره ها و : 12-9-2-4
نقاطي كه خطر ريزش ، لغزش يا تغيير شكل هاي غير مجاز به  شخص ذيصالح مورد بررسي و بازديد قرار گرفته و در

  .الزم از قبيل شمع و سپر نصب و يا مهارهاي موجود تقويت گردند وجود آمده است، مهارها و وسايل ايمني

  قبل از پايدارسازي كامل ، به صورت روزانه و بعد از پايدارسازي، حداقل هفته اي يك بار  :الف

  بعد از وقوع بارندگي، طوفان، سيل، زلزله و يخبندان  :ب

  بعد از هرگونه عمليات انفجاري  :پ

  بعد از ريزش هاي ناگهاني  :ت

  بعد از وارد آمدن صدمات اساسي به مهارها  :ث

مصالح ساختماني و ماشين   : براي جلوگيري از بروز خطرهايي نظير پرتاب سنگ، سقوط افراد، حيوانات،12-9-2-5
وسايل نقليه با كارگران و وسايل و ماشين آالت حفاري و  آالت ، سرازير شدن آب به داخل گود و نيز برخورد افراد و

 و در فاصله حداقل 9-5-12 و 2-5-12خاكبرداري، بايد اطراف محل گودبرداري و خاك برداري  با رعايت مفاد بخش 
  .شب و روز و از فاصلة دور قابل رؤيت باشند مجهز گردد  متر از لبه گود احداث و با عالئم هشدار دهنده كه در5/1

نور و تهويه هوا مواجه مي  در گودبرداري هايي كه عمليات اجرايي به علت محدوديت ابعاد آن با مشكل : 12-9-2-6
 .اقدام الزم به عمل آيد گردد، الزم است نسبت به تأمين وسايل روشنايي و تهويه هوا

 همچنين اين مواد نبايد  .شوند  متر از لبه گود ريخته1مواد حاصل از گودبرداري نبايد به فاصله كمتر از  : 12-9-2-7
  .عبور و مرور گرديده يا موجب بروز حادثه گردند در پياده روها و معابر عمومي به نحوي انباشته شوند كه مانع

مكانيكي، لودر، كاميون يا انباشتن  محل استقرار ماشين آالت و وسايل مكانيكي از قبيل جرثقيل، بيل : 12-9-2-8
مجاورت گود، بايد توسط شخص ذيصالح بررسي و حداقل  خاك هاي حاصل از گودبرداري و يا مصالح ساختماني در

 .رعايت شود فاصله مناسب تعيين گردد، اين فاصله بايد دقيقاً از لبه گود

 .به تنهايي به كار گمارده شود  متر مي باشد، نبايد كارگر در محل كار1در گودهايي كه عمق آنها بيش از  : 12-9-2-9

متر  4 نقليه نبايد كمتر از در گودبرداري ها، عرض معابر و راههاي شيب دار(رمپ) احداثي ويژه وسايل : 12-9-2-10
 .باشد
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بر ورود و خروج كاميون  در محل گودبرداري هاي عميق و وسيع، بايد يك نفر نگهبان مسئوليت نظارت : 12-9-2-11
ساير افراد، بايد عالئم هشدار دهنده در معبر و محل  ها و ماشين آالت سنگين را عهده دار باشد .براي آگاهي كارگران و

 .مذكور نصب گردد ورود و خروج كاميون ها و ماشين آالت

از انبار كردن و انباشتن مصالح ساختماني در نزديكي لبه هاي گودبرداري ، دهانه چاه ها ، گودال ها ، :  12-11-8-1
 پرتگاه ها و نظاير آن بايد جلوگيري به عمل آيد . 

  ) آيين نامه ايمني كار با ماشين آالت عمراني مصوب شوراي عالي حفاظت فني وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي3

  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ( مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني )55 ) نشريه 4

  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ( مشخصات فني عمومي راه )101 ) نشريه 5

 

 آواربرداري

  راه وجود دارد :2به طور كلي براي خالصي و رهايي اشخاصي كه زير توده هاي آوار مانده اند 

 الف ) پاك كردن يا برداشتن آوار تا زماني كه مصدومان پيدا و از زير آوار به بيرون كشيده شوند.

ب ) ايجاد راه گربه رو و اتصال راه خالي زير آوار به هم (ساختن تونل ـ كانال ) . در خصوص اين روش بايد توجه داشت 
حتي االمكان آن را كوچك  بسازيم تا بدين ترتيب آوار كمتري جابجا شود . به حدي باشد كه يك نفر بتواند به سرعت 

و به آساني در آن كار كند . چنانچه خيلي كوچك باشد برداشتن موانع و پيشرفت كار به كندي انجام خواهد گرفت. 
 در ايجاد راه گربه رو وجود دارد تيرآهن يا الوار مي باشد كه در صورت عدم جابجائي آوار ميتوان آنها را بريد  موانعي كه

 لوله ها مسير راه گربه رو  يا برش داد. در صورت وجود لوله هاي آب وگاز و برق در مسير ، بدون برخورد فيزيكي با اين
 الزامي است. را تغيير ميدهيم . همراه داشتن كپسول اطفا حريق به منظور احتمال آتش

 Stop براي مديريت مؤثر صحنه آسيب استفاده از روش   و در عين حال كارآمد يكي از بهترين روش هاي پيشنهادي
 مي باشد.

   Stop چند لحظه توقف كنيد. ايست . در شروع عمليات در صحنه آسيب )1
     Thinkدرباره شرايط خسارات و تلفات فكر كنيد. فكر كنيد. )2
  Observeنحوه كاهش آسيب و موارد خطرناك را دريابيد. مشاهده كنيد. )3
  Planningبرنامه ريزي اقدامات و عمليات و وسائل مورد نياز را مشخص كنيد. برنامه ريزي كنيد. )4
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 نكات مهم در عمليات برداشت آوار 

 كساني  آوارها را به دقت و به آرامي جابه جا كنيد ( از پرت كردن قطعات آوار خودداري كنيد تا به ديگر )1
 كه در اطراف هستند صدمه اي وارد نشود . )

 آوار برداري مي بايست از باال به پائين از سطح خارجي آوار به عمق صورت گيرد. )2
به منظور جلوگيري از فشار بار برروي آوار ، نجات گران بايد در موارد ضروري درون كفه هاي بدون  )3

حصاري كه توسط جرثقيل هاي مختلف بلند مي شوند قرار گيرند. از كمربند ايمني و طناب نجات براي 
 جلوگيري از سقوط نجات گران استفاده شود.

براي جلوگيري از فشار بار زيادي از آوار تيرآهن ، اشياي فلزي به صورت تكه هاي كوتاه جدا و بلند شوند و  )4
  . توسط طناب مهار شوند

 از دودكش ها و كانال هاي هوا حفاظت شود . )5
  مختلف ) .  شود. ( با تخليه سريع آب توسط پمپ هاي از تجمع آب در گودال هاي محوطه آوار جلوگيري )6
چنانچه در حين آوار برداري احتمال ريزش ساختمان وجود دارد با استفاده از شمع ها، جك ها ، فك هاي  )7

  .  جلوگيري شود باز شونده و تيرآهن از ريزش آوار
  حداقل به كاله و كفش ايمني مجهز باشند . كليه افراد حاضر در عمليات آوار برداري )8
 كنترل مهار آتش و اطفاء حريق در اسرع وقت صورت پذيرد . )9

 سرايت آتش نيز از اقدامات  خنك كردن   تأسيسات مجاور محل هاي آتش گرفته به منظور جلوگيري از )10
 ضروري است .

 خروج كليه وسائل موجود در صحنه آسيب به منظور جلوگيري از سرايت آتش. )11
افراد را به طرز صحيح از زير آوار خارج كنيد ( ابتدا سر و سينه مجروح سپس ساير قسمتهاي بدن ) .     )12

نكته : درخصوص رها سازي مصدوم از آوار با مشاهده قسمتي از باال تنه به هيچ عنوان قبل از آزاد سازي كامل ، 
 او را بيرون نكشيد.

 مصدوماني كه دچار شكستگي استخوان هستند را قبل از آتل بندي قسمت آسيب ديده حركت ندهيد. )13
افرادي كه از زير آوار بيرون مي آيند در صورتي كه به هوش باشند بيشترين اطالعات را از ديگر افراد زير  )14

آوار دارند پس الزم است ضمن روحيه دادن به نجات يافتگان درباره موقعيت ، سن و تعداد افرادي كه زير آوار 
 مانده اند سؤاالتي كرد .

 در صورتي كه در عمليات آوار برداري گرد و غبار زيادي به وجود آيد .  به صورت پودري انتشار آب )15
و در نقطه مشخصي دپو شود نه اينكه بدون داشتن هدفي  بايستي دور از محل خرابي آوارها حتي االمكان )16

  . از قسمتي به قسمت ديگر انتقال داده شود
آوار بايستي به شكل توده جمع آوري گردد. در انتقال آوار در يك محل تنگ و محدود ، افراد به خط زنجير  )17

  منتقل كنند .  ايستاده و ظروف محتوي خاك و آوار را
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 اهرم ها و جك ها 

اغلب افراد زير نخاله هاي فرو ريخته گير مي كنند و معموال اين نخاله ها براي جابجايي با دست بسيار سنگين 
هستند لذا بايد با نحوه صحيح استفاده از اهرم ها و جك ها كه به منظور جابه جايي نخاله ها استفاده مي شوند 

 آشنا شويم .
 يك اهرم مي توان استفاده كرد . هرجسم جامدي مثل مصالح ساختماني  اهرم ها : ميله آهني يا چوبي را به عنوان

مي تواند تكيه گاه خوبي براي اهرم ها باشد . بهترين روش اين است كه جابجايي در فاصله كم انجام شود . يك 
بلوك را براي نگاه داشتن آوار زير آن قرار دهيد . از استحكام بلوك ها مطمئن باشيد سپس جابجايي ديگر و يك 

بلوك ديگر . هيچ گاه اهرم ها را به طور تصادفي به كار نبريد ممكن است خطرناك باشد. مصدوم و نجات گر هر دو 
 در معرض خطر مي باشند . 

جك (فك)  : يك سيستم مكانيكي است كه براي بلند كردن اجسام سنگين طراحي شده است . استفاده از آن نياز 
استفاده از جك ها  به آگاهي از ظرفيت تحمل و ارتفاع مطمئنه و تمرين دارد تا كار به صورت ايمن انجام شود .

متوالي است . همرا ه داشتن شمعك هاي مناسب و الوارهاي چوبي براي  نيازمند آشنايي كامل با آنها و تمرين هاي
 فيكس كردن آوارها بعد از بلند كردن ، ضرورت دارد. انواع جك ها عبارتند از :

 ) جك مكانيكي (جك اتومبيل )1
 ) جك هيدروليكي (جك با فشار روغن )2
 ) جك پنوماتيكي (جك با فشار هوا )3
 

 كمكهاي اوليه 

 بعد از نجات مصدوم از زير آوار تا رسيدن آمبوالنس و گروه هاي نجات مي توان موارد زير را به دقت انجام داد :

 به دهان . بدهيد تنفس مصنوعي وي به فوراً صورت اين غير در . ميكشد نفس مصدوم كه شويد مطمئن )١
 . مي باشد روش موثرترين دهان
 اگر و قرار داده راحت وضعيت در را مصدوم و نموده كنترل را خارجي خونريزي مستقيم فشار بوسيله  )٢

 . دهيد قرار باالتر را ديده صدمه قسمت دارد امكان
 مشكالت به منجر است ممكن زيرا دارد قرار اولويت در مورد ايندر صورتي كه مصدوم بيهوش باشد  )٣

  دهند اجازه صدمات اگر . شود خفه است ممكن كشيده دراز باز طاق كه بيهوش هنگامي فرد . گردد تنفسي
 دراز (  .داد قرار ) بهبودي( ريكاوري  كشيدن دراز وضعيت در را بيهوش فرد ، بدون مراقب شرايط در بايد

 باالتر ) . كمي راست پاي و كتف راست و رو به كشيدن
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 نتيجه گيري

هدف اصلي اجراي ايمن گودبرداري هاي ساختماني حفظ جان و مال انسان هاي داخل و خارج از گود و جلوگيري  
از بروز حوادث مي باشد و اين مهم ميسر نمي شود مگر اينكه همه افراد دست اندر كار پروژه هاي گودبرداري 

ساختماني و سازمان هاي ذيربط به وظايف و مسئوليت هاي خود در اين زمينه آگاه بوده و به آن عمل كنند . كليه 
گودبرداري هاي ساختماني صرف نظر از اينكه ديواره هاي آن بعد از گودبرداري پايدار بماند يا نماند بايستي بوسيله 

سازه هاي نگهبان مهاربندي گردد كه اين كار يكي از اصول مهم و پيچيده مهندسي به شمار مي رود و بايد توسط افراد 
 با صالحيت و با تجربه طراحي ، اجرا و نظارت شود . 

 منابع و مراجع

 دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان_ اصول و مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان  •
 آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني مصوب شوراي عالي حفاظت فني وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي •
 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا ) •
 مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان ( پي و پي سازي ) •
 دستورالعمل اجرايي گودبرداري هاي ساختماني مصوب شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان •
_ مديريت كنترل و نظارت ساختمان شهرداري شيراز _ دستورالعمل ايمني گودبرداري و سازه نگهبان  •

 كارگروه تخصصي ژئوتكنيك و گودبرداري
 اداره كل بازرسي كار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي •
 سازمان نظام مهندسي ساختمان •
 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني •
 پايگاه اطالع رساني اورژانس •
 اينترنت •
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