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 )٨٤اذر –نظارت  –(عمران  نسبت عمق پی های عمیق به کوچک ترین بعد افقی شان: 

از )١
١

٦
) ٢    تجاوز می کند 

١

٤
 تجاوز می کند. ١٠) از ۴    تجاوز می کند. ۴) از ۳    تجاوز می کند از 

  ی( عمق پ ینسطح زم یکشود که درعمق کم و نزد یگفته م ییها یبه پالف : پی های سطحی  :  ٢صفحه  ٣-١-٧بند )Dکمتر از سه برابر عرض  (B 

،  یممکن است سنگ یسطح یها یباشند . جنس  پ یو گسترده م ی، شبکه ا یمنفرد ، نوار  یها یها شامل: پ یپ ینشوند. ا یساخته م) ≥  ٣(
  بتن آرمه باشند   یاو  یبتن

		تجاوز کند    ١٠آن از  یبعد افق ینبه کوچکتر  یریشود که نسبت عمق فراگ یگفته م ییها یبه پب: پی های عمیق یا شمع ها:  ها  یپ ینا١٠
سر  یا، که کالهک  یانیسازه م یک یلهدر ساختمان ها معموال" به وس یقعم یها یشوند . پ یجدا کننده م یوارهایها و د یوارکمل انواع شمع ها، دشا

  ید.نما یمنتقل م ینسازه را به زم یبارها ،شود  یم  یدهشمع نام
 ینمعمواًل درا یصندوقه ا یها یقرار دارند. پ یقعم یها یو پ یسطح یها یپ ینشود که در حد فاصل ب یگفته م ییها یبه پپ: پی ها نیمه عمیق: 

 شوند یطراح یسطح یها یمثل پ ینانتوانند درجهت اطم یگروه قراردارند و م
  صحيح است. 4گزينه 

  3و2و1 
تفسیر الیه بندی مشکل، چگونه با جنس متنوع و با  سانتی متر است و در خاکی ٨٠سانتی متر که کوچکترین بعد آن  ٤٠٠پی با عمق قرارگیری  

  )٩٧اردیبهشت-اجرا-معماری؟ ( نامیده می شود
  پی نیمه عمیق در خاک با الیه بندی پیچیده) ۲    پی عمیق در خاک با الیه بندی متوسط) ۱
  پی سطحی در خاک با الیه بندی پیچیده) ۴    پی نیمه عمیق در خاک با الیه بندی ساده) ۳

١صفحه٣-٢-١-٧بند:  

ساخته می شوند. این  ) ≥ ٣) ()B(کمتر از سه برابر عرض  )D (به پی هایی گفته می شود که درعمق کم و نزدیک سطح زمین ( عمق پی  سطحی پی
  پی ها شامل: پی های منفرد ، نواری ، شبکه ای و گسترده می باشند . جنس  پی های سطحی ممکن است سنگی ، بتنی و یا  بتن آرمه باشند

	تجاوز کند  ١٠به پی هایی گفته می شود که نسبت عمق فراگیری به کوچکترین بعد افقی آن از   ها شمع یا عمیق پی . این پی ها شامل انواع ١٠
 ع نامیده شمع ها، دیوارک ها و دیوارهای جدا کننده می شوند . پی های عمیق در ساختمان ها معموال" به وسیله یک سازه میانی ، که کالهک یا سر شم

 می شود ، بارهای سازه را به زمین منتقل می نماید
به پی هایی گفته می شود که در حد فاصل بین پی های سطحی و پی های عمیق قرار دارند. پی های صندوقه ای معمواًل دراین گروه  عمیق نیمه پی

=  نان مثل پی های سطحی طراحی شوند قراردارند و می توانند درجهت اطمی ٤٠٠

٨٠
= ٥ → ٣ ٥    پی	نیمه	عمیق													١٠

الیه بندی پیچیده الیه های خاک که شکل منحنی با شیب تند و با جنس متنوع باشند از قبیل در مجاورت گسل ها یا نزدیک  :٣صفحه١٠-٣-١-٧بند
  .ت ، الیه بندی ساده اطالق می شودت اسرودخانه ها یا پای شیب ها بوده و تقسیم الیه بندی مشکل باشد . در سایر شرایط که الیه بندی یکنواخ

  صحيح است. 2گزينه 
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  )٩٣خرداد-اجرا-زمین مناسب برای ساختمان سازی و اجرای پی چه نوع زمینی است؟ (معماری 
 ) زمینی که با توجه به بار سازه مورد نظر، از باربری قابل قبول و نشست پذیری کم برخوردار باشد.١
 ا دانه بندی باشد) زمینی که دارای خاک رس ی٢
 ) زمینی که خاک دستی آن عمر بیش از ده سال داشته باشد٣
  ) هیچکدام٤

  زمینی که باتوجه به بار سازه مورد نظر، از باربری قابل قبول و نشست پذیری کم برخوردار باشد. اگر چنانچه اطالعاتی از زمین  :٣صفحه  ٩-٣-١-٧بند
  زمین را مناسب فرض کرد . توانمی،  ن مورد نظر قبل از شناسایی در دست نباشد

  صحيح است. 1گزينه 
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  )٩٤مرداد -نظارت  -(معماری   کدام روش طراحی پی برای کنترل نشست و تغيير شکل ها استفاده می شود؟ 
  ) تنش مجاز۴   ) حالت حدی۳    ) حالت حدی بهره برداری۲  ) حالت حدی نهایی۱

 طراحی در حالت بهره برداری جهت کنترل نشست و تغيير شکل ها به کار می رود. ٤صفحه   ٢-٢-٤-١-٧بند :  
  صحيح است. 2گزينه 

 6 
زنی در صورتیکه ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال کمتر از ..........  گردآوری اطالعات الزم از جمله تعيين جنس و الیه بندی زیرین زمین و گمانه 

  )٩٢آذر-اجرا–(معماری باشد. نیاز نمی باشد،
  مترمربع ۵۰۰) ۴    مترمربع ۴۵۰) ۳     مترمربع ۴۰۰) ۲    مترمربع ۳۰۰) ۱
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  درصورتی که تمام شرایط زیر برقرار باشد نیاز به انجام عملیات گمانه زنی نمی باشد و جمع آوری اطالعات و بازدید محلی -:٦صفحه٢-٢-٧بندهای
  کفایت می نماید 

  ی کافی ازمحدوده محل مورد نظر و زمین های با سازند زمین شناسی مشابه در دسترس باشندداده ها-
  طبقه باشد . ٤ساختمان مورد نظر با اهمیت کم یا با اهمیت متوسط و با حداکثر -
  باشد . مربع متر ٣٠٠ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال کمتر از -
  متر باشد . ٢گودبرداری به میزان کمتر از در طراحی و اجرای ساختمان نیاز به -
  ساختمان مشابه و نزدیک به یکدیگر مانند شهرک ها ، پروژه های انبوه سازی و غیره ) نباشد . ٣تعداد ساختمان ها زیاد ( بیش از -
  نباشد . ٢و  ١) ، از نوع  ٢٨٠٠نوع زمین طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( استاندارد -
احتمال مواجه شدن با خاک های  –ب  جه شدن با خاک دستی در محل ساخت احتمال موا –الف  شرایط ذیل نیز وجود نداشته باشد :هیچکدام از -

سازه ای در مجاور محل مورد نظر که احتمال  -مسئله دار ( مانند خاک های متورم شونده ، خاک های با پتانسیل روانگرایی و خاک های رمبنده ) پ  
  ن وجود دارد .خسارت به آ

  مناطقی با سطح آب زیرزمینی باال ( بر اساس بررسی های محلی ) . -محل مورد نظر در منطقه خرد شده گسل اصلی واقع شده باشد .ث   -ت  
  صحيح است. 1گزينه 

 6 
 )٩٢آذر  –(عمران نظارت  د؟باشزنی در محل احداث ساختمان موثر نمیکدامیک از موارد زیر در خصوص شرایط نیاز به انجام عملیات گمانه 
 نوع زمین طبق مبحث ششم مقررات ساختمان) ٢        ضریب رفتار ساختمان) ١
 ضریب اهمیت ساختمان) ٤      مساحت اشغال ساختمان) ٣

  ضریب رفتار جزء موارد این بند نیست. : ٦صفحه  ٢-٢-٧بند  
  صحيح است. 1گزينه 

 6 
 )٩٤بهمن -نظارت-معماری؟ ( زیر شرط کافی است های از عملیات ساختمانی، کدامیک از گزینهبرای عدم لزوم شناسایی های ژئوتکنیکی پیش  
 .متر باشد ٢در طراحی و اجرای ساختمان نیاز به گودبرداری به میزان کمتر از ) ١
 مشابه در دسترس بودن داده های کافی از محدوده محل مورد نظر و زمین های با سازند زمین شناسی) ۲
 .مترمربع باشد ٣٠٠ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال کمتر از  )۳
  هیچکدام )۴
  و در این شرایط هیچ شرطی به تنهایی کافی باشد  ینم یگمانه زن یاتبه انجام عمل یازبرقرار باشد ن یطکه تمام شرا یدرصورت: ٦صفحه  ٢-٢-٧بند

  نیست.
  صحيح است. 4گزينه 

 6  
  )٩٦مهر-اجرا-. (عمرانباشدیم یبه گمانه زن یازعدم ن یطجزء شرا یرز  هایینهاز گز  یککدام 
  طبقه باشد. ٥متوسط و حداکثر  یاکم  یتمتر مربع ساختمان با اهم ٣٠٠تا  ٢٥٠ ین) مساحت اشغال ساختمان ب١
  طبقه باشد. ٣کم و حداکثر  یتمتر مربع ساختمان با اهم ٤٠٠) مساحت اشغال ساختمان کمتر از ٢
  طبقه باشد. ٢کم و حداکثر  یتمتر مربع ساختمان با اهم ٤٥٠غال ساختمان کمتر از ) مساحت اش٣
  طبقه باشد. ٤متوسط و حداکثر  یاکم  یتمتر مربع ساختمان با اهم ٣٠٠) مساحت اشغال ساختمان کمتر از ٤

  قه باشد .طب ٤ساختمان مورد نظر با اهمیت کم یا با اهمیت متوسط و با حداکثر -: ٦صفحه  ١-٢-٢-٧بند  �
  باشد . مربع متر ٣٠٠ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال کمتر از 

  است. يحصح 4 ينهگز
 7  

برای شناسایی خاک این  هازنیی بین گمانهمقرر است در زمین بزرگی که در مجاورت رودخانه قرار دارد، شهر جدیدی احداث شود. حداکثر فاصله 
 )٩٤(معماری_اجرا_مرداد پروژه چند متر است؟

٥٠) ٤      ٣٠) ٣      ٢٥) ٢      ٤٠) ١  
  اگر الیه بندی پیچیده باشد ( مثل مجاور گسل ها، نزدیک رودخانه ها و کوه ها ، زمین های بسیار ناهموار و دره  -:مورد "ب" ٧صفحه  ١-٤-٣-٢-٧بند

  متر بین گمانه ها قابل قبول می باشد. ٣٠ها )، فاصله حداکثر 
  متر ٣٠حداکثر فاصله  ◄الیه بندی پیچیده (مجاور رودخانه)  ◄زمین جدید (شهر جدید)  ◄مشخصات زمین (چارت): 

  صحيح است. 3گزينه 
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 حداکثر مجاور، ملک به مربوط موجود ژئوتکنیکی اطالعات مشابهت به توجه با. است پیچیده بندی الیه دارای که زمینی در سازی ساختمان برای 
  )٩٥شهریور-اجرا-معماری: ( با است برابر ها گمانه قبول قابل فاصله

  متر ٥٠) ٤      متر ٤٥) ٣      متر ٣٠) ٢    متر ٦٠) ١
 ٧صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧ بند:  

اگر الیه بندی پیچیده باشد ( مثل مجاور گسل ها، نزدیک رودخانه ها و کوه ها ، زمین های بسیار ناهموار و  -:مورد "ب" ٧صفحه  ١-٤-٣-٢-٧پاسخ: بند 
های زمین شناسی مشابه با متر بین گمانه ها قابل قبول می باشد. اگر اطالعات ژئوتکنیکی از ساختگاه های مجاور یا سازند ٣٠ها )، فاصله حداکثر دره 

نظر گرفته شود و  د بیشتر از مقادیر مندرج در الیه بندی نسبی یکنواخت و الیه بندی پیچیده درتوانمی، فاصله بین گمانه ها زمین مورد نظر وجود دارد
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  برابر افزایش یابد. ٢حداکثر تا 
  متر می شود ٦٠دو برابر قابل افزایش است که  ◄اطالعات زمین مجاور موجود است   ◄ الیه بندی پیچیده   ◄(چارت): مشخصات زمین 

  .است صحيح 1 گزينه
 7  

  )٩٥اسفند -نظارت-(معماری است؟ زنی به منظور شناخت یک زمین جدید و بسیار بزرگ درست کدام گزینه برای گمانه 
  است.  قابل قبول  متر ١٠٠تا  ٥٠ ندره ها بی درو ناهموار  چیدهزنی در زمینهای با الیه بندی پی ) فاصله گمانه۱
  است متر قابل قبول ٢٠٠تا  ١٠٠) فاصله گمانه زنی در زمین های با الیه بندی نسبی یکنواخت بین ۲
  است. متر قابل قبول ١٠٠تا  ٥٠با الیه بندی نسبی یکنواخت بین زنی در زمین های  ) فاصله گمانه۳
  .قبول است متر قابل ٣٠ر تا ث) فاصله گمانه زنی در زمین های با الیه بندی پیچیده و ناهموار و دره ها حداک۴

  ٧صفحه  ١-٤-٣-٢-٧بند: 
  ): یدجد یگسترده انجام شود ( مثل شهرها یساز ساختمان  یبزرگ برا یارو بس یدجد ینزم یکبه منظور شناخت  یچنانچه گمانه زن

 یتبا توجه به اهم یقباشد.انتخاب دق یگمانه ها قابل قبول م ینمتر ب ٢٠٠تا  ٥٠باشد، فاصله  یکنواخت یبه صورت نسب ینزم یبند الیه اگر – الف
  .ودش يينتع یکیژئوتکن یطساختمان و شرا

 ینمتر ب ٣٠ناهموار و دره ها )، فاصله حداکثر  یاربس یها ینرودخانه ها و کوه ها ، زم یکباشد ( مثل مجاور گسل ها، نزد یچیدهپ یبند یهاگر ال -  ب
  .باشد یگمانه ها قابل قبول م

تواند  یگمانه ها م نیمورد نظر وجود دارد ، فاصله ب ینمشابه با زم یشناس ینزم یسازند ها یامجاور  یاز ساختگاه ها یکیاگر اطالعات ژئوتکن -  پ
  .باشد فوق فواصل برابر دو تا حداکثر و ب و الف – ١ – ٤ – ٣ – ٢ – ٧ یمندرج در بندها یراز مقاد یشترب
خاص آن ساختمان  ییشناسا یدساختمان ها در مجموعه مورد نظر باشد ، با یگراز د یشترب یتبا اهم یاو  یمتفاوت سازه ا یطاگر ساختمان با شرا -  ت

  . است آمده ٢ – ٤ – ٣ – ٢ – ٧منفرد در بند  یساختمان ها یگمانه ها برا يينانجام شود. ضوابط تع
  متر ٣٠حداکثر فاصله کمتر از  ◄زمین ناهموار  ◄پیچیده  ◄الیه بندی  ◄زمین جدید  ◄(چارت): مشخصات زمین 

  صحيح است. 4گزينه 
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بندی ساده و مناسب با متر مربع در زمین با الیه ٢٧٠یک ساختمان فوالدی با اهمیت متوسط و سطح اشغال  حداقل چه تعداد گمانه برای احداث 
 )٩٤بهمن-نظارت-عمران؟ ( متر، الزم است ١٨٫٥طبقه زیرزمین به عمق کلی گودبرداری برابر  ٤
١) ٤      ٢) ٣       ٣) ٢      ٥) ١  
  ١-٢-٧جدول : ٨صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧بند  

  حداقل تعداد گمانه جدول ١-٢-٧ جدول
  گمانه  تعداد  زیرسطحی شرایط  ساختمان اهمیت  مساحت

 اشغال سطح با منفرد ساختمان یک
  مربع متر ٣٠٠ از کمتر

  ٢  مناسب زمین و ساده بندی الیه  زیاد و زیاد خیلی
  ٣  نامناسب زمین یا پیچیده بندی الیه

  ١  مناسب زمین و ساده بندی الیه  متوسط
  ٢  نامناسب زمین یا پیچیده بندی الیه

  ١  نامناسب یا مناسب زمین  کم

 اشغال سطح با منفرد ساختمان یک
  مترمربع ١٠٠٠ الی ٣٠٠

  ٣  مناسب زمین و ساده بندی الیه  زیاد و زیاد خیلی
  ٥  نامناسب زمین یا پیچیده بندی الیه

  ٢  مناسب زمین و ساده بندی الیه  متوسط
  ٣  نامناسب زمین یا پیچیده بندی الیه

  ١  مناسب زمین  کم
  ٢  نامناسب زمین

  ها يدر گودبردار يحداقل تعداد گمانه اضاف 2 – 2 – 7 جدول
  متر ٢٠ تا ١٠ گود عمق  متر١٠ از کمتر گود عمق  مساحت

 ٣٠٠ حداکثر اشغال سطح با تکی ساختمان یک
  ٣ یا ٢  گمانه ١  مربع متر

  ٤ یا ٣  گمانه ٢  مترمربع ١٠٠٠ الی ٣٠٠ مساحت با ساختمان
  ١+٢=٣حداقل تعداد گمانه 
  ١+٣=٤حداکثر تعداد گمانه 

  > مساحت ٣٠٠(چارت):   ◄
٤یا٣ ◄تعداد گمانه◄ ١٠≥عمق≥٢٠ اهمیت متوسط   ◄الیه بندی ساده و مناسب ◄ با گود برداری ◄ می باشد. ٣حداقل تعداد گمانه برابر    

  می باشد.٣حداقل تعداد برابر 
  صحيح است. 2گزينه 

 8  
حداقل تعداد گمانه برای شروع شناسایی ژئوتکنیکی زمین یک ساختمان منفرد آتش نشانی با یک طبقه زیرزمین با ابعاد پی گسترده ( سطح  
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١٥ mاشغال)   )٩٣آبان -اجرا-(عمران شود برابر است با :بندی ساده و زمین مناسب احداث میکه روی خاک با الیه ١٥
٢) ٤      ١) ٣      ٣) ٢      ٥) ١  
  ١-٢-٧جدول  :٨صفحه  ٣-٢-٧بند  

  ١٥×١٥=٢٢٥سطح اشغال =            متر مربع  
  متر است. ٣عمق گود یک طبقه که حدودا  :٩صفحه  ٢-٢-٧جدول 

  ٢+١= ٣تعداد گمانه 
  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 

  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

اشغال یک ساختمان منفرد با سطح 
  متر مربع ٣٠٠کمتر از 

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  خیلی زیاد و زیاد
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٢  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب یا نامناسب  کم

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠

  ٣  الیه بندی ساده و زمین مناسب  خیلی زیاد و زیاد
  ٥  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب  کم
  ٢  زمین نامناسب

  حداقل تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها ٢ – ٢ – ٧جدول 
  متر ٢٠تا  ١٠عمق گود   متر١٠عمق گود کمتر از   مساحت

 ٣٠٠یک ساختمان تکی با سطح اشغال حداکثر 
  ٣یا  ٢  گمانه ١  متر مربع

  ٤یا  ٣  گمانه ٢  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠ساختمان با مساحت 
(گود برداری) یک طبقه زیر   الیه بندی ساده و زمین مناسب◄  ( آتش نشانی) اهمیت زیاد و خیلی زیاد ◄= مساحت ١٥×١٥=٢٢٥>٣٠٠(چارت): 

  ٣تعداد گمانه ◄>عمق گود  ١٠ ◄زمین 
  صحيح است. 2گزينه 

 8  
متر،  ٢٠مترمربع و عمق گود  ٣٠٠بندی ساده و با سطح اشغال حداکثر برای احداث یک ساختمان منفرد با اهمیت متوسط در زمین مناسب با الیه 

  )٩٤(معماری_اجرا_مرداد حداقل چه تعداد گمانه الزم است؟
٢) ٤      ٣) ٣      ٤) ٢      ٥) ١  

 ٣٠٠سطح اشغال =            متر مربع   ١-٢-٧جدول  :٨صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧بند  
  متر ٢٠=عمق گود :٩صفحه  ٢-٢-٧جدول 

  ١+٢=٣حداقل تعداد گمانه 
  ١+٣=٤حداکثر تعداد گمانه 

  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 
  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  متر مربع ٣٠٠کمتر از 

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  خیلی زیاد و زیاد
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  مناسبالیه بندی ساده و زمین   متوسط
  ٢  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب یا نامناسب  کم
  حداقل تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها ٢ – ٢ – ٧جدول 

  متر ٢٠تا  ١٠عمق گود   متر١٠عمق گود کمتر از   مساحت
 ٣٠٠یک ساختمان تکی با سطح اشغال حداکثر 

  ٣یا  ٢  گمانه ١  متر مربع
  ٤یا  ٣  گمانه ٢  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠مساحت ساختمان با 

 عدد ٤یا  ٣تعداد گمانه  ◄١٠≥عمق≥٢٠ ◄با گود برداری◄ الیه بندی ساده و مناسب◄ اهمیت متوسط ◄> مساحت ٣٠٠(چارت): 
  عدد ٣حداقل تعداد گمانه 

  صحيح است. 3گزينه 
 8 

متر در زمین مناسب آغاز شده است.   X ٥٩ طبقه زیر زمین و سطح اشغال متر مربع زیر بنا، در دو ۲۵۰عملیات اجرایی یک ساختمان مسکونی با  
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  )٩٥شهریور-اجرا-(معماری حداقل تعداد گمانه های الزم چه تعداد است؟
٣) ٤      ١) ٣      ٢) ٢      ٤)١  
  ١-٢-٧جدول  :٨صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧بند  

  ٩×٥=٤٥سطح اشغال =            متر مربع  
  متر است. ٦دو طبقه که حدودا عمق گود= :٩صفحه  ٢-٢-٧جدول 

  ١+١=٢حداقل تعداد گمانه 
  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 

  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  متر مربع ٣٠٠کمتر از 

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  خیلی زیاد و زیاد
  ٣  زمین نامناسبالیه بندی پیچیده یا 

  ١  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٢  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب یا نامناسب  کم
  حداقل تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها ٢ – ٢ – ٧جدول 

  متر ٢٠تا  ١٠عمق گود   متر١٠عمق گود کمتر از   مساحت
 ٣٠٠حداکثر یک ساختمان تکی با سطح اشغال 

  ٣یا  ٢  گمانه ١  متر مربع
  ٤یا  ٣  گمانه ٢  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠ساختمان با مساحت 

  ٢تعداد گمانه ◄>عمق گود ١٠ ◄ )باگود برداری(دو طبقه زیر زمین◄الیه بندی مناسب◄>مساحت اهمیت متوسط٣٠٠(چارت): ساختمان مسکونی
 صحيح است. 2گزينه 
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 جهت باشد مترمربع ٤٧٥ ساختمان اشغال مساحت اگر. شود ساخته رودخانه نزدیکی در" زیاد" اهمیت درجه با منفرد ساختمان یک است قرار 

 )٩٢ آذر – نظارت عمران(  باشد؟می نیاز گمانه چند حداقل حفر به سازه این زیر خاک الیه شناسایی
 گمانه ١) ٤      گمانه ٥) ٣     گمانه ٢) ٢    گمانه٣) ١

 نظر در نامناسب زمین یا پیچیده بندی¬الیه را ان سطحی زیر شرایط شده، ساخته رودخانه نزدیک در ساختمان چون: ٨ صفحه ٣-٢-٧ بند 
  .گیریم¬می

  ١-٢-٧جدول 
  ٤٧٥سطح اشغال =            متر مربع  

  بدون گودبرداری
  ٥تعداد گمانه  حداقل

  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 
  تعداد  گمانه  زیرسطحیشرایط   اهمیت ساختمان  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠

  ٣  الیه بندی ساده و زمین مناسب  خیلی زیاد و زیاد
  ٥  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب  کم
  ٢  زمین نامناسب

 عدد ٥ گمانه تعداد ◄ برداری گود بدون ◄ نامناسب زمین و پیچیده بندی الیه ◄زیاد  اهمیت ◄ ٣٠٠ ≥ مساحت ≥ ١٠٠٠(چارت): 
  .است صحيح 3 گزينه

 8  
زیاد بر روی زمین مترمربع و اهمیت  ٨٣٠برای شروع عملیات شناسایی زمین یک ساختمان منفرد بدون گودبرداری برای زیرزمین با سطح اشغال  

  )٩٤بهمن-اجرا-(عمران نامناسب، حداقل برای چه تعداد گمانه باید برنامه ریزی کرد؟
١) ٤      ٣) ٣      ٥) ٢        ٦) ١  
  ١-٢-٧جدول   :٨صفحه  ٣-٢-٧بند  

  ٨٣٠سطح اشغال =            متر مربع  
  بدون گودبرداری

  ٥حداقل تعداد گمانه 
  گمانهجدول حداقل تعداد  ١-٢-٧جدول 

  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت
یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 

  ٣  الیه بندی ساده و زمین مناسب  خیلی زیاد و زیاد  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠
  ٥  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب
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  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٣  نامناسبالیه بندی پیچیده یا زمین 

  ١  زمین مناسب  کم
  ٢  زمین نامناسب

  عدد ٥◄بدون گود برداری  ◄الیه بندی پیچیده و نامناسب  ◄اهمیت زیاد  ◄ ٣٠٠≥مساحت≥١٠٠٠(چارت):  
  درست است. 2گزينه 

 8  
بزرگی طراحی و ساخته شود. باشد در وسط زمین متر مربع می ٨٠٠در نظر است یک ساختمان مسکونی چند طبقه که سطح زیر بنای هر طبقه  

های های زیرین خاک بستر پیهای فنی به عمل آمده، الیهبرای شناسایی ژئوتکنیکی زمین الزم است تعدادی گمانه حفاری شود. طبق بررسی
ق گود برداری برای کند؟ (عمساختمان نامناسب نیست. برای شروع عملیات شناسایی حداقل چند گمانه برای شناسایی زمین این پروژه کفایت می

  )٩٥اسفند-نظارت-متر است.)  (عمران ٤٫٥ساختمان مذکور
٥ )٤      ٤ )٣      ٣ )٢      ٢١ )١ 

  متر ٤٫٥عمق گود= :٩صفحه  ٢-٢-٧جدول ، ٨٠٠سطح اشغال =            متر مربع   ١-٢-٧جدول  : ٨صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧بند  
  ٢+٢=٤حداقل تعداد گمانه 

  گمانهجدول حداقل تعداد  ١-٢-٧جدول 
  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠

  ٣  الیه بندی ساده و زمین مناسب  خیلی زیاد و زیاد
  ٥  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٣  نامناسبالیه بندی پیچیده یا زمین 

  ١  زمین مناسب  کم
  ٢  زمین نامناسب

  حداقل تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها ٢ – ٢ – ٧جدول 
  متر ٢٠تا  ١٠عمق گود   متر١٠عمق گود کمتر از   مساحت

  ٣یا  ٢  گمانه ١  متر مربع ٣٠٠یک ساختمان تکی با سطح اشغال حداکثر 
  ٤یا  ٣  گمانه ٢  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠ساختمان با مساحت 

 ٤ تعداد گمانه ◄>عمق گود  ١٠◄باگود برداری  ◄الیه بندی مناسب  ◄اهمیت متوسط (ساختمان مسکونی)  ◄ ٣٠٠≥مساحت≥١٠٠٠(چارت):  
  عدد

  صحيح است. 3گزينه 
 8 

باشد؟ ها چقدر میمتر، حداقل تعداد گمانه ٧متر مربع با اهمیت متوسط با گودبرداری به عمق  ٨٠٠برای یک ساختمان منفرد با سطح اشغال  
 )٩٥شهریور -اجرا-بندی ساده است) (عمران(زمین مناسب و دارای الیه

٥) ٤      ٤) ٣      ٣) ٢      ٢) ١  

  ١-٢-٧جدول  :٨صفحه  ٣-٢-٧بند  
  ٨٠٠سطح اشغال 

  متر ٧عمق گود= :٩صفحه  ٢-٢-٧جدول 
  ٢+٢=٤حداقل تعداد گمانه 

  تعداد گمانهجدول حداقل  ١-٢-٧جدول 
  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠

  ٣  الیه بندی ساده و زمین مناسب  خیلی زیاد و زیاد
  ٥  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٣  زمین نامناسب الیه بندی پیچیده یا

  ١  زمین مناسب  کم
  ٢  زمین نامناسب

  حداقل تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها ٢ – ٢ – ٧جدول 
  متر ٢٠تا  ١٠عمق گود   متر١٠عمق گود کمتر از   مساحت

 ٣٠٠یک ساختمان تکی با سطح اشغال حداکثر 
  ٣یا  ٢  گمانه ١  متر مربع

  ٤یا  ٣  گمانه ٢  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠ساختمان با مساحت 
  عدد ٤تعداد گمانه  ◄عمق گود≥١٠◄با گودبرداری  ◄ الیه بندی ساده و زمین مناسب ◄اهمیت متوسط  ◄٣٠٠≥٨٠٠≥١٠٠٠(چارت):  

  صحيح است. 3گزينه 



 گروه آموزشي روبون    7مبحث 

٩٤ 

 8  
های الزم چند  تعداد گمانه. حداقل  ساخته شود ، در نزدیکی یک رودخانه مربع متر ١١٠٠مقرر است تک ساختمانی با اهمیت متوسط و زیربنای  

  )٩٥شهریور-نظارت-معماری( ؟ عدد است
٢) ٤      ٤) ٣      ٣) ٢      ٥)١ 

  ١-٢-٧جدول  :٨صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧بند  
  ١١٠٠متر مربع  سطح اشغال = 
  بدون گودبرداری

  .شود یتعداد گمانه اضافه م یرمتر مربع به مقاد ١٠٠٠هر  یگمانه به ازا یکمتر مربع ،  ١٠٠٠از  یشسطح اشغال ب یبرا
  ٣+١=٤حداقل تعداد گمانه 

  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 
  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠

  ٣  الیه بندی ساده و زمین مناسب  خیلی زیاد و زیاد
  ٥  زمین نامناسبالیه بندی پیچیده یا 

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب  کم
  ٢  زمین نامناسب

تعداد گمانه  سه عدد ◄ بدون گود برداری  ◄ )نزدیکی یک رودخانه الیه بندی پیچیده ( ◄اهمیت متوسط  ◄ = مساحت)١٠٠٠<١١٠٠(چارت): (
  ٣+١=٤  ◄متر هم یک عدد  ١٠٠٠بعالوه هر 
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متر مربع اقدام به حفر اولین گمانه می شود. اگر بر ١٨٠٠برای شناسایی زمین محل احداث یک ساختمان مدرسه بدون زیرزمین با سطح اشغال 
عمران اجرا ؟ ( یص داده شود، حداقل تعداد کل گمانه زنی ها چقدر باید باشداساس نتایج حفر این گمانه شرایط زیرسطحی زمین نامناسب تشخ

  )٩٥اسفند 
٦ )٤      ٥ )٣      ٣ )٢      ٤ )١ 
  ١-٢-٧جدول  : ٨صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧بند  

  ١٨٠٠سطح اشغال =            متر مربع  
  بدون گودبرداری

  .شود یتعداد گمانه اضافه م یرمتر مربع به مقاد ١٠٠٠هر  یگمانه به ازا یکمتر مربع ،  ١٠٠٠از  یشسطح اشغال ب یبرا
  ٥+١=٦حداقل تعداد گمانه 

  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 
  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠

  ٣  الیه بندی ساده و زمین مناسب  خیلی زیاد و زیاد
  ٥  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب  کم
  ٢  زمین نامناسب

  ٥+١=٦◄  ٥متر یک عدد +  ١٠٠٠هر  ◄بدون گود برداری ◄ زمین نامناسب  ◄ اهمیت زیاد (مدرسه) ◄= مساحت ١٨٠٠<١٠٠٠(چارت): 
  صحيح است 4گزينه 

 8 
زمینی با الیه بندی نسبتًا یکنواخت ساخته شود. اجرای  طبقه و نزدیک به یکدیگر، در  ٥ساختمان منفرد  ١٤مقرر است یک مجتمع مسکونی شامل  

  )٩٥اسفند -نظارت-(معماری حداقل چند گمانه کافی است؟
٥) ٤      ٣) ٣      ١٤) ٢      ٧) ١ 

  برای مجتمع های ساختمانی که از تعداد زیادی ساختمان منفرد و نزدیک به یکدیگر تشکیل شده اند ( بیش  -" ٢-:مورد"پ٨صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧بند
و  (ساخت در زمین جدید ١ – ٤ – ٣ – ٢ – ٧ساختمان ) ، برای هر ساختمان حداقل یک گمانه با رعایت  حداکثر فاصله های ذکر شده در بند  ١٠از 

(ساختمان  ١ – ٤ – ٣ – ٢ – ٧بسیار بزرگ (مثل شهر های جدید) بین گمانه ها کافی است . اگر فاصله ساختمان ها بیشتر از مقادیر مندرج در بند 
  را به صورت  منفرد در نظر گرفت  منفرد) باشد ، باید آن ها

  صحيح است 2گزينه 
  8و7 

ساختمان سازی گسترده در زمینی با الیه بندی نسبتأ  یک زمین جدید و بسیار بزرگ برای حداکثر فاصله ی قابل قبول گمانه زنی برای شناخت 
و الیه بندی  متر مربع ٢٠٠٥یکنواخت چند متر است؟ و در صورت احداث یک ساختمان منفرد بدون گودبرداری با اهمیت متوسط با سطح اشغال 
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٩٥ 

  )٩٧اردیبهشت-اجرا-معماری؟ ( زیرسطحی پیچیده، حداقل چه تعداد گمانه نیاز است
  گمانه ٥متر، ٢٠٠) ۴    گمانه ٣متر،  ٢٠٠) ۳    گمانه ٣متر،  ٧٥) ۲    گمانه ٦متر، ٢٠٠) ۱

چنانچه گمانه زنی به منظور شناخت یک زمین جدید و بسیار بزرگ برای ساختمان سازی گسترده انجام شود ( مثل شهرهای  :٧صفحه١-٤-٣-٢-٧بند
  جدید ) :

متر بین گمانه ها قابل قبول می باشد.انتخاب دقیق با توجه به اهمیت  ٢٠٠تا  ٥٠اگر الیه بندی زمین به صورت نسبی یکنواخت باشد، فاصله  –الف 
  ساختمان و شرایط ژئوتکنیکی تعيين شود .

متر بین  ٣٠ار ناهموار و دره ها )، فاصله حداکثر اگر الیه بندی پیچیده باشد ( مثل مجاور گسل ها، نزدیک رودخانه ها و کوه ها ، زمین های بسی -ب  
  گمانه ها قابل قبول می باشد .

واند اگر اطالعات ژئوتکنیکی از ساختگاه های مجاور یا سازند های زمین شناسی مشابه با زمین مورد نظر وجود دارد ، فاصله بین گمانه ها می ت -پ  
  الف و ب و حداکثر تا دو برابر فواصل فوق باشد . – ١ – ٤ – ٣ – ٢ – ٧بیشتر از مقادیر مندرج در بندهای 

مان اگر ساختمان با شرایط متفاوت سازه ای و یا با اهمیت بیشتر از دیگر ساختمان ها در مجموعه مورد نظر باشد ، باید شناسایی خاص آن ساخت -ت  
  آمده است . ٢ – ٤ – ٣ – ٢ – ٧انجام شود . ضوابط تعيين گمانه ها برای ساختمان های منفرد در بند 

  :٨صفحه١-٢-٧جدول
  جدول حداقل تعداد گمانه ١ – ٢ – ٧جدول 

  گمانه تعداد  زیرسطحی شرایط  ساختمان اهمیت  مساحت

  مترمربع ١٠٠٠ الی ٣٠٠ اشغال سطح با منفرد ساختمان یک

  زیاد و زیاد خیلی
  ٣  مناسب زمین و ساده بندی الیه

  ٥  نامناسب زمین یا پیچیده بندی الیه

  متوسط
  ٢  مناسب زمین و ساده بندی الیه

  ٣  نامناسب زمین یا پیچیده بندی الیه

  ١  مناسب زمین  کم
  ٢  نامناسب زمین

  متر مربع به مقادیر تعداد گمانه اضافه می شود . ١٠٠٠متر مربع ، یک گمانه به ازای هر  ١٠٠٠برای سطح اشغال بیش از 
٣ به ازای هر هزار متر مازادبر هزر متر اول یک گمانه اضافه می شود.عدد می شود و٢متر ١٠٠٠برای طبق جدولفوق تعداد گمانه  ٢ = ٥ 

عدد اعالم شده و این گزینه را سازمان به عنوان گزینه صحیح اعالم کرده است اما  ٤تعداد گمانه  ٤در گزینه  ٩٧توجه! در سواالت آزمون اردیبهشت 
  عدد بدست می آید. ٥داد گمانه همانطور که مشاهده می شود تع

  صحيح است. 4گزينه 
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متر مربع که جهت تامین پارکینگ، نیاز به حفر گودی  ٢٠٠٠حداقل تعداد گمانه های مجاز برای احداث یک فروشگاه بزرگ با سطح اشغال حدود  
 )٩٧اردیبهشت-اجرا-(عمران؟ متر دارد و در منطقه ای نزدیک به رودخانه قرار گرفته است را بدست آورید ١٨حدود 

٦ )٤      ٩ )٣      ٥ )٢      ٨ )١  
 با اهمیت زیاد است. و ٢گروه خطرپذیری ساختمان٦مبحث ٩صفحه١-١-٦جدول :٨صفحه١-٢-٧جدول  

٨حداقل تعداد گمانه برابر است با:  )که٤و حداکثر ٣عدد گانه نیاز است (حداقل ٤یا ٣متر ١٨برای عمق گود  :٩صفحه٢-٢-٧جدول  ١ = ٩  
 ١(اینجا متر یک عدد  ١٠٠٠هر  ◄گود برداری با ◄  )رودخانه ( زمین نامناسب ◄ )فروشگاه بزرگ اهمیت زیاد (  ◄= مساحت ٢٠٠٠<١٠٠٠(چارت): 

  ٨+١=٩◄ عدد اضافه می کنیم)
  صحيح است  3گزينه 
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  )٩٥اسفند -نظارت-...... (معماری بیانگر مشخصات  ندتوانمیدر گودهای عمیق و شیروانی های بزرگ، گمانه های حفرشده در محل سطح اشغال  
  ) خاک محلی شیب و پايين دست آن باشند،۲        ) خاک باالدست و پايين شیب باشند.۱
  )تنها خاک پايين دست شیب باشند.٤      ) خاک محل شیب و باالدست آن باشند.٣
  گمانه  ٣در گودهای عمیق و شیروانی های بزرگ برای تعيين مقطع ژئوتکنیکی عمود بر هر ضلع ، حفر حداقل  -:مورد "الف" ٩صفحه  ٣-٤-٣-٢-٧بند

( باال دست ، پايين دست و روی شیب در صورت وجود ) برای هر ضلع الزم است. گمانه هایی که در محل سطح اشغال ساختمان حفر می شود، 
د توانمیند مشخص کننده مشخصات خاک محل شیب و پايين دست آن باشد. شرایط خاک باالدست در محل سطح اشغال ساختمان همسایه انتومی

  متفاوت باشد و باید اطالعات آن کسب شود.
 صحيح است 2گزينه 
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متر حدودًا برابر است  ٢٠*٢٠ی گسترده به ابعاد اگر گسیختگی برشی خاک زیر پی تعيين کننده باشد، حداقل عمق گمانه برای یک ساختمان با پ 

  )٩٣آبان-اجرا-با: (معماری
  متر ٢٠) ٤      متر ١٥) ٣      متر ٣٥) ٢      متر ٣٠)١



 گروه آموزشي روبون    7مبحث 

٩٦ 

  یتظرف یها یهکننده باشد ، عمق گمانه با توجه به نظر  يينتع یپ یرخاک ز  یبرش یختگیو گس ینزم یباربر  یتاگر ظرف:١٠صفحه  ٢-٥-٣-٢-٧بند 
  باشد . ٥/١ Bتا  B  ینب یدبا یباربر 
  : یدبه دست آ یلبه صورت ذ یدباشد که با یم یپ یاعرض ساختمان Bدر بند باال  : ١٠صفحه  ٢-٥-٣-٢-٧بند 
 یردر نظر گرفته و در غ یپ یکرا عرض  Bباشد ،   یاز مجموع عرض آن دو پ یشترمجاور ب یمنفرد : اگر فاصله لب به لب دو پ یها ی) ساختمان با پ ١
  شود . یم يينتع Bصورت عرض کل ساختمان به عنوان   ینا
در نظر گرفته و  یپ یکرا عرض  Bبرابر مجموع عرض آن ها باشد ،   ٥/١از  یشترمجاور ب ی: اگر فاصله لب به لب دو پ ینوار  یها ی) ساختمان با پ ٢

  شود . یم يينتع Bصورت عرض کل ساختمان به عنوان   ینا یردر غ
  شود . یم يينتع Bگسترده به عنوان   یگسترده : عرض کل پ ی) ساختمان با پ ٣

حداقل عمق  ◄  ٢٠ ≥عمق گمانه≥ ٥/١ * ٢٠   =٣٠  ◄  B ≥عمق گمانه≥ ٥/١ B   ◄ظرفیت باربری یا گسیختگی برشی تعيين کنند  ◄عمق گمانه 
  متر می باشد. ٢٠گمانه 

  صحيح است. 4گزينه 
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 ٢٠ ٢٠ خاک زیر پی تعيين کننده باشد،حداقل عمق گمانه برای یک ساختمان با پی گسترده به ابعاد اگر ظرفیت باربری زمین و گسیختگی برشی 
  )٩٣آبان -اجرا-(عمرانمتر حدودًا برابر است با : 

  متر ٣٠) ٤      متر ١٥) ٣      متر ٢٠) ٢      متر ٣٥) ١

  اگر ظرفیت باربری زمین و گسیختگی برشی خاک زیر پی تعيين کننده باشد ، عمق گمانه با توجه به نظریه های ظرفیت ١٠صفحه  ٢-٥-٣-٢-٧بند :
  باشد . ٥/١ Bتا  Bباربری باید بین  

  : یدبه دست آ یلبه صورت ذ یدباشد که با یم یپ یاعرض ساختمان Bدر بند باال  : ١٠صفحه  ٢-٥-٣-٢-٧بند 
 یردر نظر گرفته و در غ یپ یکرا عرض  Bباشد ،   یاز مجموع عرض آن دو پ یشترمجاور ب یمنفرد : اگر فاصله لب به لب دو پ یها ی) ساختمان با پ ١
  شود . یم يينتع Bصورت عرض کل ساختمان به عنوان   ینا
در نظر گرفته و  یپ یکرا عرض  Bبرابر مجموع عرض آن ها باشد ،   ٥/١از  یشترمجاور ب ی: اگر فاصله لب به لب دو پ ینوار  یها ی) ساختمان با پ ٢

  شود . یم يينتع Bصورت عرض کل ساختمان به عنوان   ینا یردر غ
  شود . یم يينتع Bگسترده به عنوان   یگسترده : عرض کل پ ی) ساختمان با پ ٣

  B ≥عمق گمانه≥   B ١/٥ ◄ظرفیت باربری یا گسیختگی برشی تعيين کنند  ◄عمق گمانه 

  متر می باشد. ٢٠حداقل عمق گمانه  ◄  ٢٠ ≥عمق گمانه ≥  ٥/١ * ٢٠   =٣٠  ◄
  صحيح است. 2گزينه 
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-ها تا چند متر در الیه سنگ نفوذ کند تا وجود بستر سنگی اثبات شود؟ (عمراندر حفر گمانه اگر به الیه سنگ برخورد شود باید حداقل یکی از گمانه 

  )٩٢آذر-اجرا
  متر ٣)٤      متر  ٢) ٣      متر ١) ٢    متر ٥/٠)١

  متر در الیه سنگ نفوذ کند تا  ٣" در حفر گمانه اگر به الیه سنگ برخورد شود باید حداقل یکی از گمانه ها تا ٧:مورد شماره "١١صفحه  ٤-٥-٣-٢-٧بند
  وجود بستر سنگی اثبات شود .

 صحيح است. 4گزينه 
 11  

-اجرا-تواند کمتر اختیار شود؟  (عمرانیه سخت برخورد ننماید، عمق گمانه از زیر پی از کدامیک از مقادیر زیر نمیدر مواردی که حفر گمانه به ال 
  )٩٢آذر
 متر ٣٠)  ٤      متر ١٥) ٣      متر ١٠) ٢    متر ٦)١

  متر به  ٦متر زیر پی باشد، مگر در مواردی که گمانه  قبل از  ٦در هر حالت عمق یک گمانه نباید کمتر از -" ٦: مورد شماره "١١صفحه  ٤-٥-٣-٢-٧بند
  الیه سخت رسیده باشد.

  صحيح است. 1گزينه 
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ر نمونه برداری از خاک محل گودبرداری، تعدادی گمانه مترمربع در شهر کرج در نظر است به منظو ٢٠٠٠به منظور اجرای یک ساختمان به مساحت  
ها به یک الیه سنگی برخورد شده است، برای اثبات وجود بستر سنگی، حداقل عمق نفوذ گمانه در الیه  حفر شود. در جریان اجرای کار حفر گمانه

  )٩٣آبان -نظارت-(معماری سنگ چه مقدار است؟
  متر ١) ۴      متر ٢) ۳       متر ٤) ۲    متر ٣) ۱

  متر در الیه سنگ نفوذ کند تا  ٣" در حفر گمانه اگر به الیه سنگ برخورد شود باید حداقل یکی از گمانه ها تا ٧: مورد شماره "١١صفحه  ٤-٥-٣-٢-٧بند
  وجود بستر سنگی اثبات شود .

 صحيح است. 1گزينه 
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شود. در صورتی که حداقل یک گمانه الزم باشد،  های مطابق شکل ساخته مقرر است یک ساختمان مسکونی (بدون زیرزمین) بر روی زمینی با الیه 
  )٩٥شهریور-نظارت-معماری( حداقل عمق آن گمانه چند متر است؟

٧) ٤     ٦) ٣      ٤)٢      ٥  )١  


