
 

از حوادث  یریشگیو پ یسازمنیبا هدف ا ران،یا یاسالم یقانون کار جمهور) ۸۶و () ۸۵به استناد مواد (
حفاظت  یعال  یشورا« ۱۴۰۰/۰۶/۲۹که در جلسه مورخ » چاه یحفر دست  یمن ینامه ا نییآ«از کار،  یناش
 .گرددیم بیتصو  ریشده است، به شرح ز  شنهادیو توسط آن شورا پ یبازنگر »یفن 

 

 چاه یحفر دست  یمن یا نامهنییآ

 

 اتیاول ـ کل فصل

 

با  رانیا یاسالم یقانون کار جمهور) ۸۵به استناد ماده ( نامهنییآ نیـ     هدف و دامنه کاربرد: ا۱ماده
شده  نیچاه تدو  یحفر دست  اتیاز کار در عمل یاز حوادث ناش یریشگیکار و پ طیمح یسازمنیهدف ا

 مشمول قانون کار الزم االجرا است. یهااست و در کارگاه

 

 :روندیبه کار م لیمشروح ذ یدر معان  ریاصطالحات ز  نامهنییآ نی: در افیـ       تعار ۲ماده

 

نموده  یگذارهیاز چاه، سرما یبردارو بهره یحفار یاست که برا یحقوق  ای یقیـ     مالک چاه : شخص حق۱
 یحفار اتیعمل ایرا انجام دهد و  یحفار اتیخودش عمل تواندیمآن را بر عهده دارد. مالک چاه  تیو مالک

و انجام  یحفار فهیکه وظ یخص که در هر صورت، ش دی" واگذار نمای"مقن  ایحفر چاه"  مانکاریرا به "پ
 .شودیم دهینام یرا بر عهده دارد، مجر ییاجرا اتیعمل

 

 یحفر چاه از مهارت و تجربه کاف  نهیاست که در زم یحقوق  ای یقیحفر چاه: شخص حق مانکاریـ  پ۲
مجرب،  یانسان  یروین نیو انباره، تأم لیم راتیتعم ،یامور مربوط به حفار تیبرخوردار است و مسئول

 نیدارد که در ا هدهچاه به مالک را بر ع  لیو چاه تا مرحله تحو  زاتیاز تجه منیا یبردارو بهره ینگهدار
را اخذ نموده  یمانکاریامور پ یمن یا تیصالح دییتأ نامهیو گواه دشویم دهیحفر چاه نام یمجر نامهنییآ

 است.

 



 لیحفر چاه را بر عهده دارد. کارگران دخ فهیاست که وظ ی(چاه کن): شخص متخصص و مجرب  یـ   مقن ۳
 یمنوط به اجازه و تیو ادامه فعال یو انجام امور مربوط به حفار باشندیم یدر حفر چاه، تحت امر مقن 

حفر چاه  یرا از مالک چاه اخذ کرده باشد، مجر یحفار اتیعمل یاجرا ماً یمستق یکه مقن  یاست؛ در صورت 
 .شودیم دهینام

 

 تواندیرا بر عهده دارد و م ییاجرا اتیو انجام عمل یحفار فهیاست که وظ یحفر چاه: شخص  یـ  مجر۴
 باشد. یمقن  ایو  مانکاریمالک، پ

 

چاه و انتقال خاک، آب،  یحفار یو ابزار و لوازم مورد استفاده برا زاتیتجه یمام: به تیحفار زاتیـ  تجه۵
 .شودیاطالق م یحفار زاتیبه خارج از چاه، تجه یاستحصال  یهالجن و نخاله

 

و کارگران، با  یمقن  یبدن  یرویبا استفاده از ن است که ییهااز چاه دسته : منظور آنیـ       چاه دست ۶
 .شوندیو دلو حفر م لچهیو ب و کلنگ چاه مانند چرخ یکار سنت  لیاز وسا یریگبهره

 

چاه برخوردار است و تحت اوامر  یدر امور مربوط به حفار یاست که از تجربه کار یـ  کلنگ دار: کارگر۷
 .کندیم تیفعال یمقن 

 

و  کندیکار م یو برق  یچرخ چاه اعم از دست  یاست که به صورت مستمر بر رو یـ  چرخ کش: کارگر۸
 چاه است. یتجربه در امور مربوط به حفار یدارا

 

و  منیانجام کار ا یو مهارت برا یدانش فن  یدارا یاست که به صورت تجرب  یـ        کارگر مجرب: کارگر۹
 .باشدینظارت بر امور محوله م ای

 

کش، دار، چرخکلنگ ،یمقن  مانکار،یاعم از پ یحفار ندیدر فرآ لیاشخاص دخ هی: به کلییـ    عوامل اجرا۱۰
 .شودیاطالق م دهند؛یرا انجام م یت یفعال ای یافهیکه وظ یهر فرد یو به عبارت  یکارگر، مجر



 

 دست کارگر، و عمومًا با قدرت یبدن  یاز قوا یریگچاه است که با بهره از چرخ ی: نوع یـ    چرخ چاه دست ۱۱
 یرو حلزون و چرخ حلزون ایو  جغجغه و چرخ طانکیدار و شکابل مانند استوانه یزات یو تجه کندیکار م

 .شوندیمحور آن نصب م

 

و  ییجابجا اتیعمل ته،یسیالکتر  یرویاز ن یریگچاه است که با بهره از چرخ ی: نوع یـ    چرخ چاه موتور۱۲
 یرا بر عهده دارد و الکتروموتور آن دارا به خارج از چاه یاستحصال  یهاانتقال خاک، آب و لجن و نخاله

 .کندیبرق، به طور خودکار ترمز م انیبا قطع جر  است که یزات یو تجه ربکسیگ

 

 یاست که برا مواد مقاوم ریسا ایو  برزنت ای دداریمنج کیاز الست شکل یاسهیک یالهیـ دلو: وس۱۳
 .ردیگیقرار م مواد مورد استفاده ییو جابجا انتقال

 

و کامًال  شودیحفر م نیزم سطح به و بدون انحراف نسبت یبه طور عمود که از چاه یچاه: قسمت  لیـ م۱۴
خاک مناطق  یهاهیبه نوع جنس ال یبستگ  ،یمتراژ حفار ایاست. عمق چاه  یو شاقول  نییبه سمت پا

 دارد. یحفار

 

 دیرفتن از چاه، با نییباال و پا یبرا یاست که مجر متریسانت  ۲۰به عمق حدود  یـ     جا پا: حفره کوچک ۱۵
 . دینما هیتعب وارهید نیدر طرف متریسانت  ۵۰ها را با فواصل حداکثر آن

 

 ای زشیاز ر  یریجلوگ یاست که برا نیدر دور دهانه چاه و باالتر از سطح زم یاوارهیـ      آستانه چاه: د۱۶
 .شودیبه داخل چاه احداث م گریسقوط سنگ و خاک و نخاله و مواد د

 

 ایهرم  ایچاه به شکل مثلث  لیم نییاست که در قسمت پا ییانباره چاه، فضا ای یـ انباره چاه: انبار۱۷
ممکن است انباره به  یاجرا کرد. گاه  لیمستط ایآن را با مقاطع مربع  دی. هرگز نباشودیم هیمخروط تعب
 شود. هیتعبچاه  لیم واریدر د یحت  ایو  در عمق یانحراف  یرهایمس ای ریصورت مس

 



مسلح است که  ریغ ایفوالد، بتون مسلح و  مر،یپل مان،یسفال، س از جنس یاحلقه مین ای ـ َکَول: حلقه۱۸
. کول به دو شکل کول گرد و کول شودیم بدنه انباره استفاده ای چاه لیم وارهید زشیاز ر  یریجلوگ یبرا

شکل استفاده  یانباره از کول بادام یچاه از کول گرد و برا لهیم ی. معموًال براشودیساخته م یبادام
 .گرددیم

 

مانند: آجر و مالت  یساختمان  است که معموًال با مصالح یبه شکل حلقو ین یچ وارید ی: نوع ین یـ طوقه چ۱۹
 به یمنته نیتر از سطح زم نییپا متریسانت  ۲۰۰تا  ۱۰۰(حدود چاه  لیاز م قسمت نیدر باالتر  مان،یس

که بتوان درب چاه فاضالب را  شودیمباعث  ل،یدر مرکز م یگلدان  تیشده و ضمن تثب چاه) ساخته دهانه
از  یموارد ایو  فتراکیل ون،یکام ن،یمانند: انسان، ماش نیبسته و محکم نمود تا در اثر عبور اجسام سنگ

 نشود. زشیدهانه چاه، دچار ر  یدست از رو نیا

 

از شستشو  یریبه داخل چاه و جلوگ گرید الیورود هر س ایآب، فاضالب  تی: به منظور هدایـ     گلدان ۲۰
تا  دهندیشکل را در دهانه چاه قرار م یفیق یابدنه چاه، قطعه ایطوقه، دهانه و  واره،ید بیتخر  ای

 نیتر نییاز پا یعمود رتثقل، به صو  یرویو سپس بر اثر ن تیهدا لیبه مرکز م یگلدان  قیاز طر  االتیس
 شود. ریچاه سراز  لیم یخارج و به انتها یقسمت گلدان 

 

مواد،  یاحتمال  از سقوط یمخاطرات ناش ای بیرا از آس یمقن  که است یحفاظت  یالهی: وسیـ سپر حفاظت ۲۱
 .داردیم نگه به داخل چاه محفوظ اءیاش ای لیوسا

 

و از  نیپاکند در سطح زم ی. حفاراست لیوسا و نقل و آمد و حمل رفت یبرا یبداریش ریـ پاکند: مس۲۲
 .ابدییم ادامه چاه لیم نییآب در پا سطح یک یشده و تا نزد شروع چاه دورتر از دهانه یافاصله

 

است که به چرخ چاه  یک یپالست ایو  یکنف افیطناب بافته شده از جنس ال ای یانوار حلقه کیـ پابند: ۲۳
 .شودیوصل م

 



 یو باد یدر دو نوع برق  شتریسطوح سخت است که ب بیتخر  یبرا یالهی):  وسکوری(پ بیـ چکش تخر ۲۴
 کاربرد دارد.

 

و در  دهدیم شیاست که با کاهش حجم هوا، فشار آن را افزا یک یمکان ی: دستگاه یـ کمپرسور باد۲۵
 .ردیگیمورد استفاده قرار م یو برق  یزل یانواع د

 

  

 

 یدوم ـ مقررات عموم فصل

 

خود به عنوان  رد،یحفر چاه را شخصًا بر عهده گ اتیکه مالک چاه، عمل یـ                     در صورت ۳ماده
کارگران  یکار برا طیمح یسازمنیو ا یمقررات حفاظت  تیرعا تیو مسئول باشدیم یو در حکم مجر یمقن 

 ود را بر عهده دارد.تحت امر خ

 

واگذار  یمقن  ای مانکاریحفر چاه را به طور کامل به شخص پ اتیکه مالک چاه، عمل یـ     در صورت ۴ماده
مرتبط با  یهاتیمسئول هیو کل شودیمحسوب م یبه عنوان مجر رندهیگ مانیدر هر دو حالت پ د،ینما

 .گرددیم ضیتفو  یبه و یحفار

 

 مانکارانیچند چاه را به پ ای کیحفر  اتیمختلف عمل یهاقسمت یـ     هرگاه مالک چاه، اجرا۵ماده
 یمحسوب شده و مسئول اجرا یخود، به عنوان مجر مانیدر محدوده پ مانکاریهر پ د،یمختلف محول نما

 تیشغول فعالم اهحفر چ یکه به طور همزمان برا یمانکاران یاست؛ پ یحفاظت فن  یهانامهنییمقررات و آ
 یهمکار گریکدیمقررات مذکور با  یدر اجرا دیدر محدوده قرارداد خود، با تیهستند، عالوه بر مسئول

 .باشدیها مآن نیب یهماهنگ  جادیمسئول ا دهندهمانیو پ ندینما

 

جزء  انیمجر  ای مانکارانیمختلف را به پ یهاقسمت تواندیم یحفر چاه، در صورت  یاصل  مانکاریـ     پ۶ماده
حالت، هر شخص در محدوده  نیاجازه داده شده باشد؛ در ا یبه و مان،یکه در مفاد پ دیمحول نما گرید



 یهماهنگ  جادیو ا ظارتمسئول ن یاصل  مانکاریاست و پ یمقررات حفاظت فن  یخود، مسئول اجرا مانیپ
 ها خواهد بود.آن نیب

 

 لیوسا ایباشد که احتمال رفت و آمد افراد  ییهامحل ای یـ     چنانچه محل حفر چاه، در معابر عموم۷ماده
از تردد  اطیاحت یهاچراغ ایدهنده و عالئم هشدار من،یا یبا نصب موانع، حصارها دیوجود دارد؛ با هینقل
 .دیبه عمل آ یریها جلوگآن

 

 تیاست؛ به منظور رعا یالزام یحفار اتیعمل انیچاه، در پادهانه  یمشخص رو میـ     نصب عال۸ماده
ساختمان مشخص نمود  ییاحداث چاه را در نقشه نها قیمحل دق دیبا ،یحفار یمن یا لیفاصله و لحاظ مسا

و ورود  گریچاه د هچاه ب کیاحتمال فشار از  ،یمیاز چاه قد بیرفع ع ایو  دیتا درصورت حفر چاه جد
 وجود نداشته باشد. یفاضالب به چاه قبل  ایناخواسته آب 

 

 ممنوع است. دار،ینامساعد و ناپا ییآب و هوا طیدر شرا یحفر چاه دست  اتیعمل یـ اجرا۹ماده

 

برق و  یکشمیقطعات و س ضیتعو  رات،یتعم س،یسرو  اتیعمل یکارگران مجرب برا یریـ  بکارگ۱۰ماده
 است. یامور الزام گریو د یو حفار ییو روشنا هیتهو 

 

دار و کارگران با تجربه که از مهارت و سابقه کش و کلنگو چرخ یتوسط مقن  دیبا یحفار اتیـ  عمل۱۱ماده
 ممنوع است. ییاز عوامل اجرا یک یو اشتغال کارگر ساده به عنوان  ردیبرخوردارند، انجام پذ یکاف 

 

 لیاز سقوط مکلفند قبل از ورود به م یریشگیپ یبرا ییاز عوامل اجرا کیهر  ایکارگران و  ،یـ مقن ۱۲ماده
طناب نجات که مجزا از طناب مخصوص  کیباال آمدن، نسبت به متصل نمودن  ایرفتن  نییپا یچاه برا

 .ندیبند کامل بدن اقدام نما لیحما ای یمن یحمل مواد باشد، به کمربند ا

 

افراد  گرید ایدار و کارگران و و کلنگ یشدن مقن  زانیآو  ایبردن، باال آوردن و  نییپا ،ییـ حمل، جابجا۱۳ماده
 دست ممنوع است. نیاز ا یبکسل و قالب و پابند و موارد میبه س ییمتفرقه و عوامل اجرا



 

 لیشدن به وسا زیمستلزم تجه ات،یانجام هر گونه عمل یبه داخل چاه برا ییـ ورود عوامل اجرا۱۴ماده
دستکش و لباس کار و  ،یمن یبند ا لیطناب، کمربند حما ،یمن یاز جمله کفش و کاله ا یحفاظت فرد

 .باشدیم یو ماسک تنفس یحفاظت  یو گوش نکیدرصورت لزوم ع

 

 نیدر طرف متریسانت  ۵۰را با فواصل حداکثر  ییچاه، جاپاها لیم یحفار نیدر ح دیحفرچاه با یـ مقن ۱۵ماده
 .دینما هیرفتن از آن تعب نییباال و پا یبرا واره،ید

 

از  تواندیکه کارگر نم ییدر جاها ایاست و  متریسانت  ۹۰از  شتریها بکه قطر دهانه آن ییهاـ چاه۱۶ماده
 است. یکار در ارتفاع الزام منیورود و خروج به درون چاه استفاده کند، استفاده از سامانه ا یبرا ییجاپا

 

استفاده از  متر،یسانت ۹۰از  شتریبا قطر دهانه ب یهادر چاه ییاجرا اتیـ        در هنگام انجام عمل۱۷ماده
 است. یچاه، الزام رونیکارگران به ب عیخروج سر  یبرا ینردبان طناب 

 

 نیمجهز به قفل و بست مطمئن باشد؛ سطح زم دیبا ،یـ درب چاه و منهول منصوب در معابر عموم۱۸ماده
بر هم خوردن تعادل کارگران  جهیکفش و در نت رکردنیباشد تا منجر به گ کسانی دیبا لبه دهانه چاه با

 نشود.

 

داخل چاه با کارگران  ییارتباط عوامل اجرا یبرا یک یالکترون ای یک یمکان یارتباط  لیـ استفاده از وسا۱۹ماده
 است. یاز چاه، الزام رونیب

 

چرخ  یبر رو تیدر دهانه چاه و فعال یمیاز کارگران مجرب باشد و ضمن حضور دا دیکش باـ چرخ۲۰ماده
 .دیحاصل نما نانیافراد) اطم گریدار و دو کلنگ یداخل چاه (مقن  ییهمواره از سالمت عوامل اجرا چاه،

 



و  هیها، وسائل نقلاز دستگاه یارتعاشات ناش ریحفر گردد که تحت تاث یدر عمق دیـ انباره چاه با۲۱ماده
و عرض آن  متریسانت  ۱۵۰از  دیا. ارتفاع آن نبردیها، قرار نگساختمان ونیفوندانس قیوارده از طر  یروهاین

 یهاهیحفر انباره در ال یبرا نیهمچن ؛شود یمهاربند دیصورت با نیا ریتجاوز کند، در غ متریسانت  ۱۲۰از 
 .ردیانجام پذ هاوارهیو د سقف تیو تقو  یبندَکَول دیبا سست خاک

 

مسطح و هموار باشد تا احتمال لغزش  نیزم یبر رو دیها بااستقرار و انبار کردن کول ه،یـ محل تخل۲۲ماده
 برود. نیوقوع حوادث از ب جهیناخواسته و در نت ییجابجا ای

 

آن ممنوع  یدست  ییمجاز است و جابجا یک یـ       انتقال َکَول به داخل چاه فقط به صورت مکان۲۳ماده
 .باشدیم

 

مقاوم باشد تا  یَکَول مورد استفاده به حد کاف  دیچاه، با لیم وارهید زشیاز ر  یریشگیپ یـ برا۲۴ماده
 .دیتحمل نما یوارده را به خوب  یقائم و جانب  یفشارها

 

 یمجر فیسوم ـ وظا فصل

 

 سکیر  تیر یحفر چاه، نسبت به انجام مد اتیاز شروع عمل شیپ دیحفر چاه با یـ          مجر۲۵ماده
 .دینما یرحفظ و نگهداراقدام و مستندات مربوطه را جهت ارائه به بازرسان کا

 

 تیو وضع یو محل حفار یقبل  یهاقنوات و چاه یکارگاه، بررس طیمح یسازمنیمکلف به ا یـ مجر۲۶ماده
تردد  ریمس ،یجانب  یو ستون بناها وارهایو د هاونیتا فوندانس یفاصله محل حفار تیخاک، رعا یهاهیال

تابلوها و  اد،یز  رزآبه ایبا دفع آب  ییها، باغچه و استخر و محلاز آن یو لرزش ناش هینقل لیوسا
را از  ییعوامل اجرا دیو با باشدیم یموارد مرتبط با حفار گریو د ین یرزمیز  ساتیاطراف و تأس یهاچراغ
 . دیکارگاه مطلع نما تیوضع

 



 دیالزم را اخذ نما یهاهیدییتأ ،ینکارمایامور پ یمن یا نامهنییمکلف است؛ مطابق با آ یـ        مجر۲۷ماده
و  یمن یا یهاو دستورالعمل هانامهنییو مقررات و آ نیقوان گریو د یفن  حفاظت یعال  یو مصوبات شورا

 .دینما تیرا رعا یفن حفاظت 

 

متناسب با نوع کار را  زاتیو تجه منیحفر چاه، ابزارآالت ا اتیقبل از شروع عمل دیبا یـ        مجر۲۸ماده
از  یو دست  یکار برق  لیو وسا زاتیتجه حیاستقرار و کارکرد صح ،یریو از نحوه نصب، قرارگ دینما هیته
باالبر،  ن،یاتصال به زم یهاستمیسو دلو و طناب و قالب،  لچهیالکتروموتورها، چرخ چاه و کلنگ و ب لیقب

 .دیها نظارت نماصل نموده و بر آنحا نانیاطم یلوازم حفار گریو د ییروشنا ه،یتهو 

 

 یبرا یمن یمخاطرات ا حیضمن تشر  دیکارگران مجرب است و با یریحفر چاه مکلف به بکارگ یـ مجر۲۹ماده
 نظارت کند. زات،یها و تجهانجام کار و نحوه استفاده از دستگاه منیو ا حیصح یکارگران، بر اجرا

 

بودن  یزشیر ریقرار دهد تا از استحکام و غ دیو انباره چاه را مورد بازد لیمرتبًا م دیبا یـ  مجر۳۰ماده
متوقف شود و  ییاجرا اتیکل عمل دیبا من،یاریغ طی. در صورت مشاهده شرادیحاصل نما نانیاطم هاوارهید

 است. منیو ا داریپا طیبه شرا دنیمنوط به برطرف شدن کامل خطر و رس اتیشروع مجدد عمل

 

از سالم بودن هوا و عدم وجود  دیروزانه و هر نوبت کار، با اتیحفر چاه قبل از شروع عمل یـ مجر۳۱ماده
استحکام خاک  زانیم یبررس یچاه برا قیدق نهیمعا نی. همچنابدی نانیخطرناک در داخل چاه اطم یگازها

 است. یاماز حد و عدم حضور جانوران در چاه الز  شیانباره، عدم وجود رطوبت ب ای لیم

 

 رییهرگونه تغ پس از بارش باران و برف، وقوع طوفان و زلزله، مشاهده دیحفر چاه با یـ        مجر۳۲ماده
بعد از  ،یانفجار اتیهرگونه عمل د،یمجاور، حفر چاه جد یهایآب، گودبردار ینشت  ایشکل و ترک و رطوبت 

که باعث احتمال  یو موارد مهارهابه  یصدمات اساس ایو  یناگهان  زشیساعته در اجرا، بعد از ر  ۲۴وقفه 
را متوقف  ییاجرا اتی. در صورت احتمال خطر، فورًا عملدیاز چاه نما دیگردد، اقدام به بازد یمن ینقص در ا

. سپس اقدامات دیاقدام نما من،ینا ا طینموده و نسبت به خروج کارگران از چاه تا برطرف شدن کامل شرا
 است. یو دییمنوط به تأ هاتیشروع مجدد فعال ورفع خطر را به عمل آورد  یالزم برا

 



 دیرا در شروع هر نوبت کار، بازد چاه چرخ یکشش یهاکابل ای مکلف است طناب یـ       مجر۳۳ماده
 باشد. گرید رادیا ایگره  ،یو نقص، زدگ  بیع ،یدگ یپوس از هرگونه یتا عار دینما

 

حفاظت  لیوسا هینسبت به ته ییاجرا اتیهر گونه عمل از شروع شیپ دیحفر چاه با یـ        مجر۳۴ماده
 .دیاقدام نما تیمتناسب با نوع فعال ه،یاول یهاکمک و یفرد

 

کش و دار و چرخو کلنگ یاعم از مقن  ییرا به عوامل اجرا یمکلف است عالئم قرارداد یـ       مجر۳۵ماده
چاه،  یهمه کارگران داخل چاه و کارگر مستقر در باال یبرا دیبا میعال نیکارگران داخل چاه آموزش دهد؛ ا

 واضح و مشخص باشد. یمعن  کی یدارا

 

و موارد  یو خفگ  تیعالئم مسموم اینفس  یمکلف است در صورت بروز هرگونه تنگ  یـ  مجر۳۶ماده
ها از چاه آن عینسبت به خروج سر  گران؛یدار و دکلنگ ،یمقن  مانکار،یاعم از پ ییمشابه در عوامل اجرا

 .دیاقدام نما

 

  

 

 چهارم ـ چرخ چاه فصل

 

 زیتجه ها،هیمنوط به مهار کامل و ثابت پا ،یحفر چاه دست  یبرا یـ       استفاده از باالبر ساختمان ۳۷ماده
از سالم  نانیگردنده است؛ اطم یهاقسمت یگذار) و حفاظنگی(ارت نیاتصال به زم ستمیبه س یبدنه فلز
از مخاطرات برق  یریشگیپ یبرا دهایاتصاالت و کل یبندقیو عا کابل برق، قالببکسل،  میبودن س

 است. یالزام ،یگرفتگ 

 

در دهانه چاه مستقر  یبخش نانیبه طور ثابت و اطم دیبا یو موتور یـ       چرخ چاه، اعم از دست ۳۸ماده
شود؛ وزن بار متصل به قالب  یریشگیسقوط آن به داخل چاه پ ای دنیشود تا عالوه بر حفظ تعادل، از لغز 



و کج  نیفرو رفتن در زم ،ییبجاجا ،یشود تا احتمال واژگون  میتقس یبه صورت مساو هاهیتمام پا نیب دیبا
 شدن آن وجود نداشته باشد. بداریش ایشدن 

 

حفر  یمتر مجاز است و برا ۱۰حفر چاه با عمق کمتر از  یفقط برا یـ        استفاده از چرخ چاه دست ۳۹ماده
 .باشدیملزم به استفاده از چرخ چاه موتوردار م یحفار یاز آن مجر شیچاه با عمق ب

 

چرخ  نیباشد. ا یدگ یو پوس یاز هر گونه ترک، شکستگ  یسالم، مستحکم و عار دیـ چرخ چاه با۴۰ماده
 ایشدن کل طناب به دور آن، امکان لغزش  دهیچیدر هر دو طرف باشد تا بعد از پ ییهالبه یدارا دیبا
 چرخ چاه وجود نداشته باشد. یافتادن طناب از رو رونیب

 

از حرکت معکوس  یریجلوگ زمیقالب و مکان طانکیبه چرخ حلزون، چرخ جغجغه، ش دیـ چرخ چاه با۴۱ماده
آمدن  نیید پامجهز باشد که بتوان ییبه ترمزها نیقفل کننده دور بر عکس) و همچن ستمیو برگشت (س

 بار را کنترل کند.

 

ها و ها، تسمه و فلکهچرخ چاه موتوردار و پمپ یهانگیکوپل رو،یدهنده نانتقال یهاـ       قسمت۴۲ماده
ها، بدن با آن یاجزا ایها و انگشتان و از تماس دست یریشگیبه منظور پ دیبا یحفار زاتیتجه ریسا

باشد که احتمال ورود  ینحو به دیچرخ چاه با ربکسیکتروموتور و گال ییکشو  لیگردد. ضمنًا ر  یگذارحفاظ
 دست به منطقه خطر وجود نداشته باشد.

 

چرخ چاه  یها افق) باشد. فاصله پرهلهیحداقل چهار عدد پره (م یدارا دیبا یـ        چرخ چاه دست ۴۳ماده
 .ندیچرخ چاه را چرخانده و کنترل نما یبوده تا کارگران بتوانند به راحت  یمساو گریکدیبا  دیبا

 

به  دیبا شوندیمحور سوار م یدو طرف بر رو ای کیدر  که چاه چرخ محرک یهاـ عملکرد دسته۴۴ماده
خود  یبار از جا آمدن نییاز پا قبل ایفرستادن بار، دسته نچرخد و  نییباشد که در مرحله پا ینحو

 .دیافراد برخورد ننما با گردش نیشود تا در ح برداشته

 



ضامن مطمئن با محور در ارتباط  لهیبه وس دیمحرک جدا شونده، با یدسته یدارا ـ      چرخ چاه۴۵ماده
 جدا نگردد. ایخود خارج  یناخواسته از جا ایو  یباشد تا دسته به طور ناگهان 

 

اتصال  ستمیس زاتیمجهز به تجه دیبا یاز خطر برق گرفتگ  یریجلوگ یبرا یـ       چرخ چاه موتور۴۶ماده
چاه که با کابل  رونیب ایبرقدار شد کارگران داخل و  یچرخ چاه بر اثر اتصال  یباشد تا اگر بدنه فلز نیبه زم
 نشوند. یدر تماس هستند، دچار برق گرفتگ  یبدنه فلز ایو  یفوالد

 

به  دنیو رس کامل د که بعد از باز شدنباش یابه اندازه دیبا یکابل فوالد ایطناب  ـ       طول۴۷ماده
 بماند. یچرخ چاه، باق  قرقره یدو دور بر رو حداقل از،یمورد ن حداکثر عمق

 

کابل متصل  ایبه طناب  یو به طور مطمئن  منیا طانکیش یسالم، دارا دیچاه با ـ       قالب چرخ۴۸ماده
 یهادر برابر حداکثر بار و ضربه یتحمل کاف  دیب بانگردد. قال سریبار م یشود تا احتمال آزاد شدن ناگهان 

گونه  نیو ا لیتسمه، پروف لگرد،یم زاستفاده ا ایاستاندارد و  ریوارده را داشته باشد. بکار بردن قالب غ
 ممنوع است. ساخت قالب یمواد برا

 

باشد؛ استفاده از کابل  نیاتصال به زم ستمیس یسالم بوده و دارا دیبا یـ الکتروموتور چرخ چاه برق ۴۹ماده
و  یمن یا شیافزا یو مقاوم در برابر کشش برا منیو با اتصاالت ا یزدگ و ضد آب، بدون قیبرق سالم، عا

 است. یضرور یگرفتگ از خطر برق یریجلوگ

 

  

 

 چاه هیپنجم ـ تهو  فصل

 

سب با حجم و متنا ییهاو هواکش یک یز یف زاتیحفر چاه مکلف است با استفاده از تجه یـ  مجر۵۰ماده
آزاد اقدام  یو خطرناک داخل چاه به فضا یسم یکامل گازها هیو تخل هیچاه، نسبت به تهو  طینوع و شرا



 د؛یفراهم نما ارگرانتنفس ک یسالم برا یهوابه درون چاه همواره  یسالم و کاف  یهوا قینموده و با تزر 
 سالم، ممنوع است. یاز وجود هوا نانیو اطم یسازمنیبه داخل چاه قبل از ا ییورود عوامل اجرا

 

و  هیکانال تهو  یدارا دیبا یو بهداشت  یمن یاصول ا تیعالوه بر رعا فاضالب ای آب چاه ـ هر نوع۵۱ماده
 و خارج از دسترس افراد متفرقه باشد. مناسب هواکش

 

 ای یخرطوم یاستنشاق  ماسک کارگران به زیمستلزم تجه چاه فاضالب در داخل تیـ       فعال۵۲ماده
 یهواده  ستمیبا س یخرطوم . ماسکندیتنفس نما سالم یهوا تا همواره باشدیم فشرده یهوا با ماسک

 ستمیاز س امکان استفاده برق، یدر صورت قطع احتمال باشد تا  هم یدست  ستمیمجهز به س دیبا یبرق 
ماسک به  یهواده  ستمیتحت آموزش کار با س دیبا ،یه گردد؛ کارگر مسئول دستگاه هواد سریم یدست 

 نشود. یرسان  ژنیاختالل در اکس ایموجب قطع  ،یتعلل و ای یاط یاحت  یتا ب  ردیقرار گ یصورت دست 

 

به داخل چاه با دهانه بسته، منوط به باز کردن دهانه چاه حداقل به مدت  ییـ     ورود عوامل اجرا۵۳ماده
بعد از  ییکامل انجام شود. عوامل اجرا هیتهو  ،یمن یموارد ا تیساعت قبل از ورود است تا ضمن رعا ۲۴
 .باشندیسالم، مجاز به ورود به داخل چاه م یاز وجود هوا نانیاطم

 

و  آورانیز  یو وجود گازها ژنیات و عوارض مربوط به کمبود اکساز خطر  یریشگیپ یـ       برا۵۴ماده
کار به  طیچاه اقدام شود و چنانچه شرا یهوا هینسبت به تهو  یپمپ هواده  لهیبه وس دیخطرناک، با

فشرده و لوله  یهوابا  یبه ماسک تنفس ییعوامل اجرا دیو موثر نباشد، با یاقدام کاف  نیباشد که ا ینحو
 مجهز شوند. یخرطوم

 

 ششم ـ چاه فاضالب فصل

 

و  یمیقد فاضالب قنوات متروکه، چاه به دیجد یاحداث  انباره ایـ       هر نوع اتصال و ارتباط چاه ۵۵ماده
 موارد مشابه ممنوع است.

 



چاه  هیمستلزم تخل یمیدر جوار چاه قد دیچاه جد کیاحداث  یبرا یحفار اتیـ        شروع عمل۵۶ماده
 است. گریمصالح مستحکم د ایو پرکردن کامل آن با خاک و شفته  یمیالب قدفاض

 

قرار  یفاضالب موجود، مورد بررس یهاچاه تیموقع دیـ       در انتخاب محل حفر چاه فاضالب با۵۷ماده
موجود، رطوبت، لرزش و  یخاک، فشارها یهاهیبر اساس جنس ال دیبا میبا چاه قد دی. فاصله چاه جدردیگ
 و مرتبط شدن خود به خود دو چاه وجود نداشته باشد. زشیباشد که خطر ر  یاموارد به اندازه گرید

 

بودن چاه ممنوع  یو خال  هیاز تخل نانیاطم یـ      پرتاب اجسام مشتعل به داخل چاه فاضالب، برا۵۸ماده
 است.

 

 ایو فندک و شعله باز و  تیر مولد جرقه، کب یهاو استفاده از دستگاه اتیـ       استعمال دخان۵۹ماده
قابل  یکه احتمال گازها ییهاهرگونه جرقه و آتش در داخل چاه فاضالب و اطراف آن و داخل چاه جادیا

 یگازسنج  اتیعمل موجود دارد، ممنوع است و شروع به کار منوط به انجا یسم ایاشتعال و انفجار 
 .باشدیم

 

نصب شود  ،ین یطوقه چ یبر رو ینحو برخوردار باشد و به یاف ک از استحکام دیسر چاه با یـ گلدان ۶۰ماده
 .دینما تیچاه هدا لیرا در مرکز م فاضالب که

 

شود و سپس بر اثر  یباشد که ابتدا فاضالب وارد گلدان  یبه نحو دیـ اتصال لوله فاضالب به چاه با۶۱ماده
 یفاضالب بر رو زشیمرکز محور چاه خارج گردد تا از ر  یدر راستا ،یگلدان  ریجاذبه از سوراخ ز  یرویوزن و ن

 شود. یریشگیآن پ بیچاه و تخر  وارهید

 

 یدر محل  دیبا یحفار اتیاز عمل حاصل یو ال و گل و آب چاه فاضالب هیـ       مواد حاصل از تخل۶۲ماده
 صالحیمراجع ذ دییرد تأشود و مو  تیرعا یو بهداشت  یمن یو ا یط یمح ستیز  یارهایمع شود که هیتخل

برگشت مجدد آن  ایو امکان نفوذ  ندنک مجاور فراهم ها و اماکنساختمان یبرا یخطر چیهباشد، ضمنًا 
 باشد. وجود نداشته چاه داخلبه  فاضالب یهالوله قیاز طر  یحت 



 

فاضالب  انیمجاز است که ابتدا جر  یبه داخل چاه فاضالب در صورت  ییـ       ورود عوامل اجرا۶۳ماده
سالم به  یهوا قیو تزر  یکامل شود و با هواده  هیو تهو  هیداخل چاه تخل یقطع و سپس هوا یورود
 حاصل گردد. نانیاستنشاق، اطم یبرا یهوا فاضالب از مساعد شدن چاه داخل

 

و  یامداد یحفاظت فرد زاتیاز تجه ،یمن یمکلف است، عالوه بر طناب نجات و کمربند ا یـ مجر۶۴ماده
 .دیاستفاده نما ییعوامل اجرا یبرا یو دستگاه محافظت تنفس عیباال کشنده سر  یهاسامانه

 

 یارتفاع فاضالب برا نییو تع آب ای فاضالب گاز حاصل از جابجا شدن جادیا ین یبشیـ       پ۶۵ماده
 است. یالزام یتوسط مجر ،ییعوامل اجرا منیعملکرد ا

 

 یک یالکتر  ساتیهفتم ـ تأس فصل

 

 زاتیو تجه لیوسا گریو د کوریداخل چاه و پ هیتهو  یولت برا ۲۲۰ یـ استفاده از برق متناوب شهر۶۶ماده
 ولت استفاده نمود. ۵۰ میاز برق مستق دیداخل چاه ممنوع است و حداکثر با یک یالکتر 

 

تکه، ضد آب و فاقد  کیسالم،  دیبرق با انیانتقال جر  ای ییمخصوص روشنا اریـ       کابل س۶۷ماده
 و چند تکه و چسب خورده ممنوع است. وبیمع یو کابل ها میباشد و استفاده از س یخراش و زدگ 

 

چراغ  ه،یتهو  ستمیس ،یحفر چاه مانند چکش برق  یبرق  زاتیو تجه لیتمام وسا یـ       بدنه فلز۶۸ماده
 محافظ جان، مجهز و متصل باشند. دیو کل نیماتصال به ز  ستمیبه س دیو چرخ چاه با ییروشنا

 

در  ولت مجاز است؛ ۱۲چاه فقط با استفاده از چراغ قوه ضد جرقه با ولتاژ حداکثر  ییروشنا نیـ تأم۶۹ماده
جرقه  یدارا یهاستمیس ایشعله و  دیقابل اشتعال در آن جا محتمل باشد، نبا یکه وجود گازها ییهاچاه

 به کار برده شود.



 

دوار و قطعات متحرک با  یهاباشد که امکان تماس قسمت یل یمجهز به وسا دیـ دمنده هوا با۷۰ماده
 گردد. یریشگیها پوجود نداشته و از برخورد و تماس آن لیوسا گریو د میبدن، کابل، س یاعضا

 

در  که شودیم یادیلرزش، ارتعاش و تنش ز  جادیباعث ا بیچکش تخر  ای کوریـ        دستگاه پ۷۱ماده
موثر باشد و صدور اجازه  نیزم اتصال یو دارا منیا دیدستگاه با نیدر نظر گرفته شود. ا دیعملکرد آن با

 چاه دارد. یهاوارهیاستحکام د دییو تأ یها منوط به بررسکار با آن

 

 ریو سا هیتهو  ،ییبرق به الکتروپمپ، مدار روشنا یرویانتقال ن یـ      کابل برق مورد استفاده برا۷۲ماده
 باشد. یو فرسودگ  یاز هرگونه زدگ  یتکه، مقاوم و عار کیسالم،  دیبا یبرق  لیوسا

 

کامًال  دیبا یک یالکتر  یهادستگاه گریو د یچکش برق  یدهایها و کلها، محافظـ       اتصاالت، بست۷۳ماده
 و نقص بوده و در برابر ضربه مقاوم باشند. بیو ع یو شکستگ  یسالم، بدون زدگ 

 

قبل از ورود عوامل  دیبه داخل چاه، با بیو ورود و خروج چکش تخر  ییجابجا اتیـ        عمل۷۴ادهم
 به داخل چاه و با استفاده از طناب انجام شود. ییاجرا

 

 ایصدمه و تماس با قطعات متحرک  ش،یسا ،یدگ یدر معرض ضربه، بر  دیبرق نبا یهامیـ       س۷۵ماده
 .رندیاند، قرار گچاه نصب شده رونیب ایداخل چاه و  یکه برا ییهالوله

 

بخش  نانیمانند الکتروپمپ و موارد مشابه، مستلزم قطع اطم یبرق  یهادستگاه ریـ       تعم۷۶ماده
در محفظه مناسب و  دیبرق با انیقطع و وصل جر  یدهایاز تابلو برق قطع است. کل تهیسیالکتر  انیجر 

مجاز قرار  ریغ فرادشخص مسئول و آگاه باشد تا در دسترس ا ارین فقط در اختآ دیو کل ردیدار قرار گقفل
 .ردینگ

 



 دیبا ،یحفر چاه دست  یبرق  یهامربوط به دستگاه یحفاظت  لیو وسا نیاتصال زم زاتیـ      تجه۷۷ماده
و ملحقات  یک یالکتر  لیوسا یبرق دار به بدنه فلز یهایاز اتصال هاد یناش یهرگونه خطر برق گرفتگ 

 کند. یها را خنث آن

 

ها جدا مانند باالبرها و پمپ یک یالکتر  یمدارها گریاز د دیحفر چاه با اتیعمل ییـ       مدار روشنا۷۸ماده
از  یریجلوگ یحفاظ مناسب برا یاستاندارد و دارا دیداخل چاه با ییو المپ روشنا چیباشد . سر پ

 باشد. یشکستگ 

 

  

 

 هشتم ـ دهانه چاه فصل

 

رفت و آمد وجود دارد  ایباشد که احتمال تردد  ییهامحل ای یدر معابر عموم یـ      چنانچه حفار۷۹ماده
دهنده و با استفاده از عالئم هشدار ،یط یمح طیشرا تیبا توجه به نوع خاک و قطر دهانه چاه و رعا دیبا

منطقه  یک یرانندگان و افراد به نزد و از ورود عابران تیقابل رو  یحفاظت  یهانرده نیو تأم اطیاحت یهاچراغ
 به عمل آورد. یریجلوگ ات،یعمل

 

 دیبا رات،یتعم ای دیبرداشتن درپوش دهانه چاه به منظور بازد یبرا ایچاه و  هیـ به هنگام تخل۸۰ماده
دهانه چاه و  یناگهان  زشیاز سقوط افراد، خصوصًا به علت ر  یریجلوگ یبرا یمن یالزم ا یهاین یبشیپ

 .دیاطراف آن به عمل آ

 

 لیبه وسا زیعالوه بر تجه دیدهانه چاه مشغول به کار هستند با کیکه در نزد یـ        کارگران ۸۱ماده
طناب به محل محکم و  گریمتصل به طناب نجات مجهز شوند و سر د یمن یبه کمربند ا ،یحفاظت فرد

طناب نجات  تقسم چیباشد که ه یابه گونه دیات، باطناب نج ریبسته شود. محل اتصال و مس یداریپا
 .ردیقرار نگ شیسا ایدر معرض اجسام برنده، ضربه و 

 



 یاآستانه دیاجسام به داخل چاه، با گریاز سقوط سنگ، خاک، نخاله، ابزار و د یریجلوگ یـ      برا۸۲ماده
 گردد. هیدور دهانه چاه تعب یاز مصالح مقاوم برا متریسانت  ۱۵به ارتفاع 

 

از دو متر از دهانه چاه انبار گردد، تا  شیدر فاصله ب دیبا ،یحاصل از حفار یهاـ      خاک و نخاله۸۳ماده
 وجود نداشته باشد. ییعوامل اجرا یخطر برا جادیها به داخل چاه و امجدد آن زشیاحتمال ر 

 

باز بماند.  دینبا یحفار اتیف عملتوق ای یل یدر زمان تعط یحت  یط یشرا چیـ       دهانه چاه تحت ه۸۴ماده
به داخل چاه، درپوش  واناتیح ایاز سقوط افراد  یریجلوگ یبرا دی، با یحفار اتیعمل یل یبه هنگام تعط

 مسدود نمود. یچاه را با صفحات مقاوم و مناسب و قفل و بست محکم و مطمئن 

 

 یباشد به طور یط یمح طیچاه و شرا یمکان  تیبر اساس موقع دیـ      مصالح ساخت دهانه چاه با۸۵ماده
 را داشته باشد . یوارده و عوامل جو یاز بارها یدر برابر فشار و ضربات ناش یکه مقاومت کاف 

 

 ایکارگران تخته  ستادنیدر محل ا دیاطراف چاه، با زشیحفاظت کارگران از خطر ر  یـ        برا۸۶ماده
 ته شود .گذاش یکاف  یبا مقاومت و پهنا ییرپایز  یالوارها

 

 متریسانت  ۱۵۰از عمق حدود  مانیبا آجر و مالت س دیدهانه چاه با ین یطوقه چ اتیـ       عمل۸۷ماده
شود تا ضمن نصب درب  ساخته دهانه به یمنته چاه لیاز م قسمت نیو در باالتر  نیاز سطح زم ترنییپا

 گردد. سریم لیدر مرکز م یگلدان  تیچاه، امکان تثب

 

 یبعد از برداشتن خاک دست  ین یعمل طوقه چ دیبا ،یدست  ایبا خاک سست  یهانیـ       در زم۸۸ماده
مختلف، قبل از  یهاو روش لیبا وسا وارهیمهارکردن د لیاز قب یاط یاحت رانهیشگیو اقدامات پ ردیانجام گ

 سخت انجام شود. نیبه زم دنیرس

 

 شیبا عمق ب یدست  ایبا خاک سست  یهانیدر زم ین یطوقه چ اتیمکلف است عمل یـ        مجر۸۹ماده
 را با مالت مقاوم در برابر آب انجام دهد. متریسانت  ۱۰۰از 



 

  

 

 نهم ـ مقررات متفرقه فصل

 

نفر اشتغال به  ۳عمق، حداقل  شینفر و با افزا ۲حداقل  دیمتر با ۵تا عمق  یحفار اتیعمل یـ برا۹۰ماده
 ی. بکارگمارشودیبه گروه اضافه م گریکارگر مجرب د کیحفر انباره،  اتیکار داشته باشند و با شروع عمل

 است. یالزام ییکارگر ساده ممنوع و داشتن حداقل دو سال سابقه اجرا

 

چاه نصب  نییدر پا یبه عنوان سپر حفاظت  یالهیوس دیمتر، با ۳از  شیچاه در عمق ب یحفار یـ برا۹۱ماده
از برخورد آن با  گر،ید ءیهر گونه ش ایسنگ و خاک و دلو و  یمال سقوط احت ای زشیگردد تا به هنگام ر 

 شود. یریشگیو کارگران پ یمقن 

 

و طاق وجود نداشته باشد. در  هاوارهید زشیباشد تا احتمال ر  یبه شکل قوس دیـ سقف انباره با۹۲ماده
 دیبا د،یو سقف انباره فراهم نما وارهاید یبرا یکه شکل دادن مزبور به انباره، نتواند مقاومت کاف  یصورت 

 نمود. یریجلوگ زشیاز ر  یمهاربند لیبا وسا

 

شود  یگذارلبه پرتگاه آن حفاظ دیچاه، با لیاز سقوط کارگران داخل پاَکـند به م یریجلوگ یـ      برا۹۳ماده
 خاک کامًال مهار گردد. زشیاز ر  یریشگیپ یپاکند برا وارهیو سقف و د

 

استقرار و حفظ جان کارگران از خطر  یچاه، برا لیاز م ین یاث جان پناه در فواصل معـ       احد۹۴ماده
 است. یها به داخل چاه الزامسقوط خاک، سنگ، ابزار، دلو و نخاله ای زشیر 

 

الکترو پمپ در داخل  یو شستشو یو مشتقات نفت  ییایمیش یهاو حالل دهایـ       استفاده از اس۹۵ماده
 چاه ممنوع است.



 

ها در آن یو اساس یکل  راتیو انجام تعم یل یبا سوخت فس یهاموتور پمپ یریـ استقرار و بکارگ۹۶ماده
 داخل چاه ممنوع است.

 

محفوظ باشد  یطور دیکه در خارج از چاه قرار دارند، با ییهاـ      محل استقرار و نصب الکتروپمپ۹۷ماده
 در امان باشد. یافراد متفرقه به آن وجود نداشته و از عوامل جو یکه امکان دسترس

 

 یگردد تا دسترس هیتعب رکاریاستقرار تعم یبرا یمکان مناسب  دیـ       در محل نصب الکتروپمپ با۹۸ماده
 مقدور گردد. یاضطرار راتیو انجام تعم منیا

 

الکترو  یبر رو وارهیخاک د زشیتا احتمال ر  ردیچاه قرار گ وارهیدرون د دیبا یـ الکتروپمپ کمرچاه ۹۹ماده
 پمپ وجود نداشته باشد و در صورت باال آمدن آب چاه از غرق شدن آن محافظت گردد.

 

باشد تا به محض  یگرید لیوسا ای یک یشناور الکتر  ستمیمجهز به س دیـ      الکترو پمپ چاه با۱۰۰ماده
 .دیآب اقدام نما هیباال آمدن سطح آب، به صورت خودکار نسبت به تخل

 

در  دیبا یحفار اتیاز عمل حاصل یهاآب هیتخل  یبرا یاستقرار الکترو پمپ کمرچاه  ـ      محل ۱۰۱ماده
 هیتماس مواد تخل نیو همچن آب ای غرق شدن پمپ، نفوذ رطوبت امکان باشد که یصورت  چاه به وارهید

 با آن وجود نداشته باشد. شده

 

سقوط مواد داخل آن  ای زشیاحتمال ر  ،ییپر شود که در هنگام جابه جا یتا حد دیدلو با   ـ   ۱۰۲ماده
 .ردیخاک درون آن قرارگ یهاهیال نیب ایدر کف دلو و  دیبا یحاصل از حفار یهاوجود نداشته باشد. سنگ

 

کنند و دلو مورد  استفاده یک یاز چکمه الست آب، به دنیرس محض به دیبا حفر چاه ییـ عوامل اجرا۱۰۳ماده
 باشد. مقاوم نفوذ آب در مقابل دیبا یحفار اتیاز عمل حاصل یو ال گل ساختن خارج یبرا استفاده



 

 حداقل تیاز چاه، مستلزم رعا رونیـ خارج کردن دلو خاک و انتقال آن به ب۱۰۴ماده

و  منیو ا یتا بتوان دلو را به آسان  باشدی(دهانه چاه) م نیکف دلو با سطح زم نیفاصله ب متریسانت  ۲۰ 
طناب متصل به قالب و دلو به طور کامل  دیحالت با نیدهانه چاه خارج نمود. در ا ایبدون برخورد به چرخ 

 شده باشد. دهیچیبه دور قرقره چرخ چاه پ

 

به قالب متصل شود به  منینحو ا و به باشد کامًال مقاوم دیبا یکن در چاه ـ     دلو مورد استفاده۱۰۵ماده
 است. یحد اشباع آن الزام تیکه امکان جدا شدن ناخواسته آن وجود نداشته باشد و رعا یاگونه

 

جلسه  نیو هفتادم کصدیماده در  ۱۰۵فصل و  ۹قانون کار مشتمل بر ) ۸۵به استناد ماده ( نامهنییآنیا
قانون کار ) ۸۶و به استناد تبصره نخست ماده ( نیو تد ۱۴۰۰/۰۶/۲۹مورخ  یحفاظت فن  یعال  یشورا
 است. دهیرس یاجتماع تعاون، کار و رفاه  ریوز  بیبه تصو  ۱۴۰۰/۱۰/۷ خیدرتار 

 

) ۲۶۱و مواد ( ۱۳۶۴/۶/ ۲۱مصوب  یدست  یهاحفر چاه یو مقررات حفاظت  نامهنییآ نیگز یجا نامهنییآ نیا
 .شودیم یحفاظت فن  یعال  یشورا ۱۳۸۱/۲/۱۷مصوب  یساختمان  یهاکارگاه نامهنییآ) ۲۷۳( یال 

 

 یـ حجت اهللا عبدالملک  یاجتماع تعاون، کار و رفاه  ریوز 

 


