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931۶سال  

 حق طبع ونشر محفوظ است

 د افغانستان اسالمی جمهوریت

"انسا  "د ستندرد ملی اداره   





 

ملیستندرد  

ی به کمک ماشین آالتکعملیات ماین پا 

 



 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماشین آالت ماین پاکی  براساس ستندردبین المللی ماین پاکی ا قتباس و تدوین  کمکستندرد ملی عملیات ماین پاکی به 

 گردیده است.
The National standard of Mechanical Assisted Clearance Operations 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

 ماین پاکی واحد میخانیکیمقصد عملیات ،هدف ،معرفی

 محافظت وسایط وآزمایش و ارزیابی سیستم میخانیکیمحدودیت ها،تعقیب و پیگیری ، 
 

۳ تدابیر عمومی ایمنی ، ساحات تفتیش مهمات و مواد انفالقیه

۴ ه های امنگاپرسونل و پناه،  تمرین نجات مصدومین،  تمرین نعات وسایط

۵ کمک های ماین پاکی واحد میخانیکی با تیم مهمات و مواد انفالقیه

، تحلیل عمق خاک، آماده ساختن زمین توسط ضربه زدن یا چرخش وسایل ماین پاکی میخانیکی در افغانستان

 و آماده ساختن زمین توسط لودر زرهی دندانه دار دندانه دار، خالصه محدودیت ها برای ضربه زدن یا چرخش

۶ 

پروسس نمودن زمین، سرکهای حمل ونقل، ساحات تفتیش/ انبار، آماده ساختن زمین،پروسس نمودن زمین و 

 خالصه محدودیت ها برای ماشین های حفاری

۷ 

 خالصه محدودیت ها برای بلدوزر زرهی، آماده ساختن زمین، حفاری جهت کمک با عملیات پروسس زمین و

 بلدوزر های زرهی

۸

۹ خالصه محدودیت ها برای یرولرو  تائید نمودنرولر ها، آماده ساختن زمین، 

 ۰۱ و پروسس نمودن زمین نده از ساحات عمیق(یرگماشین های زرهی) بیل  ،ماشین های حمل و نقل زرهی 

توسط واحد عملیۀ غربال کردن از ساحات عمیق(، یرندهگماشین های زرهی) بیل خالصه محدودیت ها برای 

اقدامات الزم در صورت عواملی که در جریان عملیات غربال کردن باید در نظر گرفت و میخانیکی ماین پاکی ، 

 وقوع انفجار در جریان عملیات غربالی

۰۰

و ماشین های خرد  ، پاکسازی مواد غربال شده توسط سگ های ماین پالپاکسازی مواد غربال شده توسط دست

 کنندۀ واحذ میخانیکی ماین پاکی

۰۱

۰۳ طرح بندی ساحه که در آن عملیات ماین پاکی به کمک واحد ماین پاکی میکانیزه صورت میگیردارتباطات و 

۰۴ ضمیمه الف

۰۷ ماخذ
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 پیشگفتار

 اداره ملی ستندرد )انسا( یگانه مرجع با صالحیت تدوین ستندرد های ملی در افغانستان میباشد. ستندرد های ملی در مطابقت با ستندرد های

منطقوی بین المللی و با در نظر داشت شرایط عینی اقتصادی و تجارتی در کشور انکشاف می یابند. تدوین ستندرد های ملی بر مبناای حکام   

 قانون ستندرد و طرزالعمل فعالیت کمیته های تخنیکی صورت میگیرد.  ماده نهم
د. تدوین یاک ساتندرد   نکمیته های تخنیکی تدوین ستندرد متشکل از ادارات ذیربط دولتی، سکتور خصوصی، مراجع علمی و اکادمیک میباش

کمیته تخنیکی شامل میگردد. مسوده ستندرد های ملی ملی بر اساس درخواست یکی از جوانب ذیربط و یا اولویت بندی کمیته در دستور کار 

ظف در مطابقت با یکی از ستندرد های بین المللی در همین زمینه که در کمیته تخنیکی بر آن توافاق شاده باشاد    وتوسط گروپ های کاری م

تعدیالت و تحریفات عمده در ستندرد باین   ی میشود. هرگاهیی در کمیته تخنیکی مورد بحث قرار گرفته نهایترتیب شده و متعاقباً مسوده ابتدا

المللی رونما نگردیده باشد جهت کسب منظوری از طریق داراالنشای ستندرد به شورای عالی ستندرد تقدیم میگردد. هرگااه در ساتندرد باین    

د ملای بعاد از منظاوری    المللی تعدیالت و تحریفات عمده وجود داشته باشد برای مدت شصت یوم جهت نظر خواهی به نشر میرساد. ساتندر  

 شورای عالی ستندرد طبع و نشر گردیده و هکذا شامل مجموعه ستندرد های ملی افغانستان میشود.

( تادوین  ANSA/TC16تدوین ساتندرد هاای مااین پااکی)    ملی تخنیکی  در کمیته عملیات ماین پاکی به کمک ماشین آالتستندرد ملی 

 گردیده است.

قسماً میتواند در مقررات تخنیکی مربوطه شامل گردد. اما باید اطمینان حاصل شود که آخرین چااپ ساتندرد   متن یک ستندرد ملی در کل یا 

ملی بکار گرفته شده است. هر ستندرد ملی نخست یک سال بعد از منظوری آن و متعاقباً در هر سه سال مورد تجدید نظر قرار گرفتاه مجادداً   

 طبع و نشر میگردد.

های ملی برای اداره ملی ستندرد محفوظ بوده و تنها نسخه اصلی ستندرد که از اداره ملای ساتندرد خریاداری شاده      حق چاپ و نشر ستندرد

 باشد مدار اعتبار بوده و بر آن استناد شده میتواند.

تی و غیر دولتی هیچگونه اداره ملی ستندرد در قبال استفاده از نسخه های منسوخ یا تعدیل شده ستندرد ملی افغانستان از جانب نهاد های دول

 مسولیت ندارد.
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 مقدمه

وسایع ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اناد. نیارو هاای روسای و           ه ایبدینساو باه پیمانا    ساال   یماین ها در افغانستان از آغاز جناگ هاا  

نیروهای افغانی که از حمایات نیارو هاای روسای برخاوردار بودناد عمادتاً مااین هاای ضاد پرساونل را فارا نماوده در حالیکاه مجاهادین                

ضااد تانااک کااار  قااوای روساای و دولاات آنزمااان از ماااین هااای هبمنظااور مختاال ساااختن جریااان ساایر و حرکاات تانااک هااا و وسااایط نقلیاا

از  کاه بااال ر  نیاز باه شادت اداماه یافات       اًمیگرفتند. استفاده از ماین هاای ضاد پرساونل و ضاد تاناک درجریاان جناگ هاای داخلای بعاد          

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

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

ترانساپورت و ایجااد مواناع فاراراه بازگشات عاودت کننادگان و اساتقرار          هداشت. موجودیت ماین هاا باعاث کااهش زراعات، افازایش هزینا      

زمااین زراعتاای بااه ساابب هکتااار هااا ت،  وهاازار فابریکااا ،ل مکاتااب، مراکااز صااحی سیسااات عامااه از قبیااامجاادد آنهااا گردیااد. باارعالوه ت

. مااین هاای وساط و کناار جااده کاه توساط نیارو هاای درگیار باه هادف جلاوگیری از پیشاروی               ناد ماین ها از استفاده باز ماندموجودیت 

ساو   یرات اهمچناان تا  و ه انتقاال اماوال  اری شده بودناد منجار باه ایجااد محادودیت هاای جادی در ترانساپورت گردیاد         ذجناح مقابل کارگ

 هاگردیده وباعث کشته شدن و زخمی شدن تعداد قابل مالحظه انسانها نیزگردید.انسانباالی 

باوصااف پیشاارفت هااای چشاامگیری درعرصااه ماااین پاااکی، در حااال حاضاار افغانسااتان هنااوز هاام یکاای از کشااور هااای دارای بلنااد تاارین  

سااحات ملاوب باا مااین زنادگی      متاری    هفاصال لیاون افغاان در   ی. بایش از یاک م  ده میباشاد ناشا سطح آلودگی با ماین و ماواد منفجار   

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     ندر ساکتور زراعات مصاروف میباشا     ماردم فیصاد   حادود اند که یک ماانع عماده در کشاوریکه    

متاری زیربناهاای مهام مانناد سیساتم هاای آبیااری، سارک هاا، مراکاز صاحی، کما  هاای بیجاا                 هفاصال ساحات ملوب باا مااین در   

 ی، لین های برق و پل ها موقعیت دارند. یشدگان داخلی، میدان های هوا

اکی بااا کیفیاات عااالی و دادن اطمینااان بااه اسااتفاده کنناادگان، تمویاال کنناادگان، سااکتورهای انکشااافی و ه خاادمات ماااین پاایاابمنظااور ارا

ساتندردهای مااین پااکی را بارای پروگارام مااین پااکی افغانساتان آغااز نماود.            ریاست انسجام وهماههنگی تطهیار مااین   افغانستان  دولت 

بااه نمایناادگی دولاات افغانسااتان، بااه کمااک مرکااز بااین المللاای کنیااوا باارای ماااین پاااکی      ریاساات انسااجام وهمااههنگی تطهیاار ماااین 

سسااات ملاای وبااین المللاای ماااین پاااکی کااه در افغانسااتان فعالیاات دارنااد    مووهمچنااان سااهم گیااری فعااال   (GICHD)بشردوسااتانه 

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

تصامیم اتخااذ گردیاد     در ساال  و ادراه ملای ساتندرد )انساا(     ریاسات انساجام وهماههنگی تطهیار مااین     میاان   با امضای تفاهم ناماه 

( سااتندرد هااای مربوطااه از طریااق کمیتااه  ANSA/TC16تااا بااا ایجاااد کمیتااه تخنیکاای ملاای تاادوین سااتندرد هااای ماااین پاااکی )   

 متذکره طی مراحل و منحیث ستندرد های ملی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. 

ملاای ماااین پاااکی بااه کمااک ماشااین آالت یااک وساایلۀ مهاام باارای عملیااات پاکسااازی ماااین هااا و مهمااات باقیمانااده از  سااتندرد مسااوده 

تطهیار مااین  ترتیاب ودر اولویات کااری کمیتاه  تخنیکای ملای تادوین ساتندرد           توساط ریاسات انساجام وهماههنگی      مااین پااکی  جنگ 

 های ماین پاکی قرار گرفته وازطریق کمیته تخنیکی ملی ستندرد های ماین پاکی نهایی گردید .

باقیماناده از جناگ در   مااین پااکی باه کماک ماشاین آالت یاک وسایلۀ مهام بارای عملیاات پاکساازی مااین هاا و مهماات               ملای  ستندرد 

افغانستان باوده و بایاد بخشای از یاک رویکارد منساجم تاوام باا سااختار تشاکیالتی مربوطاه، حمایات لوکساتیکی و اداری باشاد تاا باشاد                 

به منظااور باعااث تااامین بقاپااذیری گردیااده و قابلیاات کااار مشااترک بااا تاایم هااای ماااین پاااکی و سااگ هااای ماااین یاااب را فااراهم سااازد.  

ر از منااابع موجااود باارای پاااک سااازی ساااحات از وجااود ماااین هااا و مااواد منفجرناشااده وعرضااه خاادمات آگاااهی ازیاان   اسااتفاده مااو ر تاا

مااین پااکی باه کماک ماشاین آالت      خطرات و همچنان حمایت از اشاخا  دارای معلولیات، ضارورت مبارم باه داشاتن سیساتم مادیریت         

ماین پااکی باه کماک    مادریت ق باه مقتضایات ایان ساتندرد اماورات      میباشد کاه بایاد هماه موسساات زیاربط آنارا در نظار گرفتاه و مطااب         

 ترتیب و تنظیم نمایند.راشان ماشین آالت 
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 کمیته تخنیکی ملی                                                                                          

 اداره مربوطه درجه تحصیل اسم 

   رییس

 MCPAموسسه ماین پاکی انجنیری ساختمانیلیسانس  میر محمد

   سکرتر

 ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماین مافوق بکلوریا عنا یت اله شفق

   اعضا

 وزارت دفاع ملی ماستر علوم تخنیکی برید جنرال محمد شفیع بهیر

 وزارت صحت عامه ماستر طب عبدالرازق ابراهیمی

 G4Sموسسه ماین پاکی ماستر ادبیات میرمحمد شاکر سادات

 وزارت امور داخله لیسانس اکادمی پولیس حسن خالقیارممحمد سمونوال 

 ریاست عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست لیسانس تاریخ پیر محمد پارسا

 نظامیقوماندانی اکادمی  لیسانس انجینری دگرمن عابدالرحمن

 قوماندانی اکادمی پولیس لیسانس انجنیری پوهنیارسمونمل روح اهلل حفیظی

 ATC  موسسه ماین پاکی لیسانس نظامی میرزا محمد احمدی

 DAFAموسسه ماین پاکی لیسانس اقتصاد محمد آصف رحیمی

 DDGموسسه ماین پاکی لیسانس انجنیری نظامی محمد طاهر مطیع

 HIموسسه ماین پاکی دیپلوم انجینری میخانیک اولیا مایار

 HTموسسه ماین پاکی حربی پوهنتون لیسانس سید قاسم مروت

 MDCموسسه ماین پاکی لیسانس اقتصاد شاه ولی ایوبی

 ریاست عمومی امنیت ملی محصل حقوق احمد فواد شریفی

 ریاست عمومی اداره ملی مبارزه با حوادب بکلوریا یایگل آقا مرز

 موسسه ماین پاکی سترلنگ بکلوریا محمد ظاهر پارسا

 تحت نظر:

 
  

 پوهنیار دکتور مجیب الرحمن خطیر معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد )انسا(
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ظور شده توسط: شورای عالی ستندردمن  
 

 رییس جلسه 

استاد محمد سرور دانش جاللتمهب معاون دوم ریاست جمهوری  

 معاون 
 داکتر نقیب اهلل  فایق رییس عمومی اداره ملی ستندرد )انسا(

 اعضا 

 نجیب اهلل وردک معین عواید وگمرکات وزارت مالیه

 محمد اسمعیل رحیمی معین مسلکی وزارت تجارت وصنایع

کرزیباالعبدلوهاب  معین علمی وزارت تحصیالت عالی  

وزارت ترانسپورتمعین پالیسی   داکتر سید ولی سلطان 

 احمد جان نعیم معین پالیسی و  پالنگذاری وزارت صحت عامه 

 عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت ،مالداری وآبیاری

 دیپلوم انجینر احمد ولی شیر زی معین تخنیکی وزارت فواید عامه

 دیپلوم انجینر امرالدین سالک معین امور ساختمانی وزارت امور شهر سازی

 سید احمد شاه سادات معین تکنالوکی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالوکی معلوماتی

 سر محقق رحمت گل احمدی معاون اکادمی علوم افغانستان

 شهزاده مصطفی ظاهر رییس عموم اداره ملی حفاظت محیط زیست

 عبداهلل حبیب زی  شاروال کابل

 احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری هیهت عامل اتاق های تجارت وصنایع 

 انجینر سید محرم سادات رییس تخنیکی شاروالی ها ارگان  های محل

 سکرتر: 

 دیپلوم انجینر وسیم قریشی رییس ارزیابی مطابقت وسرپرست معاونیت تخنیکی اداره ملی ستندرد )انسا( 

 

  

AS 279: 2013/WHO-ADB 
AS 279: 2013/WHO-ADB AS 279: 2013/WHO-ADB AS 279: 2013/WHO-ADB 

 د
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 ختصارات
ANSA Afghan National Standards  Authority اداره ملی ستندرد افغانستان 

AS Afghan Standard افغان ستندرد 

TC Technical Committee کمیته تخنیکی 
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 ستندرد ملی 

 ماین پاکی به کمک ماشین آالتعملیات 

 . معرفی۱

مهم برای عملیات  ه ایماین پاکی به کمک ماشین آالت یک وسیل

پاکسازی ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ در افغانستان بوده و 

باید بخشی از یک رویکارد منساجم تاوام باا سااختار تشاکیالتی       

و اداری باشد تاا باشاد باعاث تاامین     مربوطه، حمایت لوکستیکی 

بقاپذیری گردیده و قابلیت کار مشترک با تیم های مااین پااکی و   

 را فراهم سازد.  پالسگ های ماین 

 . هدف۲

این فصل حد اقل معیار ها برای پیشبرد عملیات مااین پااکی باه    

 کمک ماشین آالت در افغانستان را بیان مینماید. 

 . عملیات ما ین پاکی واحد میخانیکی۳

در افغانساتان باه ساه     میخاانیکی عملیات واحد ماین پاکی واحد 

 کتگوری تقسیم میگردند: 

 آماده ساختن زمین الف.

 پروسس نمودن زمین . ب

 عملیات تایدی . ج

 . آماده ساختن زمینالف

آماده ساختن زمین عبارت از کم ساختن یا برطرف نمودن کامل 

موانعی است که باعث اخالل عملیات ماین پاکی میگردند. هدف از 

آماده ساختن زمین عبارت از افزایش کارایی یک وسیلۀ پاکسازی 

میباشد. عموماً کار های ذیل شامل عملیات آماده سازی زمین 

 میگردند: 

 ع طبیعی یا ساختۀ دست انسان. برطرف ساختن موانالف

 دور ساختن سیم های ارتباط دهنده . ب

 دور ساختن گیاه ها . ت

 دور نمودن آهن پاره ها . د

 نرم ساختن زمین . ه

 عملیات حمایوی تخریب مهمات و مواد انفالقیه . و

 عملیات کاهش تهدیدات  . ز

عملیات آماده سازی زمین را میتوان به شیوه های داخل شونده و 

غیر داخل شونده اجرا نمود. در عملیات آماده سازی زمین، زمین 

از وجود مواد خطرناک پاکسازی نمیگردد. عمده ترین فعالیت 

هایی که بمنظور آماده ساختن زمین اجرا میگردند قرار ذیل بوده 

 ولی به آن محدود نمیگردند: 

 Flailing ضربه زدن. الف

 Rotary tillingچرخش دندانه دار  . ب

 Rakingخرخره نمودن  . ج

(scratching/pecking) 

 Ripping (includes scarifying)قلبه کردن  . د

 Rolling رول کردن . ه

 برداشتن/ دور کردن موانع وغیره . و

گزارا  ۲م  هپیشرفت های عملیات آماده ساختن زمین در فورم

 داده میشوند. 

 نمودن زمینپروسس  . ب

پروسس نمودن زمین عبارت از دور نمودن خاک و استفاده از یک 

روا منظور شده جهت جدا نمودن خاک از ماین ها و مهمات 

میباشد. عموماً کار های ذیل شامل عملیات پروسس زمین 

 میگردند:

 (Sifting. غربال نمودن )الف

 ( Crushingخرد کردن ) . ب

 (Excavationحفر کردن ) . ج

عملیات پروسس زمین را میتوان به شیوه های نفوذی و غیر 

نفوذی اجرا نمود. عملیات پروسس زمین بمنظور پاک ساختن 

زمین از وجود مواد خطرناک صورت می گیرد. عمده ترین فعالیت 

هایی که بمنظور پروسس زمین اجرا میشوند قرار ذیل بوده ولی به 

 آن محدود نمیگردند: 

. کندن کاری ، تصفیه و پروسس نموذن خاک به واسطه الف

ماشین های اسکواتور، باکو، لودر و بیل میده کننده اجرا 

 میشود. 

 بیل جالی دار  Gill/ALLU bucketعملیات  . ب

بیل جالی دار نصب  Skeleton bucketعملیات  . ج

 اسکواتور

 جالی ستاره مانند Star basketاستفاده از  . د

 Front basket ل لودرجالی نصب شدخ باالی بی . ه

 Internal grill basket جالی داخلی دوطبقه یی  . و

 Rotary Mine Comb عملیه چرخ های دورانی  . ز

(RMC) operations 

 Sifting trailerغربال متحرک  . ح

 Orbit screenاه تصفیه کننده کروی ګدست . ط

و  جالی دارتصفیه کننده، جالی دارهای نوع بیل : ۰ یادداشت

جالی های متحذک برای غربال کردن خاک ملوب ساخته شده 

۰ 
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عبارت از سنگ شکن های تغییر  میده کنندههای نوع بیل اند. 

لودر پیشرو ساخته شده اند. تجاری هستند که برای  ه اییافت

گزارا  ۳م  هپیشرفت های عملیات پروسس نمودن زمین در فورم

 داده میشوند. 

 عملیات تایدی . ج

عملیات تائیدی عبارت از تصدیق نمودن این است که زمین حاوی 

ماین ها یا مهمات منفجره نمیباشد. عملیات تائیدی میتواند در 

ویا همزمان با عملیات  جریان عملیات کاهش خطرات در ساحه 

پاکسازی اجرا گردد. تیم های ماین پاکی میکانیزه میتوانند 

 یات تائیدی اجرا نمایند: فعالیت های ذیل را برای کمک با عمل

 Rolling ردن ګرول  الف.

 Flailingضربه زدن  . ب

 Rotary Tillingچرخش دندانه دار  . ج

عملیات تائیدی با استفاده از ماشین های دارای قابلیت نفوذی 

عملیات تائیدی در ساحاتی که منحیث ساحات اجرا میگردند. 

خطرناک تشخیص گردیده باشند اجرا نمی گردند مگر آنکه 

عملیات مذکور پس از آنکه زمین مذکور پاکسازی گردیده باشد 

صورت گیرد، که در آنصورت عملیات متذکره منحیث بخشی از 

فعالیت های کسب اطمینان از کیفیت انجام می یابد. زمین تاید 

دوباره به حیث زمین پاکسازی شده در اختیار مردم محل  شده

قرار داده نمی شود بلکه به نام زمینی که دارای خطر کم یا قابل 

 تحمل میباشد رها ساخته شده ویا حذف میگردد. 

 گزارا داده میشود.  ۱م  هتائید زمین در فورم

 . تعقیب و پیگیری۴

ضرورت برای پیگیری زمینی که توسط ماشین آالت باالی آن کار 

 صورت گرفته باشد قرار ذیل است: 

گیری آیا ضرورت برای تعقیب و پی –. آماده ساختن زمین الف

 بلی موجود است؟

گیری آیا ضرورت برای تعقیب و پی -پروسس نمودن زمین  . ب

 بلیموجود است؟ 

 نخیرگیری موجود است؟ آیا ضرورت برای تعقیب و پی -د یتا . ج

یادداشت: در صورتی که خاک  حاوی ماین های ضد وسایط 

پروسس شده  بیل جالی دارتوسط سیستم  چرخ های دورانی و 

 باشد ضرورت به تعقیب و پیگیری ندارد.

 . محدودیت ها۵
ماشین بکار میروند نباید از  عملیات تایدیدر وسایلی که برای 

استفاده گردد مگر اینکه دیپارتمنت عملیاتی  میخانیکی ضربه یی

 اجازه داده باشد.  ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماین

لودر، اسکواتور، از ماشین آالت ماین پاکی واحد میخانیکی مانند 

ایند لودر برای پاکسازی ابتدایی توده های  و فرنت گانهدوغربال 

غربال آشغال و کثافات استفاده شده میتواند، البته در صورتی که 

دارای جالی مخصو  که برای جدا ساختن کوچکترین اشیای 

خطرناک دیزاین شده است باشد و در غیر آن برای نیل به این 

مک به  مامول از طرزالعمل های اضافی استفاده میگردد. برای ک

این پروسه میتوان از تیم های ماین پاکی و سگ های ماین یاب 

 استفاده نمود. 

زمانیکه در عملیات تیم های ماین پاکی میکانیزه به حفر کاری 

جهت دریافت مهمات منفجر ناشدۀ عمیق ضرورت باشد، حفر 

کاری نباید از هیچ سمتی به فاصلۀ نزدیکتر از یک متر به شی 

ریاست انسجام گیرد. دیپارتمنت عملیاتی تشخیص شده صورت 

ساحه و به اساس  میتواند نظر به چگونگی وهمههنگی تطهیر ماین

نوع تکنالوکی تشخیص دقیق موقعیت ماین و با در نظر داشت 

تغییر در قاعدۀ فاصلۀ یک متری  هنوعیت وسایل حفر کننده اجاز

 فوق را بدهد. 

 . محافظت وسایط۶

حد اقل مشخصات الیه های حفاظتی وسایطی که راننده آنها را از 

 ۸کابین آن در ساحات خطرناک به حرکت در می آورد کمتر از 

ملی  ۵۳ملی متر پلیت فلز ساده( و  ۰۶ملی متر پلیت زرهی، )یا 

متر شیشه های ضد گلوله نمی باشد. استفاده از مواد دارای 

الذکر در صورتی مجاز  ضخامت کمتر از ضخامت های مواد فوق

میباشد که توسط استفاده کنندۀ آن  ابت ساخته شود که استفاده 

از آنها از نظر دیزاین، نوعیت مواد و روا ساختمانی شان معیار 

های حفاظتی را به حد مواد فوق الذکر برآورده ساخته ویا نسبت 

 به آنها بهتر میباشند. 

 . آزمایش و ارزیابی سیستم میخانیکی۷

ف آزمایش و ارزیابی سیستم میخانیکی چک و بررسی تمام هد

آن  همربوط ای هوظیفماشین آالت از نظر مناسب بودن برای 

 (CWA)که بنام  CENورکشاپ  همیباشد. موافقتنام

یاد میشود روا معیاری آزمایش و ارزیابی  15044:2004

 ماشین آالت ماین پاکی را معرفی نموده است. 

این موافقتنامه بصورت قسمی یا کامل باالی تمام ماشین آالت 

ماین پاکی قبل از آنکه ماشین آالت مذکور در چوکات پروگرام 

 امور ماین پاکی افغانستان بکار گرفته شوند، تطبیق میگردد. 

هرچند پارامتر های هر سیستم از هم تفاوت دارند اما بصورت کل 

 هر سیستم باید خصوصیات ذیل را داشته باشد: 

۱ 
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بوده و نیز در مقابل تهدید  نومص. برای کاربر مربوطه الف

های مشخص ماین ها و وضعیت های مختلف اراضی تطابق 

 پذیر باشد. 

سب . دارای یک ساختار تشکیالتی داخلی باشد تا حب

ضرورت با سایر امکانات ماین پاکی بصورت کامل مدغم شده 

 بتواند. 

ن، ومص ه ای. به شیوه ی طرح و ساخته شده باشد که بگونج

 اقتصادی و مفید باعث تسریع عملیات ماین پاکی گردد. 

د. اعتبارنامۀ اجرای عملیات ماین پاکی در افغانستان را از 

 اخذ نموده باشد.  ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماین

در زمان ساختن و استفادۀ وسایل میکانیزه عوامل ذیل باید در 

 نظر گرفته شوند:  

 . نوع مشخص تهدید ماین / مهمات باقیمانده از جنگ.الف

 ساده گی دیزاین و کارایی وسیله. . ب

 قابلیت ترمیم و دوام وسیله در محل کار. . ج

قابلیت بکار افتادن بصورت خودکار یا توسط شخص     د.

 دیگر در ساحۀ ماین پاکی.

 .قابلیت تطابق وسایل میکانیزه در اراضی مختلف . ه

سانتی متر  ۱۱قابلیت ماین پاکی در عمق مورد نیاز از  . و

 سانتی متر.  ۳۱الی 

 . تدابیر عمومی ایمنی ۸

 تدابیر ایمنی ذیل باید جداً و در همه اوقات رعایت گردند: 

الف. فاصله های ایمنی قسمیکه در ضمیمه الف در این فصل 

تذکر یافته اند باید رعایت گردند، مگر اینکه دیپارتمنت 

کتبی  هاجاز ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماینعملیاتی 

 د. مبنی بر تغییر فواصل مذکور را صادر نموده باش

تمام ماین ها و اجزای ماین ها که دارای فیوز باشند و  . ب

در جریان عملیات ضربه زدن، چرخش دنذانه دار و 

 رولرکشف میگردند، باید جابجا تخریب شوند. 

همیشه باید قبل از فرستان وسایل ماین پاکی میکانیزه  . ج

به ساحه، راجع به موجودیت ماین ها و مهمات 

تحقیقات مفصل انجام باقیمانده از جنگ در ساحه 

 شود. 

.   کوچه ها یا لین های پاکسازی شده باید تا حد امکان د

 تداخلی داشته باشند.  ه ایراست باشند و باهم یک نقط

ماشین های فالیل و روتری تیلر ها باید قبل از عبور از  . ه

نقطۀ آغاز در عمق مطلوب قرار داشته باشند و به 

بروند و بعد از همین حالت تا نقطۀ پایان به پیش 

 گذشتن از نقطۀ پایان برداشته شوند.  

در جریان عملیات ضربه زدن و چرخش دندانه دار تمام  . و

انفجارات و مهمات پرتاب شده نمایان باید یادداشت 

 گردند. 

تمام عالمت ها و نشانه های ساحۀ ماین که در جریان  . ز

اجرای عملیات ماین پاکی واحد میخانیکی  تخریب یا 

متضرر میگردند باید پس از پایان عملیات مذکور دوباره 

جابجا گردند. این کار باید قبل از ورود تیم های ماین 

و تیم های تخریب مهمات و  پالماین پاکی/ سگ های 

مواد انفالقیه به ساحه انجام شود تا آنها سرحدات 

ساحاتی را که قبالً باالیشان کار صورت گرفته است 

بشناسند. این کار، تیم های ماین پاکی تعقیبی را نیز 

در تعیین ساحات تداخلی ماین پاکی کمک خواهد 

 نمود. 

ر آن کار ساحاتی که تیم های ماین پاکی میکانیزه د . ح

نموده باشند باید همیشه نشانی گردند تا الی پاکسازی 

کامل ساحه از ورود سایر پرسونل به ساحۀ مذکور 

 جلوگیری بعمل آید. 

 . ساحات تفتیش مهمات و مواد انفالقیه۹

الزم است قبل از آغاز عملیات ماین پاکی واحد میخانیکی، ساحۀ 

ل همیشه رعایت تفتیش مهمات انفجاری مشخص شود و موارد ذی

 گردند: 

این ساحه باید عاری از ماین ها و مهمات انفالقیه  الف.

ه ای باشد، بصورت واضح نشانه گذاری شده باشد و از نقط

 متر فاصله داشته باشد.  ۰۱۱کنترولی حد اقل 

باید اطمینان حاصل  میخانیکیآمر تیم ماین پاکی  . ب

نماید که وسایط در ختم تمام عملیات های ماین پاکی 

چک گردیده و از هر نوع مواد انفجاری پاک  میخانیکی

 همذکور باید در ساح هگردند. برای انجام این کار واسط

تفتیش پارک گردیده و توسط یک کارمند ماین پاکی 

قیه واجد شرایط یا تخنیکر تخریب مهمات و مواد انفال

که با تمام لباس و وسایل حفاظتی مجهز باشد، تفتیش 

 گردد. 

صرف بعد از آنکه تفتیش واسطه تکمیل گردیده و  . ج

اعالن شود، میتوان آنرا نزدیک نقطۀ  "پاک"واسطه 

 کنترولی آورد. 

۳ 
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ماین پاکی باید در صورت کشف نمودن اشیایی  ه ایسسود.  م

مانند ماین یا قسمتی از ماین یا مهمات باقیمانده از جنگ در در 

را مطلع سازد.  میخانیکیداخل واسطه فوراً آمر تیم ماین پاکی 

همچو اشیا باید صرف توسط یک تخنیکر واجد شرایط تخریب 

 مهمات و مواد انفالقیه برطرف گردند. 

ماین پاکی باید قبل از  میخانیکیو وسایط  تمام وسایل . ح

انتقال از یک ساحه به ساحۀ دیگر از وجود اشیای باطله و خاک 

پاکسازی گردیده و از نظر موجودیت ماین ها یا مهمات نیز 

 بازرسی گردند. 

 . تمرین نجات وسایط۱۱

باید  میخانیکیتمرین های نجات هر یک از وسایط ماین پاکی 

ا شوند. تمرین باید در شرایطی اجرا شود که گویا ماهانه یکبار اجر

ملوب از کار افتاده است، قطع نظر  هواسطۀ مورد نظر در یک ساح

از اینکه ماشین از نوع نفوذی است یا خیر. این تمرین ها باید در 

کتاب  بت کار های روزمرۀ تیم مربوطه و همچنان در کتاب 

 راجستر واسطه درج گردند. 

مرین های مذکور در جریان عملیات حقیقی حتمی نیست که ت

اجرا شوند بلکه میتوان آنها را در روز های استراحت، روز های 

آموزا ویا هم در جریان آماده ساختن ساحه اجرا نمود. اجرا 

نمودن تمرین های نجات وسایط در همۀ ساحات جدید ملوب با 

ماین ها ضروری نیست مگر اینکه ساحه یا وسایل میخانیکی 

الش هایی داشته باشند که مستلزم شیوه های متفاوت عملیات چ

 نجات باشند. 

برای پاک نمودن راه برای رسیدن به واسطه یی که خساره مند 

گردیده یا از کار افتاده است میتوان از تیم های ماین پاکی یا سگ 

های ماین یاب استفاده نمود ویا هم یک تیم ماین پاکی میکانیزه 

ظتی الزم را داشته باشند جهت وصل نمودن تسمه که تدابیر حفا

های نجات به واسطه نزدیک گردد. تمام پرسونلی که در کار نجات 

کافی  ای هفاصلعملیاتی  ه ایواسطه دخیل هستند باید از نقط

داشته باشند ویا هم زمانیکه ماشین به داخل ساحۀ ملوب میرود 

 در داخل کابین قرار داشته باشند. 

درصورتی که ماشینی که خساره مند گردیده است در یک ساحۀ 

ملوب گیر مانده باشد و الزم باشد که ماشین نجات در اطراف 

ماشین خساره مند مانور ها و حفاری را انجام دهد، تمام ساحه یی 

که از حرکات و حفریات مذکور متا ر میگردد باید ساحۀ ملوب 

ا و مهمات دوباره بازرسی تلقی گردیده از نظر موجودیت ماین ه

گردد. تحت هیچگونه شرایطی پرسونل نباید به داخل ساحۀ ملوب 

 پیاده شوند. 

 . تمرین نجات مصدومین۱۱

در صورت مصدوم شدن پرسونل )بغیر از راننده ماشین( ماشین 

کار خود را متوقف ساخته و به پارکینگ تعیین شده برگردانده 

باید مطابق به طرزالعمل میشود. تمرین های نجات مصدومین 

 ماین پاکی اجرا شوند.  ههای معیاری نجات مصدومین حاد 

 . پرسونل۱۲

در جریان عملیات ماین  میخانیکیمو ر از وسایل  هاستفادبمنظور 

باید واجد شرایط بوده و  میخانیکیپاکی، پرسونل ماین پاکی 

راجع به ماین پاکی توسط ماشین و طرز استفاده از آن معلومات 

 کافی داشته باشند. 

در ساحه باید تحت  میخانیکیتمام عملیات تیم های ماین پاکی 

کنترول آمر تیم ماین پاکی/ تیم تخریب مهمات و مواد انفالقیه 

ده از ماشین قرار داشته باشد، هرچند صالحیت تخنیکی استفا

 بدست آمر تیم ماین پاکی میکانیزه میباشد. 

عالوه بر مقتضیات عادی ساحه، در صورت غیابت آمر تیم ماین 

پاکی/ تخریب مهمات و مواد انفالقیه که کنترول ساحه را به عهده 

باید از شروع نمودن به کار  میخانیکیدارد نیز واحد ماین پاکی 

مبنی بر تغییر در این سطح نظارت خودداری نمایند. هر نوع اجازۀ 

صادر گردد و  ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماینباید از طرف 

ماین پاکی تقاضا گردد. در  ای هسسوم باید بصورت کتبی از

صورتی که قرار باشد واحد ماین پاکی میکانیزه بصورت مستقل 

کار نماید، واحد مذکور میتواند کار خود را تحت کنترول آمر تیم 

 ماین پاکی میکانیزه شروع نماید. 

آمر تیم ماین پاکی میکانیزه باید از تمام ماشین آالت ماین پاکی 

شناخت کامل داشته و شایستگی آنرا داشته باشد تا راجع به 

مطابق به مقتضیات  میخانیکیفعالیت های ماین پاکی واحد 

 ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماینفارمت گزارشدهی 

 گزارشدهی نماید. 

یک ماشین باید توسط یک اداره کنندۀ الیق و کوشا بصورت 

دستی یا از راه دور اداره گردد. یک میخانیک ماین پاکی واحد 

باید مجهز و قادر به سرویس و ترمیم عوارض ابتدایی  میخانیکی

 ماشین در ساحه باشد. 

 . پناهگاه های امن۱۳

این فصل حاوی حد اقل فاصله های ایمنی قابل  "الف" هضمیم

در افغانستان میباشد. در  میخانیکیقبول برای عملیات ماین پاکی 

بعضی از عملیات های واحد ماین پاکی میکانیزه، قرار دادن یک 

ناظر در یک موقعیت نزدیک به عملیات چه از نظر مفیدیت و چه 
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ستفاده از پناهگاه از نظر ایمنی  مربخش میباشد. این هدف با ا

های خا  که بمنظور حفاظت پرسونل ماین پاکی از انفجارات 

ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ ساخته شده میباشند، حاصل 

 می گردد. استفاده از انواع ذیل پناهگاه ها مجاز میباشد: 

ریاست الف. سپر های دفاعی بالستیک که استفاده از آنها توسط 

 منظور گردیده باشد.  تطهیر ماینانسجام وهمههنگی 

مو ر از اراضی موجوده  هاستفادیک گودال، ساختمان یا  . ب

 که حد اقل دو نفر پرسونل را محاظفت نماید. 

با  میخانیکی. کمک های واحد ماین پاکی واحد ۱۴

 تیم تخریب مهمات و مواد انفالقیه

با تیم های تخریب مهمات و  میخانیکیکمک های ماین پاکی 

مواد انفالقیه عموماً شامل حفرکاری جهت دریافت موقعیت 

مهمات باقیمانده از جنگ که در عمق بیشتر دفن شده اند ویا 

پاکسازی موانع و پروسس نمودن زمین برای عملیات پاکسازی 

 بلنداک هایی میگردد که فرو ریخته باشند. 

جنگ که در عمق بیشتر حفاری برای مهمات باقیمانده از 

 دفن شده اند:

الف. جریان حفاری بمنظور تسهیل تعیین موقعیت مهمات 

باقیمانده از جنگ باید توسط آمر تیم  ه ایعمیقاً دفن شد

تخریب مهمات باقیمانده از جنگ نظارت گردد. تیم تخریب 

که از این کمک برخوردار میگردد  و مواد انفالقیهمهمات 

المت ها را در جاهای مربوطۀ شان قرار مکلف است تا تمام ع

 دهد. 

حفاری باید طبقه به طبقه صورت گرفته و قبل از حفر  . ب

بعدی، زمین باید توسط آلۀ جستجوی  ه اینمودن طبق

اعالن گردد. عمق هر طبقه باید  "پاک"ماین بازرسی و 

 از عمق تشخیصیۀ آلۀ جستجوی ماین بیشتر نباشد. 

زیگنال بدهد، در همان  جستجوی ماین ه ایزمانیکه آل . ج

موقعیت باید زمین توسط دست حفر گردد تا منبع 

زیگنال آشکار و برطرف گردد. در صورت استفاده از 

مگنیتومتر )مقناطیس سنج( یا سایر آالت برقی عمق 

یاب، حفاری توسط واحد ماین پاکی میخانیکی نباید از 

هیچ سمتی به فاصلۀ نزدیکتر از یک متر به شی نشانی 

 ه صورت گیرد. شد

ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر عملیاتی د.   دیپارتمنت 

نظر به چگونگی ساحه و به اساس نوع میتواند   ماین

تکنالوکی تشخیص دقیق موقعیت ماین و با در نظر داشت 

یک  هتغییر در قاعدۀ فاصل هنوعیت وسایل حفر کننده اجاز

 متری فوق را بدهد.

متر بیشتر باشد،  5.1در مواردی که عمق حفاری از  . ه

باید تدابیر الزم اتخاذ گردند تا درحالیکه پرسونل در 

ساحۀ حفر شده مصروف کار میباشند اطمینان حاصل 

گردد که سطح حفاری در تحت هر نوع شرایط کاری و 

 جوی  ابت باقی بماند. 

 کار باالی بلنداک فروریخته:              

کمک واحد ماین پاکی میکانیزه با تیم های تخریب  (ا 

مهمات انفجاری باید شامل دور ساختن موانع و خاک 

که مانع کشف مهمات باقیمانده از جنگ توسط تیم 

تخریب مهمات و مواد انفالقیه میگردد، باشد. مهماتی 

که به نظر تیم تخریب مهمات و مواد انفالقیه توسط 

ال باشند، توسط وسایل بصورت مصئون قابل انتقبیل 

میکانیزه به ساحۀ ذخیرۀ مرکزی انتقال داده شده 

 میتوانند. 

که برای  میخانیکیتمام فعالیت های واحد ماین پاکی  (ب 

انجام  و مواد انفالقیهکمک با عملیات تخریب مهمات 

و میشوند باید تحت کنترول آمر تیم تخریب مهمات 

و ریب مهمات قرار داشته باشند. تیم تخ مواد انفالقیه

که از این حمایت ها برخوردار میگردد  مواد انفالقیه

مکلف است تا تمام نشانی ها را در جای شان قرار 

 هن را با نقطومص هدهند. کوچه یا لینی که ساح

حفرکاری وصل مینماید باید از وجود ماین ها و مهمات 

 باقیمانده از جنگ پاک باشد. 

تفتیش باید متشکل از دو  هدر صورت استفاده، ساح (ج 

مکان جداگانه برای تفتیش باشد؛ یک مکان برای خاک 

تصفیه ناشده و مکان دومی برای آوار ساختمان ها و 

موانعی که خطرناک شمرده نمیشوند. ساحات تفتیش 

 باید در زمین عاری از ماین ها موقعیت داشته باشند. 

و نیز  سرحدات ساحات تفتیش باید نشانی شده باشند (د 

باید در داخل دارای نشانی های واضح باشند تا نشان 

دهند که کدام خاک هنوز تصفیه نشده است. بمنظور 

تفتیش، خاک تصفیه ناشده باید قبل از بازرسی توسط 

به وسیلۀ بیل تا  و مواد انفالقیهتیم تخریب مهمات 

سانتی  ۰۳برداشته شده که از  هعمق اعظمی هر طبق

هموار گردد. هر طبقه باید قبل از  متر بیشتر نباشد،

بعدی باالی آن، تفتیش گردد. در  هقرار گرفتن طبق

صورت استفاده از شانه، دندانه های آن باید به حد 

کافی نزدیک هم قرار داشته باشند تا فیوز های کوچک 

 و ماین های ضد پرسونل کشف شده بتوانند. 
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های پرسونل تیم های تفتیش باید با رعایت فاصله  (ه 

الف در جریان انتقال و تخلیۀ  هامنیتی مندرج ضمیم

 خاک ملوب در پناهگاه قرار بگیرند. 

مهمات ضد زمانیکه فهمیده شود که خطری از ناحیۀ  (و 

ملی متری متصور نیست،  ۸۱یا مهمات بزرگتر از  تانک

لودر متوسط در عملیات پاکسازی بلنداکها/ تخریب از 

استفاده شده میتواند. هرگاه  و مواد انفالقیه مهمات

یا  مهمات ضد تانکفهمیده شود که خطری از ناحیۀ 

ملی متری متصور است، و در  28مهمات بزرگتر از 

 ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماینصورتی که 

لودر سنگین و زرهی در موافقه نماید، میتوان از 

و مواد عملیات پاکسازی بلنداکها/ تخریب مهمات 

 استفاده نمود.  انفالقیه

 . وسایل ماین پاکی میخا نیکی در افغانستان۱۵

این بخش رهنمود های استفاده از ماشین آالت ماین پاکی در 

چوکات پروگرام امور ماین پاکی افغانستان را شرح مینماید. در 

حد اقل فاصله های ایمنی مربوط به تمام ماشین  "الف"ضمیمۀ 

 د. آالت ماین پاکی تعیین گردیده ان

 . تحلیل عمق خاک۱۶

قبل از هر نوع عملیات ضربه زدن یا چرخش دندانه دار در زمین 

جدید یا در زمین موجوده جائیکه تغییرات زیادی در اراضی 

بوجود آمده است، ویا زمانیکه هدف عملیات کاربرددندانه ها به 

شکلسطحی و یا عمیق باشد، الزم است تحلیل عمق خاک  اجرا 

ل نمودن عمق خاک د ندانه ها به شکل سطحی و یا گردد. با تحلی

 عمیق تعیین میگردد. 

متر صورت گرفته و در فاصله  ۵۱تحلیل عمق خاک باید در فاصلۀ 

تخته امتحا های مساوی سنجش گردد. اندازۀ نفوذ با استفاده از 

ملی متر ساخته شده است یا سایر مواد  ۶الی  ۳که از چوب  نی

باید حد  تخته امتحا نیاز مشابه آن تعیین خواهد گردید. عرض 

بیشتر بوده و ارتفاع آن د ندانه دار نسبت به عرض مسند  ۰۱۱اقل 

 ملی متر باشد.  ۳۱۱حد اقل 

باید همسطح با سطح طبیعی زمین جابجا گردد.  تخته امتحا نی

قدرت دورانی مسند دندانه ها و حرکت رو به جلو ماشین،  سرعت

تعداد رفت و آمد های آن باید در الگ بوک ماشین یادداشت 

طول خود  ۹۱در بیش از ۱ تخته امتحا نیگردد. عمقی که در آن 

بشکند اوسط نفوذ در عمق خاک محاسبه میگردد. عمق مذکور 

ر آن خواهد بود که باید در پالن پاکسازی گنجانیده شده و نمایانگ

 در جریان عملیات باید توقع چه اندازه عمق را داشته باشیم. 

یا  ضربه زدنآماده ساختن زمین توسط  . ۱۷

 چرخش دندانه دار

برای آماده  چرخش دندانه داریا  ضربه زدنحین استفاده از 

 ساختن زمین رهنمود های ذیل باید رعایت گردند: 

چرخش دندانه یا  زدن ضربه. قبل از داخل نمودن الف

در ساحه، باید در مورد موجودیت ماین ها و مهمات  دار

 منفجره در ساحه تحقیقات کامل صورت گیرد.

برای جلوگیری از رفت و آمد مردم و وسایط نقلیه در  . ب

یا  ضربه زدنساحۀ کار در زمان فعالیت ماشین های 

 باید تدابیر الزم اتخاذ گردند.  چرخش دندانه دار

آماده سازی باید از زمین مصئون آغاز گردیده  عملیات . ج

 ن پایان یابد. وو در زمین مص

 .    نقاط آغاز و پایان باید بصورت واضح نشانی شوند. د

ها باید قبل از عبور از چرخش دندانه داریا  ضربه زدن . ه

آغاز در عمق مطلوب قرار داشته باشند و به  هنقط

همین حالت تا نقطۀ پایان به پیش بروند و بعد از 

 گذشتن از نقطۀ پایان برداشته شوند. 

کوچه ها یا لین های پاکسازی شده باید تا حد امکان  . و

 راست باشند و باهم یک نقطۀ تداخلی داشته باشند.

ل مراقبت از پرتاب ها الزم است در پالن پاکسازی اجازه و طرزالعم

  در نظر گرفته شود.

یا  ضربه زدن خالصۀ محدودیت ها برای. ۱۸

 چرخش دندانه دار

نباید در ساحات  چرخش دندانه داریا  ضربه زدنماشین های 

ملوب با ماین های ضد تانک از داخل کابین شان رانده شوند مگر 

اینکه ماشین مذکور از آزمایش های ایمنی موفق بدر آمده باشد. 

میباشد که از  ای سسهوم ولیت  ابت نمودن آن بدواوبار مس

 ماشین های مذکور استفاده میکند. 

 زرهیلودر آماده ساختن زمین توسط . ۱۹

 آماده ساختن زمین با استفاده از شد یار کننده / قلبه کننده: 

الف. برای جلوگیری از رفت و آمد مردم و وسایط نقلیه در 

، تدابیر الزم باید اتخاذ قلبه کردنساحۀ کار در زمان عملیات 

باید صرف از زمین  ماشین های بیل میده کنندهگردند. 

 پاکسازی شده کار کنند. 

 نقاط آغاز و انجام باید بصورت واضح نشانی شوند.  . ب

ه شد یار کننده / قلبه کننده ها باید قبل از عبور از نقط . ج

آغاز در عمق مطلوب قرار داشته باشند و به همین  ای
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پایان به پیش بروند و بعد از گذشتن از  هحالت تا نقط

 نقطۀ پایان برداشته شوند. 

آماده شده  / قلبه کننده شد یار کنندهد.   زمینی که توسط 

 هاست باید قبل از بازرسی توسط دست، به واسطۀ آل

 جستجوی فلزات بازرسی گردد. 

 . پروسس نمودن زمین۲۱

 حفاری:
باید  لودرباید حفاری را در زمین مصون آغاز نماید.  الف. لودر

در  بیلقبل از گذشتن از نقطۀ ابتدایی در عمق مورد نظر با 

 عین سطح قرار داشته باشد؛ 

  بیلالف. در زمان فراخ نمودن یک کوچه یا لین، قسمتی از 

باید در کوچۀ قبالً حفر شده داخل گردد تا از ریختن خاک 

ملوب به داخل کوچه یی که قبالً حفر گردیده است، 

 جلوگیری بعمل آید؛

ساحۀ حفر شده باید هموار بوده و عاری از بقایای خاک  . ب

اشد. اگر یک مانع باعث گردد که حفاری در عمق نرم ب

مطلوب صورت گرفته نتواند، ساحۀ مذکور باید توسط 

وسایل تیم ماین پاکی یا تیم ماین پاکی میکانیزه 

 پاکسازی گردد؛

زمینی که تا به عمق مورد نظر حفر گردیده باشد عاری  . ج

 از ماین ها و مهمات انفجاری محسوب میگردد؛ 

مین پاکسازی شده و زمین ملوب باید د.   عالمت های ز

واضح و غیر مبهم بوده و در طول تمام مراحل حفاری وجود 

 داشته باشند. 

 . سرک های حمل و نقل۲۱

مسیر هایی که از آنها برای انتقال خاک ملوب به ساحۀ تفتیش 

استفاده میشود باید هموار، دارای نشانی های واضح و عاری از 

خاک سست باشند. موجودیت هر نوع خاک سست در این مسیر 

ریخته است و باید فوراً   بیلها طوری تلقی میگردد که گویا از 

پاک گردد. پرسونلی که از سرک های حمل و نقل عبور میکنند 

باید از لین های پاک عبور کنند و از قدم گذاشتن باالی خاک 

 ریخته شده اجتناب ورزند. 

 . ساحات تفتیش/ انبار۲۲

انبار میتواند ساحه یی باشد که برای انباشتن خاک  ه ایساح

که در آن باالی خاک کار صورت میگیرد  ملوب انتخاب میگردد

انداخته میشود وغیره، ویا هم ساحه میده کننده مثالً در ماشین 

یی میباشد که در آن عملیه های انباشتن یا تفتیش توسط وسایل 

مربوطه اجرا میگردند. در هر دو صورت، ساحۀ مذکور باید در 

 زمین پاکسازی شده قرار داشته باشد. 

ساحۀ تفتیش/ انبار باید بصورت واضح نشانی سرحدات بیرونی 

شده باشد و همچنان در داخل آن نیز باید نشانی ها وجود داشته 

 باشند تا نشان دهند که کدام خاکها هنوز پاکسازی نشده اند. 

خاکی که جهت پروسس نمودن برداشته شده باشد باید به 

رتمنت موقعیت اصلی آن دوباره انتقال داده شود مگر اینکه دیپا

سسه را از وم ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماینعملیاتی 

 اجرای این کار معاف نماید. 

 . آماده ساختن زمین حفا ری۲۳

ماشین حفاری باید در زمین مصئون جابجا گردد طوریکه مرکز 

متر به خط مبدا نزدیکتر نباشد.  8سیستم عیارکننده آن بیشتر از 

برای شکستن زمین سخت  بیلدر صورتی که از دندانه های 

استفاده شود، شکل ظاهری زمین باید بصورت شیار دار هموار و 

 بدون انبار های خاک درآید. 

یا  چرخش دندانه داردر صورتی که برای شکستن زمین سخت از 

استفاده شود، زمین باید ظاهراً شکل قلبه شدۀ هموار و  ضربه زدن

بدون انبار های خاک را بخود بگیرد. تحت هیچ نوع شرایطی نباید 

اجازه داد که بقایای خاک زمین آماده شده دوباره از عقب بیس 

 الین کشیده شود. 

 . پروسس نمودن زمین۲۴

ن جابجا گردد طوریکه مرکز وماشین حفاری باید در زمین مص

متر به بیس الین نزدیکتر  ۱سیستم عیارکننده آن بیشتر از 

نباشد. عالمت ها باید واضح و غیر مبهم بوده و نه تنها ساحۀ 

 نیز باید در نظر گرفته شود.  بیلتفتیش بلکه مسیر گردا 

درصورتی که ضرورت به انبار نمودن نباشد، خاک ملوب باید 

 ۰۳گردد طوری که عمق اعظمی هر طبقه از  هموار بیلتوسط 

سانتی متر تجاوز نکند و به تعقیب آن طرزالعمل پاکسازی 

 تعقیبیه اجرا گردد. 

خاکی که جهت پروسس نمودن برداشته شده باشد باید به 

موقعیت اصلی آن دوباره انتقال داده شود مگر اینکه دیپارتمنت 

انستان مؤسسه را از عملیاتی مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغ

 اجرای این کار معاف نماید. 

. خالصۀ محدودیت ها برای ماشین های ۲۵

 حفاری

در ساحاتی که تهدید مواد انفجاری تعبیه شده، ماین هایی که 

مواد انفجاری آن به یک استقامت مشخص پرتاب میگردند و 

مهمات ضد تانک دارای مواد انقالقیه قدرت مهمات انفجاری نوع 

وجود داشته باشد، استفاده از ماشین های حفاری ممنوع  بلند

 میباشد. 

۷ 
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ماشین های حفاری که از داخل کابین رانده میشوند نباید برای 

پاکسازی ماین های ضد تانک یا مهمات باقیمانده از جنگ 

اظت ماشین و استفاده شوند مگر اینکه از آزمایش های ایمنی حف

رانندۀ آن برای عملیات ماین های ضد تانک موفق بدر آمده 

 باشند. 

ن شناخته شده یا وماشین های حفاری باید از ساحات مص

ساحاتی که قبالً پاکسازی گردیده اند اداره گردند. ماشین های 

حفاری باید صرف باالی زمین پاکسازی شده، ساحاتی که مصئون 

در ساحاتی حرکات خود را انجام دهد که  شناخته شده اند ویا هم

باالی آن عملیات صورت گرفته و در نتیجه امکانات منفجر شدن 

 ماین توسط تایر یا چین ماشین کاهش یافته باشد. 

برای عملیات هایی که در آنها از ماشین های حفاری زرهی 

استفاده میشود و از چوکات فعالیت های مندرج فوق بیرون 

 ریاست انسجام هاست تا قبل از شروع کار اجاز میباشند، الزم

 کسب گردد.  وهمههنگی تطهیر ماین

ماشین حفاری باید توسط یک شخص واجد شرایط و دارای 

 اعتبارنامۀ کاری اداره گردد. 

 . بلدوزر زرهی۲۶

از بلدوزر های زرهی عمدتاً در عملیات ماین پاکی ساحات باز 

استفاده میشود. بلدوزر های زرهی عموماً منحیث بخشی از یک 

رویکرد سیستماتیک بکار برده میشوند. بلدوزر زرهی عبارت از یک 

ماشین تایر یا چین دار است که با استفاده از یک پل جلوی زمین 

 کوتاهی به جلو نقل مکان میدهد.  هفاصلرا حفر و خاک را به 

از بلدوزر های زرهی همچنان میتوان در ساختن راه ها در بیرون 

از یک ساحۀ مشکوک خطرناک و دور ساختن مواد باطله و سنگ 

 های بزرگ از محل بعد از ماین پاکی استفاده نمود.  

یکی از کار های مهمی که بلدوزر زرهی انجام میدهد انبار نمودن 

لوب بمثابۀ بخشی از یک رویکرد سیستماتیک برای خاک م

عملیات پروسس زمین میباشد. زمینی که توسط بلدوزر زرهی 

حفر گردیده است باید قبل از اعالن نمودن آن منحیث زمین 

پاک، توسط وسایل ماین پاکی یا سیستم منظور شدۀ بیل/بیل 

 جالی دار مورد عملیات تعقیبیه قرار گیرد. 

 تن زمین. آماده ساخ۲۷

بمنظور اجرای عملیات آماده سازی زمین میتوان بلدوزر های 

مجهز نمود. برای معلومات بیشتر راجع به  زرهی را با قلبه کننده

استفاده از بلدوزر های زرهی بدین منظور، به پراگراف آماده 

شد یار / قلبه با استفاده از لودرساختن زمین توسط 

 کنندهمراجعه کنید. 

هت کمک با عملیات پروسس نمودن . حفاری ج۲۸

 زمین

. بلدوزر زرهی باید حفاری را در زمین مصئون آغاز الف

نموده و دهنۀ آن قبل ازعبور از خط مبدا باید در عمق 

 مطلوب قرار داشته باشد. 

در زمان فراخ ساختن یک کوچه یا لین از قبل حفر  . ب

باید در کوچۀ قبالً حفر شده  بیلقسمتی از شده، 

داخل گردد تا از ریختن خاک ملوب به داخل کوچه 

 یی که قبالً حفر گردیده است، جلوگیری بعمل آید. 

ساحۀ حفر شده باید هموار و عاری از هر نوع بقایای   ج.

خاک سست شده باشد. در صورتی که یک مانع هموار 

احۀ مذکور گردانیدن ویا رفتن الی عمق مطلوب میگردد، س

 باید توسط وسایل پاکسازی دستی پاک گردد. 

عالمت هایی که به زمین پاک و زمین ملوب اشاره   د.

میکنند باید واضح و غیر مبهم بوده و در جریان تمام مراحل 

حفاری وجود داشته باشند. خاکی که جهت پروسس نمودن 

برداشته شده باشد باید به موقعیت اصلی آن دوباره انتقال 

 ریاست انسجاماده شود مگر اینکه دیپارتمنت عملیاتی د

سسه را از اجرای این کار معاف وم وهمههنگی تطهیر ماین

 نماید

 . خالصۀ محدودیت ها برای بلدوزر های زرهی۲۹

قرار   (5t<)بلدوزر های زرهی که در کتگوری بلدوزر های سبک

دارند نباید در عملیات های پاکسازی ماین های ضد تانک 

 استعمال گردند. 

، ماین هایی که بزرگ در جاهائیکه خطر مواد انفجاری تعبیه شده

مواد انفجاری آن به یک استقامت مشخص پرتاب میگردند و 

مهمات ضد تانک دارای مواد انقالقیه قدرت مهمات انفجاری نوع 

اشد، استفاده از بلدوزر های زرهی ممنوع وجود داشته ب بلند

 میباشد.

از راندن بلدوزر های زرهی باالی زمینی که در آن خطر موجودیت 

ماین های ضد تانک متصور باشد باید پرهیز نمود به استثنای 

حاالتی که اقداماتی مانند حفاری وغیره جهت کاهش امکانات 

 شده باشند. منفجر شدن ماین در زیر بلدوزر، رویدست گرفته 

الزم است قبل از آغاز عملیات ها توسط بلدوزر های زرهی که 

 هخارج از چوکات فعالیت های مندرج فوق قرار میگیرند اجاز

 کسب گردد.  ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماین

بلدوزر زرهی باید توسط یک رانندۀ ماهر که اعتبارنامۀ کاری 

 داشته باشد رانده شود. 

۸ 
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 . رولر ها۳۱

در فضای باز و فعالیت های  عملیات تایدیاز رولر ها بیشتر در 

کاهش تهدید ها استفاده میشود. رولرها را میتوان در عقب وسایط 

ضد ماین وصل، از دور توسط چرخ کنترول کننده ویا از عقب 

توسط یک وسیلۀ فشاری زرهی یا بازوی ماشین حفاری به جلو 

 راند. 

رولر ها زمین را پاک نمیکنند زیرا آنها صرف ماین های فعال را 

منفجر میسازند. زمینی که در آن رولر تیم ماین پاکی میکانیزه 

گردانیده شده باشد به تعقیب آن توسط وسایل ماین پاکی نیز 

 بازرسی میگردد. 

 ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر مایندیپارتمنت عملیاتی 

عیت ساحه اجازه دهد تا مؤسسۀ ماین پاکی از میتواند نظر به وض

پاکسازی  انوی ساحه به تعقیب استفاده از رولر صرفنظر نماید. 

زمینی که به این طریقه پاکسازی شده باشد بنام زمین پاکسازی 

شده به مردم محل تسلیم نمیگردد بلکه منحیث زمین دارای 

 خطر قابل اغماض رها میشود. 

 . آماده ساختن زمین۳۱

 ماشین های حفاری دارای رولر

قرار داده شود طوریکه  مصون:  ماشین حفاری باید در زمین الف

 متر به خط مبدا نزدیکتر نباشد.  ۱مرکز سیستم عیارکننده آن از 

ختم  مصون ن شروع و در زمینو:  رول نمودن باید از زمین مصب

 گردد. 

رولر  همو ر:  تداخل کوچه ها یا لین ها باید نیم عرض واحد ج

 باشد. 

د: عالمت هایی که زمین رولر شده و رولر ناشده را نشان میدهند 

باید واضح و غیر مبهم بوده و در جریان تمام مراحل رول نمودن 

 وجود داشته باشند. 

 کنترول کنندهرولر کنترول شونده توسط 

ن وکار توسط رولر باید از زمین مصون شروع و در زمین مص  الف:

 ختم گردد. 

تداخل کوچه ها یا لین ها باید نیم عرض واحد مو رۀ رولر   ب:

 باشد.

:  پرسونل باید از مسیر رولر بخصو  در سراشیبی ها دور تر ج

ن آمدن رولر قرار یاخذ موقعیت نمایند زیرا هرگاه در مسیر پا

 بگیرند خطر گسستن تسمه ها آنها را تهدید میکند. 

 د:  تمام انفجارات باید یادداشت گردند. 

عالمت هایی که زمین رولر شده و رولر ناشده را نشان میدهند   :ه

باید واضح و غیر مبهم بوده و در جریان تمام مراحل رولینگ 

 وجود داشته باشند. 

 . تائید نمودن۳۲

 عملیات تاید با استفاده از رولر ها

:  کار توسط رولر باید از زمین مصئون شروع و در زمین الف

 مصئون ختم گردد. 

:  تداخل کوچه ها یا لین ها باید نیم عرض واحد مو رۀ رولر ب

 باشد

چهار راهرو را از چهار  ه:  از روا رول نمودن که حد اقل اجازج

 جناح مختلف بدهد باید استفاده شود. 

د:  در صورتی که یک مانعه یا برجستگی مانع تماس کامل رولر 

با سطح زمین میگردد، ساحه باید نشانی و توسط وسایل ماین 

 پاکی پاکسازی گردد. 

 عالمت هایی که به زمین رول شده و رول ناشده داللت میکند:  ه

باید واضح و غیر مبهم بوده و در تمام مراحل رولینگ وجود داشته 

 باشند. 

در یک ساحه  رول نمودن:  در صورتی که در جریان عملیات و

باید متوقف گردیده، رولر باید از  رول نمودنانفجار رخ دهد، کار 

 ساحه خارج گردیده و کار توسط وسایل ماین پاکی آغاز گردد. 

ز:  کوچه ها یا لین های مصئون همیشه باید از طریق ساحات 

های ماین پاکی یا تیم های رول شده با استفاده از وسایل تیم 

ماین پاکی میکانیزه قبل از داخل شدن پرسونل ماین پاکی به 

 ساحه پاکسازی گردند. 

 ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر مایندیپارتمنت عملیاتی 

میتواند نظر به وضعیت ساحه اجازه دهد تا مؤسسۀ ماین پاکی از 

پاکسازی  انوی ساحه به تعقیب استفاده از رولر صرفنظر نماید. 

زمینی که به این طریقه پاکسازی شده باشد بنام زمین پاکسازی 

شده به مردم محل تسلیم نمیگردد بلکه منحیث زمین دارای 

 خطر قابل اغماض رها میشود. 

 خالصۀ محدودیت ها برای رولر. ۳۳

ضمانتی وجود ندارد که زمینی که توسط رولر چک شده باشد 

دیپارتمنت حتماً عاری از ماین ها و مهمات منفجره خواهد بود. 

میتواند نظر به  ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماینعملیاتی 

ماین پاکی از پاکسازی  انوی  هسسووضعیت ساحه اجازه دهد تا م

ساحه به تعقیب استفاده از رولر صرفنظر نماید. زمینی که به این 

طریقه پاکسازی شده باشد بنام زمین پاکسازی شده به مردم 

۹ 
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محل تسلیم نمیگردد بلکه منحیث زمین دارای خطر قابل اغماض 

 رها میشود. 

که تیم  زمینی که رولر باالی آن گردانده شده باشد در صورتی

ماین پاکی ضرورت به داخل شدن به آنرا داشته باشند باید توسط 

پاکسازی گردد.  پالوسایل تیم های ماین پاکی یا سگ های ماین 

این کار قطع نظر از این صورت میگیرد که آیا زمین مذکور به 

سبب داشتن احتماالت قابل چشم پوشی از ناحیۀ ملوب بودن با 

 د یا خیر. ماین ها رها ساخته میشو

مهمات ضد تانک دارای مواد در ساحاتی که احتمال موجودیت 

وجود داشته باشد از رولر ها نباید استفاده  انقالقیه قدرت بلند

 شود. 

برای عملیات هایی که در آنها از رولر ها استفاده میشود و از 

چوکات فعالیت های مندرج فوق بیرون میباشند، الزم است تا 

 ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماینه کار اجازقبل از شروع 

 کسب گردد. 

تنها اشخا  واجد شرایط و دارای اعتبارنامه میتوانند در یک 

عملیات رول نمودنواحد های ماین پاکی میکانیزه رولر را اداره 

 کنند. 

 . ماشین های حمل و نقل زرهی۳۴

 انتقال مواد

:  ماشین های حمل و نقل زرهی برای انتقال خاک ملوب از الف

خاک  هدوبارمحل حفاری به ساحۀ تفتیش/ پروسس و انتقال 

اولی آن بکار میروند. اینها در واقع  ه ایپاکسازی شده به نقط

وسایط الری مانندی هستند که منحیث بخشی از رویکرد 

 سیستماتیک مورد استفاده قرار میگیرند. 

های حمل و نقل زرهی باید از تدابیر استحکاماتی  :  ماشینب

آن راننده بادی برخوردار باشند تا در صورت انفجار ماین در 

 محفوظ باشد. 

:  بادی ماشین حمل و نقل زرهی باید در فاصلۀ بین گرفتن بار ج

 های متفاوت، مانند خاک پاک و خاک ملوب، تمیز شود. 

د:  ماشین حمل و نقل باید طوری بار گیری نماید که در جریان 

 انتقال بار چیزی از بادی آن به بیرون نریزد. 

 ماشین باید در داخل کابین بوده ویا دور از آن در ه ایرانند  :ه

انتظار تعیین شده که با مقتضیات فواصل ایمنی مطابقت  هساح

 داشته باشد، قرار گیرد.  

یرنده از ګ:  زمانیکه برای بار نمودن ماشین حمل و نقل از بیل و

ساحات عمیق/ ماشین حفاری زره استفاده میگردد، بار نباید از 

 باالی سر کابین ماشین حمل و نقل عبور داده شود. 

:  ماشین های حمل و نقل زرهی باید صرف در زمین های عاری ز

 از ماین ها رانده شوند. 

ت هایی که در آنها از ماشین های حمل و نقل :  برای عملیاح

زرهی استفاده میشود و از چوکات فعالیت های مندرج فوق بیرون 

ریاست انسجام  همیباشند، الزم است تا قبل از شروع کار اجاز

 کسب گردد.  وهمههنگی تطهیر ماین

ط:  ماشین حمل و نقل زرهی باید توسط یک شخص واجد 

 شرایط و دارای اعتبارنامۀ کاری اداره گردد. 

 یرنده از ساحات عمیق(ګ. ماشین زرهی )بیل ۳۵

  ابت نموده از ساحات عمیق یرندهگبیل ماشین های زرهی نوع 

اند که در اجرای حفاری های عمیق در ساحاتی که برای ماشین 

های حفاری عادی بسیار عمیق اند یا در جاهائیکه گرفتن فاصلۀ 

بیشتر مطلوب باشد، فوق العاده مؤ ر واقع میگردند. از ماشین های 

معموالً بحیث بخشی از  یرنده از ساحات عمیقګبیل زرهی نوع 

میشود. زمینی که توسط ماشین  یک رویکرد سیستماتیک استفاده

حفاری شده باشد باید  یرنده از ساحات عمیقګبیل زرهی نوع 

بیل/بیل  هتاید شدمتعاقباً توسط وسایل ماین پاکی یا سیستم 

پاکسازی گردیده و سپس بحیث زمین پاک اعالن گردد. جالی دار 

عبارت از یک  یرنده از ساحات عمیقګبیل ماشین زرهی نوع 

 یرنده از ساحات عمیقګبیل دار است که دارای یک ماشین چین 

بوده و طوری دیزاین گردیده است که در یک نقطۀ استنادی  ابت 

مواد را برداشته و در سیستم عیارکننده قرار گرفته و به طریقۀ 

 جای مطلوب رها مینماید.

 . پروسس نمودن زمین۳۶
یرنده از ساحات عمیق باید در زمین ګکرن زرهی نوع بیل 

ه مصئون جابجا گردیده و مرکز سیستم عیارکننده آن به نقط

 متر نزدیکتر نباشد.  ۰۵حفاری از ای

 هعالمت گذاری باید واضح و غیر مبهم بوده و عالوه بر ساح

نیز در آن مدنظر گرفته  بیلتفتیش خاک ملوب مسیر حرکت 

 شود. 

از روی زمین  بیلتحت هیچ نوع شرایطی نباید اجازه داد تا یک 

 پاک عبور نماید. 

هرگاه در جریان حفاری/ سیکل دورانی مواد انفجاری منفجر 

بیل مذکور باید تکمیل گردد. زمانیکه  هگردند، سیکل یا دور

 از یرندهگ یرنده از ساحات عمیق تخلیه گردید خود بیلګ

و کیبل های آن باید تفتیش گردند تا دیده شوند  ساحات عمیق

که آیا به سبب انفجار آسیب دیده و ضرورت به ترمیم دارند یا 

 خیر. 

۰۱ 
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هرگاه انبار نمودن خاک به اساس رویکرد سیستماتیک ضرورت 

ظف ونباشد، خاک ملوب باید قبل از تفتیش شدن توسط افراد م

هر طبقه یا سگ های ماین یاب هموار گردد طوری که عمق 

 سانتی متر نباشد.  ۰۳بیشتر از 

از ساحات عمیق رها میگردد باید از  یرندهگخاکی که توسط بیل 

فاصله یی که از سطح زمین یا تودۀ خاک از یک متر بلند تر نباشد 

 رها گردد. 

خاکی که جهت پروسس نمودن برداشته شده باشد باید به 

موقعیت اصلی آن دوباره انتقال داده شود مگر اینکه دیپارتمنت 

سسه را از وم ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماینعملیاتی 

 اجرای این کار معاف نماید. 

. خالصۀ محدودیت ها برای ماشین زرهی نوع ۳۷

 یرنده از ساحات عمیقګبیل 

یرنده از ساحات عمیقباید در زمین هموار و ګکرن زرهی نوع بیل 

 عاری از ماین ها جابجا گردیده و سپس کار نماید. 

ن واز ساحات عمیقباید در زمین مص یرندهگ کرن زرهی نوع بیل

جابجا گردیده و مرکز سیستم عیارکننده  آن به نقطۀ حفاری از 

 متر نزدیکتر نباشد.  ۰۵

از ساحات عمیقباید صرف در زمینی  یرندهگ کرن زرهی نوع بیل

که قبالً پاکسازی گردیده باشد یا زمینی که به حیث زمین پاک 

شناخته میشود کار نماید، در غیر آن باید تدابیر الزم گرفته شوند 

تا امکان منفجر شدن ماین ها در زیر چین ماشین مذکور به حد 

 اقل برسد. 

 از ساحات عمیق باید توسط یک یرندهگکرن زرهی نوع بیل 

 شخص دارای اعتبارنامۀ کاری ادار گردد. 

توسط واحد میخانیکی . عملیۀ غربال کردن ۳۸

 ماین پاکی 
توسط واحد های ماین پاکی میکانیزه تخنیکی است  غربال کردن 

که برای غربال نمودن مواد باطله و خاک بکار میرود. استفاده از 

وسایل ماین پاکی میکانیزه در این نوع پاکسازی خطری را که 

متوجه تیم های ماین پاکی و سگ های ماین یاب میباشد بگونۀ 

مکلف باشند تا قابل مالحظه یی کاهش میدهد زیرا آنها ممکن 

ساحاتی را پاکسازی نمایند که ماین ها در آن از جای اصلی خود 

بیجا شده باشند. ماین هایی که در ا ر عملیات قبلی واحد های 

ماین پاکی میکانیزه ویا به بنابر عوامل طبیعی از جای اصلی شان 

بیجا شده باشند ممکن حساسیت شان بیشتر گردد فلهذا امکان 

ری را متوجه پرسونل ماین پاکی و سگ های ماین دارد خطر بیشت

یاب نماید. تمام سیستم های غربال کننده باید برای مقاصد کاری 

شان مناسب باشند و طوری ساخته شده باشند و کار  ای همربوط

نمایند که اشیای خطرناک از جالی آن عبور نکنند. مؤسسه ماین 

پاکی مکلف است تا برای تفتیش وضعیت خاک پروسس شده 

 بازرسی های کنترول کیفیت داخلی را بصورت منظم اجرا نماید. 

اکی :  استفاده از روا غربال کردن توسط واحد ماین پالف

میکانیزه صرف برای پاکسازی ساحاتی که ملوب با ماین های ضد 

قابل قبول میباشد. برعکس در محیط  هپرسونل هستند یک طریق

هایی که حاوی ماین های ضد تانک یا مهمات بزرگتر میباشند 

 استفاده از این روا مجاز نیست. 

:  زمینی که بصورت میخانیکی غربال شده باشد زمین پاک ب

 میگردد.  اعالن

:  تمام وسایل غربال کنندۀ واحد های ماین پاکی میکانیزه، چه ج

ضمایم وسایل کاری واحد های ماین پاکی میکانیزه باشند و چه 

هم غربال های مستقل، باید قبل از استفاده در داخل کشور چک 

و ارزیابی گردند، ویا اینکه مدارک عینی دال بر اجرای عملیات 

 یک پروگرام ماین پاکی دیگر ارائه گردند. موفقانه در چوکات 

. عواملی که در جریان عملیات غربال کردن ۳۹

 باید در نظر گرفت

الزم است وسعت ساحه یی که قرار است غربال شود، بررسی 

گردیده و نظر به هر ساحه طرزالعمل های مشخص بمعرض اجرا 

درآورده شوند. شرایط و الزمه های هر یک از عملیات غربالی باید 

ریاست انسجام درج یک پالن کتبی پاکسازی گردیده و توسط 

باید تذکر  مذکورمنظور گردد. در پالن  وهمههنگی تطهیر ماین

 داده شود که از کدام سایز جالی استفاده صورت خواهد گرفت. 

در صورت استفاده از تیم های ماین پاکی یا سگ های ماین یاب 

در پروسۀ غربال کردن، آنها باید با طرزالعمل های ایمنی مربوط 

 به ماشین مزکور آشنایی کامل داشته باشند. 

غربالی مورد استفاده قرار وسایل میخانیکی که در عملیات 

میگیرند باید صرف در زمینی که قبالً پاکسازی گردیده باشد یا 

زمینی که به حیث زمین پاک شناخته میشود کار نمایند، در غیر 

آن باید تدابیر الزم گرفته شود تا امکانات منفجر شدن ماین ها در 

 زیر تایر ها یا چین ماشین های مذکور به حد اقل برسد.

در صورتی که احتمال موجودیت ماین های ضد تانک ویا مهمات 

ملی متر در ساحه متصور باشد، از روا غربال کردن  ۸۱بزرگتر از 

 استفاده صورت نمیگیرد. 

۰۰ 
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. اقدامات الزم در صورت وقوع انفجار در ۴۱

 جریان عملیات غربالی

فوراً در صورت وقوع انفجار در جریان عملیات غربالی، ماشین باید 

متوقف گردیده و خود ماشین و جالی آن باید تفتیش گردند. در 

صورتی که ماشین یا جالی آن خساره مند گردیده باشد، عملیات 

 وارده متوقف میگردد.  هم غربالی الی ترمیم صد

در صورتی که به ماشین یا جالی آن خساره وارد نشده باشد، 

 امه پیدا کند. سوپروایزر میتواند هدایت دهد تا عملیات اد

 . پاکسازی مواد غربال شده توسط دست۴۱

زمانیکه مواد غربال شده توسط دست پاکسازی میگردد، عالوه بر 

 طرزالعمل های ایمنی عادی قواعد ذیل نیز باید رعایت گردند: 

برای رسیده گی به ماین هایی که در جریان غربال کردن 

ه آموزا الزم تشخیص گردیده باشند صرف پرسونل ماین پاکی ک

 را دیده باشند میتوانند دست بکار شوند. 

پرسونل که به ماین هایی پیدا شده در جریان غربال کردن رسیده 

باس حفاظتی را پوشیده باشند. به دلیل اینکه با گی میکنند باید ل

دست زدن بیش از حد حساسیست ماین ها یا قسمت های 

دست زدن بیجا به  مختلف آن مانند فیوز ها بیشتر میگردد، از

 ماین ها باید خودداری گردد. 

در صورت امکان ماین ها باید توسط وسایلی که توسط ریموت 

کنترول اداره میشوند به داخل حفره های تخریب ماین ها انتقال 

 داده شوند تا خطری را متوجه پرسونل ماین پاکی نسازند. 

ند مکلف اند پرسونل ماین پاکی که از عملیات غربالی نظارت میکن

ریاست تا از سپر های محافظتی در مقابل اشیای پرتابی که توسط 

منظور گردیده اند استفاده نموده   انسجام وهمههنگی تطهیر ماین

گردیده اند قرار  یا در حفره های ایمنی که به همین منظور حفر

 گیرند. 

. پاکسازی مواد غربال شده توسط سگ های ۴۲

 ماین پال

زمانیکه مواد غربال شده توسط سگ های ماین پال پاکسازی 

میگردد، عالوه بر طرزالعمل های ایمنی عادی سگ های ماین 

 یاب، قواعد ذیل نیز باید رعایت گردند: 

سگ های ماین پال که برای جستجوی مواد غربال شده بکار 

میروند باید اعتبارنامۀ چک نمودن زمینی که توسط وسایل 

 روسس شده است را داشته باشند. میخانیکی پ

جستجوی مواد غربال شده توسط سگ های ماین پال باید زود تر 

روز بعد از هموار نمودن مواد غربال شده صورت نگیرد البته  ۱از 

در صورتی که در این مدت باران باریده باشد؛ و اگر باران نباریده 

 روز تمدید گردیده میتواند. ۵باشد این مدت الی 

هر یک از طبقه های مواد غربال شده  که توسط سگ های عمق 

 سانتی متر بیشتر نباشد.  ۰۳ماین پال جستجو میگردند باید از 

بعدی، تمام عالیمی که توسط سگ  هقبل از هموار نمودن طبق

های ماین پال دریافت میگردند باید توسط تیم های ماین پاکی 

 جستجو گردند. 

، تمام خاک غربال شده پالماین در صورت استفاده از سگ های 

باید صرف باالی ساحاتی هموار گردند که قبالً توسط سگ های 

 جستجو گردیده اند.  پالماین 

. ماشین های خرد کنندۀ واحذ میخانیکی ماین ۴۳

 پاکی

در حال  واحد میخانیکی ماین پاکی هماشین های خرد کنند

حاضر در افغانستان برای پاکسازی ماین ها استعمال نمیشوند اما 

در آینده احتماالً از این ماشین آالت استفاده خواهد شد. در 

صورتی که همچو ماشین ها به افغانستان آورده شوند، الزم است 

ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر قبل از استفاده از آنها در ساحه، 

ش و ارزیابی نموده و در صورت آنها را در ساحه آزمایابتداً  ماین

 ه ایسپری نمودن موفقانه این آزمایش ها و ارزیابی ها اعتبارنام

عملیاتی را برایشان صادر نماید. معیار های آزمایش و ارزیابی 

تدابیر ایمنی که در حصۀ سایر وسایل میکانیزه در افغانستان 

نیز قابل تطبیق خواهند  این ماشین ها هتطبیق میگردند در حص

 بود. 

واحد  هماشین های خرد کنند ه ایقواعد متمم ذیل نیز در حص

 میخانیکی ماین پاکی صدق میکنند: 

:  هر نوع ماشین های خرد کنندۀ واحد میخانیکی ماین پاکی لفا

باید قبل از شروع کار دارای طرزالعمل های عملیاتی معیاری 

 باشند؛

خرد کنندۀ واحد میخانیکی ماین پاکی :  هر نوع ماشین های ب

که در افغانستان استفاده میشود باید طوری عیار و اداره گردد که 

ماین پاکی  سسهوم. اشیای خطرناک از میان فک های آن نلغزند

مکلف است تا برای تفتیش وضعیت مواد پروسس شده بازرسی 

 های کنترول کیفیت داخلی را بصورت منظم اجرا نماید.

:  تمام ماشین های خرد کننده باید به اندازه یی از تحفظ زرهی ج

برخوردار باشند که در مقابل انفجار و چره های ماین های ضد 

پرسونل فشاری و چره یی و ماین های غیر فلزی ضد تانک 

 مقاومت نموده بتوانند.   
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ملی متر بیشتر  ۶۱:  مهمات منفجر ناشده یی که قطر شان از د

باشد نباید در افغانستان توسط ماشین های خرد کننده پروسس 

 شوند. 

 :  ماین های ضد تانک که دارای جعبه های آهنی هستند نبایده 

 توسط ماشین های خرد کننده پروسس شوند. 

س گردیده هرچند موادی که توسط ماشین خرد کننده پروس  و:

کنترول کیفیت  هاند پاک تلقی میگردند، ولی باز هم باید از پروس

داخلی بگذرند. این کار هم توسط دست و هم توسط سگ های 

 ماین یاب انجام شده میتواند. 

برای رسیده گی به ماین هایی که در جریان عملیات خرد   ز:

نمودن تشخیص گردیده باشند صرف پرسونل ماین پاکی که 

 ا الزم را دیده باشند میتوانند دست بکار شوند. آموز

:  پرسونل که به ماین هایی پیدا شده در جریان عملیات خرد ح

باس حفاظتی را پوشیده باشند. نمودن رسیده گی میکنند باید ل

به دلیل اینکه با دست زدن بیش از حد حساسیست ماین ها یا 

قسمت های مختلف آن مانند فیوز ها بیشتر میگردد، از دست 

 زدن بیجا به ماین ها باید خودداری گردد. 

:  در صورت امکان ماین ها باید توسط وسایلی که توسط ط

اخل حفره های تخریب ماین ها ریموت کنترول اداره میشوند به د

 انتقال داده شوند تا خطری را متوجه پرسونل ماین پاکی نسازد. 

:  پرسونل ماین پاکی که از عملیات خرد نمودن نظارت میکنند ی

مکلف اند تا از سپر های محافظتی در مقابل اشیای پرتابی که 

منظور گردیده اند  ریاست انسجام وهمههنگی تطهیر ماینتوسط 

تفاده نموده یا در حفره های ایمنی که به همین منظور حفر اس

 گردیده اند پنهان شوند.

 . ارتباطات۴۴

الزم است در تمام ماشین آالت فعال واحد ماین پاکی میکانیزه 

وسایل ارتباطی مناسب وجود داشته باشندتا راننده گان آنها در 

گزارا کار ویا کسب هدایت از  یه ایصورت ضرورت مثالً برای ارا

 آمر تیم ماین پاکی میکانیزه فوراً ارتباط برقرار ساخته بتوانند. 

وسایل ارتباطی داخل واسطه باید طوری باشند که راننده با وجود 

 صدای ماشین آواز طرف مقابل را شنیده بتواند. 

تمام وسایل ارتباطی باید در نقطۀ کنترولی و قبل از دخول 

 ساحۀ خطرناک چک گردند.  ماشین به

. طرح بندی ساحه که در آن عملیات ماین پاکی ۴۵

 به کمک واحد ماین پاکی میکانیزه صورت میگیرد

زمانیکه کار ماین پاکی در یک ساحۀ جدید آغاز میگردد، اولین 

واحدی که کار را شروع میکند واحد ماین پاکی میکانیزه است. 

حات ماین پاکی باشد؛ بطور طرح بندی ساحه باید مانند سایر سا

 مثال: 

:  یک نقطۀ کنترولی باید مشابه نقاط کنترولی سایر ساحات الف

 ماین پاکی پاکسازی و ایجاد گردد. 

:  تمام عالمت گذاری ها باید با طرزالعمل عملیاتی معیاری و ب

 معیار های امور ماین پاکی افغانستان مطابقت داشته باشند. 

د برای تخریب مهمات و مواد انفالقیه :  یک ساحه مشخص بایج

مذکور از نقطۀ  ه ایساح هپاکسازی و ایجاد گردد که فاصل

 متر کمتر نباشد.  ۰۱۱کنترولی باید از 
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 الف هضمیم

 حد اقل فواصل ایمنی که باید در زمان استفاده از وسایل پاکسازی میکانیزه در افغانستان رعایت گردند

 

 شماره
 انفجار و چره های ماین های ضد پرسونل

 (Flail/Tiller)تمام ماشین آالت به استثنای 
 فاصله

 متر ۰۱۱ مرکز سوق و اداره از محل بازرسی واسطۀ تخریب مهمات و مواد انفالقیه هفاصل 1

 متر ۱۵ محل بازرسی واسطۀ تخریب مهمات و مواد انفالقیه از ماشین در حال کار هفاصل 2

 متر ۰۱۱ مرکز سوق و اداره از ماشین در حال کار هفاصل 3

4 
پناهگاه حفاظتی از ماشین در حال کار در ساحۀ مشکوک خطرناک  بدون پرسونل ملبس با لباس حفاظتی هفاصل

 با احتمال انفجار ماین های ضد پرسونل
 متر ۱۵

5 
پناهگاه حفاظتی از ماشین در حال کار در ساحۀ مشکوک خطرناک  بدونپرسونل ملبس با لباس حفاظتی  هفاصل

 با احتمال پخش شدن چره های ماین های ضد پرسونل
 متر ۵۱

6 
پناهگاه حفاظتی از ماشین در حال کار در ساحۀ مشکوک خطرناک  ه ایپرسونل ملبس با لباس حفاظتی مع هفاصل

 با احتمال انفجار ماین های ضد پرسونل
 متر ۰۱

7 
پناهگاه حفاظتی از ماشین در حال کار در ساحۀ مشکوک خطرناک  ه ایپرسونل ملبس با لباس حفاظتی مع هفاصل

 با احتمال پخش شدن چره های ماین های ضد پرسونل
 متر ۰۱

 متر ۵۱ زرهی دیگر هزرهی از ماشین یا واسط هماشین یا واسط هفاصل 8

 متر ۰۱۱ مردم عام از محل کار واحد ماین پاکی میکانیزه هفاصل 9

 

 فاصله Flail/Tillerحد اقل فواصل ایمنی انفجار/چره های ماین ضد پرسونل در جریان عملیات ماشین های  شماره

 متر ۰۱۱ تخریب مهمات و مواد انفالقیه همرکز سوق و اداره از محل بازرسی واسط هفاصل 1

 متر ۱۵ محل بازرسی واسطۀ تخریب مهمات و مواد انفالقیه از ماشین در حال کار هفاصل 2

 متر ۰۱۱ مرکز سوق و اداره از ماشین در حال کار هفاصل 3

4 
پناهگاه حفاظتی از ماشین در حال کار در ساحۀ مشکوک خطرناک  بدونپرسونل ملبس با لباس حفاظتی  هفاصل

 ونلبا احتمال انفجار ماین های ضد پرس
 متر ۵۱

 متر ۷۵پناهگاه حفاظتی از ماشین در حال کار در ساحۀ مشکوک خطرناک  بدونپرسونل ملبس با لباس حفاظتی  هفاصل 5
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 با احتمال پخش شدن چره های ماین های ضد پرسونل

6 
مشکوک خطرناک با  هپناهگاه حفاظتی از ماشین در حال کار در ساح هپرسونل ملبس با لباس حفاظتی مع هفاصل

 احتمال انفجار ماین های ضد پرسونل
 متر ۱۵

7 
پناهگاه حفاظتی از ماشین در حال کار در ساحۀ مشکوک خطرناک با  هپرسونل ملبس با لباس حفاظتی مع هفاصل

 احتمال پخش شدن چره های ماین های ضد پرسونل
 متر ۵۱

 متر ۵۱ دیگر زرهی هزرهی از ماشین یا واسط هماشین یا واسط هفاصل 8

 متر ۰۱۱ مردم عام از محل کار واحد ماین پاکی میکانیزه هفاصل 9

 

 فاصله حد اقل فواصل ایمنی ماین های ضد تانک شماره

 متر ۱۵۱ مرکز سوق و اداره از محل بازرسی واسطۀ تخریب مهمات و مواد انفالقیه هفاصل 1

 متر ۵۱ تخریب مهمات و مواد انفالقیه از ماشین در حال کار ه ایمحل بازرسی واسط هفاصل 2

 متر ۱۵۱ مرکز سوق و اداره از ماشین در حال کار هفاصل 3

4 
مشکوک  ه ایپناهگاه حفاظتی از ماشین در حال کار در ساح بدون پرسونل ملبس با لباس حفاظتی هفاصل

 خطرناک ماین های ضد تانک
 متر ۰۱۱

5 
موقعیت/اداره کننده از راه دور/ ماین پال ملبس با لباس حفاظتی معۀ پناهگاه حفاظتی از  پرسونل تعیین کنندۀ

 ماشین در حال کار در ساحۀ مشکوک خطرناک ماین های ضد تانک
 متر ۷۵

 متر ۵۱ زرهی دیگر ه ایزرهی از ماشین یا واسط هماشین یا واسط هفاصل 6

 متر ۱۵۱ مردم عام از محل کار واحد ماین پاکی میکانیزه هفاصل 7

 

 فاصله و مواد انفالقیهکمک واحد ماین پاکی میکانیزه با عملیات تخریب مهمات  شماره

 متر ۰۵۱ مرکز سوق و اداره از محل بازرسی واسطۀ تخریب مهمات و مواد انفالقیه هفاصل 1

 متر ۰۵۱ تخریب مهمات و مواد انفالقیه از ماشین در حال کار ه ایمحل بازرسی واسط هفاصل 2

 متر ۳۱۱ مرکز سوق و اداره از ماشین در حال کار هفاصل 3

 متر ۵۱ پناهگاه حفاظتی از ماشین در حال کار ه ایپرسونل ملبس با لباس حفاظتی مع هفاصل 4
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 متر ۰۵۱ زرهی دیگر هزرهی از ماشین یا واسط ه ایماشین یا واسط هفاصل 5

 متر ۳۱۱ مردم عام از محل کار واحد ماین پاکی میکانیزه هفاصل 6
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 ماخذ:

 های بین المللی ماین پاکی ستندرد 

International Mine Action Standards 
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