ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﭘﻨﺠﻢ
ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﭘﻰ ﻛﻨﻰ ﻭ
ﺭﮔﻼژ ﻛﻒ ﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥ
ﻫﺪﻑ ﻛﻠّﻰ:
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﭘﻰ ﻛﻨﻰ ﻭ ﺭﮔﻼژ ﻛﻒ ﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥ
ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ :ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻛﺎﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ:
 -1ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
 -2ﺍﺻﻮﻝ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
 -3ﻧﻜﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
 -4ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﺩ.
 -5ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﺩ.
 -6ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﭘﻰ ﻛﻨﻰ ﻭ ﺣﻤﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﺩ.
 -7ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﻯ ﻭ ﭘﻰ ﻛﻨﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
 -8ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺷﻤﻊ ﺯﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﺩ.
 -9ﺷﻤﻊ ﺑﻨﺪﻯ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
 -10ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻤﻊ ﺑﻨﺪﻯ ﺑﺪﻧﻪ ﮔﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﺩ.
 -11ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺗﺮﺍﺯ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.

ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻧﻈﺮﻯ

ﻋﻤﻠﻰ

ﺟﻤﻊ

10

20

30
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ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ )(5

 -1ﮔﻮﺩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ.
 -2ﭼﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻯ ،ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
 -3ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻣﻴﻦ )ﺧﺎﻙ( ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 -4ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟
 -ﺩﺝ

 -ﺳﻨﮕﻰ

 -ﻣﺨﻠﻮﻁ

 -ﺧﺎﻙ ﺩﺳﺘﻰ

 -5ﭼﻨﺪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺪﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 -6ﭼﻨﺪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﺧﺎﻙ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 -7ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻳﺰﺵ ﺧﺎﻙ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻧﻤﻮﺩ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
 -8ﻳﻚ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻯ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺍﺯ ﺑﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ؟ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
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 -1-5ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺿﻤﻦ ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﭘﻰ ﻛﻨﻰ:
ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ:

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ -ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻭ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ:

ﻣﺎﺩﻩ  :238ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ -ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺏ -ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ ،ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ،ﺁﺏ ،ﮔﺎﺯ ،ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﻕ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺩﺭ
ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻗﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺝ -ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺏ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻠﻖ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.
ﺩ -ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﺭﺧﺖ ،ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﻩ -ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻄﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ ﺷﻤﻊ ،ﺳﭙﺮ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﻳﻤﻦ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ -ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻠﻰ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ:

ﻣﺎﺩﻩ  :239ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻣﺤﻞ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻰ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  :240ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﻫﺮ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﺁﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  120ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻄﺮ ﺭﻳﺰﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻯ ﻧﺼﺐ ﺷﻤﻊ ،ﺳﭙﺮ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻣﮕﺮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﺍﻭﻳﻪ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﻴﺐ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻯ( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  :241ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ،ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻰ ﻛﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﻤﻊ ،ﺳﭙﺮ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ
ﺭﻳﺰﺵ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ  :242ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﺒﻪ ﻯ ﮔﻮﺩ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ  :243ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺤﻞ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ
ﺭﻳﺰﺵ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻧﺼﺐ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ:
ﺍﻟﻒ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻭﻗﻔﻪ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ؛
ﺏ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮﻛﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻯ؛
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ﺝ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻳﺰﺵ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ؛
ﺩ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺭﻫﺎ؛
ﻩ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻳﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﻫﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪ؛
ﻭ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  :244ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ
ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻞ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺼﻮﺭﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﻧﺼﺐ ﻧﺮﺩﻩ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺍﻧﻊ ،ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺴﻴﺮ ،ﻋﻼﺋﻢ
ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ  :245ﺷﺐ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻯ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻯ ﺷﺒﺮﻧﮓ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﻧﺼﺐ ﮔﺮﺩﺩ،
ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺎﺑﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  :246ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ،ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ،ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺧﺎﻙ ﻫﺎﻯ
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﻟﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﻊ ،ﺳﭙﺮ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻯ ﮔﻮﺩ ﻧﺼﺐ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ  :247ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻯ
ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺼﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ  :248ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺩﻳﻮﺍﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻯ ﻣﻬﺎﺭﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ  :249ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻓﻨﻰ ،ﮔﺎﺯﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ
ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ  :250ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﮔﻮﺩ ﻳﺎ ﺷﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ
ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ،ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺭ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ  :251ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻧﺸﺖ ﻭ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺎﺯﻫﺎﻯ ﺳﻤﻰ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ
ﻓﻨﻰ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ ،ﻫﻮﺍﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﮔﺮﺩﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺠﻤﻊ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺎﻝ،
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻯ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ  :252ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺭﻳﺰﺵ ،ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﻧﺼﺐ ﻣﻬﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻮﺍﻧﻊ ،ﻧﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﻣﺤﺼﻮﺭ
ﻭ ﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  :253ﺩﺭ ﮔﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻤﺎﺭﺩ.
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ماده  :254در حفاری با بیل و کلنگ باید کارگران به فاصله ی کافی از یکدیگر به کار گمارده شوند.
ماده  :255در شیارهای عمیق و طوالنی که عمق آن ها بیش از یک متر باشد ،باید به ازای حداکثر هر سی متر طول ،یک نردبان
کار گذاشته شود .لبه ی باالیی نردبان باید تا حدود یک متر باالتر از لبه ی شیار ادامه داشته باشد.

بخش سوم -راه های ورود و خروج به محل گودبرداری و حفاری:

ماده  :256برای رفت وآمد کارگران به محل گودبرداری باید راه های ورودی و خروجی مناسب و ایمن در نظر گرفته شود .در
محل گودهایی که عمق آن بیش از  6متر باشد ،برای هر شش متر یک سکو یا پاگرد برای نردبان ها ،پله ها و راه های شیب دار
پیش بینی گردد .این سکوها یا پاگردها و همچنین راه های شیب دار و پلکان ها ،باید به وسیله ی نرده های مناسب ،محافظت
شوند.
ماده  :257عرض معابر و راه های شیب دار ویژه ی وسایل نقلیه ،نباید کمتر از چهار متر باشد و در طرفین آن باید موانع محکم و
مناسبی نصب گردد .در صورتی که این حفاظ از چوب ساخته شود ،قطر آن نباید از بیست سانتی متر کمتر باشد.
ماده  :258در محل گودبرداری باید یک نفر نگهبان مسئول نظارت بر ورود و خروج کامیون ها و ماشین آالت سنگین باشد و نیز
برای آگاهی کارگران و سایر افراد ،عالئم هشداردهنده در معبر ورود و خروج کامیون ها و ماشین آالت مذکور نصب گردد.
ماده  :259راه های شیب دار و معابری که در زمین های سخت (بدون استفاده از تخته های چوبی) ساخته می شود باید بدون پستی
و بلندی و ناهمواری باشد.
ماده  :260افرادی که در عملیات گودبرداری و حفاری به کار گرفته می شوند ،باید دارای تجربه ی کافی بوده و همچنین افراد
ذیصالح بر کار آنان نظارت نمایند.

 -2-5انواع زمین مورد خاکبرداری:
به طور خالصه زمین و محل احداث ساختمان را ساختگاه گویند .این محل برای ایجاد ساختمانی ایمن و پایدار باید دارای
شرایط و مشخصاتی باشد .برای به دست آوردن مشخصات ساختگاه در اکثر مواقع نیاز به آزمایش های ژئوتکنیک می باشد
که در ساختمان های مصالح بنایی انتظار می رود با رعایت ضوابط ارائه شده ،جز در موارد خاص نیاز به مطالعات دقیق نباشد.
ضوابط و مقررات ساختگاه تحت عناوین  -1موقعیت ساختگاه و  -2خاک بستر ارائه شده است .همچنین در صورت تطبیق
مشخصات خاستگاه با ضوابط موجود برای احداث ساختمان نیاز به مشخص نمودن محدوده ی ساختمان ها و پی ها می باشد.

موقعیت ساختگاه:

احداث ساختمان های بنایی بر روی زمین های دارای مشخصات زیر مجاز نمی باشد:
الف) زمین های ناپایدار یا در معرض سیل؛
ب) زمین های مستعد آبگونگی (روانگرایی) ،نشست زیاد؛
ج) سنگ ریزش و زمین لغزش در آن وجود داشته باشد یا این که زمین متشکل از خاک رس حساس باشد؛
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خاک ساختگاه:
نوع خاک ساختگاه در پایداری سازه بسیار مؤثر است؛ به طوری که عدم شناخت و بی توجهی نسبت به آن مشکالت بعضاً
غیرقابل جبرانی را به وجود می آورد لذا در ادامه رایج ترین انواع خاک های موجود در بستر پی سازی بررسی می شود.

بستر دسترسی:

این نوع زمین ها معموالً عمق زیادی ندارند زیرا روزگاری جزو گودال های حاشیه شهر واقع شده بودند؛ لذا با نخاله و خاک های
دستی ،محل گودال ها را پر کرده اند و اگر سال های متمادی هم از عمر این خاک ها بگذرد ،باز نمی تواند جای زمین طبیعی را
بگیرد و این نوع بسترها برای ساختمان مناسب نیست .در این خاک ها پی کنی باید به طریقی انجام شود تا پی ها به زمین طبیعی
یا زمین سفت برسند .لذا توصیه می شود از ساخت ساختمان های مرتفع در آن ها پرهیز شود و در صورت اجرای ساختمان بر
این خاک ها ،پی ساختمان توسط پی عمیق به خاک طبیعی متصل شود.

بستر ماسه ای:

بستر ماسهای عموماً در سواحل دریا وجود دارد .اگر ماسه خشک باشد و سطح آب زیرزمینی پایین باشد (مناطق کویری) مقاومت فشاری
آن حدود  1/5کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد .برای احداث سازههای سنگین و مرتفع نیاز به استفاده از پی رادیه (گسترده) یا اجرای
شمع تا رسیدن به خاک مقاوم میباشد .در صورتی که سطح آب زیرزمینی باال و ماسه آبدار باشد برای پیسازی بدون اجرای تمهیدات

ویژه (مانند روشهای ذکر شده) مناسب نیست .زیرا ماسهی آبدار حالت لغزندگی دارد و قادر نیست که بار وارده را تحمل کند خصوصاً
در اثر زلزله وقوع روانگرایی خاک محتمل است و ماسه از زیر پی میلغزد و باعث واژگونی کلی سازه میشود (شکل .)1-5

بستر دج:

بستر دج زمینی است که از شن های درشت و ریز و خاک به هم فشرده تشکیل شده است و در رنگ های مختلف وجود دارد.
انواع دج زرد ،دج سیاه ،دج سرخ برای بستر پی مناسب تر است.

بستر رسی:

بستر رسی به دو صورت ظاهر می شود :اگر رس ،خشک ،بی آب و فشرده باشد ،برای پی سازی بستر مناسبی محسوب شده و
قادر به تحمل نیروهای وارده است .ولی اگر رس آب دار و مرطوب باشد ،بستر مناسبی نیست و باید با اجرای تمهیدات ویژه،

برای بستر پی مورد استفاده قرار گیرد .خصوصاً اگر ساختمان در زمین شیب دار روی رس آب دار ساخته شود فوری نشت
کرده و قسمت های مختلف سازه دچار ترک خوردگی شده و نهایتاً تخریب می شود .اگر ساختمان در زمین رسی آب دار با

سطح افقی ساخته شود ،به علت وجود اختالف نیروهای وارده بر خاک ،این الیه دچار تحکیم غیریکنواخت شده و در تمام
عمر سازه باعث به وجود آمدن ترک های متعددی در آن می شود (شکل .)2-5
بستر سنگی:

بستر سنگی بیشتر در دامنه ی کوه ها وجود دارد و از تخته سنگ های بزرگ تشکیل شده و برای ساختمان بسیار مناسب است .در
صورتی که این بستر ،افقی ،پیوسته و تغییرات نوع خاک در آن وجود نداشته باشد ،تحت بارگذاری مختلف می تواند عملکرد
مناسبی از خود نشان دهد (شکل .)3-5
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ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ:

ﺷﻦ ﺯﻭ ﻦ ﻫ ﻳﻰ
ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﺎﻯﺍﺯ  :ﻥ ﺳ ﺯ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺧﺎﻙ ﺘﺭﺱﺍ ﺯ
ﺳﻨﮓﺯ ﺩﺭﺷﺖ ،ﺝ ﺁ
1 2 3
ﺭ

ﺖ

ﺷ

ﺩﺳﺘﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ
ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﺑﻪ
ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﺎﺷﺪ
ﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ
ﺧﺎﻙ
ﻫﻢﻭ ﺩﺭﺷ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺷﻦ ﻫ
ﺎﻧﺭﻳ ﺧ
ﻞ ﻛﻪ ﺍﺯﺁ

)ﺷﻜﻞ/5
ﮔﻴﺮﻧﺪﺣﺪ ﺩ
ﻗﺮﺍﺭ ﺁﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﻯ
ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺸ
ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻰ ﻭ
.(4-5
ﮔ
ﮔ

ﺘﻰ
ﻓﺎﻳﺪﻩ:
ﺭﻧﮓﺑﻰ
ﺑﺴﺘﺮ
ﺯﺭﺩ
ﻫﺎﻯ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﺑﻰﺑﺴﻴ ﺭ ﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ)ﺷﻜﻞ2
ﻭﺳ
.(1ﻫﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﺗﻼﻗﻰ ﻭ ﺟﻨﮕﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﻭ ﺑﺮگ(
ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺧﺎﻙ ﺩﺭ ﺍﺁﻥ ﻜ
ﺍ ﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﻯ ﻦ ﻯ ﺝ
ﻪ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺭﺑﺮﻯ ﺧﺎﻙ ﻭ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺯﻩ ﺩﺭﻦ ﻫﺍﻳﻦ ﺩ
ﺧ
ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻪ ﺖ ﺍ ﻜ ﺩ ﻧﻪ
ﻨﮓ،
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺎ )ﻛ
ﺭﻭﺵﻪﻫﺎ،ﺳﺨﺘﻰ
ﺧﻮﺭﺩﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﺖ،
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑ
ﺳﺎﺯﻩ ﺧﻮﺑ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﺳﺘﮕ
ﻴ
ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﭘﺮﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(5-5
ﺷﻤﻊ ﺗﺎ
ﺷﻮﺩ .ﺭﺍﻳﺞ
ﺎ ﺍّ

ﺷﻜﻞ  . 5-5ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﺗﻼﻗﻰ

ﺍﺳﺖ
 1-5ﺮﺑ
ﺷﻜﻞ ﭘﻰ
ﺳﺎﻧ
ﺷﻮ
ﻨﻬﺎﺩﻧﻤﻰ
ﻣﺎﺳﻪ ﺍﻯ
ﺴﺘﺮ
ﺷﻜﻞ  . 4-5ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ

 2-5ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﻰ
ﺷﻜﻞ ﻰ
ﻯﮔ
ﺭﺳﻰ

ﺷﻜﻞ  . 3-5ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻰ
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 -3-5ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﭘﻰ ﻛﻨﻰ ﻭ ﺣﻤﻞ ﺁﻥ ﻫﺎ:
ﻛﻠﻨﮓ:
ﻛﻠﻨﮓ ﻳﻚ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺳﺮ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﻳﻚ

ِ
ﻛﻠﻨﮓ ﺩﻭﺳﺮ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭﺳﺮ ﻳﻜﻰ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰ ﻭ ﻳﻜﻰ
ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺎﻑ ﻭ ﭘﻬﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ .ﺳ ِﺮ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺪﻥ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﺨﺖ ﻭ
ﺧﺮﺩﻛﺮﺩﻥ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ،ﺑﺘﻦ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺳ ِﺮ ﺻﺎﻑ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻫﺮﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ.

ﺳ ِﺮ ﻛﻠﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺯ ﻓﻠﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺵ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ،ﻓﻠﺰ ﻳﺎ
ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ) .ﺷﻜﻞ (6-5

ﺷﻜﻞ 6-5

ﺑﻴﻞ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ:
ﺑﻴﻞ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﺳﺘﻪﻯ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ
ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺟﺎﻡ ﺑﻴﻞ ﭼﻬﺎﺭﮔﻮﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻰ
)ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ( ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺤﻨﺎﻯ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ
ﺻﺎﻑ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﻒ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ.
ﺩﻭﻃﺮﻑ ﺟﺎﻡ ﺑﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻟﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺭﺍ ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ ﺭﻭﻯ
ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺍﺩﻥ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ
ﻧﻤﻰﺭﻳﺰﺩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪﺭﺍﺣﺘﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻴﻞ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﻬﻴﻪﻯ ﻣﻼﺕ
ﺑﻪﻛﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ) .ﺷﻜﻞ (7-5

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨّﻰ ﺑﻴﻞ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ

ﻃﻮﻝ ﺩﺳﺘﻪ ﺣﺪﻭﺩ  100ﺗﺎ  140ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﭼﻚ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺑﺰﺭگ  20 × 15ﻭ  20 × 30ﻭ

 25 × 35ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺩﺳﺘﻪﻯ ﺑﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ

ﺩﻭ ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ،ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
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ﺷﻜﻞ 7-5

ﺍﺯ ﺑﻴﻞ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ،ﺧﺎﻙﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ

ﻛﻨﺪﻥ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ
ﺩﺭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺑﻴﻞ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ِ
ﻧﻮﻙ
ﺑﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺳﺨﺖ ﻓﻠﺰﻯ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﺯﺩ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻛﺞ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪﺩﺍﺭ
ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻴﻞ ﺭﺍ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺯَﻧﺒﻪ:

ﺯﻧﺒﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﺁﺟﺮ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ

ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ ﺍﺳﺖ .ﺯﻧﺒﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ ﭼﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ .ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻥ
ﺑﻪﻃﻮﻝ ﻭ ﻋﺮﺽ  70 × 70ﻭ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  10ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺯﻧﺒﻪ

ﺷﻜﻞ 8-5

ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺭﺍ ﺑﻪﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺣﻤﻞ ﻛﺮﺩ) .ﺷﻜﻞ (8-5

ﻓﺮﻗﻮﻥ:

ﻓﺮﻗﻮﻥ ﻳﺎ ﭼﺮﺥ ﺩﺳﺘﻰ ﻭﺳﻴﻠﻪﻯ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﻳﻚ ﭼﺮﺥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ) .ﺷﻜﻞ (9-5
ﻓﺮﻗﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺯﻥ ﺑﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺥ ﻭ
ﻓﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻓﺮﺩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﺁﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻓﺮﻗﻮﻥﻫﺎ  170ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻭﭼﺮﺥ ﺁﻥ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ
ﻧﻮﻉ
ِ
ﻛﻪ ﻧﻮﻉ ﺗﻚ ﭼﺮﺥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ

ﺷﻜﻞ 9-5

ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﻯ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎﻯ ﺿﺨﻴﻢ ﻭ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ
ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﻧﺎﻣﻮﺯﻭﻧﻰ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻧﻮﻉ ﺗﻚ ﭼﺮﺥ ﺁﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
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ﺑﺎﻻﺑﺮ:
ﺑﺎﻻﺑَﺮ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ

ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ
ﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﻳﻚ ﻃﺒﻠﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻻ
ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺑﺎﺭ ،ﻣﺜ ً
ﻼ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﻣﻌﺪﻥ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺷﻜﻞ (10-5

ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ:

ﺷﻜﻞ 10-5

ﺑﻴﻞ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﻭﻯ ﻣﻔﺼﻠﻰ ،ﺑﺎﻛﺖ ﻭ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﻭ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻭ ﻳﺎ ﭼﺮﺥ ﻻﺳﺘﻴﻜﻰ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺷﻜﻞ (11-5
ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﭼﻜﺶ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ .ﻧﺼﺐ ﭼﻜﺶ ﺑﺮﻗﻰ ﻳﺎ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺑﺎﻛﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ،ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﺍﺣﺠﺎﻡ ﺳﻨﮕﻰ ﻳﺎ ﺑﺘﻨﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻥ
ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻐﺠﺮﻩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮﺩ ،ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ

ﺷﻜﻞ 11-5

ﻭﺳﻴﻠﻪ )ﺑﻴﻞ ﻭ ﭼﻜﺶ( ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩ) .ﺷﻜﻞ (12-5
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﻧﺪ
ﺍﺯ:
• ﺣﻔﺮ ﻛﺎﻧﺎﻝ ،ﮔﻮﺩﺍﻝ ،ﺯﻳﺮﺳﺎﺯﻯ
• ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺍﺩ
• ﺑﺮﺵ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻰ
• ﺗﺨﺮﻳﺐ
• ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺯﻣﻴﻦ
• ﻣﻌﺪﻥ ﻛﺎﺭﻯ
• ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
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ﺷﻜﻞ 12-5

 -4-5ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻤﻊ ﺑﻨﺪﻯ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﭘﻰ ﻛﻨﻰ:
ﺷﻤﻊ ﺑﻨﺪﻯ ﻳﺎ ﺗﻨﮓ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﭼﻮﺑﻰ ﻳﺎ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ:

ﺷﻤﻊ ﺑﻨﺪﻯ ﭼﻮﺑﻰ:

ﺷﻤﻊ ﭼﻮﺑﻰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻴﺮﮔﺮﺩ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭﺗﺮﺍﺷﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﻯ ﻣﺘﻜﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﻯ ﮔﻮﺩ )ﻳﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻣﺠﺎﻭﺭ( ﺗﻜﻴﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦِ ﻛﻒ ﮔﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻯ ﺣﺪﻭﺩ  45ﺩﺭﺟﻪ ،ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻟﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ ،ﻣﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻮﺩﻯ ﻳﺎ ﺍﻓﻘﻰ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻯ ﮔﻮﺩ )ﻳﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺠﺎﻭﺭ( ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺸﺎﺭ ،ﺑﻴﻦ ﺷﻤﻊ ﻭ
ﻛﻢ ﺁﻥ ﻭ
ﺍﻟﻮﺍﺭﻫﺎ ،ﭼﻬﺎﺭﺗﺮﺍﺵ ﻫﺎﻯ ﺍﻓﻘﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺷﻤﻊ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎً ِ
ﻓﺸﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ( ﭘﺎﻳﻪ ﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎﻭﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺟﺮ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻙ ﻫﺎﻯ ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻯ  14-5 ، 13-5ﻭ

.(15-5

ﺷﻤﻊ ﺑﻨﺪﻯ ﻓﻮﻻﺩﻯ:
ﺩﺭ ﺷﻤﻊ ﺑﻨﺪﻯ ﻓﻮﻻﺩﻯ ،ﺍﺯ ﺗﻴﺮﺁﻫﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻳﺎ ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﻰ )ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﺩﻯ،
ﻳﻚ ﻧﺒﺸﻰ ﺟﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﻊ ﺑﺎ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻯ ﺣﺪﻭﺩ  45ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻯ ﻧﺒﺸﻰ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻩ ﺷﻤﻊ ﺑﺮ
ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ،ﺗﻴﺮﺁﻫﻨﻰ )ﻳﺎ ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﻰ( ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺦ ﻫﺎﻯ ﻗﻮﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻯ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﮔﻮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﻖ ﮔﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻯ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ،ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﻤﻊ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ

ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻯ  16-5ﻭ .( 17-5

ﺷﻤﻊ ﭼﻮﺑﻰ
ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭﺗﺮﺍﺵ
ﺍﻟﻮﺍﺭ ﺍﻓﻘﻰ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ

ﺷﻜﻞ 13-5
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ﺷﻤﻊ ﭼﻮﺑﻰ
ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭﺗﺮﺍﺵ
ﺍﻟﻮﺍﺭ ﺍﻓﻘﻰ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ

ﺷﻜﻞ 14-5

ﺍﻟﻮﺍﺭ ﺍﻓﻘﻰ

ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭﺗﺮﺍﺵ
ﺷﻤﻊ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻳﻞ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ
ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻩ ﺷﻤﻊ

ﺷﻜﻞ 15-5
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ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻓﻠﺰﻯ
ﻧﺒﺸﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺷﻤﻊ ﻓﻠﺰﻯ

ﻣﻴﺦ ﻫﺎﻯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ
ﺗﻴﺮﺁﻫﻦ ﭘﺎﻳﻪ

ﺷﻜﻞ 16-5

ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ

ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻓﻠﺰﻯ
ﻧﺒﺸﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺷﻤﻊ ﻓﻠﺰﻯ

ﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥ

ﺷﻤﻊ ﭼﻮﺑﻰ
ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭﺗﺮﺍﺵ
ﺍﻟﻮﺍﺭ

ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻩ ﺷﻤﻊ

ﺑﺪﻧﻪ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ

ﺷﻜﻞ 17-5
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 -5-5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺗﺮﺍﺯ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ ﻇﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺭﻳﭽِ ﻠﻰ( .ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻯ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ )ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺷﻔﺎﻑ( ﺁﺏ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ،ﺳﻄﺢ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﻯ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ .ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻯ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﺷﻔﺎﻑ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ) (18-5ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﻯ  Aﻭ  Bﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺴﺘﻰ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻰ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻄﺢ ﻧﻘﻄﻪ ﻯ  Aﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻯ  Bﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﻳﻢ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ A′ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﺍﺯ
ﻧﻘﻄﻪ ﻯ  Aﺍﺯ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻯ  Bﺍﺳﺖ ) A′ﻫﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  Aﺍﺳﺖ .ﭼﺮﺍ؟(
ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻯ ﻗﺎﺋﻢ  A′Bﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻯ ﻣﺘﺮ ،ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﻳﻢ.

ﺷﻜﻞ 18-5

ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ.
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آزمون نهایی ()5

 -1دو نکته اساسی که قبل از گودبرداری باید به آن توجه شود را توضیح دهید.
 -2سه نکته اساسی که کارگران باید هنگام گودبرداری رعایت کنند را توضیح دهید.
 -3دو نکته اساسی که باید برای راه های ورود و خروج به محل گودبرداری و حفاری رعایت شود را توضیح دهید.
 -4مشخصات زمین دج را توضیح دهید.
 -5زمین هایی که برای احداث ساختمان مناسب نیستند را نام ببرید.
 -6مشخصات زمین های رسی را توضیح دهید.
 -7وسایل و ابزار خاکبرداری و حمل آن ها را نام ببرید.
 -8مشخصات و کاربرد زنبه را توضیح دهید.
 -9ابزار و وسایل شمع زنی را نام ببرید.
 -10شمع بندی بدنه های گود را توضیح دهید.
 -11انواع شمع بندی بدنه های گود را نام ببرید.
 -12استفاده از شیلنگ تراز را جهت تراز سطوح کف گود توضیح دهید.
 -13در استفاده از شیلنگ تراز از چه قانونی (در فیزیک) استفاده می شود؟
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ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺂﺧﺬ:

 -1ﭘﺎﻛﺨﻮ ،ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ،ﺩﺑﺎﻏﻴﺎﻥ ،ﻋﺒﺎﺩﻯ ،ﻭﺟﺪﺍﻧﻰ  -ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻰ ﺳﺎﺯﻩ  -ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
 1389 -2ﭘﺎﻛﺨﻮ ،ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ،ﺩﺑﺎﻏﻴﺎﻥ ،ﻋﺒﺎﺩﻯ ،ﻭﺟﺪﺍﻧﻰ  -ﺭﺳﻢ ﻓﻨّﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  -ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
 1389 -3ﭘﺎﻛﺨﻮ ،ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ،ﺩﺑﺎﻏﻴﺎﻥ ،ﻋﺒﺎﺩﻯ ،ﻭﺟﺪﺍﻧﻰ  -ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻰ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ  -ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ
ﭘﺮﻭﺭﺵ 1389 -
 -4ﭘﻮﺵ ﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺸﺎﻳﺨﻰ ،ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ  -ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻯ  -ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ 1389 -
 -5ﺣﻜﻴﻤﻴﻬﺎ  -ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺑﺘﻨﻰ  -ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ 1382 -
ﻣﺴﺎﺣﻰ  -ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ 1389 -
 -6ﻣﺘﻴﻨﻰ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻨﻰ ،ﺩﺍﻭﺭﭘﻨﺎﻩ ّ -

 -7ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ،ﺷﻌﺮﺑﺎﻑ ﺷﻌﺎﺭ ،ﺯﻣﺮﺷﻴﺪﻯ ،ﻣﺎﻫﺮﺍﻟﻨﻘﺶ  -ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  -ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ 1389 -
 -8ﺧﻮﺷﻴﺪﻩ ،ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﺋﻰ  -ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻰ  -ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ 1389 -
 -9ﺍﺷﺮﻓﻰ  -ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ )ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠﻰ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ(  -ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻬﻴﻨﻪ 1385 -
 -10ﻓﺮﺷﭽﻰ ،ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺟﺰﻧﻰ ،ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺣﻴﺪﺭﻯ  -ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻰ )ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠﻰ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ(  -ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺷﭽﻰ 1388 -
 -11ﺯﺍﺭﻉ  -ﭘﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻛﺮﺳﻰ ﭼﻴﻨﻰ  -ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ 1389 -
 -12ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ
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