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پیشگفتار:

ا ستانداردهای بین المل لی برنا مه های مین زدا ئی ب شر
دو ستانه برای او لین بار بو سیله گروه های کاری در یک
کنفرررانس بررین المللرری فنرری در کشررور دانمررارک در مرراه
جرروالی سررال  1996مرریالدی مطرررد گردیررد.معیارها و مررالک
هررائی برررای تمررامی جنبرره هررای مررین زدائرری عنرروان و
رد و
ره شر
رر گرفتر
رور در نظر
رن منظر
ررای ایر
رتانداردهائی بر
اسر
در مورد یک تعر یف صریح و ج هان شمول پیرا مون کل مه
پاکسازی موافقت حاصل گردید.
رارک
رور دانمر
رده در کشر
ررد شر
رول مطر
رال  1996اصر
رر سر
در اواخر
توسرری یررک گررروه کرراری تحررت هرردایت سررازمان ملررل متحررد
تو سعه و گ سترش پ یدا کرد و ا ستانداردهای بین المل لی
برررای عملیررات پاکسررازی بشردوسررتانه مررین شررکل پیرردا
کرررد.اولین نسررخه آن بوسرریله دفتررر خرردمات مبررارزه بررا

رال 1997
رارس سر
راه مر
رد ) (UNMASدرمر
رل متحر
رازمان ملر
رین سر
مر
میالدی منتشر گردید.
حرروزه و محرردوده اسررتانداردهای اولیرره برررای در نظررر
گرررفتن سررایر مرروارد مبررارزه بررا مینررو جهررت انعکرراس
تغییرررات راه کارهررای عملیرراتی ومقررررات الزم ،توسررعه و
گسررترش پیرردا کرد.اسررتانداردهای مزبررور مجررددا بسرری
یافت ند و با ع نوان ا ستانداردهای بین المل لی م بارزه
بررا مررین) (IMASاولررین نسررخه ویرررایآ شررده آن در مرراه
اکتبر سال  2001میالدی انتشار یافت.
سازمان م لل مت حد م سئولیت ا صلی فراهم سازی مدیریت
رعه و
ره توسر
رین از جملر
را مر
رارزه بر
رای مبر
ره هر
روثر برنامر
مر
گسررترش و حفررت اسررتانداردهای بررین المللرری مبررارزه بررا
رارزه
ردمات مبر
رآ خر
رابراین بخر
رده دارد .بنر
ره عهر
رین را بر
مر
بررا مررین سررازمان ملررل متحررد ) (UNMASدفتریسررت در میرران
ررت
ررعه و حفر
رره توسر
ررد کر
ررل متحر
ررازمان ملر
رره سر
دبیرخانر
ا ستانداردهای بین المل لی م بارزه با مین بر ع هده وی
قرررار داده شررده اسررت .اسررتانداردهای بررین المللرری
م بارزه با مین با همرا هی و م ساعدت مر کز مین زدا ئی
بشررر دوسررتانه نررو ) (GICHDتهیرره و گسررترش داده شررده و
می شود.
کار آ ماده سازی ،بازنگری و تجد ید ن ظر ا ستانداردهای
بین المللی مبارزه برا مرین) (IMASبره وسریله کمیتره هرای
فنرری بررا پشررتیبانی سررازمانهای بررین المللرری ،دولترری و
غیر دولتی ) (NGOصورت می پرذیرد .آخررین نسرخه هرر کردام
ررد
ره عملکر
روط بر
رات مربر
رراه اطالعر
ره همر
رتانداردها بر
از اسر
ری
ربکه اینترنتر
روان در شر
ری تر
ری را مر
رای فنر
ره هر
رای کمیتر
هر
 WWW.mineactionstandards.orgپیدا نمود.
هر کدام از ا ستانداردها حداقل هر سه سال یک بار ج هت
انع کاس نرم های تو سعه یاف ته م بارزه با می نو م قررات
و ضع شده و دا خل کردن تغی یرات مورد بازنگری قرار می
گیرند.
مقدمه :
ن یاز به کاهآ خ طرات و فراهم ساختن م حیی کار ای من
از ا صول اسا سی مدیریت فعال یت های مر بوط به م بارزه
با مین مح سوب می گردد .کاهآ خ طرات شامل ا ستفاده از
ررار و راه
رری کر
ررای ایمنر
ررتورالعمل هر
رره ای از دسر
مجموعر
کار های عمل یاتی ،ن ظارت موثر و کن ترل ،آ موزش منا سب

،تجهیررزات مناسررب و برخرروردار از طراحرری ایمررن و لبرراس
مناسب برای حفاظت از مین بردارن می باشد .
فراهم ساختن م حیی کار ای من شامل طرد ر یزی و گ سترش
سایت مین برداری و پاک سازی ،و عال مت گذاری و فنس ک شی
منرراطق خطرنرراک ،کنترررل فعالیررت هررای مررین بررردارن
وبازدیدکننرردگان از سررایت ،برقررراری و رعایررت فواصررل
ایمنرری و تررامین پوشررآ مرروثر پشررتیبانیهای پزشررکی و
بی مه ای می با شد  .ا ین م سائل م ستلزم ا ین ا ست که
مرجررع دولترری مسررئول مبررارزه بررا مررین) (NMAAو سررازمان
مین زدا ئی و پاک سازی یک خی م شی منا سب و راه کار های
عم لی ته یه و آن ها را به طور صحیح به کار گرف ته واز
آنها محافظت نمایند.
در بحرر مبررارزه بررا مررین برره ویررنه انجررام عملیررات
مینزدائرری و پاکسررازی الزم اسررت کرره اصررطالد ایمنرری برره
رو شنی و و ضود تعر یف گردد.در موقعی که می گوییم یک
م حل یا یک م کان ای من ا ست لزو ما به ا ین مع نا نی ست
که هرگو نه خ طری از آن م حل حذف شده ا ست  .صرفا فرض
شده ا ست که خ طر در حد قا بل ق بولی که ع قل و من طق
جام عه آ نرا می پذیرد کاهآ پ یدا کرده ا ست (راهن مای
شماره  ISO 51را در این خصوص مالحظه نمایید )
به ل حاظ این که دام نه م بارزه با می نو فعال یت های
مربو طه به آن ب سیار مت نوع و گو ناگون می با شد لذا
تهیرره و فررراهم نمررودن یررک مجموعرره دقیررق و کامررل از
م قررات ،مشخ صات و خصو صیات که ب توان از آن در ت مامی
محررل هررای فعالیررت مررین اسررتفاده کرررد غیررر ممکررن اسررت
رر
رر در برابر
ررین خطر
ره بزرگتر
رت کر
روان گفر
ری تر
رورت مر
.بهرصر
مررین برررداری وجررود دارد کرره نزدیکتررر برره محررل خطرررات
ن سبت به آن های که در فا صله دور تری از م حل خ طر می
با شند قرار گرف ته ا ست و آن ها با خ طر کم تری موا جه
رری و
ررین زدائر
ررازمانهای مر
رریل سر
ررااین تفاصر
ررتند .بر
هسر
پاک سازی بای ستی به تو سعه و ح فت روش های مدیریتی و
مرحلرره ای برره پردازنررد کرره امکرران ارزیررابی و کرراهآ
خطرات بصورت منظم و در تمام مواقع جود داشته باشد.
ری
راد دولتر
ررای نهر
رایی را بر
رائی هر
رتاندارد راهنمر
رن اسر
ایر
رازی
ری و پاکسر
رازمان مینزدائر
رو سر
را مینر
رارزه بر
رئول مبر
مسر
ارائرره مرری دهررد کرره بتواننررد خرری مشرری و راه کارهررای
رک
ردیریت یر
رراری و مر
ررای برقر
را را بر
ره و آنهر
رتندی تهیر
مسر
سایت پاک سازی ای من ا جرا نمای ند .ا ین ا ستاندارد سه
بخررآ دارد بخررآ اول از بنررد  1تررا بنررد  3کرره محرردوده
،مراجررع و اصررطالحات اسررتفاده شررده در اسررتاندارد را
تعریف مری نمایرد و بخرآ دوم از بنرد  4ترا بنرد  7کلیره
ملزو مات ،مشخ صات  ،خصو صیات و م سئولیت ها را شرد می
د هد و ق سمت سوم اخت صاص به پیو ست ها دارد که اطال عات

رون
رذارد و پیرامر
رارمی گر
رری را در اختیر
رل تر
رتر و مفصر
بیشر
چگونگی بکاربردن این استاندارد توضیح می دهد .
ایمنرری و بهداشررت کرراری و شررغلی – ایمنرری کارگرراه مررین
زدائی و پاکسازی
 -1محدوده :

رای الزم
ریات و راهنمائیهر
رات  ،خصوصر
رتاندارد مشخصر
رن اسر
ایر
برررای تهیرره و اجرررای خرری مشرری و راه کارهررای مسررتند و
دسررتورالعمل هررایی کرره برره برقررراری و حفررت ایمنرری یررک
سایت مین زدا ئی و پاک سازی ک مک می ک ند را ارا ئه می
دهد.
-2مواخذ و مراجع:

لیسررتی از مواخررذ و مراجررع اطررالع رسررانی و معیرراری در
پیوسررت  Aنهرراده شررده اسررت .مواخررذ و مراجررع معیرراری
مدارک و ا سناد مه می ه ستند که با مراج عه به هر کدام
از ا ین مرا جع و ا ستفاده از آن ها بخ شی از مطا لب ا ین
استاندارد شکل گرفته است.
-3اصطالحات ،تعاریف و اختصارات :

فهرسررت لغررات و وا گانهررای فنرری  ،تعرراریف و اختصررارات
اسررتفاده شررده در سررریهای مختلررف IMASدرIMASشررماره 04.10
بطررور کامررل ارائرره گردیررده اسررت .در ایررن اسررتاندارد
وا گانهررای بایررد ( )Shallبایسررتی ) (Shouldو ممکررن اسررت
) (mayبرای نشان دادن درجره و شردت مقصرود و اجابرت کرار
مورد ا ستفاده قرارگرف ته ا ست .ا ین ب هر ه برداری با
ری
رین المللر
رازمان بر
رریات سر
رده در نشر
رتفاده شر
رات اسر
ادبیر
استاندارد ) (ISOمطابقت دارد .
الف -باید ) (Shallبررای نشران دادن ملزومرات  ،روشرها یرا
مشخصاتیسرررت کررره بایسرررتی بررره منظرررور مطابقرررت برررا
اسررتانداردهای بررین المللرری مررورد اسررتفاده و کرراربر
قرار گیرند .
ب -بایسررتی) (shouldبرررای نشرران دادن ملزومررات مرررجح ،
رو شهای به تر یا مشخ صات بر تر مورد ا ستفاده قرار می
گیرد .
ج-ممکررن اسررت ) (mayبرررای نشرران دادن ملزومررات و دیگررر
روشهای ممکن مورد استفاده قرار می گیرد .
اصطالد محل کرار ) (workplaceبره کلیره امراکنی اشراره دارد
که م ستخدمین و کارک نان ن یاز دار ند که در آن جا ح ضور
دا شته یا به ل حاظ کار شان به آن جا مراج عه نمای ند،
ا ین ا ماکن به صورت م ستقیم یا غ یر م ستقیم ت حت کن ترل
کارفرما می باشند.
راد
رک نهر
ره یر
رین) (NMAAبر
را مر
رارزه بر
ری مبر
رع ملر
اصرطالد مرجر
دولترری ،معمرروال کمیترره ای در یررک وزارتخانرره در کشررور
آ لوده به م یادین مین و گلو له های ع مل ن کرده ا طالق

ها

صدور د ستورالعمل
می گردد که م سئولیت مدیریت ،
و هماهنگی مبارزه با مین را به عهده دارد.
رین)(NMAA
را مر
رارزه بر
ری مبر
رع ملر
رورتیکه مرجر
توجههه  :د درصر
در کشررور آلرروده برره میررادین مررین و گلولرره هررای عمررل
ن کرده و جود ندا شته با شد یا ت شکیل ن شده با شد مم کن
است که سازمان ملرل متحرد ) (UNیرا سرازمان برین المللری
دیگری بخآ و یرا تمرام مسرئولیت هرای  NMAAرا بره عهرده
بگ یرد و کل و ظائف یا بخ شی از و ظایف مر کز مینزدا ئی
و همچنین  NMAAرا انجام دهد .
ریNGO ،
رازمان (دولتر
رر سر
ره هر
ری بر
رین زدائر
رازمان مر
وا ه سر
یررا یررک واحررد تجرراری ) اشرراره دارد کرره مسررئول اجرررای
پرررو ه هررا یررا امررور مربرروط برره مررین زدائرری باشررد .
سررازمان مررین زدائرری ممکررن اسررت پیمانکررار اصررلی ،
پیمانکار فرعی  ،مشاور یا نماینده باشد.
وا ه سایت مین زدا ئی به هر م حل کاری که فعال یت
های مین زدائی در آن انجام می گردد اطالق می گردد.
تو جه  :ا صطالد سایت های مین زدا ئی شامل کار گاه هایی
میگررردد کرره فعالیررت هررائی از قبیررل شناسررائی فنرری و
پاک سازی و ان هدام مه مات در آن کار گاه ها ان جام می
گردد  ،الزم به تو ضیح ا ست که در ا ین سایت ها ا ماکنی
به صورت تمر کزی ج هت ام حاء مین ها و گلو له های ع مل
نکرررده (شررامل آن قسررمت از گلولرره هررا ی عمررل نکرررده و
مین ها که به طور کا مل ام حاء نگرد یده ا ند) بو جود
می آید .
 -4ملزومات عمومی :

فراهم کردن یک م حیی کار ای من م ستلزم این ست که سایت
پاک سازی ب صورت صحیح طرد ر یزی و بو سیله فنس ک شی و
عال مت گذاری ،م ناطق خ طر آ فرین م شخص گرد ند و رف تار و
رردم
رایت و مر
ردگان از سر
ررداران ،بازدیدکننر
رین بر
رات مر
حرکر
محلرری و بررومی تحررت کنترررل قرررار گیرررد ،فواصررل ایمنرری
تع یین و به کارک نان در سایت ت جویز و آن ها م لزم به
رعایررت فواصررل مررذکور شرروند و پوشررآ پشررتیبانی پزشررکی
مرروثر و راه کارهررای تخلیرره مجررروحین تهیرره و تررامین
گرررددو برررای اجرررای ایررن مقررررات الزم اسررت کرره نهرراد
دولترری مسررئول مبررارزه بررا مررین) (NMAAو سررازمان مررین
زدا ئی و پاک سازی خی م شی هائی را بو جود آور ند و راه
کار های منا سبی برای تامین ایم نی سایت کاری ته یه و
آنها را در سطح قابل قبولی حفت نمایند.
 -5راه کارهای گسترش و چید مان سایت مین زدائی و پاکسازی:
 -1-5نیازمندیهای عمومی:

ررد
رر طر
رورت زیر
ره صر
رازی بر
ری وپاکسر
رین زدائر
راری مر
رایت کر
سر
ریزی خواهد شد .

الررف -جداسررازی واضررح و آشررکار منرراطق خطرنرراک ،منرراطق
پاکسازی شده و مناطق قابل استفاده
رویب
راری تصر
ری کر
رل ایمنر
ره فواصر
رود کر
رل شر
ران حاصر
ب -اطمینر
رف
رگهای کاشر
را سر
رین آالت یر
ررداران  ،ماشر
رین بر
رین مر
رده بر
شر
مررواد منفجررره ) (MDDو سررایر کارکنرران در سررایت کرراری
مین زدائی و پاکسازی رعایت می شود .
ج – کنترررل حرکررات پرسررنل پاکسررازی و بازدیدکننرردگان
(شامل اعضاء تک تک مردم) در داخل سایت پاکسازی
د -کنترل حرکات ماشین های مین کوبی و سایر خودروها
تعرررداد کارمنررردان سرررتادی سرررایت مرررین زدائررری و
بازدیدکن ندگان از سایت مذکور بوینه ک سانی که م جوز
ر فت و آ مد به دا خل م ناطق خطر ناک دریا فت می نمای ند
باید محدود شود
و -ت مام احتیا طات منط قی با ید ب کار گرف ته شوند که
پرسرررنل سرررتادی سرررایت مرررین زدائررری و پاکسرررازی
رری در
ررردم محلر
رراء مر
ررایت و اعضر
رردگان از سر
،بازدیدکننر
هن گام ان هدام کن ترل شده مین ها و گلو له های باقی
ررند و در
رردام نباشر
ررل انهر
رر ) (ERWدر محر
ررده از جنر
مانر
صررورتیکه الزم اسررت تعرردادی از آنهررا در محررل انهرردام
ح ضور یاب ند با ید ساختمانها  ،سنگر های ز یر زمی نی و
ساختمانهای متحر کی که از حفا ظت کافی بر خوردار شده
باشند برای آنها در نظر گرفت.
ز -بای ستی ا قدامات الزم به ع مل آ ید تا از وارد شدن
خسارت به محیی و ساختمانها جلوگیری شود.
تو جه  :در متن ا ین ا ستانداردبین المل لی م بارزه با
رال
ره بر
رک منطقر
رت از یر
راطره عبارتسر
ره پرمخر
رک منطقر
رین ،یر
مر
وا سطه که در آن م خاطرات مواد منف جره دور از انت ظار
نی ست و یک منط قه خطر ناک عبارت ست از یک منط قه که در
آن بر خورد ترکآ نا شی از یک انف جار خارج از انت ظار
نی ست  .از یک م خاطره مم کن ا ست جرا حت بو جود آ ید  .یک
منط قه خطر ناک از یک منط قه م خاطره آم یز خ طرش بی شتر
است.
-2-5عالمتگذاری مناطق پر خاطره :

م ناطق م خاطره آم یز و ای من در م حدوده سایت پاک سازی
بایسررتی بوسرریله عالمتگررذاری هررای واضررح و روشررن از
ی کدیگر جدا گرد ند(برای جزئ یات عالمت گذاری خ طرات به
IMASسری  08.40مراجعه نمائید) .
-3-5فواصل ایمنی الزم در هنگام انجام مبارزه با مینزدائی :

با مینزدا ئی بع ضی

فوا صل الزم در هن گام ان جام م بارزه
اوقات به فواصل ایمنی اطالق می گردد.
در هنگررام مررین زدائرری  ،خطررر بیشررتر برره وسرریله مررین
برداری که بر ح سب وظی فه ای که بر ع هده اش گذارده
شده ا ست و لزو ما بای ستی نزد یک به مین با شد تح مل می

گردد و خ طر کم تر و ضعیف تر تو سی اشخا صی که در سایت
حضررور دارنررد و دورتررر از محررل خطررر قرررار گرفترره انررد
تح مل می گردد برای کاهآ خ طر م جرود شدن ا شخاص به یک
سررطح قابررل قبررول سررازمانهای مررین زدائرری و پاکسررازی
مین بردارن  ،ما شین
بای ستی فوا صل کاری منا سب بین
آالت مکررانیکی یررا سررگهای کاشررف مررواد منفجررره و سررایر
کارکنان سایت پاکسازی تعیین و تجویز نمایند.
فوا صل کاری بر ا ساس یک شنا سائی م ستند و مف صل خ طرات
موجررود در سررایت و وضررعیت عرروارض زمررین و تجهیررزات
حفرراظتی تررامین شررده برررای کارمنرردان بررر قرررار خواهررد
گردیررد  .در پیوسررت  Bشرررد داده شررده اسررت کرره چگونرره
شنا سائی مف صل خ طر را برای تع یین فوا صل کاری منا سب
برای ا ستفاده در هن گام مین زدا ئی د ستی ان جام د هیم
ررت
ررل جهر
ررایی کامر
ررک راهنمر
ررماره  10.20-02/2009یر
 TNMA .شر
رت.
روده اسر
ره نمر
ردانی را ارائر
ررات میر
رائی خطر
ردایت شناسر
هر
ا صول ا ستفاده شده برای تع یین فوا صل منا سب کار برای
مررین زدائرری بررا دسررت همچنررین ممکررن اسررت برررای تعیررین
فواصل مناسرب برین سر هرای کاشرف ،مرواد منفجرره  MDDو
ماشین آالت پاکسازی مورد استفاده قرار گیرد .
 -4-5فواصل ایمنی از محل انهدام:

اسررتانداردهای بررین المللرری عملیررا ت مررین  IMASشررماره
سررری  09.30پیرامررون هرردایت ایمنرری عملیررات انهرردام
)(EODراهنمائیهای الزم را ارئه می نماید.
وسررایل و افررزار پشررتیبانی منطقرره خطررر در  CDمجموعرره
ررار
رین) (IMASقر
را مر
رارزه بر
ری مبر
رین المللر
رتانداردهای بر
اسر
داده شررده اسررت و د روب سررایت  IMASتحررت عنرروان IMAS
 Support Toolsوجررود دارد در ایررن خصرروص مرری توانیررد TNMA
شماره سرری  – 10.20تخمرین میرزان خطرر منراطق انفجرار را
مالحظرره نمائیررد  .الزم برره رکررر اسررت کرره ایررن وسررایل و
ا فزار شعاع خ طر را بر ا ساس وزن مین ها و گلو له های
که بای ستی به صورت یک جا من هدم
باقیما نده از ج ن
گرد ند مع لوم می نمای ند  .ا ین ا بزار مم کن ا ست برای
تع یین ن مودن فوا صل ایم نی برای کن ترل تحز یب یک مین
بزرگ و یا گلو له ع مل ن کرده (بی شتر ا ز یک کی لوگرم
) یا برای کن ترل تحز یب یک مین بزرگ و یا گلو له ع مل
ررار
رتفاده قر
رورد اسر
را مر
رک جر
رورت یر
را بصر
رین هر
ررده و مر
نکر
رام
ری انجر
رل ایمنر
رین فواصر
ررای تعیر
ریله بر
رن وسر
ررد  .ایر
گیر
کررار در خررالل عملیررات شناسررائی و عملیررات پاکسررازی
کاربرد چندانی ندارد
وسیله یرا افرزار تجزیره تحلیرل عواقرب یرک انفجرار )(ECA
کررره در  IATG CDقررررار دارد و از طریرررق ( UNODAدفترررر
م سائل مر بوط به خ لع صالد در سازمان م لل مت حد) قا بل

استح صال می با شد  ،مم کن ا ست برای شنا سائی م خاطرات
و م یزان خ طر م ناطق انف جار در موقع یت های پیچ یده تر
رالل
رال در خر
روان م ر
ره عنر
ررد ( بر
ررار گیر
رتفاده قر
رورد اسر
مر
پاکسررازی یررک منطقرره بعررد از یررک انفجررار ناخواسررته در
داخررل یررک منطقرره انبررار مهمررات ) .جزئیررات بیشررتر
رت در
رن اسر
رترش یرک  ECAممکر
رول و توسرعه وگسر
پیرامرون اصر
IATGسررری شررماره  02.10برره عنرروان معرفرری اصررول مرردیریت
خطرات مورد مالحظه قرار گیرد .
-5-5تعیین میزان خطر مناطق :

میررزان خطررر منطقرره عبارتسررت از شررعاع پرترراب ترررکآ از
محررل انفجررار مررین یررا گلولرره عمررل نکرررده در سررایت
پاکسررازی  .میررزان خطررر منطقرره بایررد از لبرره خررارجی
را
رردد ،امر
رری گر
ردازه گیر
راک انر
ره خطرنر
رده منطقر
رناخته شر
شر
مم کن ا ست ه مانطور که م بارزه با مینزدا ئی پی شرفت می
نما ید ا ین م یزان به ن سبت موقع یت مین ها و گلو له
های عمل نکرده که مشخص می گردند تغییر یابد
-6-5کنترل ورودیهای موجود به مناطق خطرناک :

تجر به ن شان می د هد که مین زدا ئی و ان جام عمل یات
پاک سازی و ان هدام اغ لب برای مردم مح لی بخ صوص برای
کود کان و نوجوا نان ،رو یداد جا لب توجهی به ح ساب می
آیررد ،بنررابراین بایررد راه کارهررا و دسررتورالعمل هررائی
در خ صوص کن ترل ورود ا شخاص غ یر م سئول به دا خل م ناطق
خ طر آ فرین ( به دا خل سایت مین زدا ئی و پاک سازی و به
دا خل م ناطق پر م خاطره و خطر ناک) ته یه و به ا جرا در
آورد .برای د ستیابی به ا ین هدف با ید به موارد ز یر
توجه نمود.
الف) به مردم مح لی ،کارک نان مین زدا ئی و پاک سازی و
بازدیدکن ندگان از سایت پیرا مون ا ندازه سایت کاری ،
منرراطق خطررر آفرررین و منرراطق خطرنرراک  ،اطررالع رسررانی
نمائید
ب)برره صررورت فیزیکرری از ورود اشررخاص برره داخررل منرراطق
رل
رای عمر
ره هر
را و گلولر
رین هر
ردام مر
رام انهر
راک در هنگر
خطرنر
نکرررده بوسرریله عالئررم هشررداردهنده و گمرراردن نگهبانرران
جلوگیری بعمل آید.
ج)منررراطق خطرنررراک و مخررراطره آمیرررز عالمرررت گرررذاری
گردند( IMASسری  08.40مطالعه شود)
سیستم هشدار دهنده بایستی شامل موارد زیر باشد:
د) گذاردن عال ئم ه شدار ده نده در نزد یک م سیر ها( جاده
ها ،خطوط انتقرال یرا گرذرگاه هرا) بررای مرردان  ،زنران
و کود کان و نوجوا نان بوینه آن هائی که ندان سته وارد
منرراطق مخرراطره آمیررز و خطرنرراک و آلرروده برره مررواد
روی
رتی محتر
رده بایسر
ردار دهنر
رم هشر
روند .عالئر
ری شر
رره مر
منفجر
اطالعررات الزم ومناسررب بررا خطررر وانرردازه منطقرره باشررد.

عال یم ه شدار ده نده بای ستی به گو نه ای با شند که ح تی
کارک نان سایت پاک سازی را وادار به ف کر کردن نمای ند
و برره آنهررا بفهماننررد کرره بایسررتی از تجهیررزات حفاظررت
رتفاده
راک اسر
ره خطرنر
ره منطقر
رام ورود بر
ررادی PPEدر هنگر
انفر
نمایند.
ه) آمرروزش کرراهآ خطرررات  ،از طریررق توجیرره کررردن ،یررا
عالئررم یررا برگرره هررا واعالنررات اطررالع دهنررده برره
مردان،زنرران و کودکرران و نوجوانرران کرره در آن منطقرره
ز ندگی و یا نزد یک سایت پاک سازی و مین زدا ئی کار می
کن ند و همچ نین به م سئولین مح لی .توجی هات و اعال نات
ا طالع ده نده بای ستی شامل اطال عات شنیداری به رو شهای
ری
رت محلر
رارگران و جمعیر
ردن کر
ررای آگاهانر
رده بر
ردار دهنر
هشر
در هنگررام انهرردام مررین هررا و گلولرره هررای عمررل نکرررده
باشند.
و)آ موزش و کاهآ خ طرات  ،شامل خ طرات سایت پاک سازی و
مین زدا ئی و دال لت کردن به ج لوگیری ازچ شم پو شی در
ررای
رده بر
رین شر
ری تعیر
رین زدائر
رارگران مر
ره کر
رائی کر
رت هر
جهر
کن ترل دستر سی ها به دا خل م ناطق خطر ناک ارا ئه می
کنند
ز)مسررتند سررازی اسررتانداردها و  SOPهررا بایسررتی شررامل
ا ستفاده از نگهبا نان برای کن ترل راه ها ی ورودی به
داخررل منرراطق خطرنرراک  ،عالئررم هشررداردهنده و عالئررم
شنیداری برای استفاده در هنگام پرو ه انهدام باشد.
در طرد ر یزی و ا جرای م بارزه با مینزدا ئی و پاک سازی
بای ستی ا ین م سئله را در ن ظر گر فت که مردم مح لی از
دستر سی به م نابع ح یاتی مان ند آب و غ یره ب طور ک لی
م حروم نگرد ند و بای ستی سعی کرد که ا ین م سئله به
حررداقل برسررد کرره مجبررور نگردنررد برررای بدسررت آوردن
منررابع حیرراتی برره داخررل منرراطق خطرنرراک وارد شرروند و
ری سک نمای ند  .انت ظار این که جمع یت بومی را می توان
وادار کرد که به دا خل م ناطق خطر ناک نرو ند یک ت صور
وا هی بیآ نی ست چون آن ها ا گر مج بور شوند و زندگی شان
که با شد وارد م ناطق خطر ناک
به خ طر بیاف تد ب هر شکل
مرری شرروند .هنگامیکرره موقعیررت سررایت پاکسررازی و مررین
زدا ئی به گو نه ای با شد که م ناطق خطر ناک  ،جاده ها و
گررذرگاههای مررردم محلرری را قطررع نمایررد اقرردامات زیررر
بای ستی برای ع بور و مرور مردم مح لی در ن ظر گرف ته
شود.
ط) اگررر سررایت پاکسررازی و مررین زدائیبرره انرردازه کررافی
کوچررک مرری باشررد واحررد مررین زدائرری بایسررتی عملیررات
پاکسررازی را برره گونرره ای فرراز بنرردی نمایررد کرره قطررع
مسیر مردم محلی به حداقل برسد

د) ا گر سایت پاک سازی و مین زدا ئی بزرگ ا ست سازمان
رردم
ررای مر
رابی بر
ری منر
رای انحرافر
رتی راه هر
رازی بایسر
پاکسر
محلی در نظر بگیرد .
ط) در صورتیکه راه انحرا فی غ یر مم کن به ن ظر می ر سد
سررازمان پاکسررازی بررا یرردکارهای حفرراظتی و حمررایتی را
مورد توجه قرار دهد.
 -1-6-5کنترل ترافیک:

در جائیکرره در داخررل منطقرره خطرنرراک در یررک منطقرره
پاک سازی و مین زدا ئی جاده ما شین رو و یا م سیر حر کت
اتومب یل و خودرو با شد ر فت و آ مد خودرو ها بای ستی
با ا ستفاده از یک جاده انحرا فی از دا خل منط قه ای من
ادامرره پیرردا نماینرردیا بوسرریله مررامورین راهنمررا و
رودرو
رد خر
رت آمر
ررل ترافیک،رفر
راط کنتر
را در نقر
رتن آنهر
گماشر
ها را کن ترل ن مود .ن قاط کن ترل تراف یک مم کن ا ست با
گررذاردن موانررع فیزیکرری وعالئررم ،مشررخص گردنررد .پرسررنل
مرررامور در نقررراط کنتررررل ترافیرررک بایسرررتی برررا
سوپروایزرهای سایت پاک سازی و مین زدا ئی که م بارزه
با مینزدائی را کنترل می نماینددر ارتباط باشند.
برره مسررئولین محلرری بایسررتی در جهررت ملزومررات کنترررل
تراف یک در طول دوره پاک سازی و مین زدا ئی م شورت های
الزم ارائرره گررردد و مشررورتها و کمکهررای آنرران بایسررتی
مورد توجه قرار گیرد .
سرروپروایزرهای سررایت پاکسررازی و مررین زدائرری بایسررتی
سی ستم هائی را بر قرار نمای ند که عمل یات پاک سازی و
مررین زدائرری در نزدیکرری جرراده هررا و مسرریرهای خودروهررا
ادا مه یا بد .بهر صورت ا ین چ نین سی ستم هائی نبای ستی
ایم نی پر سنل مین بردار و مردم را به خ طر بیا ندازد
و بای ستی تا جائی که ام کان دارد سعی شود که تراف یک
و ایاب و رهاب خودروها قطع نگردد.
-7-5استفاده از تجهیزات حفاظت پرسنلی):(PEE

تمررام پرسررنلی کرره نیرراز هسررت در خررالل انجررام عملیررات
رازی وارد
رایت پاکسر
راک سر
راطق خطرنر
رل منر
ره داخر
رازی بر
پاکسر
شوند بای ستی از تجه یزات حفا ظت پر سنلی که از م قررات
منرردرج در  IMASسررری 1 0.30تبعیررت مرری نمایررد اسررتفاده
نمای ند .ا گر م بارزه با مینزدا یی متو قف گردد آن گاه
ممکررن اسررت از اسررتفاده ازتجهیررزات حفاظررت پرسررنلی بررا
صالحدید سوپر وایزر سایت پاکسازی صرف نظر شود .
-8-5خطرات امواج رادیوئی):(RF

راتی وج رود
ری مهمر
رین زدائر
رازی و مر
رایت پاکسر
ره در سر
چنانچر
دار ند که بو سیله سی ستم های الکتری کی منف جر می شوند
خاص پیرا مون ا مواج راد یوئی
بای ستی موارد احت یاطی
به شرد زیر رعایت گردد:
ا لف) -خودرو هائی که سی ستم راد یوئی بر روی آن ها ن صب
شده ا ست بای ستی خارج از م حدوده م ناطق پاک سازی ن شده

کرره برره عنرروان منرراطق خطرنرراک تلقرری مرری گردنررد توقررف
ره
ره بر
رد کر
را چارنر
را نر
ره خودروهر
ره اینگونر
رد .چنانچر
نماینر
دا خل م ناطق خطر ناک وارد شوند بای ستی سی ستم راد یوئی
خود را خاموش نمایند.
ب)-در صورتیکه بع ضی از کارک نان ن یاز به ح مل سی ستم
های ارت باط راد یوئی با خود دار ند الزم ا ست که در
هن گام نزد یک شدن به مه مات الکتری کی و الکترونی کی و
روئی
راط رادیر
رتم ارتبر
رناخته سیسر
رات ناشر
روع مهمر
رر نر
را هر
یر
خود را خاموش نمایند .
رری
ررتی در نزدیکر
رروئی نبایسر
رراط رادیر
ررزات ارتبر
از تجهیر
چا شنی های الکتری کی که برای ان هدام مین ها و گلو له
مورد ا ستفاده قرار می گیر ند
های باقیما نده از ج ن
ا ستفاده کرد ،مگراین که چا شنی های الکتری کی به گو نه
ررداری
رره نگهر
ررورت جداگانر
رره صر
ررره بر
ررواد منفجر
ای از مر
گردندکرره امکرران انفجررار آنهررا در اثررر اسررتفاده از
سیستم های ارتباط رادیوئی وجود نداشته باشد .
-9-5مناطق کنترل :

کنترررل مرروثر در سررایت مررین زدائرری و پاکسررازی مسررتلزم
برقررراری تعرردادی از منرراطق در سررایت بررا عالمررت گررذاری
مشررخص و واضررح برررای ایمنرری و انجررام امررور اداری مرری
باشررد .ایررن چنررین منرراطقی بایسررتی خررارج از محرردوده
رت
را فعالیر
رازی و یر
رال پاکسر
راطق در حر
راک ،منر
راطق خطرنر
منر
های انهدام و انبارهای مهمات قرار داشته باشد .
 -1-9-5مناطق پارک خودرو :

منط قه پارک خودرو ها بای ستی هم به ا نداز کافی و سیع
باشررد و هررم اینکرره بطررور کامررل مررورد پاکسررازی قرررار
رودرو
روان پارکین ر خر
ره عنر
را بتوان رد بر
رد  .تر
ره باشر
گرفتر
هررای واحررد پاکسررازی و خودروهررای بازدیدکننرردگان از
ره
راطق جداگانر
رع گردد.منر
رول واقر
رورد قبر
رازی مر
رایت پاکسر
سر
ممکررن اسررت برررای بررارگیری یررا تخلیرره بررار ماشررین آالت
مورد نیاز باشد .
رت
رح عالمر
رورت واضر
ره صر
رتی بر
ره پارکین ر بایسر
ردوده منطقر
محر
گررذاری و ورودی پارکینرر بررا عالمررت هررای راهنماکررامال
م شخص گردد و سمت و ج هت سایت کاری و مین برداری و
منطقرره توجیرره بازدیدکننرردگان از سررایت بررا تابلوهررای
راهن ما ب طور کا مل ن شان داده شود  .در هر جا که الزم
و منا سب ا ست با ن صب یک نق شه سایت ه مه ا ماکن خطر ناک
و فاصرررله آنهرررا از محرررل پارکینررر و محرررل توجیررره
بازدیدکنندگان نشان داده شود .
 -2-9-5منطقه توجیه و کنترل بازدیدکنندگان :

منطقرره توجیرره و کنترررل بازدیدکننرردگان بایسررتی یررک
منطقرره عالمتگررذاری شررده و قابررل دسترسرری و شناسررائی
باشررد جائیکرره بازدیررد کننرردگان نیرراز دارنررد کرره در
هن گام ورود به سایت پاک سازی به آن جا مراج عه و تو سی

م سئولین ن سبت به سایت مین زدا ئی و پاک سازی توج یه
گردنررد .پیوسررت ( )Dرا در خصرروص برخررورد بررا بازدیررد
کن ندگان از سایت مورد مطال عه قرار ده ید .ه مه مین
ها و گلو له های ع مل ن کرده و سایر ترکی بات مه مات
کرره برررای نشرران دادن برره بازدیدکننرردگان در سررایت
پاکسررازی و مررین زدائرری نگهررداری مرری گردنررد بایسررتی
برابررر  IMASسررری  10.50برره شرردت تحررت مرردیریت و کنترررل
قررررار داشرررته باشرررند .بایسرررتی در ابتررردای ورود
بازدیدکن ندگان به سایت پاک سازی و مین زدا ئی گف ته
ریاء و
ردام از اشر
ری کر
ره هر
ررایطی بر
ری شر
رت هر
ره تحر
رود کر
شر
مواد موجود در سایت و روی زمین دست نزنند
-3-9-5سایت فرود هلکوپتر ):(HLS

ری از
روپتر یکر
ریله هلکر
ررود بوسر
ره مجر
ره تخلیر
رعیتی کر
در وضر
گزی نه های مو جود با شد  ،بای ستی م کان فرود هل کوپتر
) (HLSپیآ از شرروع مبرارزه برا مینروبری دائرر و برقررار
گررردد .انرردازه و وسررعت محررل فرررود هلکرروپتر و فضررای
هرروائی بررر اسرراس نیازمنرردیهای سررازمان تررامین کننررده
خدمات تخل یه م جرود یا م جروحین از طر یق هوا می با شد
.محررل فرررود هلکرروپتر نبایسررتی در مجرراورت منرراطق خطررر
آفرررین تعیررین شررود..در هنگررام انتخرراب سررایت هلکرروپتر
بای ستی به م سائلی از قب یل می له ها و مف تول های روی
ره در
رد کر
رده انر
ره شر
ره تلر
رائی کر
رین هر
رای مر
ریم هر
رین ،سر
زمر
هن گام ف شار هوای پروا نه هل کوپتر مم کن ا ست به صورت
رین
رده روی زمر
ریاء پراکنر
رراه اشر
ره همر
رد و بر
رک در آینر
چنگر
برره اطررراف برخررورد نماینررد توجرره الزم مبررذول داشررت .
شررماره سررایت پاکسررازی و مررین زدائرری و عالمررت فرررود
رامین
رازمان تر
ریله سر
رتی بوسر
رم بایسر
رایر عالئر
روپتر و سر
هلکر
کن نده تخل یه هوائی م جرود بر روی ز مین در ن ظر گرف ته
شررود  .محررل فرررود هلکرروپتر بایسررتی بررا عالئررم سرراده و
قابررل رویررت (ترجیحررا فلورسررنت)حداقل برره انرردازه ی 2
متررر در در  2متررر روی زمررین رنرر آمیررزی شود(سررازمان
هوایی م جرود بای ستی راهنمائی های
تامین کن نده ح مل
الزم پیرامررون عالمررت گررذاری و رنرر آمیررزی را ارائرره
نمایند)  HLSبایسرتی بره طرور واضرح عالمتگرذاری شرده و از
ررود
روایی مجر
ره هر
ره از تخلیر
رازی کر
رای پاکسر
رایت هر
رق سر
طریر
اسررتفاده مرری کننررد تابلوهررای سررتونی برررای نشرران دادن
ج هت ها ن صب گرد ند .ت مام ا شیاء غ یر من صوب بای ستی تا
شررعاع الزم (کرره بوسرریله سررازمان متررولی تخلیرره هرروایی
مجرود تصرریح مری گرردد) از منطقره فررود هلیکروپتر )(HLS
خررارج گردنررد .از منطقرره و سررایت نشسررت و بررر خواسررت
رب
را و نصر
رودرو هر
رردن خر
رارک کر
ررای پر
رتی بر
روپتر نبایسر
هلکر
کررانکس برررای انجررام کارهررای سررتادی و اداری اسررتفاده
کرد .

-4-9-5معابر دسترسی ایمن:

سررازمان مررین زدایرری و پاکسررازی مسررئول تهیرره و تررامین
م عابر دستر سی ای من می با شد  ،که بای ستی پاک سازی
معررابر مررذکور از کلیرره خطرررات و آلررودگی هررا برررای
دستر سی به ع مق و ا طراف سایت مین زدا یی و پاک سازی
مورد تای ید قرار گ یرد  .م عابر دستر سی ای من بای ستی
عالمررت گررذاری و همررانطور کرره در اسررتانداردهای بررین
المللرری مبررارزه بررا مررین IMASودسررتورالعمل هررای مرجررع
رده
ران شر
راطر نشر
رین) )NMAAخر
را مر
رارزه بر
رئول مبر
ری مسر
دولتر
ررای
رتی بر
رذکور بایسر
رابر مر
رد .معر
رازی گردنر
رتند سر
رت مسر
اسر
ع بور پر سنل و تجه یزات به پای کار به ا ندازه کافی
عریض با شند .م عابر دستر سی مز بور بای ستی برای تخل یه
ایمررن مجرررود یررا مجررروحین و قربانیرران حرروادث مررین و
همچ نین ا جرای صحیح طرد مقاب له با و ضعیت ا ضطراری،
رن
رابر ایمر
رند .معر
رریض باشر
رافی عر
ردازه کر
ره انر
رب و بر
مناسر
دسترسی عرضشان نبایستی از دو متر کمتر باشد .
 -5-9-5کمک های اولیه :

هر سایت پاک سازی و مین زدا ئی بای ستی دارای یک پ ست
یررا ایسررتگاه کمکهررای اولیرره سررازمان یافترره و مجهررز ،
ه مانطور که در ا ستاندارد بین المل لی م بارزه با مین
سری شماره  10.40به آن اشاره شده است باشد.
ایستگاه کمک های اولیه باید :
الررف) -برره شررکل مشررخص و قابررل رویررت عالمتگررذاری شررده
باشند
رره و
ررای اولیر
ررکی و کمکهر
رردارکات پزشر
رره تر
ررز بر
ب)-مجهر
تجهیزات الزم باشند
ج)-در هررر کجررا کرره الزم اسررت بوسرریله پرسررنل سررتادی،
پز شکی و پ یرا پز شکی منا سب و وا جد شرایی ( چه مرد و
چه زن ) تقویت شود .
-6-9-5مناطق استراحت پرسنل مین بردار:

را
ره یر
رتی دارای منطقر
ری بایسر
رین زدایر
رازی و مر
رایت پاکسر
سر
م ناطقی که به صورت م شخص و قا بل رو یت عال مت گذاری
رد .
رردار باشر
رین بر
رنل مر
رتراحت پرسر
ررای اسر
رند بر
رده باشر
شر
منطقرره یررا منرراطق اسررتراحت بایسررتی خررارج از منطقرره
خطرنرراک قرررار داشررته باشررند ،برروینه در هنگامیکرره در
موقررع اسررتراحت پرسررنل مررین بررردار عملیررات پاکسررازی
ادا مه دا شته با شد و بای ستی ب طوری مج هز شده با شد که
مین برداران را در شرایی جوی نا سازگار و غ یر قا بل
رتراحت
ررای اسر
ره بر
راطق جداگانر
رد  .منر
رت نمایر
رل حفاظر
تحمر
زنان و مردان مین بردار( در صورت نیاز)مهیا گردد.
 -7-9-5منطقه یا مناطق انبار کردن مواد و مهمات منفجره :

مواد منف جره  ،مین ها و گلو له های باقیما نده از ج ن
مم کن ا ست در سایت های پاک سازی و مین زدا ئی ان بار

ررداری
رین بر
رد مر
ره در فرآینر
رره ای کر
رواد منفجر
رد  .مر
گردنر
مورد ا ستفاده قرار می گیر ند بای ستی در یک ظرف و یا
در یک محف ظه ای که برای نوع و م قدار مواد منف جره
مررورد نظررر مناسررب هسررتند انبررار شرروند  (IMAS( .سررری
شررماره  10.50را برررای سرراخت انبررار هررا و مخررازن الزم
برای مواد منف جره ای که در پرو ه های مین برداری
مررورد اسررتفاده قرررار مرری گیرنررد مطالعرره نمائیررد) .در
موقعیکرره مقررررات موجررود در ایررن اسررتاندارد پیرامررون
ان بارکردن مواد منف جره عم لی نبا شد سازمان پاک سازی
و مررین زدائرری ،مسررئول تهیرره و تررامین اقرردامات ایمنرری
بیشررتر مرری باشررد ).کارهررای حفرراظتی  ،فواصررل ایمنرری ،
امن یت فیزی کی و غ یره )بای ستی بر ا ساس آموز شهائی که
سررازنده مررواد منفجررره ارائرره نمرروده اسررت بررا رعایررت
ره
رود .اینگونر
رام شر
رت انجر
ریی زیسر
رت محر
رای حفاظر
راکتور هر
فر
انبار ها بای ستی بع نوان انبار های مو قت در ن ظر گرف ته
شرروند  .جزئیررات راهنمائیهررای الزم پیرامررون انبارهررای
موقررت و میرردانی مررواد منفجررره ممکررن اسررت در  IATGسررری
شماره  04.10انبارهرای موقرت و میردانی موردمالحظره قررار
گیرد .
 -6اتفاقات

وحوادث مین زدائی:

روان
رت عنر
رین تحر
روادث مر
را حر
ره بر
رای مقابلر
را ه کارهر
بصورت رسمی تنظیم ،تهیه و مستند سازی می گردند .
این  sopهاباید شامل موارد زیر باشند .
ا لف)برای پا سخ دادن و مقاب له با یک حاد ثه مین ن یاز
را،
رامل راه کارهر
ردیهای الزم شر
را تونمنر
رازمان بر
رک سر
ره یر
بر
رد)  (IMAS 10.40را
ری باشر
رواد مر
رزات و مر
را  ،تجهیر
روزش هر
آمر
در این خصوص موردمالحظه قرار دهید .
SOPs

 -7مسئولیت ها :
-1-7مرجع دولتی مسئول مبارزه با مین):(NMAA

مر جع دول تی م سئول عمل یات مین ،خی م شی و ینه خویآ را
مقرررر و روشررهائی را مسررتند سررازی و برررای ایمنرری و
بهدا شت شغلی و حر فه ای در سایت های پاک سازی و مین
زدائی منتشرو نگهداری خواهد کرد .
ا ین رو شها ی مستند سازی شده بای ستی شامل موارد ز یر
باشند :
الررف ) -حررداقل نیازمنرردیها برررای برقررراری سررایت هررای
پاکسازی و مین زدائی
رر
رار بر
ری کر
رل ایمنر
رراری فواصر
ررای برقر
رائی بر
ره هر
ب) -رویر
پایه شناسائی خطرات
رهای
رطراری و روشر
رای اضر
رعیت هر
ره وضر
رخ بر
رای پاسر
ررد هر
ج)-طر
تخل یه م جرود یا م جروحین و یا قربان یان حوادث مین
در سایت های پاکسازی و مین زدائی

د) -رو شها و راه کار هائی
حوادث مین.

برای تحق یق و

گزارش ن مودن

-2-7سازمان اجرائی پاکسازی و مین زدائی:

رتی راه
را یسر
ری بر
رین زدائر
رازی و مر
ری پاکسر
رازمان اجرائر
سر
کار ها ی عمل یاتی ا ستاندارد خود را که با م قررات و
اسررتانداردهای بررین المللرری عملیررات مررین) (IMASو مرجررع
دولتررری مسرررئول مبرررارزه برررا مرررین)(NMAAو سرررایر
ا ستانداردهای مر بوط هم خوانی دارد ته یه ،م ستند سازی
و حفت نماید .
در غ یاب مر جع دول تی و م سئول م بارزه با مین یا سایر
مسررئولین  ،سررازمان پاکسررازی و مررین زدائرری بایسررتی
مسئولیت های بیشتری را تقبل نماید .
ا ین م سئولیت ها شامل موارد ز یر می با شند که مم کن
است مسئولیت های دیگری هم به آن اضافه گردد.
الف ) – صدور  ،حفرت و بره روز رسرانی دسرتورالعمل هرای
تنظیمرری  ،نظامنامرره هررا  ،و سررایر مقررررات مطلرروب
پیرامون ایمنی سایت پاکسازی و مین زدائی
ب)-ه ماهنگی با سایر سازمانهای پاک سازی و مین زدا ئی
ره تناقض ری
ران از اینکر
رول اطمینر
ررای حصر
رور بر
ران کشر
در همر
پیرامررون اسررتانداردهای ایمنرری سررایت هررای پاکسررازی و
مین زدائی وجود نداشته باشد .
ج) -پ شتیبانی ک شور میز بان در خالل تا سیس مر جع دول تی
مسرررئول مبرررارزه برررا مرررین) (NMAAو کمرررک بررره تهیررره
د ستورالعمل های ایم نی و بهدا شت شغلی و راهنمائی های
عملی برای ایمنی سایت پاکسازی و مینزدائی .
-3-7کارکنان مین زدائی :

مین زدا ئی بای ستی

موارد ز یر را

مورد مالح ظه

کارک نان
قرار دهند
ا لف )-ت مام مراق بت های منط قی را برای ایم نی خود و
سایر کارک نانی که در سایت م شغول به کار ه ستند مد
نظر قرار دهند .
ب)-آموزشررهای ارائرره شررده پیرامررون اداره امررور ایمنرری
برروینه آنهررائی کرره درروشررهای عملیرراتی ( ) SOPsدرج
گردیررده را در خررالل انجررام عملیررات مررورد مالحظرره قرررار
دهند .
ج) -خررود را بررا دسررتورات و مقررررات واضررعه از طریررق
مرا جع و م سئولین دول تی و م لی پیرا مون اداره ا مور و
برقراری ایمنی در سایت پاکسازی وفق دهند .
رری را
رد خطر
ری توانر
رد مر
راد دارنر
ره اعتقر
رکلی کر
رر مشر
د) -هر
برای سایت پاک سازی و مین زدا ئی بو جود آورد و آن ها

خررود قررادر برره رفررع آن نیسررتند بایسررتی فررورا برره
سوپروایزر گزارش دهند .

پیوستA
مواخذ و مراجع
مدارک و ا سناد مع یاری ز یر حاوی مو ضوعاتی ا ست که از
طریررق مراجعرره برره مررتن هررر کرردام از آنهررا  ،بخشرری از
م قررات و مطا لب ا ین ا ستاندارد ت شکیل گرد یده ا ست و
در مواخررذ و منررابع قرردیمی و ترراریخ گذشررته ،اصررالحات و
تجد ید نظر های هیچ کدام از ن شریات ،ب کار گرف ته ن شده
ا ست .ب هر صورت طرف های مواف قت نا مه ها بر ا ساس ا ین
ب خآ از ا ستاندارد ت شویق می گرد ند که پیرا مون ام کان
بکررارگیری جدیرردترین ویرررایآ هررا ،اسررناد و مرردارک
معیرراری را مررورد تجسررس و بررسرری قرررار دهنررد  .برررای
موا خذ و مرا جع بدون تاریخ جد یدترین و یرایآ مدارک و
رد .
ره انر
ررار گرفتر
رتفاده قر
رورد اسر
رده مر
راره شر
رناد اشر
اسر
نماینرردگیهای سررازمان اسررتاندارد بررین المللرری ) (ISOو
ررار
ررر را در اختیر
ررا  ENمعتبر
ررریات  ISOیر
ررت نشر
 IECلیسر
دارند.
الف IATG-شماره  02.10معرفی اصول مدیریت خطرات
رواد
رت مر
ردانی و موقر
رردن میر
رار کر
رماره  04.10انبر
ب IATG-شر
منفجره
ج IMAS-شررررماره  04.10فهرسررررت اصررررطالحات ،تعررررارف و
اختصارات
د IMAS-شماره  08.40عالمتگرذاری خطررات مرین هرا و گلولره
های عمل نکرده
ه IMAS-شماره  09.11پاکسازی مناطق جن )( BAC
و IMAS-شماره  09.30انهدام مهمات منفجره
ز IMAS -شررماره  10.10ملزومررات ایمنرری و بهداشررت شررغلی
()S&DH
د IMAS-شماره  10.30تجهیزات حفاظت انفرادی )(PPE
ط IMAS -شرررماره  10.40پشرررتیبانی پزشرررکی در عملیرررات
پاکسازی و مین زدائی) (S&OH
رائی
رل و جابجر
رل و نقر
رارداری  ،حمر
رماره 10.50انبر
ی IMAS-شر
مواد منفجره )(S&OH

10.60تجسررس و گررزارش کررردن حرروادث مررین

ک IMAS-شررماره
)(S&OH
ل)-پایگاه اطالعاتی حوادث مین www.ddasonline.com
م) TNMA-شررماره  10.20انویرره سررال  2001مرریالدی تخمررین
فاصله خطر انفجار در مناطق
ن) TNMA-شررماره  10.20فوریرره سررال 2009مرریالدی تخمررین و
شناسررائی خطرررات میرردانی و تعیررین فواصررل ایمنرری در
هنگام اجرای فعالیت های پاکسازی و مین زدائی
ور ن آ خر یاآخرین و یرایآ ا ین موا خذ و مرا جع بای ستی
ری
رین زدائر
رز مر
رند .مرکر
ره باشر
ررار گرفتر
رتفاده قر
رورد اسر
مر
رتفاده
رابع اسر
رذ و منر
ری مواخر
رو )(GICHDکپر
رتانه نر
رر دوسر
بشر
شررده در ایررن اسررتاندارد را در اختیررار دارد .لیسررت
آخرررین چرراپ یررا آخرررین ویرررایآ اسررتانداردهای بررین
را و مواخررذ
رین)، (IMASراهنمررائی هر
رارزه بررا مر
ری مبر
المللر
بوسرریله  GICHDنگهررداری مرری گررردد و در شرربکه اینترنترری
 WWW.mineactionstandards.orgمیتوانررد مررورد مطالعرره قرررار
گیرررد .کارفرمایرران و سررایر اشررخاص عررال قرره منررد و
سررازمانها بایسررتی قبررل از شررروع برنامرره هررای عملیررات
مررین ،کپرری مرردرک و اسررناد اشرراره شررده فرروق را بدسررت
آورده و مورد مطالعه قرار دهند .

پیوست B
تع یین فوا صل ایم نی
بوسیله دست:

کار

برای پاک سازی و

مین زدا ئی

 -1-Bکلی:
ایررن پیوسررت راهنمائیهررای الزم را پیرامررون تعیررین
فوا صل کار های مین زدا ئی که بای ستی بین مین برداران
رازی و
رایت پاکسر
ررداری در سر
رین بر
رای مر
رت هر
رالل فعالیر
در خر
مین زدا یی رعا یت گردد ،ارا ئه می د هد که گاهی او قات
از ایررن فواصررل بعنرروان فواصررل ایمنرری یرراد مرری شررود .
فا صله کاری فا صله ای ست بین اشخا صی که بع نوان مین
بردار در سایت پاک سازی و مین زدا ئی م شغول به کار
هسررتند .پروسرره مشررابهی ممکررن اسررت کرره برررای  UXOیررا
پاکسررازی منرراطق جنگرری )، (BACجهررت رعایررت فواصررل کرراری
ری
رل ایمنر
رردد .قواصر
رتفاده گر
ریی اسر
ربه وشناسر
رورد محاسر
مر
که برای فعال یت های ان هدام به صورت منا سب ات خار می
رتی
رورت دسر
ررداری بصر
رین بر
رای مر
رایر کارهر
رالل سر
رردد در خر
گر
یک از
منا سب نی ست .ا ین به ا ین سبب ا ست که در هی
عملکرررد هررای مررین زدائرری دسررتی برره غیررر از انهرردام
مهمررات ،مبررادرت برره انفجررار ارادی مررین هررا نمرری شررود
.جرردولی از فواصررل ایمنرری پیشررنهاد شررده مناسررب برررای
کارهای انهدامی در ماده ( )8-Bارائه گردیده است .
و ضع و تکل یف فا صله کاری بین دو مین بردار یا بین
دو فعال یت مین برداری و وادار کردن آن ها به رعا یت
آن فا صله ،بمن ظور ج لوگیری از و قوع جرا حات شدید یا
مع لول شدن سایر کارک نانی ا ست که در منط قه خ طر قرار
رته
رردار ،ناخواسر
رین بر
رک مر
ره یر
رنه هنگامیکر
ره ویر
رد بر
دارنر
روع
رن نر
ره ایر
رات بر
راهی اوقر
ری گردد.گر
رار مر
رک انفجر
ربب یر
مسر
م جروحین می گوی ند م جرود یا م جروحین خارج از جب هه
کاری یا خارج از م حل انف جار که در ز بان انگلی سی به
رد .
ری گوینر
ره مر
رروحین ثانویر
را مجر
را  Secondary injuriesیر
آنهر
در رعایررت فواصررل کرراری پذیرفترره شررده نبایسررتی ایمنرری
سررایت پاکسررازی و مررین زدائرری فرردای اشررتباهات نظررری
مربوط به نظارت یا محدودیت ارتباطات گردد.
فواصررل کرراری مررین برررداری بایسررتی ایررن اطمینرران را
بو جود آورد که در صورت و قوع یک انف جار ناخوا سته ،
خ طر م جرود شدن سایر کارک نان که فا صله کاری تع یین
شررده نسرربت برره جبهرره کرراری یررا محررل وقرروع انفجررار را
رعا یت کرده ا ند تا حد قا بل ق بولی کاهآ می یا بد و لی
بهر حال در صورت بروز انف جار ناخوا سته  ،باخطر ک می

یررا جراحررات نرراچیزی کرره منررتب برره نررا ترروانی فیزیکرری
نخواهد گردیدمواجه می شوند.
-2-Bمخرراطرات مررین و گلولرره هررای بجررای مانررده از جنرر
)(ERW
م تداول ترین صدماتی که به مین بردارن وارد می گردد
نا شی از موج انف جار یک مین ضد ن فر انف جاری ا ست که
به صورت ناخوا سته منف جر می گردد .موج انف جار ق سمت
ج لو به سرعت از شتابآ کا سته می شود تا بردش م حدود
مرتبی ا ست با ا ندازه
گردد  .برد انف جار م ستقیما
م یزان ماده منف جره دا خل مین .منط قه خ طری که بو سیله
موج انف جار (بزرگ ترین مین ضد ن فر انف جاری) ارا ئه
می گردد به کمتر از  10متر میر سد .
ب هر حال خ طر پاره شدن پرده صماخ ( پرده گوش) تا برد
رم
رت ترا  25مترر هر
رذیر اسرت و ممکرن اسر
بیشرتری امکران پر
بر سد .آ سیب پرده صماخ مع موال در خارج از فا صله کاری
کم تر و موقتی ا ست و مم کن ا ست آ سیب ک می به شنوائی
دائ می وارد نما ید  .ف قدان دائ می شنوائی وق تی ات فاق
خواهررد افترراد کرره فشررار مرروج انفجررار برره  345کیلررو
پا سکال بر سد  ،فر مول منا سب برای محا سبه باال تر از
رره در CD
راده منفجر
ری از مر
ردار مشخصر
ررای مقر
رار بر
رن فشر
ایر
نشریه  IATGقرار دارد کره مری تروان آنررا مرورد مطالعره
قرار داد.
مین بردارا نی که حدود یک م تر دور تر از م حل انف جار
ناخوا سته یک مین ضد ن فر انف جاری قرار دار ند و از
تجهیررزات حفاظررت انفرررادی مناسررب اسررتفاده کرررده انررد
اغ لب از آ سیب های جدی موج انف جار ر هائی پ یدا می
کننررد  .منطقرره خطررر انفجررار و خطرررات ررات ناشرری از
انف جار شکل گرف ته از انف جار مین های ضد تا نک می
توانررد وسرریع تررر باشررد  .منطقرره خطررر شررکل گرفترره از
ضد ن فر ترک شی تا حدی ام تداد پ یدا
انف جار مین های
می ک ند و ترک شهای اینگو نه مین ها می توان ند پراک نده
شوند  .ا ین م سئله با مین های مت فاوت تغی یر پ یدا می
ک ند و مع موال به طرا حی و طرد ر یزی مین،م قدار و نوع
مواد منف جره مو جوددر مین های ضد ن فر ترک شی وو ضعیت
قرررار گرررفتن مررین در زمررین در هنگررام انفجررار بسررتگی
دارد .ترکآ هادر اک ر مین های ضد ن فر ترک شی مع موال
به صورت  360درجره از نقطره انفجرار بره اطرراف پراکنرده
می شوند و هر چه به نق طه پا یان برد شان نزد یک می
شوند سرعت آن ها کم تر می شود .سرعت ترکآ ها از یک
مین به صورت قا بل مالح ظه ای مت فاوت ا ست .خ طر بر خورد
یک ترکآ به ن سبت فا صله و به ن سبت پراک ندگی کم می
گردد.

در مین های ترک شی  ،هم ضربه موج انف جار و هم ا صابت
ترکآ ها یک سری آ سیب های جدی به مین برداری که مین
را منف جر کرده ا ست وارد می کن ند  .مین های ترک شی
طوری طرا حی شده ا ند که اب تدا به طرف باال ج هآ کرده
رات
روال تلفر
راف اصر
رن اوصر
را ایر
روند وبر
ری شر
رر مر
رپس منفجر
و سر
بی شتری به مین برداران وارد می نمای ند .پر تاب شدن
ترکآ ها خطرا تی به در جات مت فاوت برای سایر کارک نان
رد
رد بوجرود مری آورنر
رله  50مترری قررار دارنر
کره ترا فاصر
.در فوا صل بی شتر از م حل انف جار مین برداران احت ماال
دچار هی آسیب جدی نمی شوند.
گو ناگونی تهد یداتی که بو سیله گلو له ها و سالد های
به ع مل میآ ید به قدری ز یاد ا ست
باقیما نده از ج ن
که خال صه کردن آن ها امکان پذیر ن می با شد .به هر حال
ف قی وق تی که گلو له هاو سایر سالد های باقی ما نده از
ج ن ( چه ابت کاری و چه غ یر ابت کاری ) ب طور ات فاقی
ام کان منف جر شدن شان بو جود می آ ید ا ستفاده از رو شها
وا بزاری که با ید در م سیر ان هدام آن ها و در شنا سائی
قرار می
خ طرات آن ها ا ستفاده شوندمورد مالح ظه و ب ح
گیر ند  .وق تی در یک منط قه ،خ طر انف جار می نی و جود
رره
رورد بهر
رتی مر
رری  (BAC)09.11بایسر
رماره سر
ردارد IMAS ،شر
نر
برداری قرار گیررد  .در خرالل پاکسرازی منراطق جنر )(BAC
مع موال تا زمانی که به ا قالم مو جود( گلو له های ع مل
ن کرده  ،سالحهای ابت کاری و غ یر ابت کاری) د ست نزن ند
و آن ها را جاب جا نکن ند هی فا صله کاری الزم نی ست که
اتخار گردد.
-3-Bتشخیص و برآورد خطر:
تمررام برآوردهررا و تشررخیص خطرررات بایسررتی همررانطور کرره
شرایی تغی یر می ک ند ب صورت مداوم مورد تجد ید ن ظر
قرار گیرند .
ه مانطور که م بارزه با مینزدا ئی در یک سایت بخ صوص
پی شرفت می نما ید  ،اطال عاتی که مب نای شنا سائی خ طرات
روند .
رالد شر
را اصر
رد یر
رر یابنر
رتی تغییر
رد بایسر
ره بودنر
اولیر
شنا سائی خ طرات بای ستی بر ا ساس یک ن ظم خا صی مورد
تجد ید ن ظر قرار گیر ند به طوری که هماه ن و هم گام با
این تغییرات باشند .
شنا سائی و ت شخیص خ طر برای تع یین فوا صل کاری برای
رای
رای بجر
رالد هر
را و سر
ره هر
رده و گلولر
رناخته شر
رای شر
رین هر
مر
ری
رر مر
ررد زیر
ره شر
رائی بر
رک شناسر
رتلزم یر
رده از جن ر مسر
مانر
باشد .
الف) -احتمال یک انفجار ناخواسته
ب) -احتمررال یررک جراحررت جرردی منررتب از یررک انفجررار
ناخواسته

-1-4-Bشرررایی مررین و یررا گلولرره هررای بجررای
مانده از جن )(ERW
ت عدادی مین و گلو له و جود دار ند که دارای چا شنی ها
،ما سوره هاو یا مدار های آ تآ ب سیار حسا سی ه ستند و
از ه مه مهم تر این که مم کن ا ست از یک طرف را حت تر
ع مل کن ند تا طرف دی گر .شناختن د ستگاههای پیآ بی نی
شده و چ گونگی ع مل کردن آن ها برای اجت ناب از نزد یک
شدن به آن ها به صورت نامنا سب یک ا صل به ح ساب می
آید .
شرررایی سیسررتم ماسرروره و چاشررنی در تمررام مررین هررا و
گلو له ها به گو نه ای ست که مم کن ا ست کم و بیآ حاد ثه
ساز با شند .ا گر ا ستنباط گردد که د ستگاه یا چا شنی و
یا ما سوره آن به گو نه ای بو سیده شده ا ست که دی گر
نمرری توانررد عمررل کنررد ،خطررری کرره از جانررب آن دسررتگاه
وان مود می شود مم کن ا ست در هن گام شنا سائی و ت شخیص
خطر مورد چشم پوشی قرار گیرد.
بر ع کس  ،ا گر ا ستنباط شود که یک د ستگاهی آ سیب د یده
یا پو سیده شده ا ست به گو نه ای که مکانی سم ما سوره و
چا شنی آن بی ث بات شده ا ست  ،بای ستی فرض را بر ا ین
گذا شت که مم کن ا ست خ طر انف جارآن بی شتر شده با شد.
برای کاهآ خ طر م جرود شدن شدید تر که ا شاره گرد ید
،بررا اسررتفاده از راه کارهررای مررین زدائرری فاصررله بررین
سایر مین برداران و م حل خ طر بای ستی در ن ظر گرف ته
شود .در ا ین گو نه موارد ا ستفاده از پرو سه های مین
زدا یی م کانیکی که ز مین آ ماده می شود وخ طر انف جار
مین ها وگلو له های بی ث بات کاهآ پ یدا می ک ند مم کن
است مناسب تر باشد .
 -2-4-Bسایت کار مین برداری:
وقترری کرره مخرراطرات و شرررایی آنهررا شررناخته مرری شرروند
،خطرا تی که آن ها بو جود می آور ند بای ستی در ارت باط
بررا زمینرره هایشرران مررورد بررسرری و تجدیررد نظررر قرررار
رین
رازی و مر
رایت پاکسر
را سر
ره یر
رین منطقر
ررایی زمر
رد .شر
گیرنر
زدا ئی مم کن ا ست خ طر انف جار های ناخوا سته را کاهآ
یا ا فزایآ د هد به ع نوان م ال ا گر ز مین سایت ب صورت
غ یر مت عارفی سخت با شد مم کن ا ست عمل یات کاوش ز مین
بو سیله راه کار ها و ا بزار مو جود من جر به یک انف جار
ناخواسررته گررردد .رسررتنی هررای زیررر درخترران و سررایر
موانعی که ج لو د ید سوپروایزر ها را می گ یرد مم کن
ا ست ت فاوتی در ات خار راه کار ها ن سبت به سایر سایت
ها داشته باشد .
 -3-4-Bراه کارها و ابزار مین زدائی و پاکسازی:
در هر شرایطی بع ضی از ع مل کرد ها و ا بزار آالت مم کن
ا ست خ طرات بی شتری پیرا مون یک انف جار ناخوا سته ن سبت

برره سررایر راه کارهررا و ابررزار آالت بوجررود آورنررد .
ا ستفاده از ا بزار آالت د سته بل ند برای ق طع ع لف ها و
پو شآ گ یاهی در یک منط قه ای که و جود سیم های ت له و
ما سوره های ت له شده پیآ بی نی شده ا ست می توا ند
م ررال خرروبی باشررد  .راه کارهررای مررین زدائرری و ابررزار
آالت کرره برررای یررک سررایت کرراری پاکسررازی و مررین زدائرری
ررات
ررفتن خطر
رر گر
را در نظر
رتی بر
رتند بایسر
رب هسر
راص ،مناسر
خر
،شرایی و زمینه هایشان انتخاب گردند.
-4-4-Bسایر عوامل
شرررایی آب و هرروائی و اقلیمرری و خطررر شرریوع بیماریهررا
احت ماال می توان ند مین برداران را نارا حت  ،ناخوش و
خسررته نشرران دهنررد کرره ممکررن اسررت خطررر انفجارهررای
ناخواسررته را افررزایآ بخشررند .کارکنرران مررین زدائرری
رد و
رتفاده کننر
رت اسر
رب و یکنواخر
رهای مرتر
رتی از لباسر
بایسر
رک
رد  ،و در یر
رتراحت نماینر
روب اسر
رد و خر
ره گردنر
روب تغذیر
خر
برنا مه ز مانی منا سب سالمتی آن ها مورد ت ست و آز مایآ
قرار گ یرد  .و قایع و رو یدادهای ج هانی و منط قه ای و
مح لی به سایت کاری دیک ته می ک ند که در فوا صل ز مانی
منا سب بای ستی ب طور مر تب و به م یزان کافی ت ست ها و
آز مایآ های بهدا شتی ا فراد به ع مل آ ید تا اطمی نان
مین بردارای نا خوش وخ سته نی ست در
حا صل شود که هی
غ یر ا ین صورت تمر کز خود از د ست می د هد ونبای ستی در
آن حا لت کار ک ند .از هر گو نه تال شی نبا ید فرو گذار
کرررد تررا مررین برررداران بصررورت آمرراده  ،کررار کننررد و
انگیزه انجام کار داشته باشند .
-5-Bا – احتمال سختی و شدت جراحات:
هنگامی که یک جرا حت با ع از کار اف تادگی یا معلول یت
بخ شی از بدن ن می گردد آن جرا حت را ضعیف یا سطحی می
نامند .
تمررام جراحرراتی کرره منجررر برره از کررار افتررادگی یررا
ردید
رخت و شر
روند جراح رات سر
ری شر
ردن مر
ری از بر
رت بخشر
معلولیر
فرض می گردند .
مع موال مین برداری که بو سیله وی یک انف جار ناخوا سته
رخ می د هد د چار جرا حت سخت و شدید می گردد و سایر
رار
رل انفجر
ره محر
ربت بر
رر از وی نسر
ره دورتر
رردارن کر
رین بر
مر
قرار دار ند مطمئ نا با جرا حت ضعیف و سطحی موا جه می
گرد ند یا در صورتیکه در فا صله بی شتری در سایت قرار
داشته باشند اصال مجرود نخواهند گشت .
رته و
رای ناخواسر
روادث انفجارهر
رود حر
روابق موجر
راس سر
رر اسر
بر
ناگوار که با ع جرا حات سخت و شدید و ناتوانی ج سمی
ریار
رردد بسر
ری گر
ری مر
را مینزدائر
رارزه بر
رام مبر
رالل انجر
در خر

رت
روادث و مجروحیر
رروز حر
رد .بر
ری افتر
راق مر
رم اتفر
رادر و کر
نر
هائی شدید و جرا حت هائی که با ع ق طع د ست و پا و
رتفاده
رق و اسر
رهای دقیر
ریله آموزشر
رردد بوسر
ری گر
رت مر
معلولیر
از راه کارهررای مناسررب مررین زدائرری و مقررررات مررنظم
رال
رد .احتمر
ررده انر
ردا کر
راهآ پیر
رن کر
را ح رد ممکر
رارتی تر
نظر
بروز مجروح یت های شدید و ناتوان کن نده بای ستی با
مراجعرره برره راه کارهررا و ابزارهررای الزم و تجهیررزات
ری و
رل ایمنر
رت فواصر
روثر و رعایر
رد ومر
ررادی مفیر
رت انفر
حفاظر
کاری مورد شناسائی قرار گیرند .
 -1-5-Bراه کارها و ابزار آالت:
سوابق حوادث ن شان می د هد که راه کار ها و ا بزار آالت
ا ستفاده شده در یک سایت کاری می توا ند خ طرات بروز
جراحررات شرردید و سررخت را در یررک حادثرره ناخواسررته و
ناگوار بوسیله موارد زیر افزایآ دهد.
الررف)-قرررار گرررفتن مررین بررردار در نزدیکرری وسرریله ای،
نزدیکتر از آنچه که نیاز هست
ب) -ترغیررب کررردن مررین بررردار برره وارد آوردن نیررروی
اضافه و نادرست به وسیله ای که در حال استفاده است
ج)-برراز کررردن قطعررات ابررزاری کرره باعرر جراحررت شرردید
گردیده است.
برررای در حررداقل نگهداشررتن جراحررت هررای شرردید و سررخت
احتمررا لرری بایسررتی از راه کارهررا و ابررزار آالترری کرره
باع اجتناب از این اشتباهات می شود استفاده کرد
 – 2-5-Bتجهیزات حفاظت انفرادی ): (PEE
ب عد از ب کاربردن راه کار های برر سی شده و ا بزاری که
برررای جلرروگیری از بررروز حرروادث ناخواسررته طراحرری شررده
ا ند ،دی گر خ طر چ ندانی بغ یر از حوادث مواد منف جره
باقی ن می ما ند .مق صود ا صلی تجه یزات حفا ظت ان فرادی
این ست که حفا ظت ک سانی که بی شتر در م عرض خ طر انف جار
های ناخوا سته ه ستند را به صورت عم لی تامین نما ید
.مقصررود بعرردی اسررتفاده از تجهیررزات انفرررادی ا ینسررت
که کارک نان و مین بردارا نی که دور تر از م حل انف جار
ه ستنند و لی در نزد یک جب هه کاری ا صلی م شغول به کار
رت
رزات حفاظر
رد  .تجهیر
رت نگردنر
ریب و جراحر
رار آسر
رتند دچر
هسر
رز
ری و تمرکر
رات  ،راحتر
رد حرکر
رده نبایر
راب شر
ررادی انتخر
انفر
مررین برررداران را سررخت و دشرروار نمایررد زیرررا سررختی و
دشررواری حرکررات مررین برررداران و راحررت نبررودن آنهررا در
هن گام مین برداری احت مال و قوع انفجار های ناخوا سته
را بیشتر می سازد .
رات و
راهآ جراحر
ررای کر
رب بر
ررادی مناسر
رزات انفر
رزینآ تجهیر
گر
آ سیب های نا شی از انف جار ناخوا سته چه برای خودمین
بررردار و چرره برررای کسررانی کرره اطررراف وی مشررغول بکررار
ه ستند به یک سطح قا بل ق بول می توا ند با ا ستفاده از

ررت
ررزات حفاظر
رروان تجهیر
ررت عنر
ررماره 10.30تحر
ررری شر
 IMASسر
انفرادی انجام شود.
 -3-5-Bفواصل کاری:
رعا یت فوا صل کاری هیچگو نه تاثیری در هن گام بروز یک
انفجررار ناخواسررته برررای آن مررین برررداری کرره باعرر
انفجررار ناخواسررته در هنگررام مررین برررداری مرری گررردد
ندارد  .محا سبه و رعا یت فوا صل کاری ف قی می توا ند
جرا حت اشخا صی که در ا طراف مین بردار و در خارج از
جب هه کاری وی م شغول به کار ه ستند را تا حد قا بل
ق بول کاهآ د هد  .برای از بین بردن کا مل خ طر جرا حات
برررای اشخاصرری کرره در نزدیررک برره یکرردیگر مشررغول مررین
برررداری هسررتند اینسررت کرره از راه کارهررای غیررر عملرری
رررادی
ررت انفر
ررب حفاظر
ررزات مناسر
رروده و از تجهیر
دوری نمر
ا ستفاده و فوا صل کاری منا سب رعا یت شود  .برد خ طر
موج انف جار و خ طر م سافت پر تاب ترکآ های گلو له های
ع مل ن کرده و گلو له های ب جای ما نده از ج ن بای ستی
بر ا ساس مورد ت حت ر سیدگی و شنا سائی قرار گیر ند .
ره بایسررتی
راطراتی کر
را و خررواص مخر
رد ( )2-Bفاکتورهر
در بنر
در هنگررام تعریررف و محاسرربه فواصررل کرراری مناسررب مررورد
مالحظه قرار گیرند تشریح گردیده است .
 -6-Bمتدولو ی شناسائی خطرات:
شناسررائی مخرراطرات برررای تعیررین فواصررل کرراری مناسررب و
صررحیح در یررک سررایت مررین زدائرری و پاکسررارزی یررک اصررل
اساسرری محسرروب میگررردد .در بعضرری مرروارد فواصررل کرراری
مم کن ا ست در سمت های مخت لف یک سایت مت فاوت با شد
.در صورتیکه چ نین مواردی پیآ آ مد ت فاوت ب طور وا ضح
عالمررت گررذاری خواهررد شررد تررا کارکنرران مررین زدائرری از
فواصررل کرراری هررر منطقرره آگرراهی کامررل پیرردا نماینررد.
شنا سائی م خاطرات یک سایت کاری بای ستی به صورت منظم
به روز
همانگو نه که اطال عات جد ید به د ست می آ ید
رسررانی شررود .مترردولو ی تعیررین فاصررله کرراری مناسررب و
صحیح ریال بطور جزء به جزء تشریح می شود .
 -1-6-Bتعیررین مررین یاگلولرره ای کرره بیشررترین مخرراطرات
را بو جود می آورد او لین گام در شنا سائی خ طر شناخت
ره
راطرات رابر
رارترین مخر
ره زیانبر
رت کر
ره ایسر
را گلولر
رین یر
مر
سررایت مررین زدائرری و پاکسررازی وارد مرری آورد  .وقتیکرره
نرروع و شرررایی دسررتگاه و وضررعیتی کرره بررا آن احتمرراال
مواجرره خواهررد گردیررد ناشررناخته یررا نررا مطمررئن باشررد
برردترین سررناریو را بایسررتی برررای آن در نظررر گرفررت و
رائی
رت شناسر
ررار گرفر
رترس قر
رات الزم در دسر
ره اطالعر
هنگامیکر
مخاطرات آن ،مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت .
بزرگترررین مررین یررا خطرنرراکترین مررین یررا بمررب هررای
ابتکرراری همیشرره بیشررترین جراحررات را نمرری تواننررد برره

اشخاصرری کرره در فاصررله بیشررتری نسرربت برره محررل انفجررار
قرررار گرفترره انررد وارد نماینررد .بعنرروان م ررال در
هنگامیکرره در یررک میرردان مررین مخررتلی (ضررد تانررک و ضررد
ن فر) م بارزه با مین برداری ان جام می گردد مم کن ا ست
هی دلی لی و جود ندا شته با شد که یک مین ضد تا نک
بتوانررد در طررول انجررام راه کارهررای مورداسررتفاده برره
صورت ناخوا سته منف جر گردد.در ا ین حا لت مین ضد ن فر
ممکررن اسررت خطررر بیشررتری در ایررن خصرروص داشررته باشررد و
منط قه خ طر و سیع تری را بو جود آورد  .به ا ین ل حاظ
ره
رورد مالحظر
راری مر
رله کر
رر فاصر
رد نفر
رین ضر
ررای مر
رتی بر
بایسر
تعیین گردد .
توجرره :بایسررتی کررامال دقررت کرررد کرره امکرران انفجررار
ناخواسررته در هنگررام دلسرروزی و همرردردی بررا دیگررران
بیشررتر خواهررد شررد .اگررر شرررایی زمررین محررل یررا شرررایی
م خاطرات سبب بروز دغد غه و نگرا نی می گردد بای ستی
در شناسائی مخاطرات بازتاب پیدا نماید.
ا گر مین های ضد ن فر ترک شی کا شته شده در سایت مین
زدا ئی و پاک سازی و جود دا شته با شد آن ها مم کن ا ست که
خ طرات فراوا نی برای کارک نان مین زدا ئی دا شته با شند
 .بهررر حررال اگررر مررین هررای ضررد نفررر ترکشرری مررذکور در
شرایطی با شند که ت له ن شده با شند یا سی ستم ما سوره
های آن ها از کار اف تاده با شد مم کن ا ست دلی لی و جود
ندا شته با شد که انت ظار دا شته با شیم که یک مین ضد
نفررر ترکشرری بتوانررد در خررالل انجررام راه کارهررای مررورد
رورت
رن صر
رود  .در ایر
رته شر
رار ناخواسر
رتفاده باع ر انفجر
اسر
بایسررتی فاصررله کرراری در منطقرره خطرنرراک مربرروط برره
مخاطرات فراوان بعدی رعایت گردد.
ا گر در سایت مین زدا ئی و پاک سازی ،ب مب چه های ب مب
های خو شه ای که دارای ما سوره هائی که ح ساس به ل مس
یررا تکرران دادن آنهررا هسررتند وجررود داشررته باشررد آنهررا
رازمان
ران سر
ررای کارکنر
ری بر
ررات فراوانر
ره خطر
رت کر
رن اسر
ممکر
ره
رال چنانچر
رند .بهرحر
رته باشر
رازی داشر
ری و پاکسر
رین زدائر
مر
ا گر ثا بت شود که ا ین ب مب چه ها م سلح ن شده ا ند یا
دارای ما سوره های ح ساس به ل مس یا ت کان دادن آن ها
رتن
رار داشر
ررای انتظر
ری بر
رن دلیلر
رر ایر
را بر
رند بنر
ری باشر
نمر
اینکرره آنهررا مرری تواننررد در خررالل انجررام راه کارهررای
مررورد اسررتفاده بصررورت ناخواسررته منفجررر شرروند وجررود
ره
راری در منطقر
رله کر
رتی فاصر
رورت بایسر
رن صر
ردارد  .در ایر
نر
خطرناک مربوط به مخاطرات فراوان بعدی رعایت گردد.
 -2-6-Bشناسائی خطرات وقوع یک انفجار ناخواسته:
دو مررین گررام در فرآینررد شناسررائی خطرررات عبارتسررت از
رایت
رته در سر
رار ناخواسر
رک انفجر
روع یر
رال وقر
رایی احتمر
شناسر

کاری .خ طر و قوع یک انف جار ناخوا سته به سه صورت
سطح باال  ،ا فزایآ یاف ته و نر مال به شرد ز یر تق سیم
بندی می گردد.
ا لف) -سطح باال  :شرایی خ طر به گو نه ای ست که انف جار
ررای
ررام راه کارهر
ررالل انجر
ررد در خر
رری توانر
ررته مر
ناخواسر
عملیاتی صحیح در هر لحظه اتفاق بیافتد .
ب-ا فزایآ یاف ته  :شرایی سایت مین زدا ئی و پاک سازی
رازی و
راتی پاکسر
رای عملیر
رتاندارد هر
راربرد اسر
ره ای کر
بگونر
ره
ررده کر
رکل کر
رده و مشر
رتی را پیچیر
رورت دسر
ری بصر
رین زدائر
مر
منتب به انفجار ناخواسته خواهد گردید
ج -نر مال  :هی دلی لی و جود ندارد که در خالل ا ستفاده
ره
رین بر
رادین مر
رازی میر
راتی پاکسر
رای عملیر
رتاندارد هر
از اسر
صورت دستی یک انفجار ناخواسته اتفاق بیا فتد
 -3—6-Bشناسررائی خطررر یررک انفجررار ناخواسررته کرره مسرربب
جرا حات شدید می با شد هنگامی که خ طر و قوع یک انف جار
ناخوا سته مورد شنا سائی قرار گر فت  ،خ طر جرا حت های
شدید م نتب از هر انف جار ناخوا سته بای ستی م شخص و در
ج هت کاهآ آن ها تالش گردد و سعی شود که جرا حت های
مذکور به حداقل مم کن بر سد .و قوع جرا حت های شدید
احت مالی ب ستگی به فا صله بین م حل انف جار و موقع یت
کارکنان مین زدائی دارد .
فا صله مورد ن یاز ن سبت به شدت خ طری که مین یا گلو له
ع مل ن کرده تول ید میک ند مت فاوت ا ست در ت مام موارد
یررک مررین بررردار در فاصررله یررک متررر از محررل انفجررار
ناخواسررته  ،در معرررض خطررر غیررر قابررل قبررول و تحمررل
جرا حات جدی و شدید می با شد ( شدت جرا حات به فا صله
را
رین یر
ره مر
رری کر
روع خطر
رار و نر
رل انفجر
را محر
رین بردارتر
مر
گلوله عمل نکرده بوجود می آورد بستگی دارد ).
هنگامی که خ طر و قوع انف جار ناخوا سته هر مین یا هر
نرروع گلولرره عمررل نکرررده در موقررع انجررام مبررارزه بررا
مینزدائرری و پاکسررازی در سررطح برراالئی قرررار دارد خطررر
جرا حت های شدید برای هر کدام از مین برداران که
م بارزه با مین برداری را از نزد یک اداره می نما ید
غ یر قا بل ق بول ا ست ز یرا حفا ظت های اول یه برای ه مه
مررین برررداران عبارتسررت از کرراربرد هررا و ابررزار آالت و
تجهیزا تی که احت مال و قوع انفجار های ناخوا سته را تا
حد قابل قبولی کاهآ می دهد .
اگررر احتمررال بررروز انفجررار ناخواسررته در سررطح برراالئی
قرار دارد  ،مین برداری به صورت د ستی در ق سمت های
سخت و د شوار ان جام نخوا هد گرد ید تا زمانی که ام کان
بروز انف جار ناخوا سته تا حد نر مال کاهآ پ یدا نما ید
.

ره
ره گونر
رتی بر
رزار آالت بایسر
را و ابر
رل کردهر
رزات  ،عمر
تجهیر
ای انت خاب گرد ند که خ طر و قوع انف جار ناخوا سته کاهآ
پیرردا کنررد .پاکسررازی ومررین زدایرری مکررانیکی کرره در
انف جار یا ان هدام های برنا مه ر یزی شده پبآ بی نی می
گردد بای ستی در ق سمت هایی که احت مال بروز انف جار
ناخواسررته در هنگررام مررین زدائرری در سررطح برراالئی قرررار
دارد مورد مالحظه قرار گیرد .
ردا
رزایآ پیر
ری افر
رر دلیلر
رته بهر
رار ناخواسر
رر انفجر
رر خطر
اگر
کرررده اسررت بایسررتی تالشررهای الزم در جهررت تغییررر شرررایی
رای
رر انفجارهر
ره خطر
رد کر
رود آیر
ره ای بوجر
راری بگونر
رایت کر
سر
ناخوا سته تا حد نر مال کاهآ پ یدا نما ید .مم کن ا ست
منا سب با شد که برای آ ماده کردن منط قه از ما شین های
مررین زدائرری در ایررن خصرروص اسررتفاده گردد.هنگامیکرره
شرررایی سررایت کرراری نمرری توانررد بهبررود یابررد بایسررتی
ررتی و
ررازی دسر
ررات پاکسر
ررای عملیر
ررتفاده از راه کارهر
اسر
تجه یزات و ا بزار آال تی که فا صله بین مین برداران و
خطررر را افررزایآ مرری دهررد برررای کرراهآ خطرررات و بررروز
جراحت های شدید و سهمناک مورد مالحظه قرار داد .
م بارزه با مینزدا ئی مم کن ا ست در حالی که خ طر انف جار
های ناخوا سته تا حدی ا فزایآ پ یدا ن موده ا ست ادا مه
پیرردا نمایرردو اینکررار انجررام نمیگررردد مگررر اینکرره در
شنا سائی خ طرات م شخص گردد که ا ستفاده از راه کار های
مررین زدائرری  ،ابررزار آالت و تجهیررزات حفاظررت انفرررادی
انت خاب شده می توان ند خ طر بروز انف جارات ناخوا سته
را کرراهآ داده و خطررر جراحررات شرردید را تررا حررد قابررل
قبولی پایین آورند.
هنگامی که و قوع انف جارات ناخوا سته در سطح نر مال می
باشررد کررار در کارگرراه و سررایت کرراری همچنرران ادامرره
ررارات
رروع انفجر
ررر وقر
ررورتیکه خطر
ررت  .در صر
ررد یافر
خواهر
ناخواسررته نرمررال باشررد برره صررورت اتوماتیررک مرری ترروان
دریا فت که خ طر جرا حات شدید برای ه مه مین برداران
در سطح پائینی قرار دارد ز یرا خ طر انف جار ناخوا سته
در سررطح پررائینی قرررار دارد  .در نتیجرره خطررر جراحررات
برای سایر کارک نان که در سایت ح ضور دار ند ب طور حتم
خی لی پائین خوا هد بود و فوا صل کاری مورد ن یاز در
ایررن گونرره شرررایی بایسررتی برررای نیازهررای ارتبرراطی ،
نظارتی و کارآئی تنظیم گردد.
رد
رورد تجدیر
ررات  ،مر
ردماتی خطر
رردن مقر
رخص کر
رائی و مشر
شناسر
ن ظر قرار خوا هد گر فت وه مانطور که کار پی شرفت می
نمایررد بررروز رسررانی خواهررد گردیررد بنررابراین تمررام
اطالعررات پیرامررون مخرراطرات  ،شرررایی آنهررا و زمینرره و
بافررت آنهررا مرری توانررد در انتخرراب تجهیررزات  ،راه
که مورد ا ستفاده قرار می
کار های عم لی و ا بزار آالت

گیر ند و فوا صل ایم نی که ب کار گرف ته می شوند باز تاب
پیدا نماید .
 -4-6-Bهنگام وقوع یک حادثه انفجار ناخواسته:
ا گر یک انف جار ناخوا سته رخ د هد  ،هرگو نه آز مایآ و
مح کی که برای پا سخگوئی فوری مان ند ان جام تغی یرات
رازی و
ری پاکسر
رای عملر
راری  ،راه کارهر
رل کر
ری در فواصر
اساسر
رردون
ررتی بر
ررده بایسر
ررتفاده شر
ررزار آالت اسر
رروازم و ابر
لر
بازنگری وا ضح و هدفم ند شنا سائی خ طرات سایت کاری و
تصررمیماتی کرره در ایررن خصرروص اتخررار شررده اسررت بکنررار
گذا شته شوند  .م شخص کردن خ طرات بای ستی ت حت شرایی
رر
رد نظر
رورد تجدیر
رته مر
رار ناخواسر
رل انفجر
رراف محر
رل اطر
کامر
قرار گیرد .
ا گر از و قوع انف جار ناخوا سته اجت ناب گردد ،راه کار
و تجربرره بدسررت آمررده ممکررن اسررت برره سرروی اصررالد
د ستورالعمل ها و ا بزاری که مورد ا ستفاده قرا ر می
گیرنررد سرروق داده شررود .اگررر هرری فررردی در انفجررار
ناخوا سته م جرود ن گردد با ا ین م سئله مم کن ا ست به
ع نوان یک توج یه بر ن تایب حا صل از شنا سائی م خاطرات
و انتخرراب راه کارهررا ،ابررزار آالت و تجهیررزات حفاظررت
انفرررادی نگرراه کرررد  .در چنررین مررواردی تجدیررد نظررر
شنا سائی م خاطرات مم کن ا ست م نتب به هیچگو نه تغی یری
نگردد.
رردد
ررود گر
ررداران مجر
رین بر
رر از مر
ره ی رک نفر
ری هنگامیکر
حتر
طبیع تا دلی لی برای ا صالد فوا صل کاری و جود ندارد م گر
این که شخص دی گری غ یر از خود مین بر دار هم که در
فا صله بی شتری ن سبت به م حل انف جار قرار دا شته ا ست
م جرود گردد.ح تی ا گر ا ین هم ات فاق بیاف تد نبای ستی
ب صورت اتومات یک پیرا مون برر سی خ طرات و فوا صل کاری
تجد ید ن ظری صورت پذیرد  .ا ین کار بای ستی بر ا ساس
یررک شناسررائی احتمرراال شناسررائی شرررایی اطررراف حادثرره
تکرررار شررده و هرگونرره تغییراترری کرره در راه کارهررای
عمل یاتی مو جود و ا بزار آال تی که با ید برای ج لوگیری
از ت کرار چ نین حوادثی مورد ا ستفاده قرار گ یرد با شد
.
 -7-Bحررداقل فاصررله بررین دو ،مررین برررداری کرره مشررغول
انجام عملیات مین برداری و پاکسازی می باشند:
رین
رده بر
ریه شر
راری توصر
رله کر
رداقل فاصر
رک حر
رماره یر
ردول شر
جر
کارک نان مین زدا ئی را در سایت کاری جائی که مین ها
م خاطرات شدیدی بو جود می آور ند ن شان می د هد .فوا صل
رارآئی را
ران دارد و کر
ره امکر
رتر را در هنگامیکر
راری بیشر
کر
کاهآ نمی دهد می توان مورد مالحظه قرار داد.
ا گر هر کدام از موارد ز یر مورد ا ستفاده قرار گ یرد
 ،فواصررلی کرره در زیررر عبررارت (خطررر تشرردید شررده ) در

جرردول شررماره یررک نشرران داده اسررت بایسررتی برره عنرروان
حداقل فاصله مورد کاربرد قرار گیرد
الررف ) – مخرراطرات در شرررایی ناشررناخته یررا غیررر قابررل
پیآ بینی قرار دارند .
ب)  -دالیلرری وجررود دارد کرره مرری ترروان قبررول کرررد کرره
خ طرات مم کن ا ست از ت له های ن صب شده یا ما سوره های
تحت فشار در زیر مین ها نشات گرفته باشد .
ج) -راه کارهررا و روش هررای مررورد اسررتفاده در زمینرره
مشابه تایید یا به ثبوت نرسیده اند
د) -احت مال و قوع یک انف جار ناخوا سته ن سبتا م خاطره
آمیررز مررورد شناسررائی قرررار گرفترره اسررت  .وقتیکرره در
عمل یات شنا سائی خ طرات م شخص شده ا ست که گلو له های
ع مل ن کرده و گلو له های ب جای ما نده از ج ن م خاطرات
شرردیدی ایجرراد مرری کننررد  ،فواصررل کرراری مناسرربی برررای
ج لوگیری از خ طر بروز انفجار های ناخوا سته گلو له های
ع مل ن کرده و گلو له های ب جای ما نده از ج ن بای ستی
تعیین و مورد کاربرد قرار گیرد .
هنگامیکرره هرری دلیلرری دال بررر اینکرره راه کارهررا ،
روشررها و ابررزار آالت مررورد اسررتفاده باعرر وقرروع یررک
رد
رود نخواهر
ررات موجر
رود خطر
ررغم وجر
رته علیر
رار ناخواسر
انفجر
گرد ید فوا صل کاری منا سب برای خ طرات نر مال و مع مولی
رار
رتی اتخر
راری بایسر
رر انفجر
رد نفر
رین ضر
روچکترین مر
ررای کر
بر
گردد.
چنان چه م شخص شود که یک مین با تو جه به نوع  ،شرایی
و زمینرره موجررود بیشررترین مخرراطرات را بوجررود مرری آورد
روان
ره عنر
رر بر
ردول زیر
رده در جر
ران داده شر
راری نشر
رل کر
فواصر
حداقل فا صله ات خار خوا هد گرد ید .هرگو نه کاهآ فا صله
با ر کر دال ئل بای ستی در گزارش شنا سائی خ طرات برای
حا لت های مخت لف به صورت کت بی م ستند سازی گردد .در
صررورتیکه یررک گررروه مررین بررردار خررود تشررخیص دهنررد کرره
خ طرات بی شتر از حد تع یین شده می با شد می توان ند
ررار
رتفاده قر
رورد اسر
رین و مر
رتری را تعیر
راری بیشر
رل کر
فواصر
دهند .

نوع مین

مین ضد
منفجره
مین ضد
منفجره

نفر انفجاری حداکثر ماده
تا  200گرم
نفر انفجاری حداکثر ماده
بیشتر از  200گرم

حداقل فاصله بین پرسنل مین
بردار (به متر)
خطر تشدید شده
خطر نرمال
15
10
15

20

مین های ضد نفر ترکشی

20

25

مین ضد نفر ترکشی جهنده یا در جهت
مشخص
مین های ضد تانک

25

30

15

15

مالحظات جدول
 -1حررداقل فواصررل توصرریه شررده برررای کارکنررانی کرره از
تجهیررزات حفاظررت انفرررادی منرردرج در  IMASشررماره
 10.30استفاده کرده اند مناسب است .
 -2نوع می نی که برای تع یین کردن حداقل فا صله کاری
رب
رین نصر
ررین مر
راک تر
رتی خطرنر
رت بایسر
رده اسر
راب شر
انتخر
شده با شد که میتوا ند با ا ستفاده از ا بزار آالت
مین زدا ئی و فرآی ند هائی که ا ستفاده خوا هد شد
عمل نماید .
 -3روش شناسررائی خطررر کرره برررای تعیررین کررردن حررداقل
فاصررله کرراری اسررتفاده شررده اسررت بایسررتی چنانچرره
رر
رر تغییر
رائی خطر
رده در روش شناسر
رتفاده شر
رات اسر
اطالعر
کرده است مورد تجدید نظر قرار گیرد .
 -4اگررر سررالحهای ابتکرراری خطررر بیشررتری از آنچرره کرره
انتظررار هسررت بوجررود آورنررد فواصررل بیشررتر برررای
خطرررات بیشررتر اتخررار مرری گررردد مگررر اینکرره هرری
رالحهایی
رتر از سر
ررات بیشر
ری خطر
ریآ بینر
ررای پر
ری بر
دلیلر
که در منطقه وجود دارند وجود نداشته باشد .
 -5ایررن فواصررل نبایسررتی در هنگررام انجررام عملیررات
ان هدام یا سایر فرآی ندهایی که مین ها در خالل
ان جام آن ها منف جر می گرد ند (مان ند مین زدا ئی و
مین کوبی مکانیکی ) اتخار گردند.
 -6معمرروال فواصررل کرراری برررای نرراظران برررای انجررام
مامور یت های خود ن سبت به مین بردارن در ز مانی
کرره مشررغول کررار هسررتند اتخررار نمرری گرررد د .در
رود
رای خر
رت هر
رام ماموریر
ررای انجر
راظران بر
ره نر
هنگامیکر
برره مررین بررردار نزدیررک مرری شرروند ملزومررات ایمنرری
ره
رله سر
رتی از فاصر
راظران نبایسر
رردد  .نر
ری گر
رت مر
رعایر
م تری به مین برداری که در حال ان جام م بارزه با
مینزدائی می باشد نزدیکتر شوند
جدول شماره :1طیف فواصل کاری توصیه شده در خالل
انجام مبارزه با مینزدائی دستی

م حدودیت های لی ست شده باال به ا ین معنا ست که
رازی
ری و پاکسر
رین زدائر
رای مر
رایت هر
راری در سر
رل کر
فواصر
ی کی از آن م حدودیت هائی خوا هد بود که ت حت سطح
(خطرررات تشرردید یافترره ) لیسررت شررده انرردو تررا
زمانی که یک فرآی ند شنا سائی خ طرات مو جود بو سیله
مررین یررا گلولرره هررای عمررل نکرررده و گلولرره هررای
باقیمانررده از جنرر کرره در منطقرره موجررود هسررتند
ارائه گردد به همان صورت باقی خواهد بود .

 -8-Bحررداقل فواصررل ایمنرری توصرریه شررده در خررالل
عملیات انهدام
جدول شماره  2زیر حرداقل فواصرل ایمنری توصریه شرده
را برررای انهرردام مررین هررا نشرران مرری دهررد فواصررل
رل
رره از فواصر
رات منفجر
ردام مهمر
رام انهر
ری در هنگر
ایمنر
کرراری در خررالل انجررام عملیررات پاکسررازی و مررین
برداری بی شتر ا ست ز یرا در هن گام ان هدام مه مات
منفجررره یررک اراده عمرردی باعرر انهرردام مهمررات
رام
ره در هنگر
ررای اینکر
رین بر
رود و همچنر
ری شر
منفج رره مر
ان هدام مه مات منف جره عمل یات مین برداری دی گری
در اطراف محل انهدام صورت نمی پذیرد .
حداقل فاصله ایمنی (فاصله به
نوع مین:
یک مین منفرد بهمراه حداقل خرج
متر)
مورد نیاز برای انهدام
سایرکارکنان
کارکنررررران
انهدام
مین ضد نفر انفجاری (همه انواع آن)
60
25
مین های ضد نفر ترکشی
مین های ضد تانک

60
200

100
300

مالحضات جدول :
 -1حررداقل فواصررل ایمنرری منرردرج در جرردول فرروق برررای کارکنرران
عمل یات ان هدام به شرطی ا ست که تجه یزات حفا ظت ان فرادی

منرردرج در  IMASشررماره  10.30را مررورد اسررتفاده قرررار داده
باشررند  .سررایر کارکنرران کرره تجهیررزات حفاظررت انفرررادی
نپو شیده ا ند در هن گام ان هدام بای ستی خارج از خی د ید
انهرردام باشررند .حفاظررت از گرروش بایسررتی برررای کارکنرران
ره در
ری کر
رد ( وقتر
رده باشر
رامین شر
ردام تر
ران انهر
ردام در زمر
انهر
حداقل فا صله ایم نی ،خ طر خود را شدید تر از حد انت ظار
نشان دهد )
 -2فواصررل نشرران داده شررده از محررل انهرردام تررا موقعیررت و
جایگرراه کارکنرران در هنگررام انهرردام در نظررر گرفترره شررده
ا ست .در صورتیکه م حل ام نی برای کارک نان با ا ستفاده از
و سائل ح فاظتی بی شتر در منط قه و جود دا شته با شد بع نوان
م ال در دا خل یک پناه گاه یا در پ ناه یک ت په مم کن ا ست
فواصل ایمنی کاهآ پیدا نماید .
 -3در صررورتیکه در هنگررام انهرردام از لرروازم مخصرروص انسررداد و
محاف ظت ا ستفاده شود فوا صل ایم نی مورد ن یاز می توا ند
بوسرریله پرسررنل مجرررب و ورزیررده مررورد محاسرربه و شناسررائی
قرار گرفته و کاهآ پیدا نماید .
 -4وقتی که ت عدا ز یادی مین در یک فرآی ند من هدم می گرد ند
وزن تمررام مررواد منفجررره ای کرره وجررود دارد بایسررتی مررورد
مالحظرره قرررار گیرررد و فاصررله ایمنرری مناسررب تعیررین و بکررار
ایرن خصروص
گرفته شرود  .منطقره خطرر بررای ابرزار آالت ،در
 TNMAشررماره  10.20را پیرامررون (تخمررین فاصررله منرراطق خطررر
رر
رر بر
ره خطر
رعاع منطقر
رد .شر
ررار دهیر
ره قر
رورد مالحظر
رار) مر
انفجر
ره
را و گلولر
رین هر
رل مر
رره از قبیر
رات منفجر
رام وزن مهمر
راس تمر
اسر
های ع مل ن کرده و گلو له های ب جای ما نده که قرار ا ست
منهدم گردند محاسبه می گردد.

جدول شماره  :2اندازه حداقل فاصله ایمنی توصیه شده در
خالل انهدام مهمات منفجره
وقترری کرره در میررزان و تعررداد مهمررات منفجررره و
مقرردار خرجهررای اسررتفاده شررده و رانرردمان عملیررات
انهرردام هیچگونرره کاهشرری مشرراهده نمرری گررردد یررا
رله
رود فاصر
ربات خر
راس محاسر
رر اسر
ردام بر
ریم انهر
روال تر
اصر
ایم نی مط لوب تر و مط مئن تری را تع یین می نما ید
لذا فوا صل ایم نی بی شتر بای ستی مورد مالح ظه قرار
گیرد .
در سررایر روشررها و راه کارهررای انهرردام مهمررات و
ره
رده کر
ری شر
رای خن ر
رین هر
روزاندن مر
رد سر
را ماننر
رین هر
مر
ما سوره ها و چا شنی های آن ها از روی آن ها جدا
شررده انررد لزومرری نرردارد کرره فاصررله ایمنرری رعایررت
گردد و در ا ین گو نه موا قع فا صله های ایم نی به
راهآ
ردت کر
ره شر
را بر
رین هر
رار مر
رر انفجر
ره خطر
راظ اینکر
لحر
پ یدا می نما ید ن سبت به فوا صل ایم نی در ان هدام
مهمررات در چالرره هررای انهرردام و بررا اسررتفاده از
تجه یزات ان هدام و ب هره گ یری از فتی له های ساده

و فتی له های انف جاری و چا شنی های ساده و چا شنی
هررای الکتریکرری و ماشررین هررای انفجررار برره انرردازه
زیادی کاهآ می یابد .

پیوست :D
سایت

های

مین

طرز رف تار با بازد ید کن ندگان از
زدائی و پاکسازی :
ج -1-کلی:
فعال یت های مین زدا ئی عده ای از ا فراد ر یر بی
از جملرره کسررانیکه از نظررر مررالی برره پرررو ه هررای
مین زدا ئی و پاک سازی ب شر دو ستانه ک مک می کن ند
 ،مسرررئولین دولتررری مربررروط و سرررایر مسرررئولین و
روان
ره عنر
ری را بر
رای گروهر
رانه هر
رامورین رسر
رین مر
همچنر
رد
رد .بازدیر
ری نماینر
رب مر
رود جلر
ره خر
رده بر
رد کننر
بازدیر
شرایی ن سبت به
کن ندگان مذکور نبای ستی ت حت هی
بازد ید از سایت های مین زدا ئی و پاک سازی دل سرد
و برری تفرراوت گردنررد زیرررا آنرران ضررمن اینکرره مرری
توان ند از م بارزه با مینزدا ئی و پاک سازی حما یت
و پشررتیبانی نماینررد در جهررت تجهیررز منررابع برررای
بخآ مبارزه با مین م مر ثمر خواهند بود .

ج -2-راه کارهررا و روش هررای عملیرراتی اسررتاندارد
)(SOPs
سازمانهای مین زدا ئی و پاک سازی بای ستی رو شها و
دسررتورالعمل هررای مسررتند سررازی شررده ای را برررای
ن حوه رف تار با بازد ید کن ندگان از سایت های مین
رود
رترش  ،بهبر
رت گسر
ره و در جهر
رازی تهیر
ری و پاکسر
زدائر
و نگ هداری از آن ها کو شا با شند  .ا ین راه کار ها
و روش هررای عملیرراتی بایسررتی حررداقل شررامل مرروارد
زیر باشدند .
الررف) -راه کارهررا و روش هررای برقررراری و نگهررداری
و حفررت عالئررم منصرروب در سررایت هررای مررین زدائرری و
پاکسازی
( -)1نصرررب عالئرررم هشرررداردهنده بررررای اینکررره
بازدیدکننرردگان یررا عامرره مررردم بداننررد کرره برره
منط قه خطر ناک سایت مین زدا ئی و پاک سازی نزد یک
می شوند یا وارد می گردند .
( – )2بازدیدکننرردگان برره کمررک عالئررم راهنمررا برره
منطقرره پارکینرر خودروهررا کرره از ایمنرری کامررل
برخوردار است هدایت گردند.
( -)3بازدیدکننرردگان بعررد از پررارک خررودرو خررود در
منط قه پارکی ن خودرو ها به منط قه توجیح و ارا ئه
گزارش راهنمائی گردند .
(ب) توجیرره بازدیدکننرردگان جهررت حفررت ایمنرری شررامل
اطالعات زیر می باشد :
( -)1جابجررائی و طرررد بنرردی سررایت  ،سیسررتم عالئررم
ایمنی و هرگونه محدودیت دیگر .
محرردودیت هررا ممکررن اسررت شررامل حرکررت هررا و تغییررر
مکان ها ،ا ستفاده از تجهیزا تی که مم کن ا ست با ع
رار
رروز انفجر
روئی و بر
رهای رادیر
ررات فرکانسر
راد خطر
ایجر
در چا شنی های الکتری کی گردد مان ند (تل فن ه مرا
ه  ،برری سرریم رادیرروئی و غیررره ) ابررزار سرریگار
کشرریدن و اسررتفاده از پیررت و آالت روشررن کررردن آتررآ
ماننرررد فنررردک و اسرررتفاده از سرررایر تجهیرررزات
الکتریکرری یررا دوربررین عکاسرری و فرریلم برررداری و
غیره
( -)2مقررات پوشیدن تجهیزات حفاظت انفرادی
( – )3اقداماتیکرره در هنگررام وقرروع حادثرره مررین
بایستی صورت پذیرد
( -)4ممنوعیررت و محرردودیت در لمررس هررر گونرره شرریئی
که روی زمین افتاده است
ج) -مسئولیت ها در وقوع یک حادثه
ج -3 -بیمه :

سازمان مین زدا ئی و پاک سازی بای ستی دارای بی مه
ری
را و خطراتر
رآ زیانهر
رت پوشر
رخص ثال ر جهر
رئولیت مشر
مسر
کرره برررای بازدیدکننرردگان از سررایت مررین زدائرری و
پاکسررازی پیشرربینی مرری گرررد د باشررد .ایررن پوشررآ
بایسررتی نرره تنهررا برررای سررازمان مررین زدائرری و
پاکسررازی بلکرره برررای کارمنرردنآ نیررز بوجررود آیررد
رری و
ررین زدائر
ررازمان مر
رردان سر
رررای کارمنر
رره بر
.یمر
پاکسرررازی در  IMASسرررری شرررماره ( 10.10ایمنررری و
بهدا شت م شاغل ت حت ع نوان ملزو مات ع مومی ) ت شریح
گردید ه است .
گزی نه دی گری برای سازمان مین زدا ئی و پاک سازی
ب شر دو ستانه و جود دارد این ست که اطمی نان حا صل
نما ید که بازدیدکن نده برگ یا فرم د فع هر گو نه
ره
رائی را کر
ره ادعر
رر گونر
ری از هر
رم پوشر
رئولیت و چشر
مسر
با نظر مشاور قضائی
الررف) بازدیررد کننررده پیرامررون زیانهررا و خطرررات
مو جود در سایت مین زدا ئی و پاک سازی توج یه شده
است
رام
رودش را در هنگر
رخص خر
رئولیت شر
رده مسر
ب)_ بازدیدکننر
حادثرره ناخواسررته در هنگررام بازدیررد از سررایت مررین
زدائی و پاکسازی می پذیرد.
ررایت
ررردار سر
ررین بر
ررنل مر
ررده پرسر
ررد کننر
ج) -بازدیر
رر
ره هر
رد کر
ری دانر
راز مر
ری را مجر
رین زدائر
رازی و مر
پاکسر
موقررع الزم گردیررد مرری تواننررد معالجررات پزشررکی و
تخل یه به مرا کز پز شکی برای اح یاء عال ئم ح یاتی
دارد برره حررداقل رسرراندن جراحررات دیگررر را انجررام
دهند
رازی را
ری و پاکسر
رین زدائر
رازمان مر
رده سر
د)-بازدیدکننر
رت
ره جراحر
ررای هرگونر
رانونی بر
رئولیت قر
ره مسر
از هرگونر
یا تل فات که برای بازد ید کن نده ات فاق می اف تد
یا برای هرگو نه خ سارتی که به تجه یزات بازد ید
رد
رته از آن بازدیر
را برخاسر
رد یر
رالل بازدیر
رده در خر
کننر
مبرا می داند.

ثبت اصالحات :
مدیریت اصالحات : IMAS
سری ا ستاندارد های بین المل لی م بارزه با
هر سه سال یک بار به صورت ر سمی مورد تجد ید
قرار می گیر ند  ،و لی ا ین م سئله با ع ن می
که ا صالحات در خالل ا ین سه سال به ع لت ایم

مین
ن ظر
شود
نی و

ری
رالحات ویرایشر
رام اصر
ررای انجر
را بر
رات یر
رارآئی عملیر
کر
صورت نپذیرد .
همانطوری که ا صالحات ان جام می پذیر ند به هر کدام
از ا صالحات یک شماره تخ صیص داده می شود و تاریخ
وجزئ یات ا صالد به ع مل آ مده در یک جدول به شرد
زیررر نشرران داه مرری شررود .اصررالحات برره عمررل آمررده
همچ نین در باالی ج لد مج له با ق ید شماره ا صالد و
تاریخ اصالد نوشته می شود .
هر گاه مرحلره تجدیرد نظرر رسرمی هرر کردام از IMAS
ها کا مل گردد مم کن ا ست و یرایآ های جد ید منت شر
شوند .ا صالحات به ع مل آ مده تا تاریخ چاپ جد ید
در جدول ا صالحات چاپ جد ید منت شر شوند  .ا صالحات
به ع مل آ مده تا تاریخ چاپ چاپ جد ید در جدول
اصررالحات چرراپ جدیررد درج خواهنررد گردیررد و از آن
را
رد تر
رد شر
رروع خواهر
رددا شر
رالحات  ،مجر
رت اصر
راریخ ثبر
تر
اینکه تجدید نظر بعدی انجام گردد.

آخرین اصالحات  IMASدر آخرین چاپ در شبکه اینترنتی به شرح
زیر ارائه می گردد WWW.mineactionstandards.org
شرمار تاریخ
ه
رامبر
اول دسر
1
2004

شرد جزئیات اصالحات
 -1تغییرات شکلی
 -2تغییرات جزئی ویرایشی در
متن
 -3تغییرات در اصطالحات ،

2

تعاریف و اختصارات در هر
کجا که الزم بوده است برای
اطمینان از اینکه با IMAS
سری  04.10مطابقت داشته باشد
.
 -4تغییرات ماهیتی :پیوست C
بند ( )3-Cوارد کردن زیر
بند  Cو تغییرات متن به زیر
بند ( ( )Dکه قبال  Cبوده
است )
اول جر
رروادی -1در ماده -1-5زیر بند (ب) اضافه
2005
شده است که درباره حفت فاصله
کاری ایمنی می باشد .یک زیر بند
(د) اضافه شده است که درباره
کنترل ماشین ها و خودروهای مین
زدائی می باشد .در زیر بندهای ج
 ،ه  ،و و ا و کلمه مین
برداران برداشته شده و عبارت
(کارکنان مین زدائی سایت کاری )
جایگزین آن شده است .
 -2در بند  3-5یک عبارت جدید
(فواصل ایمنی مین زدائی )قرار
گرفته است
 -3دربند  4-5پاراگراف دوم زیر
بند ج جمله سوم کلمه حداقل حذف
گردید .
 -4در بند  5 -5آخرین جمله
عبارت مراجعه به مناطق آلوده
حذف شده است
-5بند  1-5-5اولین پاراگراف جدید
اضافه شده است پیرامون (مناطق
برای تخلیه بار و بارگیری ماشین
ها)
-6بند  – 3-5-5یک پاراگراف جدید
پیرامون نشان دادن مین ها و
گلوله های عمل نکرده موجود در
سایت پاکسازی و مین زدائی به
بازدیدکنندگان برای دست نزدن به
مهمات مذکور تذکر داده شده است
 -7پیوست  Cبند ج 2 -و ج – 1-2
و ج  2-2و ج ( 2-3دومین توجه به
جدول  )2تعویض وا ه های متخصصین

و کارشناسان  EODبه متصدیان
واجد شرایی و با تجربه در چهار
محل
-8پیوست  Cبند ج –  3حذف رفرنس
به محاسبات و تغییر کلمه باید
به کلمه ترجیحا
 -9پیوست  Cدو مین توجه مربوط
به جدول  2تغییر کلمه باید به
کلمه ترجیحا
-10در پیوست  Dبند  2-Dزیر بند ب
اضافه کردن زیر بند ()4
3

اول
2006

اوت  -1تغییرات جزئی /اضافه کردن
کلماتی به پاراگراف اول و دوم
پیشگفتار
 -2مقدمه  ،تغییر متن در
پاراگراف دوم
-3بند  ،4تغییر در متن
 -4بند  6 - 9-5،6-5 ،1-5و 7-9-5
حذف اصطالحات انفجار و ترکآ و
مناطق مخاطره آمیزو جایگزین
کردن آنها با اصطالد (مناطق
خطرناک)
 -5بند  3-5تغییرات متن
 -6بند  4-5بند جدید در (فواصل
ایمنی انهدام )
 -7بند  5-5بند جدید در ( تشخیص
مناطق خطرناک )
 -8بند  6-5تغییرات متن در
پاراگرافهای دوم و سوم
 -9بند  1-6-5بند جدید در (کنترل
ترافیک)
-10بند – 7-5بند جدید در
(استفاده از تجهیزات حفاظت
انفرادی ))(EPE
 -11بند  -8-5بند جدید در
مخاطرات فرکانس های رادیووی )(RF
 -12بند -2-9-5تغییر متن در
آخرین پاراگراف
 -13بند  -1 -7تغییرات در
مسئولیت های نهاد دولتی مسئول
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5

6

مبارزه با مین)(NMAA
 -14داخل کردن اصطالد مین ها(و
مهمات باقی مانده از جن )))(ERW
-15حذف اصطالد مخاطرات ) (hazardاز
سر تا سر IMAS
-16پیوست  -Cپیوست قبلی حذف شده
و پیآ نویس پیوست جدید با عنوان
شناسائی ریسک برای تعیین فواصل
ایمنی مین زدائی جایگزین گردید.
 12نررروامبر  -1تغییرات جزئی به طور کلی
2008
 -2فرق بین فواصل کاری و فواصل
ایمنی معرفی گردید.
 -3اضافه کردن منطقه خطرناک و
منطقه مخاطره آمیز به تعاریف
مندرج در پیوست B
 -4پیآ نویس پیوست  Cبا عنوان
جدید پیوست (تعیین فواصل کاری
برای مین برداری دستی )جایگزین
گردید
 -5بند ج 8-پیوست – Cجدول بر
اساس یک اشتباه در نوامبر
سال 2008حذف گردید .ولی مجددا
مورد تجدید نظر قرار گرفت و
تصویب گردید و در فوریه سال 2009
اضافه شد
اول مر
رررررس  -1تعریف نهاد دولتی مبارزه با
2010
مین) (NMAAبه روز رسانی گردید.
-2آدرس  UNAAبه روز رسانی
گردید.
 -3حذف پیوست Bاز  IMASو مرجع آن
از بند 3
 -4تغییر نام پیوست  Cبه پیوست B
و مواخذ آن در بد نه IMAS
-5اضافه کردن موارد مختصری در
سر تا سر  IMASبرای مهمات خوشه
ای ومسائل جنسیتی
-6داخل کردن یک ماخذ معیاری به
 TNMA-FRAدر بدنه و در پیوست A
اول
اوت -1بند  4-5یک متن جدید پیرامون
2012
( IATG ECAراهنمائی تکنیکی بین

المللی مهمات)
 -2بند -7-9-5متن جدید پیرامون
 IATGشماره  04.10در مورد انبار
داری موقت و میدانی مواد منفجره
و مهما ت
-3پیوست Bبند  2- Bو متن جدید
پیرامون آسیب شنوائی دائمی در
هنگام موج انفجار شدید ناشی از
انفجار مواد منفجره
 -4اضافه نمودن  IATG 02.10و IATG
04.10به مواخذ و مراجع معیاری
 -5اصالحات مختصر اشتباهات چاپی
و تایپی
7

اول وئررررن -1تجدید نظر پیرامون اثرات
2013
کاهآ اراضی جدید (new land
)release
-2شماره اصالحات و تاریخ آنها در
روی جلد و در باالی سایر برگها
اضافه گردید

