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AS 700:2017/IMAS 

 

9316سال  

 حق طبع ونشر محفوظ است

د افغانستان اسالمی جمهوریت

"انسا  "د ستندرد ملی اداره  





 

 ستندرد ملی 

سیستم های عالمت گذاری پاکسازی 

 ماین ها/ مهمات باقیمانده از جنگ 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماین پاکی براساس ستندردبین المللی  جنگها و مهمات باقیمانده از  ماینپا کسازی  اریذگستندرد ملی سیستم های عالمت 

 است. پاکیا قتباس و تدوین گردیدهماین 

The National Standard of Mine/ ERW Clearance Marking System Mine Action 
has been adopted from the standard of IMAS. 



 صفحه فهرست

 الف پیشگفتار

 ب مقدمه

 ج کمیته تخنیکی ملی

 د منظور شده

 ه اختصارات

 ،عالمت های کنترولی  ، نفطه راهنماییهدف ،معرفی

 نقطه بارز  ، نقطه آغاز   ، نقطه دور

۳ در دهلیز ماین پاکی گذاریعالمت ،   سنگگذاری توسط نقطه وسط  ، عالمت 

۴ شدهگذارییک ساحه رها شده/ وا  گذاریعالمت  وهای دایمی ساحات خطر گذاریسیستم حصا رها و عالمت 

۵ ماخذ
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 پیشگفتار

اداره ملی ستندرد )انساا  یگاناه مرجاا باا تاالحیت تادوین ساتندرد هاای ملای در افیانساتاس میباشاد. ساتندرد هاای ملای در مطابقات                

بااا سااتندرد هااای منطقااوی بااین المللاای و بااا در نظاار داشاات شاارایط عیناای اقتصااادی و تیااارتی در کشااور انکشاااف ماای یابنااد. تاادوین   

 قانوس ستندرد و طرزالعمل فعالیت کمیته های تخنیکی تورت میگیرد.  ستندرد های ملی بر مبنای حکم ماده نهم
د. تادوین  نکمیته هاای تخنیکای تادوین ساتندرد متشاکل از ادارات  یاربط دولتای، ساکتور خصوتای، مراجاا علمای و اکادمیاک میباشا             

کمیتااه تخنیکاای شااامل یااک سااتندرد ملاای باار اساااس درخواساات یکاای از جوانااو  یااربط و یااا اولویاات بناادی کمیتااه در دسااتور کااار    

ظاف در مطابقات باا یکای از ساتندرد هاای باین المللای در هماین زمیناه           ومیگردد. مسوده ستندرد های ملی توسط گارو  هاای کااری م   

ی در کمیتااه تخنیکاای مااورد براار قاارار گرفتااه یکااه در کمیتااه تخنیکاای باار آس توافاا  شااده باشااد ترتیااو شااده و متعاقبااا  مسااوده ابتاادا

تعاادیالت و ترریفااات عمااده در سااتندرد بااین المللاای رونمااا نگردیااده باشااد جهاات کسااو منظااوری از طریاا       ی میشااود. هرگاااهینهااا

داراالنشای ستندرد به شاورای عاالی ساتندرد تقادیم میگاردد. هرگااه در ساتندرد باین المللای تعادیالت و ترریفاات عماده وجاود داشاته               

د ملای بعاد از منظاوری شاورای عاالی ساتندرد طباا و نشار         باشد بارای مادت شصات یاوت جهات نظار خاواهی باه نشار میرساد. ساتندر           

 گردیده و هکذا شامل میموعه ستندرد های ملی افیانستاس میشود.

تادوین ساتندرد هاای    ملای  در کمیتاه تخنیکای   سیستم های عالمات گاذاری پاکساازی مااین هاا/ مهماات باقیماناده از جنگا        ستندرد ملی 

   تدوین گردیده است.ANSA/TC16ماین پاکی)

ن یک ستندرد ملی در کل یاا قساما  میتواناد در مقاررات تخنیکای مربوطاه شاامل گاردد. اماا بایاد اطمینااس حاتال شاود کاه آخارین                مت

چا  ستندرد ملی بکاار گرفتاه شاده اسات. هار ساتندرد ملای نخسات یاک ساان بعاد از منظاوری آس و متعاقباا  در هار ساه ساان ماورد                  

 گردد.تیدید نظر قرار گرفته میددا  طبا و نشر می

حاا  چااا  و نشاار سااتندرد هااای ملاای باارای اداره ملاای سااتندرد مرفااوص بااوده و تنهااا نسااخه اتاالی سااتندرد کااه از اداره ملاای سااتندرد 

 خریداری شده باشد مدار اعتبار بوده و بر آس استناد شده میتواند.

ساتاس از جاناو نهااد هاای دولتای و غیار       اداره ملی ستندرد در قباان اساتفاده از نساخه هاای منساوت یاا تعادیل شاده ساتندرد ملای افیان          

 دولتی هیچگونه مسولیت ندارد.
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 مقدمه

وسایا ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اناد. نیارو هاای روسای و           ه ایبدینساو باه پیمانا    ساان   یماین ها در افیانستاس از آغاز جناگ هاا  

نیروهای افیانی که از حمایات نیارو هاای روسای برخاوردار بودناد عمادتا  مااین هاای  اد پرساونل را فارا نماوده در حالیکاه میاهادین                

 ااد تانااک کااار  قااوای روساای و دولاات آنزماااس از ماااین هااای هبمنظااور مختاال ساااختن جریاااس ساایر و حرکاات تانااک هااا و وسااایط نقلیاا

از  کاه بااال ر  نیاز باه شادت اداماه یافات       ا میگرفتند. استفاده از ماین هاای  اد پرساونل و  اد تاناک درجریااس جناگ هاای داخلای بعاد          

تالف باین المللای نیاز باعار تاراکم هار چاه بیشاتر مهماات باقیماناده از جناگ در کشاور             یا یازدهم سپتامبر، عملیات نظامی قاوای ا  هحاد 

 گردید. 

اجتماااعی و اقتصااادی را بهمااراه داشاات.  هقاباال مالحظاا ناااگوار یرات اوساایا کشااوربه ماااین هااا ومهمااات باقیمانااده ازجنااگ، تاا  آلااودگی

ترانساپورت و اییااد مواناا فاراراه بازگشات عاودت کننادگاس و اساتقرار میادد           هموجودیت ماین هاا باعار کااهر زراعات، افازایر هزینا      

موجودیات  زماین زراعتای باه سابو     هکتاار  هاا  ت،  وهازار  فابریکاا  ،یال مکاتاو، مراکاز تاری     سیساات عاماه از قب  اآنها گردیاد. بارعالوه ت  

. ماین های وساط و کناار جااده کاه توساط نیارو هاای درگیار باه هادف جلاوگیری از پیشاروی جناا  مقابال               ندماین ها از استفاده باز ماند

سااو باااالی  یرات اهمچناااس تااو ده انتقااان امااواناری شااده بودنااد منیاار بااه اییاااد مراادودیت هااای جاادی در ترانسااپورت گردیاا  ذکارگاا

 هاگردیده وباعر کشته شدس و زخمی شدس تعداد قابل مالحظه انسانها نیزگردید.انسان

باوتااف پیشاارفت هااای چشاامگیری درعرتااه ماااین پاااکی، در حااان حا اار افیانسااتاس هنااوز هاام یکاای از کشااور هااای دارای بلنااد تاارین  

سااحات ملاوب باا مااین زنادگی      متاری    هفاتال لیاوس افیااس در   ی. بایر از یاک م  ناشاده میباشاد  سطح آلودگی با ماین و ماواد منفیار   

ملاوب باا مااین و مهماات باقیماناده از جناگ زماین هاای زراعتای را از دساترس خاارج سااخته              همیکنند. هشتاد فیصاد سااحات باقیماناد   

 هد، پنداشاته میشاود. یاک قسامت عماد     نصاروف میباشا  در ساکتور زراعات م   ماردت فیصاد   حادود اند که یک ماانا عماده در کشاوریکه    

متاری زیربناهاای مهام مانناد سیساتم هاای آبیااری، سارا هاا، مراکاز تاری، کما  هاای بییاا                 هفاتال ساحات ملوب باا مااین در   

 ی، لین های برق و پل ها موقعیت دارند. یشدگاس داخلی، میداس های هوا

و دادس اطمیناااس بااه اسااتفاده کنناادگاس، تمویاال کنناادگاس، سااکتورهای انکشااافی و  ه خاادمات ماااین پاااکی بااا کیفیاات عااالییاابمنظااور ارا

ساتندردهای مااین پااکی را بارای پروگارات مااین پااکی افیانساتاس آغااز نماود.            ریاست انسیات وهماههنگی تطهیار مااین   دولت افیانستاس  

بااه نمایناادگی دولاات افیانسااتاس، بااه کمااک مرکااز بااین المللاای کنیااوا باارای ماااین پاااکی      ریاساات انساایات وهمااههنگی تطهیاار ماااین 

سسااات ملاای وبااین المللاای ماااین پاااکی کااه در افیانسااتاس فعالیاات دارنااد    مووهمچناااس سااهم گیااری فعااان   (GICHD)بشردوسااتانه 

 مسولیت ساختن ستندرد های ماین پاکی افیانستاس را به عهده گرفت. 

تصامیم اتخاا  گردیاد     در ساان  و ادراه ملای ساتندرد )انساا      ریاسات انسایات وهماههنگی تطهیار مااین     میااس   با امضای تفاهم ناماه 

  سااتندرد هااای مربوطااه از طریاا  کمیتااه  ANSA/TC16تااا بااا اییاااد کمیتااه تخنیکاای ملاای تاادوین سااتندرد هااای ماااین پاااکی )   

 قرار گیرد.  متذکره طی مراحل و منریر ستندرد های ملی افیانستاس مورد استفاده

ریاساات انساایات  ماااین پاکیتوسااط سیسااتم هااای عالماات گااذاری پاکسااازی ماااین هااا/ مهمااات باقیمانااده از جنااگ  سااتندرد مسااوده 

کمیتااه  تخنیکاای ملاای تاادوین سااتندرد هااای ماااین پاااکی قاارار گرفتااه وازطریاا    وهمااههنگی تطهیاار ماااین  ترتیااو ودر اولویاات کاااری

 .است  نهایی گردید ستندرد های ماین پاکی کمیته تخنیکی ملی 

نشانه گذاری در پاکسازی ماین ها ومهمات باقیمانده ازجنگ جزاین فصل بوده که توسط آس میتواس ساحات خطررا به گونه وا ح ستندرد ملی 

 وغیرمبهم مشخص ساخته، درکاهر تلفات ملکی وکنترون عملیات ماین پاکی کمک مینماید.

ماو ر تار از مناابا موجاود بارای پااا ساازی سااحات از وجاود مااین هاا و ماواد منفیرناشاده وعر اه خادمات آگااهی                  به منظور استفاده

سیساتم هاای عالمات گاذاری پاکساازی مااین       ازین خطارات و همچنااس حمایات از اشاخار دارای معلولیات،  ارورت مبارت باه داشاتن          

ربط آنارا در نظار گرفتاه و مطااب  باه مقتضایات ایان ساتندرد اماورات          میباشاد کاه بایاد هماه موسساات زیا       ها/ مهمات باقیمانده از جنگ

 شاس را ترتیو و تنظیم نمایند. سیستم های عالمت گذاری پاکسازی ماین ها/ مهمات باقیمانده از جنگ

اساتفاده کننادگاس و همااهنگی باا پیشارفت هاای جهاانی در زمیناه، ساتندردهای ملای مااین پااکی              مصایونیت به منظاور حفاص تارت و   

افیانستاس در مواقا مناسو مورد تیدیاد نظار قارار گرفتاه و هرناون پیشانهاد ماو ر کاه در اتاال  یاا تکمیال ایان ساتندرد باه اداره انساا                

   یدید ستندرد متذکره در نظر گرفته خواهد شد.ید کمیته مربوطه در هنگات تیمواتلت ورزد بعد از مطالعه و تا

 ب
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 کمیته تخنیکی ملی                                                                                          

 اداره مربوطه درجه تحصیل اسم 

   رییس

 MCPAموسسه ماین پاکی ری ساختمانیینلیسانس انی میر مرمد

   سکرتر

 ریاست انسیات وهمههنگی تطهیر ماین مافوق بکلوریا یت اله شف  عنا

   اعضا

 وزارت دفان ملی ماستر علوت تخنیکی برید جنران مرمد شفیا بهیر

 وزارت ترت عامه ماستر طو عبدالرازق ابراهیمی

 G4Sموسسه ماین پاکی ماستر ادبیات میرمرمد شاکر سادات

 وزارت امور داخله اکادمی پولیس لیسانس رسن خالقیارممرمد سمونوان 

 ریاست عمومی اداره ملی حفاظت مریط زیست لیسانس تاریخ پیر مرمد پارسا

 نظامیقوماندانی اکادمی  لیسانس انیینری دگرمن عابدالرحمن

 قوماندانی اکادمی پولیس لیسانس انینیری پوهنیارسمونمل رو  اهلل حفیظی

 ATC  موسسه ماین پاکی لیسانس نظامی میرزا مرمد احمدی

 DAFAموسسه ماین پاکی لیسانس اقتصاد مرمد آتف رحیمی

 DDGموسسه ماین پاکی ری نظامیینلیسانس انی مرمد طاهر مطیا

 HIموسسه ماین پاکی دیپلوت انیینری میخانیک اولیا مایار

 HTموسسه ماین پاکی لیسانس حربی پوهنتوس سید قاسم مروت

 MDCموسسه ماین پاکی اقتصادلیسانس  شاه ولی ایوبی

 ریاست عمومی امنیت ملی مرصل حقوق احمد فواد شریفی

 ریاست عمومی اداره ملی مبارزه با حوادب بکلوریا یایگل آقا مرز

 موسسه ماین پاکی استرلنگ بکلوریا مرمد ظاهر پارسا

 تحت نظر:

 
  

  ستندرد )انسا پوهنیار دکتور مییو الرحمن خطیر معاوس تخنیکی اداره ملی 
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 منظور شده توسط: شورای عالی ستندرد

 رییس جلسه 

 جاللتمهب استاد مرمد سرور دانر معاوس دوت ریاست جمهوری

 معاون 
ستندرد )انسا رییس عمومی اداره ملی   داکتر نقیو اهلل  فای  

 اعضا 

 نییو اهلل وردا معین عواید وگمرکات وزارت مالیه

 مرمد اسمعیل رحیمی معین مسلکی وزارت تیارت وتنایا

کرزی عبدلوهاب باال معین علمی وزارت ترصیالت عالی  

 داکتر سید ولی سلطاس معین پالیسی وزارت ترانسپورت

 احمد جاس نعیم معین پالیسی و  پالنگذاری وزارت ترت عامه 

 عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت ،مالداری وآبیاری

 دیپلوت انیینر احمد ولی شیر زی معین تخنیکی وزارت فواید عامه

 دیپلوت انیینر امرالدین سالک معین امور ساختمانی وزارت امور شهر سازی

تکنالوکی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالوکی معلوماتیمعین   سید احمد شاه سادات 

 سر مرق  رحمت گل احمدی معاوس اکادمی علوت افیانستاس

 شهزاده مصطفی ظاهر رییس عموت اداره ملی حفاظت مریط زیست

 عبداهلل حبیو زی  شاروان کابل

 احمد توفی  داوری معاوس مالی و اداری هیهت عامل اتاق های تیارت وتنایا 

 انیینر سید مررت سادات رییس تخنیکی شاروالی ها ارگاس  های مرل

 سکرتر: 

 دیپلوت انیینر وسیم قریشی رییس ارزیابی مطابقت وسرپرست معاونیت تخنیکی اداره ملی ستندرد )انسا  
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 اختصارات  
ANSA Afghan National Standards  Authority اداره ملی ستندرد افیانستاس 

AS Afghan Standard افیاس ستندرد 

TC Technical Committee کمیته تخنیکی 

IMAS International Mine Action Standard ستندرد بین المللی ماین پاکی 

ERW Explosives Remain of Ware   جنگمهمات باقیمانده از  

BM Bench Mark نقطه بارز 

MF Mine Field ساحه ماین 

BF Battle Field   یجنگساحه  

SP Start Point نقطه شرون 

TP Turning Point نقطه دور 
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 ستندر ملی 

 سیستم های عالمت گذاری پاکسازی ماین ها/ مهمات باقیمانده از جنگ 

 . معرفی۱

داشتن سیستم های معیااری عالمات گاذاری بارای مااین پااکی       

های مذکور ساحات  وس و مو ر  روری دانسته میشوند. عالمتمص

وا ح و غیار مابهم مشاخص سااخته و در      ه ای خطرناا را بگون

ریاساات انساایات کنتارون عملیااات مااین پاااکی کمااک میکنناد.    

باه نمایناده گای از حکومات افیانساتاس       وهمههنگی تطهیر مااین 

لیت دارد تا سیستم های عالمت گذاری را جهت اساتفاده در  ومس

اییاد نموده و اطمیناس حاتال   فعالیت های ماین پاکی افیانستاس

سسات ماین پاکی سیستم های عالمت گذاری مذکور ونماید که م

 را مراعات میکنند.

 .  هدف۲
این فصل از معیار های امور ماین پاکی افیانستاس حد اقل الزمه ها 

برای سیستم های عالمت گذاری ماین ها و مهمات باقیمانده از 

 جنگ در افیانستاس را شر  میدهد.

 . عالمت های کنترولی ۳
راهنماایی  عالمت های کنترولی برای نشااس دادس نقااک کلیادی    

سااختن حادود    ظااهر خارج از سااحات خطار و همچنااس    هکنند

پاکسازی شده بکار میروند. الزت اسات تماات    ه ایاطراف یک ساح

عالمت های کنترولی در ساحات امن قرار داشته باشند. همچنااس  

 03الزت است عالمت های مذکور بایاد در روشانی روز از فاتال     

متری به و احت قابل دید بوده و مقاومت داشته باشاند. عالمات   

یا سانگ  های مذکور به شکل لوحه ها بوده ویا روی ساختماس ها 

 رنگ آمیزی میگردند.  ،ها که دایمی باشند 

ماواد انفیااری   در تورتیکه ساحه با ماین ها، مهمات خوشه یی و 

تعبیه شده متروکه ملوب باشد عالمت های کنترولی به رنگ سرت 

جنگی باشد باه رناگ آبای  رناگ آمیازی       هو در تورتی که ساح

لیدی راهنمایی میشوند. عالمت های کنترولی که باید برای نقاک ک

 کننده استعمان شوند قرار  یل اند:

 راهنمایی  ه اینقطالف:

 بارز ه اینقط:  ب

 آغاز ه اینقط: ج

 دور ه اینقطد:

 وسط ه اینقط:ه

 

 

 راهنماییه ای نقط. ۴
مناسو  ه ای ابت بوده و در یک فاتل هراهنمایی یک نقطه اینقط

راهنمایی باید به  ه ایخطرناا قرار دارد. نقط هبیروس از ساح

دایمی و به آسانی قابل  هسطح تمات ساحه یک نشانی یا مشخص

راهنمایی باید طوری باشد که ه اینقطشناخت باشد. موقعیت 

موقعیت سایر عالمت های کنترولی از روی آس تشخیص شده 

راهنمایی سروی گردیده و برای ه اینقطبتواند. الزت است موقعیت 

ساب طون البلد و عرض البلد  از دریافت موقعیت آس )به ح

 هسیستم تعیین موقعیت جهانی یا جی پی اس استفاده شود. نقط

متبارز از سایر  ه ایراهنمایی باید توسط یک عالمت که آنرا بگون

نقاک راهنمایی کننده و عالمت های کنترولی که در ساحه وجود 

باشد که امکاس داشته ی دارند متمایز سازد، نشانی گردد. در جاها

سانتی متر بلند تر از سطح  521مذکور باید تقریبا   ه ایلوح

 متذکره باید حاوی معلومات  یل باشد: هزمین قرار داده شود. لوح

 

 ”RP“حروف الف:  

 یک تیرکه به سمت ساح  خطرناا یا نقط  بارز اشاره کند؛ ب:  

 فاتله و زاوی  ساح  خطرناا؛ و ج:  

مخفف ساح   ”MF“یک نمبر ساحه خار که معموال  پیشوند د:  

مخفف پاکسازی ساح  جنگی به آس  ”BAC“ملوب با ماین یا 

 عالوه میگردد. 

 

 
 
 
 
 

 راهنمایی ه اینقط هلوح ه ای: نمون5شکل 

را  5335ماین شماره  ه ایراهنمایی ساح ه ایاین لوحه نقط

ماین  هبارز ساح ه اینشاس میدهد. این لوحه نشاس میدهد که نقط

 503 همتر از این نقطه و به زاوی 233به فاتل   5335شماره 

 مقناطیسی  قرار دارد.  هدرجه )به اساس زاوی
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 بارز ه ای. نقط۵
 ابتی هستند که برای  هنقاک بارز عبارت از نقاک راهنمایی کنند

تعیین موقعیت مواد خطرناا یا ساحات خطرناا بکار میروند. در 

 هساحات وسیعی که پاکسازی میشوند میتواس بیر از یک نقط

 مذکور نشانی گردد.  هبارز استفاده نمود تا بخر های مختلف ساح

 03آهنی هر یک به طون تقریبا   هبارز متشکل از سه میل هنقط

مستقیما  به زمین فروبرده شده طوریکه میله ها یک  سانتی متر و

سانتی متر  03مثلثی را بوجود می آورند که طون ا الن آس 

مذکوراست.  هبارز همانا مرکز سه میل همیباشد. موقعیت دقی  نقط

بارز باید توسط جی پی اس مشخص گردد.  ه ایموقعیت نقط

رناا قرار داشته خط هاندکی بیروس از ساح هبارز باید به فاتل هنقط

باشد و باید بصورت وا ح توسط عالیمی که آنرا از سایر نقاک بارز 

و عالمت های کنترولی موجود در ساحه متمایز سازد، نشانی 

 521بارز باید تقریبا   هدر جاهایکه امکاس داشته باشد نقطگردد. 

متذکره باید حه ر از سطح زمین قرار داده شود. لوسانتی متر بلند ت

 حاوی معلومات  یل باشد: 

 ”BM“حروف :  الف

 همخفف ساح ”MF“یک نمبرساحه خار که معموال  پیشوند ب:

 جنگی به آس عالوه میگردد. همخفف ساح ”BF“ملوب با ماین یا 

یک مثلر به رنگ مربوطه )نظر به نوعیت ساحه  که طون هر ج:

 سانتی متر باشد.  51یک از ا الن آس حد اقل 

 خطرناا اشاره کند  هیک تیر که به سمت ساح:  د

 خطرناا ه آغاز ساح ه اینقط هفاتله و زاوی: ه

بارز مذکور را در این ساحه قرار  همعرفی تیم سروی که نقط: و

 .داده اند

 مذکور.  هبارز در ساح هتاریخ تعیین نمودس نقطز:  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 بارز هنقط هلوح ه: نمون2شکل 

 
 
 

حاوی ماین را  5335شماره  هبارز مربوک به ساح هفوق نقط هلوح

در ماه اپریل  MCPA 53نشاس میدهد که توسط تیم شماره 

 هدر موقعیت مذکور قرار داده شده است. این نقط 2332سان 

حاوی ماین  5335شماره  هآغاز ساح هبارز نشاس میدهد که نقط

 درجه از این نقطه قرار دارد.  503 ه ایمتر و به زاوی 23 هبه فاتل

 آغاز ه. نقط۶

خطرناا  هآغاز نقطه ایست که از آس دهلیز سرحدی  ساح هنقط

آهنی بوده که  هآغاز دارای  سه میل هنقطسروی شده آغاز میگردد. 

سانتی مترمستقیما  به زمین فروبرده  03هر یک به طون تقریبا  

سانتی متر را  03یبه شده طوریکه میله هایک خط  جدا گانه تقر

 ه ایآغاز همانا مرکز سه میل هتشکیل میدهد. موقعیت دقی  نقط

آس  ه ایآغاز باید به اساس زاویه و فاتل همذکوراست. موقعیت نقط

 بارز تعیین گردد.  هاز نقط

آغاز باید بصورت وا ح توسط سنگ ها یا یک لوحه که  ه اینقط

باالی میله های مذکور موقعیت داشته باشد نشانی شود. باالی 

نوشته  SPلوحه یا سنگ های متذکره باید به رنگ سفید حروف 

در تورتیکه از لوحه استفاده شده باشد، باید شکل مربعی  شوند.

سانتی  13حد اقل را داشته باشد که طون هر یکی از ا الن آس 

سانتی  521در جاهایکه امکاس داشته باشد باید تقریبا  متر باشد و 

 متر بلند تر از سطح زمین قرار داده شود.

 دور ه ای. نقط۷
دور باید در تمات نقاطی که استقامت  هنقط ه اینشاس دهند هلوح

دور   هخطرناا تیییر میکند، نصو گردد. نقط هسرحدات ساح

آهنی باشد که مستقیما  به زمین فروبرده  هباید دارای یک میل

تیییر جهت باید با در نظرداشت  هشده است. موقعیت هر نقط

آغاز قبلی تعیین گردیده و  هدور یا نقط هآس از نقط هزاویه و فاتل

درجه کمتر  2 -/+سانتی متر و  30 -/+باید با دقتی که از 

های نقاک دور نباید با استفاده از جی نباشد،  بت گردد. موقعیت 

 پی اس  بت شوند. 

تمات نقاک دور باید بصورت وا ح توسط سنگ های رنگ شده یا 

آهنی قرار داشته باشند، نشانی گردند. باالی  هلوحه که باالی میل

به رنگ سفید  TPهو شمار TPلوحه یا سنگ مذکور باید حروف 

آغاز نوشته شوند. در تورت استفاده  هو با حفص تسلسل آس از نقط

سانتی متر کمتر نباشد و در جاهایکه  03از لوحه، قطر آس باید از 

سانتی متر بلند تر از سطح زمین  521ممکن باشد باید تقریبا  

  هآغاز و نقط ههر تیییر جهت و فاتله میاس نقط هنصو گردد. زاوی

ه ساح هشدور اون و همچناس بین سایر نقاک دورباید در نق

سیستم   هماین گذاری شد هگزارا ساح هخطرناا که  میم

 گردد.مدیریت معلومات برای امور ماین پاکی میباشد،  بت 
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 وسط ه ای. نقط۸
متر باشد،  13دور بیشتر از   هدر تورتی که فاتله میاس دو نقط

باید از نقاک وسطی استفاده شود تا اطمیناس حاتل گردد که 

مسیر بین نقاک  دور به آسانی و بصورت دقی  تعقیو شده 

میتواند. مانند نقاک تیییر جهت، نقاک وسطی نیز باید دارای یک 

آهنی باشند که مستقیما  به زمین فروبرده شده باشد و باید  همیل

 هت وا ح توسط سنگ های رنگ شده یا لوحه که باالی میلبصور

آهنی قرار داشته باشد، نشانی گردند. نقاک وسط باید به رنگ 

نقاک  دور رنگ آمیزی شوند اما شماره گذاری نشوند. در تورت 

سانتی متر کمتر نباشد و در  03استفاده از لوحه، قطر آس باید از 

سانتی متر بلند تر از  521که ممکن باشد باید تقریبا  ی جاها

 سطح زمین نصو گردد.  

نقاک وسط باید در فاتله هایی که مناسو حان و عیت ساحه 

آغاز  هدور و نقط  ه ایباشند و با استفاده از زاویه و فاتله نقط

قبلی تثبیت گردند. موقعیت های نقاک وسط نباید با استفاده از 

ور/ نقاک آغاز نقاک  د هجی پی اس  بت شوند. زاویه و فاتل

خطرناا  هساح هگذشته یا نقاک وسط قبلی را میتوانید در نقش

سیستم مدیریت  هماین گذاری شد هگزارا ساح ه ایکه  میم

 معلومات برای امور ماین پاکی میباشد،  کر نماید.

 . عالمت گذاری عملیاتی توسط سنگ ها۹
سرحدات میاس تمات ساحات، کوچه هاا/لین هاا و نقااک مشاخص     

فعالیت های پاکسازی ماین ها و مهمات باقیماناده از جناگ    هشد

باید بصورت وا ح نشاانی شاوند. در افیانساتاس سیساتم عالمات      

گذاری که بصورت عات اساتفاده میشاود عباارت از رناگ نماودس      

ساانتی متار    51سنگ ها است. سنگ های مذکور باید حد اقال  

 قطر داشته باشند تا به آسانی قابل دید باشند. 

توده های خاا و چوب های رنگ شده نیز میتواس برای نشاانی   از

خطرناا استفاده نمود مشروک بر اینکه نشانی های  هنمودس ساح

مذکور وا ح باقی بمانند و برای تمات کسانیکه در عملیاات مااین   

پاکی سهیم اند قابل تشخیص باشند. در تورت اساتفاده از چاوب   

مین باید حد اقال نایم متار    های رنگ شده، ارتفان آنها از سطح ز

 باشد. 

برای رنگ آمیزی سنگ ها بایاد از سیساتم رنگای  یال اساتفاده      

 شود: 

غیار مصاوس    هسنگ ها به رنگ سرت: به سرحدات یک ساح:  الف

داللت میکند. فاتله میاس سنگ های مذکور باید از دو متر تیااوز  

 نکند. 

مصوس داللات   هسنگ ها به رنگ سفید: به سرحدات یک ساحب:

 میکند. فاتله میاس سنگ های مذکور باید از دو متر تیاوز نکند.

سنگ ها به رنگ سرت و سفید: به سرحد میاس ساحات مصوس :  ج

)سفید  و ساحات غیر مصوس )سرت  در عملیات ماین پاکی داللت 

 میکند. 

سنگ ها به رنگ زرد: موقعیت یک ماین  د پرساونل را کاه در   د:

 ماین پاکی تخریو شده است، نشاس میدهد.  جریاس عملیات

سنگ ها به رناگ زرد و سافید: موقعیات یاک مااینی را نشااس       :ه

 میدهد که از یک قطار ماین ها گم شده باشد. 

سنگ ها به رنگ زرد و سرت: به موقعیت مهماات باقیماناده از   :  و

عملیات ماین پاکی تخریو شده باشند داللت  جنگ که در جریاس

 میکند. 

سنگ ها به رنگ سیاه: به موقعیت یک ماین  د تانک کاه در  :  ز

 جریاس عملیات ماین پاکی تخریو شده باشد داللت میکند. 

پاکسازی شاده   ه ایسنگ ها به رنگ آبی: شرون و ختم ساح:  ح

در یک روز در جریاس عملیات پاکسازی را نشاس میدهد و همچناس 

 یرود. برای نشانی نمودس ساحات جنگی نیز بکار م

سنگ ها به رنگ آبی و سافید: سارحد میااس سااحات مصاوس      ط:

جنگی  ه)سفید  و غیر مصوس )آبی  در یک عملیات پاکسازی ساح

 را نشاس میدهد. 

سنگ ها به رنگ سبز: به قطعاات نموناه بارداری در جریااس     :  ی

 نمونه گیری مدیریت کیفیت داللت میکند.  هپروس

 کی. عالمت گذاری در دهلیزماین پا۱۱
عالمت گذاری در یک  دهلیز ماین پاکی باید طوری تورت گیرد 

که یک ماین پان به آسانی تشخیص داده بتواند که کار در کدات 

سسات ماین وساحه مصوس است و در کدات ساحه خطر دارد. م

اما  .پاکی میتوانند در این مورد روا های متفاوتی داشته باشند

روا های مذکور باید بصورت وا ح در طرزالعمل های عملیاتی 

 مرکزماین پاکی ملل مترد برای افیانستاسمعیاری شاس که توسط 

 منظور گردیده اند، تذکر داده شده باشند. 

گذاری یک  دهلیز ماین پاکی دو روا  عالمه در افیانستاس برای

 متعارف وجود دارد: 

لیزی که ماین پاا در آس مصروف کار برای نشاس دادس  ده:  الف

است از دو قطار سنگ هایی که به رنگ های سرت و سفید رنگ 

 آمیزی شده اند، استفاده میشود. 

همچناس برای نشاس دادس کوچه یی که ماین پاا در آس :  ب

 متره استفاده میشود.  21مصروف کار است از دو فیته یا ریسماس 
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 هپاا شده و سااح  هنمودس سرحدات ساحالزت است برای نشانی 

پاا نشده در داخل کوچه یی که ماین پاا در آس کار میکناد، از   

استفاده شاود. باازوی    (Base Stick)چفتی یا بازوهای چوبی 

متر طون داشته باشد و قسمیکه در شاکل  یال    5.2مذکور باید 

نشاس داده شده است که قسمت وسطی آس به طون یاک متار باه    

و سفید )جنا  سرت باه طارف سااحه ناپااا و جناا        رنگ سرت

سفید به طرف ساحه پاا  قارار داده میشاود و دو طارف آس باه     

 رنگ سرت رنگ آمیزی شود.سانتی متر به  53طون 
 
 
 
 
 
 
 
 

. سیستم حصارها و عالمت گذاری های دایمی ۱۱

 ساحات خطر
ملوب با ماین  هنزدیک یک ساح هدر تورتی که قرار باشد در آیند

ها و مهمات باقیمانده از جنگ پاکسازی نشود، شاید  رورت افتد 

مذکور بگون  دایمی عالمت گذاری شود. علت این کار  هکه ساح

ن بودس اولویت پاکسازی زمین مذکور باشد یا اینکه ییمیتواند پا

ساح  مذکور در میاورت قریو قریه یی که از آس متضرر میگردد 

شد ویا هم پاکسازی آس از نقطه نظر جیرافیایی برای قرار نداشته با

تیم های ماین پاکی پر چالر باشد. در چنین موارد الزت است تا 

ی نشانی شود که عالمت های آس دایمی و مقاوت اساحه بگونه 

بوده و مانا کسانی شود که بصورت غیر آگاهانه به ساحه داخل 

 میشوند. 

ر به معیارهای الویت بندی، ممکن حاالتی به وجود بیاید که نظ

بعضی ساحات تثبیت شده خطرناا/ساحات مشکوا خطرناا 

برای عملیات پاکسازی منریر جز از پروکه پالس نشود، اما خطر 

بالقوه داخل شدس نا آگاهانه مردت به این ساحات خطرناا وجود 

داشته باشد. به منظور کاهر دادس حاد ات ملکی، جاهای قابل 

خون ساحات تثبیت شده خطرناا/ساحات دسترس و قابل د

مشکوا خطرناا به شکل مناسو عالمت گذاری شود تا نشانه 

های هشداریه وا ا و اشکار برای مردت بوجود بیاید تا از داخل 

 شدس خود داری نمایند.

معیار  4.2تفصیالت سیستم های عالمت گذاری دایمی در فصل 

نشانی نمودس "های بین المللی امور ماین پاکی ترت عنواس 

 گردیده است.شر   "ساحات خطرناا

 

 
 

 
 
 
 

 (Base Stick): طون و رنگ چوب راهنما0شکل 

 

رها شده/ واگذار  ه. عالمت گذاری یک ساح۱۱

 شده
عالمت گذاری ساحاتی که پس از ماین پاکی یا به اساس پروسه 

های رها سازی زمین رها شده باشد باید عاری از ابهامات بوده و 

مالک زمین و مستفیدین آس تصویر روشنی را از مرل برای 

 هه نماید. این عالمت گذاری باید دربر گیرندیپاکسازی شده ارا

عالمت گذاری دایمی عالمت های کنترولی باشد تا در تورتی که 

مذکور به آسانی  ه رورت به کار های تعقیبیه احساس گردد، ساح

  تثبیت شده و بصورت مصوس قابل دسترس باشد.

ماین گذاری شده  هدر تورتی که ترف یک قسمتی از ساح

پاکسازی گردد، و ساحات مشکوا باقی مانده باشند، در آنصورت 

تا حد امکاس باید تالا شود تا ساحاتی که پاکسازی نشده اند 

ی که خطرناا اتوسط کتاره احاطه گردند. ساحات پاا نشده 

بلکه باید بنات  مرسوب نمیگردند نباید توسط کتاره احاطه شوند

 ساحاتی که فعال  پاکسازی نمیشوند یادداشت گردند. 

تمات مریط ها و نقاک کنترولی باید هم در گزارا تکمیلی 

سیستم مدیریت معلومات برای امور ماین پاکی و هم در دیاگرات 

تمات اندازه گیری های  ه ایها یا نقشه های  میموی آس بعالو

 ا  تذکر داده شوند. مریط ها )فاتله ها و زاویه ه

همچناس گزارا های تکمیلی سیستم مدیریت معلومات برای امور 

ماین پاکی و نقشه ها باید حاوی معلومات راجا به پارامتر های 

تمات امکانات ماین پاکی که در ساحه مورد استفاده قرار گرفته اند 

نیز بوده و ساحاتی را که تائیدی پاکسازی را حاتل نموده اند 

 مشخص سازند.

 

۴ 
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