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زیر گروه تخصصی ژئوتکنیک و بتن 



کلیات

:کلیات -1

انجام مطالعات صحرایی، آزمایشگاهی و تهیه دفترچه مطالعات ژئوتکنیک توسط شرکت هاي خدمات فنی آزمایشگاهی 

3و 2براي رده ژئوتکنیکی ) مشاور ژئوتکنیک ( صاحب صالحیت و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان 

می توان از 1اختمانهاي مشمول رده ژئوتکنیکی در خصوص س. طبق مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان الزامی است

. تجربیات ژئوتکنیکی مشابه موجود همراه با قضاوت مهندس متخصص ژئوتکنیک استفاده نمود

:سقف و جمع شرایط ذیل می باشند4شامل ساختمانهاي با حداکثر 1سازه هاي رده 

متر12ارتفاع کمتر از -

متر5/2حداکثر عمق گودبرداري -

)طبق مبحث ششم(کم و متوسط با اهمیت-

یک بلوك واحد ساختمانی-

)سطح اشغال ، همان سطح زیر پی میباشد(متر مربع300مساحت اشغال کمتر از -

استقرار بر روي شیب، وجود خاك دستی ، برخورد با آب زیر زمینی : عدم وجود مسائل خاص ژئوتکنیکی شامل-

حین گودبرداري، زمینهاي مستعد روانگرایی

.ص عدم مسأله دار بودن خاك با مهندس محاسب بر مبناي سازه هاي مجاور در منطقه می باشدتشخی
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:آزمایشات صحرایی-2

:حداقل گمانه هاي الزم2-1

:حداقل تعداد گمانه هاي مورد نیاز در هر پروژه بر اساس جدول ذیل می باشد

)متر مربع(سطح زیر پی هر بلوك 

400بیش از 400تا 250250کمتر از 

*12بلوك1

مجتمع

*23بلوك2

*34بلوك3

*45بلوك4

*55بلوك5

***بلوك5بیش از 

بر اساس نظر مشاور ژئوتکنیک با در نظر گرفتن یکنواختی پروفیل زمین حاصله از نتایج سایر گمانه ها و با تأیید 

ئوتکنیک و بتن سازمان نظام مهندسی قابل تعیین است ، به نحوي که کمتر از رده ما قبل ژزیر گروه تخصصی 

.خود نباشد
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:عمق گمانه ها2-2

متر از کف پی ادامه یابد که از نتایج آن جهت تعیین تیپ خاك در محاسبات نیروي زلزله 30حداقل یکی از گمانه ها باید 

.استفاده می شود

:حداقل عمق گمانه هاي مازاد بر گمانه اول از جدول ذیل قابل تعیین است

حداکثر

متر15برابر عرض پی1.5پی گسترده

برابر عرض شالوده3پی تکی یا نواري
حداقل

ارتفاع ساختمانعرض ساختمانمتر30

متر عمق هاي مندرج در این بند محدود و منحصر 3در صورت برخورد با سنگ بستر و امتداد سنگ تا حداقل 

.گردیدبه عمق برخورد با الیه سنگی خواهد 

سقف تعیین عمق گمانه مستلزم گزارش محاسب و تایید زیرگروه تخصصی 12در ساختمانهاي بیش از 

مبحث هفتم 6-5-2-3- 7ماده ضمنا با توجه به بند پ.ژئوتکنیک و بتن سازمان نظام مهندسی میباشد

اي مازاد بر گمانه اول مقررات ملی ساختمان ، توصیه میگردد مشاور ژئوتکنیک جهت تعیین عمق دقیق گمانه ه

از فرمول ذکر شده در بند مذکور استفاده نماید

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
ناستان هرمزگا



:آزمایشات برجاي خاك2-3

. متر اجباري است5/1در هر ) SPT(انجام آزمایش نفوذ استاندارد

)آزمایش را به حداکثر دو متر افزایش دهد در اعماق بیش از ده متر ، مشاور مجاز است فواصل انجام ( 

متر عمق گمانه یک نمونه جهت تعیین دانه بندي، حدود اتربرگ و درصد رطوبت تهیه 1.5الزم است حداقل از هر 

متر عمق گمانه ، یک نمونه جهت تعیین دانه 3در پروژه هاي با بیش از یک گمانه میتوان بصورت یک در میان از هر .گردد

.ود اتربرگ و درصد رطوبت تهیه گرددبندي، حد

.متر عمق گمانه یک نمونه جهت تعیین پارامترهاي مقاومتی و نشست پذیري خاك تهیه گردد5الزم است حداقل از هر 

.در خاکهاي چسبنده الزم است  نمونه مناسب دست نخورده  جهت آزمایشات مقاومتی و نشست پذیري تهیه گردد

، نشست پذیري و مقاومت خاك ارزیابی )Ks(مایش بارگذاري صفحه، ضریب عکس العمل بستر حتی المقدور با انجام آز

.گردد

نمونه آب جهت آزمایشات شیمیایی اخذ ) و یا احتمال چنین وضعیتی(در صورت استقرار پی در زیر تراز آب زیرزمینی 

.گردد

. ري تعیین گرددتوصیه می شود نفوذپذیري برجاي خاك براي محاسبات زهکشی حین گودبردا

.و ارائه پروفیل پیوسته خاك توصیه می گرددSPTدر راستاي تکمیل اطالعات ) CPT(انجام آزمایش نفوذ مخروط 

.روش انجام آزمایش باید بر اساس استانداردهاي معتبر ملی و یا جهانی با ذکر مرجع مربوطه باشد

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان هرمزگان



: آزمایشات آزمایشگاهی-3

ضروري است بر روي نمونه هاي مأخوذه از گمانه آزمایشات مناسبی انجام شود تا پارامترهاي ژئوتکنیکی با دقت مناسبی 

دانه بندي، ) و نه منحصر به(این آزمایشات شامل . محاسبه و شناخت مناسبی از رفتار الیه هاي زمین ایجاد گردد

ود اتربرگ، برش مستقیم، سه محوري، تک محوري، تحکیم، آزمایشات شیمیایی، دانسیته، هیدرومتري، درصد رطوبت، حد

و نفوذپذیري می باشند که باید به نحو مناسبی توسط مشاور ژئوتکنیک برنامه ریزي، اجرا و در CBR ،Gsدانسیته نسبی، 

. گزارش نهایی درج گردند

.معتبر ملی و یا جهانی با ذکر مرجع مربوطه باشدروش انجام آزمایش باید بر اساس استانداردهاي 

: ارائه گزارش ژئوتکنیک-4

گزارش ژئوتکنیکی که بر مبناي جمع بندي داده هاي صحرایی و آزمایشگاهی عملیات شناسایی تهیه می گردد باید شامل 

:بخش اصلی باشدسه

:هاي صحرایی و آزمایشگاهیدر برگیرنده کلیه بررسیبخش عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح: الف

، هندسه و ابعاد پروژه، وضعیت ساختمانهاي مجاور، سیستم )با کروکی(خالصه اي از پروژه مورد نظر شامل محل پروژه-

...سازه اي و رده ژئوتکنیکی سازه و 

...مایشات برجا و نقشه موقعیت گمانه، توضیح در مورد انواع تجهیزات حفاري، نوع نمونه برداري، عمق گمانه ها، آز-

)به انضمام نقشه زمین شناسی منطقه ... ( توضیح در خصوص زمین شناختی ساختگاه، گسلهاي مجاور، لرزه خیزي ناحیه و -
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آزمایشگاهی، موقعیت آزمایشات ارائه پروفیل گمانه ها و تشریح نظري الیه بندي خاك بر اساس مشاهدات صحرایی و -

برجا، ذکر خالصه نتایج آزمایشات  صحرایی و آزمایشگاهی بر روي الگ گمانه

...تشریح کلیه مواردي که حین عملیات حفاري با آنها برخورد شود من جمله وجود حفرات، خاك دستی، ناپایداري ها و -

مایشگاهی در قالب پیوستهاي گزارشدسته بندي و ارائه کلیه نتایج آزمایشات صحرایی و آز-

:با هدف انتخاب پارامترهاي طراحی بر اساس اطالعات ژئوتکنیکی شاملبخش خدمات مهندسی : ب

اطالعات مربوط به خصوصیات لرزه خیزي و تعیین تیپ خاك-

پارامترهاي مقاومتی و نشست تهیه مقاطع عرضی زمین حاصله از جمع بندي نتایج پروفیل گمانه ها، شرح الیه ها و -

پذیري هر یک از آنها

محاسبات مربوط به روانگرایی و اظهار نظر در خصوص پتانسیل روانگرایی بر اساس زلزله طرح-

)و نوسانات احتمالی در صورت برداشت پیزومتریک(تعیین تراز آب زیر زمینی -

ارائه پیشنهاد براي ادامه کارهاي صحرایی و آزمایشگاهی مطرح کردن نواقص عملیات پس از بررسی نتایج آزمایشات و -

در صورت لزوم

...تعیین یا پیش بینی خطرات احتمالی شامل وجود حفرات، خاك دستی، خاکهاي مسأله دار و -

تعیین مقاومت مجاز خاك بر اساس نوع و ابعاد شالوده هاي قابل استفاده بر اساس روشهاي متداول محاسباتی-

نشست پی بر اساس نوع و ابعاد شالوده هاي قابل استفاده بر اساس روشهاي متداول محاسباتیتعیین -
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تعیین پارامترهاي فشار جانبی خاك-

تعیین ضریب نفوذ پذیري خاك و محاسبه دبی آب ورودي به گودبرداري-

تعیین نوع سیمان مورد استفاده بر اساس وضعیت شیمیایی آب و خاك منطقه -

)در صورت درخواست مهندس محاسب( تعیین پارامترهاي مورد نیاز جهت طراحی پی هاي نیمه عمیق و عمیق -

پیشنهاد بهترین نوع پی بر اساس جمع بندي مسائل ژئوتکنیکی پروژه-

)در صورت نیاز ( افزایش ظرفیت باربري و یا کاهش نشست ارائه طرح بهسازي خاك براي -

ارائه کلیه توصیه هاي فنی مرتبط با استفاده از تجارب حاصله از پروژه هاي مشابه منطقه-

)درصورت درخواست کارفرما(–بخش خدمات ویژه ژئوتکنیک: ج

)صورت نیازدر (ارائه روش بهسازي مناسب جهت مرتفع نمودن پتانسیل روانگرایی -

)در صورت نیاز(ارائه روش پایدارسازي گود حین اجرا -

)در صورت نیاز(ارائه روش زهکشی آب از گودبرداري -

: نکات عمومی -5

در شرایط خاص . موارد مندرج در این دستورالعمل باید به عنوان حداقل ملزومات مورد نیاز درنظر گرفته شود-5-1

. ضروري است نسبت به مطالعات دقیقتري اقدام گردد
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خصات کارفرما بوده وبا مهر و امضاي شرکت کلیه صفحات گزارش مطالعات خاك باید داراي شماره صفحه و مش-5-2

.هاي خدمات فنی آزمایشگاهی  ذیل کلیه صفحات ارائه گردد

تصاویر از عملیات حفاري ارایه شود-5-3

دقیق ثبت و در GPSجهت ایجاد پایگاه داده ژئوتکنیکی منطقه، موقعیت گمانه ها باید توسط نقشه برداري و یا -5-4

.گزارش قید گردد

.می بایست با ذکر مرجع تعیین گردند.......) و C , E( پارامترهاي محاسباتی خاك از قبیل -5-5

در راستاي بهره مندي کامل از خدمات مشاور ژئوتکنیک، باید هماهنگی مناسبی بین مهندس محاسب سازه و مشاور -6-5

. ژئوتکنیک برقرار گردد

مسئولیت کامل انجام صحیح مطالعات، محاسبات و ) آزمایشگاهیشرکت هاي خدمات فنی(مشاور ژئوتکنیک -7-5

در صورت تشخیص تخطی مشاور از اصول فنی و حرفه اي توسط زیر گروه . مندرجات گزارش نهایی را بر عهده دارد

تخصصی ژئوتکنیک و بتن سازمان، ضمن تصمیم گیري در خصوص  ارجاع کار به شرکت مذکور توسط سازمان، مراتب 

..یدگی به شوراي انتظامی استان اعالم خواهد گردیدجهت رس
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