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از یک  برداری مهندسی کاربردیدرس نقشه در این گزارش، شرح مفصلی از اردوی بازدید

با همکاری  11/08/96به تاریخ  این اردو ارائه شده است.ساختمانی در شهر تهران  کارگاه

واقع در خیابان ولیعصر، کوچه پی زمین جهت بازدید از پروژه نگین میرداماد  شرکت ساروج

تدارک دیده شده بود. تمرکز تخصصی شرکت دامن افشار، ضلع جنوبی مجتمع تجاری پایتخت 

ر متعددی د هایساروج پی زمین بر روی مسائل ویژه مهندسی ژئوتکنیک است که در زمینه

ژئوتکنیک، گودبرداری و  هایسازی، شناساییحوزه مهندسی عمران از قبیل سدسازی، تونل

-از جمله فعالیت .کندفعالیت می ها و ...و پایدارسازی انواع دامنه پایدارسازی، بهسازی خاک

رای جکوبی، اهایی که این شرکت در این پروژه انجام داده بود شامل عملیات خاکبرداری، شمع

استرند و نیل، زهکشی کف بوده است که بخش اعظمی از این مراحل بطور کامل اجرا شده 

بود و پروژه در مراحل اجرای سازه قرار داشت. عمق بیشینه گودبرداری در این پروژه تقریبا 

متر مربع  5000و با سطح عملیات تحکیم  مکعبمتر  73000متر با حجم خاکبرداری  30

برداری از دانشکده التحصیالن مهندسی نقشهآقای مهندس فهیمی از فارغجناب  بوده است.

دانشگاه تهران بعنوان سرپرست کارگاه و کارشناس دفتر فنی در ارائه توضیحات علمی و -فنی

 فنی اجرای هندسی این پروژه نکات ارزشمندی را ارائه نمودند.

ردار بباشد که حضور مهندس نقشهپروژه نگین مشابه هر پروژه عمرانی شامل چندین مرحله می

باشد. ایجاد در تمامی مراحل اجرایی جهت رعایت دقیق طرحهای هندسی ضروری می

پیالرهای بتنی و تعیین تراز صفر ارتفاعی پروژه از وسط گذر موجود اولین اقدامی بود که در 

وسط گذر موجود بعنوان صفر ارتفاعی در نظر ی برداری نقطهاین پروژه انجام شد. قبل از گود

متر  25های انجام شده عمق و مبنای ارتفاعی پروژه تعیین شد و براساس طراحیگرفته شده 

  گودبرداری مرحله به مرحله صورت پذیرفت.

آن  برداری روینقشه دارای ترابراک جهت نصب دوربین وبتنی قبل از شروع پروژه چند پیالر 

 .شدندمختصات دهی و به طور دقیق  به روش ترفیع زمین ساخته ودر گوشه های 

چک کردن مرحله به مرحله خاکبرداری بعد از گودبرداری اقدام به رگالژ کف گردیده است که 

جلوگیری از برداشتن خاک اضافی و تجاوز به حریم  چک کردن خطوط پروژه و به منظور

مدام تراز ارتفاعی و محدوده گود را با برداشت بردار است که مهندس نقشه همسایه به عهده

 کند.جزئیات کنترل می
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بسته به نوع خاک، اندازه زمین و عمق گود مورد نیاز روش های مختلفی برای گود برداری 

طرف پروژه نگین نیز این تنوع روش متناسب با نیازها مشاهده  4که در حدود  وجود دارد

 :شدمی

روش برای گودبرداری، گودبرداری شیبدار است که در آن خاک در  ترینترین و ارزان( ساده1

 .دهدرا کاهش می پایدارسازی و استفاده از مصالحبه یاز ماند و نشیب ثابت باقی می

ته گیرد. تنها نککه خاکبرداری به صورت پله پله انجام میبری و ترانشه (Bermایجاد برم )( 2

 شود.ر اساس جنس خاک تعیین میقابل توجه طول و عرض برم هاست که ب

برداری شود شمع های ر پیرامون زمینی که قرار است گود( بستن شمع: در این سیستم د3

شوند و سپس عملیات گودبرداری و حفاری انجام بتنی درجا، در فواصل معین از هم اجرا می

 شود و شمع های اجرا شده فشار جانبی خاک را تحمل میکنند.می

متر( 2×6)معموال  استبهم بافته شده  هایمیلگردای از شبکه شاتکریت: مش بندی و( مش4

 که در هر مرحله به دیوار نصب میشوند و سپس نوبت به پاشیدن بتن میرسد. اینکار جلوی

برداری به صورت در این روش خاک .گرددهوازدگی خاک را میگیرد و مانع از ریزش خاک می

 متر خاک برداشته میشود. 2هر مرحله حدودا مرحله ای انجام میپذیرد و در 

برداری نوبت به نصب مش میرسد. نصب مش توسط میخ هایی که محل انها پس از خاک

ریت کبتن یا شات مرحله بعدی پاشیدن پذیرد.توسط نقشه بردار مشخص میشود، انجام می

سانتیمتر از  6. به صورتی که حدود متر باشدسانتی12-10کریت باید بین مت شاتاست. ضخا

تیمتر آن جلوی مش قرار گیرد. محل دقیق مش بندی و سان 6بتن پشت مش و حدود 

 محدوده سازه نگردد.شود تا داخل بردار مشخص میمهندس نقشهکریت توسط شات
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به این است.  (Nailing) روش نیلینگهای پایدارسازی دیواره گود ( یکی دیگر از روش5

بتن در پس از نصب میخ، و  ایجاد دیوارههای حفار در توسط ماشین هاییحفره صورت که

بعد از چند روز که بتن به مقاومت کافی رسید، صفحاتی حدودا شود. تزریق میها نآداخل 

ه کنند کواشر محکم میبا مهره و  داده وکریت شده قرار را روی سطح شات سانتیمتر 30×30

دود حدر ای زاویهمعموال . نیل ها به صورت عمود نیستند و مقاومت باالیی در برابر ریزش دارند

 .دارند متناسب با عمق گود و مرحله گودبرداری یعمق درجه نسبت به افق و 10-15

 
ممکن است به گاها میشود و  اصطکاک داخلی خاک طراحی زاویه نیلینگ بر اساس زاویه

 به جنس خاک بستگی دارد.ها نیز فواصل افقی و ارتفاعی نیل صورت افقی هم باشد.
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یکی دیگر از وظایف نقشه بردار مشخص کردن محل لوله های آب و گاز یا کابل های برق 

( جهت اطالع از ینیماش ای ی)دستیحفار اتیعمل) نداژوودیگر عوارض است که به وسیله س

و قبل از حفاری باید مشخص شود تا بتوان زاویه نیلینگ را به درستی  (یاجرائ اتیعمل تیوضع

 مشخص کرد.

ی است انکراژ سیستماستفاده کرد.  توان از روش ترکیبی شمع و انکراژعالوه بر نیلینگ می( 6

ی موجود تنیدگکند که مزیت آن نسبت به نیلینگ در پیشاز جابجایی خاک جلوگیری میکه 

شوند. بهم بافته می شود. استرندهادستگاه انجام مینیلینگ حفاری با  مانندو در استرند است 

گذاری میشوند و گمانه ها با دوغاب سیمان و فشارِخاصی پر یبعد از حفاری استرندها جا

ها مشخص شود و بسته به شرایط، ش قبل از خاکبرداری باید محل شمعرو در این شوند.می

شود. از وظایف نقشه بردار در این قسمت کنترل انجام میتوسط مقنی یا دستگاه حفرچاه 

. دقت حفر چاه در حالت دستی بهتر است باشدشاقول بودن چاه حفر شده به صورت دقیق می

اما مته ی دستگاه حفاری ممکن است منحرف شود. اگر چاه حفر شده شاقول نباشد، شاقولی 

ی چاه به اب میرسیم کنترل شاقولی ستون ها به مشکل میخورد همچنین زمانی که در حفار

 شود. مشکل می
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-ها و استرندها روی دیواره برعهده مهندس نقشهدر روش نیلینگ و انکراژ جانمایی محل میخ

ذاری گاند نقاط را عالمتای که طراحان ژئوتکنیک به تحویل دادهباشد که طبق نقشهبردار می

 کند.می

؛ برای همین در کوچه ها و خواهند بودپیالرها در لبه گود هستند، دارای جابجایی چون 

تارگت های مانیتورینگ در فواصل افقی ساختمان های مجاور ) روی دیوار ها ( تارگت میزنند. 

های جایی سازهنظارت بر میزان جاببرای متر نصب میشوند.  7-6متر و با فاصله عمودی  15

. بدین ترتیب که دوربین با روش های نصب شده روی دیوار استفاده میشود پیرامون از تارگت

-نصب شده روی دیوار توجیه و تارگت له تارگت هایو به وسی (free stationایستگاه آزاد )

شود که با محاسبات سر شکنی و میکروژئودزی به دقت گیری میهای روی دیواره گود اندازه

شود و در قالب گزارش مانیتورینگ به کارفرما وقعیت انجام میتعیین مباالیی در حد میلیمتر 

 ها و حساسیتد، بسته به مقدار جابجاییها از حد مجاز تجاوز کنشود. اگر جابجاییتحویل می

توان از روش های مختلفی مانند شمع تقویتی استفاده کرد. ممکن است هیچ روشی کار می

 خاک شویم. جواب ندهد و مجبور به پر کردن گود با 

سانتیمتر جهت تسطیح و  10با اتمام گودبرداری و رگالژ کف، بتن مگر با ضخامت حداقل 

هایی شود و لولههایی زده میکانالکشی و شود. کف گود کامل زهسازی کف اجرا میپاک

ب داخل آشوند تا رطوبت و ی لوله ها به چاه مادر ختم میشود که همهن تعبیه میداخل آ

-باشد که هدایت آن توسط نقشهی بعدی اجرای شناژ فونداسیون میمرحله نفوذ نکند.سازه 

پذیرد. سپس با استفاده از شابلون مخصوص برای هر صفحه ستون جانمایی هر بردار انجام می

سانتیمتر از  5بیس پلیت حدودا شوند. شناژ بسته میها نیز به شود و بولتستون انجام می

داسیون، ریزی فونقبل از بتنکنند. پر میست که این فضا را با بتن گروت التر اسطح بتن با

و دقیقا  رازبه صورت ت هایی که دقیقا شبیه بیس پلیت هستند،ابلونشوند و شها نصب میلتوب

رود، هنگام نصب ها نمیچون بتن زیر شابلون شوند.لت ها بسته میوروی ب کسدر محل آ

وند. شلت ها متصل میوصفحه ستون به وسیله مهره به ب. شودستون گروت تزریق میصفحه 

 همچنینلت ها با دقت کار نشده باشند، ستون به همان میزان دارای خطا میشود. واگر این ب

ر شود و هنگام نصب بیس پلیت دچالت ها جابجا میو، به علت فشار زیاد بتن، بریزیموقع بتن

ها تماما برعهده ها و تراز آنستونکنترل موقعیت مطلق، هم محوری صفحه شویم.مشکل می

 منشور تمامی این موارد را رعایت کند.باشد که باید با مینیبردار میمهندس نقشه
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یشینه شود. بکنترل میبردار نقشه مهندس در هنگام نصب توسط نیز هاکنترل شاغولی ستون

بسته به دقت مورد نیاز از روش باشد. طول ستون می 1000/1داری در نصب ستون میزان روا

های توان از دو دوربین در جهتشود. برای مثال میهای مختلفی برای شاغولی استفاده می

عمود برهم مستقر شدند، استفاده کرد. ستون دوم که روی ستون اول نصب میشود دارای 

گذارد. ستون دوم روی آن تاثیر می اول هم خطای بیشتری است؛ زیرا خطای ناشاغولی ستون

باید طوری قرار گیرد که جهت ناشاغولی ستون دوم با ستون اول به صورت تجمعی نباشد؛ در 

 شود.صورت انتهای کار از حد رواداری خارج میدر غیر این 

 را به( ط )زرد رنگهای نصب شده و شاغول شده، تیرهای رابستون برای جلوگیری از حرکت

بین  ها انجام شود،تیرها تا زمانی که بتن ریزی سقف بندند. اینها میبین ستون صورت موقت

 مانند.ستون ها می
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شود. برای اجرای سقف ابتدا برای تراز کردن سقف از روش ترازیابی معکوس استفاده می

شوند. سپس نقشه بردار زیر سقف مستقر قالب ها کنار هم چیده می شده وها بسته داربست

ا هند بوسیله این عالمتیکند و قالبمیمشخص ها با عالمت روی ستونو تراز سقف را  شده

 کند. ندی را تراز میبو به کمک ریسمان، قالب

 

د زنها خط هایی میدار روی ستونبرنقشهمهندس بندی، س از بسته شدن قالب ها و آرماتورپ

 5شود. معموال بتن ریزی با روا داری میریزی از آنها استفاده برای کنترل ارتفاع بتن که

 .شودسانتیمتر انجام می
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ساخت نقشه چونبه کارفرما ارائه شود.  (AsBuiltساخت )چونبعد از اتمام گود باید نقشه 

ها اجرا شده اما های اجراشده در کل سازه و تاسیسات است که براساس طراحیمجموعه نقشه

ها اجرا اجرا از لحاظ هندسی یا مصالح دقیقا همان طراحی بدلیل اینکه امکان دارد در حین

ر شود. اگساخت برای نگهداری بعنوان مستندات پروژه تهیه و نگهداری مینشود، نقشه چون

محاسباتی در پروژه الزم باشد مانند کنترل احجام و مساحت و یا اینکه الزم باشد در آینده 

 گردد.ساخت استفاده میهای چونهتغییراتی روی پروژه انجام پذیرد از نقش

 

ساعت با توضیحات تکمیلی  4بازدید از محل پروژه مجتمع نگین میرداماد در نهایت بعد از 

اساتید بزرگوار جناب دکتر عابدینی و مهندس فهیمی به پایان رسید. این بازدید در قالب درس 

برداری و ه مهندسی نقشهدانشکد 94برداری مهندسی کاربردی برای دانشجویان ورودی نقشه

اطالعات مکانی دانشکده فنی دانشگاه تهران تدارک دیده شده بود. بدین جهت از جانب تمامی 

مناسبات و  ،از استاد عزیز جناب دکتر عابدینی که با لطف فراواندانشجویان این ورودی 

از لطف و  گردد.نمودند تشکر می تسهیلهای الزم برای برگزاری این بازدید را هماهنگی

سازی شرایط بازدید از همکاری شرکت ساروج پی و جناب مهندس فهیمی نیز جهت فراهم

مهندسی  برداریعملیاتی عمرانی نیز بسیار سپاسگزاریم. از اساتید بزرگوار درس نقشه کارگاه
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های الزم برای این بازدید را پیگیری که هماهنگیمهندس صابر کاربردی مهندس کنعانی و  

 گردد.ند تشکر مینمود

 

 


