
102
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
8 

یز
پای

30

رم
ش

س 
 ح

.1
 /

ک  
نی

تک
ئو

ی ژ
س

ند
مه

ت 
دما

 خ
در

مقدمه
کارل مارکس حس شرم را این گونه توصیف کرده است :

» شرم ، نوعی خشِم به خویشتن است «1 
   شرم خشمی است معطوف به خود ؛ اما آن چه نیاز به تأمل دارد این 

است که خشم به خویشتن ناشی از چیست ؟
   حسن قاضی مرادی در کتاب » در ستایش شرم « به جامعه شناسی 
حس شرم در ایران پرداخته است. از دیدگاه آن نویسنده ، خشم به 

خویشتن یا همان شرم می تواند دو منشأ داشته باشد :
آن  از  شده  حاصل  نتایج  و  انتظارات  با  ما  رفتار  عواقب  هرگاه   -1
رفتار سازگار نباشد ، نوعی خشم از جنس شرم حاصل می شود. حس 
شرم در این حالت ناشی از عدم هم خوانی نتایج کردار با هدفی است 
که فرد یا جمع ، تحقق آن را از طریق چنان کرداری انتظار داشته 
است. تحقق نیافتن این هدف اگر ناشی از کاستی ها ، ناشایستگی ها، 
تجربه ی  زمینه ساز   ، باشد  جمع  و  فرد  محدودیت های  و  ناتوانی ها 

حس شرم می شود ؛
زشتی ها  برخی  از  ناشی  و  متأثر  می تواند  فرد  هر  کردار   -2
منفعت طلبی ها ، سلطه جویی ها و . . . باشد. فردی با چنین انگیزه ها، 
رفتارهایی با دیگران دارد که ممکن است نتایج حاصل شده از این 
گونه رفتارها او را با خود درگیر و نسبت به خود خشمگین کند. این 
نوع خشم نیز معّرف وجه دیگر حس شرم است. در این حالت حس 

با هنجارها و ارزش های  از سنجش هدف و کردار فرد  ناشی  شرم 
یک نظام اخالقی است.

   به عبارت ساده تر ، شرم نوع اول حاصل مقایسه ی آن چه » شد« 
دوم حاصل  نوع  درحالی که شرم  ؛  است   » باید می شد   « آن چه  با 

مقایسه ی آن چه شد با » ارزش های اخالقی « است.
    عدم حصول به نتیجه ی مطلوب در یک آزمون برای دانش آموزی 
شرایط  از  نمونه ای   ، بگیرد  مطلوبی  نمرات  است  داشته  انتظار  که 
برانگیخته شدن شرم نوع اول و حصول به نتیجه مطلوب از راه تقلب 

در آزمون ، نمونه ای از شرایط برانگیخته شدن شرم نوع دوم است.
   حسن قاضی مرادی در فصل دوم از کتاب یاد شده در سرفصل 
» حس شرم در میان ایرانیان « به صورت جامع و مستند به بررسی 
تاریخی جایگاه شرم به عنوان یک عنصر مطلوب در میان ایرانیان 
پرداخته است و با یادآور کردن مستندات تاریخی نشان می دهد که 
است.  بوده  گریزان  شرم  تجربه ی حس  از  همواره  ایرانی  جامعه ی 
صفاتی چون حس گناه ، حس خجالت و شرمساری هرچند کم و 
بیش در اخالقیات ما ایرانیان وجود داشته  است ، اما هیچ گاه جانشین 
و  اثر  منشأ  که  خویشتن  به  خشم  معنای  به  شرم  اصیل  احساس 

اصالح است ، نشده است.
   از دیدگاه حسن قاضی مرادی ، خشم به خویشتن به خودی خود 
مطلوب نیست. این خشم باید پدیدآورنده ی حس تردید در شخص از 

۱. حس شرم 
هومن حیدریان
کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 دیوارهای زیرزمین  برفشار جانبی خاک  بازنگری در

    ارشد ژئوتکنیککارشناس هومن حیدریان، 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
 حائل  هایدیوار  بر  خاک  جانبی  فشار  خاک،  مکانیک  کالسیک  هایتئوری 

 شکل تغییر .کنندمی معرفی 3مقاوم و 2محرک ،1سکون  حالت  سه در را
این  با متناظر ( دیوار ارتفاع به دیوار شکل تغییر نسبت ) دیوار نسبی

 سوم  ویرایشاز  1-2-4-5-7 یو ضابطه 1-5-7در جدول  سه حالت
جدول به شرح (  سازیپی و پی ) ساختمان ملی مقررات هفتم مبحث

 . است آمدهزیر 
 محرک، مقاوم و سکون با فشار متناسب (𝒙𝒙𝑯𝑯∆)نسبی دیوار تغییر شکل 

 نوع خاک (𝒙𝒙𝑯𝑯∆)تغییرشکل نسبی دیوار 
 محرک مقاوم سکون

00005/0 

 متراکم  یماسه  001/0 01/0
 ماسه با تراکم متوسط  002/0 02/0
 سست   یماسه  004/0 04/0
 الی متراکم  002/0 02/0
 رس متراکم  01/0 05/0
 رس نرم  02/0 06/0

 
نوع بارگذاری خاک در دیوارهای حائل  انتخاب ،مطابق با این جدول

رغم این علی .است (𝒙𝒙𝑯𝑯∆) مستلزم تخمین زدن تغییر شکل نسبی دیوار
بارگذاری دیوارهای زیرزمین   ،از این مبحث  5-3-4-5-7بند  در    موضوع

و  شده استمتصل به سقف در شرایط استاتیکی از این قاعده مستثنا 
دانسته شده الزامی   این دیوارهابارگذاری    درشرایط سکون  دن  کرلحاظ  
 . است

 
 
 
 
 
 

 
1 At rest 
2 Active 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ای حائل بتنی در اتصال به پی بودن اجرای دیواره  متعارفبا توجه به     

بررسی شده بارگذاری این دیوارها صرفاً در این نوشتار  ، ( تیر ) قفو س
 . دهدها را نشان میاز این دیوار  مقطعی (1)شکل  . است

 
 

 دیوار حائل بتنی متصل به سازهمقطع  -1شکل 

 
 بارگذاری استاتیکی -1

جانبی  بارگذاری الگوی ، هفتم مبحث از شده یاد مفادمطابق با  
  دیوار " اختصار به بعد به این ازکه  سازه به متصل حائل دیوارهای
 سکون  حالت با متناظر استاتیکی شرایط در ، شودمی نامیده "زیرزمین

حسب بر بارگذاری دیوارهای زیرزمین ، موضوع این رغمعلی . است
 عدم اجرای  یا اجرا،  گودبرداریمدت مدت و درازکوتاهشرایط پایداری 

backfill  هندسه گودبرداری  ،چنینو همدر پشت دیوار زیرزمین
 چهار  در زیرزمین دیوارهای بارگذاری ،ادامهدر  . متفاوت خواهد بود

 . شودمی بررسی backfill اجرای بدون و با حالت دومتناظر با  وضعیت
 
 backfillاجرای  بدون  زیرزمین   دیوار -الف  

 1 وضعیت
  ،شعده در درازمدت (  سعنگبری )برداری خاک  یدیوارهدر این وضععیت 

پایدار   ( مثالً نیلینگ دائم )اسعت و یا با عناصعر پایدارکننده  4خودپایدار

3 Passive 
4 stable-Self 

 1.   بخشی از نامه ی Marx به Arnold Ruge در سال 1843

در خدمات مهندسی ژئوتکنیک
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طریق سنجش کارها و پیامد آن ها باشد.

در خدمات مهندسی ژئوتکنیک
مهندسان  خدمات  بستر   ، آن  عام  مفهوم  به  زمین 
این  تخصصی  فعالیت های  عمده ی  است.  ژئوتکنیک 
مهندسان در بخش هایی از زمین که غالبًا قابل رؤیت 
نیست ، انجام می شود. این موضوع کنترل و ارزیابی 
نشدنی  مواردی  در  و  را مشکل  ژئوتکنیکی  داده های 

می سازد.
   یک مهندس سازه پس از بازدید از یک اسکلت بتنی 
بر اساس تجربیات و شواهد می تواند در مورد کیفیت 
اجرا و انطباق سازه ی اجرا شده با مشخصات فنی طرح 
اظهارنظر کند و حتی در صورت لزوم - با فرض عدم 
وجود مستندات اجرایی- از طریق آزمون های مخرب 
تخصصی  بررسی  به  کّمی  صورت  به  غیرمخرب  یا 

سازه بپردازد.
   در خدمات مهندسان ژئوتکنیک شرایط به گونه ایی 
ژئوتکنیک  مهندسان  خدمات  از  بخشی  است.  دیگر 
شامل عملیات حفاری ، نمونه برداری ها و آزمون های 

شامل  دیگر  بخش  و  می شود  انجام  پروژه  محل  در  صحرایی 
آزمون های آزمایشگاهی و تحلیل های تخصصی در دفاتر مهندسی 
َ شود. تجربه نشان داده است که هر گونه انحراف در روند  انجام می 
صحیح و ضابطه مند خدمات ژئوتکنیکی ، ریشه در عملیات صحرایی 
ژئوتکنیکی  خدمات  گونه  هر  سنگ بنای   ، صحرایی  عملیات  دارد. 
صّحت  حتی  و  است  تخصصی  داده  های  مّولد  عملیات  این  است. 
داده های آزمایشگاهی نیز در گرو نمونه برداری  های صحیح در زمان 

عملیات حفاری است.
   با توجه به شرایط یاد شده اگر در حین عملیات صحرایی نظارت ها 
و کنترل های الزم بر روند مطالعات ژئوتکنیکی وجود نداشته باشد، 
غالبًا صحت سنجی و ارزیابی مدارک و اسناد ژئوتکنیکی به راحتی 
امکان پذیر نخواهد بود و پافشاری بر این موضوع عمومًا منتهی به 

تکرار مطالعات و صرف هزینه و زمان دوباره خواهد شد.
  کنترل سالمت و صحت داده های ژئوتکنیکی اگر توسط عوامل 
بیرونی انجام شود ، همان مفهوم نظارت را خواهد داشت ؛ اما اگر در 
قالب عوامل درونی انجام شود ، خودکنترلی نام دارد و خودکنترلی 

مستلزم برانگیخته شدن حس شرم است.
طراحان  جمله  از  شهری  ژئوتکنیک  خدمات  ارائه دهندگان  اگر     
آزمایشگاهی،  خدمات  شرکت های   ، نگهبان  سازه های  ناظران  و 
مسائل  با  مرتبط  دولتی  ارگان های  حتی  و  ژئوتکنیک  مشاوران 
ژئوتکنیکی فاقد برانگیختگی حس شرم باشند ، هر گونه ضعف در 
نظارت بیرونی شرایط را برای بی اخالقی ، سودجویی و کاستی در 

کیفیت و کمیت خدمات ژئوتکنیکی فراهم می سازند.
تعهد  مقادیر  به  نسبت  گمانه ها  عمق  از  کاستن  چون  مواردی     
شده ،  عدم رعایت امانت در گزارش کردن نتایج واقعی آزمون های 

آزمایشگاهی و یا صحرایی به منظور حصول به نتایج از پیش انتخاب 
شده و عمومًا منطبق بر منافع مالی کارفرما و . . . ، همگی از جمله 
مواردی هستند که در نبود نظارت های بیرونی و هم چنین برانگیخته 

نشدن حس شرم حادث شده است.

راه کار
این خدمات  ارائه دهنده ی  متولیان  و  ژئوتکنیکی  بر خدمات  نظارت 
در قالب ضوابط و دستورالعمل های مدّون هرچند یک الزام و راه کار 
متعارف و تجربه شده است ؛ اّما آن گونه که گفته شد به علت مدفون 
این  هم اکنون  نیست.  کافی  ژئوتکنیکی  خدمات  از  بخشی  بودن 
به  و  ناکارآمد  روش هایی  به  شهری  ژئوتکنیک  خدمات  در  نظارت 
صورت نمادین در حال انجام است ؛ اما کنترل  های درونی و احیای 
بر  مبتنی  و  نهادینه  روشی  که  خدمات  این  متولیان  در  شرم  حس 

آگاهی و اخالقیات است به فراموشی سپرده شده است.
   حس شرم نه یک باره بازآفرینی و احیا می شود و نه در چارچوب 
خدمات  شرکت  یک  تأسیس  برای  آن چه  با  مشابه   - مثبته  اسناد 

آزمایشگاهی الزم است - قابل ارائه و یا ابتیاع است.
   در آشفته بازار بی اخالقی ها ، حس شرم چون بذری ناکاشته است 
نوشتاری  چنین  این  تنظیم  به  را  نگارنده   ، آن  کاشت  که ضرورت 
تشویق کرده است . بی شک بازگرداندن خدمات ژئوتکنیک شهری 
به مسیر صحیح و کارآمد خود ، جز از طریق احیای اخالقیات میسر 

نخواهد بود.
    این مقاله با نقل قولی از مارکس شروع و با نقل قول دیگری از 

ایشان به پایان برده می شود.
نائل  افراد یک ملت واقعًا به تجربه ی حس شرم     » اگر همه ی 
شوند ، هم چون شیری می مانند که خیز  برمی دارد تا برای به جلو 

جهیدن آماده شود. «2 

 2.   بخشی دیگر از نامه ی Marx به Arnold Ruge در سال 1843
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در بند 7-2-4 از ویرایش سوم مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان 
 » نمونه برداری خاک  و  حفاری   « در سرفصل   ) پی سازی  و  پی   (

ضوابط زیر آمده است :

دستگاه های  و  نمونه برداری  و  حفاری  فرایند   ۱-4-۲-7
بین المللی معتبر  یا  با استانداردهای ملی  باید مطابق  انتخابی 

و مصوب باشد.
حفاری  زمان  طول  در  صالحیت  واجد  ناظر  باید   ۲-4-۲-7
گمانه و نمونه گیری در محل پروژه حاضر و بر عملیات نظارت 

داشته باشد.
و  حفاری  عملیات  که  مجموعه ای  صالحیت  باید   3-4-۲-7
نمونه برداری و سایر عملیات اجرایی را انجام می دهد به تأیید 

مراجع ذی ربط رسیده باشد.

بازخوانی ضوابط باال نشان می دهد که قانون گذار عامدانه و عالمانه 
قائل شده  تفاوت  نمونه برداری «  و »  فعالیت » حفاری «  بین دو 
و  حفاری1   عملیات  نیز  ژئوتکنیک  مهندسی  فنی  متون  در  است. 

نمونه برداری2  دو مقوله ی کاماًل متمایز هستند. 
   در یک دیدگاه کلی » حفاری وسیله ای است برای مهیا کردن 
شرایط نمونه برداری « ؛ هرچند که در شرایط خاصی از جمله : تعیین 
عمق بستر سنگی یا تراز آب زیرزمینی ، عملیات اجرایی ژئوتکنیکی 
مانند نیلینگ ، تزریق ، ابزارگذاری3  و . . . ؛ اساسًا نمونه برداری هدف 

اصلی عملیات حفاری نیست.
   علی رغم بدیهی به نظر رسیدن توضیحات باال در مورد تمایز دو 
فعالیت » حفاری « و » نمونه برداری « ، متأسفانه امروز در فقدان 
نظارت مناسب بر خدمات ژئوتکنیکی ، به کارگیری ابزارهای حفاری 
به عنوان جایگزینی برای ابزارهای نمونه برداری به امری رایج و صد 

البته غیرفنی تبدیل شده است.
   بخش )5( از بند 7-2-4-4 مبحث هفتم صراحتًا به مردود بودن 

این موضوع اشاره دارد.

سنگ  و  خاک  در  پیوسته  مغزه گیری  با  دورانی  حفاری   )5
برای توصیف الیه ها قابل قبول است ، ولی نمونه ی خاک اخذ 
نمونه  عنوان  به  نمی تواند  روش  این  در  مغزه  داخل  از  شده 

دست نخورده قابل قبول باشد.

سبب  عمومًا  نمونه برداری  برای  حفاری  ابزارهای  از  استفاده     
دست خوردگی نمونه های خاک می شود. انجام آزمون های مقاومتی 
این  روی  بر   ).  .  . و  سه محوری   ، مستقیم  برش   ، تک محوری   (
نشان  واقعی  مقادیر  از  را کم تر  مقاومتی خاک  پارامترهای  نمونه ها 
باعث  نمونه ها می تواند  بودن  از دست خورده  ناشی  می دهد. خطای 

اتالف شدید هزینه و زمان در پروژه های مهندسی شود. 
تا طراح  این موضوع سبب شده است  به     در مواردی بی توجهی 
سازه بر اساس مقاومت غیرواقعی زمین ، استفاده از شمع  های  بتنی 
بدون  سطحی  پی های  اساسًا  درحالی که  ؛  بداند  الزامی  را  پرهزینه 

شمع به خوبی می توانست تحمل بار سازه را داشته باشد.
   برای شفاف شدن موضوع ، برخی از ابزارها و ادوات حفاری که 
امروز به نادرستی و با اهداف سودجویانه برای نمونه برداری به کار 

گرفته می شود ، شرح داده می شود.

کربارل سینگل4 
لبه های آن  به  ابزار برش  توخالی که  لوله ای است  کربارل سینگل 
ابزار حفاری را نشان  متصل شده است. شکل زیر تصویری از این 

می دهد.

۲. حفاری، نمونه برداری و آناتومی گاو!

1.  drilling
2.  sampling
3.  instrumentation
4.  single tube core barrel
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تصویری از کربارل سینگل

مغزه گیری  با  سنگی  الیه های  در  دورانی  حفاری  برای  ابزار  این   
پیوسته مناسب است. به علت تماس مستقیم مغزه سنگی با وجه ی 
داخلی کربارل که در حال دوران است و هم چنین ، جریان دائمی و 
تماس مستقیم آب با مغزه سنگی استفاده از این ابزار در سنگ های 
دارند  رفتار  تغییر  آب  در حضور  که  هم چنین سنگ هایی  و  ضعیف 
)مثاًل مارن های رس دار ، شیل ها و . . . ( توصیه نمی شود. در صورت 
به عنوان  ابزار می تواند هم زمان  این   ، مناسب بودن کیفیت سنگ 
استفاده شود و در  نمونه برداری در الیه های سنگی  و  ابزار حفاری 
غیر این صورت ، صرفًا یک ابزار حفاری است. کربارل در الیه های 
همان گونه  و  است  حفاری  ابزار  یک  صرفًا   ) سنگی  غیر   ( خاکی 
ابزار  ابزار به هیچ وجه  این   ، اشاره شده است  که در مبحث هفتم 

نمونه برداری دست نخورده در الیه های خاکی نیست.
   متأسفانه امروز بدون توجه به جنس الیه ها ) خاک یا سنگ (، 
و  ارزان   ، ساده   ، همه کاره  ابزار  یک  عنوان  به  سینگل  کربارل  از 
زمین های  در  نمونه برداری  و  در عملیات حفاری  غیراستاندارد  البته 
خاکی و سنگی استفاده می شود. نتیجه ی این موضوع ، سنگ بنای 
کجی است که تا ثریا دیوار خدمات ژئوتکنیکی را کج ساخته است. 
همین موضوع ساده سبب شده است تا ارزش و اعتبار پارامترهای 
ژئوتکنیکی ارائه شده توسط شرکت های خدمات آزمایشگاهی همراه 

با شبهه و تردید باشد.
  موضوع باال در قالب طنز در منابع ژئوتکنیکی نیز آمده است. به 
نقل از یکی از این منابع ، شناسایی خواص مهندسی خاک بر اساس 
نمونه های گرفته شده از کربارل سینگل مشابه با شناسایی آناتومی 

یک گاو بر مبنای همبرگر تهیه شده از گوشت آن گاو است!
برای  ابزارهای مناسب و جایگزینی  این موضوع که  یادآوری  با     
 ، دارد  در الیه های خاکی وجود  نمونه ی دست نخورده  اخذ صحیح 
خدمات  شرکت های  عملکرد  بر  نظارت  متولّیان  تا  است  ضروری 
آزمایشگاهی اندکی به عواقب فاجعه آمیز بی توجهی خود به جزئیات 

مسائل فنی توجه داشته باشند.
   در این نوشتار تالش می شود تا یک کج روی سنتی در خدمات 
ژئوتکنیکی که از چشم متولیان نظارتی پنهان بوده است ، به شکلی 
ساده و غیرتخصصی شرح داده شود. به عبارت دیگر ، هدف نویسنده 
صرفًا طرح موضوع بوده است. بدیهی است اصالح این رویه جز از 

طریق اقدامات بازدارنده توسط مراجع نظارتی میّسر نخواهد بود.

راه کار
منابع فنی ، ابزارهای متنوعی را برای گرفتن نمونه ای دست نخورده 
در الیه های ریزدانه معرفی کرده اند که از میان آن ها سه نمونه گیر :

1- لوله ی جدار نازک5  ) شلبی6  ( ؛
2- دنیسون7  ؛

3- پیچر8  

بازار خدمات  در  تأمین  قابل  و  ، شناخته شده  متعارف  ابزار     سه 
ژئوتکنیکی در ایران است.

از  و  نرم  ریزدانه ی  ( در الیه های  ) شلبی  نازک  لوله ی جدار  از     
نمونه گیر دنیسون و پیچر در الیه های سفت و بسیار سفت استفاده 
می شود. به علت محدود بودن الیه های ریزدانه ی نرم در شهر شیراز 
) به جز مناطق محدودی از شرق و جنوب شرقی شهر ( در اغلب موارد 
اخذ نمونه دست نخورده در الیه های ریزدانه ی شهر شیراز مستلزم 

استفاده از نمونه گیرهای دنیسون و پیچر است.

   

تصویری از نمونه گیر پیچر

 

تصویری از نمونه گیر دنیسون

 

تصویری از نمونه گیر جدار نازک ) شلبی (

اهمیتی   ، ژئوتکنیکی  خدمات  بر  نظارت  متولّیان  که  افسوس  صد 
از  مواردی  و  گمانه ها  تعداد  و  عمق   ( خدمات  کّمّیت  برای  که  را 
این دست ( قائل هستند ، برای کیفیت خدمات و از جمله روش و 
حفاری«   « فعالیت  دو  ندادن  تمیز  نیستند.  قائل  نمونه برداری  ابزار 
جدی  چالش  با  را  ژئوتکنیکی  خدمات  بنیان   » نمونه برداری   « و 
مواجه می سازد. بازدیدی کوتاه از کارگاه های حفاری ژئوتکنیکی و یا 
آزمایشگاه های استفاده کننده از نمونه های معیوب و دست خورده به 
راحتی دعاوی مطرح شده در این نوشتار را اثبات خواهد کرد ؛ البته 

اگر گوش شنوا و چشم بینایی باشد.

نصیحت همه عالم چو باد در قفس است
به گوش مردم نادان چو آب در غربال
  سعدی

5.  thin wall tube
6.  Shelby
7.  Denison
8.  Pitcher
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مقدمه
اسنادی   ، ساختمان  ملی  مقــررات  گانه ی  دو  و  بیست   مباحث 
تدوین  شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط  که  هستند  فنی  حقوق- 
با  مطابق   . است  رسیده  وزارت خانه  آن  مقام  باالترین  تأیید  به  و 
نّص صریح قانون ، این مقررات باید توسط شهرداری ها ، صاحبان 
این  هفتم  مبحث   . شود  اجرا  مالکان  و  ساختمان  مهندسی  ِحَرف 
مقررات تحت عنوان » پی و پی سازی « به خدمات ژئوتکنیکی در 
ساختمان ها اختصاص یافته است . در بخش 7-2 از ویرایش سوم 
این مبحث در سرفصل » شناسایی ژئوتکنیکی زمین « در بند 2-7-

2 شرایط نیاز به انجام عملیات شناسایی آورده شده است . در این بند 
تأمین هم زمان شرایط زیر برای عدم انجام شناسایی های ژئوتکنیکی 
الزم دانسته شده است. به عبارت دیگر ، به جز ساختمان هایی که به 
صورت هم زمان تمامی شروط زیر را دارا هستند ، سایر ساختمان ها 

نیاز به عملیات شناسایی دارد .

7-۲-۲-۱-۱ داده های کافی از محدوده ی محل موردنظر و زمین هایی 
با سازند زمین شناسی مشابه در دسترس باشد ؛

7-۲-۲-۱-۲ ساختمان مورد نظر با اهمیت کم یا با اهمیت متوسط و 
با حداکثر 4 طبقه باشد ؛

7-۲-۲-۱-3 ساختمان موردنظر با مساحت اشغال کم تر از 3۰۰ متر 
مربع باشد ؛

به  گودبرداری  به  نیاز  ساختمان  اجرای  و  طراحی  در   4-۱-۲-۲-7
میزان کم تر از دو متر باشد ؛

7-۲-۲-۱-5 تعداد ساختمان ها زیاد ) بیش از سه ساختمان مشابه 
و نزدیک به یکدیگر مانند شهرک ها ، پروژه های انبوه سازی و . . . ( 

نباشد ؛
7-۲-۲-۱-۶ نوع زمین طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 

) استاندارد ۲8۰۰ ( از نوع ۱ یا ۲ نباشد ؛
7-۲-۲-۱-7 هیچ کدام از شرایط ذیل نیز وجود نداشته باشد ؛

الف- احتمال مواجه شدن با خاک دست ریز در محل ساخت ؛
خاک های  مانند   ( مسئله دار  خاک های  با  شدن  مواجه  احتمال  ب- 

متورم شونده ، خاک های با پتانسیل روان گرایی و خاک های رمبنده ( ؛
پ- سازه ای در مجاور محل موردنظر که احتمال خسارت به آن وجود 

دارد ؛
شده  واقع  اصلی  گسل  شده ی  خرد  منطقه ی  در  موردنظر  محل  ت- 

باشد ؛
ث- مناطقی با سطح آب زیرزمینی باال ) بر اساس بررسی های محلی (.

   عالوه بر موارد باال ، در بخش 7-2 از این مبحث با جزئیات کامل 
یا  گمانه ها1  فواصل  و  تعداد   ، عمق  یعنی  شناسایی  عملیات  احجام 
چاهک های شناسایی2  آورده شده است . گفتنی است در این مبحث 
بین شناسایی زمین به قصد » عملیات گودبرداری « با شناسایی زمین 
به قصد » پی سازی « تفاوت قائل شده است و برای منظور اول ، حفر 

گمانه در بیرون از مرزهای پروژه ضروری دانسته شده است .
و  صریح  متن  بر  منطبق  تمامًا  که  شده  یاد  مطالب  علی رغم     
پروانه ی  مرجع صدور  ، هم اکنون  است  هفتم  مبحث  الزم االجرای 

ساختمان به اجرای ناقص و ابتر مبحث هفتم بسنده می کند .
   جسته و گریخته شنیده می شود که انگیزه ی این قانون گریزی در 
درجه ی اول کاهش هزینه ی تمام شده ی ساخت وساز و در درجه ی 
دوم ، کیفیت پایین و به عبارت دیگر ، تأثیرگذار نبودن نتایج مطالعات 

ژئوتکنیکی در روند طراحی و اجرای ساختمان ها است . 
   به دالیل زیر عدم اجرای کامل ضوابط مبحث هفتم توسط مرجع 

صدور پروانه ی ساختمان توجیه پذیر نیست :
1- مقررات ملی ساختمان یک قانون الزم االجرا است . عدم اجرای 

قانون و یا اجرای ناقص آن تخلف محسوب می شود ؛
2- آخرین ویرایش مبحث هفتم در سال 1392 تهیه و ابالغ شده 
است . متأسفانه مرجع صدور پروانه در مدت شش سالی که از ابالغ 
توسط  ضوابط  تدریجی  پذیرش  برای  حتی   ، می گذرد  مبحث  این 
کارفرمایان نسبت به اجرای مرحله ای آن اقدامی نکرده است . گفتنی 
منتشر  نیز  مبحث  این  چهارم  ویرایش  پیش نویس  هم اکنون  است 

شده است و به زودی نسخه  ی نهایی آن ابالغ خواهد شد ؛
اجرای  مبنای  بر  ژئوتکنیک  مطالعات  انجام  هزینه ی  اختالف   -3
کامل ضوابط مبحث هفتم و اجرای ناقص آن بر اساس ضوابط فعلی 
در مقایسه با حق الزحمه ی دیگر خدمات مهندسی ) طراحی معماری، 

محاسبه ، نظارت و . . . ( چشم گیر نیست .
   و اما در مورد بهانه ی مربوط به کیفیت پایین مطالعات ژئوتکنیکی ، 
کافیست یادآور شویم که صالحیت شرکت های خدمات آزمایشگاهی 
توسط وزارت راه و شهرسازی ) مرجع تدوین کننده ی مبحث هفتم ( 
صادر می شود و از قضا در متن ضوابط اخذ صالحیت این شرکت ها، 

3. واکاوی تبعات حقوقی ناشی از اجرای ناقص مبحث هفتم مقررات 
ملی ساختمان و خسران مادی و معنوی مهندسان

1.  borehole
2.  test pit
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نظارت بر عملکرد آن ها به خود مرجع صادرکننده ی صالحیت محول 
شده است . 

   این بهانه به معنای اعتراف اداره ی کل راه و شهرسازی به ضعف 
یا  و  آزمایشگاهی  خدمات  شرکت های  عملکرد  بر  خود  نظارتی 

نادرست بودن ضوابط تعیین صالحیت این شرکت ها است .
   هدف نویسنده از نگارش مطالب باال ، نشانه روی انگشت اتهام 
به سوی مرجع صدور پروانه یا اداره ی کل راه و شهرسازی نیست، 
مجریانی  و  ناظران   ، محاسبان  نوشتار  این  اصلی  مخاطب  بل که 
و  هفتم  مبحث  تعهدآور  و  فنی  الزامات  از  اطالع  بدون  که  هستند 
بدون آگاهی از ریسک پنهانی که ناخواسته پذیرای آن هستند ، به 

ارائه ی خدمات مهندسی در پروژه های ساختمانی می پردازند .
   انگیزه ی تنظیم این مقاله ، اطالع نویسنده از جزئیات پرونده ای 
بود که در آن ناظر و محاسب ساختمان به علت عدم رعایت ضوابط 

مبحث هفتم مقصر دانسته شدند .

شرح یک پرونده
کارفرمایی در شهرک شهید بهشتی شیراز قصد اجرای یک ساختمان 
چهار طبقه را داشته است . بر اساس ضوابط مبحث هفتم با توجه به :

- عمق گودبرداری بزرگ تر از 2 متر ؛
- سطح اشغال بزرگ تر از 300 مترمربع ؛

- وجود زمین مسئله دار ) الیه های مارنی شیب دار ( .
به  ولی  ؛  است  داشته  ژئوتکنیک  مطالعات  به  نیاز  پروژه  سایت     
انجام  بدون   ، شد  گفته  این  از  پیش  که  قبولی  غیرقابل  دالیل 
مطالعات ژئوتکنیک ، پروانه یک ساخت این پروژه صادر می شود . 

   محاسب طرح بدون بررسی دالیل الزام آور برای انجام شناسایی های 
ژئوتکنیکی بر اساس یک قاعده ی عرفِی فاقد پشتوانه ی قانونی و بر 
اساس پارامترهای پیش فرض نسبت به محاسبه و طرح پی ، اقدام 
. ناظر ساختمان در دوره ی اجرا بر اساس تجربیات خود و  می کند 
بدون درخواست شناسایی های ژئوتکنیکی ، نسبت به طرح سازه ی 
از  استفاده  کار  ادامه ی  در   ، سپس  و  می کند  اقدام  موقت  نگهبان 
دیوار حائل دائم را غیرضروری اعالم می کند . شکل زیر تصویری 
نشان  را  زمین  الیه بندی  همراه  به  شده  یاد  ساختمان  از  شماتیک 

می دهد .

 
   در حین اجرای ساختمان چهار طبقه ، ترک های نگران کننده ای در 
ساختمان دو طبقه ی همسایه مشاهده شد . پس از مدتی ، ساختمان 
دو طبقه همسایه در راستای قائم به صورت کامل ترک خورد و به دو 
نیم تقسیم شد ؛ به گونه ای که طبق نظر کارشناسان ، امکان ترمیم 

و مرمت ساختمان وجود نداشت .
با  مرتبط  ژئوتکنیکی  دالیل  یادآوری  مقاله  این  هدف  که  هرچند 
رخداد این حادثه نیست ، ولی همین قدر بسنده می شود که تفاوت 
مارنی  الیه های  با  گچ دار  سنگ آهک  الیه ی   تغییرشکل پذیری  در 
طرفین و هم چنین ، وجود تنش های رانشی محصور باعث رخداد این 
اتفاق بوده است . در صورت انجام مطالعات ژئوتکنیک ) صحرایی و 
آزمایشگاهی ( مطابق با ضوابط مبحث هفتم ، داده های زیر حاصل 

می شد :
- نشانه   های رانش در توده های مارنی از طریق شواهد میدانی 

در  شده  انجام  ایمن سازی های   ، درختان  شیب دار  تنه های   (
ساختمان های منطقه و . . . ( ؛

- وجود الیه های شیب دار مارنی ؛
- وجود ناهمگنی شدید در الیه های شیب دار مارنی.

   متأسفانه به علت انجام نشدن مطالعات ژئوتکنیک در این پروژه ، 
در پرونده ی قضایی قصور قابل توجهی متوجه ناظر و محاسب و البته 
بدبینانه ترین  . گفتنی است در  پروانه ی ساختمان شد  مرجع صدور 
و  تشخیص  به  قادر  هم  ژئوتکنیک  مشاور  آن که  فرض  با  حالت 
کنترل این عارضه نبود ، الاقل سهم التقصیر محاسب و ناظر کاهش 
داده های  به دلیل ضعف فنی در تحلیل  این شرایط  می یافت و در 
نظر  به  که  می شد  ژئوتکنیک  مشاور  متوجه  قصور   ، تحت االرضی 

قضاوتی عادالنه می رسد .

 جمع بندی و پیشنهاد
هم اکنون مرجع صدور پروانه ی ساختمان ، انجام مطالعات ژئوتکنیک 
به  نیاز  هفتم  مبحث  با  مطابق  که  ساختمان ها  از  گروهی  برای 
شناسایی دارند را غیرضروری می داند. عدم انجام مطالعات شناسایی 
برای این ساختمان ها سبب می شود تا ناخواسته ، مسئولیت عوارض 
 ، قنات ها   ، انحاللی  حفرات   ( پروژه ها  این  در  مستتر  ژئوتکنیکی 
الیه های ریزشی در دیواره ی گودبرداری ، خاک دست ریز و . . . ( به 
مهندس ناظر ، محاسب و مجری محول شود . جای سؤال است که 
آیا این سه گروه از مهندسان از این انتقال مسئولیت و تبعات حقوقی 

آن اطالع کافی دارند ؟ 
   حجم زیاد پرونده های شکایت در این موارد و خسارات مادی و 
معنوی به مهندسان نشان می دهد که پاسخ به این پرسش عمومًا 

منفی است.
   اگر قرار باشد تا یک راه کار مؤثر برای خاتمه دادن به این موضوع 
ارائه شود ، کافی است یادآور شویم که محاسبان ، ناظران و مجریان 
پروژه ای  هر  می توانند  هفتم  مبحث  ضوابط  با  مطابق  ساختمان ها 
) حتی  است  ژئوتکنیکی  الزامات مطالعات شناسایی  را که مشمول 
ژئوتکنیک  مشاور  به  مجدداً   ) ساخت  پروانه ی  صدور  صورت  در 
از خلط  تا در این صورت ، ضمن خودداری  ارجاع دهند  ذی صالح 
مسئولیت ، پذیرای مخاطرات ژئوتکنیکی پروژه ها نباشند ؛ به همین 
از  مخالفت هایی  با  بعضًا  موضوع  این  که  است  واضح  پر  سادگی. 
ولی  ؛  مواجه خواهد شد  قانونی  با ضوابط  ناآشنا  کارفرمایان  سمت 
آگاه سازی کارفرمایان از طریق تشریح ضوابط و الزامات مبحث هفتم 

می تواند در شفاف سازی مسئولیت ها کارا باشد.


