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نقدی بر مبانی تعيين حق الزحمه ی خدمات 

مهندسی ژئوتکنيک،
متر طول آری، مترمربع هرگز

اگر بر حسب اتفاق عبارت »حق الزحمه ی خدمات مهندسی« را در 
از  فهرستی  این جستجو  نتیجه ی  کنید،  اینترنت جست وجو  محیط 
را  استانی  نفره ی  چهار  هیأت های  مصوبات  که  است  سایت هایی 

نشان می دهد.
   ماده ی 117 از آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل 
خدمات  قیمت گذاری  مبانی  تنظیم  و  تهیه  وظیفه ی  ساختمان، 
است.  داده  قرار  شهرسازی  و  راه  وزارت  عهده ی  بر  را  مهندسی 
هیأت های چهار نفره ی استانی، سالیانه حق الزحمه های پنج گرایش 
سازه، معماری، تأسیسات، شهرسازی، نقشه برداری و بعضًا ترافیک را 

مصوب و ابالغ می کنند.
این مصوبات، هر شخص  در  ژئوتکنیک  گرایش  به  اشاره     عدم 
آگاه به فعالیت های مهندسِی مرتبط با صنعت ساختمان را متعجب 
می سازد. خوشبختانه، ابالغ ویرایش سوم مبحث هفتم مقررات ملی 
بّین،  شاهد  یک  عنوان  به  پی سازی  و  پی  عنوان  تحت  ساختمان 
انکارناپذیر  را  ژئوتکنیک«  مهندسی  »خدمات  عنوان  به  واقعیتی 

می سازد.
از  خودداری  با  و  خوش بینی  و  اطمینان  چاشنی  کردن  اضافه  با    
در  موجود  ذاتی  پیچیدگی  که  می شود  فرض  عجوالنه،  قضاوتی 
این  حق الزحمه ی  تا  است  شده  سبب  ژئوتکنیکی،  خدمات  فرآیند 

گرایش به صورت مجزا تعیین و ابالغ شود.
عبارت  کنجکاوانه  بلکه  اتفاق؛  سر  از  نه  بار  این  و  دوباره  اگر     
اینترنت  را در محیط  »حق الزحمه ی خدمات مهندسی ژئوتکنیک« 

لزوم نقد و بازاندیشی در 
مسایل ژئوتکنیکی

هومن حيدريان
کارشناس ارشد ژئوتکنیک   

سمت  به  را  شما  سایت ها  از  طوالنی  فهرستی  کنید،  جست وجو 
ژئوتکنیک و  یک موضوع مشترک تحت عنوان »تعرفه ی خدمات 
مقاومت مصالح« هدایت می کند. تعرفه ای که با ابالغ سازمان برنامه 

و بودجه برای دستگاه های اجرایی الزم االجرا شده است.
   در این تعرفه در قالب شش فصل، حق الزحمه ی خدمات ژئوتکنیکی 
آزمون های  برجا(،  آزمون های  و  )حفاری  صحرایی  عملیات  شامل 
آزمایشگاهی، خدمات مهندسی و هم چنین، کنترل کیفیت عملیات 

اجرایی با جزییات کامل آورده شده است.
هر  برای  قیمت  آنالیز  امکان  تعرفه،  این  ردیف های  اساس  بر     
پروژه ی ژئوتکنیکی و متناظراً، استخراج و پیشنهاد حق الزحمه برای 

خدمات مهندسی ژئوتکنیک در پروژه های ساختمانی وجود دارد.
در  چرا  که  باقیست  سؤال  این  شده،  یاد  توضیحات  به  توجه  با     
شرایط فعلی، ابالغ حق الزحمه ی خدمات ژئوتکنیکی در پروژه های 
شهری کماکان معطل مانده و این موضوع فاقد ضابطه ای مصوب با 

پشتوانه ای قانونی است؟
استانی  نفره ی  قانون، هیأت های چهار  در شرایطی که     بی شک 
این  تأخیر  مهندسی می داند،  تعیین حق الزحمه ی خدمات  متولّی  را 
هیأت ها در ابالغ حق الزحمه ها سبب می شود تا ارائه دهندگان خدمات 
در  و  اجبار  روی  از  آزمایشگاهی(  خدمات  ژئوتکنیکی)شرکت های 
به  نسبت  خود ساخته  ضوابطی  اساس  بر  تعلل،  این  از  ناشی  خالء 

قیمت گذاری اقدام کنند.
   این چنین ضوابطی اگر منحصراً بر مبنای مالحظات صنفی و نگاهی 
یک جانبه به مسایل مالی پایه گذاری شود، نمی تواند از وجاهت الزم 
در نزد کارفرمایان برخوردار باشد و به دالیلی که تشریح خواهد شد، 
خدمات  در  کم فروشی  و  کیفیت  افت  باعث  غیرمستقیم  به صورت 

ژئوتکنیکی می شود.

هرچه هست از قامت ناساز و بی اندام ماست 

نگارنده، سه مقاله  درباره ی مسایل ژئوتکنیکی با عنوان های زیر نگاشته است:
»مبانی تعیین حق الزحمه ی خدمات مهندسی ژئوتکنیک، متر طول آری، مترمربع هرگز«؛

»کارفرما باید عاقل باشد، شرحی بر واگذاری خدمات مهندسی در گودبرداری ها«؛
»اندکی ترس، خطر نزدیک است«.

    با توجه به ضرورت ترویج نقد در خدمات ژئوتکنیکی و اصالحات ساختاری مربوط به آن، 
برآن شدیم تا این سه نوشته به صورت یکجا به چاپ برسد.
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مدت  تعلل طوالنی  علت  به  که هم اکنون  این ضوابط  از  یکی     
ژئوتکنیک  مهندسی  خدمات  حق الزحمه ی  تعیین  قانونی  متولّیان 
تعیین  برای  زیربنا  دادن  قرار  معیار  است،  شده  حاکم  و  جاری 

حق الزحمه ی خدمات مطالعات ژئوتکنیکی است.
   بر اساس این ضابطه، شرکت های خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیکی 
خدمات  حق الزحمه ی  که  کرده اند  توافق  درون سازمانی  صورت  به 
آن ها ضریبی از زیربنای پروژه باشد )مثاًل x تومان به ازای هر متر 

مربع زیربنا(.
   این ضابطه بر اساس قیاس مع الفارق و غیرکارشناسی از خدمات 
رشته ی سازه و معماری مطرح شده است، در این دو گرایش هم خوانی 
نسبی و خوبی بین زیربنای پروژه ها با هزینه ی فعالیت های تخصصی 
مهندسان وجود دارد؛ اما در مهندسی ژئوتکنیک این گونه نیست و 
هزینه ی  پروژه ها  زیربنای  افزایش سطح  با  معمول،  به طور  هرچند 
مطالعات ژئوتکنیک افزایش می یابد؛ ولی این افزایش حالتی پلکانی 
با فرض ثابت بودن تعداد طبقات،  و غیر پیوسته دارد. برای مثال، 
پروژه هایی با سطح اشغال تقریبی 700، 800 و شاید 1000 مترمربع 
)علی رغم تفاوت در متراژ زیربنا( از لحاظ خدمات ژئوتکنیکی مطابق 
شناسایی  گمانه های  تعداد  لحاظ  از  هفتم،  مبحث  صریح  نّص  با 

وضعیت مشابهی دارند. 
 

شکل 1- مقایسه ی تغییرات هزینه ی خدمات مهندسی سازه و ژئوتکنیک بر 
حسب زیربنای پروژه ها

شکل )1( مقایسه ای ساده و تقریبی بین هزینه ی خدمات مهندسی 
را  پروژه ها  زیربنای  برحسب  سازه  مهندسی  خدمات  و  ژئوتکنیک 

نشان می دهد.
خدمات  در  کارفرمایان!(  از  دریافتی  حق الزحمه ی  نه  )و  هزینه     
مهندسی ژئوتکنیک، ارتباط تنگاتنگی با متراژ شناسایی شده )متراژ 
گمانه ها( دارد. این متراژ به صورت مستقیم از تعداد طبقات ساختمان 

و به صورت غیرمستقیم از سطح اشغال پروژه ها تأثیر می پذیرد.
   همان گونه که در این نمودار مشاهده می شود، هزینه ی تمام شده ی 
خدمات )و یا متراژ گمانه ها( برای دو پروژه ی  A و B  یکسان است؛ 
حق الزحمه،  دریافت  برای  زیربنا  دادن  قرار  ضابطه  با  که  حالی  در 
حق الزحمه ی دریافتی از پروژه ی B بیش تر از پروژه ی A خواهد بود. 
 E نسبت به F و یا C نسبت به D این موضوع در خصوص پروژه ی

نیز صادق است.

   در یک دیدگاه ساده، کارفرمای پروژه ی B هزینه ی بیش تری را 
نسبت به پروژه ی A پرداخت می کند؛ در حالی که هر دو پروژه خدمات 
این نوع قیمت گذاری  بر  را دریافت می کنند. منطق حاکم  یکسانی 
بیش ترین سنخّیت را با تمثیل »هر که بامش بیش برفش بیش تر« 
دارد. گویی که خدمات ژئوتکنیکی نه در عمق زمین؛ بلکه در سطح 

آن انجام می شود!
   در شرایطی که حق الزحمه ی دریافتی از کارفرمایان تابعی از زیربنای 
با  پروژه  زمین  دقیق تر  شناسایی  برای  انگیزه ای  هیچ  باشد،  پروژه 
افزایش عمق و تعداد گمانه ها وجود نخواهد داشت و ارائه دهندگان 
خدمات ژئوتکنیکی به صورت ضمنی به کاهش هزینه ی  مطالعات 
و افزایش سود خالص دریافتی تمایل پیدا می کنند. اگر این کاهش 
هزینه از طریق کاهش احجام شناسایی و تعداد گمانه ها باشد )که 
ارائه دهندگان خدمات  ایجاد می شود که  هست(، متأسفانه شرایطی 
ژئوتکنیک شهری تالش می کنند تا با کم ترین میزان ممکن از عمق 
و تعداد گمانه ها )و با چشم پوشی از الزامات فنی و آیین نامه ای( و با 
توّسل به روش  های مختلف! گزارش های ژئوتکنیکی خود را از سد 

بازبینی و کنترل اسناد فنی در شهرداری ها به سالمت عبور دهند.
   این موضوع، میوه ی تلخ و قابل پیش بینی از ضابطه ای است که 
و  سازه  گرایش های  با  مشابه  را  ژئوتکنیکی  خدمات  حق الزحمه ی 

معماری تابعی از زیربنای پروژه می داند.

در  و مقاومت مصالح  تعرفه ی خدمات ژئوتکنیک  از  استفاده 
پروژه های شهری، راه کاری محتمل اما غیرعملیاتی

و  ژئوتکنیک  خدمات  »تعرفه ی  از  استفاده  ُحسن  بزرگ ترین  شاید 
مقاومت مصالح« در پروژه های کالن، بزرگ ترین عیب آن در تعمیم 
این تعرفه به پروژه های کوچک شهری باشد. استفاده از این تعرفه 

در پروژه های شهری به دو دلیل کارایی ندارد.
  دلیل اول آن که ردیف های تعرفه به قدری تخصصی و با رعایت 
از آن ها در مقیاس های کوچک  جزییات تنظیم شده اند که استفاده 
از ردیف های  ناممکن است. به عنوان مثال، بسیاری  شهری عماًل 
)دانه بندی خاک/ نوع سنگ( در محل  از جنس زمین  تابعی  تعرفه 
تا  عماًل  و  قرارداد  مبادله ی  زمان  در  که  حالی  در  است؛  پروژه 
و شرکت  کارفرما  برای  موضوع  این  حفاری  عملیات  پایان  از  قبل 
انجام دهنده ی خدمات ژئوتکنیکی به عنوان طرفین قرارداد مشخص 

نیست.
   دلیل دوم آن که حق الزحمه ی لحاظ شده در ردیف های تعرفه ی 
ژئوتکنیک و مقاومت مصالح عمومًا برای پروژه های کالن پیش بینی 
ضرایب  به  نیاز  شهری  پروژه های  برای  آن  تعمیم  و  است  شده 

کاهنده ای دارد که انتخاب این ضرایب خود حکایت دیگری است.

 پیشنهادی عملیاتی و کارشناسی شده 
این  ارائه دهندگان  برای  ژئوتکنیکی  خدمات  شده  تمام  هزینه ی  
متراژ  دارد.  شناسایی  گمانه های  متراژ  با  مستقیمی  ارتباط  خدمات 
بیش تر  هزینه ی  حفاری،  بیش تر  هزینه ی  معنای  به  گمانه   بیش تر 
بیش تر  هزینه ی  نهایت،  در  و  آزمایشگاهی  و  آزمون های صحرایی 
متراژ  یا همان  شناسایی شده  متراژ  است.  مطالعات  گزارش  تنظیم 
تجمعی گمانه ها )boreholes( و چاهک ها )test pits( در یک پروژه 
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ژئوتکنیک  خدمات  قیمت گذاری  برای  مناسبی  شاخص  می تواند 
شهری باشد. 

خدمات  حق الزحمه ی  تعیین  کلید  ساده تر،  عبارت  به     
ژئوتکنیکی  »خدمات  پرسش  به  پاسخ  شهری،  ژئوتکنیکی 
متری چند؟« است. پرسشی که به غلط )و شاید با انگیزه های 
منفعت طلبانه( به صورت »خدمات ژئوتکنیکی مترمربعی چند؟« 
مطرح شده است و متولّیان امر بدون توجه و تعمق در تفاوت 
فاحش این دو پرسش و تبعات جایگزینی »مترمربع« به جای 

»متر طول« به سادگی از کنار آن گذشته اند.

حق الزحمه ی  تعیین  برای  شناسایی  متراژ  شاخص  از  استفاده     
صرف نظر  و  دارد  شده  کارشناسی  پشتوانه ای  ژئوتکنیکی،  خدمات 
اعتالی  و  ارتقا  باعث  غیرمستقیم  صورت  به  مالی،  مالحظات  از 
خدمات ژئوتکنیکی خواهد شد. در این روش، حق الزحمه ی پرداختی 
به وسیله ی کارفرما با کار انجام شده تناسب دارد. در این صورت در 
یک پروژه ی مشخص )صرف نظر از زیربنای آن( برای کسب سود 
آزمایشگاهی، گزینه ای غیر  به وسیله ی شرکت های خدمات  بیش تر 
از افزایش متراژ گمانه های شناسایی وجود ندارد. این موضوع محور 
اصلی ایده ی محاسبه ی حق الزحمه بر حسب متراژ شناسایی است. 
افزایش  این رویکرد، شرکت های خدمات آزمایشگاهی به  با ترویج 
متراژ شناسایی )سودآوری بیش تر( متمایل خواهند شد و به صورت 
تدریجی، احجام عملیات شناسایی)عمق و تعداد گمانه ها( از وضعیت 
هفتم  مبحث  در  شده  تصریح  و  الزام آور  ضوابط  سمت  به  فعلی 
نزدیک تر خواهد شد. گفتنی است شرکت های خدمات آزمایشگاهی 
نمی توانند از احجام غیرواقعی و مازاد در پیشنهاد های مالی خود به 
کارفرمایان استفاده کنند؛ چرا که همواره کارفرمایان در فضای رقابتی 
بین این شرکت ها، گزینه ی نهایی را از بین شرکت هایی با کم ترین 
ساده تر،  عبارت  به  کرد.  خواهند  انتخاب  پیشنهادی  حق الزحمه ی 
حق الزحمه ی خدمات ژئوتکنیک شهری بین دو تیغه ی رقابت صنفی 
به  بیش تر(  شناسایی  )متراژ  بیش تر  سود  و  کمتر(  شناسایی  )متراژ 
تعادل خواهد رسید. این موضوع اگر در کنار نظارت کّمی بر احجام 
عملیات شناسایی )عمق و تعداد گمانه ها( اجرایی شود، نشان خواهد 
داد که چگونه اهرم های مالی می تواند در خدمت ارتقای مسایل فنی 
قرار گیرد. موضوعی که دقیقًا به صورت معکوس در روش محاسبه ی 

حق الزحمه بر مبنای زیربنا باعث ذبح مسایل فنی شده است.
   متولّیان تعیین حق الزحمه ی خدمات ژئوتکنیکی که همان هیأت های 
چهار نفره هستند، می توانند به سادگی نسبت به برآورد حق الزحمه ی 
شرایط  رعایت  )با  شناسایی  عملیات  متر  هر  منصفانه ی  و  عادالنه 
و  کنند  اقدام  نامتعارف(  آزمایش های  به  مربوط  استثناء ها  و  خاص 
هر ساله در کنار مصوبات مربوط به حق الزحمه ی گرایش های سازه 
و معماری بر مبنای زیربنای پروژه ها، نسبت به اعالم حق الزحمه ی 
خدمات ژئوتکنیکی بر مبنای متراژ شناسایی اقدام کنند. نگارنده امید 
این موضوع باعث بهبود کمی و کیفی در  وافر دارد، اجرایی شدن 

خدمات ژئوتکنیک شهری شود.

.2
کارفرما بايد عاقل باشد)1(

شرحی بر واگذاری خدمات مهندسی در 
گودبرداری ها 

ابا غّره  الُجَمحی در جنگ بدر اسیر شد و به پیامبر)ص( عرض کرد: 
ای محمد، من عیال وار هستم. مّنت بر من بگذار و آزادم نما. حضرت 
او را آزاد کرد؛ به این شرط که دیگر به جنگ با مسلمانان برنگردد. ابا 
غّره به مکه برگشت و گفت: من محمد را مسخره کردم و در جنگ 
احد دوباره بر علیه مسلمانان به جنگ برگشت. پیامبر نیز دعا کرد 
که فرار نکند. پس ابا غّره اسیر مسلمانان شد. دوباره به پیامبر عرض 
کرد که من عیال وار هستم و آزادم کن. رسول اهلل فرمودند: آیا آزادت 
کنم تا به مّکه برگردی و در گروه قریش فریاد بزنی که من دو بار 
محمد را مسخره کردم و سپس فرمودند: »مؤمن از یک سوراخ دو 

بار گزیده نمی شود.2«
ابتدای یک مقاله ی  تاریخی- مذهبی در     شاید نقل یک روایت 
مهندسی و آن هم با عنوان »کارفرما باید عاقل باشد« اندکی غریب 
باشد. مطالبی که در ادامه می آید، هدف نگارنده از ذکر این مقدمه 

را روشن می کند.
  نگاهی اجمالی به گزارش های کارشناسی از گودبرداری های ریزش 
ریزش ها  این  علت   موارد،  اغلب  در  که  است  آن  از  حاکی  کرده 
بوده  اجرا  یا  و  نظارت  طراحی،  »مبانی«  و  »الفبا«  به  بی توجهی 
جانی  و  مالی  تحمیل خسارت های کالن  این حوادث ضمن  است. 
با  مرتبط  مهندسی  خدمات  ارائه دهندگان  توانمندی  کارفرمایان،  به 

گودبرداری ها را با چالش های جدی مواجه ساخته است.
به  باز  آغوش  با  و  آگاهانه  کارفرمایی،  هیچ  قاعدتًا  که  آن جا  از     
استقبال خطر و حادثه نمی رود؛ لذا این پرسش مطرح می شود که چرا 
کارفرمایان به کّرات از یک سوراخ گزیده می شوند3 و این گزش از 

سمت چه کسانی است؟
   پاسخ به این پرسش مستلزم کاوش و بررسی دقیق در سازوکار 
پروژه  فنی  عوامل  به  گودبرداری ها   در  مهندسی  خدمات  واگذاری 

)طراح، ناظر و پیمانکار( است.
رفتارسنجی  زهکش،  پیش بینی  قبیل  از  الزاماتی  از  تخطی     
)monitoring(، کوتاه بودن طول نیل و یا آنکوراژ نسبت به حداقل های 
 )verification(صحت سنجی آزمون های  انجام  عدم  آیین نامه ای، 
به  که  هستند  مواردی  جمله  از  همگی   .  .  . و  نیلینگ  عملیات  در 
صراحت در آیین نامه های طراحی و نظارت مورد تأکید قرار گرفته اند 
در  می گیرد.  قرار  الفبایی  خطاهای  گروه  در  آن ها  به  بی توجهی  و 
در  بزرگی  سهم  خطاها  این گونه  که  شد  آورده  نوشتار  این  ابتدای 

رخداد حوادث مرتبط با گودبرداری ها دارد.

1- برداشتی آزاد از ضرب المثل » شنونده باید عاقل باشد.«
2- طوسی، الخالف، مؤسسه ی نشر اسالمی، چاپ اول، ج4، ص 193

3- اشاره به روایتی که در ابتدای این مقاله آورده شد.
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  اگر فرض را بر صحت این ادعا قرار دهیم، سؤال بعدی آن است که 
مگر ضوابط منتهی به اخذ صالحیت های قانونی به وسیله ی اشخاص 
حقوقی و یا حقیقِی ارائه دهنده ی خدمات مهندسی در گودبرداری ها، 

ضامن رعایت الفبای کار نیست؟
   پیش از پرداختن به خدمات طراحی و نظارت در گودبرداری ها، 
ضروری است حکایت تلخ خدمات اجرایی )پیمانکاری( در سازه های 
نگهبان را مستثنی کنیم، چرا که با کمال تعجب و تأسف، تا لحظه ی 
ارزیابی  برای  الزام آوری  قانونی و  این مقاله هیچ ضابطه ی  نگارش 
صالحیت پیمانکاران تخصصی سازه ی نگهبان تعریف نشده است و 
این پیمانکاران به وسیله ی کارفرمایان!!! بررسی  در عمل صالحیت 
با گوشه ی چشمی به همین موضوع  و احراز می شود. عنوان مقاله 

انتخاب شده است. 
   بدیهی است اگر روزگاری بذر ناکاشته ی ضوابط تعیین صالحیت 
آن گاه  نشیند؛  ثمر  به  نگهبان  سازه های  تخصصی  پیمانکاران 

معیارهای قانونی، جایگزین قضاوت های شخصی خواهد شد.
معرفی  قبیل حسن شهرت،  از  معیارهایی  تنها  فعلی  شرایط  در     
به وسیله ی افراد معتمد، سوابق همکاری و . . .، و در نهایت مالحظات 

مالی، معیارهای انتخاب پیمانکار در سازه های نگهبان است.
   ضوابط تعیین صالحیت طراحان و ناظران گودبرداری نیز دست 
سازه های  تخصصی  پیمانکاران  صالحیت  تعیین  ضوابط  از  کمی 
نگهبان ندارد. دستورالعمل تشخیص صالحیت شرکت های خدمات 
سال  در  بازنگری  اندکی  با  و   1387 سال  در  نخست  آزمایشگاهی 

1391 به وسیله ی وزارت راه و شهرسازی ابالغ و الزم االجرا شد.
   دامنه ی صالحیت های تعریف شده در این دستورالعمل مشمول 
شناسایی های ژئوتکنیکی4 در پروژه های شهری بود و کوچک ترین 
نشده  دستورالعمل  این  در  نظارت  و  طراحی  خدمات  به  اشاره ای 
از پیش نیاز های سخت افزاری و  بود و اساسًا این دستورالعمل فارغ 

ارائه ی خدمات  برای  نرم افزاری 
طراحی و نظارت بود.

   در شرایطی که کارشناسان و حتی 
مجریاِن این دستورالعمل نقدهای 
آن  ضوابط  به  متعددی  و  جدی 
شهرسازی  و  راه  وزارت  داشتند، 
بخـش نامه ی    در   1391 سال  در 
تحت   81573/100/02 شماره ی 
عنـــــوان »دستورالعمل اجرایی 
ســاختمانی«،  گــودبرداری های 
عنوان  با  جدیـــدی  مسئــولیت 
سازه های  طـراحی  »خدمــــات 
با خطر زیاد  نگهبان در گود های 
تغییر  بدون  را  زیـاد«  بسیار  یا 
عهده ی  بر  قبلی  ضوابط  در 
آزمایشگاهی  خدمات  شرکت های 

قرار داد و این سان شد که زمینه ی الزم برای گزیده شدن چند بار ه ی 
کارفرمایان فراهم شد.

   اگر وزارت راه و شهرسازی خدمات طراحی پی در سازه های متعارف 
با تعداد طبقات محدود را به شرکت های خدمات آزمایشگاهی واگذار 
با  مقایسه  در  پی5  که طراحی  چرا  داشت،  کمتری  تعجب  می کرد، 
فضای  درحالی که  دارد؛  ساده تر  روندی  نگهبان  سازه های  طراحی 
تجربه،  علم،  از  آمیخته ای  نگهبان  سازه های  طراحی  بر  حاکم 
خالقیت، قضاوت مهندسی همراه با پیچیدگی ها و مالحظات حقوقی 
است. نگاهی مقایسه ای به آمار خرابی پی ها در مقایسه با سازه های 
اثبات  را  این فرضیه  توضیحی  از هر  بهتر  و گودبرداری ها  نگهبان 

می کند.
از لطف نباشد که نیم نگاهی به وظیفه ی نظارت بر     شاید خالی 
گودبرداری ها از دیدگاه بخش نامه ی یاد شده داشته باشیم. بر اساس 
ماده ی 7 از این بخش نامه، مسئولیت نظارت بر گودبرداری ها به طور 

کامل بر عهده ی ناظر ساختمانی!!! است. 
   مسئولیت طراحی با شرکت های  خدمات آزمایشگاهی با شرایطی 
تشخیص  پیمانکاران  با  اجرا  مسئولیت  شد،  گفته  آن  وصف  که 
عمومًا  که  ناظرانی  مسئولیت  با  اجرا  بر  نظارت  و  نشده  صالحیت 
دانش آن ها از گودبرداری محدود به مطالب ارائه شده در کالس های 

ارتقای پایه است.
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها
در  محترم  خواننده ی  توضیحات،  این  اساس  بر  می شود  تصور     
مقاله  این  برای  باشد«  عاقل  باید  »کارفرما  عنوان  انتخاب  مورد 
تا  باشد. مطالب فوق بدان جهت تنظیم و تشریح شد  مجاب شده 
محرک حساسیت و دقت نظر کارفرمایان در انتخاب عوامل فنی یک 

پروژه ی گودبرداری باشد.

4- Site investigation
5- منظور پی های سطحی است.

پیش از تدوین یا اصالح ضوابط تعیین صالحیت در پروژه های گودبرداری، انتخاب صحیح عوامل پروژه دشوار خواهد بود
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   تأخیر زمانی در تدوین و ابالغ ضوابط تعیین صالحیت ارائه دهندگان 
تمایل  شتابان  روند  با  مقایسه  در  گودبرداری  مهندسی  خدمات 
است.  تأمل برانگیز  عمیق،  گودبرداری  با  پروژه هایی  به  کارفرمایان 
شاید توجه به مطالب یاد شده و رعایت توصیه های زیر بتواند تا آن 
موعد مقرر! راه گشای کارفرمایان در انتخاب عوامل مهندسی کارآمد 

در یک پروژه ی گودبرداری باشد.
      شناسایی و انتخاب صحیح عوامل فنی صاحب صالحیت در یک 
ایجاد  است.  بسیار حساس  و  کلیدی  فرایندی  پروژه ی گودبرداری، 
ساده  سنگین،  مالی  تضمین های  وعده ی  طریق  از  کاذب  اطمینان 
مالی و فنی قبل  پیشنهاد  ارائه  ی  انگاشتن خدمات، شتاب زدگی در 
پروژه، تخریب شخصیت و دروغ پردازی  اسناد و مدارک  بررسی  از 
برای حذف رقیب و . . . از جمله ویژگی های عمومی افراد حقوقی یا 
حقیقی دست اندرکار خدمات مهندسی گودبرداری است که غالبًا فاقد 
صالحیت های الزم فنی و اخالقی برای تقبل و انجام این خدمات 

هستند.
     هرچند خدمات خاک برداری به وسیله ی پیمانکاران مستقل انجام 
پیمانکار  عملکرد  تداخل  که  است  داده  نشان  تجربه  اما  می شود؛ 
توصیه  است.  مشکل آفرین  نگهبان،  سازه ی  پیمانکار  با  خاکبردار 
عملیات  و  نگهبان  سازه ی  اجرایی  عملیات  قراردادهای  می شود 

خاک برداری ادغام شود و توامان با یک پیمانکار منعقد شود.
در  مهندسی  خدمات  ارائه دهندگان  از  مالی  و  فنی  استعالم      
گودبرداری ها با رعایت اخالق حرفه ای و در قالب یک مناقصه، یکی 
از بهترین روش ها در انتخاب عوامل طرح است. تجربه نشان داده 
است در فضای رقابتی غالبًا قیمت های اغوا کننده و کمتر از عرف 
از  کمتری  آگاهی  و  دانش  که  است  دهندگانی  پیشنهاد  به  مربوط 
حساسیت و ریسک کار دارند. کارفرمایان نادم کسانی هستند که این 
گزینه ها را صرفًا به علت قیمت پیشنهادی پایین تر و بدون توجه به 

دیگر مالحظات فنی انتخاب کرده اند.
     تفکیک خدمات طراحی، نظارت و اجرای سازه های نگهبان و 
یا  یا اشخاص حقیقی  از این خدمات به شخص  واگذاری هر کدام 
وجوه  به  توجه  با  است.  نبوده  موفقی  تجربه ی  ذی صالح،  حقوقی 
اشتراک در خدمات و مسئولیت ها، حتی المقدور باید خدمات طراحی، 
مهندسی  مجموعه ی  یک  به  نگهبان  سازه های  اجرای  و  نظارت 
برای  مناسبی  بستر   )EPC( اجرا  و  ساخت  قراردادهای  شود.  واگذار 
عقد قرارداد به این روش هستند. ضمن آن که نظارت کارفرمایی بر 

قراردادهای EPC امری اجتناب ناپذیر و حیاتی است.
     تنظیم و عقد قرارداد با مفادی تعهد آور و مبتنی بر شرایط خاص 
هر پروژه یک الزام است. در این قرارداد باید مسئولیت های طرفین 
و حقوقی مشخص  شود.  فنی  قالب بند های  در  و  به صورت شفاف 
بحث و چالش بین دو طرف در مرحله ی تنظیم پیش نویس قرارداد، 
اجتناب ناپذیر و نشان دهنده ی آگاهی عوامل پروژه با واقعیت های فنی 
و حقوقی مستتر در یک پروژه ی گودبرداری است. تساهل در تنظیم 
و عقد این قرارداد ها ویژگی اشخاص حقیقی یا حقوقی کم تجربه و 

ناآگاه به مسایل فنی و حقوقی مرتبط با گودبرداری ها است.

.3
اندکی ترس، خطر نزديک است6

ارزیابی  شاخص های  مهم ترین  از  یکی  گودبرداری  عمق  بی شک 
ریسک در گودهای ساختمانی است جدول 7-3-1 از ویرایش سوم 
مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان )پی و پی سازی( به ارزیابی خطر 

گودبرداری ها بر اساس عمق گودبرداری می پردازد. 

جدول 7-3-1 ارزیابی خطر گود با دیوار قائم

 
 بند 7-3-3-4-6-الف از این مبحث، ساختمان های بدون اسکلت 
را در گروه ساختمان های بسیار حساس قرار می دهد و متعاقبًا در بند 
7-3-3-4-7 این گروه را - مستقل از عمق گودبرداری- در رده ی 

گود هایی با خطر بسیار زیاد قرار می دهد. 
   از مطالب یاد شده این گونه استنباط می شود که گودبرداری به هر 
عمق )مثاًل یک متر( در مجاور ساختمان های فاقد اسکلت، شرایطی 
را ایجاد می کند که ریسک کار با گودبرداری هایی با عمق بیش تر 
و  ابتدا سخت گیرانه  در  موضوع  این  شاید  است.  مشابه  متر   20 از 
ادامه، این نوشتار در  یا دست کم در حد یک هشدار تلقی شود. در 
تا  یاد شده  داده می شود که ضوابط  نشان  موردی  مثال  قالب یک 
چه حد مستند و حایز اهمیت است و چرا عمق کِم گودبرداری در 
مجاور ساختمان های فاقد اسکلت نباید اغوا کننده باشد. شکل زیر 
مقطع یک گودبرداری قائم به عمق سه متر )یک طبقه ی زیرزمین( 
نشان  را  اسکلت  فاقد  طبقه ی  دو  قدیمی  ساختمان  مجاور یک  در 

می دهد.

 

مقطع گودبرداری در مجاور ساختمان دو طبقه ی فاقد اسکلت

6- برداشتی آزاد از شعر اندکی صبر، سحر نزدیک است؛ سروده ی سهراب سپهری
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لبه ی  در  همسایه  ساختمان  در  پیرامونی  دیوار  می شود  فرض 
گودبرداری از نوع آجر فشاری با مالت ماسه ی سیمان به ضخامت 
با وزن مخصوص 1850 کیلوگرم بر مترمکعب باشد.  35 سانتیمتر 
سقف ساختمان از نوع تیرچه بلوک با دهانه ی پنج متر با بار مرده 
و زنده ی 850 کیلوگرم بر مترمربع است و جهت تیرچه ها عمود بر 
زیر  این شرایط تنش )سربار( در  دیوار مجاور گودبرداری است. در 

دیوار پیرامونی در لبه ی گودبرداری برابر خواهد بود با:

فرض مي کنیم زمین پروژه از نوع رس سفت با وزن مخصوص دو گرم 
بر سانتی مترمکعب با                                                           است. 

شکل زیر وضعیت بارگذاری در لبه ی گودبرداری را نشان می دهد.
 

مقطع گودبرداری و سربار در لبه ی گودبرداری

روش  به   6.005.Slide ver نرم افزار  توسط  مقطع  این  پایداری 
نشان  زیر  شکل  که  همان گونه  شد.  انجام  پرایس  مورگنسترن- 
شرایط  این  در  گودبرداری شده  دیواره ی  می دهد، ضریب  اطمینان 
زیر  در  توده ی خاک  ناپایداری  نشان دهنده ی  که  است  برابر 0/44 

دیوار ساختمان دو طبقه ی همسایه است.

 

هندسه ی گوه ی لغزش با ضریب اطمینان 0/447

گوه ی  می دهد،  نشان  گسیختگی  سطح  هندسه ی  که  همان گونه 
لغزش عمقی در حدود یک متر دارد. این تحلیل ساده نشان می دهد 
که از دیدگاه تئوریک، اگر عمق گودبرداری در حدود یک متر بود، 
مناسب،  نگهبان  سازه ی  اجرای  بدون  شده  یاد  شرایط  در  کماکان 
زیر  ریزش می شد. شکل  دچار  دیوار همسایه  زیر  در  توده ی خاک 
تصویری از این نوع گسیختگی در یک گودبرداری در مجاورت یک 

ساختمان فاقد اسکلت را نشان می دهد.

 
گسیختگی با عرض کم در زیر دیوار همسایه

همان گونه که در این تصویر مالحظه می شود، عرض ناحیه ی ریزش 
کرده، محدود به عرض دیوار مجاور گودبرداری است و عرض این 
ناحیه از الگوی متعارفی که عرض گوه ی گسیختگی را متناسب با 
عمق گودبرداری می داند، تبعیت نکرده است. قوس تشکیل شده در 

طرفین دیوار به صورت اتفاقی مانع ریزش کامل دیوار شده است.
   در ساختمان های دارای اسکلت، انسجام و پیوستگی سازه با پی 
)گسترده یا شبکه ایی( سبب می شود تا در حین گودبرداری، سختی 
به  پرتنش  نواحی  انتقال  و  خاک  به  انتقالی  بار  بازتوزیع  سبب  پی 
به  توجه  دیگر،  عبارت  به  شود.  گودبرداری  مرز  از  دورتر  مناطقی 
نگهبان  سازه  طراحی  الزامات  از  بخشی  همسایه،  سازه ی  سختی 

است.
در مجاور  برای مهاربندی گود ها  مقاله روشی مشخص  این  در     
نوشتار  این  اصلی  هدف  نشد.  ارائه  اسکلت  فاقد  ساختمان های 
یادآوری این نکته به طراحان، ناظران و مجریان سازه های نگهبان 
است که در گودبرداری های کم عمق در مجاور ساختمان های فاقد 
ارزیابی خطر گود  برای  اسکلت، عمق گودبرداری شاخص مناسبی 
نباید ریسک بزرگ مستتر در گودبرداری در  نیست. عمق کوچک، 

مجاورت این ساختمان ها را از نظر پنهان سازد. 
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