
 
 

075 

دربداری وگ   

و سازه اهی نگهبانگودربداری   
 َبْ وگُجبن گًدثزدارْ ي سبسٌ اْ پبٍٔمجبوٓ ي مفبَٕم 

 تعزٔف 

ُای ىّكحی را  ؿازه ،و ىلاةهَ ةا جتػات ىٍفی اصحيانی ٌاقی از گّدةؼداری ُا جؼاٌكَگّد و  ُای دیّارهزهّگیؼی از ریؽش  ىٍظّر ةَ :وگُجبن َبْ سبسٌ

ایفا  ،ٌگِتان ُای ؿازهگفث کَ  جّان ىیدر صلیلث  .گّیٍغ ىیُای ٌگِتان  ؿازه ُا آنکَ ةَ  کٍٍغ ىیازؼا  ُا جؼاٌكَُای گّدُا یا  ةؼای ىِار دیّاره

 (15)ص .ةاقغ ىیةؼداقحَ قغه  ظاكِ ای ؿازهٌلف  ةکٍٍغه و زتؼان کٍٍغ

 گًدثزدارْ ثزآة  تأثٕز

 آة تأثٕز  55-5

و اكغاىات الزم ةؼای  قثُای گّدةؼداری در صیً ازؼای کار را در ٌظؼ دا دیّاره ُای ظاكاصحيال ورود آب ةَ  ةایغ ىیُيّاره  ُای گّدةؼداریدر 

دار  قً ُای ظاكو  ،ُا الیی ،رؿی ُای ظاكجّاٌغ ىّزب کاُف ىلاوىث  آب ةَ ویژه ىی .ٌاقی از ایً اىؼ را اٌسام داد ىلاةهَ ةا ظعؼات اصحيانیِ

ةـیار زیاد  ،ةغون اظعار كتهی ،اصحيال ریؽش ٌاگِاٌی گّد ،ىٍاؿب و ىحٍاؿب ةا قؼایط کار ةاقغ ٌگِتانِ ةایً گّد فاكغ ؿاز کَ درمّرجی .كّدة

ایً  ةآب و فاضالب یا ریؽش دیّار ُای چاه ٌكحی آبِ ،آب و فاضالب ُای نّنَقکـحگی یا ٌكحی  ،ؿعضی ُای آبغ ٌاقی از جّاٌ ىیآب  .ظّاُغ ةّد

ؿعضی ةَ ظارج از گّد  ُای آبىـیؼُای ىٍاؿتی را ةؼای ُغایث  ةایغ ىیپیف از اٌسام گّدةؼداری  .قغیغ ةاقغ ُای ةارشٌاقی از  ٌیؽو  ،ُا چاه

 (89)ص .اٌسام داد

گّد از انّار و ٌظایؼ آن اؿحفاده  ةو ٌیؽ در زغار ،دُیو ىیاٌسام  ىؼصهَ ةَ ىؼصهَ مّرت ةَغيهیات گّدةؼداری را  ،در مّرت ةؼظّرد ةا آب ازآٌساکَونی 

ةا ایً صال  .ٌاقی از جؼاوش آب را در ٌظؼ ٌگیؼیو اؿحاجیکی ُیغروکؼده و فكار  فؼضیو ظاك زُکكی قغه جّاٌ ىینػا در ةـیاری از ىّاكع  ،کٍیو ىی

از زيهَ  ،زُکكی ىٍاؿب ُای روشز در ایً قؼایط الزم اؿث ا ،درُؼصال .زغاره ُيّاره ىعؼح اؿث ـحگیِق   آب جّزَ داقث کَ ةضخِ ةایغ ىی

 (89)ص.ىضیط کار اؿحفاده کٍیو ؿؼیع آبِ ةو جعهی آوری زيعةؼای  ،زُکكی ُای چاُکصفؼ 

 وگُجبن ِاحذاث ثٍ عىًان سبس سبختمبن در دستِ ِاستفبدٌ اس سبس  22-3

ای  ؿاظحيان در دؿث اصغاث را ةَ گٌَّ ةٌگِتان ةَ ایً ىػٍی اؿث کَ ىا روٌغ ازؼای ؿاز ةاصغاث ةَ غٍّان ؿاز در دؿثِ ؿاظحيانِ ةاؿحفاده از ؿاز

کَ ایً اىؼ ٌیاز ةَ داٌف و جسؼةَ و  گؼدد ىییادآوری  اًکیغا .ٌگِتان ٌیؽ اؿحفاده کؼد ةةحّان از آن ةَ غٍّان ؿاز صال درغیًریؽی کٍیو کَ  ةؼٌاىَ

ازؼا و  ُای روشُای ىؼجتط از زيهَ ژئّجکٍیک و ؿازه و ىّاد و ىنانش و  در زىیٍَ ،و در ةعف ىضاؿتات و ُو در ةعف ازؼاُ ،ةیٍف كّی و الزم

 (112)ص .دارد ُا آنٌظایؼ 

 وگُجبن خزپبٔٓ َبْ سبسٌ

 وگُجبن خزپبٔٓ َبْ سبسٌ  23-5
ازؼای آن ٌـتحاً ؿاده  ؿث.ٌگِتان در ىٍاظق قِؼی ا ُای ؿازهازؼای  ىٍاؿب و ىحغاولِ ُای روش ةاز زيه ،ظؼپایی ٌگِتانِ ُای ؿازهروش ازؼای 

در ایؼان ةَ  ،ایً روش .اٌػعاف ٌـتحاً زیادی از ٌظؼ ازؼا در قؼایط ىعحهف دارد كاةهیث صال درغیًو  ،ل زیادی ٌیاز ٌغاردةَ جسِیؽات و جعنّ ،اؿث

 (113. )صّدُا در ایؼان اؿثگ ٌگِتانِ ةؼکارةؼدجؼیً ٌّع ؿازجّان گفث کَ پ  و ىی ،رود ةَ کار ىی ای گـحؼدهىیؽان ةـیار 

 (113)ص .کٍیو ىیُای افلی را ازؼا ژقٍا ،ُو ىساورِ ُای پیُو و ٌیؽ ةیً  ىساورِ ُای قيعو ٌیؽ ةیً  ،یً قيع و پی ُؼ یک از ظؼپاُاة (1

ةیً  ،گّد ةدیّار ظاكِ ةَ روی ؿعشِ ،گّدةؼداری غيهیاتِةَ ىّازات پیكؼفث  ،واكع در ةیً ظؼپاُا ،گّد ةدیّار ظاكِ ةَ ىٍظّر زهّگیؼی از ریؽشِ( 2

 (113)ص .کٍیو ىیاؿحفاده  «ظاك فاظثِمفضات صِ»ىػيّالً از  ،ُؼ دو ظؼپای ىساور

ٌیؽ کاُف  ، وػغی آنو رفحار ؿَ ة  ای ؿازهیکپارچگی و اٌـسام  أىیًج ،ظؼپایی ٌگِتانِ ةؿاز ای ؿازهؿیـحو  زاٌتیِ مهتیثةَ ىٍظّر جأىیً ( 3

یاةیو  درىی 2-23و  1-23 ُای قکمَ ةَ ةا جّزّ .کٍیو ىیاز یک ؿیـحو ىِارةٍغی اؿحفاده  ،ظؼپا ةدر اىحغاد غيّد ةؼ مفض مظّل کياٌف غضّ ىای

كّم رو آن را ةؼاةؼ ةا  ،ن اؿثٌگِتان ظؼپایی ةا ُو یکـا ةؿاز ُای قيعجؼاز ةاالی  ركّمو  ،ٌگِتان ظؼپایی ةؿاز ُای فٌّغاؿیّنکَ ركّم جؼاز ةاالی 

(113)ص .اؿث «کف گّد ّمِرك»ُيان  م،ّكایً ر .گیؼٌغ ىیاز آن در ٌظؼ  جؼ پاییًاصغاث و یا  ؿاظحيان امهی در دؿثِ ةؿاز فٌّغاؿیّنِ فک جؼاز
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 (553)ص وگُجبن خزپبٔٓ ِسبس کلٓمبْ شِ 5-23شکل 

 
 (554)ص وگُجبن خزپبٔٓ ِتصًٔز شمبتٕک مقطع قبئم ٔک سبس 2-23شکل 

 وگُجبن خزپبٔٓ َبْ سبسٌ چٕذمبنِ ِوحً  23-2
ایً  ،غ ىعؼح قّدجّاٌ ىیىِيی کَ  ؿؤاالتاز زيهَ  .اٌغ گؼفحَاز یکغیگؼ كؼار   ة ظؼپاُا ةَ فامه ،کٍیو ىكاُغه ىی1-23کَ در قکم  گٌَّ ُيان

در دؿث  ؿاظحيانِ ُای ؿحّنو  ُا فٌّغاؿیّنو ٌیؽ ىضم اؿحلؼار و ازؼای  ،ظؼپاُا در پالن ةَ چَ مّرت اؿث (آرایفِ)چیغىان  ةاؿث کَ ٌضّ

و  ُا فٌّغاؿیّنةؼ ایً اؿاس مّرت گیؼد کَ ، 3-23ىعاةق قکم  ةایغ ىیظؼپاُا آن اؿث کَ چیغىان  ؿؤالپاؿط ایً  ؿث؟ىا کسا ا اصغاثِ

 ُا فٌّغاؿیّنای کَ ظؼپاُا ىؽاصيحی ةؼای ازؼای  ةَ گٌَّ ،ظؼپاُا كؼار گیؼٌغ (انؽاىاً در وؿطٌَِ و ) ةتیًِ در، ىا در دؿث اصغاثِ  ؿاظحيانِ ُای ؿحّن

ؿاظحيان  ُای ؿحّنةیً  ةچیؽی در صغود فامه،  یػٍی  ،ُاظؼپاةیً  ةفامه ،ایً اؿاس ةؼ .ىا ایساد ٌکٍٍغ در دؿث اصغاثِ ؿاظحيانِ ُای ؿحّنو 

 (114)ص .ةّدظّاُغ  (ىحؼ 5جا  3چیؽی در صغود  ىذالً) ىا در دؿث ؿاظثِ

 
 (554)ص وگُجبن خزپبٔٓ َبْ سبسٌدر  ،پالن چٕذمبن خزپبَب 3-23شکل 
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24فصل عــــــمران 1در22  و سازه اهی نگهبانودربداری گ    

 خزپبَب  کلٓ ثىذْ صًرتمزاحل مختلف اجزاْ   23-3

 زىان ُوىػيّالً ةَ مّرت  ،گّد ةظؼپاُا در یک دیّار ةةؼای ُي ،ایً ىؼاصم ،ٌگِتان ظؼپایی ُای ؿازهُای ظؼپاازؼای ُؼ یک  ةگاٌ ىؼاصم ُكث

 (115. )صگیؼٌغ ىیمّرت 

 (115ظؼپایی: )صُای ٌگِتان  ىحّانی ازؼای ؿازه ةگاٌ ىؼاصم ُكث

       چاه ةَ ظّل  صفؼ :اول ةىؼصه( 1

 قيع  ریؽی ةحًو  ،پؼوفیم غضّ كائو ،ٌنب آرىاجّرةٍغی قيع :دوم ةىؼصه( 2

 ةا قیب پایغار  ،ةؼداقحً ظاك :ؿّم ةىؼصه( 3

 مپای غضّ ىای ازؼای پیِ :چِارم ةىؼصه( 4

 مو ٌنب غضّ ىای ،اول ةىؼصه ةؼداری ظاك :پٍسو ةىؼصه( 5

 و ٌنب اونیً غضّ افلی ،دوم ةىؼصه ةؼداری ظاك :قكو ةىؼصه( 6

 ؼیكعُای افلی و غضّو ٌنب ردیف ةػغی  ،ةػغ ةىؼصه ةؼداری ظاك :ُفحو ةىؼصه( 7

 پاجکيیم ازؼای ظؼ :ُكحو ةىؼصه( 8

 خزپبٔٓوگُجبن  َبْ سبسٌ َبْ فًوذاسًٕني  َب شمع ي آرمبتًرثىذِْ رٔشْ ثته  23-6
 (126)ص .ةاقغ  20ة صغاكم از رد ةایغ ىیٌگِتان  ةؿاز ُای پیو  ُا قيعةحً ىنؼفی ةؼای ( 1

 ،ىحؼ ىیهی 150و كعؼ  ىحؼ ىیهی 300ةَ ارجفاع  ،ای اؿحاٌغارد آن اؿحّاٌَ ةروز 28 ةفكاری ٌيٌّ ةآن اؿث کَ ىلاوىث ىكعن  20ة ىٍظّر از ةحً رد

 (126)ص .ةاقغ ،ىؼةع ىحؼ ؿاٌحیةؼ کیهّگؼم  200یػٍی  ،ىؼةع ىحؼ ىیهیً ةؼ ٌیّج  30یػٍی  ،ىگاپاؿکال 20ةؼاةؼ ةا صغاكم  ةایغ ىی

 وگُجبن خزپبٔٓ َبْ سبسٌريش  َبْ محذيدٔتي  ،معبٔت ،مشأب  23-7
 (126)ص :ٌگِتان ظؼپایی غتارجٍغ از ةروش ؿاز ةاز زيهَ ىؽایای غيغ

 .اؿث پػیؼ اىکانقِؼی  ىٍاظقُای واكع در ّدةَ ویژه در غيّم گ ،ازؼای آن( 1

 .كاةهیث اٌػعاف ٌـتحاً زیادی دارد ،از ٌظؼ ازؼا در قؼایط ىعحهف( 2

 .فّالدی ظؼپا وزّد دارد ةد از ىنانش ؿازىسغّ ةاىکان اؿحفاد( 3

 .روش ازؼای کار ؿاده اؿث( 4

 .ٌغاردل ةاالی ٌیؼوی اٌـاٌی ٌیازی جعنّ( ةَ 5

 .ظاص ٌیازی ٌغارد ىنانشةَ ( 6

 .ظاص ٌیازی ٌغارد ُای دؿحگاه( 7

 (127)ص :ىّارد ذیم را ةؼقيؼد جّان ىی ،اییپروش ظؼ ُای ىضغودیثاز زيهَ ىػایب و 

 .پیكؼفحَ ٌـتحاً کيحؼ اؿث ُای روشدر ىلایـَ ةا  ،ؿؼغث ازؼا( 1

 .کٍٍغ ىیث ایساد و در روٌغ ازؼای ؿاظحيان اظحالل و ىضغودیّ گیؼٌَغ،ظؼپاُا زا( 2

 (127)ص .ةكّد ةؼداری ظاكُای  دؿحگاه م قغنِکَ ىيکً اؿث ىّزب ىػعّ ،قّد ىیةؼداقحَ  ىؼصهَ ةَ ىؼصهَةَ مّرت  ،ظاك( 3

 .قّد ىیازؼا  ىؼصهَ ةَ ىؼصهَ مّرت ةَ ،ٌگِتان ةؿاز( 4

 .دؿحی وزّد دارد ُای روشاصحيال انؽاىی ةّدن ةؼداقحً ةعكی از ظاك ةا ( 5

 وگُجبن ثٍ ريش مُبر متقبثل َبْ سبسٌ

 ريش مُبر متقبثل  24-5

ً از یکغیگؼ ىػیّ یدر فّامه ،اةحغا در دو ظؼف گّد 1-24ىعاةق قکم  ،در ایً روش .روش ىِار ىحلاةم ةؼای گّدُای ةا غؼض کو ىٍاؿب اؿث

 (128)ص .روةؼوی ُو كؼار داقحَ ةاقٍغ ،دو ةَ دو ةایغ ىیدو ظؼف  ُای چاه .کٍیو ىی فؼرا ص ُایی چاه
 

 
 (528)ص وگُجبن اس وًع مُبر متقبثل ِمبتٕک مقطع قبئم ٔک سبستصًٔز شِ 5-24شکل 
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 ،اضافَغيق ایً  .ةؼاةؼ غيق گّد اؿث 35/0جا  25/0ةَ ىیؽان ىػيّالً چیؽی در صغود  ،جؼ اضافَىلغاری  ةُا ةؼاةؼ ةا غيق گّد ةَ اضاف ظّل ایً چاه

اؿث کَ  ُایی پؼوفیمجأىیً گیؼداری اٌحِای جضحاٌی  ىٍظّر ةَ ،قّد ىیکَ قيع ٌاىیغه  ،ا غيق ىغفّن اغضای كائو ؿازه ٌگِتانییػٍی غيق گیؼی 

 (128ص) .و ىلغار دكیق آن را ةایغ ةا ىضاؿتَ جػییً کؼد ،قٌّغ ىیكؼار داده  ُا چاهدر داظم 

 در گًدَبْ ثب عمق ثٕشتز ،وگُجبن وًع مُبر متقبثل ِاستفبدٌ اس سبس  24-3
وزّد  ُا آنؿٍگیٍی ةؼای  ُای پؼوفیمكائو ةـیار زیاد ظّاُغ قغ و ٌیاز ةَ  ُای پؼوفایمنٍگؼ ظيكی ایساد قغه در  ،غيق گّد زیاد ةاقغ کَ درمّرجی

ُای  نم ةَ اٌحِای فّكاٌی پؼوفیمىحّ یِافل كائو و دؿحکِ ُای پؼوفیمپؾ از ازؼای ، 4-24ىعاةق قکم  جّان ىیدر ایً گٌَّ ىّارد  .ظّاُغ داقث

را در جؼاز  یدیگؼک دؿح ،(4-24در قکم  ،ل گّدةؼداریاوّ  ةجؼاز ىؼصه)ً پؾ از رؿیغن ةَ یک غيق ىػیّ  ،ؿپؾ .گّدةؼداری را قؼوع کؼد ،كائو

غيم کؼده و نٍگؼ ظيكی ایساد  گاه جکیَواكع ةؼ روی چٍغ  ةكائو یکـؼ ياٌٍغ یک جیؼِ، ُكائو ُای پؼوفیمنم کؼد جا كائو ىحّ ُای پؼوفیمةَ  ،جؼ پاییً

وزّد داقحَ  ةؼداری ظاك آالت ىاقیً دؿحک ةؼای کارِایً فضای کافی در زیؼ  ةایغ ىی ،كتم ةىكاةٌیؽ، در ایً صانث  .کاُف یاةغ ُا آنقغه در 

 (130. )صةاقغ

 
 (531)ص در گًدَبْ ثب عمق سٔبد ،وًع مُبر متقبثل َبْ وگُجبن اجزاْ دي ٔب چىذ ردٔف دستک فشبرْ افقٓ در سبسٌ  4-24شکل 
در ةیً  ةایغ ىی ،ٌگِتان ىساور ةآزاد ةیً دو ؿاز ةفامه ةدر مّرت وزّد اصحيال ریؽش ظاك در ىضغود ،ُای ٌگِتان ٌّع ىِار ىحلاةم در ؿازه

 (130)ص.کؼد اؿحفاده «مفضات صفاظ ظاك»ٌّاگّن اغضای كائو از اٌّاع گ

 ريش مُبر متقبثل َبْ محذيدٔتي  ،معبٔت ،مشأب  24-4
  :ىؽایای روش ىِار ىحلاةم از زيهَ غتارجٍغ از

ىیؽان جغییؼ قکم  زغیىّزب کاُف هکَ ة ،قّد ُای ٌگِتان ىی ةارةؼی غٍّان غضّ كائو ؿازه ظؼفیثىّزب افؽایف  جٍِا ٌَروش ىِار ىحلاةم ( 1

ةَ ویژه در ٍُگاىی کَ در ىساورت گّد و  ،ایً اىؼ .گؼدد ىیظاك پكث دیّار  کاُف ىیؽان جغییؼ قکم و ٌكـث اصحيانیِ درٌحیسَو  ،غضّ كائو

 (131)ص .وزّد داقحَ ةاقٍغ از اُيیث ةـیار زیادی ةؼظّردار اؿث ُایی ؿاظحيان

کيحؼ و غغم زاگیؼی  ةُؽیٍ ،ةَ ؿؼغث زیادجؼ جّان ىیةا غؼض کو دارای ىؽایای ةـیار زیادی اؿث کَ از آن زيهَ  ُای گّدةؼداریایً روش در ( 2

 (131)ص .اقاره کؼد ،ُا روشدر ىلایـَ ةا ؿایؼ  ،و نػا ىؽاصيث کيحؼ ةؼای ازؼای کار

 (131)ص .ؿّدىٍغی زیادی را در ةؼ داقحَ ةاقغغ جّاٌ ىی ُا کاٌالو  ُا جؼاٌكَةَ ویژه در ةـیاری از غيهیات صفاری  ،ایً روش( 3

 .ٌغارد یُای ظامی ٌیاز و ىنانش و دؿحگاه ،جعنل ةاالی ٌیؼوی اٌـاٌیةَ و  ،روش ازؼای کار ؿاده اؿث( 4

 (131)ص :روش ىِار ىحلاةم غتارجٍغ از ُای ىضغودیثىػایب و 

و کار ةا ؿعحی ٌـتحاً ةیكحؼی اٌسام  ،یاةغ قّد ُؽیٍَ و زىان ازؼای کار افؽایف ىی ،ىحؼ 10ىذالً ةیف از صغود  ،ّد زیادگغؼض  کَ درمّرجی (1

 (131)ص .ظّاُغ قغ

دؿث و پا گیؼ قغه و جا  ،جؼازُای ىعحهف ُای ىِارةٍغی ،ُيچٍیً .یاةغ ىیُؽیٍَ و زىان ازؼای کار افؽایف  ،ّد زیاد ةاقغگغيق  کَ درمّرجی( 2

 (131)ص .قّد صغودی ىّزب ةؼوز ىكکم در ازؼای کار ىی

 دٔبفزاگمٓ َبْ دًٔارٌوگُجبن اس وًع  َبْ سبسٌ

 دٔبفزاگمٓ ِريش دًٔار  26-5

 ةةحً آرى صائماز یک دیّار  ّدگ ةةؼای ىِار راٌف ظاك دیّار ،صفاری مِزغاکٍٍغه یا دیّار دوغاةی یا دیّار ةا گِ ةدیافؼاگيی یا دیّار ةدر روش دیّار

جػییً  َکَ آن را ةا ىضاؿت ،جا غيق ىػیٍی ،دیافؼاگيی را ُای دیّارهاٌحِای جضحاٌی  .کٍٍغ اؿحفاده ىی ،قّد دیافؼاگيی ٌاىیغه ىی ةکَ دیّار ،ؿؼاؿؼی

 ایً ةارجفاع ایً دیّارُا را ةَ اٌغاز ةایغ ىی ،سَدرٌحی .غيم کٍغ ای ظؼّهیک دیّار  مّرت ةَجا دیّار ةحّاٌغ  کٍٍغ ىیکف گّد فؼو  در ظاكِ ،کٍٍغ ىی

 (135)ص .در ٌظؼ گؼفث گّد غيقةیكحؼ از  ،لظّ

 (135.)صدٍُغ ىیدیافؼاگيی را ٌكان  ةیک دیّار «پالن»و  «ىلعع كائو»جناویؼ قياجیک ، 2-26و  1-26 ُای قکم
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 (535)ص دٔبفزاگمٓ ِٔک دًٔار مقطع قبئمِ مبتٕکِتصًٔز شِ 5-26شکل 

 
 (535)ص دٔبفزاگمٓ ِمبتٕک پالن ٔک دًٔارتصًٔز شِ 2-26شکل 

ةَ ویژه در ىّاردی کَ کارُای  ،ایً روش .دیّارُای ٌگِتان ظاك را ازؼا کؼد ،جّان پیف از اٌسام غيهیات گّدةؼداری ةا اؿحفاده از ایً روش ىی

 ةغيهیات گّدةؼداری در ىٍعل کَ درمّرجی ،ىّاكع گٌَّ ایًدر  .داردیی ةـیاری آکار ،قّد ىیزیؼزىیٍی اٌسام  ُای آبؿعش ؿاظحياٌی در زیؼ جؼاز 

و در مّرت  ،ؿپؼکّةیُای ىٍاؿب و كاةم ركاةث ةا روش  دیافؼاگيی یکی از گؽیٍَ ةدیّار ،ٌّع زىیً ؿعث ةاقغ صال درغیًوؿیػی مّرت گیؼد و 

 (135. )صکٍٍغ ىیُا اؿحفاده غؿ پی زیؼِ ةٍغ آبؽ ةؼای ازؼای دیّارُای زيهَ در گّدةؼداری و ٌی از ،از ایً روش .رزش ةؼ آن اؿثاَ ،وزّد اىکاٌات

 دًٔارَبْ دٔبفزاگمٓ َبْ محذيدٔتمعبٔت ي ، مشأب  26-2
 (139)ص :دیافؼاگيی از زيهَ غتارجٍغ از ةىؽایای روش دیّار

 .ؿؼغث ازؼای کار در ایً روش ةـیار زیاد اؿث( 1

 .کار در ایً روش ةـیار زیاد اؿث ایيٍیِ ةدرز( 2

اؿحفاده  صائمةَ غٍّان دیّار  ،ةؼداری و ُو در صیً ةِؼه ،کٍغ گّد رفحار ىی ٌگِتانِة ُو در صیً ازؼای کار ةَ غٍّان ؿاز ،دیافؼاگيی ةدیّار( 3

 (139)ص .قّد ىی

 .اؿث ّدُای ةا ظّل و غيق زیاد ىٍاؿبگو  ُا صفّاریدیافؼاگيی ةَ ویژه ةؼای  ةدیّار( 4

 .کيحؼ ٌیؽ ةاقغ ،جؼ ؿاده ُای روشجّاٌغ از  کهی ازؼای کار ىی ةُؽیٍ ،زیاد اصسامدر ( 5

 َبْ وگُجبن وًع سپزکًثٓ سبسٌ

 سپزکًثٓ  28-2

 (145)ص .کٍیو ىیرا قؼوع  ةؼداری ظاكو ؿپؾ غيهیات  کّةیو ىیی را یؿپؼُا ،اةحغا در ظؼفیً جؼاٌكَ ،ُا جؼاٌكَؿپؼکّةی ةؼای در 

در ، 4-28ىعاةق قکم  ،ُاؼپؿىػيّالً ةَ دنیم اؿاس ىلعع و ىيان ایٍؼؿی کو  ،کافی رؿیغ ةَ صغّ ةؼداری ظاكغيق  کَ آنپؾ از  ،ُا جؼاٌكَدر 

را در زِث غيّد ةؼ  ُایی دؿحکؿپؾ كیغُای فكاری افلی یا  .کٍیو ىیرا ٌنب  اْ افقٓ ثىذ پشتتٕزَبْ  ،ُا آنروی  کيؼکف ؿپؼُا و ةؼ

 (145)ص .کٍیو لی ومم ىیاف ةٍغُای پكثؼُا ةَ ایً پؿ ةمفض

را ةا اؿحفاده از  ُا آننػا  ،غؼض گّد اؿث ةو جلؼیتاً ةَ اٌغاز کو گّد،دو ظؼف  ُای دیّارهافلی  ةٍغُای پكثةیً  ةفامه ،ُای ةا غؼض کو گّددر 

 (145.)صکٍٍغ ىی گّد ىِار دو ظؼفِ ةغيّد ةؼ دیّار افلیِ فكاریِ ُای دؿحک

 
 (545)ص َب تزاوشٍزَبْ فًالدْ در پاستفبدٌ اس س  4-28شکل 
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پای جضحاٌی ایً اغضای  .کٍٍغ ىیافلی اؿحفاده  ةٍغُای پكثُيؼاه ةا  ،ؼُاپىایم ةؼای ىِار ؿ ةىػيّالً از اغضای ٌگِغارٌغ ،ر گّدُای ةا غؼض زیادد

ىایم ةؼای ىِار  ةدر صانحی کَ از اغضای ٌگِغارٌغ ،ُيچٍیً .در ظاك ىِار و جذتیث کؼد ،ىٍاؿب و كاةم اغحياد ای گٌَّ ةَ  ةایغ ىیىایم را  ةٌگِغارٌغ

 ،ىایم ىِارُایایيً ازؼا کؼده و پؾ از ازؼای قیب را ةا  ةؼداری ظاكیو اةحغا جّاٌ ىی ،کٍیو ىیافلی اؿحفاده  ةٍغُای پكثُيؼاه ةا ، ؿپؼُا

 (146)ص و.ىِارُای ىایم را اٌسام دُی كـيث زیؼِ ةؼداریِ ظاك

 َبْ وگُجبن وًع وٕلٕىگ ٔب دًٔارَبْ خبک ديسْ شذٌ سبسٌ

 ريش وٕلٕىگ  29-5
گّدُای ؿاظحياٌی و ٌیؽ  ظاکیِ ُای دیّارهاؿث کَ ةؼای ىِار کؼدن  یةـیار ىحغاون ُای روش ةاز زيه ،دوزی قغه اكروش ٌیهیٍگ یا دیّارُای ظ

 (150. )صرود ىیةَ کار  ای گـحؼدهُو در ایؼان و ُو در زِان ةَ ظّر  ،ُا ظاکی کٍار راه ةةؼای ىِار کؼدن دیّار

 ريش مٕخ گذارْ   29-2
 .دُغ ىیاز ٌّع ىیط گػاری را ٌكان  (،ٌیهیٍگ)در یک دیّار ظاك دوزی قغه  ،گّدةؼداری اولِ ةىؼصه ىلعع كائوِ ياجیکِجنّیؼ قِ، 1-29قکم 

 (150)ص

 
 (551)ص اس وًع مٕخ گذارْ (وٕلٕىگ)ديسْ شذٌ  بکدر ٔک دًٔار خ ،ايل گًدثزدارْ ّمزحلمبتٕک مقطع قبئم تصًٔز شِ 5-29شکل 

اكغاىات  ،در ُؼ یک از ىؼاصم کار .دُیو ىیةَ قؼح زیؼ اٌسام  ىؼصهَ ةَ ىؼصهَکار را ةَ مّرت  ،کَ در ایؼان ةـیار ىحغاول اؿث ،در روش ىیط گػاری

 (150)ص :دُیو ىیزیؼ را ةَ جؼجیب اٌسام 

ةـحَ ةَ ٌّع ظاك و ىیؽان ؿؼةار وارد ةؼ  ،ایً غيق .داریو ةؼىی ،ّد ةاقغگکيحؼ از غيق ةضؼاٌی  ةایغ ىیکَ صحياً  ،ىٍاؿب یاةحغا ظاك را جا غيل( 1

در پای ایً  .گؼدد ىیایساد  ،قّد ىیکار ٌاىیغه  ةامعالصاً ؿیٍ ، کَگّد ةیک دیّار ،ةا ایً کار .ىحؼ اؿث 2جا  1در صغود چیؽی  ىػيّالً ،گّد ةنت

اری ةحّاٌغ ةؼ روی آن كؼار گؼفحَ صفّ کَ دؿحگاهِ  ای گٌَّةَ  ،کافی ةاقغ ةاٌغاز ةَغؼض آن، ةایغ  یک ؿکّ یا ؿعش افلی وزّد دارد کَ ىی ،گّد ةدیّار

 (150)ص .صفاری را اٌسام دُغ غيهیاتو 

در درون ظاك  (،درزَ زیؼ افق 20جا  10صغود  ةىػيّالً ةا زاوی)ظاك  ةدیّار غيّد ةؼ ؿعشِ را در اىحغاد جلؼیتاً ُایی چاُک ،کار ةةؼ روی ؿیٍ( 2

 (151)ص .آیغ ىیةؼ اؿاس ىضاؿتَ ةَ دؿث  ُا چاُکظّل ایً  .ؿاٌحیيحؼ اؿث 15جا  10در صغود  ىػيّالً ُا چاُکكعؼ ایً  .کٍیو ىی صفؼ

 مُمتًج ٍ 
 (151)ص .ٌام دارد ًؼاژ دریم واگ ٌک  آٌیهیٍگ و  ُای روشدر  ُا چاُکصفؼ  ةدؿحگاه ویژ

ىیهگؼدُا ةؼ اؿاس ىضاؿتَ ةَ ایً كعؼ  .کٍیو ىیزوه را رِ ُا آنَ کؼده و یک ؿؼ جِیّ ُا چاُکىیهگؼدُایی ةَ ظّل کيی ةیكحؼ از ظّل ُؼ یک از ( 3

 (151)ص .کٍیو ىینم ىحّ ُاكعػاجی ةَ ٌام وؿط ٌگِغار ةَ ىیهگؼد ،در ظّل ایً ىیهگؼدُا ،آٌگاه ،آیغ ىیدؿث 

 (152. )صکٍیو ىیدوغاب جؽریق  ،ةَ درون چاُک ،ىیط ةـحَ قغه اؿث جؽریلی کَ ةَ اٌحِای دروٌیِ از ظؼیق آن قیهٍگِ ،صال( 4

ول ر  مّرت ةٌَّارُا را  .کيی ةیكحؼ از غيق کهی گّد اؿث ،ظّل ایً ٌّارُا .کٍیو ىیٌنب  راُکف زِ ٌّارُای ژئّکاىپّزیحیِ ،گّد ةؼ روی دیّارة( 5

ظاکی  ةول کاىالً ةاز قّد و کاىالً در اىحغاد كائو ةؼ روی دیّارایً ر  ،جا ةَ جغریر در پایان کار کٍیو ىیکيی آن را ةاز  ،در ُؼ ىؼصهَةَ کار ةؼده و 

 (153)ص .گّد كؼار گیؼد

یػٍی  (،فىِ)آرىاجّرُای افلی و كائو  ىحػاىغِ ةیک قتک ،گّد ةدیّار از ؿعش ظاکیِ ای فامهَو ةا  ،گّد ةیػٍی دیّار ،کار ةصال ةؼ روی ؿعش ؿیٍ( 6

ةحً  (،قاجکؼیث)قغه را ٌنب کؼده و ةؼ روی آن ةا دؿحگاه ةحً پاش  زّش ؿیيیِ ةو یا یک قتکكائو ا ىیهگؼدُای افلی و ةآرىاجّر  ةیک ؿفؼ

 .اؿث ىحؼ ؿاٌحی 10ایً ضعاىث ىػيّالً در صغود  .ةؼؿغ ىّردٌظؼ ةحً پاقی قغه ةَ ضعاىثِ ةکَ دیّار دُیو ىی اداىَایً کار را جا آٌسا  .پاقیو ىی

 (154)ص .ٌاىٍغ ىیایً ةعف از کار را پّقف روی دیّاره  .گیؼد ةحً پاقی قغه كؼار ىی ةدیّار آرىاجّر ٌیؽ ىػيّالً در وؿطِ ةقتک

کيی  یک ؿّراخ ةَ كعؼِ ،فّالدی گاُی جکیَ ةدر وؿط مفض .کٍیو ىیفّالدی اؿحفاده  ةو یک ىِؼ قؼو یک وا گاُی جکیَ ةاز یک مفض ،صال( 7

فّالدی را از  گاُی جکیَ ةمفض ،صانث ظيیؼی دارد حًٍُگاىی کَ ٍُّز ة ،پؾ از اجيام ةحً پاقی ،ةغیً ىٍظّر .قغه اؿث عؼِ ىیط ایسادةیكحؼ از ك
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واقؼ و ىِؼه را ٌنب کؼده و ىِؼه را جا صغودی  ،ؿپؾ .پاقیغه فؼو ةؼود جا صغودی ةَ درون ةحًَِ ک دُیو ىیرد کؼده و کيی فكار  (ىیهگؼد)ىیط 

 (154. )صکٍیو ىیرا ؿفث ىِؼه  ىسغداً ،پاقیغه کافی ةحًِ پؾ از ؿعث قغنِ .کٍیو ىیىضکو 

 زاص ريش آوکُ َبْ محذيدٔتمعبٔت ي  ،مشأب  31-5
 :از زيهَ غتارجٍغ از آٌک ؼاژ ىؽایای روش

 .یاةغ ىیو ُو ةؼ ادؼ فكؼده قغن ظاك ٌاقی از پیف جٍیغگی اؿحؼٌغُا ةِتّد  ،ُا چاُکُو ةؼ ادؼ جؽریق ةحً در درون  ،ىكعنات ىکاٌیکی ظاك( 1

ٌاقی از ةعف ٌاپایغار ظاك ٌیؽ ةؼ  ىیؽان راٌفِ ،قّد ٌاپایغار کيک گؼفحَ ىی غالوه ةؼ آٌکَ از ظاك پایغار ةؼای ىضم راٌف ظاكِ ،نػا ةؼ ادؼ ایً اىؼ

 (173)ص .یاةغ ىیکاُف  ،ٌاقی از ُؼ دو غاىم فّق ،كعنات ىکاٌیکی ظاكادؼ ةِتّد ى

 ٌیـث.ٌگِتان در داظم گّد زاگیؼ  ةؿاز( 2

 .قّد ىیگّد اؿحفاده  ةظاك ىّزّد ةؼای ىِار دیّاراز ( 3

 .گّد ٌیؽ اؿحفاده کؼد ةدیّار صائم ٌگِتان دائيیِ ةجّان ةَ غٍّان ؿاز از ایً روش ىی( 4

و ایيٍی  ،کيحؼ اؿث ،زیاد اصسامُای ةؽرگ و در  در پؼوژه ،ىػيّالً ُؽیٍَ و زىان ازؼای کار ةا ایً روش ،جؼ پیكؼفحَةَ دنیم اؿحفاده از جکٍّنّژی ( 5

 (173)ص .ؿثاةیكحؼ  ،جؼ ؿاده ُای روشدر ىلایـَ ةا  ،آن ٌیؽ

ةَ ویژه در ىلایـَ ةا روش  ،گّد ةدیّار ىیؽان جغییؼ قکم ظاكِ نػا ،آیٍغ ىیٌیؼوُا در ُيان اةحغای کار ةَ اؿحؼٌغُا وارد  ،در ایً روش ازآٌساکَ( 6

 ىعهّب اؿث و ىػيّالً ضّاةط کٍحؼنیِ  ،ؿاظحيان وزّد دارد ،ُا آنُایی کَ در ىساورت گّدنػا اؿحفاده از ایً روش در  .ةـیار کيحؼ اؿث ،ٌیهیٍگ

 (173)ص .ؿازد ىیگّد را ةؼآورده  ىساورِ افلی و كائو ظاكِ ُای ىکانجغییؼ 

 :ثزشمزدثٍ شزح سٔز  تًان مٓرا اس جملٍ  آوکُزاصريش  َبْ محذيدٔتمعبٔت ي 
کار در آن  ػّةثِو ةؼوز ىكکالت و م  ،آجی از زىیً ىساور ةؼداریِ جّاٌغ در ةِؼه زیؼا ایً اىؼ ىی ،قٌّغ ٌيیؼاژ ىِارُا ةؼداقحَ در روش آٌک   ازآٌساکَ( 1

 (173)ص .ةگػارد جأدیؼ

نػا در ىّاردی کَ ظاك ىساور گّد در زیؼ یک ؿاظحيان یا در صؼیو  .اظؼاف ضؼوری اؿث ةگّد و ىضّظ ةدیّار ىساورِ ظاكِ ةاؿحفاده از ةغٌ( 2

و ىٍّط ةَ اظػ  ،اؿحفاده کؼد یا اؿحفاده از آن ةا ىضغودیث ُيؼاه اؿث جّان يیاز ایً روش ٌ ،و ىػاةؼ قِؼی ةاقغ جأؿیـاتُيـایَ یا در صؼیو 

 (173)ص .اؿث (غيّىی جأؿیـاتو  ُا زىیًدر ) رةط ذی ُای ؿازىانو یا قِؼداری و  (،ُا ؿاظحيان)رضایث کحتی ىانک یا ىانکان در 

 ىغیؼیثةا اغيال  جّان ىیةَ زىان زیادی ٌیاز دارد کَ انتحَ  ،ىؼصهَ ةَ ىؼصهَةَ دنیم ضؼورت ازؼای غيهیات ةَ مّرت  ،ُای کّچک در پؼوژه( 3

 (173)ص .آن را کاُف داد جأدیؼاتزهّگیؼی کؼده یا  اىؼجا صغود زیادی از ایً  ،مضیش

 .ةیكحؼ اؿث ىػيّالً ،جؼ ؿاده ُای روشدر ىلایـَ ةا  ،ازؼای غيهیات ةُؽیٍ ،کّچک ُای پؼوژه( در 4

 ...و  ،پیف جٍیغگی ،جؽریق ،ُا چاُکصفؼ الزم ةؼای  ُای دؿحگاهُای ظاص ٌظیؼ  دؿحگاه ، ةَجؼ پیكؼفحَز جکٍّنّژی ةَ دنیم اؿحفاده ا ،ایً روش( 5

 (173)ص .ٌیاز دارد

 ،ةؼای ظؼاصی و ازؼای غيهیات ىؼةّظَ فٍیىعحهف  ُای ردهةاالجؼ در  ُای جعنلةَ افؼاد ةا  جؼ پیكؼفحَایً روش ةَ دنیم اؿحفاده از جکٍّنّژی ( 6

 .ٌیاز دارد ،جؼ ؿاده ُای روشدر ىلایـَ ةا 

ةؼق  ُای کاةمٌظیؼ )غيّىی  جأؿیـاتاصحيال وارد آىغن مغىَ ةَ  ،و ىػاةؼ غيّىی كؼار گؼفحَ ةاقغ ُا زىیًگّد در ىساورت  ةٍُگاىی کَ دیّار( 7

از ةَ ىعانػات و اكغاىات و جيِیغات الزم در ایً ظنّص و ٌی ،ةـیار زیاد اؿث (ُا آنو ٌظایؼ  ،آب و فاضالب و گاز ُای نّنَ ،و جهفً و فیتؼ ٌّری

 (173. )صوزّد دارد

 تعبرٔف مُم 

ىؼور و کٍحؼل  ىٍظّر ةَ ،گّدةؼداری غيهیاتپیف از اٌسام  ،عؼ زیاد و ةـیار زیادظُای ةا گّدزهـَ اؿث کَ در  ،ىكحؼك ةزهـ :مشتزک ّجلس

ؿاظحيان  اصغاثِ قِؼداری در ىضمِ فٍی ةو ٌيایٍغ ،ؿازٌغه ،احظؼّ  ،ٌاظؼ ،کار  ماصبو ةا صضّر  غيهیاتجّزیَ و ُياٍُگی اٌسام  ،ازؼایی ُای ٌلكَ

 (196)ص .جكکیم ظّاُغ قغ

غيؼان  ةاقحغال ةَ کار کارداٌی در رقح ةدارای صغاكم پؼواٌ قعل صلیلیِ ،ىـئّل ایيٍی کارگاه گّدةؼداری :مسئًل أمىٓ کبرگبٌ گًدثزدارْ

��ث (196)ص .قّد زِث ىؼاكتث از رغایث ایيٍی در کارگاه ةَ کار گؼفحَ ىی ،ةـیار زیادو ُای ةا ظعؼ زیاد ّدیا ىػياری اؿث کَ در گ
� �ی ۲۲ وز
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