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مقدمه 

شفافیت،  آوردن  میان  به  از  عبارت  ساختامنی  امور  تفتیش  از  هدف 

پروژه  در  پول  معین  مقدار  تثبیت  بودجه،  تطبیق  از  اطمینان  حصول 

ساختامنی؛ کمیت و کیفیت با در نظر داشت وقت معین می باشد.

از  تخطی  و  شده  قبول  معیارهای  از  انحرافات  کشف  تفتیش  از  هدف 

اقتصادیت  و  مقاومت  مداومت،  مفیدیت،  موثریت،  قانونیت،  اصول 

مدیریت مالی و اصالحات در قضایای انفرادی، وادار منودن مرتکبین 

به قبول مسئولیت تحصیل وجوه و مواد ضایع شده وجلوگیری از ارتکاب 

مرصف  و  پارملان  جمهوری،  ریاست  به  حسابده  که  بوده  موارد  چنین 

هزینه های جامعه جهانی می باشد.

سطح دوم )اساس ۱۰-۹۹( حکایت از پیش رشط های کارکرد مناسب و 

شفافیت،  استقاللیت  مانند  بررسی  عالی  نهادهای  مسلکی  رفتار  اصول 

حساب دهی ، اخالقیات و کنرتول کیفیت دارد.

بدنه دولت،  نهاد مستقل در  به حیث یک   افغانستان  بررسی  اداره عالی 

با رسوی از معیارهای بین املللی تطبیق در راست های حصول اطمینان 

از چندوچون وجوه بوده؛ و بخش بررسی امر ساختامنی در کنار سایر 

ترمیامتی،  و  ساختامنی  امور  پروژه های  تفتیش  در  نهاد  این  بخش های 

کنرتول از نقشه ها وبرآورد ها، درست بودن احجام مصارف مواد، درست 

بودن قیمت وکنرتول از تعهدات ساختامنی وترمیامتی، کنرتول از برآورد 

نخست وثانی پرداخت مالیه صکوک تادیات بین فرمایش دهنده و گیرنده 

رسک ها  درنهایت  و  ستندرد  مطابق  کار  کیفیت  و  کمیت  از  رسانجام  و 

محیط جغرافیایی  وزیربنایی  بنیادی  موارد  از  یکی  ارتباطی  که شاهرگ 

تفتیش  که  می مناید.  ایفا  را  قابل تأمل  نقش  بوده،  اقتصادی  اجتامعی، 

ساختامنی هنگام بررسی و در ابعاد مختلف شاهراه را به معیارهای عملی 

ایکه در اینجا وضاحت داده می شود در نظر داشته.

 Control of road filter( کنرتول سطح بسرت رسک

)  surface

عرضی  و  طولی  میل های  با  باید  رسک   فرش  بسرت  آماده شده  سطح 

نقشه های کاری مطابقت داشته باشد؛

از ۲۰ ملی مرت  نباید زیادتر  از ختم کار  بعد  اندازهای بسرت فرش   ارقام 

تفاوت داشته باشد؛ 

هرگاه یک چوب گز ۴ مرته بروی سطح قرار داده شود ناهمواری آن نباید 

از ۱۵ ملی مرت تجاوز مناید.

محمد فهیم امینی

تفتیش امور ساختمانی
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)Sub Base(  زیراساس

بسرت  بروی  اولین طبقه فرش رسک  است ک    Sub Base یا  زیراساس 

فرش رسک  قرار می گیرد این طبقه با مشخصات و ضخامت معین، در 

متام بسرت فرش رسک  هموارکاری  و تپک کاری می شود.

 Reaction(  عکس العمل واجرات زیراساس در فرش رسک

)of sub base in pavement

عکس العمل زیراساس یا )Sub base( به  شکل خالصه طور ذیل ترشیح 

می گرد:

 Adjustment of( تعدیل فشارهای وارده باالی زیراساس  

)stress on sub base

فشارهای وارده از طبقه های باالئی  زیراساس یا Sub base  به وسیله این 

طبقات تعدیل و به سطح بسرت فرش وارد می گردد طوری که تنش مجاز 

وارده سبب نشست یا تغییر شکل غیر مجاز آن نشود. با تغییر ضخامت 

زیراساس می توان فشار وارده به سطح بسرت فرش رسک  را تنظیم کرد.

 Base layer thickness(  تقلیل ضخامت طبقه اساس

)diminution

و  منطقه  اقلیمی  رشایط  به  توجه   با  بسرت،  و  فرش  محاسبات  براساس 

به طوری که  مجاز،  در حد  می توان  و خاک  مساوی جغل ریگ  توزیع 

ضخامت های مجاز طبقات باالئی  زیراساس تأمین شده باشد؛ مقدار از 

به طبقه  زیراساس  تبدیل  با رضیب مشخص،  را  ضخامت طبقه اساس 

منود.

)Freezing( یخ گرفتگی 

برابر یخبندان حساسیت  افزایش ضخامت زیراساس، که مواد آن در  با 

نداشته باشد، می توان عمق طبقه مقاوم در مقابل یخ گرفتگی را کاهش 

داد.

)Sub Base structure types( انواع ساختامن  زیراساس

انواع ساختامن  زیراساس قرار ذیل است:

  الف:  ساختامن زیراساس با جغل و مواد دریایی

)Bus base structure with grovel and river material( 

زیراساس معموالً از جغل و مواد بسرت رودخانه ها، تپه های جغلی و ریگی 

و غیره مواد زیرزمینی ساخته می شود. اگر این مواد دانه های کالنرت از حد 

مشخصات داشته باشد آن را توسط غربال های مکانیکی غربال منوده و 

دانه بندی مناسب برای مرصف در طبقه قرش اساس تأمین منود.

سنگ های  یا  کوهی  شکسته  سنگ های  از  زیراساس  ساختامن   : ب 

 Sub base structure from mountainous or river( شکسته دریایی

)broken stones

 سنگ های استخراج  شده از معادن سنگ و یا سنگ های دریایی را می 

توان با سنگ  شکن شکسته وپس از مخلوط کردن با سائر مواد، در طبقه 

زیراساس بکار برد .

 Sub base structure( ج: ساختامن زیراساس  از مخلوط مواد تهیه شده

)from mixed prepared materials

در محل های که مخلوط جغل وریک دریایی و یا سنگ های  شکسته 

کوهی طبق مشخصات در دسرتس نباشد و همچنان در زمین های سست 

و لجنی می توان با اضافه کردن مواد مانند سمنت و چونه و حتی قیر آن ها 

را پایدار کرد. در زمین های که دارای مواد شیمیائی بوده و روی سمنت 

موجود  گیاهان  و منوی  رشد  احتامل  که  درجاهایی  و  دارد  مخرب  اثر 

است، از  زیراساس چونه ئی در پایه داری منودن رسک ها و شاهراها و 

پایه داری میدان های هوائی مسیرهای خط آهن و یا پارکینگ ها استفاده 

می شود.

مشخصات تخنیکی و فنی  زیراساس با در نظر داشت 

استعامل مواد مورد رضورت

Technical specification of sub base with consid-

eration of using the needy materials((

جنس و ترکیب مواد زیراساس از جغل و مواد طبیعی و یا سنگ شکسته 

باید داری مشخصات ذیل باشد:

الف :دانه بندی مواد  زیر اساس با توجه به رشایط محلی باید با یکی از 
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دانه  بندی های I  تا VII مندرج جدول ۵-۲ مطابقت داشته باشد.

دارای  که  اقتصادی  محلی  مواد  از  عموم  به صورت  بیس  سب  ب: 

 ،mm۴۲۵۰  در موادیکه از غربال )PI( ۲۰ باشد و پالستیک آن>CBR

رد می شود درجه آن نباید از ۶ بزرگ تر شود. در صورتی که مواد محلی 

باید  چونه  یا  و  سمنت  آن  تقویه  به منظور  باشد  ضعیف  رضورت  مورد 

عالوه گردد خاک مورد استعامل باید قناعت بخش بوده در مطابقت به 

جدول ۲-۶-۱ باشد.

 Structure( ساختامن زیراساس از مخلوط  چونه ای

  of sub base form mixed of local materials and

)lime

زیراساس چونه ای از مخلوط مواد محل و یا خاک آورده شده با چونه و 

آب به مقدار معین حاصل می شود، افزودن چونه با خاک و یا مواد بسرت 

فرش رسک  به منظور تعین خواص فزیکی آن انجام می گردد.

این عمل موجب افزایش قابلیت باربری یا افزایش مقاومت خاک، کاهش 

حد روانی و دامنه خمیری خاک های رس   دار می شود.  مخلوط چونه 

سبب تقلیل تغییر حجم خاک، افزایش تراکم ذرات خاک رس، افزایش 

برابر تکرار دوره های یخ گیری ذوب یخ و باالخره تغیر در  دوام آن در 

طبقه بندی خاک می گردد. این تغییرات به علت ترکیب دوغ آب چونه و 

تشکیل سیلیکاتی و الومینات کلسیوم است که سبب چسبندگی دانه های 

خاک به یکدیگر می شود افزایش مقاومت خاک و چونه تدریجی بوده 

و با توجه به رشایط جویی از لحاظ زمانی به طول می انجامد و به همین 

مطلوب تر  نتیجه  گرم  مناطق  در  زیراساس چونه ئی  از   استفاده  مناسبت 

تعین  ذیل  آزمایش های   و  طریقه ها  با  مرصفی  چونه  فیصدی  می دهد 

می شود .

)Ashtto examination method(طریقه آزمایش آشتو

درین طریقه خاک آماده  شده برای مخلوط را دانه بندی منوده و دامنه 

از  با فیصدی مواد رد شده  با توجه  تعین می کند؛ سپس  را  خمیری آن 

غربال شامره ۴۰ و اندازه دامنه خمیری به دست آمده از شکل )۲-۲(  و 

فیصدی  چونه نیز  نسبت وزن خشک مواد به دست می آید.

و  فیصد   برابر ۵۵  از غربال شامره ۴۰  مواد رد شده  فیصدی  اگر  مثال : 

دامنه خمیری ۴۰ باشد از نقطه مربوطه به %۵۵ خطی افقی ترسیم می کنند 

تا منحنی ترسیم  شده برای دامنه خمیری ۴۰ را در نقطه )A( قطع کند از 

نقطه A  خط قایم )V( را رسم می کنم سپس فیصدی اندازه چونه را در 

حدفاصل منحنی های ۵،۴ حدود ۴،۲۵ فیصد می خوانیم .

طریقه استفاده از آزمایش  C B R)آشتو 220( 

در این طریقه ابتدا خاک را با چونه خوب مخلوط کرده طوری که رنگ 

آن یکنواخت شود. سپس به مقدار مناسب، آب اضافه منوده و خوب 

مخلوط می کنند مخلوط حاصل را تحت آزمایش ) C B R(  قرار می دهند 

 C این عمل با فیصدی های مختلف چونه تکرار شده و منحنی تغیرهای

B R  را به اساس فیصدی چونه ترسیم می کنند.

از روی منحنی به دست آمده فیصدی چونه مربوطه C B R موردنظر تعین 

می شود. حداقل C B R  قابل  قبول برای طبقه خاک تثبیت  شده با چونه 

یا  زیراساس چونه ئی %۲۵ می باشد.

 Using from( استفاده از آزمایش مقاومت فشاری

)examination of stress resistance

در این طریقه خاک را با چونه، خوب مخلوط کرده سپس مقدار مناسب 

 )۱۸۰  T(اصالح شده اشتو  آزمایش  اساس  به  و  منوده  اضافه  را  آب 

استوانه ای شکل ساخته  از آن منونه  و  را تپک و مرتاکم کرده  مخلوط 

و  منوده  آماده  چونه،  مختلف  های  فیصدی  با  را  منونه  این  می شود. 

آن ها را تحت آزمایش فشاری یک اکسله ئی  قرار می دهیم سپس از به 

دست آمدن نتایج آزمایش منحنی تغییرهای مقاومت فشاری را براساس 

تغییرهای فیصدی چونه ترسیم می کنیم از منحنی حاصل اندازه فیصدی 

چونه برای مقاومت مورد نظر به دست می آید

مقاومت فشاری برای طبقه  زیراساس تثبیت  شده با چونه به ضخامت قرش 

طبقه های زیراساس به رشح ذیل، بستگی دارد.

ضخامت طبقه های  زیراساس به سانتی مرت )۱۲.۵-۲۰-۲۵(

Kg / Cm۲ )۹-۱۰-۱۱(  مقاومت فشاری در مناطق رسدسیر

مقاومت فشاری در سایر مناطق)۴-۵-۶(
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مشخصات برجسته و مطالعه گزارش امکان پذیری و تهیه 

 Detail project راپورتفصیلی پروژه های بزرگ شاه راه

)report )DPR

به دو شکل  بزرگ شاه راها  پروژه های  راپورتفصیلی  تهیه  این بخش  در 

DPR( Detailed Pro� )صورت می گیرد، نخست آن پروژه های که از 

ject Report الی تهیه اسناد تدارکات توسط خود دولت صورت می گیرد 

و دوم آن توسط مشارکت عامه.

از زمان ایجاد DPR، در پروسه های تدارکاتی قرارداد یک نفر به حیث 

و  تخنیکی  مراحل  از متام  که  معرفی شده  تفتیش  اداره عالی  از  مناینده 

مالی به شکل عینی تفتیش مناید. و زمانی که پروژه تکمیل گردید هیئت 

تفتیش  را  تخنیکی  واداری،  مالی  بخش های  تفتیش  عالی  اداره  بعدی 

می مناید.

مرحله  سه  ساختامنی  پروژه های  قرارداد  برای  رشکت  انتخاب  جهت 

پیشنهاد رشکت را موردمطالعه قرار می دهد: 

 اعتبار رشکت ها. 1

 پیشنهاد فنی، تخنیکی رشکت ها. 2

 پیشنهاد مالی رشکت ها. و به طور عموم قراردادها به اساس اسناد . 3

تخنیکی نسبت به اسناد مالی آن انتخاب و با آن قرارداد صورت 

می گیرد که ۸۰ فیصد اسناد تخنیکی و ۲۰ فیصد اسناد مالی آن را 

مورد اعتبار قرار می دهد.

تهیه منودن پروژه های مشارکت عامه

 Public private partnership )PPP(

دریافتیم که رابطه بین سکتورهای خصوصی و دولت به چه شکل باشد 

یعنی چگونه دولت از منابع دست داشته سکتورهای خصوصی و چگونه 

که  مناید  استفاده  دولت  داشته  دست  منابع  از  خصوصی  سکتورهای 

Engineer- و Public private partnership  درین بخش می توانیم به

ing procurement construction اشاره کرد که منونه های خوب این 

پروژه ها در کشور هندوستان است.

ارائه  در  را  خصوصی  سکتور  می تواند  دولت  چگونه  که  موضوعاتی 

خدمات عامه با خود رشیک سازد بحث صورت گرفت. هدف از این 

بحث ناتوانی دولت بنابر عوامل چون نبود ظرفیت الزم کاری در ادارات 

عامه  خدمات  ارائه  پیرامون  مؤثر  پالن های  تطبیق  و  طرح  به  رابطه  در 

قراردادهای  از طریق عقد  و مشارکت رشکت های عامه خصوصی  بوده 

عادالنه  به طور  خصوصی  رشکت های  و  دولت  میان  طویل املدت 

می تواند  خصوصی  رشکت  یک  قرارداد  نوع  این  در  می شود.  تقسیم 

پروژه های دولتی را متویل، اعامر، بهره برداری و حفظ و مراقبت مناید؛ 

با  مشرتکآ  می خواهند  خصوصی  رشکت های  که  است  سبب  همین  از 

سامل،  رقابت  ایجاد  اقتصاد،  رشد  در  زیربناها  زیرا  کارمنایند؛  دولت 

رسمایه گذاری، ایجاد شغل و در انکشاف نوآوری کمک می مناید.

در اکرث کشورهای پیرشفته و روبه انکشاف دولت کوشش می مناید؛ تا  

مانند رسک�سازی،  زیربنایی  ارائه خدمات  در  عامه خصوصی  سکتور 

اعامر پل ها و بندهای برق در چو کات یک قرارداد شامل سازند. و هر 

دو، دولت و سکتور خصوصی مشرتکآ باهم کار می کنند و جانب دولت 

از  استفاده  با  می آید  وجود  به  پروژه  در  که  تا خطراتی  است  عالقه مند 

کاهش  قراردارد،  خصوصی  سکتور  اختیار  در  که  تکنالوژی  و  تجارب 

دهد.

ویژگی مشارکت عامه – خصوصی

دولت ها در اکرث کشورهای رو به انکشاف به شمول افغانستان در رابطه 

به  عرصی  و  بهرت  زیربنایی  خدمات  بلند  تقاضای  ساخنت  برآورده  به 

چالش هایی مواجه اند که متویل از منابع دست داشته با توجه به کمبود 

ظرفیت منابع برشی و تخنیکی در نهادهای دولتی منی تواند چندین پروژه 

بدیل  تا  می داند  الزم  دولت ها  ازاین رو  مناید؛  تطبیق  وقت  عین  در  را 

را برای حل معضل که هامنا مشارکت سکتور خصوصی است جستجو 

مناید.

اما در افغانستان سیستم تفتیش طوریست که بعد از ختم متام پروسه های 

بازرسی  مالی  بخش  وهم  تخنیکی  بخش  هم  پروژه  یک  در  کاری 

می گردد؛ که ممکن در بخش مالی اداری نتایج مثبت باشد اما در بخش 

تخنیکی جز شکل ظاهری تعمیر، ممکن نیست که اساس وبنیاد آن را 

ببینند که این یک معظله بزرگ رس راه تفتیش در افغانستان است.


