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  منطقه شهر تهران 12فرسوده  يها بافت يِنبت يها اجرا و نظارت در سازه يفيتك يابيارز

  

 mhmassoudi@yahoo.com؛ راهبر مهندسان ساختمان، يرعامل غ پدافند يمهندسكارشناس ارشد ، يمسعود ينمحمدحس

 kelahifar@yahoo.comsiama؛ راهبر مهندسان ساختمان، سازه -كارشناس ارشد مهندسي عمران ، فر ياله يامكس

   hamed_khanjani@yahoo.com؛ راهبر مهندسان ساختمان، مديريت ساخت – عمران يارشد مهندس يكارشناسدانشجوي ، يحامد خانجان

  

  چكيده

سـازمان نظـام    ينماب ينامه ف بار، به دنبال تفاهم يناول يو برا 1392در سال 

شـهر تهـران، نسـبت بـه      يساختمان استان تهران و سازمان نوساز يمهندس

بافت فرسوده در دو  ينوساز ينمودن كنترل مضاعف خدمات مهندس يياجرا

 تكـه در مـد   يـد منطقه شـهر تهـران اقـدام گرد    12حوزه اجرا و نظارت در 

پروژه  500به  يبقر يابيو ارز يدشده، بازد يزيبرنامه ر يتفعال يكسالحدود 

امـر،   ينحاصل از ا يدستاوردهابر  يمقاله، ضمن مرور ين. در ايرفتانجام پذ

و  يفتوصـ  يبتن ياجرا و نظارت سازه ها يساخت و ساز در حوزه ها يفيتك

 گردد. يساخت ارائه م يفيتدر جهت ارتقاء ك يشنهاداتيپ

سـاختمان،   يبافـت فرسـوده، كنتـرل مضـاعف، مقـررات ملـ      : كلمات كليدي

  .يبتن يها سازه

  

  مقدمه

و ورود مهندسـان   ينحوه همكـار  يناسو كارش يبررس 1392سال  يرماهدر ت

بافـت فرسـوده    يسـاختمان اسـتان تهـران در نوسـاز     يعمران نظام مهندسـ 

اشـتغال   يـت ظرف يشافـزا  يـزي برنامه ر يتهدر دستور كار كم يبصورت رسم

به سه ماه كار مداوم  يبپس از قر يتاًعمران قرار گرفت كه نها يگروه تخصص

 يـن مـذكور بـه ا   يتهكم يكمو  يستو اختصاص جلسات پنجم تا ب رشناسيكا

سـازمان   يتهايتقاضـا و محـدود   يالزم برمبنـا  يرسـاختهاي ز يهموضوع و ته

ــا ينوســاز ــوان كارفرم ]، 1[ 92-07-16موضــوع، تفاهمنامــه مورخــه  يبعن

سـاختمان اسـتان    يو نظـام مهندسـ   يسازمان نوسـاز  ينماب يبصورت رسم

افـت فرسـوده در دو   ب يكنتـرل مضـاعف نوسـاز    يتفعال غازتهران در جهت آ

شـده،   يينتع يتهايصالح يبخش اجرا و نظارت توسط مهندسان عمران دارا

  .يدمنعقد گرد

نفره و به منظـور   5 يمت 10) در قالب 92ماه  يمذكور در ماه اول (د فعاليت

خردادمـاه   يتلغا 92بعد (بهمن ماه  يو از ماه ها يژهبازرسان و يينها يابيارز

 ينـي ب يشبـا پـ   ينفره سـتاد  3 يمت 1و  ييفره اجران 2 يمت 5)، در قالب 93

 يفيـت ك ارزيـابي جهـت   يمهـا از ت يكهر يالبدل برا ينفر عضو عل 2حداقل 

، 10، 9، 8، 7منطقه شـهر تهـران (منـاطق    12اجرا و نظارت بر ساخت و ساز 

و انجام قـرار گرفـت    يزي) مورد برنامه ر20و  17، 16، 15، 14، 13، 12، 11

]2[.  

 يبررسـ  يجكنترل مضاعف، نتـا  يمت يدانيم يدهايه بر اساس بازدمقال ينا در

 12فرسـوده   يبافت ها يبتن ياجرا و نظارت در سازه ها يفيتك يابيها و ارز

  منطقه شهر تهران ارائه شده است.
  

  ي شهر يدر بافت ها يفرسودگ يفتعر

 يـن ا يـاي و اح يبازسـاز  يبـرا  يمتنـوع  يمختلـف برنامـه هـا    يدر كشورها

دارنـد، مـورد توجـه قـرار      يكه از فرسودگ يمختلف يفر اساس تعارمحالت، ب

 يشـورا  16/03/84بر اساس مصـوبه   يراندر ا يفرسودگ يفگرفته است. تعر

ـ  يي(بلوكها يزدانگيشاخص ر 3بر اساس  يو معمار يشهرساز يعال  يشكه ب

 يــداريمترمربــع دارنــد.)، ناپا 200آنهــا مســاحت كمتــر از  ي% پالكهـا 50از 

سـازه اسـت.) و    يستمو فاقد س يدارآن ناپا ي% بناها50از  يشكه ب يي(بلوكها

ـ   يي(بلوكها يرينفوذ ناپذ متـر   6% معـابر آن عـرض كمتـر از    50از  يشكـه ب

  .گردد يم ياندارند.) ب

در  يوجود داشته باشد، حتـ  يبلوك شهر يكمشخصه در  3 ينواقع اگر ا در

 يشود. در واقع بخشـ  يدرصد، آن منطقه بافت فرسوده قلمداد م 50 ياسمق

متـر و   6و عـرض معـابر كمتـر از     يـدار درصـد آن ناپا  50از  يشاز شهر كه ب

 تمتر داشته باشد، آن قسمت از شـهر بافـ   200كمتر از  يامالك آن عرصه ا

كـم دوام و   يشـامل سـاختمان هـا    يـف، تعر يندر ا يفرسوده است. فرسودگ

كـه در موقـع    ييشد. بافتهـا با يم يزدانهر يمعابر كم عرض و پالكها يدار،ناپا

به آنهـا كمتـر بـوده و     يامكان خدمات رسان يرطبيعيو غ يعيطب يايبروز بال

  كند. ين برابر ميرا چند يانوع بال ينمخرب ا يراتبافتها، تأث ينا يها يژگيو

  

   فرسوده شهر تهران يساخت و ساز در بافت ها يتوضع

متـاثر از فقـدان ثبـات در     عالوه بر آنكـه  يرانساختمانها در ا يدطول عمر مف

منـاطق و شهرهاسـت،    يلىمصوب جامع و تفص يها و طرح يشهرساز ينقوان

 يدر زمان طرح و اجـرا و بهـره بـردار    يفيتك يريتاز عدم اعمال مناسب مد

هـا،   يژگـي و يجيشود كه با گذشت زمـان منجـر بـه كـاهش تـدر      يم يناش

و  يـر تعم يهـا  نـه يهز يشساختمان شـده و بـه افـزا    يمنيا يهو حاش اييكار

 يمطـابق برآوردهـا   ي]. از طرفـ 3انجامد [ يدر چرخه عمر پروژه م ينگهدار

ـ   يدشد يانجام شده در صورت وقوع زلزله ا درصـد   50تـا   40 يندر تهـران ب

  .]4گردند [ يم ينساختمانها دچار خسارات سنگ

 يسـاخت و سـازها، علـل متعـدد و البتـه مشخصـ       ينپائ يفيتخصوص ك در

ساخت و سـاز در كشـور و عـدم     يانمسئوالن و متول يپراكندگ مانند تكثر و

و  ي،و نظـارت  يـي گزار، اجرا ياستعوامل س ينگردش كار مناسب ب يكوجود 

اسـتاندارد بـودن    يـر متخصص، غ يرساختمان توسط افراد غ ياجرا ينهمچن

از  يعـده ا  يامضـا فروشـ   يفيـت، ك ينتضـم  يهـا  يمـه حضور ب عدممصالح، 

 يــازاجــرا، ن ينــدصــالح در فرآ يذ يــانح، نبــود مجرمهندســان نــاظر و طــرا

ضـعف   ينو همچنـ  يتخلفات به عنوان منبع مهم درآمد يمبه جرا يشهردار

شود كه در اقصا نقـاط شـهر از جملـه بافـت      يم يانو دستورالعملها ب ينقوان

  .]5فرسوده مطرح است [ يها

 يـن ا مسـكن در  يـداران مالكـان و خر  ياز عدم تمكن مناسب مال يا مجموعه

شـود كـه    يموجـب مـ   يو شـهر  يطـي مح يضـعف هـا   ينمناطق، و همچن

نقـاط   يرنسـبت بـه سـا    يكمتـر  يمتمناطق، از ق يننوساز در ا يساختمانها

ساخت و سـازها و   يفيترسد كه ك يرو به نظر م ينشهر برخوردار باشند؛ از ا

  مناطق تناسب دارد. ينمبتالبه ا يگرآن، با مسائل د زوماتعوامل و مل

  

ــتاهم ــا ك   ي ــاعف در ارتق ــرل مض ــتكنت ــاز  يفي ــاخت و س    س

قانون نظـام   33ماده  ينو همچن يقانون شهردار 101و  100، 99وفق مواد 

ــ ــاختمان،  يمهندس ــرل س ــهردار"و كنت ــرل   "يش ــارت و كنت ــئول نظ مس
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٢ 
 

را بـه   يفـه وظ يـن تواند ا ياست كه م يشهر يساختمانها در ساخت و سازها

خود محول كند و بر كار آنهـا نظـارت    ييااجر يمهندسان ناظر به عنوان بازو

  .]6داشته باشد [

و كنترل ساختمان، بـاال   يقانون نظام مهندس 2از ماده  5طبق بند  همچنين

خدمات از اهـداف و   يو نظارت بر حسن اجرا يخدمات مهندس يفيتبردن ك

استان هـا بعنـوان    ينظام مهندس يباشد و سازمانها يقانون م ينا يخط مش

 رفـي ساخت و ساز و عملكرد مهندسان ناظر مع يفيتك ينبر تام يهنظارت عال

ايجاد نظام مبتنى بر كنترل خـدمات مهندسـى از جملـه     ينروگردند، از ا يم

سـاختمان   يمهمترين اقداماتى است كه در دستور كار سازمان نظام مهندسـ 

  .گيرد يقرار م

كنترل مضـاعف از  انجام برنامه ريزى براى ايجاد نظام كنترلى جامع، واحد  در

ارائـه خـدمات    يباشد كه در راستا يعناصر و اجزاى مهم چنين ساختارى م

 يكارآمد در تحقق اهداف قانون، اقـدام مـ   يارزشمند توسط سازمان يمهندس

 هندسـي نظـام م  ياقدامات واحد كنتـرل مضـاعف در سـازمانها    يجه. نتيدنما

ر عين حال حمايـت  از شأن و منزلت اعضاى سازمان و د يبانيساختمان، پشت

از  يشـتر مراقبـت ب  يناز حقوق مصرف كنندگان خدمات مهندسـى و همچنـ  

امر تحت مراقبت مستمر اعضا و  ينخواهد بود كه ا يمل يها يهمنابع و سرما

و اجـرا   رتاركان سازمان و با اعمال كنترل هاى مقتضى در امور طراحى، نظا

  شود.   يفراهم م

  

 يـد در دست احداث با تاك يانهاساختم يابيكنترل و ارز يستچك ل

   ساختمان يبر مقررات مل

باشـد   يانجام امور مـ  ياز چگونگ يابيو ارزش يشبه عنوان ابزار پا يستچك ل

در بدو امـر   يستچك ل ينو تدو يهو لذا الزم است كه اهداف مورد نظر در ته

و  يـه ته يعلمـ  يندفرآ يكدر قالب  يدها با يستمشخص باشند. اساسا چك ل

هـا و   يمشخص نمـودن ورود  يندها،فرآ ينا يشده و ضمن دسته بند ينتدو

  .باشد يم يضرور يآنها از ابتدا امر يها يخروج

شرايط نحوه تامين ساخت و ساز اصـولي صـنعت سـاختمان (در بخـش غيـر      

قانون نظام مهندسي و كنترل سـاختمان ديـده شـده و      33دولتي) در ماده 

نحوه انجام مسئوليت دست انـدركاران  محدوده اجراي آن تمامي كشور است. 

صنعت ساختمان بر اساس اين ماده ارزيابي و شيوه نامه هاي اجرايي منبعـث  

آن در مبحث دوم با عنوان نظامات اداري به انضـمام مجمـوع شـيوه نامـه      زا

 يكه مقـررات ملـ   يي]. از آنجا7هاي اجرايي مصوب، نشر و ابالغ شده است [

آن در ساخت و سـاز   يتاست كه رعا يياالجرا زمال ينساختمان مجموعه قوان

بـه   توجـه ساكنان آنها منجـر شـود، و بـا     يشو آسا يمنيا ينبه تأم تواند يم

اسـت   يهيمقررات، بد ينا يمبحث فعل 22مسائل مطرح شده در  يگستردگ

قابـل   يفيـت و ك يـت كه به منظور انجام امور مربوط به كنترل مضاعف بـا كم 

 يالزم و ضـرور  يمقـررات امـر   يـن بـر ا  يمبتنـ  ييستهاچك ل ينقبول، تدو

  .باشد يم

كنتـرل مضـاعف    يسـت چك ل يتدر نها يرايش،و و ينياز سه مرحله بازب بعد

 يبر مباحـث مختلـف مقـررات ملـ     يدانش و مبتن يريتمد يكردبا رو يجامع

در رونـد پـردازش اطالعـات     يعجهـت تسـر   يساختمان و در بستر نرم افـزار 

و  يـه ته يشـتر با دقت، صحت و سرعت هر چـه ب  يدهاشده از بازد يجمع آور

 يبخش مختلف و مشتمل بر بررسـ  15شامل  يستچك ل ين. اگرديد ينتدو

  .بود يدمورد در هر بازد 151

بافت فرسوده عمدتاً بر  يكنترل مضاعف نوساز يينها يستچك ل يكهآنجائ از

آمده  بدست يآمار يجشده است، نتا يهساختمان ته ياساس مفاد مقررات مل

سـازندگان   يان،مقررات در ساخت و سازها توسط مجر ينا يترعا يزانگواه م

توانـد   يخود م يكه در جا يارزشمند يجو ناظران خواهد بود، اطالعات و نتا

  .يدساخت و ساز نما يفيتبه ارتقاء ك يانيكمك شا

  

  بتن مسلح يها صورت گرفته در حوزه سازه هاي يابيارز يجنتا

 يكنتـرل مضـاعف نوسـاز    يمت يدهايبازد يهحاصل از كل يجبخش نتا يندر ا 

در سـازه   يسـازه ا  يكنترل تطابق اجرا با نقشـه هـا  "بافت فرسوده در حوزه 

 يـت دوره فعال 6سـاختمان در   يمقررات ملـ  9مرتبط با  مبحث  "بتن مسلح

 رمنطقه شهر تهران در قالب جدول و نمـودا  12فرسوده  يها مستمر در بافت

 يشده است. قابل ذكر است كه موارد فـوق تنهـا شـامل بررسـ     ريارائه و تفس

باشد و با  يو صرفاً در حوزه مبحث مربوطه م يمبه صورت مستق يآمار يجنتا

 يمتنـوع  يارتـوان بـه اطالعـات بسـ     يمباحث مختلف م يآمار يجنتا يبترك

  .يافتدست 

  

  يست به موضوعات چك ل يازدهيو امت يابينحوه ارز

 يـه ته ينامـه هـا    يوهو تكمبل آن براسـاس شـ   يستك لپاسخ به سئواالت چ

آمـوزش و بـر    يحيكنترل مضاعف در جلسـات تشـر   يستاد يمشده توسط ت

. بـه  يرفتصـورت پـذ   يياجرا يها يمت يژهتوسط ناظران و يابياساس ارز ينا

 يـازي در اغلب موارد، شـامل امت  يستبه سئوالت چك ل ييپاسخگو يطور كل

مـتن   ياو  يرو خ يموارد به صورت بل يو در برخ) ي(عال 9) تا عيف(ض 1 ينب

  .باشد يم يحاتو توض

 يفيتوصـ  - يفـي ك يـاز امت يـژه، پروژه ها توسـط نـاظران و   يمورد يابيارز در

و كمتـر آن مـورد    6در صورت كسب نمـره   يستموضوعات مندرج در چك ل

بـه عنـوان نقطـه     9 يـا  8به عنوان نقطه ضعف پروژه و در صورت كسب نمره 

  .]8گردد [ يسوب مقوت مح

شده (بـه   يدبازد يتمام پروژه ها يبرا يستموضوعات چك ل يكل يابيارز در

ـ    يكهر  يازامت يانگين)، ميعيصورت تجم آن  ياز موضوعات بـه همـراه فراوان

ـ  ينكـه موضوع محاسـبه و برحسـب ا   از  يـرد، قـرار گ  يدر چـه بـازه ا   يفراوان

  :]9استفاده شده است [ يربه شرح ز ياصطالحات

 يـن مـورد نظـر در ا   يـتم آ يتمعرف عـدم موضـوع   "نامشمول"ارت عب -

  .مي باشد يمرحله ساختمان

رف درصـد فراوانـي مسـاوي بـا     معـ  "نقطه قوتي گزارش نشده"عبارت  -

  .باشد صفر مي

 10فراوانـي كمتـر يـا مسـاوي بـا       معـرف درصـد   "بـه نـدرت  "عبارت  -

  .باشد مي

  .اشدمي ب 30تا  11معرف درصد فراواني از  "موجود"عبارت  -

  .مي باشد 60تا  31معرف درصد فراواني از  "معمول"عبارت  -

  .مي باشد 60معرف درصد فراواني بيشتر از  "شايع"عبارت  -

  

   ها يبكار رفته در بررس يجامعه آمار يتكم

 يمتـ  يتماه فعال 6شده در  يدبازد يكل پروژه ها يو جمع بند يبعد از بررس

 263نامناسـب تعـداد    يـا عضاً ناقص با حذف اطالعات ب يتاًكنترل مضاعف، نها

ـ  )پيوسـت ( 1پروژه در مراحل مختلف ساخت كه در جـدول   آنهـا در   يفراوان

  ها قرار گرفتند. يبررس يمناطق مختلف ارائه شده است، مبنا

بر اساس مشـاهدات و   يبعد يارائه شده در قسمتها يجقابل ذكر است كه نتا

در مراحـل مختلـف سـاخت     يـژه موارد قابل كنترل توسط ناظران و ينهمچن

) بدسـت  يو نـازك كـار   يها، سفتكار سقف ياسكلت، اجرا يون،فنداس ير(نظ

 ريدر مرحلـه سـفتكا   يـد در زمان بازد يا ممكن است پروژه يناند. بنابرا آمده
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  .صورت گرفته باشد يژهتوسط ناظران وو  يرامكانپـذ  يـز سـازه ن  يبوده و به طور مثال كنترل شـاقول بـودن سـتونها   

  

  ها به تفكيك مناطق مختلف بافت فرسوده هاي مورد استفاده در ارزيابي فراواني پروژه :1ل جدو

 كل 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 مناطق

 263 7 10 20 28 22 14 30 40 28 28 20 16 فراواني

 100,0 2,7 3,8 7,6 10,6 8,4 5,3 11,4 15,2 10,6 10,6 7,6 6,1 درصد

  

در  يعف و قوت انطباق اجرا با نقشه سازه انقاط ض يابيارز

                                                                                   يون فونداس

نمره، درصد  يانگينو به همراه م يكنقاط ضعف و قوت به تفك 2در جدول 

از موضوعات چك ليست كنترل مضاعف  يكهر  يوعفراواني و وضعيت ش

 12در بافت فرسوده  يوندر فونداس يمربوط به انطباق اجرا با نقشه سازه ا

  منطقه تهران ارائه شده است.

  

 منطقه تهران 12فرسوده  يدر بافتها ونيدر فونداس يارزيابي نقاط ضعف و قوت انطباق اجرا با نقشه سازه ا :2دول ج

ف
دي
ر

 

 انطباق اجرا با نقشه سازه اي در فونداسيون

 ارزيابي نقاط قوت نقاط ضعفارزيابي 

ميانگين 

 نمره

درصد 

فراواني نقطه 

 ضعف

شيوع 

نقطه 

 ضعف

ميانگين 

 نمره

درصد 

فراواني 

 نقطه قوت

شيوع 

نقطه 

 قوت

 معمول 40 6,9 معمول 36 6,9 انطباق ابعاد پي ها با نقشه. 1

 معمول 43 7,1 معمول 38 7,1 مطابقت تعداد و قطر ميلگردها با نقشه 2

3 

مهندس ناظر در مورد نقاط ضعف موجود در انطباق آيا 

اجرا با نقشه سازه اي در فونداسيون، تذكر كتبي كه به 

 امضاي مجري رسيده باشد ارائه نموده است؟

 به ندرت 4 ــ  شايع 96 ــ 

4 

آيا مهندس ناظر در مورد نقاط ضعف موجود در انطباق 

به  اجرا با نقشه سازه اي در فونداسيون، گزارش كتبي

 شهرداري ارائه نموده است؟

 به ندرت 7 ــ  شايع 93 ــ 

5 

آيا مهندس ناظر در مورد نقاط ضعف موجود در انطباق 

اجرا با نقشه سازه اي در فونداسيون، به طور شفاهي به 

 مجري تذكر داده است؟ 

 معمول 57 ــ  معمول 43 ــ 

  

ــه شــده اســت.  يســهجهــت مقا يوندر فونداســ ينقشــه ســازه ا       ت انطباق اجرا با  نقاط ضعف و قو يوعش يزانم اي يلهنمودار م 1در شكل  ــر ارائ بهت

  

  
  منطقه تهران 12فرسوده  يدر بافتها يوندر فونداس ينقاط ضعف و قوت انطباق اجرا با نقشه سازه ا يوعش يزانم مقايسه :1شكل 

  

ه بتن در ساز ينقاط ضعف و قوت انطباق اجرا با نقشه سازه ا يابيارز

                                                                                            مسلح

نمره، درصد  يانگينو به همراه م يكنقاط ضعف و قوت به تفك 3در جدول 

از موضوعات چك ليست كنترل مضاعف  يكهر  يوعفراواني و وضعيت ش

در سازه بتن مسلح در بافت فرسوده  يه امربوط به انطباق اجرا با نقشه ساز

  منطقه تهران ارائه شده است. 12

  

 منطقه تهران 12فرسوده  يدر سازه بتن مسلح در بافتها يارزيابي نقاط ضعف و قوت انطباق اجرا با نقشه سازه ا :3جدول 

ف
دي
ر

 

 ط قوتارزيابي نقا ارزيابي نقاط ضعف انطباق اجرا با نقشه سازه اي در سازه بتن مسلح
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ميانگين 

 نمره

درصد 

فراواني نقطه 

 ضعف

شيوع نقطه 

 ضعف

ميانگين 

 نمره

درصد 

فراواني نقطه 

 قوت

شيوع 

نقطه 

 قوت

 موجود 22 6,3 معمول 46 6,3 شاقول بودن ستون ها 1

 موجود 14 5,8 معمول 55 5,8 پيچيدگي قالب و مقاطع تيرها و ستون ها 2

3 
تون ها در خروج از مركزيت محورهاي تيرها و س

 محل اتصال
 موجود 13 5,4 شايع 64 5,4

 معمول 42 7,0 موجود 28 7,0 مطابقت ابعاد مقاطع ستون ها با نقشه ي سازه اي 4

 موجود 15 6,2 معمول 49 6,2 مطابقت ارتفاع ستون ها با نقشه ي سازه اي 5

 جودمو 26 6,2 معمول 46 6,2 مطابقت ابعاد مقاطع تيرها با نقشه ي سازه اي 6

 موجود 17 6,0 شايع 62 6,0 تعداد و قطر آرماتورهاي تيرها 7

 موجود 13 5,9 شايع 65 5,9 فاصله و قطر خاموت هاي تيرها 8

9 
فاصله ي خاموت هاي تيرها در محل اتصال به 

 ستون
 موجود 13 5,7 شايع 65 5,7

 معمول 30 6,7 معمول 40 6,7 تعداد و قطر آرماتورهاي ستون ها 10

 موجود 13 6,0 معمول 60 6,0 اصله و قطر خاموت هاي ستون هاف 11

12 
فاصله ي خاموت هاي ستونها در محل اتصال به 

 تير
 موجود 15 5,7 شايع 69 5,7

 موجود 10 5,6 شايع 67 5,6 تعداد و قطر آرماتورهاي دال هاي سقف 13

 وجودم 17 5,7 شايع 64 5,7 تعداد و قطر آرماتورهاي دال هاي راه پله 14

15 
ناظر تذكر كتبي كه به امضاي مجري رسيده را 

 ارائه داده است؟
 به ندرت 3 ــ  شايع 97 ــ 

 موجود 14 ــ  شايع 86 ــ  ناظر گزارش كتبي به شهرداري ارائه نموده است؟ 16

 معمول 60 ــ  معمول 40 ــ  تذكر شفاهي ناظر به مجري داده شده است؟  17

  

  بهتر ارائه شده است. يسهدر سازه بتن مسلح جهت مقا ينقشه سازه ا  نقاط ضعف و قوت انطباق اجرا با   يوعش يزانم اي هيلنمودار م 2در شكل 

  

  
  منطقه تهران 12فرسوده  يدر سازه بتن مسلح در بافتها ينقاط ضعف و قوت انطباق اجرا با نقشه سازه ا يوعش يزانم مقايسه :2شكل 

  

مربـوط   يحاتتوض يشعدم امكان نما يلبه دل 2نمودار شكل  يدر محور افق

  .استفاده شده است 3جدول  يفهايبه موضوعات از شماره رد

  

در سازه بـتن   يلگردبتن ريزي و م يفيتنقاط ضعف و قوت ك يابيارز

   هاو سقف  يونمسلح و فونداس

نمره، درصـد   يانگينو به همراه م يكنقاط ضعف و قوت به تفك 4در جدول 

از موضوعات چك ليسـت كنتـرل مضـاعف     يكهر  يوعيت شفراواني و وضع

و  يوندر سازه بـتن مسـلح و فونداسـ    يلگردبتن ريزي و م يفيتمربوط به ك

  منطقه تهران ارائه شده است. 12سقف ها در بافت فرسوده 

  

 منطقه تهران 12فرسوده  يدر بافتها هاو سقف  ونيدر سازه بتن مسلح و فونداس لگرديبتن ريزي و م تيفيارزيابي نقاط ضعف و قوت ك :4جدول 
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ف
دي
ر

 

كيفيت بتن ريزي و ميلگرد در سازه بتن مسلح و 

 هافونداسيون و سقف 

 ارزيابي نقاط قوت ارزيابي نقاط ضعف

ميانگين 

 نمره

درصد فراواني 

 نقطه ضعف

شيوع نقطه 

 ضعف

ميانگين 

 نمره

درصد فراواني 

 نقطه قوت

شيوع 

 نقطه قوت

1 

بتن و ويبره ي مناسب مناسب بودن اختالط 

ي  و عدم جدايي سنگدانه ها از شيره (كرمو نبودن

 سيمان)

 به ندرت 8 5,0 شايع 75 5,0

 به ندرت 9 5,0 شايع 79 5,0 تميز بودن قالب ها قبل از بتن ريزي 2

 موجود 13 5,3 شايع 72 5,3 رعايت پوشش بتن روي ميلگرده 3

 موجود 13 5,6 شايع 64 5,6 زنگ زدگي ميلگردها 4

5 
ناظر تذكر كتبي كه به امضاي مجري رسيده را 

 ارائه داده است؟
 به ندرت 1 ــ  شايع 99 ــ 

 به ندرت 9 ــ  شايع 91 ــ  ناظر گزارش كتبي به شهرداري ارائه نموده است؟ 6

 معمول 50 ــ  معمول 50 ــ  تذكر شفاهي ناظر به مجري داده شده است؟  7

 

   يفيــتنقــاط ضــعف و قــوت ك يوعشــ يــزانم اي يلــهنمــودار م 3در شــكل 

    جهت  ها  سقف و   يونفونداس  مسلح و  در سازه بتن يلگردريزي و م  بتن

ــهمقا ــت.  يســــــــ ــده اســــــــ ــه شــــــــ ــر ارائــــــــ بهتــــــــ

  

  
  منطقه تهران 12فرسوده  يدر بافتها هاو سقف  ونيدر سازه بتن مسلح و فونداس لگرديبتن ريزي و م تيفينقاط ضعف و قوت ك وعيش زانيم سهيمقا : 3شكل 

  

  گيري   يجهنت

  و ارائه شده است: يجمع بند يكحاصله به تفك يجدر ادامه نتا

  

  يوندر فونداس يانطباق اجرا با نقشه سازه االف) 

 يوندر فونداسـ  يعدم انطباق اجرا با نقشه سازه ا 2جدول  يجبا توجه به نتا

بي مي گـردد.  ارزيا "معمول" يامر يباًهاي فرسوده تهران تقر در سطح بافت

ـ "درصد موارد  36به طوريكه در حوزه اجرا، حدوداً در   يعدم انطباق ابعاد پ

بكـار   يلگردهايعدم تطابق قطر و تعداد م"درصد موارد  38و  در  "با نقشه

گردد. در حوزه نظارت،  يم يابيبه عنوان نقاط ضعف مهم ارز "رفته با نقشه

خصـوص نقـاط ضـعف    در  يمستندات مناسب شـامل تـذكر و اخطـار كتبـ    

 يها موجود نمـ  در كارگاه "يلگردهاو قطر م يعدم انطباق ابعاد پ"مرتبط با 

درصد ناظران نسبت به ارائه تـذكرات و اخطـار شـفاهي بـه      57باشد و تنها 

درصـد   4يا سازندگان اقدام مي نمايند. قابـل ذكـر اسـت كـه تنهـا       ينمالك

درصد نـاظران نسـبت    7 و يبه شهردار يناظران نسبت به ارائه گزارش كتب

  كنند. يسازندگان اقدام م يا ينبه مالك يبه ابالغ تذكر و اخطار كتب

  

  در سازه بتن مسلح يانطباق اجرا با نقشه سازه اب) 

  

در سازه  يمسئله عدم انطباق اجرا با نقشه سازه ا 3جدول  يجبا توجه به نتا

 يبـاً تقر يهـاي فرسـوده تهـران نـامطلوب و امـر      بتن مسلح در سطح بافـت 

ارزيابي مي گردد. به طوريكه در حـوزه اجـرا، در اغلـب موضـوعات      "يعشا"

باشند. قابل ذكر است كـه   ينقاط ضعف م يدرصد پروژه ها دارا 60از  يشب

و  "سـتونها  يـت خـروج از محور "، "سـتونها  يناشـاقول " يرنظ يدر موضوعات

پـروژه هـا    درصـد  62و  64، 46 يببه ترت "يرهات يتعداد و قطر آرماتورها"

عوامـل   يو كم كار يدقت ياز ب يناش يراداتا ينباشند كه ا يدچار ضعف م

 تباشـند. در حـوزه نظـارت، مسـتندا     يدر پـروژه هـا مـ     يو نظارت يياجرا

در  يـي در خصـوص نقـاط ضـعف اجرا    يمناسب شامل تذكر و اخطـار كتبـ  

ذكرات درصد ناظران نسبت به ارائه تـ  60باشد و تنها  يها  موجود نم كارگاه

يا سازندگان اقـدام مـي نماينـد. قابـل ذكـر       ينشفاهي به مالك يو اخطارها

و  يبه شـهردار  يدرصد ناظران نسبت به ارائه گزارش كتب 14است كه تنها 

سـازندگان   يا ينبه مالك يدرصد ناظران نسبت به ابالغ تذكر و اخطار كتب 3

  كنند. ياقدام م

  

  تن مسلحدر سازه ب يلگردبتن ريزي و م يفيتكج) 
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در سـازه بـتن    يلگردبتن ريزي و م يفيتمسئله ك 3جدول  يجبا توجه به نتا

هـاي فرسـوده    در سطح بافت يفوالد يو سقف سازه ها يونمسلح و فونداس

ارزيـابي مـي گـردد. بـه طوريكـه در       "يعشا"كامالً  يتهران نامطلوب و امر

ـ   نقـاط   يدرصـد پـروژه هـا دارا    70از  يشحوزه اجرا، در اغلب موضـوعات ب

از عـدم   يحـوزه تنهـا ناشـ    يـن ا يها باشند. قابل ذكر است ضعف يم عفض

 يدر كارگـاه مـ   ينظر عوامل نظـارت  يرماهر و متعهد ز ييحضور عوامل اجرا

گـردد و   يسـاخت مـ   يفيـت ك يـاد ز يارباشد و عدم دقت الزم باعث افت بس

 باشد. در حوزه نظـارت، مسـتندات مناسـب    يموضوع م ينا يدفوق مو يجنتا

هـا   در كارگـاه  يـي در خصوص نقـاط ضـعف اجرا   يو اخطار كتب كرشامل تذ

درصد ناظران نسبت به ارائه تـذكرات و اخطـار    50باشد و تنها  يموجود نم

 9يا سازندگان اقدام مي نمايند. قابل ذكر است كـه تنهـا    ينشفاهي به مالك

ان درصـد نـاظر   1و  يبه شهردار يدرصد ناظران نسبت به ارائه گزارش كتب

  كنند. يسازندگان اقدام م يا ينبه مالك يابالغ تذكر و اخطار كتب بهنسبت 

  

  مشخص يشنهادپ يكدستاوردها و ارائه 

فرسـوده شـهر تهـران     يساخت و ساز در بافتها ياتجامع واقع يمستندساز

بلوغ هر دو سـازمان در مواجهـه بـا     يزانبرآورد م يح،صح يزيجهت برنامه ر
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