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                                                                                                                                                                                 هدفـ 1

باشد. یمهای زیاد تقطعیها و عدم ها دارای پیچیدگیخاکعلت تغییرات قابل مالحظه در خصوصیات هب موضوع مهندسی ژئوتکنیک اساسا  

ت و طراحی، ساخ مهندسی ژئوتکنیک درصحرایی و آزمایشگاهی متعدد است. استفاده از های آزمایشعلم ژئوتکنیک نیازمند تکیه بر 

فتم پس گرچه مبحث هاباشد. میشده در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ایران ارائهها مستلزم رعایت کلیه مالحظات عملکرد ساختمان

مچنان در بسیاری از ه اما استگرفتههای اساسی قرار ویرایش سه بار در معرض 1392مورد توجه و تا سال  1369 از ارائه اولیه در سال

بحث هفتم مبر مبنای  دستوالعمل حاضر نماید.میموارد نیاز به تفسیر و قضاوت مهندسی داشته و استفاده از تجربه مهندسی را توصیه 

ت طالعارای انجام مباست یک رویه واحد شدهاست. در بسیاری از موارد جزئیات کاربردی ارائه و سعی شدهمقررات ملی ساختمان تهیه 

ی یات کافئجز رده و یاکهای ساختمانی ارائه گردد. در مواردی که مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در مورد آنها سکوت نیک پروژهکژئوت

 استان البرز ی ساختمانی درهاپروژهنیک کالمللی و تجربیات موجود در انجام مطالعات ژئوتبینهای معتبر نامهاست، از آئیننکردهارائه 

 است. شدهده استفا

 

 باشد.میعمل ، مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان مالک ابهامدر صورت وجود هرگونه تناقض یا  - 1تبصره 

 ـ دامنه كاربرد 2

شگاهی خدمات آزمای هایشرکتهای ساختمانی سطح استان البرز که توسط پروژهمطالعات ژئوتکنیک کلیه دستورالعمل دامنه کاربرد این 

اه و اداره کل رز کار اهجوش( و یا متقاضیان دریافت پروانه اشتغال ب ،بتن ،ژئوتکنیکام مهندسی ساختمان استان البرز )عضو سازمان نظ

میته کداری توسط دستورالعمل حاضر در صورت درخواست و طی شدن سلسله مراتب ا گیرد.را دربر میدهند ، انجام میشهرسازی البرز

 باشد. ها میانتدوین قابل تعمیم به دیگر است

 ـ تعاریف 3

 :باشد.میمنظور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز  سازمان 

 :آزمایشگاهی )قسمت ژئوتکنیک( سازمان  و واحد خدمات فنی واحد 

 مرکز  ای هرسازیشدارای پروانه اشتغال در خدمات فنی و آزمایشگاهی با صالحیت ژئوتکنیک از وزارت راه و  مهندسی شرکت: شرکت

 .راه، مسکن و شهرسازیتحقیقات 

 یلی متناسب و مدرک تحص شرکتدر پایه  مهندسی ساختمانخص حقیقی که باید دارای پروانه اشتغال به کار ش :شرکت مدیر عامل

جارت به بق قانون تطو باشد ای خدمات فنی و آزمایشگاهی همطابق با دستورالعمل تشخیص صالحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت

 .دگرداداره ثبت شرکت ها اعالم و در روزنامه رسمی نیز درج 

 :را ها رش آزمایشبایست عالوه بر مدیر عامل نتیجه گزافرد دارای صالحیت علمی، فنی و اجرایی ژئوتکنیک که می مهندس مسئول

 تأیید و امضا نماید.

  :مهندس  صالحیت وی توسطفرد دارای صالحیت فنی و اجرایی عملیات صحرایی ژئوتکنیک که باید کارشناس عملیات صحرایی

 از سوی وی رافع مسئولیت مهندس مسئول نخواهد بود.مسئول تأیید شده و هرگونه امضا 

  صالحیت وی د آزمایشگاهی ژئوتکنیک که بای هایفرد دارای صالحیت فنی و اجرایی آزمایش: یآزمایشگاههای آزمایشکارشناس

 توسط مهندس مسئول تأیید شده و  هرگونه امضا از سوی وی رافع مسئولیت مهندس مسئول نخواهد بود. 

 باشد.میاستان البرز ساختمان آزمایشگاهی  و خدمات فنیهای کارفرمایی شرکتمنظور انجمن صنفی  ی:انجمن صنف 
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 :است.گردیدهقانونی( که در فرم دستور تهیه نقشه ثبت  نماینده یاوکیل مالک ملک ) مالک 

 :البرز  استانطح سهای موضوع مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در سازهها و پروژه مطالعات ژئوتکنیک ساختمان پروژه 

 :گردد.میکه پس از ثبت پروژه در واحد ارائه شماره یکتا  کد شناسه پروژه 

 :شاهی و آزمایچازم درون ها، لوها، پمپتجهیز کارگاه عبارتست از آماده بودن کادر فنی و تجهیزات شامل کلیه دستگاه تجهیز کارگاه-

 شده در قرارداد.بینیپیشمی خدمات اهـای صـحرایی و استمرار آمادگی آنها برای انجام تم

 :ازمان سهای ژوهشپای، مرکز حرفهگاهی، سازمان آموزش فنی و نشها و مراکز آموزش عالی، جهاد دادانشگاه مراکز آموزشی معتبر

ی نظام هاسازمان ،ازیوشهرس ها و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه وزارت راهیید آن سازمان، پژوهشگاهأیا مراکز آموزشی مورد تملی استاندارد 

 سایر مراکزو صنفی  هایمهندسی، انجمن

 روش اجرا -4

 

 شناسایی ژئوتکنیکی زمین  -4-1

ستر و سایر ب، تراز سنگ یزیرزمینآب بندی خاک و خصوصیات مهندسی آن، شرایط الیههای ژئوتکنیکی زمین شامل بررسی شناسایی

مین أتی، ساخت و های طراحریزی شود که نیازمندیبرنامهکنیکی زمین باید چنان ژئوت مشخصات ساختگاه پروژه است. انجام شناسایی

 ار، خصوصیاتکاجرای  عملکرد سازه پیشنهادی را فراهم نماید. باید توجه داشت در صورت مواجه شدن با شرایط متفاوت و جدید در خالل

نوان مثال عبهرات گردند )ای دستخوش تغییسازههای طراحیچنانچه  تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد. ضمنا میهای خاک الیهژئوتکنیکی 

است تغییر  یکی نیز الزمهای ژئوتکنشناساییها و غیره( متناسب با این تغییرات، سازههای مهم، تغییر تعداد طبقات سازهجابجایی محل 

 یابند.

 شناسایی ژئوتکنیکی زمین در مراحل مختلف انجام می پذیرد:

 ولیهاقدامات ا 

 حفاری( عملیات صحرایی( 

  ( های صحراییآزمایشعملیات صحرایی) 

 های آزمایشگاهیآزمایش 

 های سطحیمالحظات طراحی و محاسبات پی 

 تفسیر نتایج و تهیه گزارش 

 اقدامات اولیه -4-1-1

 :می باشدبشرح زیر اقدامات اولیه شامل مراحل مقدماتی مورد نیاز جهت شروع پروژه و قبل از عملیات اجرایی 

 ائه به شرکت ار رف مالکتفاهم همکاری بین مالک و شرکت جهت انجام پروژه. در این مرحله نیاز است که کلیه مستندات مورد نیاز از ط

امه نویل زمین و امه تحییدشده، نأگردد. این مستندات عبارتند از مدارک هویتی مالک و ملک، دستور تهیه نقشه شهرداری، پالن معماری ت

 ال مسئولیت طراحی سازه نگهبان )در صورت داشتن گود(.انتق

  بندیزمانبرنامه رم اولیه فتکمیل قسمت شناسایی انجام بازدید از محل پروژه و محدوده اطراف آن و (FR-LA-001) 

 یید ثبت در واحد.أثبت پروژه در کارتابل مهندسان و ت 
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  ل بندی شامانین برنامه زماانجام عملیات شناسایی و مطالعات ژئوتکنیکی.  جهت بندیبرنامه زمان در قالب فرمبندی زمانارائه برنامه

 آزمایشگاهی وت صحرایی ها و جزئیات عملیاگمانهتعداد، عمق و محل  شناسایی اولیه، ، مشخصات عوامل کلیدی انجام کار،اطالعات پروژه

 باشد. می

  میتعیین  شدهائهار هایتوضیحات و مثالکمک بهو  1شماره  پیوستدر مندرج  2و  1 اولجدها بر اساس گمانهتعداد، عمق و محل-

 گردد. 

 ری ، پالن معماشهرداری بندی و کد شناسه از واحد جهت شروع پروژه. در این مرحله ارائه دستور تهیه نقشهبرنامه زمان یهییدأت اخذ

 باشد.می الزامی بندینمطابق فرم برنامه زمابندی تاییدشده، نامه تحویل زمین و برنامه زمان

  عملیات صحرایی -4-1-2

ای حفاری و ای موجود برهروشبایست با دقت به ارزیابی انواع تجهیزات مورد نیاز، میای برای مطالعات ژئوتکنیک، برنامههنگام تدوین 

مه مطالعات رحله از برنامسازی این هینهبرداری به بنمونههای حفاری و روشبرداری از خاک و سنگ پرداخت. این ارزیابی دقیق از نمونه

ن تیابی به ایه برای دسککند تا اطالعات الزم با کمترین هزینه و بیشترین راندمان بدست آید. در این بخش اطالعاتی میژئوتکنیک کمک 

 گردد.میباشد، ارائه میهدف موردنیاز 

در این ه ک مواردیا بساختمان ایران انجام گردد. در صورت برخورد  بایست مطابق الزامات مبحث هفتم مقررات ملیمیمطالعات صحرایی 

 مراجعه شود. FHWA NHI-01-031های زیرسطحی کاوشگردد به دفترچه راهنمای میاست توصیه نشدهبه آن اشاره  مبحث

ررات زدهم مقمبحث دوا تالزامارعایت کلیه اصول ایمنی، سالمت، بهداشت و محیط زیست در حین عملیات صحرایی و پس از آن طبق 

ر عهده بو پس از آن  آن در حین عملیات صحرایی عدم رعایت کلیه عواقب ناشی از و باشدمیعهده شرکت هبوده و بضروری ملی ساختمان 

 باشد.شرکت می

مات وسط واحد خدمناسب آن تمات و کنترل در ارائه خد یکسانبمنظور ایجاد رویه  هاتعیین محل، تعداد و عمق گمانهروش  -تذکر 

 ارائه گردیده است.انتهای این دستورالعمل در پیوست یک آزمایشگاهی سازمان ، 

 

 حفاریالزامات  -4-1-2-1

 گیرد.می های خاک دربرنمونهبندی و حمل بستههای متفاوتی را برای حفاری و تهیه، تنوع خاک در پهنه استان البرز روش

 

 ملیات حفاریالزامات پیش از انجام ع -4-1-2-1-1

  د.باشرسیدهواحد  ییدأبندی به تها طبق فرم برنامه زمانگمانهپیش از عملیات حفاری باید تعداد، عمق و محل 

 صورت کامل انجام شود.تجهیز کارگاه قبل از شروع عملیات باید در این مرحله و به 

 مکان پیادهرض و عدم اسازی شود. در صورت برخورد با معابندی تأییدشده در محل پروژه پیادهها باید طبق برنامه زمانمحل گمانه-

 ها باید به تأیید واحد برسد.سازی، تغییر محل گمانه

  ییدشده توسط واحد انجام شود. أبندی تباید طبق برنامه زمان ها الزاما  چاهکها و گمانهحفاری 

 یید واحد برسد.  أع و تبندی حفاری باید توسط شرکت به اطالهرگونه تغییراتی در برنامه زمان 

 

 الزامات حین انجام عملیات حفاری -4-1-2-1-2

 کارشناس عملیات صحرایی باید در محل پروژه حضور مستمر داشته و پاسخگوی بازرسان و کارشناسان سازمان باشد. 
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  ،است. دهشارائه  3-2-1-4و  2-2-1-4 در بندهای به آزمایشگاه شرکت هانمونهبندی و ارسال بستهالزامات حفاری و گرفتن 

 هده براساس مشا یی بایدباید از کلیه مراحل عملیات حفاری گزارش و مستندات تهیه شده و به واحد ارائه گردد. کارشناس عملیات صحرا

ارائه  4-1-4مستندات آن را مطابق بند  ( وFR-LA-002صحرایی )گ الرا در قالب فرم صحرایی هر گمانه گ الها و بازرسی چشمی نمونه

 نماید.

 لزامات تعیین تعداد، ا) 1پیوست  در صورت برخورد با هرگونه معارض )انباره چاه فاضالب، قنات، سطح آب زیرزمینی، سنگ و غیره( به

 مراجعه شود. (هاگمانهعمق و محل 

 

 الزامات پس از انجام عملیات حفاری -4-1-2-1-3

  هسرگمان ردد،مانه تمیز گگگذاری در داخل گمانه تا عمق نهایی انجام شود و داخل لولههای ماشینی، بایستی گمانهپس از اتمام حفاری-

 ود. نگهداری ش ها باید با انجام مراحل قبل تا اخذ نامه شهرداری محافظت وگمانه گذاری شده وها باید با بلوک بتنی نشانه

 د.حمل گرد بندیها مطابق فرم برنامه زمانآزمایشظور انجام منبهشرکت آزمایشگاه  به محل 3-2-1-4با بند مطابق های اخذشده نمونه 

 شدهتعیینبندی رنامه زمانفرم بهایی که در آزمایش برای 3-1-4بند های های صحرایی شامل آزمایشسازی محل انجام آزمایشآماده 

 صورت پذیرد.

 

  روش حفاری -4-1-2-2

 حفاری ماشینی 

 قررات ملی ساختمان ایران انجام گردد.ممبحث هفتم  4-4-2-7بایست مطابق بند میها گمانهحفاری 

 حفاری دستی 

دستی  ام حفر گمانههای دستی در هنگچاهنامه و مقررات حفاظتی حفر آیینگردد و رعایت الزامات میحفاری دستی توسط مقنی انجام 

 باشد.میالزامی 

 

 بردارینمونههای روش -4-1-2-3

  یا تغییر الیه انجام گردد. متر و2گیری با فواصل حداکثر نمونهها گمانههای اکتشافی، در تمامی گمانهفر گردد همزمان با حمیتوصیه 

  رعایت الزاماتASTM D4220  باشد.میهای خاک الزامی نمونهدر خصوص محافظت و انتقال 

  رخورد به سطح آب زیرزمینیو محل ب یا تغییر الیه و 1اعماق جدول شده از گرفتههای نمونهگیری برای نمونهدر هر حال ارائه مستندات 

 باشد.میالزامی 

 

 ارائه مستنداتثبت و اعماق مورد نظر برای  -1جدول 

 در الف ستون

 1 جدول هایگمانه

 1 پیوست در 2 و

 زیر از عمق محدوده

 پی
3-1 7-5 11-9 17-19 

 اعماق مابقی

 متر 10 هر
 گمانه انتهای

ستون ب در 

 1 جدول هایگمانه

 1 پیوست در 2 و

 و ثبت عمق محدوده

 از مستندات ارائه

 زمین سطح

 دباشمی الزامی زیرزمین هر ارتفاعی محدوده در بردارینمونه مستندات ارائه
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  وجود نمونه در محل حفاری و صحراییگ الفرم تکمیل  ،2-4-1-4بند گیری طبق نمونهبرداری شامل، ارائه فیلم نمونهارائه مستندات 

 .باشدمی (FR-LA-003) فرم شناسنامه نمونههمراه به

  یاز و ه در صورت نرایط پروژشبرداری در هر گمانه اصلی و یک فیلم در هر گمانه دیگر الزامیست. با توجه به نمونهارائه حداقل دو فیلم

 باشد.  میها قابل تغییر برداریفیلمطبق نظر واحد، تعداد و محل مربوط به 

  یت حجار خوردهونه دستنسبت به نم نخوردهدستاخذ نمونه از باشد، ارائه فیلم مینخورده الزامی دستکه اخذ نمونه  هاییپروژهدر

 دارد.

 های مورد نیاز کافی باشد.آزمایشباشد که جهت انجام  میزانیگیری باید به نمونه 

  ر د نخوردهدست هر زیرزمین و اخذ حداقل یک نمونهنخورده در محدوده ارتفاعی دستهای ریزدانه اخذ حداقل یک نمونه خاکدر

 ست.متری زیر پی الزامی 3-1محدوده ارتفاعی 

  گیر کوربارل استفاده شود.نمونهخورده از دستمناسب  یگیرنمونهمنظور بهگردد میتوصیه 

  نیسون جداره دسها دورانی یگیر پیستونی نمونهگیر جدار نازک شلبی، نمونهنخورده از دستمناسب  یگیرنمونهمنظور بهگردد میتوصیه

 استفاده شود.

 های صحراییآزمایش -4-1-3

وجه به ت که با تسالزم بذکر ا باشند.میقرار زیر بههای صحرایی که در کشور رایج بوده و در این منطقه بسته به مورد کاربرد دارند آزمایش

 .گرددمیارائه  الزامات توسط واحد این گر،های دیآزمایششرایط پروژه و در صورت نیاز پروژه به 

 اشد.بمیهای خاک الیههای متفاوت صحرایی در انواع مختلف تنوع خاک در پهنه استان البرز نیازمند انجام آزمایش 

 عداد و نوع، ت رسد.واحد ب ییدأهای صحرایی مورد نیاز در هر پروژه باید با توجه به نوع الیه خاک توسط شرکت تعیین شده و به تآزمایش

 گردد.می اعالم بندیزمانفرم برنامه  ها از طریقمحل آزمایش

 رنامه بغییراتی در تود. هرگونه ییدشده توسط واحد انجام شأشده توسط شرکت و تارائهبندی باید طبق برنامه زمان ها الزاما انجام آزمایش

 برسد.   یید واحدأها باید توسط شرکت به اطالع و تبندی آزمایشزمان

 م گردد. زمان اعالبه سا بندیفرم برنامه زمان ها تعیین و درها باید پیش از انجام آنپیمانکار دارای صالحیت انجام آزمایش 

  هر گمانه مشخص شود.  صحراییگ الهر آزمایش باید در فرم 

 5-3-1-4ند بستندات در مچگونگی تهیه و ارائه  شده و به سازمان ارائه گردد.تهیههای صحرایی مستندات باید از کلیه مراحل آزمایش 

 ارائه شده است. 

 باشد. ان واحدکارشناس عملیات صحرایی باید در حین انجام آزمایش در محل پروژه حضور داشته و پاسخگوی بازرسان و کارشناس 

 

 آزمایش نفوذ استاندارد -4-1-3-1

  شود آزمایش نفوذ استاندارد طبق استاندارد میتوصیهASTM D1586 د.در فواصل دومتری یا تغییر الیه انجام گرد 

  نمی( باشد، الزامی 4/3لک امتر )مانده روی میلی 19بزرگتر از  اسمی های با قطردانه حاوی هایی کهخاکآزمایش نفوذ استاندارد برای-

 باشد.

 الزامیست 1 دولج در شدهارائه اعماق و پی زیر تا متری2 فواصل در استاندارد نفوذ آزمایش انجام مستندات ارائه حال هر در . 

 باشدیم صحرایی الگ فرم تکمیل و اعالمی ضوابط طبق آزمایش فیلم ارائه شامل استاندارد نفوذ آزمایش مستندات ارائه. 
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 در پروژه شرایط به وجهت با. الزامیست دیگر گمانه هر در فیلم یک و اصلی گمانه هر در استاندارد نفوذ آزمایش فیلم دو حداقل ارائه 

 حداقل زیرزمینی آب طحس به برخورد صورت در. باشدمی تغییر قابل هابرداریفیلم به مربوط محل و تعداد واحد، نظر طبق و نیاز صورت

 .باشد آن زیر یا زیرزمینی آب سطح به برخورد عمق در هافیلم از یکی

   باشد.میود ط توپر مردام شود. انجام آزمایش با استفاده از نوک مخروگیر انجنمونهبا استفاده از  بایدآزمایش نفوذ استاندارد 

 

 نگاری لرزهآزمایش  -4-1-3-2

 چاهی طبق استاندارد نگاری درونانجام آزمایش لرزهASTM D7400 ر تراز پی الزامیست.متر زی 30های با عمق بیشتر از برای گمانه 

 باشد.ی مینگاری الزامویرایش چهارم، انجام آزمایش لرزه 2800تاندارد منظور تعیین تیپ زمین محل پروژه براساس اسبه 

 اشد.بل قبول نمیسنگ قاب ومنظور انجام این آزمایش باید الوار برروی خاک قرار گیرد و انجام این آزمایش برروی موزائیک، آسفالت به 

 رصورت تشخیص واحد الزامیست.در صورت وجود شرایط مرزی تأثیرگذار بر سرعت موج برشی تکرار آزمایش د 

  الزاماتمطابق با ASTM D7400 باشد.گراول پک الزامی می اجرای 

 باشد.ارائه مستندات این آزمایش شامل ارائه فیلم آزمایش طبق ضوابط اعالمی الزامی می 

 

 آزمایش دانسیته در محل -4-1-3-3

  نداردتر مطابق با استامیلیم 38انجام آزمایش دانسیته در محل برای مصالح تا اندازهASTM D1556  38زه بیش از لح با انداو برای مصا 

 .است الزامی ASTM D5030و  ASTM D4914میلیمتر مطابق با استانداردهای 

  باشد.میبرداری در گمانه دستی الزامی نمونههای محلانجام آزمایش دانسیته در 

  عیین وری تغوطه به روش شرکت نخورده در آزمایشگاهدستتفاده از نمونه توان وزن مخصوص خاک را با اسمیهای ریزدانه خاکدر

 باشد.نمیگیری نیازی به انجام آزمایش دانسیته در محل مومروش بهنمود. در صورت تعیین وزن مخصوص 

  آزمایش دانسیته در محل  فرممستندات آزمایش دانسیته در محل شامل ارائه فیلم آزمایش طبق ضوابط اعالمی و تکمیل ارائه(FR-

LA-004) باشد.می 

 .ارائه فیلم آزمایش دانسیته در محل در تراز پی الزامیست 

 

 صفحهآزمایش بارگذاری  -4-1-3-4

  طبق استاندارد  صفحهانجام آزمایش بارگذاریASTM D1196  یست. الزام های اصلیبه تعداد گمانه هاپروژهدر تمامی 

 یک آزمایش در تراز پی انجام شود.گردد حداقل توصیه می 

  صفحهآزمایش بارگذاری  فرمشامل ارائه فیلم آزمایش طبق ضوابط اعالمی و تکمیل  صفحهآزمایش بارگذاری ارائه مستندات (FR-LA-

 .باشدمی (007

 ضوابط مستندسازی -4-1-4
 

 فیلم برداری(ضوابط عمومی مستندسازی ) -4-1-4-1

 د:وی مشخصات باشند. در تابلو مشخصات، بایستی موارد ذیل درج شوها باید دارای تابلفیلم 

بندی، نام سرپرست اکیپ صحرایی، نام گمانه، موضوع ثبتی، آدرس پروژه، شناسه ثبت برنامه زماننام شرکت، نام مالک، شماره پالک

 های آزمایشعملیات، عمق، تاریخ انجام آزمایش، داده
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 ها ژهلیه پروکشناس عملیات صحرایی شرکت خدمات آزمایشگاهی در هنگام مطالعات صحرایی، در حضور مستمر مهندس مسئول یا کار

گردد و در صورت عدم باشد که طی عملیات بازرسی از مطالعات صحرایی، این موضوع توسط بازرسان واحد ژئوتکنیک کنترل میالزامی می

 زارش خواهد گردید.حضور وی، موضوع جهت بررسی مراتب به سازمان نظام مهندسی گ

 یش های برجا باید فیلم با نماگیری و یا آزمایشنحوی که در ابتدای هر فیلم نمونهصورت پیوسته گرفته شود بهها باید بهکلیه فیلم

یه وطه تهفیلم مرب صورت پیوسته تا محل گمانه منتقل شود و سپسها و تابلو اطالعات شروع گردد و سپس بهموقعیت پروژه، همجواری

 گردد.

 شده در هر مرحله به حافظه اصلی شرکت منتقل و یک نسخه برای ارائه به واحد تهیه گردد.های گرفتهفیلم 

 ل باید در ستورالعمدها باید توسط مهندس مسئول بررسی شده و در صورت مشاهده هرگونه ایراد و عدم انطباق با الزامات این فیلم

 فیلم تهیه گردد. 1اعماق دیگر جدول 

 

 برداریضوابط مستندسازی نمونه -4-1-4-2

 مق عمل تعیین ع ای تهیه گردد که همراه با عملیات رادکشی یا رادگذاری باشد، هدف از اینگیری بایستی به گونههای نمونهکلیه فیلم

 باشد.آزمایش می

 شخص گردد.مامل رادها کبا نشان دادن متراژ روی خرک قرار گیرد و سپس مترکشی ها باید تمامی رادها بهدر فیلم رادکشی عمق گمانه 

 ای باشد که ابتدا و انتهای خرک و محل گمانه در هر لحظه در آن مشخص باشد. فیلم باید به گونه 

 پس سگیر اطمینان حاصل گردد و شده تا از خالی بودن نمونهوضوح نشان دادهگیر توسط دوربین بهگیری ابتدا داخل نمونهدر فیلم نمونه

 گیر در داخل گمانه قرار گیرد.ونهنم

 رروی بظری نمونه توسط سرپرست اکیپ حفاری تکمیل گردد و شرح ن بایست فرم شناسنامه نمونهگیری میپس از پایان عمیات نمونه

 ای که در فیلم قابل رؤیت باشد. لوگ صحرایی درج گردد، به گونه

 گیرد.شده، همراه با آب و گل بنتونیت مورد پذیرش قرار نمیهای شستهبایست بکر باشد. نمونهشده مینمونه تهیه 

 

 ضوابط مستندسازی آزمایش نفوذ استاندارد -4-1-4-3

 ای ه گونهب دهای آزمایش نفوذ استاندارد بایشود. کلیه فیلممایش دادهنگیری فواصل مندرج، با متر در فیلم آزمایش نفوذ استاندارد، اندازه

 باشد.عملیات رادکشی یا رادگذاری باشد هدف از این عمل تعیین عمق آزمایش می تهیه گردد که همراه با

 وضوح هطور مشخص و بدر انجام آزمایش نفوذ استاندارد ضروری است ارتفاع سقوط چکش برروی میانه هادی سقوط چکش به

ز محل اصورت یکنواخت فاع سقوط چکش بهط و استانداردهای مربوطه، در کلیه ضربات آزمایش، ارتگذاری شود و مطابق ضوابعالمت

 شده، رعایت گردد.گذاریعالمت

 ضمنا  دور  باشد.وع میابه ممنطناب مورد استفاده در آزمایش نفوذ استاندارد، باید از جنس نخی باشد و استفاده از سیم، کابل و موارد مش

 رعایت شود. ASTM D1586طناب برروی طبلک نیز طبق استاندارد 

 ز بهازوه( شوند. رتا آخر جام آزمایش نفوذ استاندارد، توجه شود که رادهای داخل گمانه کامال  در امتداد هم بسته و ثابت )هنگام ان-

 های معیوب و دارای انحراف، خودداری گردد.کارگیری راد

 ش نوسان و لرز و چکش آزمایش دچارشود تا رادها در هنگام آزمایش نفوذ استاندارد، فاصله زیاد بین چکش تا دهانه گمانه، باعث می

ان های مناسب جهت جلوگیری از نوسگردد. لذا در انتخاب راد با اندازهگردد که این موضوع منجر به ایجاد خطا و کاهش دقت آزمایش می

 مجموعه دستگاه و حفظ تعادل آن، دقت کافی صورت گیرد.
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  ،ه آزمایش برروی تابلو مشخصات درج گردد.نتیج بایددر پایان هر مرحله از آزمایش نفوذ استاندارد 

 

 نگاریضوابط مستندسازی آزمایش لرزه -4-1-4-4

 ده متر عمق شد و در هرکامل مشخص با و گراول پک اجراشده تاپ( لپگیرنده ) ،زنندهای باشد که شخص ضربهزاویه فیلم باید به گونه 

 شود.ادهدطور واضح در فیلم نشان گمانه قرائت در صفحه گیرنده به

 ده شود.گیری شده و در فیلم نشان دابرداری و کابل دستگاه در پایان آزمایش با متر اندازهقرائت عمق نهایی فیلم 

 د.ل رؤیت باششده قابپایان کل فرم تکمیل آزمایش تکمیل فرم آزمایش و درای باشد که در حین انجام برداری به گونهفیلم 

 

 ایش دانسیته در محلضوابط مستندسازی آزم -4-1-4-5

 رج گردد.بایست وزن مخصوص ماسه و همچنین وزن ماسه زیر مخروط برروی تابلو دقبل از انجام آزمایش به روش مخروط می 

 شخص باشد.مگرفته در آن ای باشد که تمامی مراحل حفر چاله و توزین انجامفیلم آزمایش دانسیته در محل باید به گونه 

 ای که هد به گونبایست وزن مخصوص مرطوب توسط سرپرست اکیپ حفاری محاسبه شده و بروی تابلو درج گردپس از پایان آزمایش می

 در انتهای فیلم مشخص باشد.

 

 ضوابط مستندسازی آزمایش بارگذاری صفحه -4-1-4-6

 های قطر و تراز آن و سیستم بارگذاری در فیلم مشخص باشد.گیریقرارگیری صفحه و اندازه 

 ری مایش بارگذافرم آز ائت سه نقطه شامل ابتدا، انتها و یکی از نقاط میانه بارگذاری برروی گیج نشان داده شده و تکمیلحداقل قر

 شده در فیلم واضح باشد.تکمیلو فرم  صفحه

 های آزمایشگاهیآزمایش -4-1-5

 هامایشبل از انجام آزقهای اخذشده انجام پذیرد. نمونهآزمایشگاهی برروی  هایآزمایشبایست میهای صحرایی منظور تکمیل آزمایشهب

عیین شود که تای گونهبه ید با هامطابقت داشته باشد. تعداد آزمایشها در سایت نمونهها با گزارش بصری از نمونهبایست بررسی ظاهری می

مقررات ملی ساختمان  7مطابق با مبحث باید آزمایشگاهی  هایهای خاک باشد. کلیه آزمایشالیهر ثؤبیانگر تمامی مشخصات ژئوتکنیکی م

 لحاظ شود. در آن 11-4-1-4تا  1-4-1-4ذکرشده در بندهای و یا استانداردهای ملی یا بین المللی معتبر صورت پذیرد و موارد 

ارائه  2جدول در  ذیردهای خاک صورت پنمونهبایست برروی میکه  هاییآزمایششرایط انجام مطالعات ژئوتکنیک هر پروژه  فرآینددر 

ا نظر و یر ضرورت بایست بنابمیو شرکت ژئوتکنیک نموده مورد نیاز را ارائه  هایاست. بدیهی است این جدول حداقل آزمایششده

 مطالعات تکمیلی مورد نیاز را انجام دهد.، شرایط هر پروژهمطابق  ،واحد
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 تعیین مشخصات خاک هایآزمایش -2جدول 

 

 سنگ

  نوع خاک

-استاندارد توصیه

 شده
 آزمایش

 خاک رسی و سیلتی ای و شنیخاک ماسه

نمونه 

 بکر

کور 

 طولی
 خوردهدست شدهبازسازی

بازسازی 

 شده

-دست

 خورده

-دست

 نخورده

  * * * * * ASTM D6913 بندیآزمایش دانه 

  * * * * * ASTM D7928 
آزمایش 

 1هیدرومتری

  * * * * ** ASTM D2216 
درصد  تعیین

 رطوبت

  * * * * * ASTM D854 

تعیین وزن 

مخصوص دانه 

 خاک

  * * * * * ASTM D4253, 

D4254 

تعیین ماکزیمم و 

 مینیمم دانسیته

  * * * * * ASTM D698 تراکم 

  * * * * * ASTM D4318 2حدود اتربرگ 

  *  *  ** ASTM D3080 برش مستقیم 

  *  *  ** 
ASTM D4767, 

D2850 

D7181 

 محوریسه

(UU،CU،CD) 

  *    *  
تعیین تخلخل 

 اولیه

      * ASTM D2435 تحکیم 

 *      ASTM D6032 RQD 

*      * 
ASTM D2166 

D7012 

-مقاومت تک

خاک و محوری )

 سنگ(

  * * * * * 

ASTM D4972 

C1580 

استاندارد ملی ایران 

19038 

 آزمایش شیمیایی

* * * * * * * 
ASTM D2434, 

D5084 

آزمایش 

 نفوذپذیری

  * * * * * ASTM D4546 آزمایش تورم 
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 توضیحات جدول:

 .پذیردمی صورت 2-5-1-4 بند مطابق دانهدرشت هایخاک برای هیدرومتری آزمایش انجام -1

 .پذیردمی صورت 5-5-1-4 بند مطابق دانهدرشت هایخاک برای اتربرگ حدود آزمایش انجام -2

  .است نمونه نوع این در تست این انجام ارجحیت هنشان به عالمت این "**" -3

 

  هاانجام آزمایشالزامات كلی 

 

 آزمایش دانه بندی -4-1-5-1

 ذیرد. پصورت  2دول نامه مذکور در جبرای تمامی نمونه های اخذ شده از گمانه ها و مطابق با آئین بایدبندی های دانهآزمایش 

 استاندارد  2ین آزمایش باید مطابق با جدول شماره های مورد نیاز برای انجام احداقل وزنASTM D6913 .باشد 

 ذیرد.پوش تر صورت ربه  بایدباشند انجام این آزمایش صورت کلوخه میهایی که بههای اخذشده به روش آبشویی یا نمونهدر نمونه 

 

 آزمایش هیدرومتری -4-1-5-2

  نامه ا الزامات آئینعبور کنند آزمایش هیدرومتری باید مطابق ب 200لک نمره ذرات از ا %12چنانچه در نمونه خاک اخذشده بیش از

 باشد.میلیمتر مجاز می2های کوچکتر از صورت پذیرد. انجام این آزمایش برای دانه 2مربوطه در جدول 

 نجام آن برای اهرصورت انجام شود ولی در  200های حاوی ذرات کوچکتر از الک گردد این آزمایش برروی تمامی نمونهتوصیه می

 باشد.متر زیر فونداسیون الزامی می 10های اخذشده تا نمونه

 

 آزمایش تعیین رطوبت و تعیین وزن مخصوص ویژه دانه های خاک -4-1-5-3

 ارد دوجود ط خاک یین شرایمانند تحکیم( و یا تعها در مواردی که نیاز به تعیین پارامترهای مؤثر دیگر در طراحی )انجام این آزمایش

 باشد.الزامی می

 

 آزمایش تراكم -4-1-5-4

 کوب زیرزمیندارای اش هایمانند ساختمان)هایی که به خاکریزی جهت تأمین تراز کف پی انجام آزمایش تراکم برای آن دسته از پروژه 

 باشد.و یا هرگونه بهسازی خاک نیاز دارند الزامی میو واقع روی شیب( 

 

 د اتربرگآزمایش حدو -4-1-5-5

  2 نامه مربوطه در جدولئینریزدانه جهت تعیین نوع خاک مطابق با الزامات آ %5انجام آزمایش حدود اتربرگ برای نمونه هایی با بیش از 

 الزامی می باشد.

 

 آزمایش تعیین مقاومت برشی خاک -4-1-5-6

  صورت پذیرد. استاندارد مربوطه با بزرگترین قطر دانه مطابق با در جعبه متناسب  بایدآزمایش برش مستقیم 

  ت صوربهستقیم حداقل یک آزمایش برش مستقیم در رطوبت طبیعی خاک و یک آزمایش برش م بایددانه غیراشباع درشتهای خاکدر

 غرقابی صورت پذیرد.
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  صورت غرقابی صورت پذیرد.بهبرش مستقیم  هایتمامی آزمایش باید دانه اشباع درشتهای خاکدر 

  ایش ه و یک آزمنخوردحداقل یک آزمایش برش مستقیم در رطوبت طبیعی خاک برروی خاک دست باید های ریزدانه غیراشباع خاکدر

 صورت غرقابی صورت پذیرد.بهبرش مستقیم 

  ت صوربهحداقل یک آزمایش برش مستقیم به صورت غرقابی و یک آزمایش سه محوری  بایددر خاک های ریزدانه اشباعCU ی بررو

 نخورده صورت پذیرد.دستونه نم

  یابد ادامه 10تا کرنش % باید یشآزما، جابجایی در آزمایش برش مستقیم -مشاهده پیک در نمودار نیروعدم در صورت. 

  یش مقاومت یک آزما حداقل بایدبوده و به ازای هر زیرزمین در هر پروژه انجام حداقل دو آزمایش تعیین مقاومت برشی خاک الزامی

یط خاک غییر در شرات الیه و تثیرگذار بر رفتار پی و یا سازه نگهبان در صورت تغییراأهای تالیهدر  بایدافه شود ولی در هر صورت برشی اض

 مقاومت برشی بیشتری صورت پذیرد.های آزمایش

 صورتمحوری بهسه انجام آزمایش UU  باشد.میصرفا  برای خاک های رسی اشباع مجاز 

 

 تحکیمآزمایش  -4-1-5-7

  ا سطح یو  %80ش از ن اشباع بیافتد خاک ریزدانه با میزاهایی که در بیشترین عمق مؤثر پی که احتماال  با پی گسترده اتفاق میپروژهدر

 یرد.صورت پذ 2ل نامه مربوطه در جدونخورده اخذشده مطابق با آئیندستبایست آزمایش تحکیم برروی نمونه مشخص آب رؤیت شد می

  یرد.های مختلف صورت پذدر الیه باید، این آزمایش و تأمین شرایط بند قبل های ریزدانهتغییر در الیهدر صورت 

 .در انجام این آزمایش باید عالوه بر فاز بارگذاری فاز باربرداری نیز صورت پذیرد 

 ه نخوردای دستهی نمونهایش تحکیم برروباشد  باید حداقل دو آزمهایی که شرایط انجام این آزمایش الزامی میدر هر صورت در پروژه

 شده صورت پذیرد.اخذ

 

 و خاک ای سنگیا بار نقطه محوریآزمایش تک -4-1-5-8

 د.انجام شو هایی که به سنگ بستر برخورد کرده جهت تعیین رده سنگمحوری یا بار نقطه ای سنگ باید در پروژهآزمایش تک 

 نخورده صورت پذیرد.ه دستها این آزمایش باید برروی نمونبرای خاک 

 

 آزمایش شیمیایی -4-1-5-9

  ه کمتر با فاصلاک هایی که خپروژهشود آزمایش شیمیایی برای تمامی مطالعات ژئوتکنیک صورت پذیرد ولی در هرصورت در میتوصیه

 .استری آزمایش اجباباشد انجام این در تماس %80دارای اشباع بیش از  با خاک فونداسیونمتر از تراز و یا جداره 1از 

  باشد انجام آزمایش متر 2کمتر از که موقعیت قرارگیری انباره فاضالب قدیمی موجود در محل پروژه تا سطوح فونداسیون  هاییپروژهدر

 باشد.میشیمیایی الزامی 

  ئمی باشد.های نگهبان داسازهیا ای شامل فونداسیون، شمع و سازههای المانترین نقطه به نزدیکدر  بایدعمق انجام آزمایش شیمیایی 

 

 آزمایش نفوذپذیری -4-1-5-10

  صورت پذیرد 2نامه مربوطه در جدول آئینها مطابق با الزامات پروژهگردد آزمایش نفوذپذیری برای میتوصیه. 

  امکان  ایش در صورتآزمهای سطحی یا زیرزمینی و یا کم عمق بودن سطح آب زیرزمینی انجام این آبهای در مجاورت جریان پروژهدر

  الزامی می باشد.
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 آزمایش تورم -4-1-5-11

  بایست مید رمی وجود دارگرفته احتمال رفتار توصورت هایهایی که با توجه به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مطابق با آزمایشزمیندر

 ای انجام شود.سازههای المانهای اخذشده در نزدیکی نمونهآزمایش تورم برروی 

 

  آزمایشگاهی هایمستندسازی آزمایشالزامات  -4-1-5-12

 عایت گردد.ر1-4-1-4بایست الزامات عمومی بندها میدر تهیه تمامی فیلم 

 ی حاو یا تابلوی ای باشد که کاغذگونهاعماق مختلف عکس ارائه شود. شیوه ارائه عکس باید به  های اخذشده ازاز تمامی نمونه باید

-ا میهاست عکس بدیهی و نمایان باشد.شرکت در پشت نمونه قرارگرفته یا نام گمانه، پالک ثبتی و سربرگ  مشخصات عمق، شماره

 بایست با توصیف نمونه اخذشده مطابقت داشته باشد.

 کاغذ یا ای باشد که ها باید به گونهعکسارائه شود.  عکس بایدتحکیم و  بندی، هیدرومتری، حدود اتربرگدانه هایاز تمامی آزمایش

مجاورت  پشت یا تابلوی حاوی مشخصات عمق، شماره گمانه، پالک ثبتی، سربرگ یا نام شرکت، تاریخ و آزمایش در حال انجام در

ی به ترتیب هاست فرمبایبندی، هیدرومتری، حدود اتربرگ و تحکیم میهای دانههمچنین برای آزمایش دستگاه آزمایش نمایان باشد.

FR-LA-005 ،FR-LA-006 ،FR-LA-008 ،FR-LA-010 .تکمیل و ارائه گردند 

 ای باشد که در هر سطح تنش عمودی میزان گونهها باید بهفیلم تهیه گردد. فیلمباید  محوریو سه برش مستقیم هایاز تمامی آزمایش

 در فیلم ایدبقطع آزمایش  و در زمانها در طول آزمایش گیجشود. صفحه دادههای قرارگرفته برای اعمال بار عمودی در فیلم نشان وزنه

ر هلم مربوط به در فی شد.صورت ممتد و با قراردادن تابلو یا کاغذ مشخصات همانند بند قبل باهب بایدباشد. فیلم برای هر سطح تنش 

ایست بدستگاه می رامهولوگصورت ممتد وجود داشته باشد. بهبارگذاری و پایان  پس ازمرحله خروج نمونه از دستگاه باید سطح تنش 

محوری فرم مورد نیاز این برای آزمایش سه و FR-LA-011بایست فرم برای آزمایش برش مستقیم می ها مشخص باشد.در فیلم

 آزمایش باید تکمیل و ارائه گردند.

 تکمیل و ارائه گردد.های مرتبط های آزمایشگاهی باید مطابق با فرمفرم مربوط به هریک از آزمایش 

  فرمFR-LA-009 .باید برای آزمایش تراکم تکمیل و ارائه گردد 

 

 های سطحی مالحظات طراحی و محاسبات پی -4-1-6

  لحاظ گردد. آنرد ذیل نیز در صورت پذیرد و موا (4-7بخش ) مقررات ملی ساختمان 7مطابق با مبحث  بایدکلیه محاسبات پی 

 

 ظرفیت باربری -4-1-6-1

 ر صورت در ه دد.اساس روش حالت حدی نهایی محاسبات پی نیز با این روش انجام گرحاسبات سازه برگردد با توجه به متوصیه می

 تنش مجاز( یکسان باشد. روش یا  نهایی حالت حدیرویکرد محاسبات پی باید با رویکرد محاسبات سازه )

 های ساس پارامترات پی برامحاسب برداری را دارد ههایی که خاک اطراف پی اشباع بوده و یا قابلیت اشباع شدن در دوره بهردر ساختگاه

 کنترل گردد. بایداشباع خاک در حاالت مختلف زهکشی 

 لحاظ گردد. باید ثیرگذار بر رفتار پی در محاسبات ظرفیت باربریتأ های مختلفاثر الیه ایهای الیهدر خاک 

 مطابق با شرایط واقعی پروژه  باید شدههای رفتاری انتخابو مدل هندسه فزارها جهت محاسبات ظرفیت باربریادر صورت استفاده از نرم

 باشد.
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 محاسبات نشست  -4-1-6-2

 شود.یی متصور مپتری را برای محاسبات نشست شده در کتب مرجع اولویت با روابطی است که شرایط دقیقدر انتخاب روابط ارائه 

 تعریف پارامترهای این رابطه و  برای محاسبه نشست استفاده گردد.( 1بطه را) (1951) 1تیموشنکو و گودیرشود از رابطه توصیه می

 باولز قابل دسترس است. Foundation Analysis and Designجزئیات آن در کتاب 

(1) 
∆𝐻 = 𝑞0𝐵

′
1 − 𝜇2

𝐸𝑠
(𝐼1 +

1 − 2𝜇

1 − 𝜇
𝐼2) 𝐼𝐹 

  باشد.قررات ملی ساختمان مالک عمل میم 7از مبحث  4-4-7در کنترل مقادیر نشست مجاز بند 

 زم به توضیحالباشد. یثیر پی قرار دارد الزامی مخاک ریزدانه اشباع در محدوده تأ هایی کهدرنظرگیری نشست تحکیمی برای ساختگاه 

 شود. در محدوده اشباع متصور می %80از بیش  (rS) است در این دستورالعمل درصد اشباع

 صورت پذیرد. 4تا  2 وابطبایست براساس رمی میمحاسبات نشست تحکی 

 یافتههای عادی تحکیمخاک

(2) 
𝑠𝑐 =

𝑐𝑐𝐻

1 + 𝑒0
𝑙𝑜𝑔

𝜎0
′ + ∆𝜎

𝜎0
′  

 یافتهتحکیمهای بیشخاک

𝜎0اگر 
′ + ∆𝜎 < 𝜎𝑐

′ 

(3) 
𝑠𝑐 =

𝑐𝑠𝐻

1 + 𝑒0
𝑙𝑜𝑔

𝜎0
′ + ∆𝜎

𝜎0
′  

 

𝜎0اگر
′ + ∆𝜎 > 𝜎𝑐

′ 

(4) 
𝑠𝑐 =

𝑐𝑠𝐻

1 + 𝑒0
𝑙𝑜𝑔

𝜎𝑐
′

𝜎0
′ +

𝑐𝑐𝐻

1 + 𝑒0
𝑙𝑜𝑔

𝜎0
′ + ∆𝜎

𝜎𝑐′
 

 

 العمل بسترمحاسبات مدول عکس -4-1-6-3

 الت ین صورت حاردد. در اهای تحکیمی نیز لحاظ گالعمل بستر نشستبایست در محاسبات مقادیر مدول عکسهای اشباع میدر خاک

 مد نظر قرار گیرد. در صورت و مخرج کسر ای بایدمختلف زهکشی در مواجهه با بارهای استاتیکی و لرزه

 العمل بستر رابطه کلی محاسبه مدول عکس𝑘𝑠 = 𝑞 𝛿⁄ که نشست تحکیمی وجود ندارد نشست در مخرج کسر در حالتی باشد کهمی

 د استفاده در محاسبات نشست باشد.همان رابطه نشست مورباید 

 ری مطابقت رفیت باربشده برای محاسبه نشست و ظبا روابط استفاده باید العمل بسترد استفاده برای محاسبات مدول عکسروابط مور

 داشته باشد.

 

 

                                                           
1 Timoshenko and Goodier  
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 مع بندی مطالعات ژئوتکنیک، تفسیر نتایج و تهیه گزارشج -4-1-7

 موارد زیر باشد:شامل  ستی حداقلتکنیک بایگزارش مطالعات ژئو

 دستور تهیه نقشه شهرداری و نظام مهندسی 

 خالصه گزارش شهرداری 

  بندی برنامه زمانفرم 

 2جدول خالصه گزارش 

 ت((اد طبقاتوضیحات پروژه )محل پروژه، کروکی و همسایه ها، وضعیت موجود )همراه با تصاویر مناسب(، مشخصات سازه )تعد 

 و ارائه پروفیل خاک بستر خالصه گزارش زمین شناسی محل 

 هاتفسیر نتایج آزمایش 

 هاج آزمایشگزارش نتای 

 جزئیات پارامترها و طراحی 

 های سازه نگهبان در صورت وجود زیرزمینجزئیات طراحی و نقشه 

 (ت نیازدر صور) باشدمیهای اصلی خیابانهایی که در مجاورت سازهسیسات در گزارش ژئوتکنیک برای أارائه استعالم ت 

  ،در یرزمینی )زسیسات أها، حفرات و تقناتهای سطحی و سیستم دفع فاضالب و آب ارائه مدارک و مستندات وجود آب زیرزمینی

 صورت نیاز(

در صورت ود )گهای پایدار سازی نقشهو  مربوط به خالصه گزارش شهرداری، جدول خالصه گزارشات مهر و امضای صفح - 2تبصره 

   .الزامی است شرکت مدیرعاملو نی ژئوتکنیک وجود( توسط مسئول ف

 

  دستورالعملبازنگری  -4-2

-یمزنگری قرار مورد با دوینتوسط کمیته تطور ساالنه هباالدستی و یا ب مقررات و استانداردهایبر اساس تغییر قوانین و دستورالعمل این 

 گیرد. 

 وظایف و مسئولیتها  -5

 واحد خدمات آزمایشگاهی  

 رالعملاجرای دستو 

   واحد طرح و برنامه 

 نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل 

 فرآیند اجراییهای پایش و اندازه گیری شاخص 

 شرکت خدمات ژئوتکنیک 

 دستورالعمل حاضرالزامات انجام مطالعات ژئوتکنیک مطابق با مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و 

 کمیته تدوین 

  دستورالعمل صدرخصوفنی بازخوردهای بررسی پیشنهادات و 

                                                           
2 geotable 
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 ای دستورالعملبازنگری دوره 

 مستندات مرتبط   – 6
  1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 

  1375آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 

 مقررات ملی ساختمان  و دوازدهم حث هفتمامب 

  استانداردASTMهای مربوطه، شماره 

  کتابFoundation Analysis and Design, Bowles 

 های دستینامه و مقررات حفاظتی حفر چاهآئین 

  ویرایش چهارم2800استاندارد ، 

 های زیرسطحی دفترچه راهنمای کاوشFHWA NHI-01-031 

 كنترل سوابق – 7

 کد فرم عنوان فرم ردیف
مسئول 

 تکمیل

مسئول 

 نگهداری
 مدت نگهداری محل نگهداری

 FR-LA-001  بندی مطالعات ژئوتکنیکنبرنامه زما 1
شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

مدیر خدمات 

 آزمایشگاهی

واحد خدمات 

 آزمایشگاهی
 سال 3

 FR-LA-002 صحرایی الگ  2
شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی
 سال 3

 FR-LA-003 شناسنامه نمونه 3
شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

کت خدمات شر

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی
 سال 3

 FR-LA-004 آزمایش دانسیته در محل 4
شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی
 سال 3

 FR-LA-005 بندیآزمایش دانه 5
شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی
 سال 3

 FR-LA-006 آزمایش هیدرومتری 6
شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی
 سال 3

 FR-LA-007 آزمایش بارگذاری صفحه 7
شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی
 سال 3

 FR-LA-008 آزمایش حدود اتربرگ 8
شرکت خدمات 

 یشگاهیآزما

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی
 سال 3

 FR-LA-009 آزمایش تراکم 9
شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی
 سال 3

 FR-LA-010 آزمایش تحکیم 10
شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی
 سال 3

 FR-LA-011 آزمایش برش مستقیم 11
شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی

شرکت خدمات 

 آزمایشگاهی
 سال 3
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   سوابق بازنگری  – 8

 تاریخ موثر هیه کنندگانت موضوع تغییرات (شرح کلی ) شماره بازنگری

 تدوین مستند صفر
کمیته تدوین + مدیر طرح و 

 برنامه
10/02/1399 
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 پیوست یک

 هاتعیین محل، تعداد و عمق گمانهروش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 وستیپ 1 جدول

 مربع متر 300 از کمتر اشغال سطح با منفرد ساختمان کی

 ساده یبندهیال و مناسب نیزم یرو و متوسط تیاهم با ساختمان

 (ب) (الف)

 (ساختمان یمل مقررات 7 مبحث) 1-2-7 جدول براساس هاگمانه
 یمل مقررات 7 مبحث)  2-2-7 جدول براساس هاگمانه

 (ساختمان

 (m) عمق تعداد  (m) گود عمق (m) عمق  تعداد

 Max (قیعم) یاصل گمانه 1

((30+D) , (B+D)) 

1<D≤10 1 Max (1.5D , 6) 

10<D≤20 2 1.5D 

20<D 2+n 1.5D 

 
 

 1پیوست   2 جدول

 مربع متر 1000 از شیب ای مربع متر 1000 یال 300 اشغال سطح با منفرد ساختمان کی

 ساده یبندهیال و مناسب نیزم یرو و متوسط تیاهم با ساختمان

 )ب( )الف(

 (ساختمان یمل مقررات 7 مبحث)  1-2-7 جدول اساس بر هاگمانه
 یمل مقررات 7 مبحث)  2-2-7 جدول اساس بر هاگمانه

 (ساختمان

 (m) عمق تعداد (m) گود عمق (m) عمق  تعداد

2+m 

 Max (قیعم) یاصل گمانه

((30+D) , (B+D)) 
1<D≤10 2 Max (1.5D , 6) 

 D+6 (عمق کم) یکمک گمانه
10<D≤20 3 1.5D 

20<D 3+n 1.5D 

 
 

B پالن با یهاساختمان در .ساختمان اشغال سطح( عرض ) بعد نیکوچکتر با است برابر منظم پالن با یهاساختمان در .یپ ثرؤم عرض 

 .ساختمان اشغال سطح بر( ’B) طیمح لیمستط عرض از (a) یبیضر با است رابرب نامنظم

 

𝐵 = 𝑎 ∙ 𝐵′ 
 

𝑎 = √
سطح اشغال ساختمان

طیمح  مساحت مستطیل 
 

 

D (باشدیم ریمتغ بداریش یهانیزم در ) یپ کف تا نیزم سطح فاصله 

n متر 20 از شیب یاضاف متر 10 هر یازا به گمانه کی 

m 1000 هر یازا به یاضاف گمانه کی مربع، متر 1000 از شیب اشغال سطح یبرا و صفر، با برابر مربع متر 1000 تا اشغال سطح یبرا 

 یاضاف متر

 



 :حاتیتوض

 یمل مقررات 7 مبحث 1-2-7 جدول الزامات طبق ده،یچیپ یبندهیال ای نامناسب نیزم ای ادیز یلیخ و ادیز تیاهم با یهاساختمان در .1

 .شود اضافه هاگمانه تعداد به ساختمان

  .است یضرور پروژه هر در خاک بافت مشاهده جهت یمنیا اصول تیرعا با یدست گمانه کی حداقل یحفار .2

 .باشدمی یالزام یسرعت موج برش یینجهت تع نگاریلرزه یشانجام آزما هاپروژهتمام  در .3

 شیب اشغال سطح بر هر از( یاصل ) قیعم گمانه نیب فاصله و متر60 از شیب( یاصل ) قیعم گمانه دو نیب فاصله دینبا یحالت چیه در .4

 .باشد متر 30 از

 .باشد متر15 از کمتر گمانه دو نیب فاصله دینبا یحالت چیه در .5

 . ردیگ قرار بیش یباال در گمانه کی حداقل بداریش یهانیزم در .6

 کی جدول یهاگمانه تعداد نییتع مالک ،(انقطاع درز وجود ای ) نیرزمیز و همکف طبقات اشغال سطح نیب اختالف وجود صورت در .7

 تعداد نییتع مالک. شود گرفته درنظر( ثرؤم اشغال سطح ) پروژه پالن یرو بر آنها اشغال سطح یتجمع ریتصو مساحت اساس بر

 درنظر (نیرزمیز ثرؤم اشغال سطح ) پروژه پالن یبررو هانیرزمیز اشغال سطح یتجمع ریتصو مساحت براساس دو جدول یهاگمانه

 . شود گرفته

 .کنند نفوذ سنگ هیال در متر 3 تا( یاصل ) قیعم هایگمانه یدسنگ برخورد شود با یهحفر گمانه اگر به ال در .8

 .گردند یحفار کامل بطور دیبا( یاصل ) قیعم هایگمانه یرزمینی،ز آب به برخوردصورت  در .9

 یالزام هایفاصله یت( براساس مساحت بدون اشکوب و با رعااصلی ) عمیق هایگمانهدارند، تعداد  اشکوبکه ساختمان  هاییملک در .10

 گردد.  یینتع

 .باشدمیحداقل فاصله  یتبراساس رعا صرفاً هاگمانه ییکه ساختمان اشکوب دارند، جانما هاییملک در .11

 یگمانه یچه درصورت وجود معارض ولی باشد،میدر سطح اشغال  هاگمانه ییجانما یتاولو دارند، اشکوب ساختمان که هاییملک در .12

 متر از بر سطح اشغال فاصله داشته باشد. 15از  یشب نبایدخارج از سطح اشغال 

 .کند پیدا ادامه طبیعی خاک در متر یک تا حداقل باید هاگمانهعمق  ی،وجود خاک دست درصورت .13

 .ردیگ قرار گود از خارج بایدگمانه  یکحداقل  ،و عدم وجود معارض گود وجود صورت در .14

 یو مابق برداشت نمونه مختلف هایدیوارهاز  توانمی( 2-2-7 جدول ) گود برای نیاز مورد هایگمانهصورت وجود گود، به تعداد  در .15

 گردد. یعمق گمانه در کف گود حفار

 

 

 

  



 متفاوت هایپالن بر سطح اشغال ساختمان با یطمح یلمستط از هاییمثال
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 متفاوت هایدر پالن هاگمانه ییاز جانما هاییمثال
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