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فصل 2

پیاده سازی محدوده های معدنی

يكي از مهمترين مهارت ها كه در معادن داراي اهميت و كاربرد گسترده است، پياده سازي محدوده ها 
و پس از آن تعيين دقيق موقعيت قرار گيري نقاط حفاري، جبهه كارها، ترانشه ها و همچنين راه ها 
بااليي برخوردار است  از اهميت  اين كار  و ساير تأسيسات معدن مي باشد. دقت و سرعت عمل در 
و مي تواند باعث افزايش راندمان و بهره وري در معدن گردد. مهارت پياده سازي محدوده ها و نقاط 

مي تواند در رنج گسترده اي از مشاغل مانند راه سازي، شهر سازي و ... نيز مورد استفاده قرار گيرد.



36

مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

پیاده سازی الگوی حفاری
یادگیری 1واحد 

يكي از مهارت هاي پايه جهت استخراج مواد معدني كه جزء اولين مراحل كاري بهره برداري از معادن مي باشد، 
پياده سازي الگوي حفاري است كه در اين مبحث به بررسي آن پرداخته مي شود و شامل نحوه استفاده از دوربين 

نقشه برداري جهت تعيين دقيق محل قرار گيري رئوس محدوده از روي نقشه بر روي زمين مي باشد.

با دقت 90%  صورت مي گيرد و  از نقشه وآماده سازي محل  با استفاده  الگوي حفاري  انجام عمل پياده سازي 
مراحل انجام اين كار عبارتند از : هموار سازي- تعيين الگوي حفاري - انطباق محدوده الگو بر روي زمين مي باشد 

كه در كتاب به آن پرداخته خواهد شد.
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تسطیح محل شبکه چال ها
براي اجراي عمليات پياده سازي شبكه حفاري چال هاي آتشباری، در ابتدا الزم است محدوه مورد نظر مشخص 
شود و از آنجايي كه عمدتاً محدوده هاي معدني داراي ناهمواري و پستي و بلندي مي باشند، الزم است  نسبت 
كمك  به  هموارسازي  و  تسطيح  عمليات  گردد.  اقدام  چال ها  حفر  عمليات  شروع  از  قبل  آن  هموار سازي  به 
ماشين آالت معدني و راه سازي از قبيل بلدوزر،  لودر ،  بيل مكانيكي و گريدر و ... در موارد بسيار محدود بصورت 
)برداشتن موانع سنگي سخت موجود در  به عمليات كوه بري  نياز  يا در مواردي كه  دستي و بوسيله كارگر و 
محدوده( باشد از انفجار استفاده مي گردد براي اين كار يك يا چند چال محدود ايجاد و عمليات خرج گذاري و 

انفجار انجام مي گردد تا مانع خرد و حذف شود، سپس عمليات تسطيح انجام ادامه مي يابد.

روش تسطیح و هموارسازي:
ابتدا مختصات رئوس آن محدوده طبق نقشه به طور تقريبي به وسيلۀ GPS در  براي تسطيح يك محدوده، 
شرايطي كه محدوديت هاي زيست محيطي و يا معارض )مانند وجود مناطق حفاظت شده محيط زيست، منازل 
مسكوني و زمين هاي كشاورزي و ...( نباشد و در غير اين صورت، توسط دوربين و با دقت زياد انجام مي شود. 
هنگام عمليات تسطيح يك محدوده  ابتدا بايد يك سطح افقي فرضي را در نظر گرفت و با كندن و پر كردن 
پستي و بلندي ها، هموار سازي محدوده را انجام داد. جهت اندازه گيري پستي و بلندي ها و تسطيح كامل محدوده 

از دوربين نقشه برداري استفاده مي شود. 

 روش هموار سازي:
.GPS 1- تعيين تقريبي محل محدوده آتشباری توسط

2- استقرار دوربين ترازيابي در يك نقطه ايستگاهي كه حتي االمكان به حداكثر نقاط محدوده ديد داشته باشد.
3- تعيين سطح افقي فرضي جهت انجام عمليات تسطيح طبق طراحي انجام شده. اين سطح مي بايست طوري 

در نظر گرفته شود كه كمترين ميزان عمليات تسطيح را نياز داشته باشد.
4- انجام عمليات نقشه برداري توسط دوربين ترازيابي و تعيين ميزان عمليات خاكبرداري و خاكريزي.

5- انجام عمليات تسطيح توسط ماشين آالت.
كنترل سطح تسطيح شده توسط دوربين ترازيابي، اين عمليات با حركت دادن مير بر روي نقاط مختلف محدوده 

تسطيح شده انجام مي شود تا از تراز بودن و رسيدن به سطح افقي طراحي شده اطمينان حاصل شود.

نکته 
زیست محیطی

در هنگام تسطيح يك محدوده الزم است بيشترين توجه به رعايت نكات زيست محيطي صورت گيرد مانند از بين 
نبردن درختان، مصدود نكردن مسير جريان آب و قنات ها.
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گریدر در حال انجام عملیات تسطیح در معدن

  فیلم: تسطیح محوطه معدن
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کار عملی:   تسطیح منطقه حفاري با استفاده از بیل لودر، بولدوزر و ...

کارعملي1: بازديد از يك واحد معدني و يا كارگاه راه سازي و مشاهده عمليات تسطيح و تهيه گزارش

شرح فعاليت: گزارش مي بايست شامل موارد ذيل باشد:
1- معرفي كارگاه بازديد شده 

2- معرفي نوع تجهيزات و ماشين آالت مورد استفاده جهت انجام عمليات تسطيح
GPS 3- نحوه استفاده از دوربين و

4- شرح مراحل تسطيح و هموار سازي به ترتيب اجرا

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربين
نكات ایمني: تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه

اخالق حرفه ای: دقت در يادگيري، مراقبت از عدم تخريب محيط زيست

ارزشیابي مرحله اي: هموارسازي
شرایط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: كارگاه معدني يا راهسازي
تجهيزات: ابزار هاي نقشه برداري 

مواد مصرفي: نوشت افزار- مصالح 
ساختماني

زمان: 15 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

تعيين محدوده چالزني به كمك GPS، تعيين 
سطح تسطيح فرضي، كار با دوربين ترازيابي، نحوه 

تسطيح با ماشين آالت

3

تعيين محدوده چالزني به كمك GPS، تعيين درست
سطح تسطيح فرضي، كار با دوربين ترازيابي

2

تعيين محدوده چالزني به كمك GPS، نحوه نادرست
تسطيح با ماشين آالت

1

فعالیت 
کارگاهی
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تعیین محدوده شبکه حفاري 
عمليات حفاري در يك محدوده براساس يك نقشه شبكه حفاري كه از قبل طراحي شده )الگوي حفاري(، اجرا 

مي گردد.

تعیین محدوده شبكه حفاري: 
بااستفاده از دوربين زاويه سنجي و با دقت كافي محدوده حفاري براساس نقشه بر روي زمين پياده مي گردد.

روش پیاده سازي محدوده شبكه حفاري )الگوي حفاري(:
مختصات محدوده به طور تقريبي مي تواند به وسيله GPS دستي مشخص شود )با خطاي در حد 5± متر(. اما 
براي تعيين دقيق محدوده و نقاط حفاري نياز است تا از دوربين نقشه برداري زاويه سنجي استفاده گردد. مراحل 

انجام اين كار به شرح ذيل است:
1- چنانچه معدن داراي يك نقطه ايستگاهي )بنچ مارك( باشد كه داراي ديد كافي به محدوده مورد نظر باشد 

دوربين را بر روي آن مستقر مي كنيم و كليه نقاط محدوده بر روي زمين پياده سازي مي شود.
2- در صورت نبود يك بنچ مارك يا نقطه ايستگاهي توجيه شده الزم است دوربين در نقطه اي با طول و عرض 

و ارتفاع مشخص مستقر شود كه قابل توجيه در نقشه باشد. مراحل به شرح ذيل است:
جهت تعيين نقطه توجيه شده در نقشه، از بنچ مارك هاي معدن استفاده مي شود. روش كار به اين صورت است 
كه نقطه اي با ديد كافي به محدوده، داخل نقشه در نظر گرفته مي شود. دوربين را بر روي ايستگاه بنچ مارك 
مستقر مي كنيم و مير را بر روي نقطه تعيين شده در محدوده قرار مي دهيم و با قراول روي به آن فاصله و زاويه 
نقطه از بنچ مارك به وسيله دوربين قرائت مي شود و مختصات نقطه تعيين مي گردد. بدين ترتيب داراي نقطه 

ايستگاهي توجيه شده در داخل نقشه و با ديد كافي به محدوده مورد نظر هستيم. 
توجه: در برخي از موارد جهت توجيه يك نقطه با ديدي كافي به محدوده ممكن است الزم باشد عمليات باال 

چندين بار تكرار شود تا به نقطه ايستگاهي با ديد كافي به محدوده در داخل نقشه برسيم.

قراول روي از روي نقطه بنچ مارك در باالي پله هاي معدن 
به نقطه اي با دید کافي در داخل محدوده

ایستگاه بنچ مارك در باالي پله هاي یك معدن روباز
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از مير و ژالن فاصله و  با استفاده  ايستگاهي مشخص شده مستقر مي شود و  3- سپس دوربين بر روي نقطه 
بر روي زمين عالمت گذاري مي كنيم. را  رئوس محدوده  نقاط  و  قرائت  را  نظر  مورد  زاويه هاي 

 قرائت رئوس محدوده با استفاده از دوربین و از روي یك نقطه با دید کامل به محدوده
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کار عملی: پیاده سازي محدوده شبكه حفاري )الگوي حفاري(

کارعملي1: در گروه هاي 4 نفره، با توجه شكل پالن شبكه حفاري زير با مقياس1:50 با استفاده از دوربين 
محل رئوس محدوده )A, B, C, D( را بر روي زمين عالمت گذاري كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

شرح فعالیت: 
1- سه پايه دوربين را بر روي نقطه B.M. مستقر كنيد. 

2- دوربين روي سه پايه مستقر و تراز گردد.
3- رئوس محدوده را بر روي زمين عالمت گذاري كنيد.

مواد و ابزار: سه پايه دوربين، مير و ژالن، دوربين تئودوليت، نوشت افزار، ماشين حساب، گچ و يا اسپري رنگ.

 پالن شبكه آتشباری

چال آتشباری
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نكات ایمني: پايه مي بايست كاماًل در زمين محكم باشد، دوربين به هيچ وجه خارج از جعبه نبايد جابجا شود، 
در هنگام نصب دوربين روي سه پايه دقت شود. دوربين با استفاده از پيچ سه پايه كاماًل روي آن محكم شود.

اخالق حرفه ای: دقت و امانت داري در نگهداري تجهيزات نقشه برداري، دقت و سرعت عمل در انجام كارها، 
تميز كردن و جمع آوري كليه تجهيزات پس از اتمام كار.

ارزشیابي مرحله اي: تعیین الگوي حفاري
شرایط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: ابزار هاي نقشه برداري

موادمصرفي: نوشت افزار- مصالح 
ساختماني

زمان: 45 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

قرائت و توجيه نقشه ،  استقرار دوربين در ايستگاه 
مورد نظر، تعيين محل رئوس محدوده بر روي زمين

3

قرائت و توجيه نقشه ،  استقرار دوربين در ايستگاه درست
مورد نظر، تعيين محل حداقل 3 رأس از  رئوس 

محدوده بر روي زمين

2

قرائت و توجيه نقشه ،  استقرار دوربين در ايستگاه ناقص
مورد نظر

1
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شاخص گذاري محدوده شبکه حفاري 
آخرين مرحله از عمليات پياده سازي الگوي حفاري عالمت گذاري محدوده جهت انجام عمليات حفر چال هاي 
زمين  روي  بر  اضالع محدوده  تمامي  يا سنگ چين  و  رنگ  وسيله گچ،  به  بنابراين مي بايست  است.  انفجاري 

گردد. عالمت گذاري 
در تصوير سنگ چين شدن محدوده حفاري نشان داده شده است و دستگاه حفاري نيز در حال انجام عمليات 

حفر چال هاي آتشباری مي باشد.

روش شاخص گذاري:
پس از تعيين محل دقيق هر يك از رئوس محدوده الزم است تا به وسيلۀ ميخ، گچ و يا سنگ محل هر رأس 
عالمت گذاري گردد. اين عمليات تا تعيين آخرين رأس ادامه مي يابد. در نهايت مي بايست هر يك از رئوس به 
وسيلۀ گچ و يا رنگ به رأس بعدي متصل گردد تا محدودۀ حفاري به طور كامل مشخص گردد. الزم به ذكر است 
با توجه به اينكه عمليات تعيين محدوده، حفر چال ها و آتشباری در حداقل زمان مي بايست انجام گيرد الزم 

نيست از ابزارهاي پُر هزينه و يا عالمت گذاري هايي كه مدت زمان زيادي پايدار باشند استفاده گردد.

 شاخص گذاري محدوده شبكه حفاري به وسیله سنگ چین
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فعالیت 
کارگاهی

کار عملی: عملیات شاخص گذاري محدوده شبكه حفاري

به  نسبت  قبل  تمرين  در   A, B, C, D رئوس  شده  مشخص  از  پس  نفره   4 گروه هاي  در  کارعملي1: 
شاخص گذاري اين نقاط و تعيين محدوده اقدام نماييد.

شرح فعالیت: طبق روش شاخص گذاري ارائه شده در متن درس
مواد و ابزار: كاغذ و قلم، گچ، رنگ، بيل

نكات ایمني: لباس كار، دستكش
اخالق حرفه ای: كارگروهي، نظافت محل در پايان كار، دقت و سرعت عمل 

ارزشیابي مرحله اي: انطباق محدوده الگو بر روي زمین
شرایط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: كارگاه حفاري
تجهيزات: ماشين آالت راه سازي 

و معدني
موادمصرفي:سوخت، آب ، روغن 

و ...
زمان: 30 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

تشريح اهميت و عالمت گذاري و تشريح رئوس و 
محدوده الگوي حفاري مطابق نقشه

3

عالمت گذاري رئوس و محدوده الگوي حفاري با درست
خطاي %10

2

عالمت گذاري رئوس و محدوده الگوي حفاري با ناقص
خطاي بيش از %10

1

ارزشیابي شایستگی های غیر فني و ایمني و بهداشت و توجهات زیست محیطی
نتایج شرایط عملكرد

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان: كارگاه حفاري
تجهيزات: ماشين آالت راه سازي 

و معدني
موادمصرفي:سوخت، آب ، روغن 

و ...
زمان: 30 دقيقه

--3
2دقت - صحت- خالقيت - تجهيزات ايمنيقابل قبول

1عدم توجه به موارد فوقناقص
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ارزشیابی شایستگی پیاده ساري الگوي حفاري

شرح کار:
1- تسطيح محدوده حفاري

2- قرائت مختصات نقاط حفاري از روي نقشه
3- اجراي نقاط حفاري از روي نقشه بر روي زمين

 
استاندارد عملكرد: 

پياده سازي الگوي حّفاري با استفاده از نقشه و آماده سازي محل با دقت  %90

شاخص ها:
1- پياده سازي نقاط حفاري از روي نقشه بر روي زمين

2- نحوه آماده سازي محل و سكوي حفاري

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

تجهیزات: نقشه حفاري- ابزار نقشه برداري - ماشين آالت راه سازي و معدني 
مواد مصرفي : مصالح ساختماني و نوشت افزار، سوخت ، آب و  روغن

زمان:90 دقيقه

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1هموار سازی1

2تعيين الگوی حفاری2

1انطباق محدوده الگو روی زمين3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

موارد ايمني، دقت - صحت - خالقيت - تجهيزات ايمنی. 
2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

پیاده کردن نقاط آتشباری
یادگیری 2واحد 

پس از تسطيح و پياده سازي محدوده حفاري الزم است نقاط آتشباری به دقت با استفاده از دوربين نقشه برداري 
بر روي زمين پياده سازي گردد كه در اين مبحث به بررسي آن پرداخته مي شود و شامل نحوۀ استفاده از دوربين 
نقشه برداري جهت تعيين دقيق محل قرار گيري نقاط حفر چال هاي آتشباری در محدوده و از روي نقشه بر روي 

زمين مي باشد.

انجام عمل پياده كردن نقاط آتشباری با استفاده از نقشه و تجهيزات نقشه برداري وبا دقت انجام كار تا ميزان 
95% ومراحل انجام اين كار عبارتند از: قرائت نقشه آتشباری - تعيين و ترتيب نقاط آتشباری - تهيه پاسپورت 

)شناسنامه ( آتشباری مي باشدكه در كتاب به آن پرداخته خواهد شد.
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نقشه خواني و تبدیل مقیاس 
جهت استخراج بسياري از مواد معدني سخت از عمليات آتشباری استفاده مي شود. عمليات آتشباری طبق يك 
طراحي مشخص )نقشه شبكه آتشباری( اجرا مي شود كه در آن، محدوده مورد نظر و چال هاي آتشباری كه 
داراي فواصل و ابعاد مشخصي مي باشند، نشان داده شده است. جهت تعيين موقعيت محدوده آتشباری و محل 
چال هاي آن الزم است از عمليات نقشه برداري استفاده گردد تا محل قرار گيري هر يك از چال هاي آتشباری 

دقيقاً از روي نقشه و بر اساس مقياس آن به كمك دوربين نقشه برداري بر روي زمين پياده گردد.

دقت درانجام عمليات مربوط به پياده سازي محل دقيق نقاط چال هاي حفاري، طبق نقشه شبكه حفاري از 
اهميت بسيار بااليي برخوردار است و عدم دقت در آن مي تواند تبعاتي از جمله كاهش راندمان كاري معدن و 

يا حتي خسارات جاني و مالي را در پي داشته باشد.

توجه

نقشه شبكه آتشباری: نقشه اي است كه بر روي آن  محدوده آتشباری در معدن، محل حفر چال ها، فواصل و 
تعداد چال هاي آتشباری مشخص شده است.

يك نقشه شبكه آتشباری داراي مشخصات زير است:
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 ًقطِ خَاًی ٍ تبدیل هقیاس 
ػٽز اؾشرطاع ثؿيبضي اظ ٲٹاز ٲٗسٶي ؾرز اظ ٖٳٯيبر آسك٧بضي اؾشٟبزٺ ٲي قٹز. ٖٳٯيبر آسك٧بضي َج١ ي٥ َطاحي 

ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٶٓط ٸ چب٬ ټبي آسك٧بضي ٦ٻ زاضاي ٞٹان٭ ٸ اثٗبز ، ٲي قٹز ٦ٻ زض آٴ ٲكرم )ٶ٣كٻ قج٧ٻ آسك٧بضي( اػطا
ټبي آٴ الظٰ اؾز سب اظ ٲكرهي ٲي ثبقٷس، ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز. ػٽز سٗييٵ ٲٹ٢ٗيز ٲحسٸزٺ آسك٧بضي ٸ ٲح٭ چب٬

اظ ضٸي ٶ٣كٻ ٸ ثط اؾبؼ ٲ٣يبؼ آٴ ټبي آسك٧بضي ز٢ي٣بً ٖٳٯيبر ٶ٣كٻ ثطزاضي اؾشٟبزٺ ٪طزز سب ٲح٭ ٢طاض ٪يطي ټط ي٥ اظ چب٬
 ثٻ ٦ٳ٥ زٸضثيٵ ٶ٣كٻ ثطزاضي ثط ضٸي ظٲيٵ ديبزٺ ٪طزز.

  
 
 

 

 
 
-اؾز ٦ٻ ثط ضٸي آٴ  ٲحسٸزٺ آسك٧بضي زض ٲٗسٴ، ٲح٭ حٟط چب٬ ټب، ٞٹان٭ ٸ سٗساز چب٬ ايٶ٣كٻ ًمؾِ ؽجىِ آتؾىبري: 

 ټبي آسك٧بضي ٲكرم قسٺ اؾز.
 ي٥ ٶ٣كٻ قج٧ٻ آسك٧بضي زاضاي ٲكرهبر ظيط اؾز:

 آسك٧بضيدالٴ قج٧ٻ 

  ٮجٻ ؾُح آظاز

 

سطسيت (چب٬ حٟبضي  
زاذ٭  ٲكبثٻ  اٖساز

ټط چب٬ اٸٮٹيز ضزيٝ 
اٶٟؼبض آٴ ضا ٶكبٴ ٲي 

 )زټس.

 

ٞبنٯٻ ٖٳٹزي ټط 
ضزيٝ اظ چب٬ ټبي 
 اٶٟؼبضي اظ ؾُح آظاز

(Burden) 

B 

ٞبنٯٻ ا٣ٞي ټط ؾشٹٴ 
اظ چبٮٽبي اٶٟؼبضي اظ 

 ي٧سي٫ط
(Spacing) 

S 

 D ٢ُط چب٬

 

 

چب٬ ټبي حٟبضي، َج١  ٶ٣بٌ ديبزٺ ؾبظي ٲح٭ ز٢ي١ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر ٲطثٹٌ ثٻز٢ز زض
ٶ٣كٻ قج٧ٻ حٟبضي اظ اټٳيز ثؿيبض ثباليي ثطذٹضزاض اؾز ٸ ٖسٰ ز٢ز زض آٴ ٲي سٹاٶس 

ٲبٴ ٦بضي ٲٗسٴ ٸ يب حشي ذؿبضار ػبٶي ٸ ٲبٮي ضا زض دي سجٗبسي اظ ػٳٯٻ ٦بټف ضاٶس
 زاقشٻ ثبقس.

D 
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مقطع قائم شماتیك از شبكه حفاري

 مواد پس از انفجار افزايش حجم قابل توجهي پيدا مي كنند كه الزم است فضاي كافي در اختيار داشته باشند. 
اين فضا در باالي شبكه انفجار و در سطوح ديگري كه امكان پرتاب مواد به آساني وجود دارد در نظر گرفته 
مي شود. در عمل و با توجه به هدف از آتشباری تعدادي سطح آزاد براي جابه جايي مواد حاصل از انفجار ايجاد 

مي شود.
منظور از سطح آزاد، سطحي است كه مواد حاصل از انفجار به آن طرف پرتاب مي شوند.

جهت پياده سازي چال هاي آتشباری بر روي زمين نياز است تا با استفاده از مقياس نقشه، فواصل واقعي چال ها 
را محاسبه و در عالمت گذاري نقاط به كار گيريم.
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 ٶ٣بٌ آسك٧بضي                 

 
 ٲ٣ُٕ ٢بئٱ قٳبسي٥ اظ قج٧ٻ حٟبضي

ٲٹاز دؽ اظ اٶٟؼبض اٞعايف حؼٱ ٢بث٭ سٹػٽي ديسا ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ الظٰ اؾز ًٞبي ٦بٞي زض اذشيبض زاقشٻ ثبقٷس. ايٵ ًٞب زض  
ثبالي قج٧ٻ اٶٟؼبض ٸ زض ؾُٹح زي٫طي ٦ٻ اٲ٧بٴ دطسبة ٲٹاز ثٻ آؾبٶي ٸػٹز زاضز زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲي قٹز. زض ٖٳ٭ ٸ ثب سٹػٻ ثٻ 

 طاي ػبثؼبيي ٲٹاز حبن٭ اظ اٶٟؼبض ايؼبز ٲي قٹز.ټسٜ اظ آسك٧بضي سٗسازي ؾُح آظاز ث
 ٲٷٓٹض اظ ؾُح آظاز، ؾُحي اؾز ٦ٻ ٲٹاز حبن٭ اظ اٶٟؼبض ثٻ آٴ  َطٜ دطسبة ٲي قٹٶس.

ػٽز ديبزٺ ؾبظي چب٬ ټبي آسك٧بضي ثط ضٸي ظٲيٵ ٶيبظ اؾز سب ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲ٣يبؼ ٶ٣كٻ، ٞٹان٭ ٸا٢ٗي چب٬ ټب ضا ٲحبؾجٻ 
 ثٻ ٦بض ٪يطيٱ.ٸ زض ٖالٲز ٪صاضي ٶ٣بٌ 

 ٞيٯٱ: قج٧ٻ آسك٧بضي
 1(Sؾبٶشي ٲشط ٸ ٞبنٯٻ ٶ٣بٌ اظ ټٳسي٫ط ) 5/1( ضٸي ٶ٣كٻ Bثبقس ٸ ٞبنٯٻ اظ ؾُح آظاز ) 1:100: ا٪ط ٲ٣يبؼ ي٥ ٶ٣كٻ عَال

 ؾبٶشي ٲشط ثبقس. ٲ٣بزيط ٸا٢ٗي ايٵ ٞٹان٭ ضا زض ضٸي ظٲيٵ ٲحبؾجٻ ٦ٷيس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

S 

B B 
H 

 ٮجٻ ؾُح آظاز

اضسٟبٔ دٯٻ 
 ٲٗسٴ

چب٬ ټبي آسك٧بضي 
 حٟط قسٺ

 B 

ؾُح سؿُيح 
 قسٺ

سؤال: اگر مقياس يك نقشه 1:100 باشد و فاصله از سطح آزاد )B( روي نقشه 1/5 سانتي متر و فاصله نقاط از 
همديگر )S(1 سانتي متر باشد. مقادير واقعي اين فواصل را در روي زمين محاسبه كنيد.

فیلم: شبكه آتشباری
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فعالیت 
کارگاهی

کار عملی1:  قرائت نقشه آتشباری

کارعملي1: با توجه شكل پالن شبكه آتشباری، مقادير فاصله از سطح آزاد )B( و فاصله چال هاي آتشباری 
از يكديگر )S( را با هر يك از مقياس هاي زير بر روي زمين محاسبه كنيد.

الف( 1:200
ب( 1:50

ج( 1:250
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 :يت كارگاَیلفعا
 ٶ٣كٻ آسك٧بضي٢طائز   :1يػول وبر

( ٍ فبفلِ چبل ّبي آتؼ وبري اس يىذيگز Bثب تَجِ ؽىل پالى ؽجىِ آتؾىبري، همبديز فبفلِ اس عغح آساد ) :1وبرػولي
(Sرا ثب ّز يه اس هميبط ّبي سيز ثز رٍي سهيي هحبعجِ وٌيذ ). 

 1:200اٮٝ( 
 1:50ة( 
 1:250ع( 

 
 

 دالٴ قج٧ٻ آسك٧بضي
 

     

     

     

     

     

     
 
 
 

 
 
 
 

B=1.5 cm 

S=2.5 cm 

 ؾُح آظاز

  چب٬ آسف ثبضي 
 

 ؾُح آظاز
 

 

N 

 پالن شبكه آتشباری

چال آتشباری
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برابر )s( باشد مساحت  کار عملي2: در صورتي كه فاصلۀ ستون هاي عمودي چال هاي آتشباري در دو طرف 
را محاسبه كنيد.  آتشباری  محدوده 

شرح فعالیت: 
B -1 مقدار فاصله از سطح آزاد يا )برِدن1( مي باشد.

S -2 مقدار فاصله بين چال هاي آتشباري است.
3- با استفاده از فرمول مقياس، مقدار واقعي فواصل B و S را بر روي زمين محاسبه كنيد:

فاصله روی نقشه
همان فاصله روی زمين

S=

مواد و ابزار: نوشت افزار
نكات ایمني: 

اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل در انجام محاسبات

ارزشیابي مرحله اي:  قرائت نقشه آتشباری
شرایط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: نقشه آتشباری و ابزار 

نقشه برداري
مواد مصرفي: نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

تعيين محدوده شبكه آتشباري، بيان تعاريف 
مربوطه و تبديل مقياس

3

تعيين محدوده شبكه آتشباري، بيان تعاريف درست
مربوطه

2

1تعيين محدوده شبكه آتشبارينادرست

1. Burden
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عالمت گذاري و اولویت بندي نقاط آتشباری 
با توجه به نقشه آتشباری و تبديل مقياس انجام شده در مرحله قبل مي بايست تمامي رديف ها و ستون هاي 
شبكه حفاري به كمك دوربين نقشه برداري بر روي زمين پياده شود و سپس با استفاده از متر نقاط آتشباری بر 

روي زمين تعيين موقعيت شده و به وسيله گچ و يا ميخ، عالمت گذاري شوند. 

عملیات تعیین موقعیت چال هاي انفجاري بر روي زمین
جهت تعيين موقعيت چال هاي آتشباری بر روي زمين بر اساس پالن شبكه آتشباری، دوربين را در يك محل 
مناسب كه داراي ديد كافي به محدوده آتشباری باشد قرار مي دهيم و سپس امتداد رديف ها و يا ستون هاي شبكه 
حفاري را با استفاده از تعيين محل اولين و آخرين چال براساس آزيموت و فاصله بر روي زمين عالمت  گذاري 
كرده و با استفاده از متر )فواصل نقاط چال ها( از همديگر )S(  و يا فاصله نقاط از سطح آزاد )B( را بر روي زمين 

مشخص مي كنيم.

اهّمیت اولویت بندي نقاط حفاري
نقاط آتشباری با توجه به نحوه طراحي و ترتيب و تقدم آتشباری چال ها، داراي اولويت بندي مي باشند كه اين 
اولويت بندي در پالن شبكه حفاري به صورت اعدادي در روي چال ها نشان داده مي شوند. به عنوان مثال در 
شكل زير چال ها با تأخيري در حدود چند ميلي ثانيه از اولويت يك شروع به انفجار مي كنند و تا اولويت هشتم 

كه انتهاي عمليات آتشباری است پيش مي روند.
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 :عالهت گذاری ٍ اٍلَیت بٌدی ًقاط آتطكاری 
ثب سٹػٻ ثٻ ٶ٣كٻ آسك٧بضي ٸ سجسي٭ ٲ٣يبؼ اٶؼبٰ قسٺ زض ٲطحٯٻ ٢ج٭ ٲي ثبيؿز سٳبٲي ضزيٝ ټب ٸ ؾشٹٴ ټبي قج٧ٻ حٟبضي 
ثٻ ٦ٳ٥ زٸضثيٵ ٶ٣كٻ ثطزاضي ثط ضٸي ظٲيٵ ديبزٺ قٹز ٸ ؾذؽ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲشط ٶ٣بٌ آسك٧بضي ثط ضٸي ظٲيٵ سٗييٵ ٲٹ٢ٗيز 

 قٹٶس. قسٺ ٸ ثٻ ٸؾيٯٻ ٪چ ٸ يب ٲيد، ٖالٲز ٪صاضي 
 ػوليبت تؼييي هَلؼيت چبل ّبي اًفجبري ثز رٍي سهيي

ػٽز سٗييٵ ٲٹ٢ٗيز چب٬ ټبي آسك٧بضي ثط ضٸي ظٲيٵ ثط اؾبؼ دالٴ قج٧ٻ آسك٧بضي، زٸضثيٵ ضا زض ي٥ ٲح٭ ٲٷبؾت ٦ٻ 
ثب اؾشٟبزٺ زاضاي زيس ٦بٞي ثٻ ٲحسٸزٺ آسك٧بضي ثبقس ٢طاض ٲي زټيٱ ٸ ؾذؽ اٲشساز ضزيٝ ټب ٸ يب ؾشٹٴ ټبي قج٧ٻ حٟبضي ضا 

اظ سٗييٵ ٲح٭ اٸٮيٵ ٸ آذطيٵ چب٬ ثطاؾبؼ آظيٳٹر ٸ ٞبنٯٻ ثط ضٸي ظٲيٵ ٖالٲز ٪صاضي ٦طزٺ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲشط ٶ٣بٌ چب٬ 
 ( ثط ضٸي ظٲيٵ ٲكرم ٲي ٦ٷيٱ.B(  ٸ يب ٞبنٯٻ ٶ٣بٌ اظ ؾُح آظاز )Sټبي ثيٵ آٴ ټب ضا ثط اؾبؼ ٞٹان٭ ٶ٣بٌ اظ ټٳسي٫ط )

 

 اٍلَيت ثٌذي ًمبط حفبري
ٶ٣بٌ آسك٧بضي ثب سٹػٻ ثٻ ٶحٹٺ َطاحي ٸ سطسيت ٸ س٣سٰ آسك٧بضي چب٬ ټب، زاضاي اٸٮٹيز ثٷسي ٲي ثبقٷس ٦ٻ ايٵ اٸٮٹيز ثٷسي      

زض دالٴ قج٧ٻ حٟبضي ثٻ نٹضر اٖسازي زض ضٸي چب٬ ټب ٶكبٴ زازٺ ٲي قٹٶس. ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ زض ق٧٭ ظيط چب٬ ټب ثب سبذيطي 
يز ي٥ قطٸٔ ثٻ اٶٟؼبض ٲي ٦ٷٷس ٸ سب اٸٮٹيز ټكشٱ ٦ٻ اٶشٽبي ٖٳٯيبر آسك٧بضي اؾز ديف زض حسٸز چٷس ٲيٯي طبٶيٻ اظ اٸٮٹ

 ٲي ضٸٶس.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دطسبة ٲٹاز دؽ اظ اٶٟؼبض اٸٮٹيز ثٷسي چب٬ ټبي اٶٟؼبضي ٸ ػٽز
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     پس از انفجار چال هاي اولویت دو      پس از انفجار چال هاي اولویت یك

اهمیت اولویت بندي در عملیات انفجار
مهندسين و طراحان شبكه حفاري هميشه عمليات آتشباری را به نحوي طراحي مي كنند تا با صرف كمترين 
مقدار مواد منفجره وحداقل مصرف انرژي، بيشترين مقدار مواد معدني خرد شده، استخراج گردد. جهت دست يابي 
انفجار داراي اهميت است به همين علت  از  به چنين هدفي داشتن بيشترين مقدار سطح آزاد در هر مرحله 
هميشه در طراحي شبكه آتشباری اولويت بندي هاي الزم براي چال هاي انفجاري در نظر گرفته مي شود و اجراي 

عمليات نيز بر همان اساس صورت مي گيرد.

جامبو  واگن،  دريل  جمله  از  استخراجي  حفاري  دستگاه هاي  توسط  انفجاري  چال هاي  چال زني  عمليات 
دريل، راسل و DTH پس از تعيين موقعيت چال هاي آتشباری و عالمت گذاري آنها در شبكه حفاري، انجام 

مي شود. 

 فیلم: آتشباری چال هاي انفجاري بر اساس اولویت

توجه

 دستگاه حفاري DTH در حال حفر چال هاي انفجاري
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 زض حب٬ حٟط چب٬ ټبي اٶٟؼبضي DTHزؾش٫بٺ حٟبضي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چب٬ ټبي آسك٧بضي 
 حٟط قسٺ

 زؾش٫بٺ چبٮعٶي
 ٲحسٸزٺ آسك٧بضي

 سؿُيح قسٺ
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فعالیت 
کارگاهی

کار عملی: عالمت گذاري و اولویت بندي نقاط آتشباری

کارعملي1: در گروه هاي 4 نفره، با توجه به شكل پالن شبكه آتشباری زير با مقياس1:50 با استفاده از دوربين 
و متر محل چال ها را بر روي زمين عالمت گذاري و اولويت هر سري از چال ها را در كنار آن يادداشت كنيد. 

شرح فعالیت: 
1- سه پايه دوربين در محلي كه داراي ديد كافي به حداكثر نقاط باشد مستقر شود.

2- دوربين روي سه پايه مستقر و تراز گردد.
3- امتداد رديف يا ستون چال ها را با استفاده از دوربين تعيين كنيد.

4- با استفاده از متر و دوربين محل دقيق هر چال را تعيين و عالمت گذاري نماييد.
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 فعاليت كارگاَی
 ٖالٲز ٪صاضي ٸ اٸٮٹيز ثٷسي ٶ٣بٌ آسك٧بضي   ي:ػول وبر

ثب اؾشٟبزٺ اظ زٸضثيٵ ٸ  1:50ثب سٹػٻ ثٻ ق٧٭ دالٴ قج٧ٻ آسك٧بضي ظيط ثب ٲ٣يبؼ ٶٟطٺ،  4زض ٪طٸٺ ټبي  :1وبرػولي
 ٲشط ٲح٭ چب٬ ټب ضا ثط ضٸي ظٲيٵ ٖالٲز ٪صاضي ٸ اٸٮٹيز ټط ؾطي اظ چب٬ ټب ضا زض ٦ٷبض آٴ يبززاقز ٦ٷيس. 

 
 دالٴ قج٧ٻ آسك٧بضي

 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

     
 
 
 

 ؽزح فؼبليت: 
 ؾٻ دبيٻ زٸضثيٵ زض ٲحٯي ٦ٻ زاضاي زيس ٦بٞي ثٻ حسا٦ظط ٶ٣بٌ ثبقس ٲؿش٣ط قٹز. -1

 زٸضثيٵ ضٸي ؾٻ دبيٻ ٲؿش٣ط ٸ سطاظ ٪طزز. -2

 اٲشساز ضزيٝ يب ؾشٹٴ چب٬ ټب ضا ثب اؾشٟبزٺ اظ زٸضثيٵ سٗييٵ ٦ٷيس. -3

 ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲشط ٸ زٸضثيٵ ٲح٭ ز٢ي١ ټط چب٬ ضا سٗييٵ ٸ ٖالٲز ٪صاضي ٶٳبييس. -4

 ؾٻ دبيٻ زٸضثيٵ، ٲيط ٸ غاٮٹٴ، زٸضثيٵ سئٹزٸٮيز، ٶٹقز اٞعاض، ٲبقيٵ حؿبة، ٪چ ٸ يب اؾذطي ضٶ٩ ٹاز ٸ اثعاض:ٲ
ٲي ثبيؿز ٦بٲال زض ظٲيٵ ٲح٧ٱ ثبقس، زٸضثيٵ ثٻ ټيچ ٸػٻ ذبضع اظ ػٗجٻ ٶجبيس ػبثؼب قٹز، زض ټٷ٫بٰ ٶهت دبيٻ ٶ٧بر ايٳٷي: 

 زٸضثيٵ ضٸي ؾٻ دبيٻ ز٢ز قٹز. زٸضثيٵ ثب اؾشٟبزٺ اظ ديچ ؾٻ دبيٻ ٦بٲال ضٸي آٴ ٲح٧ٱ قٹز.
زض اٶؼبٰ ٦بضټب، سٳيع ٦طزٴ ٸ ػٳٕ  ز٢ز ٸ اٲبٶشساضي زض ٶ٫ٽساضي سؼٽيعار ٶ٣كٻ ثطزاضي، ز٢ز ٸ ؾطٖز ٖٳ٭ اي: اذال٠ حطٞٻ

 آٸضي ٦ٯيٻ سؼٽيعار دؽ اظ اسٳبٰ ٦بض

B=1.5 cm 

S=2.5 cm 

 ؾُح آظاز

  چب٬ آسف ثبضي 
 

 ؾُح آظاز
 

 

N 
 ٲ٣يبؼ

1:50 

 پالن شبكه آتشباری

چال آتشباری
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مواد و ابزار: سه پايه دوربين، مير و ژالن، دوربين تئودوليت، نوشت افزار، ماشين حساب، گچ و يا اسپري 
رنگ

نكات ایمني: پايه مي بايست كاماًل در زمين محكم باشد، دوربين به هيچ وجه خارج از جعبه نبايد جابه جا 
شود، در هنگام نصب دوربين روي سه پايه دقت شود. دوربين با استفاده از پيچ سه پايه كاماًل روي آن محكم 

شود.
اخالق حرفه ای: دقت و امانت داري در نگهداري تجهيزات نقشه برداري، دقت و سرعت عمل در انجام كارها، 

تميز كردن و جمع آوري كليه تجهيزات پس از اتمام كار.

ارزشیابي مرحله اي: تعیین و ترتیب نقاط آتشباری
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: نقشه -  ابزار 

نقشه برداري
موادمصرفي:گچ- رنگ - مصالح 

ساختما نی
زمان: 80 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

قرائت نقشه آتشباری، تعيين ميزان فاصله از سطح 
آزاد و فاصله چال ها از هم، پياده سازي نقاط و 

اولويت بندي چال ها

3

قرائت نقشه آتشباری، تعيين ميزان فاصله از سطح درست
آزاد و فاصله چال ها از هم، پياده سازي نقاط

2

قرائت نقشه آتشباری، تعيين ميزان فاصله از سطح آزاد ناقص
و فاصله چال ها از هم

1



56

پاسپورت  )شناسنامه( آتشباری  
پس از تعيين موقعيت دقيق چال ها نياز است تا مشخصات كامل چال شامل: شماره و اولويت چال، مختصات 
)طول و عرض جغرافيايي(، عمق، شيب، قطر چال طبق طراحي هاي انجام شده و در جدول مشخصي يادداشت 
شود تا اطالعات مورد نياز براي هر چال در ادامه عمليات كه شامل حفر چال ها، و خرج گذاري آنها مي باشد به 

خوبي مشخص باشد. به اين جدول مشخصات چال ها شناسنامه چال گويند. 

 

61 
 

 :پاسپَرت )ضٌاسٌاهِ( آتطكاری 
دؽ اظ سٗييٵ ٲٹ٢ٗيز ز٢ي١ چب٬ ټب ٶيبظ اؾز سب ٲكرهبر ٦بٲ٭ چب٬ قبٲ٭: قٳبضٺ ٸ اٸٮٹيز چب٬، ٲرشهبر )َٹ٬ ٸ ٖطو 
ػٛطاٞيبيي(، ٖٳ١، قيت، ٢ُط چب٬ َج١ َطاحي ټبي اٶؼبٰ قسٺ ٸ زض ػسٸ٬ ٲكرهي يبززاقز قٹز سب اَالٖبر ٲٹضز ٶيبظ 

ذطع ٪صاضي آٶٽب ٲي ثبقس ثٻ ذٹثي ٲكرم ثبقس. ثٻ ايٵ ػسٸ٬ ثطاي ټط چب٬ زض ازاٲٻ ٖٳٯيبر ٦ٻ قبٲ٭ حٟط چب٬ ټب، ٸ 
 ٲكرهبر چب٬ ټب قٷبؾٷبٲٻ چب٬ ٪ٹيٷس. 

 
 قٷبؾٷبٲٻ چب٬ قٳبضٺ .............

  اٸٮٹيز

 ٲرشهبر
X:           
Y: 
Z: 

  ٢ُط
  ٖٳ١
  قيت
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 :پاسپَرت )ضٌاسٌاهِ( آتطكاری 
دؽ اظ سٗييٵ ٲٹ٢ٗيز ز٢ي١ چب٬ ټب ٶيبظ اؾز سب ٲكرهبر ٦بٲ٭ چب٬ قبٲ٭: قٳبضٺ ٸ اٸٮٹيز چب٬، ٲرشهبر )َٹ٬ ٸ ٖطو 
ػٛطاٞيبيي(، ٖٳ١، قيت، ٢ُط چب٬ َج١ َطاحي ټبي اٶؼبٰ قسٺ ٸ زض ػسٸ٬ ٲكرهي يبززاقز قٹز سب اَالٖبر ٲٹضز ٶيبظ 

ذطع ٪صاضي آٶٽب ٲي ثبقس ثٻ ذٹثي ٲكرم ثبقس. ثٻ ايٵ ػسٸ٬ ثطاي ټط چب٬ زض ازاٲٻ ٖٳٯيبر ٦ٻ قبٲ٭ حٟط چب٬ ټب، ٸ 
 ٲكرهبر چب٬ ټب قٷبؾٷبٲٻ چب٬ ٪ٹيٷس. 

 
 قٷبؾٷبٲٻ چب٬ قٳبضٺ .............

  اٸٮٹيز

 ٲرشهبر
X:           
Y: 
Z: 

  ٢ُط
  ٖٳ١
  قيت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کار عملی: تهیه شناسنامه چال ها

پياده سازي  چال هاي  كه  درصورتي  کارعملي1: 
شده بر روي زمين در تمرين قبل داراي مشخصات 
ارائه  زير باشند، شناسنامه هر چال را طبق فرمت 

شده تهيه و به هنرآموز خود ارائه نماييد.
شرح فعالیت: 

1- عمق چال هاي رديف 1 و 2 ، 15 متر 
2- عمق چال هاي رديف 3 و 4 ، 10 متر 

3- عمق چال هاي رديف 5، 6 متر
مواد و ابزار: كاغذ و قلم

نكات ایمني: 
اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل 

ارزشیابي مرحله اي: تهیه پاسپورت )شناسنامه آتشباری(
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه آتشباري
تجهيزات: قفسه بايگاني

مواد مصرفي: فرم- نوشت افزار
زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

نوشتن مختصات، عمق، زاويه، قطر هر گمانه و 
نصب در محل

3

نوشتن مختصات، عمق، قطر هر گمانه و نصب در درست
محل

2

نوشتن مختصات، عمق هر گمانه و نصب در محل از ناقص
موارد فوق

1

ارزشیابي شایستگی های غیر فني و ایمني و بهداشت و توجهات زیست محیطی
نتایج شرایط عملكرد

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان: شبكه آتشباری
تجهيزات: قفسه بايگاني

مواد مصرفي: فرم- نوشت افزار
زمان: 20 دقيقه

--3
2مسئوليت پذيري- دقت و صحت در كار- پوشش ايمنيقابل قبول

1عدم توجه به  موارد فوقناقص

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی پیاده کردن نقاط آتشباری

شرح کار:
1- خواندن مختصات شبكه آتشباری )طول و عرض( و عمق و قطر و زاويه چال ها- تبديل مقياس نقاط از نقشه روي 

زمين
 - )... ابزار نقشه برداري )دوربين- GPS-ژالن- مير و  از  با استفاده  از روي نقشه بر روي زمين  انتقال نقاط شبكه   -2

عالمت گذاري نقاط مشخص شده با ميخ - رنگ و ...- نوشتن شناسنامه شبكه انفجار  
استاندارد عملكرد: 

پياده كردن نقاط آتشباری با استفاده از نقشه و تجهيزات نقشه برداري و با دقت انجام كار تا ميزان حداقل  95 %
شاخص ها:

1- قرائت نقاط آتشباری از روي نقشه
2- پياده سازي شبكه آتشباری روي زمين                                                                                                                             

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

فضاي کار: شبكه آتشباری
تجهیزات: نقشه آتشباری- ابزار نقشه برداري

مواد مصرفي : نوشت افزار )ميخ - رنگ- شاخص در عالمت گذاري و ...( 
زمان:120 دقيقه

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1قرائت نقشه آتشباری1

2تعيين و ترتيب نقاط آتشباری2

1تهيه پاسپورت )شناسنامه( آتشباری3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

موارد ايمني، دقت- صحت- خالقيت - تجهيزات ايمنی. 
2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.


