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د خر و   ن   ا ج د     ن و دا خ م    ان هب    

 و اه دانستو دقیق، و کامل بصىرت ،ربآورد و متزه گام هب گام آمىسش ربای

رید کنار را  خىد نیشیپ اهی آمىختو  .نمامیی یادگرفتن هب شزوع ابتدا  اس ات بگذا

 .ساسیم استىاررت را  خىد دانش اهی پاهی ات بیامىسیم دوباره ، است السم گاهی
 

ت     رفتن نیس  همیشو قصو 
دیم ایی  خىهب   ربگر  هی وقته

 





 اص ػثاستست خاکی ػولیات :
ّا سیطِ ٍ دسختاى ٍجَد اص پشٍطُ هسیش کشدى تویض ◄
ًاهشغَب ٍ ًثاتی خاکْای تشداضت ◄
هَسدًظش سقَم تا ...ٍ کٌی، کاًال کٌی، پی جْت خاک تشداضت ◄
ضذُ خاکثشداسی سغَح سگالط ٍ تسغیح ◄
ضذُ خاکثشداسی سغَح کَتیذى ٍ پاضی آب ◄

     در این فصل نیز کاربرد داردعملیات خاکی با دست نکات مطرح شذه در بخش ،.

َهتش - هتشهکؼة ٍ هتشهکؼة -  هتشهشتغ ،هاضیي تا خاکی ػولیات دس گیشی اًذاصُ ٍاحذّای .تاضذ هی کیل
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 یا هَجَد خاکشیضّای ضیشٍاًی سٍی ّا پلِ احذاث اص ًاضی خاکی ػولیات حجن  
ٍ هطاٍس هٌْذس پیطٌْاد تا ،(پلِ تِ ًیاص دسصَست) خاکشیض تستش ّای سشاضیة

.ضذ خَاّذ پشداخت ٍ هحاسثِ اجشایی ّای ًقطِ هغاتق کاسفشها، تاییذ
  هطاٍس هٌْذس دستَسکاس عثق ،ساًتیوتش10 دسحذ ًثاتی خاکْای تشداضت ٍ

دس خاکثشداسی سدیف تشاساس آى، ّضیٌِ ٍ اًجام کاسفشها تصَیة تا تشآى اضافِ
.هیطَد پشداخت ًشم، صهیي
 ٌِیِ ّای ّضی ْای اص قشضِ هحل اص خاک ْت .گشدد هی پشداخت ٍ هحاسثِ فصل ایي خاکثشداسی سدیف
 خاکشیض تستش ًثاتی خاک کِ حالتی دس یا ضذُ کَتیذُ عثیؼی صهیي دس  جاًطیي خاک ضخاهت  
: تشای ضَد تشداضتِ ساًتیوتش15 تا

 85 ساًتیوتش 3 تشاتشتا اصالحی اضَ سٍش تِ کَتیذگی دسصذ...
 90 ساًتیوتش 3 تشاتشتا اصالحی اضَ سٍش تِ کَتیذگی دسصذ...
 95 ساًتیوتش 3 تشاتشتا اصالحی اضَ سٍش تِ َتیذگیک دسصذ...
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 ضَد هی هحاسثِ تْاء اضافِ اٍل هتش 2 اص تیطتش ػوق هتش2 ّش اصاء تِ دستی سٍش دس
.ضَد هی هحاسثِ اٍل هتش 2 تش هاصاد هتش یک ّش (هکاًیکی تیل) هاضیٌی سٍش دس ٍلی

  دپـو و هصـرف خـاک
:خاک تاقیواًذُ دس هحل ػوذتا دس ایي ًَاحی  کاستشد داسد

  کٌاس پی ّا
  ها تیي فًَذاسیَى ّا
   ٍ سٍی لَلِ ّا، کاًالْا...
  صیش فضای سثض

   سا داسین 31002تشای هصشف خاکْای تاقیواًذُ آیتن.
  20504آیتن : اگش خاک سا حول ًکشدین ٍ کٌاس گَد گزاضتین ٍ تؼذا تشگشداًذین داخل گَد

:تِ ػثاست دیگش
.دیگر حمل پرداختن می ضود( تهیه خاک مناسب)خاک مورد مصرف در خاکریس از محل دپو تامین ضود 

.حالت دیگر این است که خاکبرداری انجام ضود ولی خاک کنار گود بمانذ
در اینصورت نیس حمل پرداخت نمی ضود و استفاده مجذد از این خاک به روش

.است 31001و ماضینی  20504دستی 
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  هاشین آالت عولیات خاکی
جْت ػولیات تسغیح تستش کاستشد داسد :  گشیذس  ◄ 

تا ٍاحذ هتشهشتغ  30801آیتن   ●

صشفا ػولیات کٌذى سا اًجام هیذّذ صهاًی کِ کاس دس سغح سٍیِ تاضذ: تلذٍصس ◄
هتش کاس هیکٌذ 1حذاکثش تا ػوق  ●
قذستص اص لَدس تیطتش است  ●
3فصل  1تا ٍاحذ هتش هکؼة، آیتن ّای گشٍُ  30104ٍ  30103  ●

قذستص اص تلذٍصس کوتش است  -کٌذى دس هحلْای ًشم ٍ تاسگیشی : لَدس ◄ 
ػولیات کاس دس گَد سا تِ دلیل ضؼاع حشکتی تْتش اًجام هی دّذ  ●
ّواى آیتن ّای تلذٍصس تا ٍاحذ هتشهکؼة   ●

ػوذُ  کاستشد آى دس کاًال کٌی، هسیش جذاٍل ٍ:  تیل هکاًیکی ◄ 
.هَاسد هطاتِ است

تا ٍاحذ هتش هکؼة  3فصل  5آیتن ّای گشٍُ   ●
د ضؼاع ػولیاتی اش    ● ِ پاییي هی ٍس ش یک هتشی ک ِ اصاءّ  یکی ت ص هی یاتذ  دسصذ15تیل هکًا .کّا



 هصالح جایگضیٌی ٍ تشداضت هیضاى ٍ ًَع اجشا، ًحَُ هَسد، تشحسة لجٌی، صهیٌْای دس
کاسفشها تصَیة اص پس ٍ پیطٌْاد هطاٍس هٌْذس تَسظ تستش، تحکین هٌظَس تِ

.هیطَد گزاضتِ اجشا ِت
 پیواًکاس ٍ هطاٍس هٌْذس حضَس تا تستش تحکین اص پس ضذُ، یاد اجشایی ػولیات

.هیگیشد قشاس پشداخت هالک کاسفشها، تاییذ اص پس ٍ ضذُ صَستوجلس
 یا ٍ ضٌی ساّْای دس ،030705 تا 030703 سدیفْای هَضَع خاک حول کِ دسصَستی

ّای ضشیة تشتیة تِ ،آسفالتی ساّْای دس هصالح حول سدیفْای تِ ضَد، اًجام ًطذُ ساختِ
.گشدد هی اػوال 30/1  ٍ 15/1
 ضَد، اًجام گَد دس آى، هطاتِ ٍسیلِ یا تَلذٍصس تا گَدتشداسی یا خاکثشداسی کِ دسهَاسدی 
  خاسج تِ خاکثشداسی اص حاصل هَاد اًتقال صؼَتت ٍ هاضیي، ػولیات ضؼاع هحذٍدیت ػلت تِ

.هیطَد پشداخت 030402 ٍ 030401 سدیفْای تْای اضافِ گَد،
 یا هحذٍدیت ٍجَد ٍ خاکثشداسی دس ساصی پشٍفیل تاتت

،(است ضذُ یاد صشاحت تِ کِ آًچِ استثٌای تِ) خاکی ػولیات دس صؼَتت
.گشدد ًوی پشداخت ای جذاگاًِ تْای        



دیذُ هتش20 تا فْشست سدیفْای دس حول ،لَدس تا گَدتشداسی ٍ خاکثشداسی ػولیات دس
هیتَاى کاسفشها تصَیة ٍ هطاٍس دستَسکاس دسصَست دلیل ّویي تِ .است ضذُ
.کشد جاتجا هتش50 تا حذاکثش سا حاصل خاک
 ػَاسض تؼٌَاى ّایی ّضیٌِ ،تادی هاسِ تشداضت تشای کِ هحلْایی دس،

داسی ستاسُ سدیف تشآٍسد، تْیِ ٌّگام گیشد، هی تؼلق آى هاًٌذ ٍ استخشاج اص قثل اسصش
.هیطَد هٌظَس ضذُ یاد ّضیٌِ جثشاى تشای ،031101 سدیف تِ تْا اضافِ تصَست
.شذ نخواهذ انجام بهايی اضافه و پرداختی هیچگونه رديف، اين بینی پیش عذم درصورت ◄

 تْا فْشست دس کَتیذى ٍ آتپاضی ّای ّضیٌِ اػوال :
هتـرهربـع  تشحسة     خبكبرداري  تشای  ◄
هتـرهكـعب  تشحسة     خبكـریـزي  تشای ◄
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  گردد توجه زير هوارد به وضعیت صورت تنظین برای :
ًقطِ اص خاسج کٌی پی ػشض اضافِ -   آب تشاص کذ -
دستی چشخ تا خاک حول -   ّا چاُ ػشض ٍ استفاع -
صَستجلسِ خاکْای حول فَاصل -

           خاک حول  های هسينه
کاسگاُ خاسج تِ کٌی کاًال ٍ گَدتشداسی ،کٌی پی ،خاکثشداسی اص حاصل خاکْای حول دسهَسد ◄
هیطَد هحاسثِ ضذُ کٌذُ هحل ّای اًذاصُ عثق هیطَد، حول کِ خاکی حجن خاکشیضّا، یا
  پشداخت ٍ است گشدیذُ هٌظَس فْشستثْا قیوتْای دس تَسم، یا حجن افضایص تِ هشتَط ّای ّضیٌِ ٍ

.آهذ ًخَاّذ ػول تِ تاتت ایي اص دیگشی
  ایي هصشف ػذم ضًَذ، هصشف خاکشیضّا دس تایذ ضذُ، یاد هَاسد اص حاصل خاکْای توام ◄

 تصَیة ٍ هطاٍس هٌْذس پیطٌْاد تِ هٌَط کاسگاُ، خاسج تِ آًْا حول یا خاکشیضّا دس خاکْا
.است اجشایی صَستوجلس تٌظین ٍ کاسفشها
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 ِسَصا هَاد اص استفادُ تا ٍ هکاًیکی ٍسیلِ ّش تا سٌگی خاکثشداسی حجن حذاکثش هحاسث ٍ
:آى کشدى تَدُ ٍ تشداضت ثقل هشکض اص هتش20 فاصلِ تا خاکثشداسی، اص حاصل هَاد حول

 دیگش هَاد اص استفادُ دسصَست جایگضیي ديـناهیـت ٍصى هقذاس:
گشم  300   آًفَ پَدس کیلَگشم ّش
گشم  550                  آرس پَدس کیلَگشم ّش
گشم  1000   کاستشیجی اهَالیت کیلَگشم ّش
  گشم   1800  پٌتَلیتی تَستش کیلَگشم ّش
  گشم  700   آًفَ –آل کیلَگشم ّش
 ضذُ هصشف هٌفجشُ هَاد ٍصى تِ تَجِ تا سٌگی خاکثشداسی تشای ضذُ هحاسثِ حجن کِ دسصَستی

،تاضذ پشٍفیل ٍ ًقطِ عثق سٌگی تشاًطِ حجن اص تیطتش
.تَد خَاّذ ػول هالک پشٍفیل ٍ ًقطِ عثق سٌگی خاکثشداسی حجن

(طبق صورتجلسه بب مسئوالن ذیربط)  -( کیلَگشم) ديناهیت هصرف شذه در خاکبرداريهای سنگی
0.25عـذد   تـقـسـیـم بـر ؛



  اًفجاس اهکاى خاظ، تاسیسات تا خاکثشداسی ػولیات اص تخطی هجاٍست دلیل تِ کِ صَستی دس
  تاضذ الصم کاسفشها تاییذ ٍ هطاٍس هٌْذس دستَس عثق ٍ تاضذ ًذاضتِ ٍجَد هؼوَل صَست تِ
  تْای تِ دسصذ 30 ػولیات اص حجن آى تشای ضَد، اًجام (آسام اًفجاس) هحذٍدیت تا اًفجاس کِ

.هیطَد اضافِ ، 030201 سدیف
  ضذُ تؼییي تْای هتش100 فاصلِ تا آالت، هاضیي تا خاکی ػولیات اص حاصل هَاد حول تاتت
 اص کیلَهتش،10 تا هتش500 اص هتش،500 تا هتش100 اص حول فَاصل تشای .داسد ٍجَد

  هاصاد ّای فاصلِ سدیف ّش تشای ٍ کیلَهتش30 اص تیص فَاصل ٍ کیلَهتش30 تا کیلَهتش10
:گشدد هی هٌظَس سدیف آى قیوتْای تِ اػوالی ضشایة سدیف ّواى دس رکشضذُ

  متر500  کمتراز و  متر100  از بیص حمل فاصله  

  کیلومتر10  کمتراز و  متر500  از بیص حمل فاصله 

  کیلومتر30 کمتراز و  کیلومتر10 از بیص حمل فاصله 

  کیلومتر30 از بیص حمل فاصله

100   -   500
100

4 =
0/5   -   10

1
9/5 =

10   -   30
1

20 =



.می باضنذ متر 700که به فاصله حمل تا محل انباضت  10×6مطلوبست هسینه گودبرداری و حمل خاک یك استخر به ابعاد 
.جسء راههای آسفالتی است متر 700زمین محل نرم است و این 
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