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  مقدمه

ي عمراني است كه بخش قابل توجهي از اقتصاد         ها  از جمله مهمترين فعاليت   سازي    ترديد ساختمان  بي

وكارهاي اصولي در ايـن صـنعت    عدم وجود ساز  . تقيم آن قرار دارد   مس  غير  مستقيم و  تأثيركشور تحت   

ي بسيار زيـادي    ها  باعث شده است كه بر خالف بسياري از كشورهاي پيشرفته، تكرار مكررات هزينه            

خوشبختانه در ساليان اخيـر توجـه مـسئوالن در دولـت و             . را از اين طريق بر اقتصاد ايران وارد نمايد        

ي نظـام  هـا   و سـازمان هـا  بخصوص وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين نهادهايي مانند شهرداري       

 براي اصالح ايـن     مهندسي به مسائل و مشكالت اين صنعت جلب شده و قوانين و مقررات گوناگوني             

ساختار وضع شده است كه بـه نوبـه خـود باعـث پيـشرفت قابـل تـوجهي در بهبـود كيفـي و كمـي                

در اين فرايند جايگاه قوانين و مقررات، مهندسـان مـشاور، نـاظر و مجـري در      .  شده است  ها  ساختمان

تاوردهاي شدن امور گوناگون ساختمان از جمله دس       توجه به تخصصي  . گيري است  حال تدوين و شكل   

رسد در اين ميان توجه كافي به مهندسي ژئوتكنيك           مي اما به نظر  . مهم اين حركت عظيم بوده است     

اين عدم توجه حتي در سطح دانـشگاه     . و نقش و جايگاه آن در صنعت ساختمان به عمل نيامده است           

از اي  حظـه فصل دروس دانشگاهي رشته عمران در كنار تعـداد قابـل مال    در سر . خورد   مي نيز به چشم  

پردازند، تنها دو درس مكانيـك خـاك و     ميدروس كه به تحليل و طراحي سازه و مسائل پيرامون آن     

مهندسي پي براي دانشجويان در نظر گرفته شده است كه به اعتراف اكثر استادان و دانشجويان حتي                 

ورد تـا چـه   خواهد آاعتماد به نفس كافي در دانشجويان عمران در زمينه مسائل خاك و پي به وجود ن       

ناكافي بودن اطالعات مهندسـان عمـران بـراي ورود بـه       . ها  رسد به توانايي حل مسائل در اين زمينه       

توجهي آنان به اين مساله و گذر سرسري آنها از مسائل خـاك اسـت كـه            مسائل ژئوتكنيك باعث كم   

  .گردد ها مي خود باعث بروز مشكالت و مسائل جدي در پروژه

داري يكي از موضوعات ژئوتكنيك است كه به دليل حـساسيت بـسيار زيـاد و               بدون شك گودبر  

در كـشور مـا     اي    ارتباط آن با امنيت جاني و رواني در كنار مسائل فني و اقتصادي داراي اهميت ويژه               

عدم وجود ضوابط و مقررات جامع، عدم آگاهي و اطالع دقيق مهندسـان طـراح و مجـري بـه                    . است

 آمدن خالء بزرگي در     وجود  به علمي و اصولي مسئوالن به اين موضوع باعث          ظرايف امر و عدم توجه    

  .ي گودبرداري شده استفنزمينه دانش 



 سـاله تـدريس دروس ژئوتكنيـك در دانـشگاه و سـوابق گونـاگون                16 با سابقه    مؤلفاز اين رو    

با اشـراف بـه   مهندسان و اي  ي بازآموزي حرفهها  ارزشمند تدريس در دوره تجربه همچنينو  اي    حرفه

  . تصميم به جبران بخشي از اين خالء گرفته،ي موجود در حوزه دانشگاه و حرفها خالء

ي هـا    روش مشكالت و  اين اثر با هدف آشنايي كيفي مهندسان و مجريان ساختمان با مسائل و            

باشـد كـه در     مـي ي گونـاگون ها ي بسياري از پروژهها   تهيه و تدوين شده و حاوي عكس       ،گودبرداري

ي هـا   در تهيه اين اثر سعي بر آن بوده كه فقـط جنبـه             .انتقال بهتر مطالب و مفاهيم بسيار مفيد است       

. اشـد  ب مجريـان سـاختمان قابـل اسـتفاده       و  كيفي مورد توجه قرار گيرد تا كتاب براي همه مهندسان           

ه بـه اصـول و مبـاني    طـور ويـژ   ي كمي بـه ها  اميدوار است كه در آينده نزديك با ورود به جنبه         مؤلف

 بتواند كتابي ويژه مهندسان طـراح را نيـز          ها   روش ي محاسبه و طراحي اين    ها  تئوريك و ظرايف شيوه   

  .عرضه نمايد

 ويژه بهاندركاران اين امر و  داند كه پيشاپيش از نظرات كليه دست       مي  وظيفه خود  مؤلفدر خاتمه   

 با نظرات كارشناسانه خود، وي را در جهـت          استادان دانشگاه، مهندسان طراح و مجريان ساختمان كه       

  .نمايند تقدير و تشكر نمايد  ميهرچه مفيدتر شدن اين اثر ياري

 

  رضا عبدالهي

  89 زمستان

 
abdolahy.reza@gmail.com 
abdolahy.azad.ac.ir  

  



 

  

  فهرست مطالب
  

  8-1    كليات         1فصل  

  1  كليات  1.1

  2  ژئوتكنيك مسائل به توجه ضرورت  1.2

  23-9    آشنايي با مفاهيم اوليه خاك         2فصل  

  9  مقدمه  2.1

  9  ژئوتكنيك مطالعات  2.2

  14  خاك توصيفي هاي ويژگي  2.3

  17  خاك مقاومت  2.4

  18  جانبي فشار  2.5

  20  گود پايدار عمق  2.6

  22  گودبرداري شكست  2.7

  23  گيري نتيجه و بندي جمع  2.8

  36-25    روش سازه نگهبان خرپايي         3فصل  

  25  مقدمه  3.1

  25  اجرا روش  3.2

  29  خرپايي نگهبان هاي سازه طراحي كلي اصول  3.3

  33  خرپايي نگهبان سازه روش در مهم هاي توصيه  3.4

  47-37    استفاده از شمع و مايكروپايل در گودبرداري         4فصل  

  37  مقدمه  4.1

  37  اجرا روش  4.2



  39  )شمع ريز( مايكروپايل  4.3

  41  ها گودبرداري در شمع از استفاده از هايي نمونه  4.4

  61-49    روش نيلينگ و انكراژ         5فصل  

  49  مقدمه  5.1

  50  كليات  5.2

  52  اجرا روش  5.3

  59  انكر و نيل جزئيات  5.4

  84-63    ها ساير روش         6فصل  

  63  مقدمه  6.1

  63  نگهبان ي سازه عنوان به اصلي ي سازه از استفاده  6.2

  68  )بتني مهار( مورب هاي شمع همراه به قائم شمع اجراي  6.3

  70  زير از نگهداري روش  6.4

  106-85    برداريهاي گود ضوابط و دستورالعمل         7فصل  

  85  مقدمه  7.1

  85  1380 دوم، ويرايش ساختمان، ملي مقررات دوازدهم مبحث  7.2

 ،)كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان 55 ي هنشري( ساختماني كارهاي عمومي فني مشخصات  7.3

  88  )26فصل( 1383دوم، نظر تجديد

  92  راه عمومي فني مشخصات  7.4

  93  ساختماني هاي ارگاهك حفاظتي نامه آيين  7.5

  96  اجتماعي امور و كار وزارت كار روابط معاونت دستي هاي چاه حفر حفاظتي مقررات و نامه آئين از منتخبي  7.6

  99  تهران نشاني آتش سازمان هاي توصيه  7.7

  100  »اسالمي مجازات«قانوني مواد از برخي  7.8

  101  مدني مسئوليت قانون از موادي  7.9

  102  كار قانون از موادي  7.10

  104  كار بهداشت و فني حفاظت كميته ي نامه آيين از موادي  7.11

  105  اجتماعي تأمين قانون از موادي  7.12

  107 منابع و مراجع  

  109فهرست الفبايي   


	tashakor
	Tagdim
	Mogadameh
	Fehrest
	Doc 01
	Doc 02
	Doc 03
	Doc 04
	Doc 05
	Doc 06
	Doc 07
	Marajeh
	fehrest alefbaee

