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  مقدمه
ـ  يجـاد فـضاها   يك و ا  ي بار ي عبارت است از حفر كانال ها      ي و گودبردار  يحفار ن جهـت  ي مناسـب در زم

ا مواد  ي چون خطوط انتقال گاز      ي خدمات مختلف  ي برا يا لوله گذار  يو  ) ين ك يپ(ك سازه مشخص    ياحداث  
 و  يا سنگ بـردار   ي يره كه به طور عمده با خاكبردار      ي، آب، فاضالب، برق، تلفن و غ      يميع پتروش يدر صنا 

ن نوع كارها معموال همراه با حوادث  يا. ه خاك و سنگ از محل، همراه است       يز تخل ين دو و ن   ي از ا  يبيا ترك ي
 و حـدود    ي تلفات جـان   4 تا   3ن  يانگي كانادا بطور م   يويهمه ساله در انتار   .  هستند ي فراوان يشنده و جد  ك

 بعمل آمده از    يهايبررس.  دهد ي م ي با زمان از دست رفته در صنعت آب و فاضالب رو           يدگيب د ي آس 350
 داده  ي فـوت رو   10 با عمق كمتر از      ي ها ي حوادث در حفار   3/2ك به   ي نشان داد كه نزد    ي مطالعة مورد  50

نكـه مخـاطرات    ينخـست ا  : رديد مورد توجه قرار گ    ي همواره با  ين خصوص سه نكته اساس    ياست لذا در ا   
ن نوع كار وجود دارد كه      يدر ا ...)  مجاور و    يختن ساختمان ها  ين، فرور يزش زم يهمچون ر  (ياديمختلف ز 

نكتـه دوم   . ك از آنها انجام شـود     ي هر   ي الزم برا  ي شده و اقدامات كنترل    ييست بطور كامل شناسا   ي با يم
 حفـاظ  -يشمع زن(ل ي از قبيمن سازي اينه هاياس با هزينه كار در مق  يت كوتاه مدت و كم هز     ينكه ماه يا

ـ  ي اهم يا آنها ب  ي الزم صرف نظر گشته و       يمني است كه از اقدامات ا     يبهانه خوب ) يگذار  گردنـد و    يت تلق
ـ    . دي بوجود آ  يمكن است اشتباهات  ص وجود خطر م   ينكه در تشخ  يسرانجام نكته سوم ا     يمثال ظـاهر برخ

مثال :  است ي جد ين خود مخاطره ا   يت گردد كه ا   يد آمدن احساس كاذب امن    ي تواند باعث پد   يخاك ها م  
نـه  يك در زميستماتيقات سيازمند تحقيب در كانال هاست كه ن    ي ش يداريص پا يگر عدم دقت در تشخ    يد

د به احتمال و شانس سـپرده  ي نباي جانبيوارهايختن ديو رلذا خطر فر.  باشديسم خاك آن محل م   يمكان
 يك روش مناسب كـار يرد تا يد انجام گي باين مورد حفاري از زم  ي مقدمات يك بازرس ين منظور   يبد. شود

 توان گفت هـدف     يت م يدر نها . رديجاد و مورد استفاده قرار گ     ي الزم ا  يمني ا ياط ها يه احت يمشتمل بر كل  
ـ ل شدن جامعه به حداكثر مزا     ي، نا ير و حفا  ي گودبردار يمنيا   الت حاصـله بـا حـداقل واقعـه        يا و تـسه   ي
  . باشدي م
  هدف-1

   و مخاطرات مربوطهي و حفاريند گودبرداري با فرآييآشنا)الف
  ي و حفاري كار گودبرداريمني و اي حفاظت فنيالزامات و مبان)ب
  دامنه-2
ـ ن مقررات در كل   يا ـ  ي ـ       ي كـار  يط هـا  يه مح    ي گـودبردار  يق حفـار  ي كـه از مـصاد      گـاز  ي در سـطح شـركت مل

  . باشد كاربرد دارديم) فيطبق تعر (
  مراجع-3
   1385، چاپ ين اجتماعي و بهداشت كار، موسسه كار و تأمي حفاظت فنين نامه هاييآ-1
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، تهـران  يم روابط كار وزارت كـار و امـور اجتمـاع   ي و بهداشت كار، جلد سوم معاونت تنظ يمنيره المعارف ا  يدا-2
1380  

  1387رو ي و آموزش وزارت ني، سازمان سازندگ"يسات آب و فاضالب شهري در تأسيمنيا"كتاب -3
  1373 وزات معادن و فلزات ي پژوهشي، موسسه آموزش" در معادنيبازرس"كتاب -4

5-“Excavaition” section of” Regulation for construction of OSHA” 
6-OSHA Excavation 22226 (2002 Revised) 

7-OSHA 1926 Subpart Excavation Standard 
8-CCOHS-Canandian center for occupational health & safety 

(/ca.ccohs.www://http) 
9-ELCOSH (Electronically library of constriction occupational health & safety 

Excavation & Trenching Safety Program- project managers Manual  
10-EHSS (Environmental health & safety services) – Excavation Safety Manual   

  
  تهايمسئول-4

ت دار، در نظـر     ي را بعنوان اشخاص صالح    يد افراد ي دهد با  ي انجام م  ي شامل گودبردار  يي كه كارها  يهر مجموعه ا  
ـ د مطمئن شود كه شـخص      يضمنا با . ده اند ي الزم را د   ين اشخاص آموزشها  يرد و مطمئن شود كه ا     يبگ ا اشـخاص  ي

  . دهندي انجام ميح داده شده به خوبيامه توضن برني كه در ايشان را همانطوريتهايت دار، مسئوليصالح
  )پروانه دار(ت دار يشخص صالح-4-1

ـ نـان در دسـتورالعمل شـرح داده در ا         يجـاد اطم  يمـسئول ا  ) پروانـه دار  (ت دار   يهر شـخص صـالح     ن برنامـه                       ي
شات و ثبت يحل كار، آزما ميهاي، بازرسيزات حفاظت فرد  ي امور آموزش كاركنان، تجه    يريگي باشد كه شامل پ    يم
  .دادها هستنديرو
  كاركنان-4-2

 فقط پس از ي باشند و ورود آنها به محل گودبردار يجاد شده م  ي از دستورالعمل ا   يرويك از كاركنان مسئول پ    يهر  
ـ ده تا آنرا در هنگام كـار در         يمن را فهم  يت كار ا  ينكه فعال يدن آموزش و اثبات ا    يد ـ  اجـرا نما   يك گـودبردار  ي د، ي

 الزم  ي مورد نظر از لـوازم و تجهـزات حفاظـت فـرد            يد مطابق با برنامه كار    ين با يكاركنان همچن . ر است ينپذامكا
  .ندياسفاده نما

  اني كارفرما-4-3
ـ مـواد و تجه   .  هـستند  ي حفاظت يستمهايزات بكار رفته در س    يمن مواد و تجه   يط ا يان مسئول شرا  يكارفرما زات ي

ه مـواد و  ي ته -1لذا،  :  گردد يجاد مخاطرات گودبردار  ي و ا  يستم حفاظت ي تواند موجب خطا در س     يوب و ناقص م   يمع
ـ     يه ها ي مطابق با توص   يديزات و مواد تول   ي تجه يريبكارگ-2ب و نقص،    يزات بدون ع  يتجه  ي سازمانها آنها به روش

عدم ستم و   يوب در حال كار از س     يزات مع ي حذف مواد و تجه    -3د،  ي نما يريكه از مواجهه كارگران با خطرات جلوگ      
  . باشدي كارفرما ميتهاي پروانه دار، از مسئولي و اجازه مهندس حرفه ايابيبكار بردن مجدد آنها بدون ارز
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  مانكارانيپ-4-4
مانكـار  يپ(م و كامل شركت گودبردار      ير نظر و كنترل مستق    ي هستند كه ز   ييزهايمسئول آن چ  ) ياصل(مانكاران  يپ

  . باشدينم) يفرع
ـ گي بكـار م   ي خدمات شـهر   ي كار رو  ي را برا  يگودبردارك شركت   ي،  ي مثال شهرك  يبرا نجـا شـهرك،    يرد، در ا  ي
ـ لذا شهرك موظف به حـذف       . باشدي م يمانكار فرع ي بوده و شركت گودبردار، پ     يمانكار اصل يپ ا كنتـرل خطـرات     ي

  .  باشديست مي نيم و كامل شركت گودبراري كه تحت كنترل مستقيفي از وظايناش
  :د كه رويمانكاران انتظار مياز پ

 كه ممكن است پنهان مانده باشد به شركت         ي، در مورد خطرات   ينيرزميزات ز ي تجه يگذاريدر هنگام نصب و جا    -1
 يل چاه فاضالب، قناتهـا    ي از قب  ينيرزمي نامشخص ز  يسهايمثل سرو . ( بدهند يآگاه) يمانكار فرع يپ (يگودبردار

  .....) ويافق
 يتهاينكه فعال ي بر ا  يمانكار بعمل آورده شود مبن    ينفرات پ  و دانش    ينان از آگاه  ي جهت اطم  ي مقتض يسنجشها-2

  .من مطابقت داشته باشدي كار اي آنها با مقررات و دستورالعملهايكار
   شرح-5
  له انجام كاري از لحاظ وسي گودبرداريروشها-5-1
و فرغـون   ل و كلنگ    ين آالت با استفاده از ب     ي به ماش  يا عدم دسترس  ين  يت زم يدر صورت محدود  : يروش دست -1

  . گرددياقدام به گودبردار
 يكيل مكان ي چون ب  ين آالت يشود كه از ماش   ين روش استفاده م   يها از ا  يمعموال در عمده گودبردار   : زهيروش مكان -2

  .شوديو لودر استفاده م
  

  : دو روش دارديز گودبردارين نيت زميدگاه نوع محدودياز د
  : محدودينهاي در زميگودبردار .1

.  باشد يار حساس تر  م    ي بس ي، كار گودبردار  ) محدود ينهايزم(كه اطراف آن ساختمان باشد       ي كوچك ينهايدر زم 
جـاد  ي بناها لطمه وارد نموده و ا      يداري توانند به پا   ي شوند م  يجاد م ي موجود ا  ي كه در مجاورت بناها    ييهايرا گود يز

سـازه   (ي بـا شـمع گـذار       معمـوال  ين روش گودبردار  ينگونه خطرات، ا  يجهت برطرف نمودن ا   . ندي بنما يخسارات
  . شودياجرا م) نگهبان موقت

  : نامحدودينهاي در زميگودبردار .2
، لودر و بـا     يكيل مكان ي توسط ب  ي نباشد، كار گودبردرا   يچگونه سلختمان ي نسبتا بزرگ كه اطراف آن ه      ينهايدر زم 

 در عمـق نـسبتا      يداراز به گودبر  يچنانچه ن .  گردد يون به خارج محوطه حمل م     يب مناسب انجام شده و با كام      يش
  .ردي پذيج انجام مي مختلف، به تدريه هاين كار در الياد باشد، ايز
  ) باشدين روش ميواره گودال از نكات مهم ايب مجاز ديت حداكثر شيرعا(

   ي و حفاريات گودبرداري جهت عمليزيبرنامه ر-5-2
  :ل را در نظر گرفتير موارد ذيت نظ نكايست برخي باي مي و حفاريات گودبرداري جهت عمليزيهنگام برنامه ر
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  م؟يين نماييط خاك را در محل كار تعيچطور شرا)1
 در آن منـاطق را      ين حفـار  ين كرده و پـس از آن آخـر        ييد نوع خاك را در محل تع      ي با يقبل از شروع بكار حفار    

آلـوده بـه سـوخت       يا خاكها ي ينير زم ين ز ي نامع يسهايمانند سرو ( وجود دارد    ياگر خطرات پنهان  .ديي نما يبررس
ـ سپس سرو . ديي، آنرا كشف نما   )ينير زم ي ز يمي قد ينشت شده از مخزنها     را مالحظـه كـرده و در        يي هـوا  يسهاي

  .ديين آنها مشورت نمايكه ممكن است خطر ساز باشند با مالك... صورت وجود خطوط تلفن، برق و 
  :ينيرزمي زيسهايسرو)2

 گـاز، آب، فاضـالب و خطـوط         يمانند لوله ها   (ينير زم ي ز يسهايت سرو ي محل و موقع   يقبل از شروع به كار حفار     
  .ديين نمايي تعيرا در محدوده حفار) تلفن و برق

.  گـردد  ي حفـار  يد به صـورت دسـت     ي فاصله دارند با   ياز حفار )  فوت 2(متر  يلي م 600 كه تا    ينيرزمي ز يسهايسرو
د يدن آن فورا با   يدر صورت صدمه د   .  برد  آن به كار   ي برا يبان مناسب يد پشت ي شد با  ي كه خاكها خال   يسپس هنگام 

د يي را كنترل نما   يت جو ي فاضالب وضع  يقبل از شروع به كار در ترانشه ها و كانالها         . س اطالع داد  يبه صاحب سرو  
ز وجـود   ي فاضالب ن  يدر كانالها .  موجود است  يژن كاف ي خطر ساز وجود داشته و اكس      ينده ها يد آال يو مطمئن شو  

  .دييراق را كنترل نما و قابل احتي سميگازها
ـ نان از عدم وجـود تأس     يمشروط به كسب اطم   ) cm 90( فوت   3 تا عمق    يكيزات مكان يله تجه ي بوس يحفار سات ي

ـ   ي دست يحفار. ابدي ادامه   ي متوقف گردد و بصورت دست     يستيش از آن با   ي قابل اقدام است و ب     ينيرزميز  ي تا عمق
 برطرف شود همچنـان ادامـه       ينيرزميسات ز ي خطوط و تأس   ، كابل، يكيزات مكان يكه هرگونه احتمال برخورد تجه    

  .ابدي
  :تذكرات)3

ن يل را به مـسئول يابد، كارفرما موظف است، اطالعات ذي متر عمق ادامه   5شتر از   ي ب ي برا ياگر قرار باشد گودبردار   
  : منطقه اعالن دارديمنيا

  آدرس و مشخصات كارفرما
  نجام شودد اي كه باي كاريهايژگي و ويت محل حفاريموقع

  تعداد كارگران بكار رفته
  زمان شروع و مدت انجام كار مورد نظر

  ي مهندسيمجوزها)4
  :دي نمايل را طراحيك از موارد ذيد هر ي بايمهندس حرفه ا

  .كه در معرض آوار قرار دارندي كارگراني موقت برايسازه حفاظت
  .ل ترانشه ها داخيسات و بناهاي تأسيداري حفاظت از پاي موقت برايسازه حفاظت

 و مونتاژ گردند و نقشه هـا و         ي، نگهدار يري نصب، بكارگ  ي حرفه ا  يد مطابق با طرح مهندس    ي با ي حفاظت يسازه ها 
  .د در دسترس كارگران قرار داده شودي باي آموزشيدستورالعملها

  : ديل را صادر نماي موارد ذيمني ايه هايدييد تأي بايمهندس حرفه ا
   متر 3ش از ي با عمق بيار رفته در گودالها موقت بكي حفاظتيسازه ها
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   3ا ي 2 و 1 نوع ي متر، در خاكها6ش از ي با عمق بي موقت به كار رفته در ترانشه هاي حفاظتيسازه ها
  4 نوع ي متر، در خاكها4ش از ي با عمق بي موقت بكار رفته در ترانشه هاي حفاظتي حفاظتيسازه ها
  شتريا بي متر 3ش از ي حفر شده با عمق بيا محورهاير تونل ها  موقت بكار رفته دي حفاظتيسازه ها

  
  زاتي و تجهي حفاظتيسازه ها)5

د تا مطابق   ين نما يياز را تع  يزات مورد ن  ي و تجه  ي حفاظت ي رود تا سازه ها    يقبل از شروع به كار، از كارفرما انتظار م        
. ط كار باشـد   ينا متناسب با نوع خاك و شرا      ضم.  باشد ي عبور و مرور در محل حفار      ي كنترل يها و طرحها  يبا بازرس 
ـ ي، ا ين مطمئن شود كه اندازه شمع ها مطابق با اندازه ترانشه باشد و مطمئن شود كه مهندس حرفه ا                  يهمچن  يمن

  .د نموده استيي را مطابق استاندارد تأي حفاظتيك از سازه هايهر 
  ي محل حفاريسازمانده)6

  :" شده است مثالي چطور سازماندهيمحل حفارد به دقت بدانند ين بايكارفرما و ناظر
  ر خطرات كجاست؟يمحل خطوط برق و سا
  .فاصله است) فوت3( متر 1ن نخاله و لبه ترانشه حداقل يمطمئن شوند ب( شوند؟ ينخاله ها كجا كوپه م

  خته چطور از داخل ترانشه حذف شوند؟يمواد فرور
  از دارد؟يزات نيات چه مقدار تجهياتاق عمل
ـ هـر كـارگر نبا    (ورود و خروج به ترانشه كجاسـت؟         يمحلها ـ د ب ي   از نردبـان فاصـله     )  فـوت  26( متـر    8شتر از   ي

  )داشته باشد
   ثبات شوند؟ي توانند بيا سازه ها در اثر كار ميا بناها يآ

   كجاست؟ي در محل حفاري و خروجينقاط پر تردد ورود
صالح در سطح ترانـشه     يك كارگر ذ  يست  ي با يداشت م  متر قرار    2/1شتر از   ي با عمق ب   يي در ترانشه ها   ياگر كارگر 

  .دي كمك نمايمن هشدار داده و در موارد اورژانسير ايط غيستاده و كارگران را در مواقع و شرايا
  . باشديط اضطراريد آماده مقابله با شرايكارفرما با

 و  يط اضـطرار  يبرنامـه شـرا   . رنـد ي تمـاس بگ   يد بكنند و با چه كس     يد در مواقع حادثه بدانند چه با      يهمه افراد با  
 را در نظر داشـته      يزان حوادث احتمال  ينوع و م  . نده آن مرور شود   يا نما يته حفاظت   يد توسط كم  يه با ي اول يكمكها
  .باشند

   در دسترس است؟ يا آمبوالنس در محل حفاري چقدر باشد؟ آيالت درماني تا تسهيفاصله محل حفار
  ه است؟ي اولي مقررات كمكهايهايازمنديا مطابق نيست؟ آا اين مهيط نقل و انتقال مصدوميا وسايآ
   است؟ي كافي در محل حفاريالت نجات و امداد اورژانسيزات و تسهيا تجهيآ
   نجات داد؟يختگيمن از محل فرو ريتوان كارگر مصدوم را بطور ايا ميآ
  ده اند؟ي آموزش ديافر حوادث به اندازه كيا ساي يختگي از فرورين ناشيا كارگران جهت انتقال مصدوميآ

 به كارفرما   يط اضطرار ي طرح مقابله با شرا    يا ساز ين سواالت و مه   يد در پاسخ به ا    ينده آن با  يا نما يته حفاظت   يكم
  .ديكمك نما
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  ي و حفاري خطرات كار در هنگام گودبردارييشناسا-5-3
  ي و حفاريز مخاطرات در هنگام گودبرداري و آناليابيارز-5-4
  مخاطراتحذف و كنترل -5-5

ـ        ياريها در معرض بس   ين در گودبردار  يشاغل ـ ين آنهـا خطـر فرور     ي عمـده تـر    ي از خطرها قـرار دارنـد، ول                       يختگ
ـ   ينگونه خطرات توص  ينرو حذف و كنترل ا    ياز ا . باشد يم بدار يه شده كه جهت كاركردن كاركنـان در گودالهـا از ش

 يواره ها ين د ي ب يا قرار دادن سپر حفاظت    ي گودال   يواره ها ي از د  يبانيا پشت ي گودال   يواره ها ي د ي و پله بند   يساز
 به چنـد    ي جهت حذف و كنترل مخاطرات بستگ      يستم حفاظت يك س ي يطراح.  كار، استفاده گردد   يگودال و فضا  

ـ  يينوع خاك، عمق برش، رطوبت موجود در خاك، تغ        : عامل دارد كه عبارتند از     ـ  از آب و هـوا       يرات ناش ر يا سـا  ي
  .مي پردازي حذف و كنترل مخاطرات مياكنون به شرح روشها. ات در حال اجرا در آن حوزهيعمل
  :(SLOPING) يبدار سازيش
 6( فـوت    20شتر از   ي گودال با عمق ب    يواره ها يبدار نمودن د  يواره ها در گودالها، ش    ي د يمن ساز ي ا ي از روشها  يكي

  . به نوع خاك داردي باشد كه بستگيم) متر
  .افتير يتوان در جدول زي انواع حاالت خاك را ميراه مناسب بيزاو

  
  )درجه(ب يه مجاز شيزاو  نسبت ارتفاع به عمق   نوع

  90  يعمود  داري سنگ پا-1
  53  1:4/3  1نوع 
  45  1:1  2نوع 
  34  1:2/11  3نوع 
    1:2/1  )كوتاه مدت (1نوع 
   فوت عمق12 با حداكثر ي گودبردايبرا
  

ند ي ترانشه گو  يواره ها ي د يبان برا ي پشت يستميا ساختن س  ي به مه  يا شمع كوب  ي يشمع زن : (Shoring) يشمع زن 
ـ   ي، جاده ها و زينيرزميالت زي محافظت از حركت خاك، تسه     يكه برا  شـمع  .                      رودير بناها بـه كـار م
 گودال به واسطه عمـق      اي ترانشه   ي جانب يواره ها يبدار كردن د  ي رود كه ش   ي به كار م   ي هنگام يا مهارگذار ي يبند

 يرهاي، ت)ا فلزيتخته  (ي عموديرهايل شده از تي تشك يستم شمع زن  يس. ديب مجاز تجاوز نما   يبرش، از حداكثر ش   
ـ  ه ي، شمع زن  ي تخته ا  ي مقاوم و انواع آن عبارتند از شمع زن        يبستها) ا فلز يتخته   (يافق ـ     يدرولي  يك و شـمع زن

  .كيپنومات
  :ه استفاده دارددو گون:(Shielding) يحفاظ گذار

  . باشدي ها ميختگي در برابر فرورينه محافظتين گزياول:  ترانشهيجعبه ها) الف
  .يبدار كردن و پله بندي ترانشه و شي است از جعبه هايبيترك: يبيمدل ترك)ب
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  : داردي دو نوع اساسيپله بند: (Benching) يپله بند
  :ساده و متعدد

  . كندين ميي را تعيره نوع پله بندواي نسبت عرض به ارتفاع د ونوع خاك
  :ل باشدي تواند اعمال ذيگر حذف خطرات ميموارد د

  ن به گودال ين آالت سنگيك شدن ماشيممانعت از نزد -
 .رندياز لبه گودال قرار گ) فوت2 ( سانتي متر60ست حداقل در فاصله ي باي مي گودبرداريعات و نخاله هايضا -
 ي از محل خاكبرداري احتراق داخليوتورهاكنترل تجمع گاز و دور نگه داشتن م -
  حفاظ ين نرده هاينصب عالئم نشان دهنده كانال و تأم -
ل به لبه   يزات و وسا  يك شدن تجه  يد و از نزد   ين كن يطراف مع  در ا  ي را با توجه به نوع خاك گودبردار       يمحدوده ا  -

 .ديي نمايري آن جلوگيها
 :الزامات-5-6
 ن كاركنايت سالمتيالزامات وضع-5-6-1

 متناسب بـا  ي، ماسك تنفسيمني اعم از كفش ا  يد لوازم حفاظت فرد   ي با يه كارگران شاغل در گودبردار    يجهت كل 
در هـر    ينات دوره ا  ي كار موجود معا   يتوجه به سخت  با  . ا گردد ي دست مه  يا پوشش حفاظت  يط كار و دستكش     يشرا

ـ ست ته ي با ي و بهداشت كار كارگران م     ي حفاظت فن  يدستورالعملها. رديد انجام پذ  ي بار جهت كارگران با    2سال   ه ي
  .ا شودي، مهي حوزه حفاري خروجيست در محلهاي بايامكانات استحمام م. گردد

 20هـر   .(ا گـردد  ي مه يد به تعداد كاف   يز با يامكانات شست و شو و نظافت ن      ) ك دوش آب گرم و سرد     ي كارگر   6هر  (
 سـالم و    يدني آب آشـام   ي حوزه كار  يه قسمتها ي كل د در ين با يهمچن). ك مستراح ي نفر   25 و هر    ييك روشو ينفر  

ـ    ي مـدت طـوالن    ياد برا ي ز ي كه در گرما   يبه كارگران .  فراهم باشد  يگوارا در مخازن بهداشت    ـ  كننـد با   ي كـار م د ي
  . نمك طعام داده شوديقرصها

ـ ند كارفرما مكلف به ته    ي نما يت م ي مرطوب فعال  يطهاي كه كارگران در مح    يدر موارد  ـ ه كفـش    ي  يا چكمـه هـا    ي
  . باشدير قابل نفوذ، متناسب با كار مي و دستكش و غيكيالست

ـ ، تعم ي بازرس " را مرتبا  يل استحفاظ يه وسا ي خود كل  ين فن يه مسئول يكارفرما مكلف است به وس     ـ ر و   ي ض يا تعـو  ي
  .ن گردديوسته تأميد تا حفاظت كارگران پينما

  .د فراهم شوديع باشد باي سريه كه در دسترسي اوليامكانات كمكها
  . مناسب نصب شودي اطالع كارگران در محلهاير دار براين امراض واگي كارگاه و همچنيدستورات بهداشت

  يالزامات قانون-5-6-2
  ي و حفاري گودبرداريات مقدماتيعمل-بخش اول
  :د انجام گرددير باي شروع شود، اقدامات زي و حفاريات گودبردارينكه عمليقبل از ا

  .ردي قرار گي مورد بررس"قاي استحكام دقن مورد نظر از لحاظيزم-الف
تلفن و                     برق، ي آب، گاز، كابلهاي فاضالب، لوله كشيل كانالهاي از قبينيرزميسات زيت تأسيموقع-ب
ارت سا خود دچار خي موجب بروز خط و حادثه گردند و يات گودبردارين انجام عمليكه ممكن است در ح... 
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ان آنها يطع جرقا يا موقت و ير دائم ير مسيي قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغييناساد مورد شيشوند، با
  .اقدام گردد

 از يد به طرق مقتضير نباشد بايسات مندرج در بند ب امكان پذيان تأسيا قطع جرير ير مسيي كه تغيدر صورت-ج
  .ت آنها اقدام شودنسبت به حفاظ... ا محصور كردن و يل نگهداشتن به طور معلق و يقب
  .ن مورد نظر خارج گردندياز زم... ل درخت، تخته سنگ و ي از قبيموانع-د
 مجاور در بـر     يوارها و ساختمان ها   ي د يداري پا ي برا ي احتمال خطر  ي و حفار  يات گودبردار ي كه عمل  يدر صورت -ه

ـ  و پايمنيات، ايل مناسب اقدام و در شروع عم    يق نصب شمع، سپر و مهار ها      يد از طر  يداشته باشد، با    آنهـا  يداري
  .ن گردديتأم
  

  ي و حفاري گودبردارياصول كل-بخش دوم
ـ  باشـند، با يگـر ي مشغول به كـار د     ي مشغول به كارگران   ي كارگران ي و حفار  ياگر در مجاورت محل گودبردار     • د ي

  .دي آنان به عمل آيمني اي براياطياقدامات احت
د يزش وجود داشته باشد، با    ي متر بوده و احتمال خطر ر      يسانت 120ش از   ي كه عمق آن ب    ي هر گودبردار  يوارهايد •

ـ  يواره ها دارا  ي محكم و مناسب حفاظت گردد، مگر آن كه د         يله نصب شمع، سپر و مهارها     يبه وس  ب مناسـب   ي ش
 .باشند) يزيب خاكريدار شيه پايكمتر از زاو(
ـ ا مراكـز تأس   يراهها و    در مجاورت خطوط راه آهن، بزرگ      ي و حفار  يات گودبردار ي كه عمل  يدر موارد  •  كـه   يساتي
 ي مناسـب بـرا    يل نـصب شـمع، سـپر و مهارهـا         ي از قب  ياطير احت يد تداب يد، انجام شود با   ي نما يد ارتعاش م  يتول

 .زش اتخاذ گرددي از خطر ريريجلوگ
ـ . خته شود ي ر ال متر از لبه گود     سانتي 60د به فاصله كمتر از      ي نبا ي و حفار  يمصالح حاصل از گودبردار    • ن يهمچن
 . انباشته شود كه مانع عبور و مرور گرددي به نحوياده روها و معابر عموميد در پين مصالح نبايا
 يد قرار گرفته و در نقـاط      ي و بازد  ي مورد بررس  "قايد دق يل با ي در موارد ذ   ي و حفار  ي محل گودبردار  يواره ها يد •

 . اقدام گرددت آنهايا نسبت به تقوي نصب و يمنيل ايزش بوجود آمده است، وسايكه خطر ر
  شتر در كاريا بي ساعته 24ك وقفه يبعد از -الف
  يات انفجاريبعد از هرگونه عمل-ب
   ي ناگهانيزشهايبعد از ر-ج
   به مهارهايبعد از صدمات اساس-د
  دي شديبعد از بخبندان ها-ه
  دي شديبعد از باران ها-و
 يري جلـوگ  ي برا يد موانع حفاظت  يدارد، با  وجود   ي و حفار  يا به محل گودبردار   ي كه احتمال سقوط اش    يدر محلها *

 از سقوط كارگران و افراد عابر به داخل         يريشگي پ ين برا يهمچن.  گردد ينيش ب يب به كارگران پ   ياز وارد شدن آس   
، نـصب نـرده هـا،       يل محصور كردن محوطه گودبردار    ي از قب  ياطيد اقدامات احت  يز با ي ن ي و حفار  يمحل گودبردار 

  .انجام شود... م هشدار دهنده و ي، عالريل كنترل مسيموانع، وسا
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ـ   ي تأم ي كاف ييد روشنا ي با ي و حفار  ي اطراف محوطه گودبردار   ياده روها يه معابر و پ   يشبها در كل  * ن ين شود همچن
در اطراف منطقه محصور شده نـصب       ...  شبرنگ و    ياط، تابلوها ي احت يل چراغها يم هشدار دهنده شبانه از قب     يعال

  . گردندر و به موقع متوجه خطيه از فاصله كافيل نقليعابران و رانندگان وساه ي كه كليگردد، به طور
ا انباشتن يو ... ون و ي، كاميكيل مكانيل، بيل جرثقي از قبيكيل مكانين آالت و وسايقبل از قرار دادن ماش*

 يسپر و مهارهاد شمع، ي گودال، باي لبه هايكي در نزدي و مصالح ساختماني و حفاري حاصل از گودبرداريخاكها
  . نصب گرددالواره گودي در دي اضافيش مقاومت در مقابل بارهايالزم جهت افزا

 يه هايد پاي استفاده شود، باي و حفاري حمل خاك و مواد حاصل از گودبرداريل باالبر براي كه از وسايدر صورت*
ط يمن و شراي ايدر محفظه هاد يز بايذكور نمده و خاك و مواد يل به طور محكم و مطمئن نصب گردين وسايا

  .مطمئن باال آورده شود
 الزم يله مهارهايد بوسيرد باي مورد استفاده قرار گي گودبرداريواره هاي از ديكي جهت حفاظت يواريهر گاه د*
  .ن شودي آن تأميداريپا
 ي، گازهاي فنريد با اتخاذ تدابي در داخل گودال استفاده شود، باي احتراق داخلي كه از موتورهايدر صورت*

  .ه گردديحاصله از كار موتور به طور موثر از منطقه كارگران تخل
د جهت يشود باين نمي تأميعي با نور طبي كافيي است كه روشنايار به نحويا شي يت گوديچنانچه وضع*

  . استفاده شودي، از منابع نور مصنوعيي از فقدان روشناي از حوادث ناشيريجلوگ
د با اتخاذ ي و خطرناك در داخل كانال وجود داشته باشد باي سمينشت و تجمع گازها كه احتمال يدر صورت*

م هشدار دهنده، ي انجام و با نصب موانع، نرده ها و عالي مناسب با استقامت كافي و نصب مهارهاير فنيتداب
  .دي به عمل آيري محصور و از عبور و مرور افراد جلوگيمنطقه خطر به طور كل

  . به كار گماردييد كارگران را به تنهايشتر باشد، نبايك متر بي كه عمق آنها از ييارهايشها و يدر گود*
  .گر به كار گمارده شونديكدي از يد كارگران به فاصله كافيل و كلنگ باي با بيدر حفار*
ك نردبان ي  متر طول،8د به ازاء حداكثر هر يك متر باشد، بايش از ي كه عمق آنها بيق و طوالني عميارهايدر ش*

  .ار ادامه داشته باديك متر باالتر از لبه شيد تا حدود ي نردبان باييلبه باال. كار گذارده شود
  :ي و حفاري ورود و خروج به محل گودبرداريراه ها: بخش سوم

در محل . من در نظر گرفته شودي مناسب و اي و خروجي وروديد راه هاي باي رفت و آمد به محل گودبرداريبرا •
ب ي شي نردبانها، پله ها و راه هايا پاگرد برايك سكو ي متر 6 هر ي متر باشد، برا6ش از ي كه عمق آن بييهاگود
 مناسب يله نرده هايد به وسيب دار و پلكان ها باي شين راه هايا پاگرد و همچنين سكوها يا.  گرددينيش بيدار پ

  .محافظت شوند
د موانع ين آن بايد كمتر از چهار متر باشد و در طرفيه نبايقلل نيژه وسايب دار وي شيعرض معابر و راه ها •

 متر كمتر ي سانت20د از ين حفاظ از چوب ساخته شود، قطر آن نباي كه ايدر صورت.  نصب گردديمحكم و مناسب
 .باشد
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د ن باشين آالت سنگيون ها و ماشيك نفر نگهبان مسئول نظارت بر ورود و خروج كاميد ي بايدر محل گودبردار •
ن آالت مذكور يونها و ماشيم هشدار دهنده در معبر ورود و خروج كامير افراد، عالي كارگران و ساي آگاهيز برايو ن

 .نصب گردد
د بدون يشود بايساخته م) ي چوبيبدون استفاده از تخته ها( سخت ينهاي كه در زميب دار و معابري شيراه ها •

 . باشدي و ناهمواري و بلنديپست
 
ن افراد  ي بوده و همچن   ي تجربه كاف  يد دارا يبا.  شوند ي به كار گرفته م    ي و حفار  يات گودبردار ير عمل  كه د  يافراد •
 .نديصالح بر كار آنان نظارت نمايذ
  ي، نظارت و سرپرستيبازرس-5-6-3

ـ  را بازد  ي محـافظت  يستم هـا  ي مجاور و س   يد همه روزه گودالها، فضا    يبا) بازرسان، سرپرستان (صالح  يشخص ذ  د ي
ـ  خطر سـاز،     ي، جوها ي حفاظت يستم ها ي س ي ها، خطا  يختگيجاد فرور ي ا يت ها يد تا موقع  ينما ط ير شـرا  يا سـا  ي

ـ   يد قبل از شروع كار و ي باي و يبازرس. ديخطرناك را بتواند كشف نما      يفت كـار يا در صورت لـزوم در سراسـر ش
  .ديد به عمل آي باي هاي     بازرسز          ين) يمثل بارندگ(داد همراه با خطر يپس از وقوع هر رو. انجام شود

ـ  توسط كارگران انجام شود و       ي كه قرار است گودبردار    ي هنگام ي ها ين بازرس يا  يا در هنگـام عمـل گـودبردار       ي
ست كارگران از محل خارج شـوند تـا         ي با ي برخورد، م  يا خطرناك ي به مورد مشكوك     يهر كجا، بازرس  .  است يالزام

  .ديآنها به عمل آ يمني الزم جهت اياطياقدامات احت
ن گزارشات ثبـت شـده      يا. دي نما ي بعمل آمده را نگهدار    يهايه بازرس يد شرح ثبت شده كل    يا سرپرست با  يبازرس  

 از اقـدامات انجـام شـده جهـت رفـع            ي و خالصه ا   يج بازرس ي، نتا ي محل حفار  يت مكان يخ، موقع يد شامل تار  يبا
  .خطرات موجود، باشد

  يزات حفاظت فرديتجه-5-6-4
د شده استفاده   يي تأ ي پنجه فوالد  يمنين ا يا پوت ي، كفش   يمني از كاله ا   يستي كاركنان در گودالها و ترانشه با      هيكل-
  .ندينما
ـ  از عمل  ير مواد معلق ناش   يا سا يه كاركنان كه در معرض ذرات معلق و گرد و غبار            يكل- سـوراخ                       ات  ي

 با پوشـش  يمني اينكهايست از عي بايو موارد مشابه هستند م    يش كار ي، سا يقل كار ي سنگ، ص  ي، برشكار يكار
  .ندي استفاده نمايمحافظ كنار

ـ  هـستند با   ي فلزات و جوشكار   ي، برش كار  يم كار ي از لح  ي در معرض خطرات ناش    ي كه به نحو   يه كاركنان يكل- د ي
  .نديده نماد شده استفاييا كاله تأيا محافظ صورت ي اسپكتاكل ينك هاير پروژه از عيطبق دستور مد

 مهـاردار  يد از لباسهاي شوند بايق محدود مي عمير گودالهايا ساي و  ي زنگوله ا  ي كه وارد چاله ها    يه كاركنان يكل-
 كه جهت نقل و انتقال مواد به كار         يست از هر گونه طناب    ي با يطناب نجات م  . نديمتصل به طناب نجات استفاده نما     

  . متصل به كارگر باشد" گودال صرفا در زمان كار در رود مجزا بوده و در كليم
                   د شــدهييــ تأي حفــاظتير پوشــشهاير پــروژه از دســتكش و ســايد طبــق دســتور مــديــه كاركنــان بايــكل-

  .ندياستفاده نما
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ر يا سا ي سنگ   ي، سوراخكار ي، سنگ ساب  ي ضربه ا  ي چون سوراخكار  يي اطراف دستگاهها  ي كه در فضا   يكاركنان-
  .ندي مناسب استفاده نمايهايست از گوشي باي باال، مشغول بكارند، ميصدا مولد يدستگاهها

ن يبـد . د از خطر سـقوط محافظـت شـود        ي كند، با  يشتر كار م  يا ب ي فوت   6 با عمق    يكه در لبه گودال    يهر كارگر -
  . باشدياز مي مورد نيا بند كشي، فنس ها، موانع، پوشش ها )باند حفاظ(لها يا كردن گاردريمنظور مه

 ين كار در نقاط   يد در ح  ي با ي، برانكارد سبد  يمنير دستگاه تنفس، طناب مهار ا     ي، نظ ي و اضطرا  يزات امداد يتجه-
ـ با"زات هنگام اسـتفاده حتمـا     ين تجه يا.  دردسترس باشد  ي خطرناك داشته، به آسان    يط جو يكه شرا  د مراقـب   ي

ـ  مـورد تأ   ي كـه آمـوزش هـا      يفقـط كاركنـان   . داشته باشـد   ـ د را د  يي ـ تجه يده و دارا  ي   زات مناسـب هـستند    ي
  .ندي توانند جهت ورود به جو خطرناك اقدام نماي م
  
  :يش فرديپا-5-6-5

  :يزات حفاظت فرديتجه
  هيط نقلي وساي حركتي منعكس كننده نور در فضاهايقه هايجل •
 .مورد استفاده قرار گرفته باشد...  و ي پنجه فوالدي، كفشهايمنيكاله ا •
 رالعملهامن كارها مطابق با دستويانجام ا •
  
  ط كاريش محيپا-5-6-6

  :يط سطحيشرا
  يري در حال شكل گيارهايا شيشكافها  •
 از لبه گودال) فوت3( برداشته شده ي خاكهايفاصله محل دپو •
 ك به گودال يزات نزديا تجهيعدم وجود مواد  •
 عدم وجود آب جمع شده در گودالها •
 يعدم وجود منابع ارتعاش •
  :بدار و پله داري شيواره هايد
  يري در حال شكل گيارهايا شياف ها شك •
 )زهيسنگ ر(خرده سنگ  •
 ر نوع خاكييتغ •
  خاكي برايب كافيش •

  :ي و حفاظ گذاريشمع زن
  درست قرار گرفتن و درست عمل نمودن •
 كيدرولي هيلندرهاي از سيعدم نشت •
 پ بودن گوه هايك •

  :ي و خروجي وروديراه ها
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   فوت25 در هر يدسترس •
 بداري شي راه هام درست پلكان، نردبان ويتنظ •

  :التيوجود تسه
  ي كافيباني و پشتيتگهدار •
 )لق(دار يمصالح ناپا •
 الت ي شدن و حفاظت شدن تسهييشناسا •

  آب و هوا
   شبانهيخ زدگي •
 يبارندگ •
  فيشرح وظا-5-7
  ف كارفرمايشرح وظا-5-7-1

نـان دهـد كـه از       يوند، اطم ا تونل بر  يا ترانشه   يك گودال   ي كه الزم است به داخل       يفه دارد به كارگران   يكارفرما وظ 
  . محافظت شده اند"، كاماليزشي ها و مواد ريختگيخطر فرور

نكـه آنهـا،    يفه دارد تا آموزش ناظران و كارگران را در خصوص الزامات فـراهم سـازد و از ا                 ين وظ يكارفرما همچن 
  . برند، مطمئن شوديشان را بكار ميآموخته ها

  ف كارگرانيشرح وظا-5-7-2
  :نديمن نگهداشتن محل بنماي به بهداشت و ا كمكليله اعمال ذيانند بوس توي ميكارگران
 نگهداشتن امور كانـال  ي و بهداشتيمنينده آن، در خصوص ا   يا نما ي يمنيته ا ي با كارفرما، سرپرستان و كم     يهمكار

  .يكش
ـ ير كاله ا  ينظ: ياز در محل حفار   ي مورد ن  يزات حفاظت فرد  ي تجه ياستفاده از تمام   • ـ ي ا ين هـا  ي، پـوت  يمن  و  يمن
  يمني اينكهايع
  و در درون گودالهاير اعمال در محل حفاري و ساي كاريتهايمن فعاليانجام ا •
  محافظت شدهيماندن در داخل فضاها •
 ط خاك بودني گودال و شرايواره هايمراقب خطرات د •
  گزارش دادن"زات و موارد مشابه را فورايخطرات موجود در تجه •
  داخل كانال"ربه، مخصوصا تجيتوجه نمودن به كارگران ب •
 .ط شك وجود دارديا شراي ي روال كاريمني كه در مورد اي در مواقعيسوال كردن و مشورت خواه •
  مانكارانيف پيشرح وظا-5-7-3

  .دي باشيك كارفرما ميد، شما ي كني منعقد ميقرارداد) يحفار (يك شركت گودبرداري كه شما با يهنگام
 نداشته باشد   ينكه كارگر يمگر ا .  باشد يمانكار م ي پ ،ز در صورت داشتن كارگر    ي ن )يمانكار فرع يپ(شركت گودبردار   

  . باشدي خود اشتغال ميكه در آن صورت فرد
  :توان گفتي مين به سادگيبنابرا
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 يم شـركت گـودبردار    يتحت كنترل و كامـل مـستق      "ماي هستند كه مستق   ييزهاي مسول آن چ   يمانكاران اصل يپ
  : روديمانكاران انتظار مين از پيبنابرا. دباشيست مين) يمانكار فرعيپ(
 كه ممكن است پنهان مانده باشد به شركت ي، در مورد خطراتينيرزميزات زي تجهيگذاريدر هنگام نصب و جا-1

 يل چاه فاضالب، قناتهاي از قبينيرزمي نامشخص زيسهايمثل سرو. ( بدهنديآگاه) يمانكاران فرعيپ (يگودبردار
  ...) و ينيرزميص ز نامشخيسهاي، سرويافق
 يتهاينكه فعالي بر ايمانكار بعمل آورده شود مبني و دانش نفرات پينان از آگاهي جهت اطميتضق ميسنجشها-2

  .من مطابقت داشته باشدي كار اي آنها با مقرارت و دستورالعملهايكار
  : باشديل ميمانكاران موارد ذيف پيپس وظا

 كه ممكن است پنهان مانده باشند، به ي، در مورد خطراتيطحر سيزات زي تجهيگذاريدر هنگام نصب و جا •
  .كارفرما اطالع دهد

 و انطباق ي كاريتهايمانكار از فعالي و دانش نفرات پينان از آگاهي جهت اطمي مقتضيبعمل آوردن سنجشها •
 .منير دستورالعمل انجام كار اياعمال آن با مقررات و سا

  ف بازرسانيشرح وظا-5-7-4
  :ندي نمايل بازرسيد مطابق ذيبازرسان با

  يفت كاريهمه روزه و قبل از شروع هر ش •
 كه كار درون ترانشه ها در حال انجام استيتا زمان •
 يپس از هر بارندگ •
ن لرزه، يخ، زميش دهد مانند بارش برف، وزش باد، آب شدن ي تواند خطرات را افزايكه ميدادهائيپس از رو •
 ... و ي ناگهانييرات آب و هواييتغ
 يتهاير وضعيا ساي كف ي، نفوذ آب، برآمدگينيرزمي، باتالق شدن، برش زيكه شكاف، ترك خوردگينگامه •

 . دهدي ميمشابه رو
 . وجود آمديعات گودبرداريا مقر ضاي در اندازه، مكان يراتييكه تغيهنگام •
 . مجاور مشاهده گردديا حركت در بناهاير يي از تغييكه نشانه هايهنگام •
  .)ل گردديد تكمي در هر بازديد فرم بازرسيشتر، بايا بي فوت 4 با عمق يي گودالهايبرا(

  يالزامات آموزش-5-8
د قبل از يآموزشها با. نننديها آموزش ببيازمنديست مطابق با ني باي ميك كار گودبرداريه افراد شاغل در يكل

  .ف داده شودي وظايواگذار
  . دانش خاصي نيازمند باشد بازآموزي مي بايست انجام پذيرد سال و يا در مواقعي كه مهارت يا 3در كمتر از هر 

كارگراني كه در محل گودبرداري شاغلند مي بايست قبل از شروع به كار در سايت آموزشهاي : آموزش كارگران
  :ذيل را ببينند

 الزامات استاندارد گودبرداري و حفاري  •
 تمرين انجام كار •
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 خطرات مرتبط با كار گودبرداري و حفاري  •
 استفاده از لوازم حفاظت فردي •
 در نظر داشتن خطرات جوي*
 وضعيت اضطراري و روال امدادرساني*

  :عالوه بر آموزشهاي كارگران، افراد ذيصالح مي بايست آموزشهاي ذيل را نيز ببينند: آموزش شخص ذيصالح
 روشهاي ارزيابي محل حفاري و بازرسيهاي عملي مطابق با برنامه  •
  روشهاي حفاظتيارزيابي و انتخاب •
 اطمينان از تطابق محل حفاري با برنامه •
   واكنش در شرايط اضطراري-5-9

  :عمومي
بايد در دفتر ) آمبوالنس، آتش نشاني، سرويسهاي محلي، مديريت ارشد، وزارت كار(شماره تلفنهاي اورژانسي 

  . محل كار موجود باشد
 :اگر شخصي به شدت آسيب ديد، مراحل ذيل را انجام دهيد

 .محيط را عاري از هرگونه خطري نماييد •
 . از آسيب هاي بيشتر در تصادفات جلوگيري نماييد •
 .كمكهاي اوليه را انجام دهيد •
 .به آمبوالنس يا نجات زنگ بزنيد •
 . گروه نجات يا آمبوالنس را مستقيماً به محل حادثه راهنمايي نماييد •

  . هت مهيا نمودن كمكهاي اوليه، داشته باشندهمه پروژه ها بايد فردي دوره ديده و صالحيت دار را ج
  

  : فروريختگي
البته بايد مراقب بود كه صدمه و مرگ سراغ . طبيعي است كه بايد حادثه ديده را از فروريختگي نجات داد

  .امداددهنده نيايد
  : ذيل ممكن است با توجه به شرايط مناسب باشدروشهاي

يا فنس يا تخته چند اليه يا موارد ) رباسي قيراندود و ضد آبپارچه ك(جهت آوردن مصدوم ا زيك تارپولين  -1
  . مشابه استفاده كنيد تا بتواند سطح بدن مصدوم را پوشانده و در صورت فروريختگي مجدد در امان باشيد

 . كارگران امدادگر بايد بوسيله طناب وارد ترانشه شوند و در صورت امكان لباسهاي مهاردار بپوشند -2
ز صدمات بيشتر، در هر زمان ممكن از برانكارد براي بيرون آوردن فرد مصدوم استفاده براي محافظت ا -3

 . نردبانهاي قابل حمل به عنوان برانكارد موقت مي توانند استفاده شوند. نماييد
 )بدون حركت. (وضعيت مصدوم را ثابت نماييد -4
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  : تنفس
دهان به دهان . ه وي تنفس مصنوعي بدهيددر غير اينصورت فوراً ب. مطمئن شويد كه مصدوم نفس مي كشد

  .مؤثرترين روش مي باشد
  : خونريزي

بوسيله فشار مستقيم، خونريزي خارجي را كنترل نموده و مصدوم را در وضعيت راحت قرار داده و اگر امكان دارد 
  . قسمت صدمه ديده را باالتر قرار دهيد

  : بيهوشي
  . ست منجر به مشكالت تنفسي گردداين مورد در اولويت قرار دارد زيرا ممكن ا

                            اگر صدمات اجازه دهند،. يك فرد بيهوش هنگامي كه طاق باز دراز كشيده ممكن است خفه شود
دراز كشيدن به رو و كتف راست . (قرارداد) بهبودي(مي بايست فرد بيهوش را در وضعيت دراز كشيدن ريكاوري 

  ) ترو پاي راست كمي باال
   اثرات زيست محيطي ناشي از گودبرداري و حفاري-5-10

و ليكن در . گودبرداري و حفاري معموالً بدليل محدوديتهاي آن داراي اثرات وسيع زيست محيطي نمي باشند
  : شرح ذيل به برخي از اثرات آنها اشاره مي شود

 انتشار گرد و غبارهاي مضر در هواي مناطق اطراف  •
 ) بويژه در مناطق با سطح آب زيرزميني باال( زير سطحي آلودگي هاي آبهاي •
 آلودگي صوتي مناطق اطراف •
جهت ازدياد پشه خاكي و در نتيجه افزايش احتمـال بـروز            ) خاكهاي مرطوب كوپه شده   (ايجاد محيطي مناسب     •

 ...)مانند سالك و  (هبيماريها در منطق
  ز عمليات حفاري و گودبرداري مالحظات الزم جهت كاهش اثرات زيست محيطي ناشي ا-5-11

 .در اينجا به برخي نكات جهت كاهش اثرات زيست محيطي ناشي از عمليات حفاري اشاره مي شود
رطوبت دهي به ميزان كامالً حساب شده و ايمن به خاك محل گودبرداري جهت جلوگيري از انتشار گرد و غبـار            •

 به محيط اطراف گودبرداري 
ص از لحاظ مكان يابي منابع آب زير زميني محل حفاري و پيشگيري از برخـورد                شناسايي دقيق منطقه به خصو     •

 با آنها و آلوده سازي احتمالي منابع مذكور 
 )ديواره هايي همانند تايلهاي گچي يا سيماني متخلخل(محصور سازي منطقه اطراف يا ديواره هاي جاذب صوت  •
 ال كوپه شدنپاشيدن آهك بر روي اليه هاي خاك برداشته شده و در ح •
  :  پيوستها-6
  تعاريف-1

  . مورد نياز يك مهندس حرفه اي پروانه دارروشهاي سازگار با استانداردهاي : روشهاي مهندسي پذيرفته شده
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پايداري پي ريزي ساختمانهاي مجاور كه موقعيت مكاني آنها ممكن است با ايجاد يـك               : پايداري ساختمان مجاور  
يط خاك، يا ساير شكستگيهايي كه قدرت گسترش به منطقه حفـاري يـا كانـال را                 بار اضافه موجب تغيير در شرا     

  .دارند، شود
يك سيستم شمع بندي مهندسي است كه شامل سـيلندرهاي آلومينيـومي            : شمع بندي هيدروليك آلومينيومي   

  اسـتفاده  ) قـي تير اف (يا ريلهاي افقي    ) ايستاده(و در اتصال با ريلهاي عمودي       ) مهارهاي عرضي (هيدروليك بوده   
اين سيستم جهت پشتيباني از ديواره هاي كناري گودبرداري و پيشگيري از ريزش ديواره هـا طراحـي                  . مي شود 

  . شده است
روشي براي محافظت كاركنان از ريزش ديواره ها بوسيله كندن ديواره گودالها بـصورت              ) : Benching(پله بندي   

ن عمود يـا  آ بوجود آيد و هر پله اي داراي سطح مناسبي باشد و ديواره افقي تا اينكه يك يا چند پله در ديواره ها    
  . شبه عمودي مي باشد

به درون كانال كه     و ريزش آن     جدا شدن يك توده مواد سنگي يا خاكي از ديواره كانال            ) : Cave-in(ختگي  يفرور
  .ميتواند موجب صدمه زدن يا دفن كردن فرد يا افراد درون كانال شود

ـ  را دي گودبرداريمني در ارتباط با اي تخصصي است كه آموزش هاي فرد:(Competent person)ع ناظر مطل ده ي
د مـسئول  يي مربوطه و مورد تأي هايي با توانايا فردي كار و ي تواند مسئول محوطه، مسئول اجرا    ين فرد م  يا.باشد

 .محوطه باشد
 فيزيكي گودبرداري را به اتمام رسانده، با  ساعته شمع بندي دستگاههاي4همه اشخاص متخصص بايد يك كالس 

شخص متخصص بايد قادر به شرح و اثبات . موفقيت آزمون داده و براي اتمام موفق كالس گواهينامه دريافت كنند
  .موارد ذيل باشد

  :آموزش، مهارت و آگاهي از 
  :آناليز خاك

 كاربرد سيستمهاي محافظتي •
  P بخش CFR 1926 29الزامات  •
 . ي تواند موجب فروريختگي ها شودشرايطي كه م •

  :توانايي شناسايي
  خطاهاي موجود در سيستمهاي محافظتي

  جو زيان آور 
  ساير خطرات مرتبط با فضاهاي محدود 
ي حذف خطرات موجود و قابل پيش بيني و قدرت اختيار نگه داشتن كار راقدرت اختيار اعالن موازين اصالحي ب

  در مواقع ضروري
 خاك يين و با جابجاي زميا كانال كه بر روي و ي به هرگونه برش، حفره، گود شدگ:(Excavation) يگود بردار

 . شودي گردد اطالق ميجاد مي اين آالت حفاريا ماشي و يتوسط ابزار دست
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سازه اي است كه قادر به مقاومت در برابر نيروهاي تحميلي ناشي از فروريختگي بوده ) : Shield(پوشش محافظ 
پوششهاي محافظتي مي توانند ساختاري دائمي داشته و يا به . سيله محافظت كارگران را فراهم مي سازدو بدينو

ضمناً با عناوين جعبه كانال يا پوشش كانال . موازات پيشرفت كار، ساختاري داراي قابليت جابجايي داشته باشند
  . نيز شناخته شده هستند

سيستم فلزي هيدروليكي يا مكانيكي و يا چوبي كه ديواره هاي سازه ايست نظير يك ) : Shoring(شمع بندي 
  .يك گودال را پشتيباني نموده و براي محافظات از فروريختگي طراحي شده است

روشي براي محافظت كارگران از فروريختگي، به اين صورت كه ديواره هاي ) : Sloping(سيستم شيبدار سازي 
بطوري كه از وقوع فروريختگي ها . بوجود آيد) مورب(يواره اي شيب دار گودبرداري را طوري حفاري نمايند كه د

زاويه شيب نيز با توجه به تفاوت در عواملي نظير نوع خاك، شرايط محيطي و بكار بردن بار . پيشگيري شود
  . اضافه، متغير مي باشد

عموماً عمق يك كانال . مينزير سطح ز) به نسبت طولش(گودبرداري باريكي است ) : Trench(ترانشه يا كانال 
 6/4( فوت 15و آن عرض نبايد بيشتر از ) عرض را در كف كانال اندازه گيري مي كنند(بزرگتر از عرض آن بوده 

اگر پوشش ها يا ساير سازه هاي نصب شده يا ايجاد شده طوري در يك كانال قرار گيرند كه موجب . باشد) متر
  .  فوت گردند، آن گودبرداري، كانال يا ترانشه لحاظ مي شود15از كاهش فاصله ابعادي مورد بحث به كمتر 

در عمليـات  . به ترتيب به معني نقطه ورود و نقطه خروج مي باشـد ) : Ingress and Egress(ورودي و خروجي 
حفاري وگودبرداري، به مهيا سازي وسايل ايمني جهت كارگران به منظور ورود و خروج از يك ترانشه يـا گـودال                     

  .  باشدمي
روشي براي محافظت كارگران در برابر فرو ريختگي ها يا در برابر موادي كه از سطح يا ديـواره                   : سيستم محافظتي 

 مـي كنـد،                   گودال يا ترانشه به پايين مي غلتند يا مـي افتنـد و يـا از آوار بناهـاي مجـاور جلـوگيري                    
يبدارسازي، پله بندي، پوششي و ساير سيستمهايي است        سيستمهاي محافظتي، شامل سيستمهاي پشتيباني، ش     

  . كه جوانب حفاظتي الزم را تأمين مي نمايند
                      و      ) بادبنــدي(ســازه هــايي نظيــر زيربنــدي، مهاربنــدي     ) : Support system(سيــستم پــشتيبان  

ـ                                              واره هـاي يـك ترانـشه يـا گـودال          شمع بندي كه تكيه گاه بناهاي مجـاور يـا تأسيـسات زيرزمينـي و يـا دي
  . مي باشند

شامل تسهيالت زيرزميني، پي ريزي بناها، جريانات آبي، ) : Subsurface Encumbrances(موانع زير سطحي 
  .سطوح آب، طاقهاي تقويت كننده و وضعيتهاي نامطلوب زمين شناختي مي باشد

ني بار عمودي يا وزن بيش از اندازه ناشي از نخاله ها، سربارها، وسايل، تجهيـزات   به مع ) : Surcharge(اضافه بار   
  . و فعاليتهايي كه ممكن است بر پايداري ترانشه تأثير بگذارد

ر بــوده لكــن محــدود بــه آنهــا                      يــ شــامل مــوارد ز:( Underground Installation) ينــيرزميسات زيــتأس
  . باشدينم
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، )ي جـانب يس هـا ير سروي، برق، آب و سايندي فاضالب، تلفن،گاز، مواد فرآيخطوط و كانالها (ي خدمات ساتيتأس
 بـا آنهـا     يات گودبردار ي عمل ين كه ممكن است ط    ير زم يزات نصب شده در ز    ير لوازم و تجه   يتونل ها، طاقها، و سا    

 .مواجه شد
بار وارده بر واحد سطح خاك كه در  : )Unconfined Compressive Strength( مقاومت فشاري غير محصور 

اين اندازه مي تواند بوسيله آزمونهاي آزمايشگاهي تعيين شود و يـا            . اثر فشار آن، متحمل شكست خواهد گرديد      
مي تواند با بكاربردن يك نفوذ سنج جيبي در زمين و يا ميزان نفوذ انگشت شصت در زمين و يا با روشهاي ديگـر                     

  . تخمين زده شود
  نماهايي جهت گودبرداري در مناطق نزديك به خطوط لوله نفت و گاز  راه-2

قبل از گودبرداري پيمانكاران موظفند با شركت گاز تماس گرفته و از آنها درخواست نمايند تـا موقعيـت مكـاني                     
  . خطوط گاز را در منطقه معين نمايند

  . ي رنگي مشخص گردندسطوح معين شده توسط شركت گاز، بايد با تابلو يا پرچم يا عالمتها
  . دستگاههاي گودبرداري نبايد خارج از منطقه امن مربوطه گودبرداري نمايند

براي دقت در كار بايد نوارهاي اخطار را در دو طرف سطح خطوط گاز به فاصله يك متر از مركز سطحي خطو گـاز                        
  . نصب كرد

حدوده خطوط لولـه گـاز حفـر نـشده، نبايـد            از تجهيزات مكانيكي گودبرداري در جاهاييكه چاله مقدماتي در م         
  . استفاده شود مگر اينكه چاله مقدماتي به صورت دستي حفر و مسيريابي لوله كامالً مشخص شده باشد

  : جاهاييكه خطوط لوله بايد بوسيله حفر چاله تست شود عبارتند از
  . ته استبوسيله نماينده شركت گاز تشخيص داده شود كه تغييرات ترازي به وقوع پيوس -1
 .بوسيله نماينده شركت گاز تشخيص داده شود كه تغييرات ارتفاعي به وقوع پيوسته است -2

در نقاطي كه خطوط لوله گاز نياز به نگهدارنده دارد يا بدليل خاكهاي اطراف ناشي از گودبرداري تغيير مكان داده                    
  . مي بايست از شركت گاز، راهنماي گوبرداري ونگهداري آن، تهيه گردد

  انواع خاكها -3
. سر كارگر و ناظر بايد قادر به شناسايي انواع خاك يك پروژه باشد كه در فواصل كوتاه مي توانند متفاوت باشـند                     

 متري معمول نبوده و يا اشباع شدن رطوبتي خـاك در فواصـل   50البته بايد دانست تغييرات كامل خاك در حوزه         
  . كوچكتر معموالً وجود ندارد

 مقررات پـروژه هـاي      "از مردم خاك را به سه گروه خوب، متوسط و بد تقسيم بندي مي كنند              همانطوريكه خيلي   
  :خاك را به چهار نوع تقسيم كرده است) RCP ("ساخت و ساز

 " زمين سخت بـراي حفـاري      " خاكي است كه كلنگ زدن در آن بسيار سخت مي باشد لذا اغلب با عنوان                 -1نوع
  .  بسيار سخت بوده و بسيار شبيه سنگ مي باشددر حقيقت مواد آن. شناخته شده است

هنگام گودبرداري، ديواره هاي گودال صاف و براق بوده و بطور عمودي باقي مانـده و هيچگونـه رطـوبتي از آنهـا                       
اگر اين نوع ديواره ها چندين روز پياپي در معرض آفتاب قرار گيرند، نماي بـراق آنهـا از بـين                     . تراوش نمي كنند  

اگر در معرض باران يا هواي مرطوب قرارگيرند          .ي بدون فروريختگي و شكافتگي باقي خواهند ماند       خواهد رفت ول  
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 متشكل از خـاك سـفت، رس يكپارچـه ومقـداري          1خاك نوع   . لبه هاي گودال ممكن است دچار شكستگي شود       
  . ذرات جامد مي باشد

بوسيله يك كج بيـل هيـدروليكي و يـا بـه             كلنگ زدن نسبتاً آسان بوده و ميتوان به آساني           2 خاك نوع    -2نوع  
شـايد  (در اين نوع خاك، ديواره هاي ترانشه مي توانـد بـراي دوره زمـاني كوتـاه            . سختي بوسيله دست آنرا كند    

بدون هيچگونه شكافتگي واضح، باقي بماند هرچند اگر مدتي ديواره ها در معرض آفتـاب و هـوا                  ) چندين ساعت 
اين نوع خاك از گل     . ك شدن خاك، شكاف ها ظاهر  شده و گسترش خواهد يافت           قرار بگيرند به موازات روبه خش     

  .رس و ذرات كم دانسيته تشكيل شده است
اين نوع خاك مي توانـد      .  مي باشد  3 عمده خاكي كه در ساخت و سازها با آنها روبرو مي شويم خاك نوع                -3نوع  

 از روي انگشتان دست ليز خـورده و بـه            خشك، 3خاك نوع   . سختي توسط يك كج بيل هيدروليكي حفاري شود       
همچنين به صورت عمودي پايداري نداشته و ديواره هاي گودال، بسته به        . صورت كله قندي به روي زمين مي افتد       

  اين نوع خاك، هنگاميكه بوسيله دست بـه لـرزه         .  فرو خواهند ريخت   1 به   1ميزان رطوبت براي يك شيب طبيعي       
  .  در آيد، رطوبت پس خواهد داد

هر چنـد ايـن نـوع       . در صورت مرطوب بودن خواهد توانست براي دوره كوتاهي، ايستادگي عمودي داشته باشند            
خاك به سرعت خشك مي شود و با ارتعاش حين گودبرداري بصورت تكه هاي بزرگ يا كوچك به داخـل ترانـشه            

  . فرو مي ريزد
 شامل سنگ،   3ساير مواد خاك نوع     .  تلقي شوند  3ع  تمام مواد خاكريزه شده يا به هم ريخته شده بايد از خاك نو            

  . مواد دانه اي شكل و رس مرطوب يا چسبنده مي باشد
به سادگي جريان مي يابـد و       .  بدون هيچگونه سختي توسط كج بيل هيدروليكي حفاري شود         4 خاك نوع    -4نوع  

در صورتيكه حاوي رطوبت    . رسيدمي بايست پشتيباني و نگداشته شود تا بتوان به هر عمق مورد نظر گودبرداري               
خاك . باشند، نسبت به ارتعاش و ساير عوامل محل كه موجب جاري ساختن مواد مي شوند، بسيار حساس هستند                 

  .  شامل رسوبات آلي حاوي رطوبت باال، ريگ روان، رس لغزنده با رطوبت باال و رس لتا مي باشد4نوع 
  نگام گودبرداري و حفاريمعرفي ساير مخاطرات و روشهاي ايمن سازي در ه -4
كليه محلهاي خاكبرداري شده كه كسي در داخل آنها كار نمـي كنـد را بـا                 . گودالها را بدون حفاظ رها نكنيد      -1

  .طناب مهار كرده و راه بند بگذاريد
براي جلوگيري از سقوط افراد و ... نظير لوله هاي داربست و ) Hard Barrier(بهتر است كه از موانع سخت  -2

 . الت د رمحل استفاده نمايدماشين آ
 . در صورتيكه قرار است در محل حفاري لوله ها دپو شوند، بايستي آنها را با كوبيدن گوه در اطراف، مهار نمود -3
 سانتيمتر، بايد تمامي ديواره ها خاكبرداري شـده و تختـه كـوبي              120در كانالهاي حفر شده با عمق بيشتر از          -4

 . با اين كار خطر ريزشكمتر ميشود. اينتر از كف قرار داده شوندتخته ها مجاور يكديگر و پ. شوند
 . مهار شوند. وسيله مهار كننده هاي مناسب كه به فواصل مساوي گذارده ميشود تخته ها به -5
 . در تمام سطوح تخته ها از گوه استفاده شود -6
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 دريافت كرده و    HSE از واحد     را "اجازه كار گودبردراي  " متر عمق دارند بايستي      2تمام كانالهايي كه بيش از       -7
 . دقيقاً طبق آموزشهاي ديده شده و روال اقدام نمايند

 . محلهايي كه هنوز ايمن نشده اند را با عالئم هشداردهنده مشخص نماييد تا افراد نزديك نشوند -8
 الزم اسـت از     بلكـه . نبايد نردبان را به تخته تكيه داد      . براي بيرون آمدن از گودالها از تخته ها آويزان نشويد          -9

 . باال به ميخي كه در زمين كوبيده شود محك ببنديد
جهـز  ه م بهتر است كانالهايي كه در مسير عابرين حفر ميگردد ك         . پريدن از عرض كانالها سرانجام خوبي ندارد       -10

و اطراف آن نيز نرده هاي حفـاظتي نـصب   ) Gang way(به وسايل داراي استحكام كافي جهت عبور افراد شود 
  .گردد

در شرايطي كه در محوطه اطراف كانال، عمليات شمع كوبي صورت مي گيرد، به هيچ وجه نبايد افـراد داخـل       -11
 . كانال به فعاليت بپردازند

اطراف محل خاكبرداري شده حتماً موانع سخت، نوار هشدار، عالئم هشداردهنده، روشنايي براي ديد در شب                 -12
 .و عالئم شبرنگ دار نصب شود

دي كارگر در داخل كانال مشغول كار هستند، سرپرست كار بايستي در محـل حـضور داشـته                  زماني كه تعدا   -13
 .باشد
 . متر مي باشد5حداقل فاصله بين افراد و ماشين االت در حال كار نظير بيل مكانيكي،  -١٤


