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پیش گفتار

امروزه اهمیت و نقش انکارناپذیر پروژههای ساختمانی در تحقق توسعه پایدار ،عرصههای مختلفی را در زمینه مهندسی
عمران مطرح نموده و متخصصین امر را به نگرش اصولی و فراگیر وا داشته است .در پروژههای ساختمانی هرچند ،دقت نظر
طراح و بهرهگیری از ظرایف مهندسی و ابزارهای نوین محاسباتی وآئیننامههای تدوینی پشتوانه مطمئنی در تهیه نقشههای
اجرائی کارآمد تلقی میشود ،لیکن تحقق معیارهای مهندسی در فرایند اجرا آگاهی از ظرایف و دقایق  سازوکار سازهای و
بهکارگیری مهارتها و اندوختههای تجربی و میدانی حاصله را در مراحل مختلف اجرای ساختمان الزامآور مینماید .کتاب
حاضر با عنایت به چنین واقعیتی تدوین گردیده و مؤلف با حضور مشتاقانه و هدفمند در کلیه مراحل پروژهها بر آن بوده
است تا با دید مهندسی راهکار عملی برای تحقق گامبهگام دیدگاه طراح در پیادهسازی نکات سازهای از مرحله تخریب ،اجرا
و اتمام ساختمان را بخصوص برای مجریان حرفهای و مهندسین جوان بهصورت توصیفی و تصویری ارائه دهد .شکی نیست
که امروزه منابع متعددی در زمینه تخریب و اجرا در دسترس میباشند لیکن وجه تمایز این نوشتار تجربه میدانی نویسنده
در جایگاه مهندس مجری و ناظر و مشاهده عینی و ارائه راهکار عملی برای انجام هریک از موارد سازهای در فرایند اجرای
پروژههای مختلف بوده اسـت .امید اسـت کتاب حاضر با عنوان "ناظر حرفهای سـاختمان" گامی در جهت انتقال تجارب و
ایجاد تعامل با جامعه کارشناسی و دستاندرکاران اجرای پروژههای ساختمانی تلقی گردیده و زمینهای برای تداوم نشر دانش
مهندسی و مهارتهای فنی و نوآوریها توسط مؤلف و همکاران ایشان فراهم نماید.
از ارائه نکتهنظرات و بیان دیدگاه و پیشنهادات توسط خوانندگان گرامی استقبال کرده و آدرس اینترنتی @faraz_omran
  yahoo.comبدین منظور معرفی میگردد.
دکتر فیروز بهادری خسروشاهی
مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور
آب و عمران فرازاندیش

مقدمه مولف

سالهای قابل توجهی از نگارش مقررات ملی جهت بهبود و نیز استاندارد سازی شرایط ساخت و ساز کنونی میگذرد با
این وجود به نظر میرسد پیاده سازی بند بند این مقررات کاری دشوار و احتماال مربوط به نسلهای آینده خواهد بود .ولی این
کلیت ارائه شده ،تمام ماجرا نیست و با توجه به رشد غیر قابل تصور سیستمهای ارتباطی پلهای متعددی بین قوانین موجود
در دل مقررات ملی و مهندسـان ناظر ایجاد شـده اسـت .مهندسینی که مسوولیت بسیار سنگین نظارت بر اجرای پروژههای
ساختمانی در ابعاد و اشکال گوناگون را در شهرها و شرایط مختلفی بر عهده گرفته یا خواهند داشت .شغل نظارت پروژههای
ساختمانی که به صورت خالصه در بین مهندسین و مجریان پروژههای مسکونی به نظارت نیز مشهور است حرفه ای کامال
تخصصی و تجربی آکادمیک است .مهندسین ناظر نیازمند درک سازه و خاک از آغاز تا پایان ،رفتار المانهای سازه ای ،ارتباط
مصالح با رفتار سازه  ،قوانین و مقررات بسیار گسترده و فراوان  ،رفتار شناسی و علوم اجتماعی ،بهداشت و ایمنی و در نهایت
تجارت هستند!! .تمام موارد ذکر شده مانند بازوانی هستند که در صورت مجهز شدن ناظر به آنها توان پیمودن مسیر دهشتناک 
نظارت در ایران را آسانتر میسازد .علم هر چه بیشتر به این موارد منجر به ایجاد ارتباط هر چه بیشتر نیز بین همکاران مهندس
در شهرها و حتی کشور شده است .بسیار دور از انصاف است که نقش کلیدی سازمانهای نظام مهندسی در شناخت وظایف
ما مهندسین ناظر را نادیده گرفته و آن را فقط به عنوان یک رسالت برای این ارگانهای حیاتی در این حرفه بدانیم .مهندسین
ناظر تشـنه و نیازمند حمایت همه جانبه از طرف تمام ارگانهای وابسـطه به صنعت سـاختمان اند زیرا به طور حتم این افراد
به عنوان افسـران بی ادعای خط مقدم نبرد با سـختیهای هولناک اجرای سـازههای بتنی و فوالدی هسـتند .افرادی که قبول
مسوولیت کرده و نیز عاشقانه تولد سازه ای زیبا و نو را نظاره گر خواهند بود .پرتو دانش درباره شناخت مسوولیتها و وظایف
در این حرفه در سـالهای اخیر به برکت کتابها ،نشـریهها ،کنفرانسـها ،همایشها و  ...گستره بی سابقه ای داشته به طوری که
کمتر فردی در جامعه حرفه ی نظارت را ناشناخته و ناشنیده بداند .این مطلب هم دارای حسن و هم دارای قبح است .حسن
مطلب با عنایت به نشر کتب گوناگون در حیطه نظارت در دسترس تر شدن مطالب سودمند و کار آمد جهت انجام وظایف
حرفه ای مهندس ناظر اسـت و قبح آن ارتقای توقع بیش از پیش جامعه از ناظرین به منظور انجام این رسـالت سـنگین که
به حق دارای دشـواریها و سـنگالخهای فراوانی نیز در مسـیر خود است ،میباشد .با توجه به مطالب ارائه شده نویسنده این

کتاب که خود را مفتخر به انجام حرفه ی نظارت میداند ،برآن شده است تا با توجه به تجربیات خود رسالت هر چند اندک 
خویش را با توسل به تجربیات واقعی کارگاهی و نیز با کمک دنیای مجازی ،مجموعه ای از نکات را که دانستن آنها در نظر
نویسنده میتواند برای همکاران ناظر مفید باشد گرد آوری کرده و با چاپ به شکل کتاب در اختیار سروران گرامی قرار دهد.
این کتاب مشتمل بر نکات حقوقی و فنی همراه با تصاویر متعددی است که از گستردگی وسیعی از کتابها ،سایتهای متعدد،
تجربه ارزنده همکاران  ،مقررات ملی ،آیین نامهها  ،دانش و تجربه فنی نویسنده و  ...درباره سازههای بتنی و فوالدی است.
امید است تا با دید و بررسی موشکافانه شما سروران گرانقدر نقاط ضعف و قوت این اثر نمایان گشته و اینجانب مفتخر به
ارائه اثری ارزنده تر و سودمندتر در آینده گردم .به همین منظور آدرس اینترنتی  bahadorireza88@yahoo.comرا خدمت
شما عزیزان معرفی مینمایم.
مهندس رضا بهادری خسروشاهی
پایه  2نظارت و اجرا
زمستان 1396
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در هر پروژه سـاختمانی فارغ از طی کردن مراحل قانونی 1جهت عقد قرارداد 2و دریافت پروانه سـاختمان ،پس از دریافت
مجوز شـروع به کار از مهندس ناظر کارگاه ،و طی کردن مراحل آماده سـازی و تجهیز کارگاه ،مرحله تخریب که از مراحله
آغازین اجرای پروژه است برای تمام افراد درگیر با پروسه ساخت از حساسیت باالیی برخوردار خواهد بود .برای این منظور
شناخت آئین نامهها مانند مبحث  12مقررات ملی و دستورالعملهای قانونی برای مهندسین ناظر کارگاه و مجریان ضروری
است .چرا که هر پروژه ساختمانی دارای پتانسیل حوادث ناگوار و دلخراش میباشد که به طور حتم سهل انگاری در اجرا،
یکی از مسائل تاثیرگذار در رخ داد چنین حوادثی خواهد بود .با توجه به مطالب ،در این کتاب در آغاز فصل اول بخشهایی
از فصل پنجم آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مربوط به تخریب ساختمان و نیز نکاتی از مقررات ملی جهت درک 
موضوع ارائه شده است .به مهندسین گرامی توصیه میشود که " آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی را در کنار مباحث
مقررات ملی " مطالعه و بکار ببرند .آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مشتمل بر  9فصل و  324ماده ،به استناد مواد 85
و  86قانون کار جمهوری اسالمی ایران در جلسه مورخ  1381/2/17شورایعالی حفاظت فنی مورد بررسی نهایی و تایید قرار
{ -1حرفه ی مهندسی فقط شامل مسائل و امور فنی نیست بلکه یک مهندس باید به مسائل حقوقی این حرفه نیز واقف باشد وگرنه در فراز و نشیب این حرفه زمین گیر
میشود .به عنوان مثال :گر چنانچه کسی که با ناظر قرارداد امضا میکند ،شخص مالک نباشد و سازنده یا یکی از شرکای مالک باشد ،الزم است که کپی وکالت نامه ایشان ضمیمه
قرارداد شود ،توصیه میگردد اصل وکالت نامه نیز رویت شده و با کپی مقایسه گردد تا جعلی نباشد (پروندههای بسیاری در مورد جعلی بودن وکالت موجود است که ناظرین
تاوان پس داده اند) .نکته ای وجود دارد و آن اینکه در مورد لزوم آمدن این جمله "حق امضا با وکیل میباشد" در وکالت نامه حساسیت به خرج داده نشود ،همین که وکالت
نامه ای موجود باشد که شخصی که وکالت نامه دارد با آن به سازمان و ادارات مراجعه کند و انعقاد قرارد نماید ،کافی است .وقتی وکالت نامه را شهرداری از شرکا میپذیرد
و برگ تعهد ناظر را از ایشان امضا میگیرد ،بدیهی است که ناظر هم میتواند آن وکالت را بپذیرد اما باید کپی وکالت نامه توسط ناظر گرفته شود .مهندس کامیار میررضوی}
 { -2توصیه میشـود قرارداد نظارت به دقت خوانده شـود که برای تک ناظره ،چهارناظره و شـرکتهای حقوقی فرمها متفاوت هسـتند .در چهارناظره یا پنج ناظره تک تک
ناظرها باید فرم تعهد نظارت را امضا کنند و به مالک تحویل دهند ،در مورد قرارداد هم میتوانند ناظرها هر کدام قرارداد جدا امضا کنند یا همه با هم یک قرارداد امضا کنند
و ناظر هماهنگ کننده نیز میتواند قرارداد جدا امضا کند ،اما توصیه میشود همان الگوریتم پیشنهادی سازمان رعایت گردد ،هر چند هر کدام ضعفهایی دارند .موضوع مهم در
خصوص امضای قرارداد اینست که ابتدا قرارداد را امضا کنید و همزمان برگه تعهد را محضری کرده و به مالک تحویل دهید و مبادا برگه تعهد را قبل از امضای قرارداد در
اختیار دفتر خدمات مهندسی یا مالک قرار دهید .چون شما باید بدانید که شخص دیگری غیر از مالک یا وکیل ایشان قرارداد را امضا نخواهد کرد .بهتر است همزمان قرارداد
امضا شده و برگه تعهد نظارت محضری شود .مهندس کامیار میررضوی }
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گرفت و در تاریخ  1381/6/9به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.
−−با این حال در صورت تناقض مالک نهایی ارزیابی ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا برای مهندسـین ناظر مباحث
دوازدهم و بیسـتم مقررات ملی سـاختمان اسـت و مهندسـین ناظر و مجری باید به این دو مبحث کامال مسلط بوده آن را
همواره با خود داشته باشند و در گزارشات دوره ای خود به آنها استناد کنند.
−−همانطـور کـه اشـاره گردید ،رعایت ایمنی و حفاظت کار و کارگران ،در حیـن اجرا باید مطابق مباحث مقررات ملی
ساختمان ایران ،مانند مبحث  112و  220انجام گیرد .با توجه به محدودیت در ارائه مطالب کتاب و نیز گستردگی مطالب
موجود در مباحث مقررات ملی مطالعه این مباحث را بر عهده خوانندگان میگذاریم با این حال؛ در ذیل جهت ارائه چند
مثـال ،بـه برخی نکات مهم جهـت نظارت بر رعایت نکات ایمنی در کاربرد برخی از وسـایل و تجهیزات کارگاهی ارائه
شده است.
1-1اسـتفاده از برخی تجهیزات کارگاهی مانند ارهآهنبر و سـنگبر (دسـتگاه سنگ فرز) و برخی وسایل گودبردای مانند
بابکت و لودر باید توسط افراد با تجربه انجام گردد.
2-2در اسـتفاده از باالبـر بایـد بیش از ظرفیت دسـتگاه بـار حمل نگردد " .به عنوان مثـال :در برخی موارد مانند جابجایی
قالبهای اسکلت بتنی و جکها ،برخی کارگران برای تسریع در کار ،باری بیش از ظرفیت دستگاه را جابجا میکنند که
این بسیار خطرساز بوده زیرا در صورت عدم توانایی دستگاه در جابجایی بار از پایین به باال ،خطر سقوط مصالح وجود
خواهد داشت".
3-3در ضمن به هیچ عنوان اجازه استفاده پرسنل و کارگران در کارگاه از باالبر جهت جابجایی در طبقات داده نشود .زیرا
باالبر بر خالف آسانسور هیچ نوع امکانات جلوگیری از سقوط ناگهانی را ندارد .لذا نصب عالئم هشدار دهنده در کارگاه
الزامی است.
4-4در کارگاه به خصوص هنگام اجرای ستونهای سازه بتنی جهت جلوگیری از سقوط افراد باید نردبانهای مناسب وجود
داشته باشد .که متاسفانه در بسیاری از پروژهها مشاهده نمیشود .در ضمن از ساختن و استفاده از نردبانهایی ابداعی که
پیمانکاران ضرورت ًا و موقت ًا برای اجرای کارشان ،ناچار به ساخت آنها هستند!!! حتما جلوگیری گردد.
5-5سازههای موقت توسط داربست در جلو و اطراف کار جهت محافظت از عابراین و کارگران (در صورت خطر احتمال
سقوط) اجرا گردد .مخصوص ًا در کارگاههایی که در کنار خیابانها و محلهای عبور مرور هستند.
6-6در صورت کاربرد تجهیزات گود برداری ،مجری ساختمان به بهانه حفظ ایمنیسازههای مجاور ،حق هیچ گونه تعرضی
به ساختمانهای مجاور و همسایهها و اعمال تغییرات در دیوار آنها به بهانه اجرای سازههای نگهبان را ندارد .این مورد جرم
بوده و مالکین حق پیگیریهای قانونی خواهند داشت .سازههای نگهبان بدون ابداع و طبق نقشهها اجرا شود.
−−بـه طـور حتم  نظارت یک حرفه تمام وقت بوده و علی رغم نیاز به تسـلط مهندسـین ناظـر به مباحث مقررات ملی
جهت حفظ ایمنی در طول کار ،تجربه اندوزی ،درک راه کارهای برقراری ارتباط ،دانش و شناخت آیین نامهها و هم چنین
دستورالعملها مانند راهنماهای عمومی ناظران منتشر شده توسط سازمان نظام مهندسی استان ،نیز از ضروریات این شغل است  .

 -1-1بخش اول از فصل پنجم آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
عملیات مقدماتی تخریب
−−ماده  - 192قبل از اینکه عملیات تخریب شروع شود ،باید بازدید دقیقی از کلیه قسمتهای ساختمان در دست تخریب
به عمل آمده و در صورت وجود قسـمتهای خطرناک قابل ریزش ،اقدامات احتیاطی از قبیل نصب شـمع ،سـپر ،حائل و
 -1مبحث دوازدهم :ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 -2مبحث بیستم :عالئم و تابلوها
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ستونهای موقتی (مانند اشکال  8تا  10کتاب) جهت مهار آن قسمتها به عمل آید.

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

−−ماده  -193قبل از شروع کار ،جریان برق ،گاز ،آب و سایر خدمات مشابه با اطالع و نظارت سازمانهای مربوطه به
طور مطمئن قطع و در صورت نیاز به برقراری موقت آنها این عمل نیز باید با موافقت و نظارت سـازمانهای ذیربط و
رعایت کلیه اختیارات و مقررات ایمنی مربوطه انجام گردد.
−−ماده  -194محصور کردن منطقه خطر (کارگاه)
−−ماده  -195انسداد کلیه راههای ورود و خروج برای افراد غیرمجاز
−−ماده  -197جمع آوری کلیه شیشه ها

 -2-1بخش دوم  -اصول کلی تخریب

−−ماده  - 198عملیات تخریب باید از باالترین قسمت یا طبقه شروع و به پایین ترین قسمت یا طبقه ختم گردد ،مگر در
موارد خاص که تخریب یکجا انجام میگردد.
−−ماده  -203در پایان کار روزانه قسمتهای در دست تخریب نباید در شرایط ناپایداری که در برابر با ارتعاشات (مانند
حرکت خودروها یا بار لرزه ای) آسیب پذیر باشند رها گردند.
−−ماده  -204مصالح و مواد حاصل از تخریب هر قسـمت یا طبقه باید به موقع به محلهای مناسـبی منتقل گردد و از
انباشته شدن آنها به ترتیبی که مانع از انجام کار شده و یا استحکام طبقات پایین تر را به خطر اندازد جلوگیری به عمل آید.
−−مـاده  -205میخهـای موجـود در تیرهـا و تختههای حاصل از تخریب باید بالفاصله بـه داخل چوب فروکوبیده و یا
کشیده شوند.
−−ماده  -206در صورت لزوم جهت جلوگیری از پخش گرد و غبار ناشـی از تخریب ،باید در فواصل زمانی مناسـب
قسمتهای در دست تخریب بوسیله آب فشان مرطوب گردد.
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شـکل  -2با توجه به خطرات بسـیار فراوان پروژه در حال تخریب طبق ماده  194آیین نامه باید محل تخریب کامال از اطراف
محصور گردد .درصورت عدم تمکین سازندگان در این مورد ،ناظر کارگاه بایستی پروژه را متوقف و مالک را مجاب به ایمن سازی
محیط کارگاه سازد.

−−ماده  -207کلیه پرتگاهها و دهانههای موجود در کف طبقات و سـایر قسـمتها به اسـتثناء دهانههایی که برای حمل و
انتقال مواد و مصالح حاصل از تخریب و یا لوازم کار مورد استفاده قرار میگیرند ،باید به وسیله نرده یا حفاظهای مناسب
محصور یا پوشانده شود.
−−ماده  -208گذرگاه مناسب برای کارکنان و کارگران در مدت تخریب
−−ماده  -209مسدود ماندن کلیه راههای ارتباطی به جز پلهها در مدت تخریب.
−−ماده  -210لزوم راه روی سرپوشیده با حداقل  3متر طول و  0.5متر عرض
−−ماده  -211سقوط آزاد مصالح تخریب ممنوع است( .این عملی بسیار خطرناک است)
−−ماده  -212مسدود کردن کانالهای چوبی یا فلزی برای هدایت مصالح به خارج در زاویه بیش از  45درجه
−−ماده  -213محکم کردن دهانه خارجی کانال چوبی یا فلزی.
−−ماده  -214محل مناسب جهت نگهداری ابزارها و وسایل ساختمانی و اسکانهای موقت کارگران در هنگام تخریب.

 - 3-1بخش سوم  -تخریب و برچیدن دیوارها؛

−−ماده  - 215دیوار یا قسمتی از دیوار که ارتفاع آن بیش از  22برابر ضخامت آن است نباید بدون مهارجانبی آزاد بماند.
−−ماده  -216برای خراب کردن دیوارهای نازک و بلند فاقد استحکام کافی ،داربست الزم است.
−−ماده  -217دور نگه داری کارگران و افراد از دیوار در هنگام انداختن دیوار.
−−ماده  -218پوشاندن سوراخهای منتهی به طبقات پایین هنگام تخریب دیوارهای داخلی و خارجی.
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شکل  -3ماده  218ضرورت پوشاندن سوراخهای منتهی به طبقات پایین هنگام تخریب دیوارهای داخلی و خارجی.

−−ماده  -219دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا سـاختمانهای مجاور سـاخته شـده اند (مانند دیوارهای خود
ساختمان در حال تخریب)؛ نباید تخریب گردند مگر آنکه قبال آن خاک برداشته شده و یا ساختمان مربوطه به وسیله شمع و
سپر محافظت شده باشد ( .این مورد لزوم حفظ سپر خاکی را در هنگام گود برداری برای سازههای فرسوده تاکید میکند).

شـکل  -4با توجه به فرسـوده بودن بافت مجاور و نیز عدم وجود نقشـه سـازه نگهبان در نقشـههای مصوب این پروژه!! ،با دستور
مهندس ناظر کارگاه و نیز مطابق با ماده  219آیین نامه حفاظتی کارگاهها ،موقتا تا ارائه نقشههای تایید شده سازه نگهبان ،از بقایای
دیوارها و سپر خاکی ساختمان تخریب شده برای نگهداری خاک و سازه مجاور استفاده شده است.

−−ماده  - 226از آویزان شـدن کارگران به کابل دسـتگاههای باالبر (مانند جرثقیل) یا اسـتقرار آنان روی تیرآهن در حال
حمل باید جلوگیری به عمل آید( .زیرا این احتمال وجود دارد که یا کارگر دچار سـرگیجگی و سـقوط گردد و یا کابل
باالبر به کابلهای فشار قوی برخورد کند).
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شکل  -5ارتقای سطح ایمنی کارگاهها نیاز اساسی برای بهبود کیفیت اجرای پروژهها است.

−−مطابق تصاویر شکل 5؛ کارگران جوشکار باید کابلهایی را به اعضای سازه کشیده و خود را به این کابلها  متصل کنند.
کارگران مقنی باید توسط حداقل دو کابل که به سازه ای ایمن متصل هستند به داخل چاه هدایت شوند.
−−طبق بند  1-1-4-12مبحث  12مقررات ملی (ویرایش  )1385کارفرما موظف است وسایل حفاظت فردی مورد تایید
موسسـه اسـتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را تهیه و در اختیار کارگران ،افراد خویش فرما و سـایر کسانی که در کارگاه
ساختمانی فعالیت میکنند و یا به دالیلی وارد کارگاه میشوند ،قرار دهد.
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شـکل  -6طبق بند  1-2-4-12مبحث  12مقررات ملی در کلیه کارگاههای سـاختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی
به سـر افراد در اثر سـقوط فرد از ارتفاع یا سـقوط وسـایل ،تجهیزات و مصالح و یا برخورد با موانع وجود دارد باید از کاله ایمنی
استاندارد استفاده شود.

 -4-1نکات مربوط به عملیات بسیار حساس گودبرداری

−−جهت حفظ گود و سلامت سـاختمانهای مجاور ،اسـتفاده از سازه نگهبان اهمیت بسیاری داشته و با توجه به انواع
مختلـف آن بـر اسـاس نـوع کار و مقاومت خاک اقدام به اسـتفاده از یک نوع خاص میگردد .در شـهر تهران پروانههای
ساختمانی متعدد ،سازهنگهبان طراحی شده در نقشه سازه از نوع خرپایی است .لذا مقررات ملی شناخت خوب و تسلط
بر چگونگیه اجرا و نظارت این نوع از سازهها را به مهندسین ناظر توصیه میکنند.
برای برخی مهندسین این سوال ممکن است پیش آید که چه نوع سازههایی در مجاورت گود به سازه نگهبان نیاز دارند؟
در جواب باید اشاره کرد تمام سازههای قدیمی که در هنگام تخریب مشاهده میگردد که فاقد اسکلت بندی و نیز عمر باالی
 25تا  30سال هستند به طور حتم برای هر عمقی از گود برداری نیازمند سازه نگهبان خواهند بود .در مورد سازههای جدید
و یا با عمر کمتر ،عمق گودبرداری بسیار مهم و تعیین کننده است و عموما در اعماق بیش از  3متر یا شرایطی که خاک زیر
فونداسیون سازه مجاور رخ مینمایاند نیز اجرای صحیح سازه نگهبان تاکید میگردد.
−−طبق بند  1-2-9-12از مبحث  12مقررات ملی ویرایش  ،1385در صورتی که در عملیات گودبرداری و خاکبرداری
احتمال خطری برای پایداری جداره گود ،دیوارها ،سـاختمانهای مجاور و یا مهارها وجود داشـته باشـد ،باید با استفاده از
روشهایی نظیر نصب شمع ،سپر و مهارهای مناسب و رعایت فاصله مناسب و ایمن گودبرداری و درصورت لزوم با اجرای
سازه نگهبان قبل از شروع عملیات  ،ایمنی و پایداری آنها تامین گردد.
−−اجرای سازه نگهبان نیازمند صرف هزینه و وقت کافی و مناسب است زیرا حفظ ایمنی گود از اهم مسوولیتهایی است
که در صورت کوتاهی خسـارات جبرانناپذیری را به همراه خواهد داشـت .لذا با توجه به اهمیت مطلب مهندسـین ناظر
موظف به کنترل و ارائه گزارش درباره فرآیند اجرای سـازه نگهبان بوده و برای این منظور نکات تجربی و آیین نامه ای
ذیل میتواند تا حد قابل توجهی جهت اجرای صحیح نظارت سودمند باشد.
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1-1تخریب و گودبرداری تحت نظارت مهندس ناظر یا دستگاه نظارت ،توسط مجری ذیصالح صورت پذیرد .مهندس
ناظر پروژه با جدیت و قاطعیت از مالکین بخواهد که سازه نگهبان را برای همجواریهایی که دارای شرایط نامناسب
بوده و یا با قدمت زیاد هسـتند توسـط مجری ذیصالح اجرا کنند و در صورت عدم تمکین به دسـتورات و موارد
درخواستی ،اقدامات پیشگیرانه الزم و ضروری (مانند دستور توقف کار در مرحله عملیات تخریب به گونه ای که این
دستور 1به علت خطرات احتمالی قبل از خاک برداری بوده و عملیات گود برداری شروع نشده باشد) حتما صورت
گیرد .پیش گیری قبل از وقوع از ضروریات حرفه نظارت است.
2-2گودبرداری به صورت مرحله ای به شکلی که در نقشههای اجرایی آمده با استفاد ه از ماشین آالت مخصوص یا روش
دستی انجام پذیرد  .
3-3درحین گودبرداری باید روشهای مرحله ای طراحی شـده عین ًا اجرا گردد درهیچ مرحله ای ازگودبرداری و اجرای
سازه نگهبان نباید دیواره گودبرداری برای مدت زمان طوالنی رها گردد و سرعت پی در پی مراحل انجام کار باید
حفظ گردد.
4-4درهنگام گودبرداری و نصب سازه و پس از آن باید بطور مداوم ساختمان های مجاور و معابر اطراف مورد بازرسی
قرارگیـرد .ایجـاد تـرک یا افزایش ابعاد آن در دیواره ،سـقف و کف سـاختمان های مجـاور و معابر اطراف و تحت
فشـار قرار گرفتن یا رهایی از پیشفشـار های درب ها و چهارچوبها ،شکسـتن یا ترک برداشتن شیشهها ،نشست
یـا تـورم خـاک ،موزاییک یا کف پوش روی زمین ،دیوار یا سـقف ،ایجاد صداهای شکسـتگی عناصر سـازه ای یا
غیر سـازه ای سـاختمان مجاور گودبرداری ممکن اسـت به دلیل حرکت زمین باشـد .در چنین مواردی باید مسأله
به فوریت مورد بررسـی قرار گیرد .ضعف عناصری از سـازه نگهبان که می تواند در بروز این مسـأله مؤثر باشـد را
شناسـایی و نسـبت به تقویت سـازه نگهبان از طریق تقویـت آن عناصر یا اضافه نمودن عناصـر جدید اقدام نمود.
5-5بعد از هر بارندگی یا شرایط خطرساز دیگر نیز بازرسی گود الزامی است .این بازرسیها فقط هنگامی مورد نیازند ،که
خطری افراد شاغل در گود و ساختمانهای مجاور را تهدید کند.
6-6داشتن اطالعات اولیه از زمین و نوع خاک از قبیل :مقاومت فشاری نوع خاک بویژه از نظر ریزشی بودن که از طریق
آزمایش بدست میآید ،وضعیت آب زیر زمینی ،عمق یخبندان و سایر ویژگیهای فیزیکی خاک که با آزمایش از خاک 
آن محل مشخص میشود ،بسیار ضروری است .در خاکبرداری پی هنگام اجرا زیرزمین ممکن است جداره ریزش
کند یا اینکه زیر پی مجاور خالی شود که با وسایل مختلفی باید شمع بندی و حفاظت جداره صورت گیرد؛ به طوری
که مقاومت کافی در برابر بارهای وارده داشـته باشـد یکی از راه حلهای جلوگیری از ریزش خاک و پی سـاختمان
مجاور ،اجرای جز به جز است که ابتدا محل فنداسیون ستونها اجرا شود و در مرحله بعدی ،پس از حفاری تدریجی،
اجزای دیگر دیوار سازی انجام گیرد.
 {−−بعد از اخذ نقشهها به همراه مالک ،سر ملک بروید و اگر زیرزمین داشت وارد آن شده و عمق زیرزمین را با عمق
خاکبرداری مقایسه کنید ،اگر عمق خاکبرداری بیش از عمق موجود بود مشکل خاصی ندارد ولی اگر عمق خاکبرداری
کمتر از عمق موجود بود از مالک بخواهید موزاییک کف زیرزمین را بردارد تا به خاک مناسب و بکر برسد و بعد از آن
اضافه عمق خاکبرداری را با بتن و قلوه سنگ پر کند تا به زیر بتن مگر فونداسیون برسد ،مبادا اجازه دهید روی موزاییک
بتن بریزد .بررسی خاک زیر موزائیک الزامی است .در مورد چاههای فاضالب به مالک گفته میشود محل چاهها را پیدا کند
و دریچه آنها را قبل از تخریب باز کند و آنها را با شفته آهک و قلوه سنگ پر نماید و بعد عملیات تخریب را شروع کند.
حالت دیگر اینست که به صورت عمدی یا سهوی تعدادی از چاهها پیدا نمیشود ،بدیهی است که در زمان خاکبرداری
چاهها رویت خواهد شـد اما خواسـته یا ناخواسـته داخل آن با خاک پر میشـود ،ناظر وظیفه دارد مختصات محل چاه را
 -1دستورات باید در قالب گزارشهای مرحله ای مانند گزارش تخریب  ،گزارش گودبرداری و  ....توسط مهندس ناظر به شهرداری ابالغ گردد.
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برداشت کرده تا بعد از اتمام عملیات خاکبرداری مالک را ملزم کند تا کارگر ،خاک داخل آن را تخلیه کرده و با دوغاب
رقیق آهک پر نماید .گاهی یک هفته طول میکشد که این دوغاب نشست کند تا خاک دستی ریخته شده در چاه تحکیم
یابد اگر نسـبت به تحکیم ،شـک داشـته باشید دسـتور دهید مجددا دوغاب آهک داخل چاه ریخته شود ،چون سالها بعد،
احتمال نشسـت سـاختمان وجود دارد و باعث میشـود تا دیوارها ،راه پلهها و کاشیها و… ترک بردارد که یکی از دالیلش
همان چاهها هستند حتی در مورد چاههایی که بین فونداسیون به صورت جزیره قرار دارند باید حساس شد تا محل آنها
با خاک مناسب تحکیم یابد .گرفته شده از مطالب مهندس کامیار میررضوی}

شـکل  -7اجرای سـازه نگهبان برای مجاورین فرسـوده گود حتی برای گودهای غیر عمیق ضروری است .در دادگاههایی که برای
رسیدگی به تخریب ساختمانهای مجاور در اثر فعالیتهای ساختمانی انجام میشود ،مسئولین اجرای ساختمان نمیتواند به بهانه
اینکه سـاختمان مجاور ،خود ضعیف بوده از زیر مسـئولیتهای ریزش و خرابی ایجاد شـده شانه خالی کنند و جواب قاضی در این
گونه موارد این است که شما باید به تناسب ضعف ساختمان مجاور اقدامات حفاظتی و احتیاطی بیشتری به کار میبستید.

−−در مورد تصویر شکل  ، 7اولویت اول اجرای سازه نگهبان مناسب مطابق نقشههای مصوب است .ولی در صورتی که
به هر دلیلی پروژه فاقد نقشههای سازه نگهبان مناسب باشد بایستی مطابق با ماده  219آیین نامه حفاظتی کارگاهها ،موقتا
تا ارائه نقشـههای تایید شـده سـازه نگهبان مناسب ،از بقایای دیوارها و سپر خاکی ساختمان تخریب شده برای نگهداری
خاک و سازه مجاور استفاده شده و سپس فونداسیون در دو یا چند مرحله زیر نظر مهندس ناظر اجرا گردد .ارائه گزارش
مرحله ای به شـهرداری  ،نظام مهندسـی و سـازمان آتش نشـانی از ضروریات پیش گیری از حوادث ناگوار و در جریان
گذاشتن سایر ارگانها از شرایط گود است.

 -5-1مروری بر برخی مقررات و ضوابط مربوط به گودبرداری و ایمنی گود:

−−نکته مهم  ،در صورت وجود موارد خالف در گودبرداری مانند نبود نقشه سازه نگهبان و یا نامناسب بودن آن ،خطر
ریزش گود حاصل از شـرایط خاک منطقه که نیازمند آزمایش مکانیک خاک باشـد ،تغییر رنگ خاک ،نشـت آب به داخل
گود و  ...در گزارش مهندس ناظر بایستی گزینه خالف دارد انتخاب گردد ،ولی به هیچ عنوان از عملیات اجرایی جلوگیری
به عمل نیاید ،از جلوگیری از عملیات در مرحله گودبرداری جدا پرهیز گردد.
−−در صـورت درج جملـه جلوگیـری از عملیـات ،و ریزش ناگهانی گود مهندس ناظر مقصر شـناخته خواهد شـد .در
گزارشهای مهندس ناظر باید به شهرداری ناحیه و منطقه و نظام مهندسی در مورد ناپایداری و خطر ریزش گود آگاهی
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داده شـود و تاکیـد گـردد که با وجود موارد خالف ،مجـری باید به ادامه عملیات زیر نظر ناظر پروژه جهت رفع خطرات
احتمالی ادامه دهد.
−−مهندس ناظر قبل از ارائه شروع بکار ضمن بازدید از محل پروژه با توجه به شرایط خاک منطقه مخصوصا در گودهای
بیش از  1.5متر از طریق الزام مالک به تهیه گزارش مکانیک خاک منجر به جلوگیری از خطرات و یا نشسـت سـازه در
حین اجرا خواهد شـد .چرا که در صورت نشسـت سـازه در حین اجرا مهندس ناظر مقصر خواهد بود( .در متن گزارش
آزمایشگاه ذکر گردد که سازه جدید بر روی این خاک نشست میکند و یا خیر نشست نخواهد داشت).
−−در صورت نامناسب بودن نقشههای سازه نگهبان و یا حتی عدم وجود نقشه سازه نگهبان در نقشههای مصوب ،ناظر
باید موارد را سریع به شهرداری و سازمان نظام مهندسی از طریق گزارش مرحله ای (مانند گزارش شروع به کار که آخرین
برگه پروانه ساختمان است ،گزارش تخریب و یا نهایتا گزارش گودبرداری) ،اطالع دهد و از مهندس محاسب درخواست
تجدید نظر در نقشههای محاسباتی نماید.
−−اعالم مهندس ناظر از طریق گزارشها رافع بسیاری از عواقب سنگین ناشی از حوادث ناگهانی خواهد بود .در مواردی
که گود ایمن است یک گزارش خالف مربوط به عدم اجرای سازه نگهبان مطابق نقشهها کافی است و سپس مالک توسط
ناظر ملزم به ارائه نامه تاییدیه مهندس محاسب گردد.
−−از اسـتقرار اتاقک ،کانکس ،محل سـکونت یا اسـتراحت نگهبـان یا کارگران و یا انبار مصالـح در مجاور گودبرداری
اجتناب و برای این موارد مکانی که دارای فاصله مناسب از مرز گودبرداری است در نظر گرفته شود.
−−سیستم روشنایی کامل برای مکان گودبرداری ساختگاه تأمین شود و در شب کلیه قسمتهای کارگاه با نور کافی روشن
گردد به نحوی که خرابی احتمالی هر قسمت از سازه نگهبان یا دیواره گودبرداری را بتوان از بیرون گود به خوبی مشاهده نمود.
−−یک خودرو مجهز به لوازم کمک های اولیه در محل پروژه آماده باشـد تا بتوان در صورت بروز سـانحه نسـبت به
مداوای مصدومین یا انتقال آنان به مراکز درمانی اقدام نمود.
−−حتی االمکان در زمان شب و هنگام بارندگی از خاکبرداری در مجاور مرز گودبرداری خودداری گردد .در صورتی
که خاکبرداری در چنین مواردی الزام است ،خاکبرداری در حضور و نظارت مهندس ناظر انجام گیرد.
−−مهندس ناظر در مواردی که گود نا ایمن شـده اسـت طبق بند  14ماده  55قانون شـهرداریها ،شـهرداری را ملزم به
ایمن سازی گود نماید.
−−در برخی از مدارک فنی سـاختمانی ایران (اسـتانداردها ،آیین نامهها ،مقررات ملی سـاختمان ،مشـخصات فنی و )...
مقررات و ضوابطی برای ایمنی در گودبرداری درج شده است .از آنجایی که رعایت این مقررات و ضوابط الزامی است و
عدول از آنها تخلف محسوب میشود و همچنین در صورتی که رعایت نکردن مقررات و ضوابط مذکور موجب خسارت
جانی و مالی شـود ،کارفرما ،ناظر کارگاه  ،پیمانکار و سـایر عوامل دخیل ،بسـته به مورد و چگونگی امر مسئولیت قانونی
داشته و در مراجع قضایی با استناد به این مقررات و ضوابط محکومیت خواهند یافت .لذا در این بخش 4 ،مبحث اصلی
جهت رجوع به قوانین و مقررات معرفی شده اند .الزم است مهندسین ناظر آنها را به مالک ارائه دهند و از ایشان رسید
دریافت کنند و به عنوان پیوست اولین گزارش خود به شهرداری ارسال نمایند.
1-1آیین نامه و مقررات حفاظتی کارگاههای ساختمانی (وزارت کار و امور اجتماعی)
2-2مبحث  12مقررات ملی ساختمان (مبحث ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا)
3-3مشخصات فنی و عمومی (سازمان برنامه و بودجه)
4-4توصیههای سازمان آتش نشانی تهران
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 -6-1نکات مفید حقوقی برای مهندسین ناظر( مرجع؛ مجله تخصصی سایت ساختمان آنالین)
"−−جهل به قانون رافع مسئولیت نیست"

 *1-1تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشـده به این دلیل که پروژه نمیتواند بدون ناظر باقی بماند مسـئولیت
نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول میباشد.
 *2-2مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  ،قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب ،تفکیک ،حصارکشی ،ساخت و
ساز و  )...دریافت پروانه الزامی است.
 *3-3ماده  ۱۰۰قانون شـهرداریها ،اگر مالکی پس از چندین سـال بعد از سـاخت برای پایان کار مراجعه کرد ،ذیل امضاء
جمله "ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است" نوشته شود.
 *4-4تبصره  ۷ماده  -۱۰۰مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( لزوم احداث بنا برابر ضوابط و نقشههای منضم به پروانه
)؛ قبل از شـروع گودبرداری ،در صورتی که امالک مجاور قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشـته باشـد
حتم ًا "تامین دلیل" برای ساختمانهای اطراف بگیریم (تامین دلیل به معنای کاهش تقصیر است و از طریق کارشناسی
دادگستری امکان پذیر است).
 *5-5ماده  ۴قانون مسـئولیت مدنی  ،ناظر نباید بدون رضایت کتبی همسـایه اجازه دهد تا مالک اقدام به تخریب دیوار
مشترک نماید( 1رضایت کتبی حتی المقدور با امضاء دو شاهد عادل و یا محضری باشد).
 *6-6ماده  ۱۱۸قانون مدنی ،بیمه کارگاهی میبایست اشخاص ثالث (همسایگان  ،عابرین  ،پیمانکاران جزء و )...را نیز
شامل شود.
 *7-7ماده  ۱۳قانون مسوولیت مدنی  ،تخلف مالک از مجوزهای قانونی را به شهرداری منطقه و رونوشت آن را به سازمان
نظام مهندسی  ،اداره بازرسی کار (مهندسین موارد مربوط به ایمنی) و معاونت پیشگیری از جرم ارسال نمایید.
 *8-8تبصره  ۷ماده  -۱۰۰آیین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی  -مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ،تهیه نقشههای
ازبیلت به عهده مجری میباشد و برای پروژههای زیر  ۸۰۰متر در صورت لزوم و به دلیل فقدان مجری ذیصالح بر
عهده مالک میباشد.
 *9-9مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  ،مهندسین ناظر در زمان مهر و امضاء نقشهها حتم ًا جمله "تایید نقشههای طراحی
و محاسبات مجوز اجرا نبوده و مالک موظف است مسیر قانونی را برای پروانه یا اصالح پروانه طی نماید " در پایین
امضاء خود بنویسند.
 *1010مصوبه شورای عالی اداری برای اصالح پروانهها ،چنانچه مالک یک سقف اضافه نماید و از صالحیت ناظر خارج
گردد ،طی نامه ای به سازمان اعالم گردد که از صالحیت ناظر به دلیل افزایش سقف یا زیر بنا خارج شده است و
تقاضای تعیین ناظر جدید شود.
 *1111ماده  ۳۰قانون و ماده  ۳آیین نامه اجرایی ،طبق مصوبه هیأت  ۴نفره برای پروژههای گروه " دال " استفاده از خدمات
آزمایشگاه بتن و جوش الزامی است.
 *1212مباحث نهم و دهم مقررات ملی ،مالک موظف است شروع عملیات اجرایی را کتب ًا به ناظر هماهنگ کننده جهت
اطالع رسانی به سایر ناظرین اطالع دهد و بقیه مراحل را ناظر هماهنگ کننده میبایست به مهندسین ناظر اطالع دهد.
 *1313مصوبه شـوراهای اداری مندرج در ظهر یا انتهای پروانهها ،در طرح ارجاع کار چنانچه مالک شـروع به کار نکند

 -1مهندسین ناظر توجه داشته باشند که ،اگر بین دو ملک ،یک دیواری به صورت مشترک وجود داشته باشد ،قبل از تخریب هر کدام از ملکها ،باید رضایت همسایه به
صورت مستند جلب گردد .در غیر این صورت ،هنگام بروز حادثه ناگوار عواقب سنگینی برای سازنده و مهندس ناظر به وجود خواهد آمد .دیوار مشترک عموما در بافتهای
فرسوده وجود دارد .مواردی از قانون مدنی (مصوب  )1307 / 2 / 18در مورد دیوار مشترک :هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را باال ببرد یا روی آن بنا سر
تیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر .دیواری (یک تیغه دیوار) که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو
ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خالف آن موجود باشد.

 / 24ناظر حــرفهای ساختمان
مهندسین ناظر میتوانند الباقی حق الزحمه خود را (  %۱۵در مرحله سفتکاری و  %۱۵در مرحله بهره برداری ) طبق
شرایط ذیل دریافت کنند.
گروه "الف" و "ب" بعد از گذشت یکسال از زمان صدور پروانه %۱۵ ،حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد ازگذشت
دوسال %۱۵حق الزحمه مربوط به بهره برداری
گروه "ج" بعد ازگذشت  1/5سال از زمان صدور پروانه %۱۵ ،حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد از سه سال %۱۵حق
الزحمه مربوط به بهره برداری
گروه "د" بعد ازگذشـت دو سـال از زمان صدور پروانه  %۱۵،حق الزحمه مربوط به سـفت کاری و بعد از گذشـت چهار
سال%۱۵حق الزحمه مربوط به بهره برداری
 *1414مصوبه هیأت مدیره و هیأت  ۴نفره؛ مسئولیت مهندس ناظر معمار و نقشه بردار قبل از گودبرداری شروع میشود .
شامل کنترل بر و کف ،پیشروی طولی و یا عرضی ،درز انقطاع و تطبیق تیپ نقشهها با زمین و ....
 *1515مصوبه شرح خدمات گروههای مهندسی  -مبحث دوم ،گزارش تخلفات مالکین میبایست "به موقع" به شهرداری
منطقه ارسال شود در غیر اینصورت مهندسین از طرف شهرداری به شورای انتظامی معرفی میشوند (طبق قانون)
 *1616تبصره  ۷ماده  ۱۰۰قانون شهرداریها ،در صورت تعویض ناظر ،ناظر جدید میبایست از مالک تقاضا کند تا مرحله
ای از کار را که ناظر قبلی نظارت داشته اند به تایید و مهر و امضاء ایشان برساند به عنوان مثال چنانچه مالک یک
سـقف به سـاختمان پنج سـقف اضافه نماید ناظر قبلی در کارت نظارت میبایست تا سقف پنجم را تایید و مهر و
امضا نماید.
 *1717تبصره  ۷ماده  ،۱۰۰در ماههای حرام "محرم ،رجب ،ذی القعده ،ذی الحجه" در صورت بروز حادثه (فوت عوامل
کارگاهی) مبلغ دیه فوت به مقدار  1/3اضافه میگردد.
 *1818قانون مجازات اسالمی ،بخشی از تبصره  ۷ماده  ۱۰۰شهرداریها  :شهرداری مکلف است به محض وقوف از تخلف
مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده  ،۱۰۰به مدت حداکثر  ۶ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه
برای ساختمان جهت پروانه ساختمانی شهرداری ،خودداری نماید.

 -7-1اجرای سازه نگهبان

−−عملیات جوشـکاری ،سـاخت و نصب سـازه نگهبان توسـط کارگران دارای مهارت فنی (ذی صالح) انجام پذیرد.
همواره حتی پس از اتمام اجرای سازه نگهبان ،تعدادی کارگر دارای مهارت فنی آماده کار و مجهز به کلیه تجهیزات مورد
نیاز جهت نصب یا تقویت عناصر سازه نگهبان در دسترس باشند.
−−همانطور که در بخشهای قبلی اشاره شده است جهت حفظ گود و سالمت ساختمانهای مجاور (چه قدیمی و چه
جدید) ،اسـتفاده از سـازه نگهبان اهمیت بسـیاری داشته و با توجه به انواع مختلف آن بر اساس نوع کار و مقاومت خاک 
اقدام به استفاده از یک نوع خاص میگردد.
−−اجرای سازه نگهبان نیازمند صرف هزینه و وقت کافی و مناسب است زیرا حفظ ایمنی گود از اهم مسوولیتهایی است
که در صورت کوتاهی خسارات جبرانناپذیری را به همراه خواهد داشت.
−−محل اجرای سازههای نگهبان نباید با محل اجرای ستونها تداخل داشته باشند.
−−در مواردی که ملک کوچک است؛ سازه نگهبان داده شده در نقشه سازه ،با شرایط زمین و محل قرار گیری ستونها
مطابقت داده شود .در صورتی که سازه مناسب با شرایط زمین نباشد .از مالکین درخواست شود تا با پیگیریهای الزم سازه
نگهبان را مطابق ابعاد و شرایط زمین تغییر دهند.
−−در طول اجرای سـازه نگهبان عملیات بازرسـی باید قبل از شـروع شـیفت کار و در صورت نیاز در تمام ساعات کار
انجام شـود .عملیات بازرسـی باید هر روزه توسـط فردی مجرب از نظر وجود هرگونه شواهد خطرناک نظیر گسیختگی
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گود ،گسیختگی سیستمهای حفاظتی و سازه نگهبان و یا جریان آب زیرزمینی بازرسی شوند.
−−مهندس ناظر باید تعیین محل دقیق چاهکها را از مجری ذی صالح /سازنده درخواست کرده و آنها را با نقشه سازه
کنترل کند.
 −−در سازههای خرپایی قدم اول در نظارت بر اجرا به این شکل است که مجری چاهکهایی را مطابق ابعاد موجود در
نقشه محاسباتی سازه نگهبان ،توسط مقنی حفر میکند .البته حفر این چاهکها قبل از خاک برداری و بر روی آوار تخریب
انجام میگردد ،به عبارتی مقنی چاهک را از روی خاکهای بجا مانده از تخریب بنا حفر میکند .مورد مهم این اسـت که
مقنی باید فرد ماهر و با تجربهای باشـد تا در هنگام کار به علت سسـت بودن خاک دسـتی حوادثی مانند ریزش چاهک
اتفاق نیفتد .در قدم بعدی مهندس ناظر باید به صورت کتبی تایید محل دقیق چاهکها را از مجری ذیصالح درخواست
کرده و آنها را با نقشه سازه کنترل کند.
−−در مراحل بعدی سـبد آرماتوری (سـبد آرماتوربندی) مطابق الگوی نقشـه محاسـباتی آماده شده و بعد از آمادهسازی
سبدهای آرماتوری ،عضو عمودی سازه نگهبان که در واقع ستونهای سازه نگهبان نیز ،است باید مطابق نقشه محاسباتی
اجرا شود .نکته قابل توجه این است که در موارد متعددی از فوالدهای به جا مانده از تخریب اسکلت ساختمان قدیمی
برای سـازه نگهبان اسـتفاده میگردد ،لذا در صورتی که مصالح بجا مانده مطابق با ابعاد و شـمارههای موجود در نقشـه
محاسباتی (سازه) بوده و دارای شرایط مناسبی از بابت ظاهر باشند با کسب اجازه از مهندس ناظر امکان استفاده در سازه
نگهبان وجود دارد.
−−در نهایت بعد از قراردادن عضو عمودی در داخل چاهک ،بتن استاندارد و کارخانهای تهیه و به داخل چاهک ریخته
میشود.
−−اجرای اعضای مایل و ضربدری سـازه خرپایی طبق الگوی سـازه محاسـبه شـده و طی گودبرداری به صورت گام به
گام انجام میگیرد.
−−سازههای نگهبان خرپایی ساده ترین و معروفترین الگوها و سازهها جهت پایداری گودها در کشور هستند .به طوری
که نیازمند نیروی کار تخصصی و ابزارآالت و یا ماشـین آالت تخصصی نبوده و سـوابق کاری پیمانکاران میتواند کمک
بسیار بزرگی جهت اجرای این نوع از سازهها باشد.
{−−در آییـن نامههـا و مقررات ملی سـاختمان ،دسـتورالعملهای ایمنـی به صورت مطلوب و شـفاف جهت تخریب،
گودبرداری و اجرای سازهی نگهبان نیامده و نیاز به تهیه و تدوین آیین نامههای مناسب برای این منظور بخوبی احساس
می شـود .بدلیل عدم تطابق شـرایط شهرسازی و تكنولوژی ساخت كشورهای دیگر با شرایط موجود در كشورمان ،آیین
نامههای ایمنی این كشورها نیز ،بخوبی نمی تواند دستورالعملهای ایمنی الزم را در اینگونه عملیات پوشش دهد .دکتر
حسین رهنما -استاد یار دانشكدهی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز}
{−−به هر صورت طرحهای ارائه شـده در نقشـه محاسـباتی (سازه) باید موارد ایمنی مربوط به حفظ جان افراد و حفظ
سـازههای مجاور در نظر گرفته شـده باشـد .رعایت مسائل ایمنی در طراحی سـازهی نگهبان شامل در نظر گرفتن كلیهی
شـرایط موجود ،اعم از شـرایط هندسـی ،بارگذاری و ژئوتكنیكی اسـت .در تحلیل و طراحی سازههای نگهبان كلیه مفاد
مطرح در آیین نامههای بارگذاری و طراحی سازهی نگهبان باید رعایت گردد .یك طرح مناسب دارای مرحلهبندی ترتیب
انجام عملیات تخریب ،گودبرداری و اجرای سازهی نگهبان است و توسط مهندس محاسب ذیصالح كه دارای تخصص
ژئوتكنیك است انجام می پذیرد .دکتر حسین رهنما -استاد یار دانشكدهی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز}
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شکل  -8در تخریب ،گودبرداری و اجرای سازههای نگهبان ،یكی از مهمترین نكات ،حفظ ایمنی است.

شکل  -9اجرای چاهکها و ستونهای سازه نگهبان خرپایی قبل از عملیات گودبرداری .البته ستونهای موجود در شکل مربوط به
سازه نگهبان نیست و بقایایی سازه قدیمی است.
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 -8-1اجرای فونداسیون

−−مهمترین نکته در اجرای فونداسـیون سـازه بتنی و فوالدی ،کنترل آکس (وسـط) سـتونها و تطبیق با ابعاد زمین بابت
رعایت حریم خیابان و پیاده رو و مجاورین اسـت .اشـتباه در این مرحله تبعات سـنگینی به همراه خواهد داشت .به زبان
ساده اگر هر یک از عوامل اجرای پروژه از مالک تا ناظر نتوانند حریم قانونی پروژه را کنترل کنند پروژه ممکن است در
مرحله ستون گذاری و تیر ریزی وارد پیاده رو یا حیاط گردد که جمع کردن ماجرا تقریبا غیر ممکن خواهد شد.
−−به صورت تجربی توصیه اینجانب به مهندسـین ناظر گرامی این اسـت که در این مرحله با حفظ خونسـردی همراه با
پیمانکار فونداسیون و یا اسکلت (که غالبا افراد بسیار ماهری در زمینه پیاده سازی نقشه هستند) آکس ستونها را بر روی
زمین مسـطح شـده اسـتخراج کرده (که از این مرحله به بعد تقریبا بیشـتر مسیر طی شـده است) بعد با مترهای پارچه ای
که طول زیادی دارند و یا لیزری فواصل آکسها را در تمام جهات با نقشه به راحتی تطبیق دهید و سپس ستونهای سمت
خیابان و حیاط را کنترل کرده که آیا فضای کافی جهت اجرای نازک کاری (نما) باقی مانده است و یا خیر که اگر مشاهده
کردید سـتون در صورت اجرا کیپ به خیابان یا حیاط متصل میگردد از کارفرما درخواسـت مهندس نقشـه بردار و بعد
در نهایت در صورت نیاز اصالح نقشهها را نمایید (که البته به ندرت چنین حالتی پیش میآید و در اکثر موارد نقشهها با
زمین هم خوانی دارد).
−−نکته ای که در باال به آن اشاره شد در زمینهای نا گونیا و یا با اشکال هندسی نا منظم کمی سخت و نیازمند صبر و
حوصله و همکاری با پیمانکاران و درصورت نیاز حتی کمک گرفتن از مهندس محاسب است   .

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

 -1-8-1دالیل پی کنی؛ چرا برای اجرای سازه بایستی پی یا فونداسیون اجرا شود؟
1-1رسیدن به سطح زمین با مقاومت مطلوب
2-2مهار کردن سازه در سطحی پایین تر از سطح زمین
3-3رسیدن به تراز پایین تر از عمق یخ بندان
−−بعد از خاکبرداری بایستی بتن مگر یا بتن نظافت (مالت ماسه سیمان) به ضخامت حدود  ۱۰سانتیمتر بر روی بستر
خاکی (زیر پی) ریخته شـود .بتن مگر ،بتنی با عیار کم سـیمان در حدود  ۱۵۰کیلوگرم بر سـانتیمتر مکعب اسـت .یکی
از اهـداف ریختـن آن جدا نمودن سـطح زمین از کف پی اصلی و نیز ایجاد سـطحی تمیـز و بدون مصالح اضافی ،صاف
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و یکنواخت در زیر پی اسـت هدف دیگر مانع شـدن از جذب سـریع آب بتن توسـط خاک است .بنابراین برای عملیات
فونداسیون زمین را بایستی بعد از خاکبرداری تراز کرده که به دو صورت نقشه برداری با دوربین نیوو ( )Nevoیا روش
سنتی با شلنگ تراز (که معموال توسط استاد کار آرماتور بند یا معمار تجربی زیر نظر مجری پروژه) صورت میگیرد .در
برخی از موارد مخصوصا گودهایی که عمق کمتر از  2متر دارند و به علت اینکه ناهمواریهای حاصل از بیل مکانیکی در
سطح زمین گود برداری شده شدید نیست بتن مگر بعد از کرسی چینی اجرا میشود؛ ولی بهتر است (پیشنهاد میگردد)
که پاک سازی گود و مسطح سازی آن با بتن مگر در کل زمین گودبرداری شده و قبل از کرسی چینی انجام گردد ( اجرای
مالت ماسه سیمان یا بتن مگر حتی در کف کرسی چینیها یا قالب بندیها منجر میگردد تا سطح کل زمین در برابر نفوذ
آب بتن به خاک مقاومتر گردد که البته این پیشنهاد به علت عدم صرفه اقتصادی معموال با مخالفت کارفرما مواجه خواهد
شـد) .در مرحلههای بعدی پس از ریختن بتن مگر؛ طبق نقشـه محاسـباتی کرسی چینی و یا قالب بندی انجام شده و بعد
اقدام به آرماتوربندی مینمایند .در هر صورت هدف این بخش از کتاب تایید یا تکذیب هیچ کدام از روشهای آماده سازی
گود نیست بلکه درک اهمیت باالی اجرای صحیح مراحل از جمله اجرای بتن مگر در حفظ آب بتن و نیز ایجاد سطحی
پاک و هم تراز جهت آرماتور بندی و درنهایت اجرای ستونها و اسکلت سازه است.

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

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

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

−−نکته ،همانطور که اشاره گردید مهمترین دلیل اجرای بتن مگر ،جلوگیری از جذب سریع آب بتن توسط خاک پی است.
−−نکته ،در صورت سفت بودن خاک گود نیازی نیست ضخامت بتن مگر در تمام سطوح یکسان باشد ،ضخامت ارائه
شده در نقشهها ،حداکثر ضخامت مورد نیاز است و با توجه به شرایط پی کنی ممکن است در برخی نقاط پی ضخامت
 2الی  3سانتی متر جهت ایجاد سطح صاف کافی باشد.
−−استخراج ابعاد سطوحی که باید در آن بتن مگر اجرا شود بایستی با دقت بر روی زمین زیر نظر مهندس ناظر و توسط
افراد با تجربه و ذی صالح صورت گیرد تا فضای کافی برای اجرای آرماتور بندی ایجاد شده باشد.
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−−برخی نکات در مورد میلگردهای مصرفی  ،اجرای ستون بتنی و بیس پلیت در عملیات فونداسیون
1-1کنترل نام و محل کارخانه سازنده میلگرد(معموال در فاکتورهای خرید مشخصات میلگردها درج میگردد با این حال اگر
میلگردهایازکارخانجاتمعتبریمانندذوباصفهانتهیهگرددنامکارخانهباحروفالتیندربدنهشاخههاهکمیگردد)،
 2-2کنترل طول و شماره یا نمره میلگردها
 3-3وجود جدول یا جداول جهت ارائه طول همپوشانی میلگردها در نقشه سازه
4-4کنترل فواصل میلگردهای طولی و عرضی (خاموتها) در نقشه ها
 5-5بررسی ظاهری میلگردها از بابت میزان زنگ زدگی مخصوصا در فصول بارندگی و اعوجاج ،توسط مهندس ناظر.
6-6در هر صورت کنترلهای اولیه جهت آغاز هر بخش از عملیات اجرایی منجر به آسوده خاطر گشتن مهندسین ناظر
در طول مراحل اجرایی است.
−−قبل از میلگرد گذاری فونداسیون ،در سازههای فلزی محل دقیق آکس ستونها جهت قراردادن بیس پلیت کنترل گردد.
این فواصل باید توسط مجری ذیصالح تعیین و سپس توسط ناظر تایید گردد .ابعاد بیس پلیتها و تعداد سوراخها باید مطابق
شرایط مندرج در نقشههای سازه باشد .در صورت نقص در نقشهها باید با مهندس محاسب هماهنگی صورت گیرد.
−−دربـاره سـازههای فـوالدی ،با توجـه به خرید همزمان بیـس پلیتها و میلگردهای فونداسـیون؛ در برخی مـوارد ابعاد
ورقهای بیس پلیت (زیر سـری) تهیه شـده توسـط مالک بر اسـاس ابعاد کوچکترین ورق زیر سـری موجود در نقشهها
صورت میگیرد .لذا مهندس ناظر به طور دقیق و حتما ابعاد ورقها را با متر اندازه گیری کرده و در ضمن تعداد سوراخهای
موجود در بیس پلیت را با تعداد سوراخهای مجاز موجود در نقشههای سازه مقایسه نماید.
−−در مورد ستونهای سازه بتنی در زمینهای کوچک یا زمینهایی که تعداد ستونها در یک یا چند ردیف زیاد هستند ،کنترل
چندین باره فواصل بین آکس سـتونهای مجاور جهت اجرای میلگردهای طولی سـتونها بسـیار حائز اهمیت است .زیرا با
توجه به تجربه حاصل در پروژهای متعدد ،در صورت عدم دقت در آکس بندی ممکن است پارکینگها به علت عدم تامین
1
فواصل مجاز و قانونی در مرحله پایان کار همراه با دادن جرایم نقدی قابل توجه حذف گردند.
−−در مرحلـه بتـن ریزی فونداسـیون؛ قبـل از آغاز عملیات ،تمهیدات و کنترل چگونگی عمـل آوری بتن و در صورت
عدم حضور مجری ذیصالح در پروژه تفهیم مالک در زمینه اهمیت عمل آوری از وظایف ضروری و دشـوار مهندسـین
ناظر است.
−−قبل از خرید بتن ،یادآوری این نکته به مالک که حداکثر مسـافت قابل حمل بتن توسـط تراک میکسـرها  40کیلومتر
است ،جهت تهیه از نزدیک ترین کارخانه معتبر ضروری است.
−−پس از بتن ریزی فونداسـیون ،عمل آوری بتن باید بصورت صحیح زیر نظر مهندس ناظر ،صورت گیرد .روشهای
عمل آوری بصورت دستورالعمل برای مجری ذیصالح یا مالک توسط مهندس ناظر کتبا ابالغ و رسید دریافت شود.
−−مهندس ناظر کنترل شاقول بودن ستونهای بتنی را در زمان اجرای فونداسیون توسط پیمانکاران مد نظر داشته باشد و
اجرا یا کنترل مجدد آن را در زمان حضور در کارگاه از ایشان بخواهد.

 -1توجه؛ در چنین شرایطی کارفرما این حق را دارد که از مهندس یا مهندسین ناظر خود بابت کوتاهی در کنترل پروژه و نیز جهل علم خود(کارفرما) به نحوه اجرای صحیح
و قانونی ،شکایت کند که در نهایت با استناد به ماده  100قانون شهرداریها ناظر یا ناظرین نیز مقصر شناخته خواهند شد که عواقب خود را خواهد داشت.

