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 هدف  .1
و  استفاده جهت رانهيشگيپ یکردیرو با نفتوزارت  دراصول ایمنی گودبرداری  تشریح باهدف راهنما این

در  ازيموردنکلی های راهنمای مذکور چارچوباست.  شدهنیتدوهای مربوطه گيری واحدها و مدیریتهبهر

راهنما را تشریح  این مشمولی واحدها هيکلبرداری ، جهت بهرهگودبرداریهای مرتبط با تدوین دستورالعمل

 کند.  می
 

 ثيرأدامنه کاربرد و محدوده ت  .2

از  هر یك. باشدمیی مرتبط با گودبرداری هاتيفعال هيکل در یاصل هایتبرداری شرکاین راهنما جهت بهره

 های کاریهای اجرایی و دستورالعملها با توجه به ماهيت عمليات و فرایندهای جاری لازم است رویهشرکت

  را بر اساس ضوابط و چارچوب کلی که در این راهنما تشریح شده است، تهيه نمایند. ازيموردنهای فرم و
 

 و ضمانت اجراها مسئوليت  .3
و پدافند  HSEکل های زیرمجموعه، بر عهده اداره راهنمای مذکور در شرکت مسئوليت نظارت عاليه بر رعایت

 باشد.غيرعامل وزارت نفت می

 باشد. وزارت نفت می HSE اداره کل عهده بر راهنمادر این  تجدیدنظرو  روزرسانیبهبازنگری و 

-وع این راهنما موظف به تهيه و ابلاغ مستندات مرتبط با این راهنما با رعایت چهارچوبهای اصلی موضشرکت

 باشند. در این راهنما می ذکرشدههای 

مسئوليت افرادی که در شرح  وسمت  وضوحبه یدبا ،مرتبط هایو دستورالعمل های اجراییدر تدوین روش

 . ندباشند، را بيان نمایکليدی می يتمسئول با گودبرداریدر ارتباط  پروانه کارو صدور  هادستورالعملاجرای 
 

 الزامات و مستندات مرجع .4
 یط شدهابلاغدر صنعت نفت.  ستیزطيمحو  یمنیبهداشت، ا تیریاستقرار و توسعه نظام مد یراهنما .5

 24/75/85مورخه  3843-28/5نامه شماره 

 و HSEاداره کل -  MOP-HSED-Gl-200کار در صنعت نفت به شماره سند یهاپروانهنظام  یراهنما .2

 .عامل وزارت نفتريپدافند غ

عامل ريپدافند غ وHSE کل اداره – MOP-HSED-Gl-200محصور به شماره سند  یورود به فضا یراهنما .3

 .وزارت نفت

عامل ريو پدافند غHSE اداره کل   -  MOP-HSED-In-201دستورالعمل کار در ارتفاع به شماره سند  .4

 .وزارت نفت
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 عاریفت  .5
 تعهدات و پيمان موضوع کارهای انجام و بوده پيمان کننده امضاء طرفكی که است حقوقی شخص :کارفرما

 نیقانو هایجانشين و نمایندگان است، کرده واگذار پيمانکار به را پيمان مدارک و اسناد اساس بر مربوطه

  .هستند کارفرمادر حکم  کارفرما،
 موضوع کارهای انجام و بوده پيمان کننده امضاء دیگر طرف که است حقيقی یا حقوقی شخص: پيمانکار

 ایهجانشين و نمایندگان. است گرفته عهده به را پيمان اسناد و مدارک اساس بر مربوطه تعهدات و پيمان

  .هستند پيمانکار حکم در پيمانکار قانونی
 و خطرناک ناسالم، کاری طشرای محيط و خطرات تشخيص به قادر که است شخصی : 1دارتيصلاحشخخ  

 تواندیماین فرد  . باشدمی خطرات حذف جهت اصرلاحی اعلام اقدامات به مجاز بوده و مضرر برای کارکنان

 مربوطه و مورد تائيد سازمان باشد. یهایتوانمندفردی با 

 یهاستميسنگهبان یا  یهاسازهشرخصی حقيقی/حقوقی که مسئوليت طراحی :  2مهندس طراح داراي مجوز

دارد.  بر عهدهاین استاندارد  یطهيح( طراحی مربوطه را در یهادادهحفاظتی یا تأیيد مستندات و جداول ) 

حفاظتی  یهاستميسرو  هاسرازهدر طراحی  توانندیممشراور طراح/ مهندسرين عمران  یهاشررکتمعمولاً 

 متناسب و تایيد آنها این نقش را ایفا نمایند.

 ایجاد شيار، حفره یا کانال گویند.  منظوربهی بردارخاکه عمليات به هرگون:  3گودبرداري

از عرض آن بوده )عرض را در کف  تربزرگگودبرداری باریك در سطح زمين است که عموماً عمق آن  : 4کانال

ی هاها یا سایر سازهمتر( باشد. اگر پوشش 6/4فوت ) 51کنند( و عرض نباید بيشتر از گيری میکانال اندازه

 6/4)فوت 51به کمتر از  موردبحثقرار گيرند که موجب کاهش فاصله ابعادی  در کانالطوری  شدهنصب

 . شودیمگردند، آن محل گودبرداری نيز، کانال یا ترانشه ناميده ( متر

 

                                                           
5 Competent Person 

2 Registered Professional Engineer 
3 Excavation 
4 Trench 
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 کانال: الف-5 شکل

 
 : حفاریب-5شکل 

 باشد. به معنی محل ورود و محل خروج  به داخل گودال یا کانال می به ترتيب : 1ورودي و خروجی

های ی آب، طاقهاسفرهشامل تسهيلات زیرزمينی، فونداسيون بناها، جریانات آبی،  : 2یرسطحیزبارهاي 

 باشد. ی میشناختنيزمهای نامطلوب و وضعيت کنندهتیتقو

هایی که ها، سربارها، وسایل، تجهيزات و فعاليتی از نخالهناش ازاندازهشيببه معنی بار یا وزن  :3باراضافه

 بگذارد.  ريتأثممکن است بر پایداری ترانشه 

                                                           
5 Ingress and Egress 
2 Subsurface Encumbrances 
3 Surcharge 
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و  متحمل شکستخاک  بار وارده بر واحد سطح خاک که در اثر فشار آن،  : 1مقاومت فشاري غير متراکم

 فوذسنجنی و یا با بکار بردن یك های آزمایشگاهتست لهيوسبهتواند می فشار خواهد گردید. اندازه فروپاشی

تخمين زده ها روش دیگرو  (Thumb Test)ت در زميناز طریق ميزان نفوذ انگشت شسجيبی در زمين و یا 

 شود. 

ود و شنقطه دیگر استفاده میبهدار که برای دسترسی از یك نقطهاسرت از سطوح کاری شيب عبارت: 2رمپ

 شود.یا چوب ساخته می از خاک یا مصالح ساختمانی نظير فولاد

انفجار، قابل اشتعال، سمی، خورنده، باشد که به دليل حضور گازهای قابلاتمسرفری می : 3اتمسخفر خطرنا 

آور و یا کمبود اکسرري ن  موجب مرگ، بيماری یا آسرريب به افراد اکسرريدکننده، محرک، دیگر عناصررر زیان

 شود.

یر ساآب، برق، فاضلاب، تلفن، سوخت و  لوله )خطوط ساتمواردی از قبيل تأسيشامل  :4زیرزمينی ساتيتأس

عمليات و سایر وسایل و یا تجهيزات زیرزمينی که ممکن است در طول  هاپایهها، ها، چاه(، تونلمحصرولات

 مواجه شد. هابا آن کانال حفرو  گودبرداری

وازی بر روی گود و عمود بر صورت مزنی که بهاند از اجزای افقی یك سيستم شمععبارت :5هاي افقیستون

 گيرند.اجزای عمودی سيستم شمع گذاری قرار می

شده از فولاد یا چوب که معمولا برای دسترسی وسایل است از یك سراشيبی ساخته عبارت :6رمپ ساختاري

عنوان رمپ ساختاری در نظر گرفته شده از خاک یا سنگ بههای ساختهشروند. سراشيبینقليه  سراخته می

 شوند.نمی

که توسرط مهندس طراح، برای طراحی و ساخت یك  ییهاچارتعبارتسرت از جداول و  : 7طراحی يهاداده

 .رنديگیمقرار  مورداستفادهسيستم حفاظتی تهيه و 

گودبرداری عمود شده   یهاوارهیدافقی بر  صورتبهیکی از عناصرر سريستم شمع بندی است که  : 8مهاربند

سررريسرررتم شرررمع بندی را به دیوار  (Upright & wales)یو عمودافقی  یهاشبخکره در هر دو انتهرا، 

 .چسباندیمگودبرداری 

                                                           
5 Unconfined Compressive Strength 
2 Ramp 

3 Hazardous atmosphere 
4 Underground installations 

1 Cross brace 
6 Structural ramp 

0 Tabulated data 
8 Cross brace/ Strut 
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دیواره گودبرداری  که در تماس با کف و چسبيده به یزنشمععبارتست از بخش عمودی  : 1عمودي يهار يت

 .شوندیمناميده  و غالبا تخته یا الوار اندقرارگرفته   (sheet)و به شکل جدا از  یکدیگر یا یکپارچه

موازی بر روی سطح گودبرداری  صورتبهکه  یزنشمععبارتند از اجزای افقی یك سيستم  : 2افقی يهار يت

 .رنديگیمیا زمين قرار  یزنشمععمودی سيستم  یهارکيتو عمود بر 

 

ریزش خاک از  گودبرداری یا کانال واریدجدا شدن قسمتی از مواد سنگی یا خاک از :  3فروریختگی یا ریزش

ر تواند موجب گيباشد که این حرکت به درون گودبرداری ناگهانی است و میحفاظتی کانال می رپوششیز

 افتادن، دفن یا صدمه افراد شود. 

ها یا در برابر موادی که از مجموعه اقدامات برای حفاظت کارگران در برابر فروریختگی : 4سيستم حفاظتی

اشد. بافتند و یا حفاظت در برابر آوار بناهای مجاور، میریزند یا میرانشه به پایين میسطح یا دیواره گودال یا ت

ایی است هبندی، پوشش و سایر سيستمهای پشتيبانی، شيبدارسازی، پلههای حفاظتی شامل سيستمسيستم

 نمایند. می نيتأمکه جوانب حفاظتی لازم را 

ناهای گاه بزنی( که تکيهی)شمعشمع بندمهاربندی )بادبندی( و  هایی نظير زیرسازی،سازه: 5سيستم پشتيبان

 باشند. های یك ترانشه یا گودال میزیرزمينی و یا دیواره ساتيتأسمجاور یا 

کندن دیواره گودها و ایجاد یك یا چند  لهيوسبهها روشی برای محافظت کارکنان از ریزش دیواره :6بنديپله

 باشد. دار میای دارای سطح مناسبی بوده و دیواره آن عمود یا شيبید و هر پلهآ به وجودها پله در دیواره

ای است که قادر به مقاومت در برابر نيروهای تحميلی ناشی از فروریختگی دیواره کانال سازه : 7پوشش محافظ

 موازاتبهیا توانند ساختاری دائمی داشته و های حفاظتی می. پوشششودیمبوده و سبب محافظت کارگران 

 یا  (Trench box) پيشرفت کار ساختاری قابل جابجایی داشته باشند. ضمناً با عناوین جعبه کانال

 (. 2شوند )شکل میپوشش کانال نيز شناخته 

 

                                                           
5 Upright 

2 Wales 
3 Cave-in 

4 protection system 
1 Support System 
6 Benching 
0 Shield 
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 هایگودبردارحفاظ گذاری  -2شکل 

 ار گودبرداری یك یهاوارهید که مکانيکی یا هيدروليکی چوبی و فلزی/ ایست سازه :1زنی(شمع کوبی )شمع 

از سرره بخش عمودی  اسررت و معمولاً شرردهیطراحها آن یختگیفرور از محافظت برای و نموده پشررتيبانی

(Upright)افقی  ،(Wales)  و عرضی(Strut)  (3است )شکل  شدهليتشک. 

 
 

 (Shoring) یزنشمع -3شکل 

شامل سيلندرهای آلومينيومی ی مهندسی است که شمع بندسيستم  : 2ي هيدروليک آلومينيومیشمع بند

های افقی )تير افقی( های عمودی )ایستاده( یا ریلبا ریل در اتصالهيدروليك بوده )مهارهای عرضی( و 

                                                           
5 Shoring 
2 Hydraulic aluminum pile 

https://www.google.com/search?q=aluminum+Hydraulic+pile&biw=1280&bih=908&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjKm-bxiNHKAhVBbRQKHRlEAFsQ7AkIKA
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ا ههای کناری گودبرداری و پيشگيری از ریزش دیوارهشوند. این سيستم جهت پشتيبانی از دیوارهاستفاده می

 شود.طراحی می

باشد به این صورت که برای محافظت کارگران از فروریختگی یا ریزش می روشی:  1سيستم شيبدارسازي

 کهیطوربهآید  به وجوددار )مورب( ای شيبنمایند که دیوارهبرداری میهای گودبرداری را طوری خاکدیواره

ایط رها پيشگيری شود. زاویه شيب نيز با توجه به تفاوت در عواملی نظير نوع خاک، شاز وقوع فروریختگی

 باشد. ، متغير میباراضافهمحيطی و وجود 

 دارشررخص صررلاحيتهایی که توسررط از جداول و چارت اسررت عبارت : 2شخخدهيبندطبقهجدولی یا  يهاداده

 د.گيرقرار می مورداستفادهو برای طراحی و ساخت سيستم حفاظتی  شدهتهيه

 .کندش خاک به داخل گودبرداری جلوگيری میباشد که از لغززنی میاز اجزای سيستم شمع : 3ورقه گذاري

 خاکی که عاری از رطوبت باشد. : 4خشک خا 

اسررت از شررن یا ماسرره غير رسرری یا با مقدار ناچيز رس. خاک گرانولی چسرربندگی  عبارت  : 5خا  گرانولی

 دهند. خاک گرانولی بههای گرانولی مرطوب، چسربندگی آشرکاری را نشان میشردیدی ندارد. برخی خاک

 شود.آسانی خرد میکه خشك است بهپذیر نيست و هنگامیهنگام مرطوب بودن شکل

اسررت از خاکی که ذرات آن توسررط عامل شرريميایی نظير کلسرريم کربنات، به هم  عبارت : 6خا  سخخيمانی

وسرريله فشررار انگشررتان به پودر یا ذرات که یك نمونه از آن در اندازه کف دسررت بهطوریاند، بهچسرربيده

 شوند.ده خاک خرد نمیجداش

شود شدت چسبناک بوده، خرد نمیاست از خاک رس یا با مقدار بالای رس که به عبارت :  7خا  چسبنا 

 و به هنگام مرطوب شدن، قالب پذیر است.

 و پایدار باقی بماند.  حفرشدهتواند با دیواره عمودی مواد معدنی جامد طبيعی است که می : 8سنگ پایدار

 عبارتست از خاکی که فضاهای خالی آن از رطوبت پرشده است. : 9شدهاشباعخا  

 

                                                           
5 Sloping 

2 Tabulated data 
3 Sheeting 

4 Dry soil 
1 Granular soil 

6 Cement soil 
0 Cohesive soil 

8 Stable rock 
7 Saturated soil 
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 22 از 00 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 اقدامات .6
 کليات -6-1

، انجام کار ها و ایجاد فضاهای مناسب در زمين جهت احداث یك سازة مشخصگودبرداری عبارت است از حفر کانال

 طورهبکه  برق، تلفن و غيره برای خدمات مختلفی چون خطوط انتقال گاز، آب، فاضلاب،  یگذارلولهو یا  تعميراتی

برداری و یا ترکيبی از این دو و نيز تخليه خاک و سنگ از محل، همراه است. بدین برداری یا سنگعمده با خاک

گودبرداری و برآورده کردن  پروانه کارو با صدور  گرفتهانجام گودبرداری شدهبازرسی مقدماتی از زمين  بایدمنظور 

قرار  مورداستفادههای ایمنی لازم ایجاد و روش مناسب کاری مشتمل بر کليۀ احتياطآن، تمامی موارد مندرج در 

 شدههانباشتفروریختگی یا فروپاشی گودال/ مواد ترین خطرات موجود در عمليات گودبرداری عبارتند از: . رایجگيرد

ر اتمسفافتادن و سقوط کردن/ در لبه گودال/ افتادن اشيا نزدیك گودبرداری/ تجهيزات متحرک/ سرخوردن، گير 

 زیرزمينی/ و ... ساتيتأس/ خطرات آب و سيلاب/ خطرناک

ا در راهنم عنوانبهتواند میاست که  شدهارائههای افراد مرتبط با گودبرداری يتمسئولی از اهم انمونهدر زیر 

راستای این راهنما تهيه که در  های اصلیشرکت و راهنماهای هاها در دستورالعملتعریف و تعيين مسئوليت

 قرار گيرد. مورداستفادهو ابلاغ خواهند شد، 
 

 الف( کارفرما

  یگودبرداراطمينان از ایجاد نظام پروانه کاری وی ه 

  یگودبرداراطمينان از حفاظت افراد شاغل و غير شاغل در محل 

 اتعملي و ایشان کار بر نظارت و پایش نحوه افراد، بررسی صلاحيت خصوص در جامع سيستم برقراری 

 برداریگود

 صاشخا و کارکنان برای گودبرداری و حفاری با مرتبط آموزشی یهادوره برگزاری جهت یزیربرنامه 

  دارتيصلاح

 اری گودبرد نزدیکی در یا بوده کار حال در کارکنان که زمانی ،در محل دارتيصلاح فرد حضورکردن  الزام

 هستند.

 منینااهنگام شناسایی شرایط  "کار توقف" دادن اجازه به کارکنان در خصوص  

 تهيه مواد و تجهيزات بدون عيب و ایراد 

 از  کهینحوبه، هاآن دکنندهيتولی استانداردهاو  هاهيتوصی تجهيزات و مواد توليدی مطابق با ريکارگبه

 مواجهه کارگران با خطرات جلوگيری نماید.

 شخص  اجازه وها بدون ارزیابی ار بردن مجدد آنحذف مواد و تجهيزات معيوب از سيستم و عدم بک

 دارتيصلاح
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 22 از 02 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 ،منظور حفاظت و ها در محل گودبرداری بهو جاده موانع سطحی بررسی وجود تأسيسات زیرزمينی

 پشتيبانی صحيح

 جود و با پتانسيلهای روباز گودبرداری و یا در نزدیکی اطمينان از انجام پایش اتمسفری در هنگام کار

 و تائيد آنخطرناک  هایمحيط

 گودبرداری و وجود  حفاظتی هایسيستم در شدهگرفته بکار تجهيزات و مواد ایمن شرایط از اطمينان

 هاها، راه روها و پلهها مانند رمپها و خروجیورودی

  حداقل در مورد ورود به گودبرداری، تست و یا پایش اتمسفر، شدهگرفتهتائيد اینکه کارکنان به کار ،

 .اندنمودههای شخص صلاحيتدار را دریافت اپراتوری و یا آموزش يتصلاح

 

 دارتيصلاح ب( شخ 

  ی )روزانه، قبل از شروع به کار و همچنين مواقعی که نياز باشدگودبرداری از محل بازرسانجام 

جود ، وتآلانيماشات ارتعاش از ناشی یهاشوک هوایی، آب شرایطتی از قبيل اتغيير از بعد مثالعنوانبه

 (اتمسفر خطرناک و ...

  یی که انتظار ورود کارکنان به محل گودبرداری وجود دارد.درجاهااجازه  فعال کردن یا عمليات 

  تی های حفاظسيستم مثالعنوانبه) رمعموليغ هاینصب ی حفاظتی و راهنماییهاستميسانتخاب نوع

 ی با عمق زیاد(.هاگودالبرای 

 ی سنگين یا برقی استفاده هانيماشیی که در آن از هاتيفعالر هنگام حضور در محل گودبرداری د

 .شودیم

  برای کارکنان و تجهيزات ممکن است وجود  یتوجهقابلحضور در محل گودبرداری زمانی که خطرات

 داشته باشد.

  HSE ج(

  ایمنی گودبرداری یهادستورالعملتهيه  

  یارگودبرد کارنظارت بر حسن اجرای سيستم پروانه 

 ناایمن فعاليت گونهسریع هر اصلاح و توقف 

  سفرپایش اتم یا و تست ورود به گودبرداری، ، حداقل در موردشدهگرفته کاراینکه کارکنان به  تائيد، 

 .اندنمودهلازم را دریافت  یهاآموزش یاپراتور صلاحيت

  تانسيل پ کهآنا در نزدیکی پایش اتمسفری در داخل گودبرداری ییی که هاکانالجلوگيری از فعاليت در

 .وجود دارد حضور اتمسفر خطرناک

 در خصوص گودبرداری صادرشدهو پروانه کارهای  هاثبت و ضبط تمامی گواهی 
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 د( کارکنان

  ،از کارکنان حق ورود به محل  كیچيهتا زمان فراهم شدن استانداردهای لازم و دریافت پروانه کار

 گودبرداری را ندارند. 

 وارد گودبرداری شود خود سرپرستی اجازهو با  فهيوظانجام تنها زمان. 

  نباید وارد گودبرداری شوند، برخورد تجهيزات در داخل گودبرداری وجود دارد امکانزمانی که.  

  یا در حد شدهکنترلیی که در آن آب جمع شده است نباید کار کنند مگر اینکه آب هایگودبرداردر 

 در حاضر محوطه مسئول/  HSE نماینده/  دارتيصلاح شخص توسط ایمن حدشود ) داشتهنگهایمن 

 (.شودیم داده تشخيص محل

 را به سرپرست خود گزارش نماید. فعاليت غير ایمن هرگونه 

 نماید استفاده لازم فردی حفاظت تجهيزات و لوازم از شدهاعلام کاری برنامه مطابق باید. 
 

 له انجام کاروسي ازلحاظگودبرداري  يهاروش -6-2

 :شودنوع تقسيم می گودبرداری به دو بندیدستهدر یك 

 روش دستی: .1

 عدم ایو خطرناک  فشارتحت ساتيتأس ایخطوط لوله و  یاز رو یبردارخاکدر صورت محدود بودن فضا/ 

 یبردارودنوع گ نی. در ارديگیمکلنگ و فرغون انجام  ل،يبا استفاده از ب ،یگودبردار آلاتنيماشبه  یدسترس

 :دیبا

 و د پيامد زیانبار به همراه داشته باشدتوانمیخطر برخورد پيکور با تاسيسات زیرزمينی که  -

 قرار گيرد. موردتوجهموارد ایمنی/ بهداشتی به هنگام تعميرات اساسی واحدهای صنعتی  -

 

 روش مکانيزه: .2

چون بيل مکانيکی و لودر  یآلاتنيماششود که از از این روش استفاده میبزرگ  یهابرداریدر گود معمولاً 

 شود.استفاده می

 از دیدگاه نوع محدودیت زمين نيز گودبرداری دو روش دارد:

 های محدود:گودبرداری در زمين .5
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 22 از 04 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

تر محدود(، کار گودبرداری بسيار حساس یهانيزم) های کوچکی که در اطراف آن ساختمان باشددر زمين

توانند به پایداری بناها لطمه وارد نموده شوند، میاهای موجود انجام میاست. زیرا گودهایی که در مجاورت بن

معمولا همراه با شمع بندی )سازه نگهبان  این روش این مشکل،  و ایجاد خسارت نمایند. جهت برطرف نمودن

 شود.موقت( اجرا می

 محدود:نا یهانيزمگودبرداری در  .2

ر ، لودتوسط بيل مکانيکی یگودبردارساختمانی نباشد، کار  نهگوچيهبزرگ که اطراف آن  های نسبتاًدر زمين

 یرگودبرداگردد. چنانچه نياز به و خاک توسط کاميون به خارج محوطه حمل می ایجادشدهو با شيب مناسب 

پذیرد. رعایت حداکثر شيب مجاز دیواره گودال از انجام می جیتدربههای مختلف این کار در لایه ،باشد عميق

 باشد.هم این روش مینکات م

 و صدور پروانه کار يگودبردارجهت عمليات  يزیربرنامه -6-3

هایی که باید قبل از شروع به عمليات گودبرداری پاسخ داده شوند به شرح زیر می باشد که باید سوال

 هنگام صدور پروانه کار گودبرداری و اجرای آن  مورد ملاحظه قرار گيرند:

 ی تعيين شده است؟نوع خاک محل گودبردار -5

 رطوبت در چه وضعيتی قرار دارد؟ ازنظرخاک  -2

 آیا خاک قبلا دچار اختلال شده است؟ -3

 تا چه حد گودبرداری بزرگ خواهد بود؟ -4

 باز خواهد ماند؟ صورتبهتا چه مدت گودبرداری  -1

 (؟..... و سرد/  شرجی و گرم/  خشك و گرم مثلاتواند رخ دهد)چه نوع شرایط هوایی می -6

 تجهيزاتی در محل کار گودبرداری وجود خواهند داشت؟ چه نوع -0

 های دیگر خواهد بود؟گودبرداری در نزدیکی سازه -8

 تواند مشکل ایجاد کند؟آیا  آب می -7

 زنی نياز خواهد بود؟ تا چه مقدار؟چه نوع شمع  -57

 ؟اندشدهمشخصکه ممکن است در طول گودبرداری با آنها مواجه شد،  ینيمرزیزتسهيلات   -55

 يداتی در برابر سقوط اشيا و افراد اندیشيده شده است؟تمه  -52

 های روزانه ایجادشده است؟در خصوص بازرسی یابرنامه  -53

 در خصوص بررسی احتمال وجود اتمسفر خطرناک ایجادشده است؟ یابرنامه  -54

 ای در خصوص کنترل ترافيك و جلوگيری از ایجاد ارتعاش ایجادشده است؟برنامه  -51
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 22 از 05 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 ای وجود دارد؟دن وسایل حفاظت فردی افراد برنامهدر خصوص فراهم کر  -56

 طرح مقابله با شرایط اضطراری ایجادشده است؟ -50

 ورتصبهشوند. این موارد باید این سوالات باید هنگام شروع کار و صدور پروانه کار گودبرداری پاسخ داده 

ه قرار گيرند. فرایند صدور ( مورد ملاحظToolbox talkشده و در جلسات توجيهی کار ) درآورده ستيلچك

. برای اطلاعات بيشتر به راهنمای نظام پروانه آورده شده است 4در شکل شماره پروانه کار و شروع فعاليت 

 ( مراجعه شود.MOP-HSED-Gl-200(1)عامل وزارت نفت )غيرو پدافند  HSEکار اداره کل 

 دنکاتی که براي صدور پروانه کار گودبرداري باید توجه شو-6-4

  هيچ نوع عمليات گودبرداری بدون اخذ پروانه کار نباید انجام شود و باید پروانه کار/ الحاقيه وی ه

پروانه کار/ الحاقيه پس از بازدید از محل و حصول  صادرکنندهگودبرداری قبل از شروع تکميل گردد.  

حاقيه / ال پروانه کاراست،  شدهخواستهاطمينان از تطبيق شرایط محيط با آنچه در پروانه کار / الحاقيه 

 . کندیمرا همراه با مسئول انجام کار تکميل و امضا 

  که تحت سرپرستی دیگری است مجاز نيست مگر با درخواست کتبی و تائيد  یامحوطهگودبرداری در

، در این صورت نيز تهيه و "نام و امضاء سرپرست تاسيسات یا محوطه "مسئول آن محوطه در قسمت 

است که عمليات گودبرداری در آن باید  یامحوطهپروانه / الحاقيه گودبرداری به عهده مسئول تنظيم 

 انجام پذیرد.

  پس از تکميل بندهای پروانه کار / الحاقيه و ترسيم و مشخص نمودن محل گودبرداری بر روی آن و

رسی تائيد، آن را جهت بر قرار گيرند )برقی، دستی( پس از مورداستفادهتعيين وسایل و ابزاری که باید 

 یهاشرکتعمومی اداره برق، مخابرات و مهندسی  مثالعنوانبهبه ادارات مربوطه  ینيرزمیزتاسيسات 

 است(. شدهاشاره 4شماره  کلش)در ها گرفته شود تا تائيد گواهی آن شدهارسالمربوطه 

  های لازم را گذرانده باشند و مجوز د آموزشبای کنندیمافرادی که پروانه کار/ الحاقيه گودبرداری را امضا

 را دریافت کرده باشند. شرکت تابعه HSEکار از اداره  یهاپروانه

  نوشته است نسبت به امضای پروانه صادرکنندهمسئول انجام کار ضمن تطبيق شرایط کار با آنچه که 

کار/ الحاقيه موظف است در موقع  نماید. مسئول انجام کار بعد از دریافت پروانهکار/ الحاقيه اقدام می

 بگذارد. مورداجراانجام کار کليه دستورات در پروانه کار/ الحاقيه را به 

  در صورت واگذاری کار به پيمانکار، افرادی که از طرف دستگاه نظارت )کارفرما( مجاز به اجرای کار

مسئول انجام کار  عنوانبهه امضاء مجاز ب اندنمودهگواهی لازم را دریافت  HSEباشند و از طرف امور می

 .باشندیم
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

  و برای هر قسمت باید پروانه کار جداگانه صادر گردد. برای هر  باشدیمصدور پروانه کار کلی، ممنوع

 یاهنظامکاری )مثلا کار گرم یا سرد( پروانه کار جداگانه  صادر شود )برای اطلاع بيشتر به راهنمای 

عامل غيرو پدافند  HSEدر صنعت نفت ابلاغی اداره کل  MOP-HSED-Gl-200پروانه کار به شماره سند 

 وزارت نفت مراجعه شود.

  برای انجام کار در محل گودبرداری باید پروانه کار گرم و یا سرد بسته به شرایط محل انجام کار صادر

 گردد.

 بت نس نيمع یواصل زمانمستمر و در ف صورتبه دیبا متريسانت 527از   شيکه ارتفاع کانال ب یدر موارد

و ...( اقدام نموده و در صورت وجود اتمسفر خطرناک   نيقابل اشتعال و اکس ،ی)سم یبه انجام گاز سنج

قدام ا یجهت انجام کار در محل گودبردار زيمحصور ن یورود به فضا هينسبت به صدور پروانه کار / الحاق

 شود.

  یط ناشی از قطع هوای ابزار دقيق، شکستگی لوله آب شرا مثالعنوانبهبه هنگام وقوع شرایط اضطراری

یا مواد نفتی )به دليل گودبرداری ناایمن(، باید طرح مقابله با شرایط اضطراری اعم از تدارک  ینشانآتش

 پمپ تخليه آب، تهيه گوه در سایزهای مختلف و ... فراهم شود.



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 02 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

آیا پروانه کار گودبرداري تکميل شده است  خير توقف

آیا تاسيسات زیرزمينی بطور کامل 
مشخ  شده اند و گواهی هاي مرتب  

دریافت شده است 

بلی

قسمت عمومی و بخش خطرات 
پروانه کار تکميل می شود

شخ  ص حيت دار و مسئول کار  
الزامات ورود به گودبرداري را 

فراهم می کنند

شخ  ص حيت دار و مسئول کار 
پروانه کار را ام ا می کنند و 

شرای  براي شروع کار ایم  فراهم 
می شود

آیا نياز به ورود کارگران به داخل گودبرداري شروع کار
است  کهي

بلی

خير

 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 08 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

  

 

داخل گودبرداري به   آیا نياز به ورود کارگران 
است 

نوع خا  تعيي  می گردد

سيستم هاي حفاظتی تعيي  
می گردد

تکميل پروانه کار گودبرداري

مرور پروانه کار به همراه تمامی 
کارکنان 

شروع کار

خير

براي تعيي  سيستم هاي 
حفاظتی به فلوچارت هاي 

16 و 15  14اشکال شماره 
مراجعه شود

 
 تکميل پروانه کار و شروع به کار گودبرداریفلوچارت فرایند : 4شماره  شکل

 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 09 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 تعيي   وجود تاسيسات زیرزمينی-6-5

یا  زیرزمينی مشخص احتمالینا تاسيساتمانند  ناشناختهباید خطرات  قبل از شروع به عمليات گودبرداری

 مواد نفتی مشخص شود و اقدامات زیر انجام گيرد:های آلوده به خاک

 تعيين محل تاسيسات 

 تماس با مالك تاسيسات 

  اطيبااحتگودبرداری 

 های بازپشتيبانی، حفاظتی یا برداشتن مناسب تاسيسات در گودبرداری یهانظامتفاده از اس 

 

سرپرست تاسيسات یا محوطه پس از تکميل بندهای پروانه کار / الحاقيه و ترسيم و مشخص نمودن محل 

س رقی، دستی(، پقرار گيرد )ب مورداستفادهگودبرداری در پروانه کار مذکور و تعيين روش و ابزاری که باید 

 . نمایداز تائيد آن را جهت بررسی تاسيسات زیرزمينی به ادارات مربوطه آن )برق، مخابرات و ...( ارسال می

 قرار گيرد: موردتوجهموارد زیر بایستی  یگرفتگبرقبا توجه به اهميت حفاظت در برابر 

  در اثر گودبرداری در مجاورت   یبرداربهره یا وقف کلی واحد توليدو  ت یفشارقو یهاکابلعدم قطع

 مراکز فرعی توزیع برق با ولتاژ بالا و...

  و بناها و تجهيزات  هاساختمانعدم قطع سيم اتصال به زمين 

  عمليات هنگامدر اثر تماس با کابل برق  یگودبردارنفرات  یگرفتگبرقجلوگيری از 

به روش  دیبا دارندفاصله یاز گودبردار( متريسانت 67فوت ) 2که  ینيرزمیز ساتيباز تاس هاییگودبردار

نوع خاک و عمق  نييبا تع 4 در شکل شماره شدهارائه فلوچارتگردد. سپس متناسب با  یگودبردار یدست

 استفاده شود. یمناسب کنندهتیحما دیبا یبردارخاک

 

 

 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 21 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 5کنندهتیحماو استفاده از  گودبرداری محل در ینيرزمیز يساتتاس وجود از یانمونه:1 شکل

 رفع موانع سطحی-6-6

و در صورت وجود خطوط تلفن،  قرارگرفتهمورد ملاحظه  ییهوا ساتيتاس ،یگودبردار تيدر هنگام انجام فعال

 ني. همچنرديمشورت صورت گ هاآن نيبا مالک دیو... که ممکن است خطرساز باشد با هاستونبرق، درخت، 

 برطرف گردند.  دیمخاطره کند با جادیکارگران ا یبرا تواندیکه م یموانع

 

 یسطح موانع از یانمونه: 6 شکل

 ورود و خروج از گودال-6-7

متر( یا  27/5فوت ) 4گودبرداری که  محلها یا هر وسيله خروجی ایمن دیگر باید در پلکان، نردبان، رمپ

از هر طرف با کارگر فاصله متر(  1/0فوت ) 21این مسيرها نباید بيش از  بيشتر عمق دارد، وجود داشته باشد.

 داشته باشد.

                                                           
5 Support 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 20 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 گودبرداری محل به خروج و ورود راه از یانمونه: 0 شکل

 براي تجهيزات سيار هشداردهندههاي سيستم-6-8

زمانی که تجهيزات سيار در مجاورت گودال، در حال کار کردن باشند و یا زمانی که لازم است چنين تجهيزاتی 

 داردهندههشسيستم  بایدو واضحی از لبه گودال ندارد  ميدمستقید هاآنو اپراتور  به لبه گودال نزدیك شوند

های توقف استفاده شود و در صورت امکان باید سعی شود که نظير موانع، علامت دستی یا مکانيکی یا چراغ

 .نمود استفاده راهنما عنوانبه نفر یك از باید .این تجهيزات دور از محل گودبرداری باشند
 

 (معلق بارهاي) بارهاي با پتانسيل سقوط-6-9

، قرار بگيرند. کارکنان باید در فواصل شوندیمحمل  آلاتنيماشکارکنان اجازه ندارند زیر بارهایی که توسط 

 از بار ليهتخ یا بارگيری هنگام به و در برابر بارگيری و بارگذاری تجهيزات، محافظت شوند. قرارگرفتهدورتر 

 سایلو این عملياتی محدوده است لازم... (  و سایدبوم لودر، مکانيکی، بيل جرثقيل، کاميون،) ایوسيله هر

 .نمایند خودداری هامحدوده این به ورود از نفرات و شدهنييتع

 

 

 

 

 

 

 

  

 سقوط پتانسيل با بارهای از ای نمونه: 8 شکل

 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 22 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 اتمسفر خطرنا -6-11

تظار یا اندرصد اکسي ن کم بوده و یا اتمسفر خطرناک وجود داشته باشد و در محل گودبرداری،  هنگامی که

ایی هبرداری در محلهای پست و کم ارتفاع یا گودگودبرداری در محل برای مثال ،وجود چنين اتمسفری باشد

 4قبل از ورود به عمق بيشتر از  ال، اتمسفر داخل گوداندشدهرهيذخکه در حوالی آن مواد خطرناک انبار و 

حفاظت کارگران ازجمله  منظوربهکافی  یهشدارها( باید چك شود و اقدامات احتياطی و متر 27/5فوت )

ورود هت ج اطلاعات بيشتر  کسب منظوربه) باید صورت گيرد. کافی تهویه مناسب گودال و تامين اکسي ن

و تجهيزات امدادی گودال ورود به داخل جهت حفاظتی تدابير ، درصد اکسي ن مجاز ازجملهبه فضای محصور 

ابلاغی اداره  MOP-HSED-Gl -202 به شماره سند فضای محصورورود به به راهنمای  ازيموردن اورژانسی

 مراجعه شود. عاملغيرو پدافند  وزارت نفت HSEکل 
 

 خطرناک اتمسفر با گودال از یانمونه: 7 شکل

 

 حفاظت در برابر جمع شدن آب-6-11

 شدن از آب است کار کنند است و یا گودالی که در حال انباشته پرشدهان نباید در گودالی که از آب کارکن

باشد.  تهگرفانجامآب  انباشت ان در برابر خطر ناشی ازات احتياطی کافی برای حفاظت کارکنمگر اینکه اقدام

اقدامات احتياطی ضروری برای حفاظت کارگران، بسته به نوع شرایط متفاوت است، اما شامل سيستم 

 .باشدیمو ... ب برای کنترل سطح انباشتگی آب آ حفاظتی برای حفاظت از ریزش دیوارها، خارج کردن

اطمينان از عملکرد  منظوربهآن استفاده شود  تخليه منظوربهاز تجهيزات خارج کننده آب  کهیدرصورت

 دار مورد پایش قرار گيرد. توسط شخص صلاحيت تجهيزات و عملکرد اپراتورها باید، آن مناسب و صحيح

یا دیگر  زهایرخاکفرعی  یرهايمساز  های سطحی اختلال ایجاد کند. بایدبرداری در زهکشی آباگر گود

 استفاده نمود.  الوسایل مناسب جهت جلوگيری از ورود آب به داخل گود



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 23 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 آب شدن انباشته حال در گودبرداری کار از یانمونه: 57 شکل

 مواجهه با ترافيک وسایل نقليه-6-12

 هایلباس یا هشداردهنده جليقه و بوده مجهز باید هستند، نقليه ایلوس مرور و عبور معرض در که کارکنانی

 مسير رد کانال کهیدرصورت .بپوشند هستند بالا دید تيباقابل فسفری )شب رنگ( یهارنگدارای  مناسب

 راغچ ،هشدار نوار) هشداردهنده علائم کانال از مناسب فاصله در است لازم دارد قرار عمومی نقليه وسایل تردد

 .شود نصب... (  و گردان

 

 پایداري و استقامت بناهاي مجاور-6-13

د، قرار گير خطردر معرض  ،یگودبردار لهيوسبهها، دیوارها و دیگر بناهای مجاور زمانی که استقامت ساختمان

 ود.شفراهم شمع گذاری  هایسيستم دبای کارکنانبناها و حفاظت  ایناطمينان یافتن از پایداری  منظوربه

، درا دار کارکنانمال ایجاد خطر برای که احت یهای دیوارستون پی و گونه فونداسيون وهر گودبرداری زیر

 :که زمانی یاستثنابهاست  رمجازيغ

 باشد شدهفراهماطمينان از ایمنی پرسنل و پایداری بنا  منظوربهسيستم حفاظتی  -5

 .انجام شودمستحکم  یسنگ یهانيزمدر  یگودبردار  -2

دور  یگودبردارکافی از  مناسب و طوربهکه بنا  تائيد نمایداین مطلب را  باتجربه دارتيصلاحشخص   -3

 .پذیرداز فعاليت گودبرداری تأثير نمی کهیطوربه باشدیم

خطری برای کارگران در بر  یگودبرداراین مطلب را تأیيد نماید که کار  باتجربه دارتيصلاحشخص  -4

 .نخواهد داشت



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 24 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 گودبرداری مجاور بنای ساختن پایدار از یانمونه: 55 کلش

 حفاظت کارگران در برابر سنگ یا خا  سست-6-14

اخل به دافتادن مواد و تجهيزاتی که ممکن است با  سقوطو  سرخوردن، ان باید در برابر ریزش گودالکارکن

 فوت 2مواد و تجهيزات را حداقل  باشد که یاگونهبهمحافظت شوند. حفاظت باید  ایجاد خطر کنند، گودال

تادن ز افا مؤثر طوربهمتر( دورتر از لبه گودبرداری حفظ و نگه دارد و یا با استفاده از ادوات نگهدارنده  65/7)

و یا در صورت لزوم ترکيبی از دو روش را به  هگودبرداری پيشگيری نمودبه داخل محل  هاآنو سرخوردن 

 .کاربرد

 

 گودال لبه با تجهيزات و شدهانباشته خاک بين صلهفا حداقل: 52 شکل

 هایبازرس-6-15

 منظوربهدار های حفاظتی توسط شخص صلاحيتو سيستم الهای اطراف گوداز محلباید روزانه  بازرسی

تی، های حفاظ، نقص در سيستمشود گودال دیواره های شرایطی که ممکن است منجر به ریزشنشانه یافتن



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 25 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

و  تجربهانجام شود. بازرسی باید توسط شخص با، زيآممخاطرهای خطرناک یا دیگر شرایط وجود اتمسفره

 گونههربروز همچنين بعد از  هنگام انجام کار صورت بگيرد.قبل از شروع کار و در صورت نياز در  دارتيصلاح

 ود. بازرسی انجام ش دبایدارد نيز  پتانسيل ایجاد خطرباد و باران یا هر رویدادی تغيير در شرایط جوی شامل 

 زيآممخاطرهط شواهدی مبنی بر وجود شرای )مسئول محوطه، ناظر پيمانکار(دارشخص صلاحيت کهیهنگام

مکن م خطرناک یا دیگر شرایط خطرناک که ، اتمسفرهایی حفاظتیها، نقص در سيستمنظير ریزش احتمالی

 تا اینکه اقدامات احتياطی نمایددور  از منطقه خطر ا راهد آنپيدا کرد، بای روبرو گردند هاآنبا  است کارکنان

 .لازم برای ایمن کردن محل صورت گيرد

 های مهم و مواردی که باید بازرسی شوند : زمان

ها و احتمال عد از وقوع اتفاقب -3در شرایط کار تغيير ایجاد گردد هر موقع که  -2قبل از شروع به کار  -5

زمانی  -4 (ایجاد ارتعاش، برخورد با تاسيسات زیرزمينی و ...هوایی،  و رایط آبش)تغيير بروز شرایط ناایمن 

 که عمليات پر ریسك باشد.

 در نظر گرفته شوند: هایبازرسدر  موارد مهمی که باید

خطرناک، منابع  ها و ...( اتمسفرها، مهاربندیبندیها، پلهها، شيب بندیزنیحفاظتی )شمع یهاستميس

 برق، هوای ابزار دقيق، ترافيك و ... یهاکابلرهای سطحی، تاسيسات نظير وجود ود آب،  باارتعاش، وج

 حفاظت در برابر سقوط-6-16

بر در نظر گرفته شود.  ایمنی یروهاادهيپعبور نمایند باید  هاکه نياز است کارکنان از روی گودال جاهایی

یا  متر( 8/5) فوت 6با عمق  کانالی یکاری که در لبه گيرد. هرهای فيزیکی کافی قرار حفاظ ها بایدروی آن

ها، ، فنسهالیگارد ر نياز به تامين . بدین منظور گرددباید از خطر سقوط محافظت  شود،انجام میبيشتر 

)برای کسب اطلاعات بيشتر به دستورالعمل کار در ارتفاع به  باشدمی هشداردهندهیا نوارهای  موانع، پوشش

 وزارت نفت مراجعه شود.  عاملو پدافند غير HSEابلاغی اداره کل  MOP-HSED-In-201 شماره سند 

 

 تجهيزات حفاظت فردي-6-17

موارد زیر وسایل  ها بایستی مجهز به تجهيزات حفاظت فردی مناسب باشند.ها و کاناله کارکنان در گودالکلي

 : شوندیمنياز استفاده  برحسبحفاظت فردی که در عمليات گودبرداری 

 ... کلاه ایمنی برای حفاظت از سقوط اشيا، تماس فيزیکی با اشياء سخت، شوک الکتریکی و 
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 بریدگیی مواقع برای جلوگيری از سوختن، سایش، گزش حشرات، پوشيدن لباس کار در همه 

 کفش ایمنی یا چکمه مناسب 

 جليقه هشدار در مناطق ترافيکی 

  زنیبرش و ... به هنگام انجام عمليات سنگ یابزارهادیگر استفاده از حفاظ صورت و چشم مناسب و  

 های مناسب هنگام کار با مواد سوزاننده، سایشی، برنده و ...استفاده از دستکش 

  استفاده از تجهيزات حفاظت تنفسی 

 استفاده از تجهيزات حفاظت گوش هنگام مواجهه با صدای بالا 

 ادهاستف نجات طناب به متصل مهار دار یهالباس از باید کنندیمدر ارتفاع کار  که کارکنانی کليه 

 لک در و بوده مجزا رودیم کار به مواد وانتقالنقل جهت که طنابی هرگونه از باید نجات طناب. نمایند

 .باشد کارگر به متصل صرفا گودال در کار زمان

   اش جهت گودبرداری ) دستکش ضد ارتع ازجملهسایر وسایل حفاظت فردی که متناسب با نوع کار

 دستی با پيکور و ... ( ممکن است نياز باشد.

 هاي حفاظتیانتخاب سيستم-6-18 

بندی شيبدارسازی و پله ازجملههای حفاظتی ها از سيستمجهت حذف و کنترل خطر ریزش باید در گودال

 گودال و فضای یهاوارهیدهای گودال یا پشتيبانی از دیوارهای گودال یا قرار دادن سپر حفاظتی بين دیوار

وع ن ت حذف و کنترل مخاطرات بستگی به عواملی از قبيلکار، استفاده گردد. طراحی سيستم حفاظتی جه

یا سایر عمليات در حال اجرا در آن  وهواآبخاک، عمق برش، رطوبت موجود در خاک، تغييرات ناشی از 

 . باشدمنطقه می

 ،پشتيبانهای های حفاظتی شيبدارسازی، پله زنی، سيستمسيستم لهيوسبه ر یك از پرسنل در گودال بایده

 زمانی که: یاستثنابههای حفاظتی از ریزش محافت شوند ها و  دیگر سيستمحفاظ

 شود.محکم انجام  یسنگ زميندر  کاملاًگودبرداری  -5

 دار،و آزمایش صورت گرفته توسط شخص صلاحيت شته( دامتر 2/5فوت ) 4کمتر از  عمقگودبرداری  -2

 دهد.ننشانه و دليلی مبنی بر پتانسيل ریزش گودال نشان 

احتمال  دارتيحصلاشخ   کهیدرصورتمتر(  2/1فوت ) 4با عمق کمتر از  يهايدر گودبردارتوجه: 

استفاده  هاکنندهتیحمادار کردن  پله بندي یا سایر از شيب درا تشخي  دهد  بای ریزش وقوع

 شود.
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 

 متر( 1/5)فوت 1با عمق کمتر از  یگودبردارنمونه  :53 شکل

شود ها وارد میی بارهایی که بر آنهظرفيت مقاومت و تحمل هم ،بدون هيچ نقصی دهای حفاظتی بایسيستم

 د.نیابد را داشته باشها انتقال میو یا به آن

 شوند: تقسيم می دودستههای حفاظتی به سيستم

 های حفاظتیزنی، حفاظ گذاری و سایر سيستمشمع یهاستميس  

 عمل شود. 56و 51، 54در اشکال شماره  شدهاشارههای حفاظتی باید طبق مراحل انتخاب سيستم منظوربه      

                 

 

 

 

 

داراي مجوز و  متخص توس  یک باید متر(   6فوت ) 21با عمق بيش از  يهايگودبردارتوجه: 

 مجرب طراحی شود
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 

 سيستم حفاظتی برای گودبرداریانتخاب نوع  فرایند فلوچارت:  54 شماره شکل

 

 

 

 

 

 

 

آیا عمق گودبرداری بيش از 
متر است؟ 5/2

گودبرداری ممکن 
است با کناره های 
عمودی ساخته شود

آیا  همه گودبرداری در یك 
سنگ پایدار می باشند؟

پتانسيل فروریختگی 
وجود دارد؟

گودبرداری باید شيب 
دارشده، شمع زنی شده یا 

حفاظ گذاری شود

بلیخير

بلی

خير بلی

خير

برای شيب دار کردن و پله بندی طبق 
و برای  51فلوچارت شکل شماره 

شمع زنی و حفاظ گذاری طبق 
 عمل شود 56 فلوچارت شکل شماره
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 

 

 کردن و پله بندی گودبرداری دارشيبنحوه فلوچارت فرایند : 51 شکل شماره

 

 

تصميم به انتخاب 
شيب دار کردن به 

عنوان سيستم حفاظتی 

گودبرداری باید با سه گزینه زیر 
تطابق داشته باشد

  Cبایدخاک از  نوع 
باید شيب 3 فرض شود
در   5/1   5کمتر از

نظر گرفته شود

خير

بلی

   6-0پيوست-مجاز های بندی پله و ها شيب بيشترین.

  6-0پيوست- جداول با مطابق ها داده از استفاده با طراحی.

   6-0پيوست-متخصص مهندس وسيله به طراحی.

دسته بندی خاک صورت 
گرفته است
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 

 و حفاظ گذاری زنیشمعنحوه انتخاب  فرایند : فلوچارت56شکل شماره 

 

 ظتیهاي حفانصب و برچيدن سيستم 

 باید ،بينی پيش قابل هاینقص دیگر یا سقوط لغزش، از جلوگيری برای حفاظتی هایسيستم اجزای 

 .شوند متصل یکدیگر به ایمن صورتبه

 سمت هب پایين قسمت از باید دنيبرچ. شود شروع گودبرداری پایين سمت به بالا قسمت از باید نصب 

 .شود انجام بالا

تصميم به  انتخاب 
شمع زنی و حفاظ 
گذاری  به عنوان 
سيستم حفاظتی 

گودبرداری باید با چهار گزینه زیر 
تطابق داشته باشد

بلی

 6-0پيوست-طراحی با توجه به نوع خاک و  با استفاده از سيستم شمع زنی الواری و  سيستم شمع زنی هيدروليك آلومينيومی .
 طراحی با استفاده از داده های ارائه شده توسط شرکت های سازنده
   طراحی با استفاده از داده ها مطابق جداول
 طراحی توسط مهندس متخصص

دسته بندی خاک 
الزامی می باشد
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 ستمسي در احتمالی یهانقص هرگونه به و شوند آزاد اطيبااحت باید ظتیحفا سيستمها یا اجزاء مولفه 

 .شود توجه باید گودبرداری و

 گيرد صورت حفاظتی هایسيستم برداشتن با زمانهم باید گودال کردن پر. 

  تردد وسایل نقليه  یهامحلبتونی و یا آسفالته واحدهای عملياتی و  یهامحوطهدر مورد پر کردن گودال در

 موارد زیر رعایت گردد:

درصد تراکم  به روش آشو اصلاحی  577، رگلاژ و با یپاشآبپخش،  اهگودالمجددا در  شدهبرداشته یهاخاک -

 باشد. متریسانت 51ضخامت این قشرها پس از کوبيده شدن حداکثر  کهیطوربهکوبيده شوند 

 یخته شوند.ر هایگودبردارحاصل از تخریب سطحی نباید به داخل  یهانخاله -

 پوشش نهایی)بتن یا آسفالت( طبق مشخصات اوليه )قبل از تخریب( اجرا گردند. -

 

 گودبرداريایمنی در ارتباط با  سایر موارد-6-19

 سرپرست  باشدهایی که کارگر در داخل گودال بوده و یا عمليات گودبرداری در حال انجام میزمان

 باید در محل باشد. دارتيصلاح

  متر عمق که نياز است کارگر به آن وارد  1/5باید بر روی هر گودالی با بيش از  دارتيصلاحشخص

 باشد. حضورداشتهشود 

 :کارگرانی که به عمليات گودبرداری مشغول هستند باید با موارد زیر آشنا باشند 

  و حفاری یبردارخاکالزامات استاندارد 

 تمرین انجام کار 

  اریگودبرداری و حف باکارخطرات مرتبط 

 های محافظت در برابر خطرات گودبرداری و حفاریروش 

 های حفاظتیزنی و سایر سيستمتجهيزات شمع 

 استفاده از لوازم حفاظت فردی 

  خطرات جوی 

  ،های اوليهکمك و امدادرسانیوضعيت اضطراری 

 حفاظت از سقوط 

 فضای محصور 

 تجهيزات متحرک 

 و سایر موارد مرتبط با گودبرداری 
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 دیگری باشند، باید اقدامات احتياطی  فعاليترت محل گودبرداری کارگرانی مشغول به اگر در مجاو

 .برای ایمنی آنان به عمل آید

  روهای اطراف محوطه گودبرداری و حفاری باید روشنایی کافی تامين شود ها در کليه معابر و پيادهشب

ابلوهای شبرنگ و غيره در اطراف ، تهای احتياطشبانه از قبيل چراغ هشداردهنده علائمو همچنين 

 موقعبهو  ایمنکليه عابران و رانندگان وسایل نقليه از فاصله  کهیطوربهنصب گردد،  محصورشدهمنطقه 

 .متوجه خطر گردند

 ( هنگام انجام گودبرداری در شب، تامين روشناییHand lamp با استفاده از منبع تامين )ایمن  ییروشنا

 نظر گرفتن شرایط محيط الزامی است.در درون گودال با در 

 .در صورت گودبرداری در کنار جاده، نياز به احداث راه انحرافی بررسی گردد 

 با بيل و کلنگ باید کارگران به فاصله کافی از یکدیگر به کار گمارده شوند یدر حفار.  

  ار با ادارات ایمنی واحدهای صنعتی، حتما لازم است قبل از انجام ک یهاجادهدر صورت گودبرداری در

 هماهنگی گردد. ینشانآتشو 

  به هنگام گودبرداری در ایام تعطيل و یا در پایان وقت اداری، لازم است مسئوليت محوطه مربوطه

 )جهت تائيد پروانه کار و نظارت( مشخص شود.

  وقف تنامشخص )جدید( برخورد گردد بلافاصله کار م ینيرزمیزچنانچه حين گودبرداری به تاسيسات

 هماهنگ گردد. ینشانآتشو با ادارات مهندسی و ایمنی و 

  ائيد ، تسطيح و کوبش خاک با تحفرشدهبعد از اتمام فعاليت گودبرداری، باید نسبت به پر کردن گودال

 اقدام شود. دارتيصلاحشخص 
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 هاپيوست .7
 گودبرداری ایمنی ستيلچكنمونه  -0-5

 یکار گودبردارپروانه  -0-2

 خاک رایج شکلاتم -0-3

 انواع خاک -0-4

 ارزیابی نوع خاک یهاروشتجهيزات تست و  -0-1

 های حفاظتیسيستم -0-6
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمنی گودبرداری ستیلچک: نمونه 1-7پیوست شماره 
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 گودبرداري ایمنی ستيلچکنمونه 
ها بوده مهمی که متناسب با نوع فعاليت آناید علاوه بر موارد ذیل نکات ب هاشرکتو  شدهارائهنمونه  عنوانبهذیل  ستيلچك

 اضافه نمایند. ستيلچكداشته باشد به این را پتانسيل بروز حوادث  تواندیمو 

 گودبرداري ایمنی ستيلچک

 :کنندهليتکمنام و نام خانوادگی   تاریخ تکميل:

 گردد ستيلچكضميمه  کروکی :مهندسی اداره کروکی شماره

 :پروانه کار شماره

 خير بلی یموردبررسموارد  ردیف

   پروانه کار 1

   دریافت شده است؟ ربطیذزم )کروکی مهندسی( از ادارات آیا گواهی لا 5-5

 صادرشده)کروکی مهندسی(  ربطیذاز ادارات  اخذشدهگودبرداری متناسب با گواهی  / الحاقيهآیا پروانه کار 5-2

 است؟

  

   بارها و موانع سطحی 2

 دهشمشخص یگودبرداردر نزدیکی محل ... و هاستون درخت، برق، تلفن، خطوط تاسيسات و موانع هوایی شامل 2-5

 ؟اندشده یگذارعلامتو 

  

   ینيرزمیزتاسيسات  3

رایط نامه مقابله با شو اطلاع مسئولين مربوطه و داشتن برتاسيسات زیرزمينی  قبل از شروع گودبرداری از وجود 3-5

 است؟ شدهحاصلاضطراری اطمينان 
  

   گودال از خروج و ورود 4

   است؟ شدهفراهممتر( از گودال  1/0فوت ) 21آیا مسيرهای عبور و مرور مناسب برای ورود و خروج )در هر  4-5

   ؟ است ودالگ لبه از بالاتر سانتيمتر 77 حدود و ایمن بوده شدهاستفاده یهانردبان آیا 4-2

   سيار و ترافيک سنگي  تجهيزات 5

 نظير هشداردهنده ، سيستمباشندیم کردن کار حال در گودال، یك مجاورت در سيار تجهيزات که زمانی 1-5

 شود؟می استفاده ایست - هایچراغ یا مکانيکی یا دستی علامت موانع،

  

   اند؟مشخص پوشيده هشداردهنده، جليقه  آیا کارکنان در معرض عبور و مرور وسائط نقليه 1-2

   است؟ رعایت شده مکانيکی بيل نظير کار حال در آلاتنيماش و افراد ایمن بين فاصله آیا 1-4

   معلق بارهاي اب مواجهه 6

 حمل نسنگي تجهيزات سایر یا بالابر توسط که معلقی بارهای زیر هشدارهای لازم برای عدم تردد کارکنان از آیا 6-5

 ؟وجود دارد ،شوندیم

  

   اتمسفر خطرنا  7

   شده است؟ یگاز سنجخطرناک هوای محل گودبرداری  اتمسفر 0-5

   آب شدن جمع برابر در حفاظت 8

   است؟ شدهگرفتهباشد و الزامات کافی در ارتباط با خطر تجمع آب در نظر ها خالی از آب میآیا گودبرداری 8-5

   است؟ شدهگرفتهدر نظر  دارتيصلاحاسب تخليه آب زیر نظر فرد آیا تجهيز من 8-2
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   است؟ شدهگرفتهدر نظر  هایگودبردارآب رو در محل جهت جلوگيری از ورود آب به  یرهايمسآیا کانال و  8-3

   سست خا  یا سنگ برابر در کارگران حفاظت 9

 ودالگ داخل به افتادن با است ممکن که تجهيزاتی و مواد تادناف و سرخوردن گودال، ریزش برابر در آیا کارگران 7-5

 حفظ گودبرداری لبه از دورتر( فوت 2) متر 65/7 حداقل تجهيزات و )مواد ؟اندشدهمحافظت کنند، خطر ایجاد

 شوند(می یدارنگه و

  

   سقوط برابر در حفاظت 11

   است؟ شدهگرفته نظر در ایمنی مسيرهای عبور نمایند عبور هاگودال روی از کارکنان است نياز که آیا جاهایی 57-5

   است؟ شدهداده قرار کافی فيزیکی یهاحفاظ هاگودال یروی همه آیا بر 57-2

 ها،فنس ها،ریل گارد اکردنيمهاست ) شدهمحافظت سقوط خطر از شود،می انجام ی گوداللبه در که کاری هر 57-3

 شی(؟بندک یا هاپوشش موانع،

  

   فردي حفاظت تجهيزات 11

مناسب )کفش و کلاه ایمنی، گوشی  فردی حفاظت تجهيزات به مجهز هاکانال و هاگودال در کارکنان آیا کليه 55-5

 باشند؟ارتعاش و ...( می مناسب، عينك حفاظتی و دستکش ضد

  

   بازرسی 12

 مسفرات ،...( و هایمهاربند ها، بندی پله ها، بندی شيب ،هایزنشمع) حفاظتی هایکار سسيستم به شروع از قبل 52-5

 ؟شوندیمترافيك بازرسی  ،ساتيتأس سطحی، بارهای آب، وجود ارتعاش، منابع خطرناک،

  

 یك طتوس گودال و قبل از ادامه کار شوندیم خطر افزایش موجب که ییهااتفاق دیگر یا بارندگی وقوع از بعد آیا 52-2

 گیفروریخت و لغزش برابر در را دیگری حفاظتی اقدامات نياز صورت در  تا شودیم بازرسی احيتدارای صل فرد

 نماید؟ تعيين

  

 ارک مشغول کارگران حفاظت برای لازم اقدامات و گودال ریزش تعيين منظوربه گودال از روزانه هایبازرسی آیا 52-3

 ؟شودیم انجام گودال در

  

   آموزش افراد 13

   ؟اندگذراندهلازم را  یهاآموزشآیا همه کارکنان درگير در گودبرداری  53-5

   حفاظتی يهاستميس 14

زنی قرار دارند، توسط یك سيستم شمع هاآنآیا دیوارها یا بعدهای گودال که کارگران در معرض خطر حرکت  54-5

 ؟اندشدههای وسایل حفاظتی ایمن کردن  و یا سایر سيستم داربيشیا 

  

   زنی و پر کردن گودالشمع دنيبرچ 15

   شود؟می آغاز گودال پایين قسمت از گودال یهاکنندهتیحما حذف و گودال کردن پر آیا 51-5

گودبرداری شده، پس از اتمام کار، مطابق استاندارد و زیر نظر ادارات  یهامحلو کوبش  یزیرخاکآیا عمليات  

 گيرد؟مهندسی انجام می

  

 گودال، بالای سمت از هاکنندهتیحما و هاجك ایمن  کشيدن بيرون منظوربه ییهاطناب ناپایدار، یهاخاک در 51-2

 ؟شودیم استفاده گرفتند، فاصله گودال از کارگران نکهیبعدازا

  

   ؟شوندیم پر دوباره غيره و ،هاچاه ،هاچاله موقت، یهاچاه همه عمليات، اتمام از پس 51-3
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکار گودبردار: پروانه 2-7پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 38 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 گودبرداري کار نمونه پروانه
نام 

 شرکت)اصلی/فرعی( 

 شماره پروانه کار: گودبرداریکار نمونه پروانه 

 کار سرد شماره: ..........     نه مربوطه: کار گرم شماره: .................          امحل انجام کار:                                 پرو
 : ازيموردنهای الحاقی گواهی

 . گواهی کار:                                             شماره:         5.  

 . گواهی کار:                                             شماره: 2  

 شماره:          . گواهی کار:                                   3  
  شماره:                                     . گواهی کار:4  

 ادامه از پروانه شماره: ..... )در صورت نياز(

مدت اعتبار)حداکثر یك 

 (: یکارنوبت

از ساعت:  ...........   مورخ:   /   

                             / 

   تا ساعت: ...........   مورخ:   /

                             / 

کروکی محدوده دقيق انجام کار، مناطق ممنوعه، مسيرهای دسترسی و  واحد )محل گودبرداری(: 

 فرار اضطراری و ...

 

  

 

 

 

 در صورت نياز از پشت صفحه استفاده شود

 شماره تحليل خطرات 

 شود( به پيوست ارائه هانقشهشرح کار )تعداد نفرات، روش کار و 

 بازرسی از محي  کار

 چرا خير  خير بلی شرای  مورد بازرسی

    است؟ شدهمشخص یزیرگچیا  یگذارعلامتآیا محل گودبرداری با 

    باشد؟آیا نياز به احداث جاده انحرافی می

    است؟ شدهفراهمبند زن و نوار راهآیا علائم ترافيکی و چراغ چشمك

هت نصب حفاظ و نرده در اطراف محل گودبرداری لازم ج ینيبشيپآیا 

 است؟ آمدهعملبه

   

آیا نردبان مناسب جهت تردد کارکنان به داخل محل گودبرداری 

 است؟ شدهفراهم

   

آیا وسایل لازم جهت پيشگيری از ریزش دیواره کانال یا محل 

 است؟ شدهینيبشيپگودبرداری 

   

    هماهنگی شده است؟  ینشانآتشآیا با ادارات ایمنی و 

آیا به کارهایی که ممکن است اجرای این کار را به خطر اندازد توجه 

 گردیده است؟

   

های گودبرداری به خطوط هوایی برق وجود آیا احتمال برخورد دستگاه

 دارد؟

   

های آیا احتمال برخورد با تاسيسات زیرزمينی و مدفون )کابل

ی فاضلاب و ...( در محل گودبرداری وجود هازیرزمينی برق، تلفن، چاه

 دارد؟

   

جود مو مدفون ريغلازم از صاحبان تاسيسات زیرزمينی و  یهاپروانهآیا 

در محل در خصوص گودبرداری اخذ گردیده است؟ در صورت اخذ 

 پروانه، کپی آن ضميمه گردد. 

   



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 39 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

گودبرداری در دسترس است و حدود جغرافيایی محل  آیا کروکی محل

 گودبرداری مشخص گردیده است؟

   

ه نظير پروانه ورود ب هاپروانهآیا انجام گودبرداری نياز به ارجاع به سایر 

 فضای بسته، کار گرم، الکتریکی و ... دارد؟

   

سستی زمين و کانال به علت ریزش باران  ازنظرآیا ایمنی گودبرداری 

 ؟در روزهای قبل برای عمليات گودبرداری مناسب است

   

 ازيموردنوسایل حفاظتی 

 پایه، حمایل تمام بدن/مهارکننده و ...(:قرار گيرند)نردبان، سه مورداستفادهمرتبط با ایمنی که باید  ابزارآلاتتجهيزات/
 

           ای               کلاه پارچه □کلاه ایمنی                             □لباس کار مخصوص                        □

 گوشی داخل گوشی                       □گوشی هدفونی                          □عينك ایمنی                            □حفاظ صورت                               □

 (    Air lineدستگاه هوارسان ) □(      SCBAدستگاه هوای فشرده )□(              دار لتريفماسك شيميایی ) □

 نشيمنگاه کار در ارتفاع  □تور ایمنی                                 □کمربند کامل بدن )هارنس(          □کمربند ایمنی                              □

    دستکش وی ه               □دستکش کار                                 □

 (: .........................................                       دیينماچکمه ایمنی                           سایر وسایل )ذکر □                    کفش ایمنی             □

 لازم: يهااطياحت

 

ار دانم و محل کانجام این کار کاملاً ایمن میکليه شرایط بالا را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمينان حاصل نموده و محوطه را برای 

 ام.           را به سرپرست اجرای کار نشان داده

 /محوطهیکارنوبتنام و امضاء رئيس/مسئول تاسيسات/

 برقرارشدهاست و اقدامات احتياطی  شدهنصباند، پروانه در معرض دید و کارگران آموزش لازم را دیده شدهییشناساکليه خطرات محيط کار 

 است.

 نام و امضاء سرپرست انجام کار 

 است.  برقرارشدهشرایط محيط کار ایمن بوده و اقدامات احتياطی 

 نام و امضاء ناظر

 تکميل کار

 اندشدهدادهو ترتيب کارگاهی قرار  بانظماند در وضعيت ایمن و قرار داده مورداستفادهتجهيزاتی که   هرگونهسایت و 

ء سرپرست انجام کارنام و امضا  

اعتبار زمانی آن به  □تعليق درآمد )پروانه باطل شد( /  به حالت □تکميل و تحویل گردید/  □الذکر در ساعت ......................................... کار فوق

 پایان رسيد و با پروانه دیگری ادامه خواهد یافت                        

/محوطهیکارنوبتسيسات/مسئول محوطه/رئيس نام و امضاء رئيس تا  

 توزیع نسخ:                             

 HSE. 3. سرپرست انجام کار                  2(       یکارنوبت)رئيس/مسئول تاسيسات، محوطه،  صادرکننده. 5   

 

 محل کروکی و سایر توضیحات:

 

 و حصول اطمينان از تحویل نسخ به مسئولين مربوطه، مجاز خواهد بود. پروانه کارشروع به کار پس از تکميل و امضاء 

 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 41 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاک رایج : مشکلات3-7پیوست شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 40 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 مشکلات رایج خا 

 خاک معمول هایشکست. باشدمی گودال دیوار کل یا ی ازبخش ریزش عنوانبه (Soil failure) خاک شکست

 به نجرم فاکتور نیترجیرا خاک خوردن ليز. باشدمی گودال یك روریختگیف یا رمنتظرهيغ نشست عنوانبه

 .باشدمی خاک شکست

  اتفاق خاک( sliding) خوردن ليز توسط که ایمنی غير کاری شرایط از تواندمی مناسب نظارت و ریزیبرنامه

 هاگودبرداری همه در تواندمی خاک خوردن ليز باشد، اجرانشده ایمنی هایاحتياط اگر. نماید جلوگيری ،افتد

 50 شکل. شود ایجاد (با جعبه کانال شدهحفاظت هایگودبرداری و شده بندی شيب هایگودال حتی)

 .دهدمی نشان را خاک شکست

 

 خاک شکست -50 شکل

برای مثال افزایش یا کاهش در رخ دهد. برش باز یا گودال تواند در یك میو تغيير شکل  چندین نوع تنش

کست زیر برخی از علل رایج شهای داشته باشد. شکلنامطلوبی بر پایداری گودال  ريتأثتواند ن رطوبت میميزا

 دهد.ها را نشان میگودال

 يهاشکاف ( تنشیtension cracks) 

که از بالای بعد عمودی  گودالعمق  چهارمسهتا  دومكی اندازهبهافقی  فاصلهكیهای تنشی معمولا در شکاف 

 دهد.شکاف تنشی را نشان می 58افتد. شکل اتفاق می ،شودیم یريگاندازه آن

 

 

 تنشی شکاف -58 شکل



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 42 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

  ( ليز خوردن یا بهمsliding) 

 دهد.را نشان می خوردن ليز 57. شکل باشدهای تنشی میشکاف جهيدرنتليز خوردن یا بهمن 

 

 خاک خوردن زيل: 57 شکل

 ( واژگونیToppling ) 

د که دهتواند باعث واژگونی خاک شود. واژگونی وقتی رخ میتنشی همچنين میشکاف ردن، علاوه بر ليز خو

واژگونی  27. شکلداخل گودال واژگون شودد خط شکاف تنشی، برش خورده و به بعد عمودی گودال در امتدا

 دهد.خاک را نشان می

 

 واژگونی :27شکل

 

 ( نشست و برآمدگیSubsidence and Bulging) 

ایجاد  خود، باعث نوبهبهتواند استرس نامتعادل در خاک ایجاد کند، که برداری پشتيبانی نشده مییك گود 

فرونشست در سطح و ایجاد برآمدگی در بعد عمودی گودال شود. این وضعيت اگر اصلاح نشود، موجب 

خاک را  یبرآمدگنشست و  25. شکل شوددر داخل گودال می کنانشکست شده و باعث به دام افتادن کار

 دهد.نشان می



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 43 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 : نشست و برآمدگی25 شکل

 ( خيز برداشت  و یا فشردگیHeaving or Squeezing) 

وزن خاک مجاور ایجاد  ناشی ازخيز برداشتن یا فشردگی قسمت پایين گودال توسط فشار رو به پایين  

خيز  22شکل  .واقع گردد ،است شدهنصب یدرستبهیا حفاظ  زنیشمعتواند حتی زمانی که شود. فشار میمی

 دهد.برداشتن خاک را نشان می

 

 برداشتن خيز :22 شکل

 (جوششBoiling) 

شود. سفره آب در سطح بالاتر از قسمت می ایجادآب در قسمت پایين گودال  یتوسط جریان به سمت بالا 

ند و کایجاد میدر پایين برش  "ناگهانی"یك شرایط  باشد. جوششیکی از علل جوشش می تحتانی گودال،

 23. شکل ایجاد شوداست،  شدهتیتقویا جعبه ترانشه  زنیشمعتواند حتی زمانی که گودال توسط می

 دهد.جوشش در کانال را نشان می

 

 جوشش :23 شکل



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 44 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 (  واحد وزن خاUnit Weight of Soils) 

. یك فوت مکعب از هستاشاره به وزن واحد خاک دارد. وزن خاک با توجه به رطوبت و نوع آن متفاوت 

تواند بيش از از خاک می مترمکعبیا بيشتر و یك  کيلوگرم( 64- 17) پوند 547تا  557تواند از خاک می

 وزن داشته باشد. کيلوگرم( 5362) پوند 3،777

 

 و تدافمینحداکثر زاویه از لبه دیوار گودال تعریف شود که در آن لغزش اتفاق  عنوانبه تواندشيب ایمن می

 و سنگ( دارای زاویه ایمن گلمخلوط انواع مختلف خاک )شن و ماسه، رس،  .رودیم بين از ریزش احتمال

 باشند.می گودبرداریهای مختلف متفاوتی در محل

 توانند به شکست لغزشی خاک منجر شوند. عوامل پيچيده دیگری نيز وجود دارند که می

  ها ممکن است . هر یك از این لایهممکن نباشدخاک شاید  های مختلفلایه تعيين، گودبرداریدر طول

ریجی های ایمن تدشيب صورتبه گودبردارید. ضروری است که نهای ایمنی متفاوتی را نياز داشته باششيب

 ایجاد شود. ،برای انواع مختلف خاک

 ای به منطقه منطقهاز  یتوجهقابل طوربهباشد که ممکن است یکی دیگر از عوامل پيچيده، ترکيب خاک می

ای کند، شيب ایمن بر، زمانی که ترکيب خاک تغيير میگودبرداریدیگر یك پروژه متفاوت باشد. در طول 

مکن م ،محيط کاری ایمن برای ایجاد، گودبرداری محلکند. بنابراین، در سراسر دیوار گودال نيز تغيير می

 متفاوتی نياز باشد. هایاست شيب

 ال، مث طوربه رخ دهد. نيستند،متراکم هایی که د در خاکنتوانمی همچنين شکست یهالغزش و دیگر حالت

ار های با فشردگی کم، ناپایدگودال ایجادشده در خاک یا، است حفرشدهگودالی که نزدیك به محلی که قبلا 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
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شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

ن کافی غزش آجلوگيری از ل شود، برایتعریف میبرای خاک متراکم  ی کهشيب طبيعی ایمن رونیازاباشد می

 روی خاک صورت بگيرد. زنیشمعیا  یمهاربندو باید  نخواهد بود

  کافشاست. این  دادهرخلغزش  در آن مشاهده شود بيانگر این است که قبلا یسنگخاکاگر شکاف در انواع 

بسيار مستعد  یسنگخاک چراکهاست  ازيموردنشيب تدریجی  گودبرداریآن است که برای  دهندهنشان

 باشد.می ،هاشکستغزش و انواع دیگر ل

 پس از هستهای طولانی پایدار بوده است نيز با نوعی شکست لغزشی مواجه که برای مدت گودبرداری .

به عناصر، رطوبت در خاک ممکن است افزایش یابد. این افزایش در رطوبت ممکن است  مدتیطولانمواجهه 

خط لوله آب باشد. رطوبت اضافی خاک باعث  شکسته شدن ی ازبه علل مختلف، مانند بارندگی و یا ناش

 شود.افزایش سرعت شکست لغزشی خاک می

 يين ای برای تعتواند بسيار دشوار باشد. روش سادهها میتعيين شيب ایمن صحيح  برای انواع خاصی از خاک

این سند توضيح داده بعدی بخش برای انواع خاک وجود دارد. این روش در  گودبرداریشيب ایمن دیوار 

 خواهد شد. 

 دهندکه احتمال شکست خاک را افزایش می عواملی ازجملهدلایل زیادی رخ دهد.  بهتواند شکست خاک می 

 عبارتند از:

 ازحدشيب ارتعاش 

 بارهای  سطحی 

  شرایط آب و هوایی 

 (Vibrations)ارتعاشات

شود. این حرکت اش خاک اطراف آن میگودبرداری منجر به ارتع محل سنگين در نزدیك شیحرکت هر 

-های مجاور و انفجار باعث ارتعاش در خاک، ترافيكآلاتنيماششود. حرکت به شکست خاک تواند منجر می

، برخی از حالنیباارخ دهد.  هاخاکتواند در تمام شکست خاک مربوط به ارتعاش می شوند.های مجاور می

ر ، خاک شنی تحمل کمتری دمثالعنوانبهبه بقيه هستند.  ها بيشتر مستعد شکست لرزشی نسبتخاک

 نسبت به خاک رس دارد. ارتعاش،برابر 

ب ریزی برای شيشرایط واقعی خاک ممکن است مخلوطی از بيش از یك نوع باشد، باید در برنامه ازآنجاکه 

واند منجر به شکست تشرایط معمولی که در آن ارتعاشات می 24 گودبرداری، آن را در نظر گرفت. شکل

 دهد.خاک شوند را نشان می
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 شودیم لغزش مستعد بربالا حرکت ريتاث تحت خاک شودیم لغزش مستعد یلیتر حرکت در اثر خاک

 یارتعاش یهاشکست از نمونه دو: 24 شکل

 (Surface Encumbrancesبارهاي سطحی)

د وزن زیادی بر روی نتوانمی شدهانباشتههای تجهيزات بزرگ، مواد سنگين و خاک بارهای سنگين مانند

 شوند. اینشناخته میسطحی  بارهای عنوانبهد. این بارها نشو ریزشمنجر به  جهيدرنتد و نخاک وارد نمای

های اک، خمثالعنوانبهداشت.  بر خواهندرا ببينيد( را در  21از خطرات )شکل  یبارها انواع مختلف

غزشی ل یهاشکستماندن از  اطلاعیب جهيدرنتهای تنشی و تواند باعث دیده نشدن شکافمی شدهانباشته

 شود.

 

 گودال یلبه در شدهانباشته یهاخاک: 21 شکل

گودبرداری ممکن است مجاور منطقه  یهاسازهها، درختان و دیگر های موجود محل، مانند ساختمانوی گی

های -تواند تنش بيشتری را بر دیوارهگرفته شوند. این بارهای اضافی میهای سطحی در نظر بار عنوانبه

یا ترکيبی از اقدامات ایمنی، برای محافظت از  زنی، مهاربندی وشمعگودال وارد نمایند. در صورت لزوم باید 
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ضرورت است و های مجاور فراهم شود. در مواردی که فضا محدود کارگران و جلوگيری از حرکت خاک

 زنیعشمگودال باید مهاربندی یا های واقع شوند، دیواره نماید که بارهای سنگين در نزدیکی گودبرداریمی

 .تا در برابر وزن اضافه پشتيبانی شوند دهش

 (Weather Conditionsشرای  آب و هوایی)

ای ممکن است نشانه وهواآب ، تغيير شرایطترمهميين شرایط خاک است. از همه در تع یعامل مهم وهواآب

 از تغيير در فشار خاک در دیوارهای جانبی گودال باشد.

و  یگودبردارخاک تاثير گذاشته و موجب افزایش فشار بر سيستم  بر ،شدهذوبآب اضافی باران یا برف 

 را به خاکساده نياز دارد  زنیی که به یك شمعتواند خاکمی ، بارش رگباریشود. برای مثالمی زنیشمع

 یزدگخیاز خط مقاومت در برابر  گودبرداریاگر عمق کند. پيچيده نياز دارد، تبدیل  زنیشمعکه به  یسنگين

 یزدگخیمقاومت در برابر . خط شودعامل ناپایداری خاک شناخته می عنوانبهخاک  گذشته باشد، انجماد 

بود که مشکل  آگاه دیبازده صورت گيرد، در زمين یخ  گودبرداریاست. اگر  شدهدادهشان ن 26در شکل 

 هوا، ذوب شدن یخ خاک گرم شدن ناگهانی با .وجود داردیعنی ذوب شدن یخ و شل شدن خاک بالقوه دیگر 

 خطرناک باشد. بارش رگباری، تواند همانندمی

 

 خاک شدن منجمد ناحيه: 26 شکل

یابد، برخی از رطوبت کاهش میکه تواند خطرناک باشد. زمانی می خاک ازحدشيب شدن همچنين خشك

 ینوعبهدهند. این عدم انسجام ممکن است منجر های خشك توانایی به هم چسبيدن را از دست میخاک

 تکميلیزنی -بالا، آبگيری و یا شمعدر  شدهدادههای توضيح شی خاک شود. در بسياری از موقعيتشکست لغز

 وری باشد. ممکن است برای اطمينان از ایمنی کارگران ضر
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 انواع خاک  :4-7پیوست شماره
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 خا انواع 

 خا  يهایژگیو

های خاک را در جهت ترتيب پایين به بالا باشد، اصطلاحی که ترکيبی از چندین نوع میبرای توصيف خاک

 قدار خاک رسمخلوط با مخاک از  بندیدسته "رسی گِلی"، خاک با عنوان مثالعنوانبهکنند. توصيف می

برای توصيف مخلوطی از خاک رس، شن و ماسه و  "لوم"باشد یا اصطلاح می گِلبيشتر و به مقدار اندکی 

 .است شدهارائه 5شوند در جدول انواع خاک که اغلب یافت می شود.استفاده می گِل

 خاک انواع: 5 جدول

 خا  ویژگی خا  نوع

در سطح آن جمع  آبکند. حرکت می آن، آب بسيار کند از ميان یطورکلبهاست.  زیردانهبسيار   رس

 گردد.شده و قبل از اینکه جذب شود، بخار می

ای های ماسهای باشد. خاکهای منفرد ممکن است گرد یا زاویهاست. شکل دانه گرانولیخاک  ماسه

 دهند. ی را میهای زیرزمينتر آبمنافذ بزرگ دارند و اجازه جذب سریع

. باشدبه تغييرات رطوبت بسيار حساس می گِل. را دارد خواص ميانی بين ماسه و خاک رسگِل  گِل

 هنگام خشك شدن تمایل به ریزش دارد.

 

 تعيي  نوع خا 

در زیر( تعریف کرده است.  شدهارائهخاک ) یبندطبقهاستاندارد گودبرداری برای انجام ایمن کار، چهار 

 باشد:، به شرح زیر میA ،B،C، D، سنگ ثابت نوع پنجخاک و سنگ به  یبندطبقه

   سنگ ثابت 

 عبارتست از مواد معدنی طبيعی که با زاویه عمودی، قابل گودبرداری هستند.

    خا  نوعA  

کيلو پاسکال( و یا بيشتر  544تن در هر فوت مربع ) 1/5 غير متراکمچسبنده با مقاومت فشاری  خاک

ای، رسی گِلی و لوم رسی و در برخی موارد ، رس، رس ماسه Aهای چسبنده نوعهایی از خاکنمونهباشد. می

 باشد. ای میلوم رسی گِلی و لوم رسی ماسه

و یا دارای تراوش آب باشد جز رتعاش باشد، قبلا مختل شده باشد خاک اگر دارای شکاف باشد، در معرض ا

 گيرد.قرار نمی A بندیدسته
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 خا  نوع B 

کيلو  544)1/5کيلو پاسکال( و کمتر از  48تن ) 1/7خاک چسبنده با مقاومت فشاری غير متراکم بيشتر از 

 باشد. پاسکال( در هر فوت مربع می

هایی که مقاومت فشاری محصور نشده نوع خاک (، گِل، لوم گِلی، خاکشدهخرد)شبيه سنگ  دارهیزاوشن 

A رازيغبهاند هایی که قبلا مختل شدهیا در معرض ارتعاش هستند، خاک اما دارای شکاف بوده و رادارند 

 .باشندیم Bهایی از خاک نوع شوند، سنگ ناپایدار نمونهنمی یبندطبقه Cهایی که جزء خاک نوع خاک

  خا  نوعC 

کيلو  48) تن در هر فوت مربع1/5و یا کمتر از  1/7از  تربزرگ تراکممغير چسبنده با مقاومت فشاری  خاک 

 باشد.پاسکال( می

 رآبیز)خاکی که ورغوطههای خاکای مانند شن، ماسه و ماسه لومی، های دانهشامل خاک Cخاک نوع  

  باشد.میپایدار نا ورکند و سنگ غوطهآزاد تراوش می صورتبه، خاکی که از آن آب است(

  خا  نوعD (ياهیلا ) 

. ترین لایه خاک باشدخاک باید بر اساس ضعيف یبندطبقهباشد،  های مختلفیزمانی که خاک دارای لایه 

بر بالای سنگ  C، جایی که خاک نوع مثالعنوانبهلایه پایدار زیر لایه با پایداری کمتر قرار گيرد،  کهیدرصورت

 جداگانه خواهد بود. صورتبه یبندطبقهپایدار قرار داشته باشد، 

 فرایند( 5: دنگير قرار موردتوجهوجود دارد که باید  خاک بندی انواعقهطب دیگری نيز برای مهم معيارهای

 عمق کهیهنگامانجام شود.  متخصص مهندس راهنمایی تحت باید فشاری مقاومت محاسبات و آزمایش

 ظتحفا باشد باید سيستم داشته وجود محل در یرعاديغ شرایط یا باشد متر( 6) فوت 27 از بيش گودبرداری

 برای دستی آزمون یك و بصری آزمون یك حداقل( 2 توسط مهندس متخصص طراحی شود یگودبردار

 . باشدخاک نياز می یبندطبقه
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 ارزیابی نوع خاک یهاروشتجهیزات تست و  :5-7پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 52 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 نوع خا  ارزیابی يهاروشو  تجهيزات تست

 هاترین آنشود که معمولالب در یك منطقه استفاده میزیادی برای تعيين نوع خاک غ یهاروشتجهيزات و 

 .باشدهای دستی و بصری میتست

 (manual testsدستی) يهاتست -1

گی، چسبند ملهازجهای خاک ن وی گیيتعي منظوربه گودبرداریاز خاک  ایشامل ارزیابی نمونه تست دستی

یا خارج از آن تست شود  گودبرداریند در محل تواخاک می باشد.می غير متراکمفشاری  مقاومت بندی ودانه

های تهایی از تسمثال این کار صورت بگيرد تا خاک رطوبت طبيعی خود را حفظ کند. ترعیسراما باید هر چه 

 باشد:زیر می صورتبهدستی 

  (نفوذمتر جيبیPocket Penetrometer) 

های خاک غير متراکمين مقاومت فشاری نفوذمترها ابزارهای خوانش مستقيم و فنری هستند که برای تعي

شود، نمایشگر آن عددی را شود. این ابزار زمانی که به خاک فشار داده میاستفاده می شدهاشباعچسبنده 

 درصد دارند. 47-27دهد. نفوذ مترها خطایی در محدوده نشان می

 

 (یبي)جیپاکت نفوذمتر: 20 شکل

 تست نفوذ انگشت شست 

 ورتصبه انگشت که یحالتكی می باشد در داخل خاکبرای فشار انگشت شست به امل تلاش روش شاین 

در خاک ایجاد کند، خاک احتمالا نوع کوچکی  با دشواری زیاد، فرورفتگی. اگر انگشت شست قرار داردسوالی 

A از نوع باشد. اگر انگشت شست بيشتر از طول ناخن در آن نفوذ کند، خاکمی B ت باشد، و اگر انگشمی

 جهيدرنتباشد. آزمون انگشت شست ذهنی است و می  Cکامل به آن نفوذ کند، خاک نوع  طوربهشست 

 دارد. هاروشسایر کمترین ميزان صحت را در بين 
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 (تست مقاومت خشکDry strength test) 

ولار گران خاک ،شودهای منفرد تبدیل میبه دانهشود و یا با فشار متوسطی خاک خشکی که آزادانه خرد می 

 یترکوچكهای ها  به تودهشود سپس این تودههای کوچك شکسته میباشد. خاک خشکی که به تودهمی

رکيب خاک رس در ت ادیزاحتمالبهتوان شکست( می یسختبهرا  ترکوچكشود )ولی این توده شکسته می نيز

 است.  گِلماسه و  یا با ماسه

 

  یا رطوب نرمينگیتست(  ت خاPlasticity or Wet Thread Test) 

 ینازک به آن را ،سپس با پهن کردن شده درآوردهیك گوی  صورتبهاز خاک مرطوب  اینمونه در این روش 

از یك انتها نمونه خاک  سسپ .آورندیدرم (متریليم 17اینچ ) 2طول و ( متریليم 3اینچ ) 8/5حدود 

 .ودشچسبناک در نظر گرفته می موردنظر، خاک نشود ارگیپدچار یا  نشکنداگر نمونه  شود.می داشتهنگه

 

 

 (Visual test)بصري يهاآزمودن -2

، یگودبردارمحل آزمون بصری، کل  است. در گودبرداری ارزیابی کيفی شرایط اطراف محل، های بصریآزمون 

 صورتبهک . اگر خاشودمیمشاهده  قبلی موجود در محل، یهایگودبردارو  محل خاک مجاور به ازجمله
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خاک  دیده شود، و یا شن،  درشتدانهشن و ماسه  صورتبه ؛ اگر چسبناک استخاک ، بماندتوده باقی 

را در  شارتعاوجود از  اینشانههر  بصری بایدتست در  همچنين کنندهیابیارز. شودار در نظر گرفته میگرانول

 .گيردبنظر 

 هدهندنشان در امتداد منطقه شکست کهکاف ایجادشده های شباید دهانه کنندهیبررسدر آزمون بصری،  

 چك نماید.ای خاک لایهساختار  ازنظررا  گودبرداری، بررسی کند و سمت باز باشددر محل میتنش 

های سطحی را هایی از تراوش آبهایی از برآمدگی، جوشش و یا نشانههمچنين باید نشانه کنندهیبررس

 جستجو کند. 

باز و مناطق  گودال یهاکناره

سطحی مجاور گودال را مشاهده 

شکاف  یهایبازشدگکنيد. 

اطراف گودال را مشاهده مانند 

 کنيد.

 
مناطق نزدیك به گودال را 

های اکشناسایی خ منظوربه

مختل شده قبلی مشاهده کنيد 

)یعنی شواهدی از وجود 

 قبلی(. پرشده، مواد ساتيتأس
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 حفاظتی یهاستمیس :6-7یوست پ
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 حفاظتی يهاستميس

 ،نیزشمع ،پشتيبان هایسيستمبندی،  پله و بندی شيب هایسيستم  به  توانمیحفاظتی را  هایسيستم

 کرد بندیدستهحفاظتی  هایسيستم دیگر و گذاری حفاظ

 ديشيب بندي و پله بن هايالف( سيستم

 شود:کردن و پله زنی ارائه می دارشيبچهار گزینه برای  برای گودبرداری

 کردن دارشيب یگزینه. دهدمی را( درجه 34)1/5:5 از کمتر یبيدرش گودال بندی شيب اجازه  .1 گزینه 

 .باشد شود،می گفته  Cخاک مورد در بعدی هایقسمت در که هاییپيکربندی با مطابق باید

( دسن این در شدهداده توضيح) خاک نوع الزامات با مطابقرا  گودال پله بندی و یبند بيش اجازه .2 گزینه

 دهد. می شود،می داده توضيح زیر در خاک انواع برای که بندی پله و بندی شمع و

 در استفاده برایدار شخص صلاحيت توسط شدهتهيه نمودارهای و جداول مانندی اطلاعاتشامل . 3 گزینه

 .شودمی استفاده حفاظتی هایسيستم طراحی برای که است محل رایطش

 ضروری اطلاعات و هامحدودیت بندی، پله و کردن دارشيب سيستم انتخاب در مؤثر پارامترهای باید 

 .نماید فراهمکند، می کمك هاسيستم صحيح انتخاب در کاربر به که دیگر

 شوند نگهداری محل در گودبرداری طول در باید. 

 . شودانجام می متخصص مهندس یاجازهبا  .4گزینه  

 باشد شد، داده توضيح 3 گزینه برای که مشابهی معيارهای شامل باید. 
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با  یهاگودال یهاوارید نمودن دارشيب ها،گودال یسازمنیا یهاروش از یکی (:Slopingسازي) داربيش

انواع حالات خاک  یمناسب برا هیبه نوع خاک دارد. زاو یگکه بست باشدیم( متر 6فوت ) 27از  کمترعمق 

 .باشدیم 2 جدول صورتبه

 خاک حالات انواع یبرا مناسب هیزاو: 2 جدول

دار به نسبت عرض قسمت شيب نوع خاک

 کانال ارتفاع

 زاویه شيب )درجه(

 77 عمودی )گرانيت( صخره محکم

 4/3 :5 13 (Aخاک رس )نوع 

 5:5 41 (Bشن و گل )نوع

 1/5 :5 34 (Cماسه)نوع 
 

 یا افق به نسبت درجه 34 زاویه با شيبی ایجاد با توانیم خاک، نوع و مذکور شرایط گرفتن نظر در بدون

 ریزش از جلوگيری با را راتنف ایمنی ،(باشد برابر 1/5 ،داررض قسمت شيبارتفاع به ع یعنی نسبت) سطح

 .نمود فراهم کانال

 (Benchingکردن) دارپلهب( 

افقی به عمودی ابعاد دار کردن وجود دارد: ساده و چندگانه. نوع خاک، نسبت پله روش دو نوع اساسی از

برای  تر(م2/5فوت ) 4یك قاعده کلی، ارتفاع عمودی پایين گودال نباید از  عنوانبهکند. ها را تعيين میپله

 Aعمودی در خاک نوع ارتفاع  متر( 1/5فوت ) 1های بعدی ممکن است تا حداکثر اولين پله تجاوز کند. پله

ها متر( باشد. سایر پله 6فوت ) 27هایی با ارتفاع مجموع کمتر از در کانال Bمتر( در خاک نوع 2/5فوت ) 4و 

گودبرداری کانال فقط در خاک  Bی خاک نوع باید زیر حداکثر شيب مجاز برای آن نوع خاک باشند. برا

 (.28  )شکل باشدیمچسبنده مجاز 

 

 Bخاک نوع  یگودبرداردر  یاپله: روش حفاظت 28 شکل
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  گودبرداري در خا  نوعA 

متر( یا کمتر، بعد عمودی قسمت پایين گودال  44/2فوت ) 8با عمق  حمایت نشده یهای گودبرداریهمهدر  .5

 (.27)شکل متر( طول داشته باشد 5/5) فوت 1/3حداکثر باید

 

  کمتر یا فوت 8 عمق حمایت نشده با هایگودبرداری: 27 شکل

بعد عمودی  بایدمتر( حمایت نشده،  6/3فوت) 52متر( تا  44/2فوت) 8با عمق  یهایگودبرداری ( همه2

داشته  5:5حداکثر شيب مجاز  ی کانالهابخشسایر متر( طول و  5/5) فوت 1/3بخش پایينی آن حداکثر 

 (.37)شکل  باشد

 
 نشده حمایت فوت 52تا 8 عمق با هایگودبرداری: 37 شکل

حفاظ  یا شدهحمایت هاآنمتر( یا کمتر که بخش پایينی  6فوت ) 27های با عمق ی گودبرداری( همه3

 41)  اینچ 58حداقل تا  باید گذاری سپرداشته باشند. 5: 4/3ب مجاز حداکثر یك شيد باید شومی گذاری

 (35)شکل ادامه داشته باشد گودال ( بالاتر از بعد عمودیمترسانتی
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 کمتر یا( متر 6) فوت 27 عمق با هایگودبرداری: 35 شکل

  گودبرداري در خا  نوعB 

 5:5متر( و یا کمتر باید حداکثر شيب مجاز  6فوت ) 27دار ساده با عمق های شيبی گودبرداریهمه (1

 (.32کل داشته باشند )ش

 

 ساده شيب: 32 شکل

 5:5متر( و یا کمتر باید حداکثر شيب مجاز  6فوت ) 27ای با عمق دار پلههای شيبی گودبرداریهمه (2

 (.34و  33داشته باشند )شکل

 
 ساده ایپله دارشيب هایگودبرداری: 33شکل
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  ایپله چند دارشيب هایگودبرداری: 34 شکل

باید  هستند قسمت پایين  در عمودی بعدمتر( یا کمتر که دارای  6) فوت 27ق ها با عمگودبرداریی همه

 ایدبها نيز . شيب آنباشدعمودی  هایکناره( بلندتر از بالاترین مترسانتی 41اینچ ) 58حداقل  حفاظ گذاری

 .(31)شکل  باشد 5:5حداکثر 

 

 گودال پایين قسمت در عمودی هایرهکنا دارای و( متر 6) فوت 27 حداکثر عمق با گودبرداری: 31 شکل

  گودبرداري در خا  نوعC 

داشته  5: 1/5حداکثر شيب مجاز  بایدمتر( و یا کمتر  6فوت ) 27های ساده با عمق گودبرداریی همه (5

 (.36باشد)شکل

 
 ساده شيب: 36شکل
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ایينی عمودی های پمتر( و یا کمتر که دارای بخش 6فوت ) 27با عمق  دارشيبهای گودبرداریی همه (2

 . شيبباشدهای عمودی ( بلندتر از بالاترین کنارهمترسانتی 41اینچ ) 58حداقل  باید حفاظ گذاریهستند 

 (.30باشد)شکل 5: 1/5حداکثر باید ها آن

 

 کمتر یا و( متر 6) فوت 27 عمق با دارشيب هایگودبرداری: 30 شکل

 

  ايهاي لایهگودبرداري در خا 

 باید دارای حداکثر شيب مجازای های لایهمتر( و یا کمتر در خاک 6فوت ) 27ی با عمق هاگودبرداریهمه 

 (.38)شکل  دباشنمطابق شکل زیر 
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 Aبالای خاک  Bخاک  A بالای خاک  Cخاک

  

 Cخاک بالای  Aخاک  Bبالای خاک   Aخاک 

 

 
 Cبالای خاک   Bخاک  

 ایلایه هایخاک در گودبرداری: 38شکل

 هاي حفاظتیزنی  حفاظ گذاري و دیگر سيستمهاي شمعسيستم ج(
 

 زنیشمع 

فظت گویند که برای محا کانالهای یا شمع کوبی به مهيا ساختن سيستمی پشتيبان برای دیواره زنیشمع

ود ررود. شمع بندی یا مهاربندی هنگامی به کار میها و زیربناها به کار می، جادهزیرزمينیات از خاک، تسهيل

های جانبی ترانشه یا گودال به واسطه عمق برش، از حداکثر شيب مجاز تجاوز دار کردن دیوارهکه شيب

ط موارد زیر وارد ی نيروهای بيرونی که ممکن  است توسزنی باید طوری طراحی شود تا همهشمع نماید.

 شود را تحمل کند:

  فشار خاک 

 فشار آب 

 های نزدیكسازه 
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 ی طور موقت در نزدیکزنی که بههای اضافی )تجهيزات سنگين، ترافيك، تجهيزات شمعنيروها و ارتعاش

 اند و غيره(شدهدیوار قرار داده

 شدهيلتشکهای مقاوم لز(، بستزنی از تيرهای عمودی)تخته یا فلز(، تيرهای افقی)تخته یا فسيستم شمع 

 ك.پنوماتي زنیشمعو  هيدروليك زنیشمع، الواری )بافاصله و بسته( زنیشمعاز  اندعبارتو انواع آن است 

 

  )بافاصلهورقه گذاري)الوار گذاري(Spased sheeting) 

زنی ین روش به شمعشود. امیناميده  بافاصلهروش ورقه گذاری  ی،حفاظت هایسيستم های دیگریکی از روش

های چوبی، روش شامل قرار دادن شمعاین است.  شدهدادهنشان  37شکل ای اشاره دارد. این روش در نقطه

اشته د گودبرداریهای کافی مقاومتی در برابر فشار دیواره اندازهبهکه  است ایها و یا مواد دیگر به شيوهجك

روند. به کار میگيرند، هایی که سرتاسر گودال قرار میوارالنگهداری  منظوربههای عمودی الوارباشد. 

 1د. زمانی که عرض گودال از نشوهای عمودی استفاده میالوارنگهداری  منظوربهافقی نيز  هایکنندهمهار

 گردد. فلزی استفاده می کنندهاز مهار شودمیبيشتر  متر( 1/5) فوت

 

 بافاصله( گذاری الوار)گذاری ورقه: 37 شکل
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 ( بسته )الوار گذاري(ورقه گذاريClose Sheeting) 

از این سيستم  . یك نمونهباشدمی گودبرداریپيوسته در طول کل  هایورقهاین روش شامل قرار دادن  

در ورقه  توانمیدر ورقه گذاری بافاصله را  مورداستفادهاست. مواد  شدهدادهنشان  47در شکل  حفاظتی

شرایط ممکن  با توجه بهفولادی و یا چوبی  هایورقه نيز استفاده کرد. نزدیك به هم بافاصلهبسته یا گذاری 

بيش  شدهریزیبرنامه گودبرداریزمانی که عمق  یك قاعده کلی، عنوانبهاست برای استفاده انتخاب شوند. 

ل سيستم در شکهستند. اجزای عمده این   صرفهبهمقرونفولادی بيشتر  هایورقباشد،  متر( 1/4)فوت 51از 

ز جلوگيری ا منظوربهممکن است برای بستن تيرهای افقی به الوارها  هاییگيرهاست.  شدهدادهنشان  36

 و یا سقوط کردن استفاده شود. سرخوردن

 

 بسته( گذاری الوار)گذاری ورقه: 47شکل

 زنی هيدروليکشمع 

 ولادف یا آلومينيوم از شدهساخته قیاف و عمودی تيرهایبا  ساختهپيش از سيستم هيدروليك، زنیشمع 

 نيست ملاز کارگران زیرا دارد الواری زنیشمع به نسبت بيشتری ایمنی مزیت هيدروليك زنیشمع. باشدمی

 كهيدروليزنی شمع هایسيستم دیگر مزایای. شوند کانال وارد هيدروليك زنیشمع حذف یا و نصب برای

 : باشدمی زیر موارد شامل

 توان توسط یك فرد آن را نصب کرد.باشد و میمی سبك کافی هاندازبه  -

 .دهدمی نشان کانال طول امتداد دررا   فشار یکنواخت توزیع و بوده فشارسنج به مجهز  -

 .شود اقتباس مختلف هایعرض و عمق با هایکانال به دتوانمی راحتیبه -



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 65 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 برای ایدب هيدروليك زنیشمع. شوند حذف بالا به ينپای از و شدهنصب پایين به بالا از باید هازنیشمع همه

 یگرد قسمت هر و عيوب یا و هادیدگیآسيب و خورها گریس شکسته، اتصالات سيلندرها، یا هاشلنگ نشت

 .است شدهداده نشان 45 شکل در هيدروليکی آلومنيومی زنیشمع انواع. شود چك نوبت هر در باریك حداقل

 
 ای() ستون نقطههيدروليکی آلومينيومی عمودی زنیشمع (چندلایهآلومينيومی عمودی )با تخته هيدروليکی  زنیشمع

 

 
 هيدروليکی آلومينيومی عمودی)انباشته( زنیشمع  هيدروليکی آلومينيومی ردیفی)معمولی( زنیسيستم شمع

 آلومينيومی هيدروليکی زنیشمع انواع :45شکل
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 وماتيکزنی پنشمع 

 زنیشمع رد که است این اصلی تفاوت. کندمیعمل  ،هيدروليك زنیشمع مشابه شيوه بهزنی پنوماتيك شمع 

 است ینا پنوماتيك زنیشمع ضعفنقطه یك. شودمی استفاده هيدروليك فشار جایبه هوا فشار از پنوماتيك

 شودیم داده برگشت جك به دوباره هوا سيستم، این برداشتن برای. باشد محل در هوا کمپرسور یك باید که

 هيچ و بوده هيدروليك هایجك از ترپاک اینکه دليل به هاجك از نوع این. شود داده پين برداشتن اجازه تا

 هيدروليکی و پنوماتيکی یهابرجكعلاوه  .شوندمی استفاده بيشتر ندارد، وجود روغن یا مایعات نشت خطر

 ز اشاره کرد.های پيچی نيتوان به جكمی

 دستی رتصوبه و باشدمی متفاوت پنوماتيك و هيدروليك هایسيستم از ساختاری ازنظر پيچی جك سيستم

 لکانا داخل به ورود به مجبور کارگر آن تنظيم منظوربه دليل اینکه به هاجك نوع این. شودمی تنظيم

 . شودمی هاآن حمل شدنتر مشکل عثبا هاآن زیاد وزن همچنين و شوندمی خطر ایجاد باعث باشدمی

 

   
 پيچی و پنوماتيك هيدروليك، هایجك: 42 شکل

مودی و افقی نيز تقسيم کرد)شکل زنی عزنی را به دو نوع شمعتوان شمعبندی دیگر میدر یك تقسيم

43). 
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 افقی زنیشمع عمودی زنیشمع

 عمودی و افقی زنیشمع: 43 شکل

 :دارد وجود زنیشمع هایسيستم یبرا گزینه چهار

هيدروليك  زنیشمعسيستم  و  الواری زنیشمعسيستم با استفاده از  خاک و  توجه به نوعطراحی با  .5

  آلومينيومی

عمق  تواند بر اساسمنظور انتخاب نوع سيستم حفاظ گذاری ابتدا باید نوع خاک تعيين شود. انتخاب میبه

باشد. در مواردی که فاصله شتر موارد بر اساس فواصل بين مهاربندها میها باشد ولی در بيو عرض گودال

قبل از هر پارامتری باید مدنظر قرار گيرد. وقتی نوع خاک،  امهاربندهدر دسترس است،  مهاربندهاافقی بين 

ه ، اندازه و فاصلمهاربندمشخص است، اندازه و فاصله عمودی  مهاربندهاعرض و عمق گودال و فاصله افقی 

  تواند از جداول مناسب انتخاب شود.های عمودی میهای افقی و اندازه و فاصله تيرکعمودی تيرک

 الواري  زنیشمع سيستم

شود. بر اساس  مشخصخاک  بندیطبقهشرایط خاک موجود در محل ابتدا باید با استفاده از سيستم 

شود ) جداول زیر  تعيين می استفاده از  الواری با زنیشمعخاک و سایر شرایط پروژه، سيستم  بندیطبقه

 OSHA 1926Subpartاستاندارد  (الواری زنیشمع سيستم)اندازه اجزای 5 پيوست بيشتر در اطلاعات

Excavation Standard باشد(.در دسترس می 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 68 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 Aالف: کانال  با خا  نوع 

عمق 

کانال 

 )فوت(

 اجزا یفاصلهاندازه و 

 عمودی هایستون دیوارها افقی هایستون

فاصله 

 افقی

فاصله  عرض کانال)فوت(

عمودی 

 )فوت(

فاصله  اندازه)اینچ(

 عمودی

 حداکثر فاصله افقی مجاز )فوت(

تا  7تا   6تا 4تا 

52 

 8 6 1 4 بسته 51تا  

تا  1

57 

  6*2    - - 4 6*6 6*6 6*4 4*4 4*4 6تا  

 8*2     - - 4 6*6 6*6 6*4 4*4 4*4 8تا 

   6*2   4 8*8 4 6*6 6*6 6*4 6*4 6*4 57تا 

  6*2    4 8*8 4 6*6 6*6 6*4 6*4 6*4 52تا 

تا  57

51 

  8*3    - - 4 6*6 6*6 6*4 4*4 4*4 6تا  

    6*2  4 8*8 4 6*6 6*6 6*6 6*4 6*4 8تا 

   6*2   4 57*8 4 8*6 8*6 6*6 6*1 6*6 57تا 

  8*3    4 57*57 4 8*6 8*6 6*6 6*6 6*6 52تا 

تا  51

27 

     6*3 4 8*6 4 8*6 8*6 6*6 6*6 6*6 6تا  

     6*3 4 8*8 4 8*6 8*6 6*6 6*6 6*6 8تا 

     6*3 4 57*8 4 57*8 8*8 8*8 8*8 8*8 57تا 

     6*3 4 57*57 4 57*8 8*8 8*8 8*8 8*8 52تا 

بالای 

27 

 شود طراحی باید تخصصم مهندس توسط

 

 Bنوع  ب: کانال  با خا 

عمق 

کانال 

 )فوت(

 اجزا یفاصلهاندازه و 

 عمودی هایستون دیوارها افقی هایستون

فاصله 

 افقی

فاصله  عرض کانال)فوت(

عمودی 

 )فوت(

فاصله  اندازه)اینچ(

 عمودی

حداکثر فاصله افقی مجاز 

 )فوت(

   3 2 بسته 51تا   52تا  7تا   6تا 4تا 

  6*2    1 6*6 1 6*6 6*6 6*6 4*6 4*6 6تا   57تا  1

  6*2    1 57*8 1 6*8 6*8 6*6 6*6 4*6 8تا 

  6*2    1 57*57 1 8*6 6*8 6*6 6*6 6*6 57تا 

    6*2  1 8*6 1 6*8 6*8 6*6 6*6 6*6 6تا   51تا  57

    6*2  1 57*57 1 8*8 8*8 6*8 6*8 6*8 8تا 

    6*2  1 57*52 1 8*57 8*8 8*8 8*8 8*8 57تا 

     6*3 1 8*57 1 8*8 8*8 6*8 6*8 6*8 6تا   27تا  51

     6*3 1 57*52 1 8*57 8*8 8*8 8*8 8*8 8تا 

     6*3 1 52*52 1 57*57 8*57 8*57 8*57 8*57 57تا 

 شود طراحی باید تخصصم مهندس توسط 27بالای 

 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 69 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 Cج: کانال  با خا  نوع 

عمق کانال 

 )فوت(

 ااجز یفاصلهاندازه و 

 عمودی هایستون دیوارها افقی هایستون

فاصله 

 افقی

فاصله  عرض کانال)فوت(

عمودی 

 )فوت(

فاصله  اندازه)اینچ(

 عمودی

حداکثر فاصله افقی 

 مجاز )فوت(

     بسته 51تا   52تا  7تا   6تا 4تا 

     6*2 1 8*57 1 8*8 8*8 8*6 8*6 8*6 6تا   57تا  1

     6*2 1 57*52 1 57*8 8*8 8*8 8*8 8*8 8تا 

     6*2 1 52*52 1 57*57 57*8 57*8 57*8 57*8 57تا 

     6*2 1 52*57 1 57*8 8*8 8*8 8*8 8*8 6تا   51تا  57

     6*2 1 52*52 1 57*57 57*8 57*8 57*8 57*8 8تا 

     6*3 1 52*52 1 57*57 57*8 57*8 57*8 57*8 6تا   27تا  51

 شود طراحی باید تخصصم مهندس سطتو 27بالای 

 

 زنی هيدروليکی آلومينيومیشمع

شود. بر اساس  مشخصخاک  بندیطبقهشرایط خاک موجود در محل ابتدا باید با استفاده از سيستم 

زیر   جداول با استفاده از آلومينيومی  هيدروليك زنیشمع سيستمخاک و سایر شرایط پروژه،  بندیطبقه

 آلومينيومی( هيدروليك زنیشمع )اندازه اجزای سيستم 2 پيوست بيشتر در اطلاعاتشود ) تعيين می

 باشد(.در دسترس می OSHA 1926Subpart Excavation Standardاستاندارد 

 A عآلومينيومی عمودي در خا  نو هيدروليکی زنیشمعالف:  

 سيلندرهای هيدروليکی عمق کانال )فوت(

حداکثر فاصله افقی 

 )فوت(

 یفاصلهحداکثر 

 عمودی )فوت(

 عرض کانال )فوت(

 51تا  52 52تا  8 8تا 

 اینچ 3قطر  اینچ 2قطر  اینچ 2قطر  4 8 57تا  1بالای 

 8 51تا  57

 0 27تا  51

 توسط مهندس متخصص باید طراحی شود 27بالای 
 

 

 

 

 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 21 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 B عهيدروليکی آلومينيومی عمودي در خا  نو زنیشمعب: 

 سيلندرهای هيدروليکی انال )فوت(عمق ک

حداکثر فاصله افقی 

 )فوت(

عمودی  حداکثر فاصله

 )فوت(

 عرض کانال )فوت(

 51تا  52 52تا  8 8تا 

 اینچ 3قطر  اینچ 2قطر  اینچ 2قطر  4 8 57تا  1بالای 

 1/6 51تا  57

 1/1 27تا  51

 شود طراحی باید متخصص مهندس توسط 27بالای 

 Bج: شمع گذاري هيدروليکی آلومينيومی افقی براي خا  نوع 

عمق 

کانال 

 )فوت(

 ستون عمودی چوبی  دیوارها

حداکثر فاصله 

 عمودی)فوت(

ضریب 

عمودی 

 )اینچ(

 حداکثر فاصله افقی 51تا  52 52تا  8 8بالای 

فاصله 

 افقی

قطر 

 سيلندر)اینچ(

فاصله 

 افقی

قطر 

 سيلندر)اینچ(

فاصله 

 افقی

 قطر

 سيلندر)اینچ(

ورقه 

 سخت

  

 52*3 - - 3 8 2 8 2 8 3.1 4 57تا  1

0 7 2 7 2 7 3 

54 52 3 52 3 52 3 

تا  57

51 

4 3.1 6 2 6 2 6 3 - 3*52 - 

0 8 3 8 3 8 3 

54 57 3 57 3 57 3 

تا  51

27 

4 3.1 1.1 2 1.1 2 1.1 3 3*52 

 

 

- 
 

- 0 6 3 6 3 6 3 

54 7 3 7 3 7 3 

بالای 

27 

 شود طراحی باید تخصصم مهندس توسط

 Cد: شمع گذاري هيدروليکی آلومينيومی افقی براي خا  نوع 

عمق کانال 

 )فوت(

 ستون عمودی چوبی  دیوارها

حداکثر فاصله 

 عمودی)فوت(

ضریب 

عمودی 

 )اینچ(

 حداکثر فاصله افقی 51تا  52 52تا  8 8بالای 

فاصله 

 افقی

قطر 

 سيلندر)اینچ(

فاصله 

 افقی

قطر 

 سيلندر)اینچ(

فاصله 

 افقی

قطر 

 سيلندر)اینچ(

ورقه 

 سخت

  

 - - 52*3 3 6 2 6 2 6 3.1 4 57تا  1

0 6.1 2 6.1 2 6.1 3 

54 57 3 57 3 57 3 

 - - 52*3 3 4 2 4 2 4 3.1 4 51تا  57

0 1.1 3 1.1 3 1.1 3 

54 8 3 8 3 8 3 

 52*3 3 3.1 2 3.1 2 3.1 3.1 4 27تا  51

 

 

- 
 

- 0 1 3 1 3 1 3 

54 6 3 6 3 6 3 

 شود طراحی باید تخصصم مهندس توسط 27بالای 



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 20 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

بيشترین فضای افقی و  برای OSHA 1926Subpart Excavation Standardاطلاعات بيشتر در استاندارد  

 دهد.ومی و اندازه سيلندرهای هيدروليکی با اندازه متنوع ارائه میهای آلومينيمؤلفه یا اجزاعمودی برای  

اساس  بر طراحی های سازنده )بایدتوسط شرکت شدهبندیطبقههای طراحی با استفاده از داده .2

 اشد(.ها بها باید با تائيد سازنده سيستمو محدودیت سازنده باشد، انحراف از این هاپيشنهادها، وی گی

 ها ودر انتخاب، محدودیت تأثيرگذار)باید پارامترهای  شدهبندیطبقههای تفاده از دادهطراحی با اس .3

 (.گردد شناسایی ،ها کمك کندتواند به انتخاب صحيح سيستماطلاعات ضروری دیگری که می

 طراحی توسط مهندس متخصص .4

 

 زنیهاي شمعمواد و تجهيزات سيستم 

 که دباشن یعيب و آسيب هرگونه بدون باید حفاظتی هایتمسيس برای شدهاستفاده تجهيزات و مواد 

 .شودمی هاآن عملکرد در نقص باعث

 هک شوند حفظ و استفاده ایشيوه در باید حفاظتی هایسيستم برای شدهاستفاده تجهيزات و مواد 

 .باشد سازنده هایوی گی با مطابق

 هدبد نظر هاآن مورداستفاده در و کند یابیارز را دیدهآسيب تجهيزات و مواد باید دارصلاحيت شخص. 

 يگذارهاي حفاظ سيستم (shielding) هاي حفاظتیو دیگر سيستم 

 سازه یكاغلب ها . حفاظشود استفاده هاگودبرداری برای محافظت ریزش دیوارهای حفاظ از است ممکن

 فلزی هایچارچوب به دهشداده جوش فولادی صفحات اغلب هاحفاظ. دنباشمی ساختهپيش از حملقابل

 فایبرگلاس یا و آلومينيوم جنس از هاترانشه هایحفاظ از برخی(. ببينيد را 44شکل ) باشندمی سنگين

 يستمس توسط شدهفراهم حفاظت از تربزرگ یا اندازهبه حفاظتی که مجاز است حفاظی از استفاده. باشندمی

 لغزش اگر همچنين،. کنند کار شده است،حفاظت که درجایی تنها بدانند باید کارکنان. کند فراهم زنیشمع

 خاک با احتمال ریزش مسير در و شدهخارج حفاظ از نباید هاآن که بدانند باید کارگران شود، شروع خاکی

 .گيرند قرار



 

 گودبرداری ایمنی راهنمای
 

 

 22 از 22 صفحه

شت، ايمني،  فند غيرعامل زيستيطمح اداره كل بهدا  MOP-HSED-GL-211(1) و پدا
 

 

 کانال هایحفاظ :44 شکل

 :باشدمی صورت دو حفاظ ها یا شيلدهای گودبرداری به

 دنباشمیریزش  برابر در محافظتی گزینه اولين: ترانشه هایجعبه (5

 بندی پله و کردن دارشيب و ترانشه هایجعبه از است ترکيبی: ترکيبی مدل (2
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