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 مقدمه
 

هاي نگهبان، از جمله مباحث بسیار مهم در محاسبات مهندسی عمران، و نیـز   برداري و سازه  گود

نظارت و اجراي ساختمان در مهندسی عمـران و معمـاري اسـت کـه اهمیـت بـسیار زیـادي در         

عـدم آمـوزش ایـن درس در مقـاطع       . سـازي دارد    هاي عمرانی و ساختمانی و راه       ها و پروژه    طرح

هاي علمی و کـاربرديِ   هاي مهندسی عمران و معماري، و نیز نبود کتاب  شتهمختلف دانشگاهیِ ر  

 .کافی، از جملۀ مشکالت مهندسان در فراگیري و آشنایی با این مبحث است

هـا تـدریسِ مـستمر در     نگارنده، با توجه به سابقۀ بسیار طوالنی تدریس دانشگاهی و نیـز سـال             

سر کـشور، ویـژة آمـوزش مهندسـان، و نیـز سـابقۀ       هاي نظام مهندسی در سرا    هاي سازمان   دوره

طرّاحی و نظارت و اجرا در این زمینه، همواره دغدغۀ تألیف منابعی در این زمینـه، کـه از غنـا و           

اعتبار علمـیِ مطلـوب  برخـوردار بـوده و در عـین حفـظ سـطح مطلـوب علمـی، از سـادگی و                        

 .داشته استبودنِ الزم برخوردار باشد، را  فهمی و نیز کاربردي ساده

» هـاي نگهبـان   اصول و مبانی گودبرداري و سـازه «اولین گام نگارنده در این زمینه، تألیف کتاب   

 به همت دفتر امور مقرّرات ملّی ساختمان وزارت راه، مسکن و شهرسازي         1385بود که در سال     

 در ایـن   سال پـیش تـا کنـون   15هاي متعدد از حدود  با توجه به برگزاري کالس  . منتشر گردید 

هـاي   هـا و سـازمان   هاي آموزشِ حین خدمت مهندسانِ شاغل در وزارتخانه        زمینه، در قالب دوره   

هاي الزامیِ ارتقاء پایۀ پروانۀ اشـتغال بـه    ربط از سوي مؤلّف، و نیز برگزاري بسیار وسیعِ دوره     ذي

ز جملـه مؤلّـف،   هاو ا هاي اخیر از سوي مدرسان محترم این دوره کار مهندسیِ مهندسان در سال    

ایـن  . خوبی فراهم آمـده اسـت      زمینۀ ترویج این درس در سطحِ جامعۀ فنّی و مهندسی کشور به           

امر موجب آن شده است که نیازهاي جامعۀ مهندسی و فنّیِ کـشور در ایـن زمینـه، چـه ازنظـرِ           

. اي مـستمر افـزایش یابـد    گونـه  کمی و چه از نظرِ کیفی و تنـوع و گـستره و عمـقِ مطالـب، بـه         

تر در زمینـۀ گـودبرداري و      جانبه  تر و همه    هاي جدیدتر و متنوع     اساس، تألیف مستمرِ کتاب     براین

نظـرِ   لـذا بـه  . آید هاي نگهبان و ابعاد مختلف آن در کشور، امري بسیار ضروري به شمار می              سازه

و اهـداف  گـویی بـه نیازهـا     منظور پاسـخ   این مؤلّف، نیاز به تألیف کتب مختلف در این زمینه، به          

هـاي مختلـف مخاطبـان     مختلف جامعۀ علمی و مهندسی و فنّی و اجراییِ کشور، و بـراي گـروه            

ویـژة  (هـاي نگهبـان       گـودبرداري و سـازه    «، کتـاب    1392در این راستا، در سـال       . ضروري است 

. ، تآلیف مؤلّف کتاب حاضر، از سوي انتشارات نـوآور منتـشر گردیـد    »)هاي نظام مهندسی    آزمون



هاي ارتقاء پایۀ پروانۀ اشتغال  منظور تدریس در دوره اضر نیز در ادامۀ تألیفات قبلی، و به    کتاب ح 

 .کار مهندسیِ مهندسان تألیف گردیده است به

 اصـلی  اي در این زمینه است، ولـی هـدف   کتاب حاضر، اگرچه یک کتاب آموزشیِ علمی و حرفه    

هـاي   مـی و اجرایـی مطلـوب بـراي دوره    ارائۀ یک مرجع درسیِ مناسب و با درجـۀ عل  ،  تألیف آن 

هاي نظـارت و   هندسانِ عمران و معماري، در صالحیتمکار مهندسیِ   ارتقاء پایۀ پروانۀ اشتغال به    

 .اجرا، است

گونه اي نوشته شده است که تمامی مبانی و مباحـث پایـه و مـرتبط در ایـن زمینـه را                 کتاب به 

، خودکفا بوده، و خواننده تاحـدامکان، بـراي   ویژه سعی شده است که کتاب      دهد، و به    پوشش می 

دیگـر، تـالش بـسیار     ازسـوي . مطالعۀ آن نیازي به مراجعه به کتب و منابع دیگري نداشته باشـد    

صـورت خودآمـوز نیـز     زیادي شده است که خوانندگان، با پایۀ علمی متعارف، بتوانند کتاب را به    

صـورت    بر ایـن بـوده اسـت کـه مطالـب بـه      همچنین سعی عمدة مؤلّف. مورداستفاده قرار دهند 

ها و تـصاویر متنـوع در    استفاده از عکس   .مفهومی و همراه با درك و قضاوت مهندسی بیان شود         

هاي اجراییِ ایـران نیـز براسـاس همـین            ویژه تصاویرِ حاصل از کارگاه      زمینۀ موضوعات کتاب، به   

تأکیـد بـر اسـتفاده از    . باشد  اننده می ترِ خو   تر و عمیق    منظور کمک به یادگیريِ راحت      هدف، و به  

ــی ســاختمان، و نیــز آخــرین ضــوابط و دســتورالعمل  آخــرین ویــرایش هــا و  هــاي مقــرّرات ملّ

 .هاي اصلیِ کتاب است المللی نیز، یکی دیگر از ویژگی هاي سایر کشورها و مراجع بین نامه آیین

 :شده در کتاب عبارتند از اي از مطالب ارائه چکیده

خواننـده  . است هاي نگهبان ارائه شده   ايِ گودبرداري و سازه     اول، مبانی و مفاهیم پایه     در فصل    )1

شـود، و   موضوعِ کتاب آشنا مـی ۀ مبانی و مفاهیم و تعاریف مرتبط با زمین ۀ این فصل، با     با مطالع 

 .کند آمادگی درك و فراگیريِ مطالب مذکور در فصول بعدي را پیدا می

ها، رانش خاك، و مـسائل و نکـات        خواننده با مشخّصات و رفتارِ خاك      در فصول دوم تا دهم،    ) 2

 .شود مربوط به خاك دیوارة گودها آشنا می

هاي یازدهم تا بیستم، خواننـده بـا مباحـث مختلـف و متنـوعِ مـرتبط بـا گودهـا و               در فصل  )3

 در )یط زیـست سالمت، ایمنی، مح (HSE: شود، که از آن جمله عبارتند از    ها آشنا می    گودبرداري

هـا، تأسیـسات برقـی و مکـانیکیِ مجـاور       ها، مباحث مدیریتی و حقـوقی گـودبرداري      گودبرداري

 .هاي خطر در گودها ها، حریم لبۀ گودها، و پتانسیل گودها، تأثیر آب بر گودبرداري

هـاي چـشمی و    صـورت  هـا، بـه   هاي پـایش و کنتـرل گـودبرداري    ویکم، روش  در فصل بیست )4

 .اند ائه شدهدستگاهی، ار

هاي نگهبان ارائـه   اي اجراي سازهه اي و مشترك انواع روش ودوم، مباحث پایه     در فصل بیست   )5

 هـاي نگهبـانِ      انواع سازه   جامع و کلّی نسبت به ساختارِ      یخواننده در این فصل، نگاه    . شده است 

 .کند  پیدا میگود

هـاي   ف گـودبرداري و اجـراي سـازه   هاي مختل وسوم، انواع روش وسوم تا سی     در فصول بیست   )6

این فصول، شامل ابعاد مختلـف فنّـی و اجرایـی و     . اند  اي بسیار مشروح ارائه شده      گونه  نگهبان، به 

هـا، مزایـا،    هـاي اجـراي ایـن سـازه     هاي نگهبـان، روش  ها و کاربردهاي انواع مختلف سازه   ویژگی

 شامل تعداد متعددي تصویر، عکـس،   این فصول عموماً  . باشند  ها می   هاي آن   معایب، و محدودیت  
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 .باشند ها می هاي اجراییِ این سازه و نقشه

ايِ  هـاي سـازه   طرّاحی و نقـشه ْ وهفتمِ کتاب، نمودارهاي کمک وچهارم تا سی    هاي سی   درفصل) 7

 این  در مورد  .هاي طرّاحیِ مربوطه ارائه شده است       هاي نگهبانِ خرپایی، همراه با مثال       آمادة سازه 

 :ضروري استذکر نکات زیر  ،ها ها و نقشهنمودار

ها، توسط مهندسان مشاور اینترکـان، بـراي شـهرداري تهـران تهیـه                 این نمودارها و نقشه    )الف

 . از سوي شهرداري تهران منتشر شده است1375شده، و در سال 

ا، براسـاس مجـوز   هـ  برداريِ مؤّلّف کتابِ حاضر از این نمودارها و نقـشه    مجوِّزِ استفاده و بهره    )ب

 براي کتـاب  1385صادره از سوي معاونت محترم شهرسازي و معماري شهرداري تهران در سال     

، تألیف مؤلّف کتاب حاضـر و از انتـشارات دفتـر    »هاي نگهبان  اصول و مبانی گودبرداري و سازه     «

در  صـورت گرفتـه اسـت، کـه ایـن امـر       )1ة مرجع فارسی شمار(محترم مقرّرات ملّی ساختمان    

اي که دفتر محترم مقرّرات ملّی ساختمان بر کتاب مزبـور نگاشـته اسـت، ذکـر گردیـده                     مقدمه

 .است

الذّکر، مجدداً از سوي مؤلّـف کتـاب حاضـر           هاي فوق   کلّیۀ نمودارها و نقشه    در کتاب حاضر،     )پ

 .ها اعمال گردیده است ویرایش و بازترسیم شده، و برخی تغییرات و اصالحات نیز در آن

هـا اکیـداً و دقیقـاً     اساس، ضروري است حقوق قانونیِ مربوط به این نمودارهـا و نقـشه         براین )ت

هرصـورت و   هـا، بـه   ن رعایت گردد، و و توجه شود که هرگونه استفاده و اقتباس و نقل و کپـیِ آ             

 .هرمیزان، اکیداً ممنوع و غیرقانونی است به

ایـن فـصل،   . است هاي نگهبان بحث شده  سازهوهشتم، در مورد صحت و کفایت       در فصل سی  ) 8

هـا،   شـده در پـروژه   کاربرده هاي نگهبان به برخی از سازهویژه بدان جهت حائز اهمیت است که        به

، و هـستند هـاي اجرایـی       طرّاحی شـده و شـامل نقـشه       توسط مهندسان محاسب،     رغم آنکه   علی

دلیل عدم رعایت برخـی از نکـات و         اند، به  اجرا شده   نیز تجربه در این زمینه    توسط سازندگانی با  

ها، دچار فروریـزش شـده و حتّـی موجـب مـرگ کـارگران یـا سـاکنان          واسطۀ برخی غفلت  یا به 

 .اند ها نیز شده هاي مجاور و نظایر آن ساختمان

  اجراهاي غیراصولیِ و تصویري، که بر روي     تحقیقی اي  ونهمِ کتاب، نتایج مطالعه     در فصل سی  ) 9

در ایـن فـصل،   . اسـت   صـورت گرفتـه، ارائـه شـده    هاي نگهبان در شهر تهران     و سازه  گودبرداري

ها، همراه بـا توضـیحات    ها، اشکاالت اجرایی در گودبرداري پروژه  اي از نتایج، شامل عکس      فشرده

 .ها ارائه شده است علمی و فنّیِ تشریحی براي هر یک از عکس

شـوراي تـدوین مقـرّرات ملّـی      «، مصوب   »برداريدستورالعمل اجرایی گود  «در فصل چهلّم،    ) 10

عنوان بخشی از مقرّرات ملّی ساختمان تلقّی و رعایت آن الزامـی اسـت، ارائـه                ، که به  »ساختمان

 .شده است

منظور  بهاست، ولی » هاي نگهبان   گودبرداري و سازه  «ف و زمینۀ اصلی این کتاب،       چه هد اگر) 11

 در فـصل   ،»هـا   مهندسی تخریـب سـاختمان    «علم  محترم با   اي و اصولیِ خوانندگان       آشنایی پایه 

ــمِ چهــل ــاب، ویک ــب و  کت ــۀ مطال ــاحثی در زمین ــانی و روش«مب ــبِ  مب ــاي مهندســی تخری  ه

 .ارائه شده است »ها ساختمان

هاي کتـاب   رسد که ازآنجاکه مطالب و تصاویر و عکس  نظر می   همچنین ذکر این نکته ضروري به     



باشد، لذا ضروري است حقوق قـانونی مربـوط    حاصل کار مؤلّف میاساساً و عمدتاً تألیفی است و      

ها اکیداً و دقیقاً رعایت گردد، و توجه شود که هرگونه اسـتفاده و اقتبـاس و نقـل و کپـیِ                   به آن 

 .هرمیزان، حتّی با ذکر منبع، اکیداً ممنوع و غیرقانونی است هرصورت و به ها، به ن آ

 باید یادآوري کرد کـه  میرایشی زبان و ادب فارسی در کتاب، عایت اصول نگارشی و ویدر مورد ر 

است آخرین موازین و ضوابط و معیارهاي معتبرِ موجود در این زمینـه دقیقـاً مـدنظر                 سعی شده 

 :از جملۀ مراجع اصلیِ مبناي کار در این خصوص عبارتند از. قرار گیرد

فرهنگـستان زبـان و     ، انتشارت   سیمصوب فرهنگستان زبان و ادب فار     ،  “ستور خطّ فارسی  د” )1

 1382، ادب فارسی

انتشارات فرهنگـستان  ، »رهنگ امالیی خطّ فارسیف« زهرا، ،مقدم  و زندي،اشرف  علی ،صادقی) 2

 1385زبان و ادب فارسی، 

انتـشارات مرکـز نـشر     »)هاي زبان فارسی فرهنگ دشواري  (لط ننویسیم غ« ابوالحسن، ،نجفی) 3

 .1366دانشگاهی، 

» گذاريِ گُذاري و اعراب نشانه«است که با استفادة دقیق و صحیح از   اکیداً تالش گردیدههمچنین

راحتی درك  سرعت خوانده شده و به سهولت و به آسانی و به اي باشد که هم به گونه کلمات، متن به

 .خوبی از روانی و رسایی و بالغت ادبیِ کافی برخوردار باشد شود، و هم متنِ کتاب، به

 محتـرم  اعـضاي دریـغ   هاي دلسوزانه، متعهدانه، و بی دانم که از همکاري    راینجا بر خود الزم می    د

 کـه   تهران، استان ساختمان   مهندسی نظام سازمان مهندسیِ فنّی و    معاونت گودبرداريِ   کارگروه

 .شان موجب ارتقاي کیفیت کتاب گردید، صمیمانه سپاسگزاري کنم ها و نظریات ارزنده همکاري

دریـغِ   هـاي صـمیمانه و بـی    ها، و همکاري ها، پیگیري دانم که از تالش همچنین وظیفۀ خودم می 

رضـا نـصیرنیا و مهنـدس محمدرضـا      ام، جناب آقایـان مهنـدس علـی       دوستان و همکاران گرامی   

نصیرنیا، مدیران محترم انتشارات نوآور، و نیز تمامی همکاران گرانقدر ایشان براي چاپ و انتشار             

 .، صمیمانه سپاسگزاري نمایمکتاب

شود براي ارائۀ هر گونه پیـشنهاد و اظهـارنظر در مـورد     در خاتمه از خوانندگان گرامی تقاضا می   

هـاي زیـر تمـاس     اي که در این زمینه منتشر خواهد شد، بـا آدرس  هاي بعدي   این کتاب و کتاب   

 .حاصل نمایند

 حمیدرضا اشرفی

 14665-919تهران، صندوق پستی 
h_r_ashrafi@yahoo.com 

Info@noavarpub.com 


