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مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست «آیین نامه ایمنی حفر دستی چاه»، تدوین شده در شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده (٨۶) قانون کار، منضم به لوح
فشرده آن که به استناد تبصره (١) ماده مذکور در مورخ ٧/١٠/١۴٠٠ به توشیح و تصویب وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده

است، برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.

معاون روابط کار ـ علی حسین رعیتی فرد

 

آیین نامه ایمنی حفر دستی چاه

به استناد مواد (٨۵) و (٨۶) قانون کار جمھوری اسالمی ایران، با ھدف ایمن سازی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، «آیین نامه
ایمنی حفر دستی چاه» که در جلسه مورخ ٢٩/٠۶/١۴٠٠ «شورای عالی حفاظت فنی» بازنگری و توسط آن شورا پیشنھاد شده

است، به شرح زیر تصویب می گردد.

آیین نامه ایمنی حفر دستی چاه

فصل اول ـ کلیات

ماده١ـ     ھدف و دامنه کاربرد: این آیین نامه به استناد ماده (٨۵) قانون کار جمھوری اسالمی ایران با ھدف ایمن سازی محیط کار و
پیشگیری از حوادث ناشی از کار در عملیات حفر دستی چاه تدوین شده است و در کارگاه ھای مشمول قانون کار الزم االجرا است.

ماده٢ـ       تعاریف: در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

١ـ     مالک چاه : شخص حقیقی یا حقوقی است که برای حفاری و بھره برداری از چاه، سرمایه گذاری نموده و مالکیت آن را بر عھده
دارد. مالک چاه می تواند خودش عملیات حفاری را انجام دھد و یا عملیات حفاری را به "پیمانکار حفر چاه" یا "مقنی" واگذار نماید که

در ھر صورت، شخصی که وظیفه حفاری و انجام عملیات اجرایی را بر عھده دارد، مجری نامیده می شود.

٢ـ  پیمانکار حفر چاه: شخص حقیقی یا حقوقی است که در زمینه حفر چاه از مھارت و تجربه کافی برخوردار است و مسئولیت امور
مربوط به حفاری، تعمیرات میل و انباره، تأمین نیروی انسانی مجرب، نگھداری و بھره برداری ایمن از تجھیزات و چاه تا مرحله تحویل چاه
به مالک را بر عھده دارد که در این آیین نامه مجری حفر چاه نامیده می شود و گواھینامه تأیید صالحیت ایمنی امور پیمانکاری را اخذ

نموده است.

٣ـ   مقنی (چاه کن): شخص متخصص و مجربی است که وظیفه حفر چاه را بر عھده دارد. کارگران دخیل در حفر چاه، تحت امر مقنی
می باشند و انجام امور مربوط به حفاری و ادامه فعالیت منوط به اجازه وی است؛ در صورتی که مقنی مستقیماً اجرای عملیات حفاری

را از مالک چاه اخذ کرده باشد، مجری حفر چاه نامیده می شود.

۴ـ  مجری حفر چاه: شخصی است که وظیفه حفاری و انجام عملیات اجرایی را بر عھده دارد و می تواند مالک، پیمانکار و یا مقنی
باشد.



۵ـ  تجھیزات حفاری: به تمامی تجھیزات و ابزار و لوازم مورد استفاده برای حفاری چاه و انتقال خاک، آب، لجن و نخاله ھای استحصالی
به خارج از چاه، تجھیزات حفاری اطالق می شود.

۶ـ       چاه دستی: منظور آن  دسته  از چاه ھایی  است که  با استفاده از نیروی  بدنی  مقنی و کارگران، با بھره گیری از وسایل  کار
سنتی  مانند چرخ  چاه  و کلنگ  و بیلچه  و دلو حفر می شوند.

٧ـ  کلنگ دار: کارگری است که از تجربه کاری در امور مربوط به حفاری چاه برخوردار است و تحت اوامر مقنی فعالیت می کند.

٨ـ  چرخ کش: کارگری است که به صورت مستمر بر روی چرخ چاه اعم از دستی و برقی کار می کند و دارای تجربه در امور مربوط به
حفاری چاه است.

٩ـ        کارگر مجرب: کارگری است که به صورت تجربی دارای دانش فنی و مھارت برای انجام کار ایمن و یا نظارت بر امور محوله
می باشد.

١٠ـ    عوامل اجرایی: به کلیه اشخاص دخیل در فرآیند حفاری اعم از پیمانکار، مقنی، کلنگ دار، چرخ کش، کارگر، مجری و به عبارتی
ھر فردی که وظیفه ای یا فعالیتی را انجام می دھند؛ اطالق می شود.

١١ـ    چرخ چاه دستی: نوعی از چرخ  چاه است که با بھره گیری از قوای بدنی و عموماً با قدرت  دست کارگر،  کار می کند و تجھیزاتی
مانند استوانه  کابل  دار و شیطانک و چرخ  جغجغه  و یا حلزون  و چرخ  حلزون  روی  محور آن نصب می شوند.

١٢ـ    چرخ چاه موتوری: نوعی از چرخ  چاه است که با بھره گیری از نیروی الکتریسیته، عملیات جابجایی و انتقال خاک، آب و لجن و
نخاله ھای استحصالی به خارج از چاه را بر عھده دارد و الکتروموتور آن دارای گیربکس و تجھیزاتی است که  با قطع جریان برق، به طور

خودکار ترمز می کند.

١٣ـ دلو: وسیله  ای کیسه ای شکل  از الستیک  منجیددار یا برزنت  و یا سایر مواد مقاوم  است که برای انتقال  و جابجایی مواد مورد
استفاده  قرار می گیرد.

١۴ـ میل چاه: قسمتی  از چاه  که  به طور عمودی  و بدون انحراف نسبت  به  سطح  زمین  حفر می شود و کامالً به سمت پایین و
شاقولی است. عمق چاه یا متراژ حفاری، بستگی به نوع جنس الیه ھای خاک مناطق حفاری دارد.

١۵ـ     جا پا: حفره کوچکی به عمق حدود ٢٠ سانتی متر است که مجری برای باال و پایین رفتن از چاه، باید آن ھا را با فواصل حداکثر
۵٠ سانتی متر در طرفین دیواره تعبیه نماید .

١۶ـ      آستانه چاه: دیواره ای در دور دھانه چاه و باالتر از سطح زمین است که برای جلوگیری از ریزش یا سقوط سنگ و خاک و نخاله
و مواد دیگر به داخل چاه احداث می شود.

١٧ـ انباره چاه: انباری یا انباره چاه، فضایی است که در قسمت پایین میل چاه به شکل مثلث یا ھرم یا مخروط تعبیه می شود. ھرگز
نباید آن را با مقاطع مربع یا مستطیل اجرا کرد. گاھی ممکن است انباره به صورت مسیر یا مسیرھای  انحرافی در عمق  و یا حتی در

دیوار میل  چاه  تعبیه شود.

١٨ـ َکَول: حلقه  یا نیم  حلقه ای  از جنس  سفال، سیمان، پلیمر، فوالد، بتون مسلح و یا غیر مسلح است که برای  جلوگیری  از ریزش 
دیواره  میل  چاه  یا بدنه انباره استفاده  می  شود. کول به دو شکل کول گرد و کول بادامی ساخته می شود. معموالً برای میله چاه از کول

گرد و برای انباره از کول بادامی شکل استفاده می گردد.

١٩ـ طوقه چینی: نوعی دیوار چینی به شکل حلقوی  است که معموالً با مصالح  ساختمانی مانند: آجر و مالت سیمان،  در باالترین 
قسمت  از میل  چاه  (حدود ١٠٠ تا ٢٠٠ سانتی متر پایین تر از سطح زمین منتھی  به  دھانه  چاه) ساخته  شده و ضمن تثبیت گلدانی در
مرکز میل، باعث می شود که بتوان درب چاه فاضالب را بسته و محکم نمود تا در اثر عبور اجسام سنگین مانند: انسان، ماشین،

کامیون، لیفتراک و یا مواردی از این دست از روی دھانه چاه، دچار ریزش نشود.

٢٠ـ     گلدانی: به منظور ھدایت آب، فاضالب یا ورود ھر سیال دیگر به داخل چاه و جلوگیری از شستشو یا تخریب دیواره، طوقه،
دھانه و یا بدنه چاه، قطعه ای قیفی شکل را در دھانه چاه قرار می دھند تا سیاالت از طریق گلدانی به مرکز میل ھدایت و سپس بر اثر

نیروی ثقل، به صورت عمودی از پایین ترین قسمت گلدانی خارج و به انتھای میل چاه سرازیر شود.

٢١ـ سپر حفاظتی: وسیله ای  حفاظتی  است  که  مقنی  را از آسیب  یا مخاطرات ناشی  از سقوط  احتمالی  مواد، وسایل یا اشیاء به
داخل چاه محفوظ  نگه  می دارد.

٢٢ـ پاکند: مسیر شیبداری  برای رفت  و آمد و حمل  و نقل  وسایل  است . حفاری پاکند در سطح زمین و از فاصله  ای  دورتر از دھانه  چاه 
شروع  شده و تا نزدیکی  سطح  آب در پایین میل چاه  ادامه  می یابد.

٢٣ـ پابند: یک نوار حلقه ای یا طناب بافته شده از جنس الیاف کنفی و یا پالستیکی است که به چرخ چاه وصل می شود.

٢۴ـ چکش تخریب (پیکور):  وسیله ای برای تخریب سطوح سخت است که بیشتر در دو نوع برقی و بادی کاربرد دارد.

٢۵ـ کمپرسور بادی: دستگاھی مکانیکی است که با کاھش حجم ھوا، فشار آن را افزایش می دھد و در انواع دیزلی و برقی مورد
استفاده قرار می گیرد.

 



فصل دوم ـ مقررات عمومی

ماده٣ـ                     در صورتی که مالک چاه، عملیات حفر چاه را شخصاً بر عھده گیرد، خود به عنوان مقنی و در حکم مجری
می باشد و مسئولیت رعایت مقررات حفاظتی و ایمن سازی محیط کار برای کارگران تحت امر خود را بر عھده دارد.

ماده۴ـ     در صورتی که مالک چاه، عملیات حفر چاه را به طور کامل به شخص پیمانکار یا مقنی واگذار نماید، در ھر دو حالت پیمان
گیرنده به عنوان مجری محسوب می شود و کلیه مسئولیت ھای مرتبط با حفاری به وی تفویض می گردد.

ماده۵ـ     ھرگاه مالک چاه، اجرای قسمت ھای مختلف عملیات حفر یک یا چند چاه را به پیمانکاران مختلف محول نماید، ھر پیمانکار
در محدوده پیمان خود، به عنوان مجری محسوب شده و مسئول اجرای مقررات و آیین نامه ھای حفاظت فنی است؛ پیمانکارانی که به
طور ھمزمان برای حفر چاه مشغول فعالیت ھستند، عالوه بر مسئولیت در محدوده قرارداد خود، باید در اجرای مقررات مذکور با یکدیگر

ھمکاری نمایند و پیمان دھنده مسئول ایجاد ھماھنگی بین آن ھا می باشد.

ماده۶ـ     پیمانکار اصلی حفر چاه، در صورتی می تواند قسمت ھای مختلف را به پیمانکاران یا مجریان جزء دیگر محول نماید که در
مفاد پیمان، به وی اجازه داده شده باشد؛ در این حالت، ھر شخص در محدوده پیمان خود، مسئول اجرای مقررات حفاظت فنی است

و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد ھماھنگی بین آن ھا خواھد بود.

ماده٧ـ     چنانچه محل حفر چاه، در معابر عمومی یا محل ھایی باشد که احتمال رفت و آمد افراد یا وسایل نقلیه وجود دارد؛ باید با
نصب موانع، حصارھای ایمن، عالئم ھشدار دھنده و یا چراغ ھای احتیاط از تردد آن ھا جلوگیری به عمل آید.

ماده٨ـ     نصب عالیم  مشخص روی دھانه  چاه، در پایان عملیات حفاری الزامی است؛ به منظور رعایت فاصله و لحاظ مسایل ایمنی
حفاری، باید محل دقیق احداث چاه را در نقشه نھایی ساختمان مشخص نمود تا درصورت حفر چاه جدید و یا رفع عیب از چاه قدیمی،

احتمال فشار از یک چاه به چاه دیگر و ورود ناخواسته آب یا فاضالب به چاه قبلی وجود نداشته باشد.

ماده٩ـ اجرای عملیات حفر چاه دستی در شرایط آب و ھوایی نامساعد و ناپایدار، ممنوع است.

ماده١٠ـ  بکارگیری کارگران مجرب برای عملیات سرویس، تعمیرات، تعویض قطعات و سیم کشی برق و تھویه و روشنایی و حفاری و
دیگر امور الزامی است.

ماده١١ـ  عملیات حفاری باید توسط مقنی و چرخ کش و کلنگ دار و کارگران با تجربه که از مھارت و سابقه کافی برخوردارند، انجام
پذیرد و اشتغال کارگر ساده به عنوان یکی از عوامل اجرایی ممنوع است.

ماده١٢ـ مقنی، کارگران و یا ھر یک از عوامل اجرایی برای پیشگیری از سقوط مکلفند قبل از ورود به میل چاه برای پایین رفتن یا باال
آمدن، نسبت به متصل نمودن یک طناب نجات که مجزا از طناب مخصوص حمل مواد باشد، به کمربند ایمنی یا حمایل بند کامل بدن

اقدام نمایند.

ماده١٣ـ حمل، جابجایی، پایین بردن، باال آوردن و یا آویزان شدن مقنی و کلنگ دار و کارگران و یا دیگر افراد متفرقه و عوامل اجرایی به
سیم بکسل و قالب و پابند و مواردی از این دست ممنوع است.

ماده١۴ـ ورود عوامل اجرایی به داخل چاه برای انجام ھر گونه عملیات، مستلزم تجھیز شدن به وسایل حفاظت فردی از جمله کفش
و کاله ایمنی، طناب، کمربند حمایل بند ایمنی، دستکش و لباس کار و درصورت لزوم عینک و گوشی حفاظتی و ماسک تنفسی

می باشد.

ماده١۵ـ مقنی حفرچاه باید در حین حفاری میل چاه، جاپاھایی را با فواصل حداکثر ۵٠ سانتی متر در طرفین دیواره، برای باال و پایین
رفتن از آن تعبیه نماید.

ماده١۶ـ چاه ھایی که قطر دھانه آن ھا بیشتر از ٩٠ سانتی متر است و یا در جاھایی که کارگر نمی تواند از جاپایی برای ورود و خروج
به درون چاه استفاده کند، استفاده از سامانه ایمن کار در ارتفاع الزامی است.

ماده١٧ـ        در ھنگام انجام عملیات اجرایی در چاه ھای با قطر دھانه بیشتر از ٩٠سانتی متر، استفاده از نردبان طنابی برای خروج
سریع کارگران به بیرون چاه، الزامی است.

ماده١٨ـ درب چاه و منھول منصوب در معابر عمومی، باید مجھز به قفل و بست مطمئن باشد؛ سطح زمین با لبه دھانه چاه باید
یکسان باشد تا منجر به گیرکردن کفش و در نتیجه بر ھم خوردن تعادل کارگران نشود.

ماده١٩ـ استفاده از وسایل ارتباطی مکانیکی یا الکترونیکی برای ارتباط عوامل اجرایی داخل چاه با کارگران بیرون از چاه، الزامی
است.

ماده٢٠ـ چرخ کش باید از کارگران مجرب باشد و ضمن حضور دایمی در دھانه چاه و فعالیت بر روی چرخ چاه، ھمواره از سالمت عوامل
اجرایی داخل چاه (مقنی و کلنگ دار و دیگر افراد) اطمینان حاصل نماید.

ماده٢١ـ انباره چاه باید در عمقی حفر گردد که تحت تاثیر ارتعاشات ناشی از دستگاه ھا، وسائل نقلیه و نیروھای وارده از طریق
فوندانسیون ساختمان ھا، قرار نگیرد. ارتفاع آن نباید از ١۵٠ سانتی متر و عرض آن از ١٢٠ سانتی متر تجاوز کند، در غیر این صورت باید

مھاربندی شود؛ ھمچنین برای حفر انباره در الیه ھای  سست خاک  باید َکَول  بندی  و تقویت  سقف  و دیواره ھا انجام پذیرد.

ماده٢٢ـ محل تخلیه، استقرار و انبار کردن کول  ھا باید بر روی زمین مسطح و ھموار باشد تا احتمال لغزش یا جابجایی ناخواسته و در
نتیجه وقوع حوادث از بین برود.



ماده٢٣ـ       انتقال َکَول به داخل چاه فقط به صورت مکانیکی مجاز است و جابجایی دستی آن ممنوع می باشد.

ماده٢۴ـ برای پیشگیری از ریزش دیواره میل چاه، باید َکَول مورد استفاده به حد کافی مقاوم باشد تا فشارھای قائم و جانبی وارده را
به خوبی تحمل نماید.

فصل سوم ـ وظایف مجری

ماده٢۵ـ          مجری حفر چاه باید پیش از شروع عملیات حفر چاه، نسبت به انجام مدیریت ریسک اقدام و مستندات مربوطه را
جھت ارائه به بازرسان کارحفظ و نگھداری نماید.

ماده٢۶ـ مجری مکلف به ایمن سازی محیط کارگاه، بررسی قنوات و چاه ھای قبلی و محل حفاری و وضعیت الیه ھای خاک، رعایت
فاصله محل حفاری تا فوندانسیون ھا و دیوارھا و ستون بناھای جانبی، مسیر تردد وسایل نقلیه و لرزش ناشی از آن ، باغچه و استخر
و محل ھایی با دفع آب یا ھرزآب زیاد، تابلوھا و چراغ ھای اطراف و تأسیسات زیرزمینی و دیگر موارد مرتبط با حفاری می باشد و باید

عوامل اجرایی را از وضعیت کارگاه مطلع نماید .

ماده٢٧ـ        مجری مکلف است؛ مطابق با آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، تأییدیه ھای الزم را اخذ نماید و مصوبات شورای  عالی
 حفاظت   فنی و دیگر قوانین و مقررات و آیین نامه ھا و دستورالعمل ھای ایمنی و حفاظت  فنی را رعایت نماید.

ماده٢٨ـ        مجری باید قبل از شروع عملیات حفر چاه، ابزارآالت ایمن و تجھیزات متناسب با نوع کار را تھیه نماید و از نحوه نصب،
قرارگیری، استقرار و کارکرد صحیح تجھیزات و وسایل کار برقی و دستی از قبیل الکتروموتورھا، چرخ چاه و کلنگ و بیلچه و دلو و طناب

و قالب، سیستم ھای اتصال به زمین، باالبر، تھویه، روشنایی و دیگر لوازم حفاری اطمینان حاصل نموده و بر آن ھا نظارت نماید.

ماده٢٩ـ مجری حفر چاه مکلف به بکارگیری کارگران مجرب است و باید ضمن تشریح مخاطرات ایمنی برای کارگران، بر اجرای صحیح و
ایمن انجام کار و نحوه استفاده از دستگاه ھا و تجھیزات، نظارت کند.

ماده٣٠ـ  مجری باید مرتباً میل و انباره چاه را مورد بازدید قرار دھد تا از استحکام و غیر ریزشی بودن دیواره ھا اطمینان حاصل نماید. در
صورت مشاھده شرایط غیر ایمن، باید کل عملیات اجرایی متوقف شود و شروع مجدد عملیات منوط به برطرف شدن کامل خطر و

رسیدن به شرایط پایدار و ایمن است.

ماده٣١ـ مجری حفر چاه قبل از شروع عملیات روزانه و ھر نوبت کار، باید از سالم بودن ھوا و عدم وجود گازھای خطرناک در داخل چاه
اطمینان یابد. ھمچنین معاینه دقیق چاه برای بررسی میزان استحکام خاک میل یا انباره، عدم وجود رطوبت بیش از حد و عدم حضور

جانوران در چاه الزامی است.

ماده٣٢ـ        مجری حفر چاه باید پس از بارش باران و برف، وقوع طوفان و زلزله، مشاھده  ھرگونه تغییر شکل و ترک و رطوبت یا
نشتی آب، گودبرداری ھای مجاور، حفر چاه جدید، ھرگونه عملیات انفجاری، بعد از وقفه ٢۴ ساعته در اجرا، بعد از ریزش ناگھانی و یا
صدمات اساسی به مھارھا و مواردی که باعث احتمال نقص در ایمنی گردد، اقدام به بازدید از چاه نماید. در صورت احتمال خطر، فوراً
عملیات اجرایی را متوقف نموده و نسبت به خروج کارگران از چاه تا برطرف شدن کامل شرایط نا ایمن، اقدام نماید. سپس اقدامات

الزم برای رفع خطر را به عمل آورد و شروع مجدد فعالیت ھا منوط به تأیید وی است.

ماده٣٣ـ       مجری مکلف است طناب  یا کابل ھای کششی چرخ  چاه  را در شروع ھر نوبت کار، بازدید نماید تا عاری  از ھرگونه 
پوسیدگی، عیب و نقص، زدگی، گره یا ایراد دیگر باشد.

ماده٣۴ـ        مجری حفر چاه باید پیش از شروع  ھر گونه عملیات اجرایی نسبت به تھیه وسایل حفاظت فردی و  کمک ھای  اولیه، 
متناسب با نوع فعالیت اقدام نماید.

ماده٣۵ـ       مجری مکلف است عالئم قراردادی را به عوامل اجرایی اعم از مقنی و کلنگ دار و چرخ کش و کارگران داخل چاه آموزش
دھد؛ این عالیم باید برای ھمه کارگران داخل چاه و کارگر مستقر در باالی چاه، دارای یک معنی واضح و مشخص باشد.

ماده٣۶ـ  مجری مکلف است در صورت بروز ھرگونه تنگی نفس یا عالئم مسمومیت و خفگی و موارد مشابه در عوامل اجرایی اعم از
پیمانکار، مقنی، کلنگ دار و دیگران؛ نسبت به خروج سریع آن ھا از چاه اقدام نماید.

 

فصل چھارم ـ چرخ چاه

ماده٣٧ـ       استفاده از باالبر ساختمانی برای حفر چاه دستی، منوط به مھار کامل و ثابت پایه ھا، تجھیز بدنه فلزی به سیستم
اتصال به زمین (ارتینگ) و حفاظ گذاری قسمت ھای گردنده است؛ اطمینان از سالم بودن سیم بکسل، کابل برق، قالب  و عایق بندی 

اتصاالت و کلیدھا برای پیشگیری از مخاطرات برق گرفتگی، الزامی است.

ماده٣٨ـ       چرخ چاه، اعم از دستی و موتوری باید به طور ثابت و اطمینان بخشی در دھانه چاه مستقر شود تا عالوه بر حفظ
تعادل، از لغزیدن یا سقوط آن به داخل چاه پیشگیری شود؛ وزن بار متصل به قالب باید بین تمام پایه ھا به صورت مساوی تقسیم شود

تا احتمال واژگونی، جابجایی، فرو رفتن در زمین و کج شدن یا شیبدار شدن آن وجود نداشته باشد.

ماده٣٩ـ        استفاده از چرخ چاه دستی فقط برای حفر چاه با عمق کمتر از ١٠ متر مجاز است و برای حفر چاه با عمق بیش از آن
مجری حفاری ملزم به استفاده از چرخ چاه موتوردار می باشد.

ماده۴٠ـ چرخ چاه باید سالم، مستحکم و عاری از ھر گونه ترک، شکستگی و پوسیدگی باشد. این چرخ باید دارای لبه ھایی در ھر دو
طرف باشد تا بعد از پیچیده شدن کل طناب به دور آن، امکان لغزش یا بیرون افتادن طناب از روی چرخ چاه وجود نداشته باشد.



ماده۴١ـ چرخ چاه باید به چرخ حلزون، چرخ جغجغه، شیطانک قالب و مکانیزم جلوگیری از حرکت معکوس و برگشت (سیستم قفل
کننده دور بر عکس) و ھمچنین به ترمزھایی مجھز باشد که بتواند پایین آمدن بار را کنترل کند.

ماده۴٢ـ       قسمت ھای انتقال دھنده نیرو، کوپلینگ ھای چرخ چاه موتوردار و پمپ ھا، تسمه و فلکه ھا و سایر تجھیزات حفاری باید به
منظور پیشگیری از تماس دست ھا و انگشتان و یا اجزای بدن با آن ھا، حفاظ گذاری گردد. ضمناً ریل کشویی الکتروموتور و گیربکس چرخ

چاه باید به نحوی باشد که احتمال ورود دست به منطقه خطر وجود نداشته باشد.

ماده۴٣ـ        چرخ چاه دستی باید دارای حداقل چھار عدد پره (میله) باشد. فاصله پره ھا افقی چرخ چاه باید با یکدیگر  مساوی بوده
تا کارگران بتوانند به راحتی چرخ چاه را چرخانده و کنترل نمایند.

ماده۴۴ـ عملکرد دسته ھای  محرک  چرخ  چاه  که  در یک  یا دو طرف بر روی  محور سوار می شوند باید به نحوی باشد که در مرحله پایین 
فرستادن بار، دسته نچرخد و یا قبل  از پایین  آمدن  بار از جای  خود برداشته  شود تا در حین  گردش  با  افراد برخورد ننماید.

ماده۴۵ـ      چرخ چاه  دارای دسته ی محرک جدا شونده، باید به وسیله ضامن مطمئن با محور در ارتباط باشد تا دسته به طور
ناگھانی و یا ناخواسته از جای خود خارج یا جدا نگردد.

ماده۴۶ـ       چرخ چاه موتوری برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی باید مجھز به تجھیزات سیستم اتصال به زمین باشد تا اگر بدنه
فلزی چرخ چاه بر اثر اتصالی برقدار شد کارگران داخل و یا بیرون چاه که با کابل فوالدی و یا بدنه فلزی در تماس ھستند، دچار برق

گرفتگی نشوند.

ماده۴٧ـ       طول  طناب یا کابل فوالدی باید به اندازه ای باشد که بعد از باز شدن  کامل  و رسیدن به حداکثر عمق  مورد نیاز، حداقل  دو
دور بر روی  قرقره  چرخ چاه، باقی بماند.

ماده۴٨ـ       قالب چرخ  چاه باید سالم، دارای شیطانک ایمن و به طور مطمئنی به طناب یا کابل متصل شود تا احتمال آزاد شدن
ناگھانی بار میسر نگردد. قالب باید تحمل کافی در برابر حداکثر بار و ضربه ھای وارده را داشته باشد. بکار بردن قالب غیر استاندارد و یا

استفاده از میلگرد، تسمه، پروفیل و این گونه مواد برای ساخت قالب  ممنوع است.

ماده۴٩ـ الکتروموتور چرخ چاه برقی باید سالم بوده و دارای سیستم اتصال به زمین باشد؛ استفاده از کابل برق سالم، عایق و ضد
آب، بدون زدگی و با اتصاالت ایمن و مقاوم در برابر کشش برای افزایش ایمنی و جلوگیری از خطر برق گرفتگی ضروری است.

 

فصل پنجم ـ تھویه چاه

ماده۵٠ـ  مجری حفر چاه مکلف است با استفاده از تجھیزات فیزیکی و ھواکش ھایی متناسب با حجم و نوع و شرایط چاه، نسبت به
تھویه و تخلیه کامل گازھای سمی و خطرناک داخل چاه به فضای آزاد اقدام نموده و با تزریق ھوای سالم و کافی به درون چاه ھمواره
 ھوای سالم برای تنفس کارگران فراھم نماید؛ ورود عوامل اجرایی به داخل چاه قبل از ایمن سازی و اطمینان از وجود ھوای سالم،

ممنوع است.

ماده۵١ـ ھر نوع  چاه  آب  یا فاضالب  عالوه بر رعایت  اصول ایمنی  و بھداشتی باید  دارای  کانال تھویه  و ھواکش  مناسب  و خارج از
دسترس افراد متفرقه باشد.

ماده۵٢ـ       فعالیت در داخل  چاه فاضالب  مستلزم تجھیز کارگران به  ماسک  استنشاقی  خرطومی  یا ماسک  با  ھوای  فشرده 
می باشد تا ھمواره  ھوای  سالم  تنفس نمایند. ماسک  خرطومی  با سیستم  ھوادھی  برقی  باید مجھز به سیستم  دستی ھم  باشد تا
 در صورت قطع احتمالی برق،  امکان استفاده  از سیستم  دستی  میسر گردد؛ کارگر مسئول دستگاه ھوادھی، باید تحت آموزش کار با

سیستم  ھوادھی  ماسک به صورت دستی قرار گیرد تا بی   احتیاطی یا تعلل وی، موجب قطع یا اختالل در اکسیژن  رسانی نشود.

ماده۵٣ـ     ورود عوامل اجرایی به داخل چاه با دھانه بسته، منوط به باز کردن دھانه چاه حداقل به مدت ٢۴ ساعت قبل از ورود
است تا ضمن رعایت موارد ایمنی، تھویه کامل انجام شود. عوامل اجرایی بعد از اطمینان از وجود ھوای سالم، مجاز به ورود به داخل

چاه می باشند.

ماده۵۴ـ       برای پیشگیری از خطرات و عوارض مربوط به کمبود اکسیژن و وجود گازھای زیان آور و خطرناک، باید به وسیله پمپ
ھوادھی نسبت به تھویه ھوای چاه اقدام شود و چنانچه شرایط کار به نحوی باشد که این اقدام کافی و موثر نباشد، باید عوامل

اجرایی به ماسک تنفسی با ھوای فشرده و لوله خرطومی مجھز شوند.

فصل ششم ـ چاه فاضالب

ماده۵۵ـ       ھر نوع اتصال و ارتباط چاه یا انباره  احداثی  جدید به  قنوات متروکه، چاه  فاضالب  قدیمی و موارد مشابه ممنوع است.

ماده۵۶ـ        شروع عملیات حفاری برای احداث یک چاه جدید در جوار چاه قدیمی مستلزم تخلیه چاه فاضالب قدیمی و پرکردن
کامل آن با خاک و شفته یا مصالح مستحکم دیگر است.

ماده۵٧ـ       در انتخاب محل حفر چاه فاضالب باید موقعیت چاه ھای فاضالب موجود، مورد بررسی قرار گیرد. فاصله چاه جدید با چاه
قدیم باید بر اساس جنس الیه ھای خاک، فشارھای موجود، رطوبت، لرزش و دیگر موارد به اندازه ای باشد که خطر ریزش و مرتبط

شدن خود به خود دو چاه وجود نداشته باشد.

ماده۵٨ـ      پرتاب اجسام مشتعل به داخل چاه فاضالب، برای اطمینان از تخلیه و خالی بودن چاه ممنوع است.



ماده۵٩ـ       استعمال دخانیات و استفاده از دستگاه ھای مولد جرقه، کبریت و فندک و شعله باز و یا ایجاد ھرگونه جرقه و آتش در
داخل چاه فاضالب و اطراف آن و داخل چاه ھایی که احتمال گازھای قابل اشتعال و انفجار یا سمی وجود دارد، ممنوع است و شروع به

کار منوط به انجام عملیات گازسنجی می باشد.

ماده۶٠ـ گلدانی سر چاه باید از استحکام  کافی  برخوردار باشد و به  نحوی  بر روی طوقه چینی، نصب شود که  فاضالب  را در مرکز میل
چاه ھدایت نماید .

ماده۶١ـ اتصال لوله فاضالب به چاه باید به نحوی باشد که ابتدا فاضالب وارد گلدانی شود و سپس بر اثر وزن و نیروی جاذبه از سوراخ
زیر گلدانی، در راستای مرکز محور چاه خارج گردد تا از ریزش فاضالب بر روی دیواره چاه و تخریب آن پیشگیری شود.

ماده۶٢ـ       مواد حاصل از تخلیه چاه فاضالب  و آب  و گل  و الی  حاصل  از عملیات  حفاری باید در محلی تخلیه  شود که  معیارھای 
زیست  محیطی و ایمنی  و بھداشتی رعایت شود و مورد تأیید مراجع ذیصالح باشد، ضمناً  ھیچ خطری  برای  ساختمان ھا و اماکن  مجاور

فراھم  نکند و امکان نفوذ یا برگشت مجدد آن حتی از طریق  لوله ھای  فاضالب  به  داخل  چاه  وجود نداشته  باشد.

ماده۶٣ـ       ورود عوامل اجرایی به داخل چاه فاضالب در صورتی مجاز است که ابتدا جریان فاضالب ورودی قطع و سپس ھوای داخل
چاه تخلیه و تھویه کامل شود و با ھوادھی و تزریق ھوای سالم به داخل  چاه  فاضالب از مساعد شدن  ھوای  برای استنشاق، اطمینان 

حاصل گردد.

ماده۶۴ـ مجری مکلف است، عالوه بر طناب نجات و کمربند ایمنی، از تجھیزات حفاظت فردی امدادی و سامانه ھای باال کشنده سریع
و دستگاه محافظت تنفسی برای عوامل اجرایی استفاده نماید.

ماده۶۵ـ       پیش بینی  ایجاد گاز حاصل از جابجا شدن  فاضالب  یا آب  و تعیین ارتفاع فاضالب برای عملکرد ایمن عوامل اجرایی، توسط
مجری الزامی است.

فصل ھفتم ـ تأسیسات الکتریکی

ماده۶۶ـ استفاده از برق متناوب شھری ٢٢٠ ولت برای تھویه داخل چاه و پیکور و دیگر وسایل و تجھیزات الکتریکی داخل چاه ممنوع
است و حداکثر باید از برق مستقیم ۵٠ ولت استفاده نمود.

ماده۶٧ـ       کابل سیار مخصوص روشنایی یا انتقال جریان برق باید سالم، یک تکه، ضد آب و فاقد خراش و زدگی باشد و استفاده از
سیم و کابل ھای معیوب و چند تکه و چسب خورده ممنوع است.

ماده۶٨ـ       بدنه فلزی تمام وسایل و تجھیزات برقی حفر چاه مانند چکش برقی، سیستم تھویه، چراغ روشنایی و چرخ چاه باید به
سیستم اتصال به زمین و کلید محافظ جان، مجھز و متصل باشند.

ماده۶٩ـ تأمین روشنایی چاه فقط با استفاده از چراغ قوه ضد جرقه با ولتاژ حداکثر ١٢ ولت مجاز است؛  در چاه ھایی که وجود گازھای
قابل اشتعال در آن جا محتمل باشد، نباید شعله و یا سیستم ھای دارای جرقه به کار برده شود.

ماده٧٠ـ دمنده ھوا باید مجھز به وسایلی باشد که امکان تماس قسمت ھای دوار و قطعات متحرک با اعضای بدن، کابل، سیم و دیگر
وسایل وجود نداشته و از برخورد و تماس آن ھا پیشگیری گردد.

ماده٧١ـ        دستگاه پیکور یا چکش تخریب باعث ایجاد لرزش، ارتعاش و تنش زیادی می شود که در عملکرد آن باید در نظر گرفته
شود. این دستگاه باید ایمن و دارای  اتصال  زمین  موثر باشد و صدور اجازه کار با آن ھا منوط به بررسی و تأیید استحکام دیواره ھای چاه

دارد.

ماده٧٢ـ      کابل برق مورد استفاده برای انتقال نیروی برق به الکتروپمپ، مدار روشنایی، تھویه و سایر وسایل برقی باید سالم، یک
تکه، مقاوم و عاری از ھرگونه زدگی و فرسودگی باشد.

ماده٧٣ـ       اتصاالت، بست ھا، محافظ ھا و کلیدھای چکش برقی و دیگر دستگاه ھای الکتریکی باید کامالً سالم، بدون زدگی و
شکستگی و عیب و نقص بوده و در برابر ضربه مقاوم باشند.

ماده٧۴ـ        عملیات جابجایی و ورود و خروج چکش تخریب به داخل چاه، باید قبل از ورود عوامل اجرایی به داخل چاه و با استفاده
از طناب انجام شود.

ماده٧۵ـ       سیم ھای برق نباید در معرض ضربه، بریدگی، سایش، صدمه و تماس با قطعات متحرک یا لوله ھایی که برای داخل چاه
و یا بیرون چاه نصب شده اند، قرار گیرند.

ماده٧۶ـ       تعمیر دستگاه ھای برقی مانند الکتروپمپ و موارد مشابه، مستلزم قطع اطمینان بخش جریان الکتریسیته از تابلو برق
قطع است. کلیدھای قطع و وصل جریان برق باید در محفظه مناسب و قفل دار قرار گیرد و کلید آن فقط در اختیار شخص مسئول و آگاه

باشد تا در دسترس افراد غیر مجاز قرار نگیرد.

ماده٧٧ـ      تجھیزات اتصال زمین و وسایل حفاظتی مربوط به دستگاه ھای برقی حفر چاه دستی، باید ھرگونه خطر برق گرفتگی
ناشی از اتصال ھادی ھای برق دار به بدنه فلزی وسایل الکتریکی و ملحقات آن ھا را خنثی کند.

ماده٧٨ـ       مدار روشنایی عملیات حفر چاه باید از دیگر مدارھای الکتریکی مانند باالبرھا و پمپ ھا جدا باشد . سر پیچ و المپ
روشنایی داخل چاه باید استاندارد و دارای حفاظ مناسب برای جلوگیری از شکستگی باشد.

 



فصل ھشتم ـ دھانه چاه

ماده٧٩ـ      چنانچه حفاری در معابر عمومی یا محل ھایی باشد که احتمال تردد یا رفت و آمد وجود دارد باید با توجه به نوع خاک و
قطر دھانه چاه و رعایت شرایط محیطی، با استفاده از عالئم ھشدار دھنده و چراغ ھای احتیاط و تأمین نرده ھای حفاظتی قابل رویت از

ورود عابران و رانندگان و افراد به نزدیکی منطقه عملیات، جلوگیری به عمل آورد.

ماده٨٠ـ به ھنگام تخلیه چاه و یا برای برداشتن درپوش دھانه چاه به منظور بازدید یا تعمیرات، باید پیش بینی ھای الزم ایمنی برای
جلوگیری از سقوط افراد، خصوصاً به علت ریزش ناگھانی دھانه چاه و اطراف آن به عمل آید.

ماده٨١ـ        کارگرانی که در نزدیک دھانه چاه مشغول به کار ھستند باید عالوه بر تجھیز به وسایل حفاظت فردی، به کمربند ایمنی
متصل به طناب نجات مجھز شوند و سر دیگر طناب به محل محکم و پایداری بسته شود. محل اتصال و مسیر طناب نجات، باید به

گونه ای باشد که ھیچ قسمت طناب نجات در معرض اجسام برنده، ضربه و یا سایش قرار نگیرد.

ماده٨٢ـ      برای جلوگیری از سقوط سنگ، خاک، نخاله، ابزار و دیگر اجسام به داخل چاه، باید آستانه ای به ارتفاع ١۵ سانتی متر از
مصالح مقاوم برای دور دھانه چاه تعبیه گردد.

ماده٨٣ـ      خاک و نخاله ھای حاصل از حفاری، باید در فاصله بیش از دو متر از دھانه چاه انبار گردد، تا احتمال ریزش مجدد آن ھا به
داخل چاه و ایجاد خطر برای عوامل اجرایی وجود نداشته باشد.

ماده٨۴ـ       دھانه چاه تحت ھیچ شرایطی حتی در زمان تعطیلی یا توقف عملیات حفاری نباید باز بماند. به ھنگام تعطیلی عملیات
حفاری ، باید برای جلوگیری از سقوط افراد یا حیوانات به داخل چاه، درپوش چاه را با صفحات مقاوم و مناسب و قفل و بست محکم و

مطمئنی مسدود نمود.

ماده٨۵ـ      مصالح ساخت دھانه چاه باید بر اساس موقعیت مکانی چاه و شرایط محیطی باشد به طوری که مقاومت کافی در برابر
فشار و ضربات ناشی از بارھای وارده و عوامل جوی را داشته باشد .

ماده٨۶ـ        برای حفاظت کارگران از خطر ریزش اطراف چاه، باید در محل ایستادن کارگران تخته یا الوارھای زیرپایی با مقاومت و
پھنای کافی گذاشته شود .

ماده٨٧ـ       عملیات طوقه چینی دھانه چاه باید با آجر و مالت سیمان از عمق حدود ١۵٠ سانتی متر پایین تر از سطح زمین و در
باالترین  قسمت  از میل  چاه  منتھی  به  دھانه  ساخته  شود تا ضمن نصب درب چاه، امکان تثبیت گلدانی در مرکز میل میسر گردد.

ماده٨٨ـ       در زمین ھای با خاک سست یا دستی، باید عمل طوقه چینی بعد از برداشتن خاک دستی انجام گیرد و اقدامات
پیشگیرانه احتیاطی از قبیل مھارکردن دیواره با وسایل و روش ھای مختلف، قبل از رسیدن به زمین سخت انجام شود.

ماده٨٩ـ        مجری مکلف است عملیات طوقه چینی در زمین ھای با خاک سست یا دستی با عمق بیش از ١٠٠ سانتی متر را با
مالت مقاوم در برابر آب انجام دھد.

 

فصل نھم ـ مقررات متفرقه

ماده٩٠ـ برای عملیات حفاری تا عمق ۵ متر باید حداقل ٢ نفر و با افزایش عمق، حداقل ٣ نفر اشتغال به کار داشته باشند و با شروع
عملیات حفر انباره، یک کارگر مجرب دیگر به گروه اضافه می شود. بکارگماری کارگر ساده ممنوع و داشتن حداقل دو سال سابقه

اجرایی الزامی است.

ماده٩١ـ برای حفاری چاه در عمق بیش از ٣ متر، باید وسیله ای به عنوان سپر حفاظتی در پایین چاه نصب گردد تا به ھنگام ریزش یا
سقوط احتمالی سنگ و خاک و دلو و یا ھر گونه شیء دیگر، از برخورد آن با مقنی و کارگران پیشگیری شود.

ماده٩٢ـ سقف انباره باید به شکل قوسی باشد تا احتمال ریزش دیواره ھا و طاق وجود نداشته باشد. در صورتی که شکل دادن مزبور
به انباره، نتواند مقاومت کافی برای دیوارھا و سقف انباره فراھم نماید، باید با وسایل مھاربندی از ریزش جلوگیری نمود.

ماده٩٣ـ      برای جلوگیری از سقوط کارگران داخل پاَکـند به میل چاه، باید لبه پرتگاه آن حفاظ گذاری شود و سقف و دیواره پاکند برای
پیشگیری از ریزش خاک کامالً مھار گردد.

ماده٩۴ـ       احداث جان پناه در فواصل معینی از میل چاه، برای استقرار و حفظ جان کارگران از خطر ریزش یا سقوط خاک، سنگ،
ابزار، دلو و نخاله ھا به داخل چاه الزامی است.

ماده٩۵ـ       استفاده از اسیدھا و حالل ھای شیمیایی و مشتقات نفتی و شستشوی الکترو پمپ در داخل چاه ممنوع است.

ماده٩۶ـ استقرار و بکارگیری موتور پمپ ھای با سوخت فسیلی و انجام تعمیرات کلی و اساسی آن ھا در داخل چاه ممنوع است.

ماده٩٧ـ      محل استقرار و نصب الکتروپمپ ھایی که در خارج از چاه قرار دارند، باید طوری محفوظ باشد که امکان دسترسی افراد
متفرقه به آن وجود نداشته و از عوامل جوی در امان باشد.

ماده٩٨ـ       در محل نصب الکتروپمپ باید مکان مناسبی برای استقرار تعمیرکار تعبیه گردد تا دسترسی ایمن و انجام تعمیرات
اضطراری مقدور گردد.



ماده٩٩ـ الکتروپمپ کمرچاھی باید درون دیواره چاه قرار گیرد تا احتمال ریزش خاک دیواره بر روی الکترو پمپ وجود نداشته باشد و در
صورت باال آمدن آب چاه از غرق شدن آن محافظت گردد.

ماده١٠٠ـ      الکترو پمپ چاه باید مجھز به سیستم شناور الکتریکی یا وسایل دیگری باشد تا به محض باال آمدن سطح آب، به صورت
خودکار نسبت به تخلیه آب اقدام نماید.

ماده١٠١ـ      محل   استقرار الکترو پمپ کمرچاھی برای    تخلیه  آب ھای حاصل  از عملیات  حفاری  باید در دیواره چاه به  صورتی  باشد
که  امکان  غرق شدن پمپ، نفوذ رطوبت  یا آب  و ھمچنین تماس مواد تخلیه  شده  با آن وجود نداشته باشد.

ماده١٠٢ـ      دلو باید تا حدی پر شود که در ھنگام جابه جایی، احتمال ریزش یا سقوط مواد داخل آن وجود نداشته باشد. سنگ ھای
حاصل از حفاری باید در کف دلو و یا بین الیه ھای خاک درون آن قرارگیرد.

ماده١٠٣ـ عوامل اجرایی حفر چاه   باید به  محض  رسیدن  به  آب،  از چکمه الستیکی  استفاده  کنند و دلو مورد استفاده  برای  خارج 
ساختن  گل  و الی حاصل  از عملیات  حفاری  باید در مقابل  نفوذ آب  مقاوم  باشد.

ماده١٠۴ـ خارج کردن دلو خاک و انتقال آن به بیرون از چاه، مستلزم رعایت حداقل
 ٢٠ سانتی متر فاصله بین کف دلو با سطح زمین (دھانه چاه) می باشد تا بتوان دلو را به آسانی و ایمن و بدون برخورد به چرخ یا دھانه

چاه خارج نمود. در این حالت باید طناب متصل به قالب و دلو به طور کامل به دور قرقره چرخ چاه پیچیده شده باشد.

ماده١٠۵ـ     دلو مورد استفاده  در چاه کنی  باید کامالً مقاوم  باشد و به  نحو ایمن به قالب متصل شود به گونه ای که امکان جدا شدن
ناخواسته آن وجود نداشته باشد و رعایت حد اشباع آن الزامی است.

این آیین نامه به استناد ماده (٨۵) قانون کار مشتمل بر ٩ فصل و ١٠۵ ماده در یکصد و ھفتادمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی مورخ
٢٩/٠۶/١۴٠٠ تدوین و به استناد تبصره نخست ماده (٨۶) قانون کار درتاریخ ٧/١٠/١۴٠٠ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه  اجتماعی

رسیده است.

این آیین نامه جایگزین آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه ھای دستی مصوب ٢١ /۶/١٣۶۴ و مواد (٢۶١) الی (٢٧٣) آیین نامه
کارگاه ھای ساختمانی مصوب ١٧/٢/١٣٨١ شورای عالی حفاظت فنی می شود.

ـ حجت هللا عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه  اجتماعی

 


