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ع در جهان است. ين صناياز پرخطرتر يکيساخت، ساخت و ساز بعنوان  يهاشدن روش يامروزه با وجود صنعت

گران در معرض خطر هستند. يش از ديحضور دارند، ب يساختمان يهاکه در کارگاه ين صنعت، افراديان فعاالن ايدر م

ن در يها دارد. ادر کاهش نرخ بروز حوادث در پروژه يگاه خاصيجا يساختمان يهادر کارگاه يمنيرو توجه به انياز ا

 دانند.يم يهيبد ياز کار و امر ينداشته و آنرا جزئ يمنيبه ا يها توجه و تعهد چنداننفعان پروژهياست که ذ يحال

و پرسشنامه( در سطح کشور و بخصوص شهر  ي)آمار يدانيه مطالعات ميق هدف آن است که بر پاين تحقيدر ا

ن عوامل وقوع حوادث بتوان يترياصل يشود و با معرف ييآنها شناسا يهادامين نوع حوادث و پيتراصفهان، متداول

دهد از ينشان م يدانيج مطالعات مينمود. نتا ييراهنما يرگاهتر حوادث کاکاهش هرچه بيش يها را برانفعان پروژهيذ

از علل بروز حوادث را به خود اختصاص  ياديبخش ز يساختمان يهاکارگاه يو سازمان يآن است که عوامل انسان
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Detect of Accident Causes in Construction Workplace 
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ABSTRACT 

Despite today's huge improvements in construction engineering and management methods, 

construction projects are considered as the riskiest workplaces. The work cure at this projects sites more 

than others are at risk. Hence, special attention to safety in these workplaces is needed to reduce the rate 

of accidents. 

However, the project stakeholders’ commitments to safety requirements are not evident at the regular 

arrangements. The aim of this study is to analyze the most common type of accidents and their 

consequences identified based on statistical and surveys in Iran construction projects and especially in 

Isfahan. Results shows that in building workplaces, human and organizational factors are the main 

sources of accidents. It also shows that project parties including owner, consultant and contractor are not 

familiar with safety rules and regulations and the lack of dedication, conviction and adequate supervision 

make this conditions worst.  
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آن، در  يبا توجه به گستردگ يو عمران يات ساختمانيعمل

ن قرار يحادثه آفر يهاتيجهان در صدر فعال يتر کشورهابيش

 يهاآور گوناگون در کارگاهانيدارد. وجود خطرات و عوامل ز

ع ين صنايزترياز مخاطره آم يکين صنعت را به ي، ايساختمان

به  يالديم 1992در سال [. 11ل نموده است ]يا تبديدر سطح دن



 

حادثه منجر به جرح به  1/7حادثه مرگبار و  1/11ن يانگيطور م

به  يساختمان يهاتيکارگر شاغل در فعال 199999هر  يازا

 يآمار يهاگزارش يز بررسيران ني[. در ا13ده است ]يثبت رس

کار و امور  يساالنه منتشر شده توسط اداره کل بازرس

از کار،  يدرصد حوادث ناش 32حدود  دهد کهينشان م ياجتماع

بوده که متاسفانه  يو عمران يساختمان يهاتيمربوط به فعال

ت يز منجر به مصدوميه نيها منجر به فوت و بقن آنيتر بيش

 [.1اند ]ا نقص عضو شدهيد يشد

ن نشريه بهداشتي در ي، اول1باگميالدي الن 1773در سال 

ر بين کارگران را منتشر هاي شغلي دها و آسيبمورد بيماري

در امريکا دفتر بهداشت و سالمت در  1917[. در سال 19نمود ]

صنايع، به وسيله اداره خدمات بهداشت همگاني تاسيس شد. 

به نام  1979اين مرکز پس از چندين بار تغيير نام، در سال 

نامگذاري شد. در سال  2موسسه ملي ايمني و بهداشت شغلي

به تصويب  يکسون، قانونين يجمهوردر زمان رياست  1979

و  3رسيد که موجب ايجاد اداره ايمني و بهداشت شغلي 

 [.9موسسه ملي ايمني و بهداشت شغلي شد ]

المللي همکاري وزارت کار با سازمان بين 1339در سال 

وزارت کار به وزارت کار و  1377آغاز شد، و در سال  4کار

سال، هدف اداره کل امور اجتماعي تغيير نام داد. در اين 

بازرسي کار "نظارت بر حسن اجراي مقررات کار، ضوابط 

ريزي و ايجاد ايمني و حفاظت از نيروي کار از راه برنامه

هاي اجرايي و گيري برنامههاي مناسب نظارت و پيزمينه

 [.9ستادي بازرسي کار در سطح کشور" تعريف شد ]

. در سال جديدترين قانون کار تصويب شد 1339در سال 

هاي قانون کار مثل: نامهتدوين و تصويب برخي آيين 1377

نامه نيها، آيهاي حفاظت و بهداشت عمومي در کارگاهنامهينيآ

هاي هاي مولد بخار و ديگنامه دستگاهکميته حفاظت کار، آيين

نامه حفاظت در برابر وسايل انتقال نيرو انجام ينيآب گرم و آ

 [.9شد ]

 يو اقتصاد ي، اجتماعيفرد يهااز جنبه يمنيموضوع ا

 يشک برايب يااست. هر حادثه يت و قابل بررسياهم يدارا

ن يهمراه است. ا يکار يهاتيده با توقف فعاليفرد حادثه د

 يدائم يتواند به از کار افتادگيتوقف متناسب با شدت حادثه م

 يهابيعالوه بر آس يتين وضعيا موقت او منجر شود. در چني

      خانواده وارد يگر اعضايکه به فرد و د يو عاطف يروح

شود. يز دچار مخاطره ميشود، امکانات و درآمد خانواده نيم

م بر سالمت خانواده ين کاهش خطرات و سوانح اثر مستقيبنابرا

، حذف فرد ين اثر وقوع حوادث با هر شدتيو اجتماع دارد. اول

کوتاه،  يدر زمان يه حتبالفعل پروژه است ک يانسان يروياز ن

را به پروژه وارد خواهد نمود. بسته به  ين خسارت اقتصادياول

ر يده سايط وقوع آن، عالوه بر فرد حادثه دينوع حادثه و شرا

گر يا هر علت دي يرسانکمک يز برايافراد فعال در پروژه ن

علت وقوع حادثه از انجام امور  يابيشهيمانند بحث در مورد ر

 مانند. ياز مخود ب يکار

م آن مثل يمستق يهامتناسب با نوع حادثه، جبران خسارت

دار يط پايط کار به شرايده، بازگرداندن محيددرمان فرد حادثه

پروژه  يارزش مال %29موارد تا  يها در بعضگر خسارتيو د

ک سانحه مانند يم ير مستقيغ يهاشود. اما خسارتيافزوده م

مرتبط  يده و امور اداريددرمان فرد حادثه يريگيپ

 ياقتصاد يها( تا خسارتيامهيو ب يمسئول دولت يها)سازمان

نه وقت از دست رفته، يکار، هز يرويه نيدر اثر کاهش روح

م يمستق يهانهيبرابر هز 19تا  7ن يره بينه اصالح امور و غيهز

پروژه اثر دراد.  ياقتصاد يورشود که در بهرهيبرآورد م

جاد خسارت منجر ياگر به ا يوز هر حادثه حتگر بريد يجنبه

ر يکاهد و تأثيده ميو تمرکز فرد حادثه د ينشود، از توان فکر

 [.1پروژه دارد ] يورم بر بهرهير مستقيغ

 [19]حادثه نوع با متناسب ساخت صنعت يشغل صدمات(: 1) جدول

 حوادث انواع

 در فعال يهاحوزه

 ساز و ساخت

مجموع
 

دعوا
و 

 
تهاجم

 

برخو
رد
با 

 
سا

و
لي

و 
 

تجه
ي

ت
زا

 

ط
سقو

 
افراد

 

برخورد
با 

 
مواد
 

ک
خطرنا

 

انفجار
و 

 
ش

آت
 

سوز
 ي

 ساخت و ساز 13 179 771 193 39 119

 يساختمان ساز - 37 197 39 12 192

 يساختمان مسکون - 11 22 13 11 191

 يرمسکونيساختمان غ - 11 73 17 - 11

 يو عمران ييربنايز 3 11 31 21 - 119

 يسات شهريتاس 3 17 19 37 - 77

 هاها و پلبزرگراه - 7 9 11 - 31

 ييربنايز يگر کارهايد - 7 - 2 - 11

 يمشاغل تخصص 11 112 191 19 19 727

 ونيفونداس - 33 123 32 - 117

 سات ساختمانيتاس 2 79 29 12 1 117

 ساختمان ينازک کار 7 11 31 19 7 197

 گريد يتخصص ها 7 12 11 71 3 17

 

صنعت ساختمان عالوه بر عوامل  يا توجه به گستردگب

زش ينامناسب، ر ين منحصر به فرد مانند گودبرداريخطر آفر

 يسات عموميب تأسيا مجاور، تخري يميقد يوارهايد

شود، شامل عوامل يع مشاهده نميگر صنايگان که در ديهمسا

، ي، برق گرفتگيع مرتبط مثل جوشکاريگر صناين ديخطر آفر
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ف واژه ايمني عبارت يتعر 1791:1991زويدر استاندارد ا

است از: "حالتي که در آن احتمال خطر آسيب )به اشخاص( يا 

 [.7خسارت مادي، به ميزان قابل قبول محدود شده باشد" ]

 با توجه به تعريف فوق، ايمني يک امر نسبي است و

توان ايمني مطلق را در محيط کار تامين نمود. بلکه ايمني نمي

ن مخاطره مربوط به سالمتي امجموعه شرايطي است که ميز

رساند. تعريف ديگري در استاندارد يافراد را به حداقل م

ISO/IEC Guide2  ارائه شده است که استانداردOHSAS 

و بسيار نيز دقيقًا از همان تعريف استفاده نموده   18001

آمده عبارت است  ISO/IEC يمشابه تعريفي است که در راهنما

[. در اين 2ي غير قابل قبول و جبران" ]از: "عدم وجود مخاطره

تعريف نيز رفع کامل مخاطره آسيب مطرح نشده است بلکه 

 اجتناب از مخاطره باال و غير مجاز مد نظر است. 

فرار از خطر. بطور كلي ايمني عبارتست از درجه يا ميزان 

اي است که مربوط به نسبي بودن ايمني ميزان يا درجه کلمه

است و منظور از فرار، فرار فيزيکي نيست بلکه دوري جستن از 

 يمنيخطرات و محدود نمودن آنها است. طبق اهداف اين مقاله، ا

شود:"ميزان قابل قبولي از محدود شدن يف مينگونه تعريا

 فراد در كارگاه هاي ساختماني".احتمال بروز خطرات براي ا

در اين تحقيق حوزه سالمت فردي را شامل  يمنيمحدوده ا

ست و خسارات وارده يزطيشود و به حوزه حفاظت از محيم

 پردازد.يبه اموال نم

 

که باعث مرگ، از  ياداد ناخواستهيحادثه عبارت است از رو

گر شود. در يد يا خسارتيب ي، جراحت، آسيدست رفتن سالمت

شده  يآمد معنشيا پيو  داد، واقعهيرو يمعنا بهحادثه  لغتنامه

 باشد كهيماز نظم ند و خارج يناخوشاتر  منظور اتفاق و بيش

باشد. بنابر  داشته يدر پ يا جانيو  يمالخسارات  استممكن 

كه  يگهانو نانشده  ينيبشيپاست  ياتفاقحادثه ، يبرخ دهيعق

به وجود  يخارج ييرويك ني، بر اثر خود شخصمداخله بدون 

ر ياز مسرا ناخواسته انسان گر آنچه يدعبارت  ا بهيد و يآيم

 يجاد ناراحتياو ا ينمود و برايممنحرف  يعيطب يزندگ

 د.ينمايم يمالا خسارات يو  ي، روانيجسم

 ييدر جوابگوضعف »توان يم را ، حادثه«سيويد» دهيعقبه

 د جسمي[. تصور كن3ف نمود ]يتعر« مخصوصو فرار از حاالت 

تر و دهيتر، فهمزرنگ كه يكند. كسيمسقوط  از ارتفاع ينيسنگ

گر كه يد نمود و شخصيفرار مباشد با سرعت االنتقال عيسر

طبق  حادثهف يتعر شود.يصفات است دچار حادثه من يفاقد ا

 ينيبشيك اتفاق پياز: است كار عبارت  يالمللنيبالمعارف رهيدا

 ب شود.يآسصدمه و از انتظار كه منجر به نشده و خارج 

به آنها  مختلف حوادث يبرا فوق که فيبر تعار عالوه

در  آنچه به توانياز كار م يناش حادثه فيشد، در تعراشاره 

 نمود: اشاره زياست نآمده  ياجتماع نيكار و تأم قانون

 انجام نيح كه است ياز حوادث از كار عبارت يناش حوادث

 ياوقات همه فهيوظ ن انجاميافتد. مقصود از حيم اتفاق فهيوظ

ها و ، ساختمانوابسته ، مؤسساتدر كارگاه شدهمهيب كه است

 دستور كارفرما خارج ا بهيكار باشد و  به مشغول آن محوطه

ن اوقات يچنشود. هميم يكار انجام مأمور كارگاه از محوطه

ز جزو ين ا بالعكسيو  كارگاه به از منزل شدهمهيو آمد ب رفت

 اقدام نيحكه در  يحوادث نيشوند. همچنيم محسوب اوقات نيا

 اتفاق آنان به و کمک دهيدبيآس شدگانمهير بيسا نجات يبرا

 [.3خواهد شد ]از كار محسوبيناش افتد حادثهيم

 

ب به فرد، خسارت به يک حادثه ممکن است آسي يامدهايپ

ک آچار از يد يا شبه حادثه باشد. فرض کنيط و ياموال، مح

 ين آچار به کسين سقوط کند. ممکن است اييطبقات باال به پا

ن برخورد کند يک ماشيرد(، به ب به فيبرخورد کند )آس

برخورد نکرده و  يزيا ممکن است به چي)خسارت به اموال( و 

ک ينها از يکه همه ا ين اصابت کند )شبه حادثه(. در حاليبه زم

ار متفاوت يتوانند بسج حادثه ميينتا يشده ول يحادثه ناش

رمنتظره يداد غيک رويل حادثه به عنوان ين دليباشند. به هم

ا يب به فرد و يتواند آسيآن م يامدهايشود که پيف ميتعر

 [.1ا نباشد ]يخسارت به اموال باشد و 

 

 يدر محل يا افراديق آن است كه فرد ين تحقيش فرض ايپ

توان گفت که تعامل رو ميمشغول به انجام كاري هستند. از اين

شود. يده ميط است كه فعاليت ناميبين سه عامل فرد، کار و مح

توان ناشي از سه عامل ز مييبه طور كلي علل بروز حوادث را ن

ها )نوع و انساني )رواني و جسماني(، محيطي )شرايط( و فعاليت

مسئوليت( دانست. از اينرو در تكميل مباحث پيش گفته ميتوان 

رابطه بين منشأ )علل( خطر، حادثه و پيامدهاي آن را بصورت 

ر ادامه سه عامل اشاره شده مورد . د[2]( نشان داد 1شكل )

 .رنديگيتر  قرار مبيش يبررس



 

 

 (: منشأ، خطر، حادثه و پيامدهاي حوادث1شكل )

 حوادث يانسان يامدهايپ -2-4-1

درد باشد سبب  ياگر جزئ ياز كار حت يناش حادثه هرگونه

شود. يماش ده و افراد خانوادهيحادثه دشخص  يو ناراحت

مرگ  د باشد و منجر بهيشدحادثه كه  يدر صورتاست  يهيبد

[. 3دتر خواهد بود ]يامد شديپن يشود ا يدائم يا از كار افتادگي

 يفوقان يهاکه در قسمت ييهايق و شکستگيعم يهاآثار زخم

شود، مشهود است. يجاد ميبدن از جمله سر و صورت ا

افراد مجرد اثر خواهد داشت  ينيگزنگونه آثار سوء، در همسريا

 يو مناسبات خانوادگ يز در روابط اجتماعين نيو در متأهل

ها و که حادثه به دست يدر کسان يداشته باشد ول ير منفيتأث

وه راه رفتن، سرعت و يآنها صدمه زده است در ش يپاها

 يکار يهايياز توانا يتحرک آنها اثر سوء گذاشته است و بخش

دگان به ياز حادثه د يها را مختل ساخته است. برخآن يو حرکت

کمر از انعطاف الزم در بدن  يهامهره يدگيدل ضربيدل

بدن و خم  يريپذرا که به انعطاف ييهاتياند و فعالمحروم شده

از  يساختمان يتر  کارهااز دارد )که بيشياد نيو راست شدن ز

جه شانس يدر نت توانند انجام دهند ويل امور هستند( نمين قبيا

 [.11دهند ]يبه دست آوردن کار را از دست م

 حوادث يطيمح يامدهايپ -2-4-2

 يروينبه  يبستگ يهر اجتماع يو ترقشرفت يپاز آنجا كه 

تنها كار هر فرد نه ن محصول يدارد، بنابراكار افراد جامعه 

و  هيسرما بلكهاوست،  و خانواده يه امرار معاش زندگيما

به تا  كينزدم يدانيز است. چنانكه مين اقتصاد جامعه هپشتوان

ل يكار تشكن يرا افراد در سن يدرصد افراد هر اجتماع 39

خصوص در ، بهجامعه افراد فعالدر اصل  يدهند. وليم

ت هستند. يكل جمع  %12افته در حدود يتر توسعهكم يكشورها

از كار  يحوادث ناش علتبهز ين يتعداد، افرادن ياگر از احال 

در وضع  تزلزلامر سبب ن يدهند ا نتوانند كار خود را انجام

 [.3شود ]يم جامعه ياجتماع

 حوادث يمال يامدهايپ -2-4-3

کارگر،  يباشد براكه  ياو درجههر صورت به حوادث 

ها انيزن يدر بر دارند. ا ياقتصاد يهاانيز كارفرما و جامعه

 ميمستق يهاانيم هستند. از جمله زيرمستقيو غم يمستق به طور

، علت بروز حوادثكار بهاز وقفه يناش خسارت توانيم

 يدر قبال از كارافتادگ يپرداخت و خسارات يدرمان يهانهيهز

 يهاانيز برد. در محاسبهرا نام ا فوت يو م ي، داموقت

 يهاانياز زش يكشورها بام در تممقدار آن  كه ميرمستقيغ

ر يدر كار سااز وقفه  يناش يهاانيد زيبا است ميمستق

و گفتگو در ، بحث فرد مصدوم بهكردن كمكعلت بهكارگران 

تا از حادثه كار پس  نظمختن يرهم ، بهحادثه وقوع مورد علت

رات امور، خسا انجام يبرا ن مناسبيگماشتن جانشموقع 

ت فرد يفعالاز کاهش  يناشو خسارات  آالتنيماشبه  وارده

( مورد تيمعلولكار را )در صورت بهاز برگشت  پسمصدوم 

 [.3قرار داد ] توجه

ن يتر از کار، بيش يان از آثار سوء حادثه ناشيکارفرما

باعث  يدر کارگاه ساختمان يرا هر حادثه اينند زيب يان را ميز

 [. 11جاد شود ]يان ايکارفرما يبرا ياديکه مشکالت ز شوديم

 

 

در اين مطالعات، آمار انواع حوادث به وقوع پيوسته در 

و اصفهان به صورت مجزا  يتهران، خراسان رضو يهااستان

ي تطبيقي آمار اين سه استان و سپس به مقايسه يگردآور

ايج آن با آمار كل كشور مقايسه ان نتيپرداخته شده است. در پا

 شود.مي

ن سه يوسته در ايآمار متوسط انواع حوادث به وقوع پ

 سه شده است.ي( مقا1در شکل ) 12تا  79 يسالها ياستان ط

 
 سه استان کشور يآمار حوادث کارگاه يقيسه تطبي(: مقا1شکل )

ده شود آمار سقوط در سه ي( د1همانطور که در شکل )

گر آمارها ياد از دين نوع حادثه را با فاصله زي تراستان، بيش

ز به جز يب آمار نيبه خود اختصاص داده است. در مورد ترت

که مربوط  ير در رتبه دوم آمار در استان خراسان رضوييتغ

 امد حوادثيپ

 به اموال

 طيبه مح

 به افراد

 خطر حوادث

 امد حوادثيپ

 انسان

 تيفعال

 طيمح

 يسازمان

قرارداد

 ي

 يا چاشنيآستانه 



 

ب در سه استان ين ترتيبه سقوط مصالح و ابزار است، ا

بًا يوجود آمار تقر يدهندهن نشانيست و ايمتفاوت از هم ن

ن با توجه به ياست. بنابرا يکسان در سه استان مورد بررسي

 يکسان در کل کشور، امکان استفاده از راهکارهايآمار 

 کشور وجود دارد. يميط اقليه شرايدر کل يشنهاديپ

د توجه نمود که آمار مربوط به سقوط در استان يالبته با

 يبق نسين اختالف با توجه به تطبيتر  است و ابيش %19تهران 

از  يکيرسد ياد است. به نظر ميگر آمار ارائه شده زين ديب

ها آنست که در گر استانين آمار نسبت به ديل باالتر بودن ايدال

اد يتر ، زجاد طبقات بيشيا يبرا يسازاستان تهران بلند مرتبه

ز در يزش آوار و گود نيتر  بودن آمار رشود و بيشياجرا م

 يسازرا در بلندمرتبهيمطلب است، ز نين استان نشان دهنده ايا

 از است.ياد مورد نيز يها ين و گودبرداريدر زم يحفار

 

در سه استان کشور به ترتيب  يامد حوادث کارگاهيپ

 عبارت است از:

، ساير %17، جراحت %11، فوت %71تهران: شكستگي 

  %7، قطع عضو %19مصدوميت ها 

، ساير %11راحت ، ج%2/33: شكستگي يخراسان رضو

 %2/1، قطع عضو %17، فوت %19ها مصدوميت

، ساير %11، فوت %12جراحت ، %33اصفهان: شكستگي 

 %19، قطع عضو %17ها مصدوميت

با توجه به آمار ارائه شده مشخص است که آمار فوت در 

سه استان از رتبه دوم در استان تهران به رتبه چهارم در 

ت. همانطور كه در مقايسه ده اسياستان خراسان رضوي رس

آماري نوع حوادث در سه استان، حادثه سقوط و ريزش آوار 

گودبرداري در استان تهران نسبت به دو استان ديگر بيشتر 

بود، مقايسه تطبيقي آمار گردآوري شده در خصوص اثرات 

دهد كه نرخ حوادث منجر به فوت در تهران يحوادث نشان م

گر است. اين موضوع در آمار تر از دو استان دينيز بيش

مربوط به شكستگي نيز صادق است به طوري كه درصد 

ها است. بيشتر از ديگر استان %7شكستگي در تهران در حدود 

تري آمار ديگري كه در اينجا الزم است كه به آن توجه بيش

حادثه به غير از  ۀشود در مورد قطع عضو است. اين نتيج

كل آمار را به  %19 يبيطور تقر تهران در دو استان ديگر به

خود اختصاص داده است كه چون قطع عضو جزء نتايج 

حوادث غير قابل جبران است لزوم توجه هرچه بيشتر به كاهش 

دهد. باالتر بودن درصد شكستگي نسبت اين درصد را نشان مي

ي شدت نتايج حوادث در دهندهبه درصد جراحت نشان

 هاي ساختماني است.كارگاه

ار نتايج حوادث به وقوع پيوسته در سه استان با كل آم

 ( مقايسه شده است. 3كشور در شکل )

( مشهود است که ميانگين درصد نتايج حوادث 3در شکل )

 يترازبه وقوع پيوسته در سه استان با درصد كل كشور هم

دهنده وضعيت يكسان در دارد كه اين موضوع نشان

ن وضعيت ير است و بنابراهاي ساختماني در سطح كشوكارگاه

ايمني و خطرات در كل كشور مشابه يكديگر است. اين موضوع 

دهد كه حتي در كالن شهرهاي كشور نيز كه از نظر نشان مي

بايد داراي وضعيت بهتري نسبت به ديگر شهرها  ياجتماع

وجود ندارد و  يمنيت ايدر سطح رعا يباشند تفاوت چندان

هاي روز خطرات در كارگاهوضعيت ايمني و جلوگيري از ب

ساختماني كشور ضعيف و نامطلوب است. چنين شرايطي منجر 

هاي زياد بر دوش افراد مختلف مشغول به كار به تحميل هزينه

 شود.هاي ساختماني ميدر كارگاه

 
ن نتيجه حوادث سه استان با کل کشور در يانگيسه مي(: مقا3شکل )

 13،  12،  17 يهاسال

 

گزارش حوادث  111در اين بخش با توجه به دسترسي به 

 13و  12، 17هاي ساختماني در شهر اصفهان در سال

 يسه نسبيشود که شامل مقايتري ارائه ممفصل يهابررسي

ک مراحل انجام كار، محدوده سني، ين حوادث به تفکيانگيم

 شود.ين ميتحصيالت و شغل مصدوم

 

 بررسي شغل مصدومين -3-3-1

هاي شغل مصدومين حوادث كارگاه يج بررسينتا

ن شکل مشخص است ي( آمده است. در ا7ساختماني در شکل )



 

ترين درصد افراد حادثه ديده كارگران ساده هستند و که بيش

ساخت و  يعلت آن حضور اين افراد در تمام مراحل كارها

بندها توربندها و قالب، آرمايبعد يهان گروهيساز است. در ب

اند كه اين نشان دهنده بيشتر در معرض حادثه قرار گرفته

تمركز خطرات در مرحله سفتكاري ساختمان است و گوياي اين 

مطلب است كه شرايط ناايمن در اين مرحله بيشتر از مراحل 

 ديگر است. 

 

 
 ک مشاغلي(: نسبت افراد حادثه ديده در شهر اصفهان به تفک7شکل )

 

 بررسي حوادث از نظر مرحله انجام كار -3-3-2

ع ي( ارائه شده است. توز2در شکل ) ين بررسيح اينتا

مراحل انجام کار عبارت است از: تكميل  يحوادث در ط يآمار

، %17، حمل و تخليه مصالح %2/31، برپايي اسكلت %2/33كار 

 . %9گودبرداري و تخريب به طور مشترك 

اين سه سال به طور آمار حوادث در مرحله تخريب در 

رود متناسب نرخ ثابتي دارد اما همانطور كه انتظار مي يبيتقر

هاي اي كه در نوع پروژهها و تغييرات عمدهتيبا رشد فعال

ساختماني بوجود آمده، حوادث ناشي از گودبرداري نرخ رو به 

 دهد.را نشان مي يرشد

 

ک مراحل يتفک(: نسبت افراد حادثه ديده در شهر اصفهان به 2شکل)

 انجام کار

 سني مصدومين ۀبررسي محدود -3-3-3

( ارائه شده است. همانطور که 3در شکل ) ين بررسيج اينتا

شود، بيشترين درصد حوادث مربوط به يده مين شکل ديدر ا

 يسن يگر محدوده هايسال است و در د 39-39سني  ۀمحدود

 اختالف چنداني با اين 19-19ابد ولي محدودة سني ي يكاهش م

مورد مطالعه افزايش داشته  يهاسال يمحدوده ندارد و در ط

ها افراد حادثه ديده افرادي كم است. در بسياري از گزارش

اند. اكثر اين افراد از كاري زياد نداشتهۀتجربه بودند كه سابق

جواناني بودند كه از شهرهاي محروم اطراف شهر اصفهان به 

 يعلت نيز حوادث کارگاه اند. به هميناين شهر مهاجرت نموده

دارد ولي علت  يسال، روند رو به رشد 12-19سني  ۀدر محدو

ديگر اين رشد مربوط به حضور كارگران افغاني است كه در 

ت ير با وجود جلوگيري از كار، همچنان شاهد فعاليهاي اخسال

 هاي ساختماني كوچك هستيم.اين افراد در كارگاه

 
ک محدوده يديده در شهر اصفهان به تفکنسبت افراد حادثه  (:3شکل)

 يسن

 بررسي سطح تحصيالت مصدومين -3-3-4

ن نرخ يترشود بيشيده مي( د7همانطور که در شکل )

كه الت ابتدايي است. بطورييبا تحص يحوادث مربوط به افراد

آمار حوادث به افراد با سطح تحصيالت ابتدايي، سيكل و  29%

 راهنمايي اختصاص يافته است.

درصد حوادث مربوط به افراد داراي مدرك  ترينكم

تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس است که با توجه به ميزان كم 

هاي ساختماني و تعداد اندک ارتباط مستقيم اين افراد با فعاليت

چنين ، يعمران يهاافراد با اين سطح تحصيالت در پروژه

زان يجه گرفت که ميتوان نتين ميرود. همچنآماري انتظار مي

 م در کاهش حوادث دارد. يالت اثر مستقيتحص



 

 
ک سطح ي(:نسبت افراد حادثه ديده در شهر اصفهان به تفک7شکل)

 التيتحص

 

 شناسايي عوامل خطر آفرين -3-4-1

 يآمار يهاپس از مطالعات گسترده متناسب با داده

عامل خطر آفرين  11گان، از خبر يموجود، با توجه به نظر برخ

 نظر خبرگان را دارند: ييگران هميترر بيشيز

 استفاده نکردن از تجهيزات ايمني_ 1

 حركات فردي ناايمن -1

 متناسب نبودن كار با توانايي و تخصص فرد -3

 ينبود انظباط کار -7

 نبود جايگاه مناسب براي كارکردن افراد -2

 ر ايمنهاي غياسكان افراد در محل -3

 جابجايي و انتقال غير ايمن مصالح -7

 تداخل مراحل كار -1

 كار در شرايط جوي نامناسب -9

 فقدان تجهيزات ايمني -19

 هانبود حفاظ در پرتگاه -11

 هاي نادرست گودبرداري و مهار گودهاروش -11

 ها و وسايل ناايمنكار با دستگاه -13

 هاتگاهمهار نکردن صحيح وسايل و دس -17

رعايت نکردن محدوده و نكات ايمني در رابطه با  -12

 ان برقيجر

رعايت نکردن نكات ايمني در استفاده از وسايل و  -13

 ها و رعايت حريم مجاز آنهادستگاه

 هارعايت نکردن نكات ايمني در تخريب ساختمان_ 17

ن و يا تعهد ارکان طرح به قوانيعدم شناخت و  -11

 در کارگاه يمنيا ياهن نامهييآ

شدت اثر  يبررس يپس از شناسايي عوامل خطرآفرين، برا

و  يطيبندي آنها بر اساس منشأ انساني، محاين عوامل و دسته

ن ين و در بيتدو يانامهت )سازماني و قراردادي(، پرسشيفعال

ن مطالعات ميداني، يق ايتحق يجامعه آمارع شد. يخبرگان توز

ن شهر يهمكاري سازمان نظام مهندسي اشهر اصفهان است. با 

ن يترشيپرسشنامه در بين خبرگان توزيع شد. ب 06تعداد 

افرادي كه پرسشنامه برايشان ارسال شد در گروه پيمانكاري 

اند. در برخي موارد بدليل باال و نظارت كارگاهي قرار داشته

اي خاص، بصورت بودن خسارات حوادث رخداده در پروژه

هايي نيز انجام شده است. ي از خبرگان مصاحبهموردي با برخ

ها، با توجه به محدوديت زماني هنگام جمع آوري پرسشنامه

شد كه بداليلي مانند نقص در تكميل  يآورپرسشنامه جمع 43

پرسشنامه مناسب تشخيص داده شدند. با  46پرسشنامه فقط 

بررسي انجام شده روي بخش اول پرسشنامه كه مربوط به 

دهندگان است مشخصات كلي آنان در فردي پاسخ مشخصات

 ( آورده شده است.2جدول )

ل يتکم يهاي انجام شده بر روي پرسشنامه هابا تحليل

 11هاي بدست آمده در مورد همه شده مشخص شد كه داده

داراي توزيعي نزديك به  يبين به طور تقريعامل خطر آفر

هاي ايي از شاخصارائه نتايج نه ينرمال هستند. از اينرو برا

مركزي و بخصوص ميانگين استفاده شده و نتايج آن در جدول 

 ( ارائه شده است.3)

 خبرگان ي(: مشخصات نسب2جدول )

 آشنايي با مباحث ايمني سن سابقه كار )سال( سطح تحصيالت

ليسانس 

 يا كمتر

باالتر از 

 ليسانس

كمتر 

 7از

تا  7

11 

بيش از 

11 

كمتراز  

36 
31-41 

و  40

 التربا
 تجربي

ستم يس ياجرا

 در كارگاه يمنيا

گذراندن دوره 

 يآموزش يها

43 17 4 04 32 0 13 41 07 20 7 

 

 بندي عوامل خطر آفرين(: نتايج نظركاوي خبرگان در مورد شدت اثر و دسته3جدول )



 

 منشأ )درصد(

 رتبه

 شدت اثر

 ز(ي)وزن هر بازه جهت محاسبه نرماال

 رديف عوامل خطر آفرين

 تيلفعا

 طيمح انساني
 سازماني قراردادي

ز ينرماال

 يوزن

خيلي 

 كم
 زياد كم

خيلي 

 زياد

(1221) (3271) (0221) (1271) 

 1 استفاده نکردن از تجهيزات ايمني 16% 46% 16% 6 1255 0 1% 12% 23% 26%

 2 فقدان تجهيزات ايمني 06% 36% 16% 6 022 4 6 14% 17% 25%

 3 كار با دستگاهها و تجهيزات ناايمن 76% 36% 6 6 0201 2 6 43% 16% 7%

 4 كار در شرايط جوي نامناسب 26% 16% 26% 16% 4271 10 06% 26% 1% 12%

 1 حركات فردي غير ايمن 16% 16% 6 6 022 1 16% 07% 11% 4%

14% 34% 47% 1% 12 4250 16% 36% 26% 46% 
روشهاي نادرست گودبرداري و 

 هامهار گود
0 

 7 عدم وجود حفاظ در پرتگاهها 56% 16% 6 6 7262 1 0% 36% 16% 14%

21% 16% 25% 6 1 1255 6 6 06% 46% 
عدم مهار بندي صحيح وسايل و 

 دستگاهها
1 

 5 تداخل مراحل كار 26% 26% 06% 6 4234 11 14% 25% 35% 11%

21% 37% 42% 6 7 1255 6 16% 46% 16% 
ي و عدم تناسب كار با تواناي

 تخصص فرد
16 

 11 مرتب نبودن محيط كارگاه 16% 06% 26% 16% 4211 17 21% 23% 21% 27%

23% 25% 41% 7% 5 1275 16% 16% 26% 06% 
عدم رعايت حريم و نكات ايمني در 

 رابطه با نيروي برق
12 

 13 جابجايي و انتقال غير ايمن مصالح 26% 06% 16% 16% 4250 13 11% 47% 32% 16%

16% 41% 20% 23% 14 4271 16% 46% 16% 46% 
عدم تأمين جايگاه مناسب براي كار 

 افراد
14 

 11 اسكان افراد در محل هاي غير ايمن 46% 16% 6 16% 1211 16 32% 25% 31% 1%

15% 27% 40% 1% 11 4271 26% 6 06% 26% 

عدم رعايت نكات ايمني در استفاده 

از وسايل، دستگاهها و رعايت حريم 

 آنها مجاز

10 

5% 31% 16% 3% 11 1237 16% 16% 46% 46% 
عدم رعايت نكات ايمني در تخريب 

 ساختمان ها
17 

00% 22% 7% 1% 3 022 16% 6% 26% 76% 

ا تعهد ارکان طرح يعدم شناخت و  

در  يمنيا ين نامه هايين و آيبه قوان

 کارگاه

11 

332% 011% 
 مجموع 117% 043%

543% 

 ز شدهيمجموع نرماال يدرصد وزن 1129% 3127% 3325% 1121%

 

 

(، نبود تجهيزات 3بندي ارائه شده در جدول )طبق رتبه

ها از ايمني، حركات فردي ناايمن و نبود حفاظ در پرتگاه

 يباشند. به طور کلهاي ساختماني مين در كارگاهيترخطرآفرين

 و انساني ين، علل سازمانيتوان گفت اکثر عوامل خطرآفريم



 

هستند و عوامل  يدارند، در حالي كه علل قراردادي در رتبه بعد

 ن اثر را دارند.يترکم يطيمح

 نيعوامل خطر آفر يبندطبقه -3-4-2

بندي اين عوامل را توان دسته( مي3با توجه به جدول )

مورد  9عامل خطرآفرين،  11( نمايش داد. از 7بصورت جدول )

مورد به  1 ،يمورد به منشأ انسان 1ت، يبه منشأ فعال

 يمورد به طور مشترک منشأ سازماني و انسان 2، يطيمنشأمح

مورد به طور مشترک به هر سه منشأ مربوط  1و در نهايت 

د يتر باتر و قابل اطميناناي علميمقايسه يشود. اگرچه برايم

در كنار تعداد عوامل مختص به هر گروه شدت اثر آنها را نيز 

بندي عنوان شده و داشتن دستهدر نظر گرفت، از اينرو با 

توان بطور بكارگيري شدت اثر هر يك از عوامل خطر آفرين، مي

 يطينسبي ميزان خطراتي كه از هر يك از سه حوزه انساني، مح

تري قرار داد. شوند را مورد بررسي دقيقت ناشي مييو فعال

هاي تمركز فعاليت يتواند راهنماي خوبي برااين بررسي مي

هاي تر در كارگاهگيرانه و هر چه مطمئنبر ايمني پيشمديريتي 

 ساختماني باشد.

 ني(: منشأ عوامل خطرآفر7جدول)

 منشأ
 فيرد عوامل خطر آفرين رتبه

 يطيمح انساني تيفعال

   0 1 استفاده نکردن از تجهيزات ايمني 

   4 2 فقدان تجهيزات ايمني 

   2 3 ايمنكار با دستگاهها و تجهيزات نا 

   10 4 كار در شرايط جوي نامناسب 

   1 1 حركات فردي غير ايمن 

   12 0 روشهاي نادرست گودبرداري و مهار گودها 

   1 7 عدم وجود حفاظ در پرتگاهها 

   1 1 عدم مهار بندي صحيح وسايل و دستگاهها 

   11 5 تداخل مراحل كار 

   7 16 و تخصص فرد عدم تناسب كار با توانايي 

   17 11 مرتب نبودن محيط كارگاه 

   5 12 عدم رعايت حريم و نكات ايمني در رابطه با نيروي برق 

   13 13 جابجايي و انتقال غير ايمن مصالح 

   14 14 عدم تأمين جايگاه مناسب براي كار افراد 

   16 11 اسكان افراد در محل هاي غير ايمن 

   11 
عدم رعايت نكات ايمني در استفاده از وسايل، دستگاهها و رعايت 

 حريم مجاز آنها
10 

   11 17 عدم رعايت نكات ايمني در تخريب ساختمان ها 

   3 
 يمنيا ين نامه هايين و آيا تعهد ارکان طرح به قوانيعدم شناخت و  

 در کارگاه
11 

 

ت ياهم يين و شناسايمنشا عوامل خطرآفر يبررس يبرا

ر عمل نمود يروش ز 7توان به يآنها نسبت به هم م ينسب

 ((:2( و جدول )1)شکل )

 محاسبه مجموعتعداد عوامل نسبت داده شده به هر -الف

 (:7ن )جدول يمنشأ به کل تعداد عوامل خطر آفر

 
 بطور مثال براي منشأ انساني داريم:

 تعداد عوامل نسبت داده شده به هر منشأ

 نسبت داده شده يمنشأهاکل تعداد 
 هر منشأ ي= درصد نسب



 

 
 %1 يطيمنشأ مح يو برا %39ت يمنشأ فعال ين رقم برايا

 است.

محاسبه مجموع درصد منشأ عوامل نسبت داده شده به  -ب

ن )جدول يهر منشأ به مجموع کل درصد منشأ عوامل خطر آفر

 (:7و  3

 
 بطور مثال براي منشأ انساني داريم: 

 
 %1 يطيمنشأ مح يو برا %71ت يمنشأ فعال ين رقم برايا

 است. 

نسبت داده شده به هر منشأ  يمجموع همه درصدها -ج

 (:3)جدول 

 
 بطور مثال براي منشأ انساني داريم:

 
 يطيمح منشأ يو برا %2127ت يمنشأ فعال ين رقم برايا

 باشد. يم 1129%

(( در رابطه 3وارد نمودن نرمال شده شدت اثر )جدول ) -د

 ب:

 
 بطور مثال براي منشأ انساني داريم:

 
 % 11 يطيمنشأ مح يو برا %23ت يمنشأ فعال ين رقم برايا

 است. 

ن در اثر يعوامل خطر آفر %1/29توان گفتين ميانگيبطور م

در اثر  %7/9در اثر عوامل انساني و حدود  %1/31ت، يمنشأ فعال

ده ياند. طبق نتايج بدست آمده دجاد شدهيا يطيعوامل مح

 ت نبود حفاظ دريشود كه از ميان علل مختص به منشأ فعاليم

ها و تجهيزات ناايمن، نبود تجهيزات ها، كار با دستگاهپرتگاه

از ميان علل مختص به منشأ انساني رعايت نکردن ايمني و 

محدوده و نكات ايمني در رابطه با نيروي برق، حركات فردي 

ترين ناايمن و استفاده نکردن از تجهيزات ايمني بعنوان مهم

 اند.عوامل خطر آفرين شناسايي شده

 
ن در بروز حوادث بر ير منشأ عوامل خطر آفريزان تأثي(: م2جدول )

 روش )درصد( 7اساس 

 

ق با مطالعه ميداني گسترده، آماري از ثبت ين تحقيدر ا

هاي ساختماني در استان تهران، خراسان حوادث در كارگاه

ل شده است. يه و تحليرضوي و شهر اصفهان گردآوري و تجز

ن سه يوسته در ايدهند که حوادث به وقوع پ يج نشان مينتا

ک ي يدارا يدارا 12تا  79 يهالاستان با آمار کل کشور در سا

کسان وقوع يدهنده روند باشد که نشانيم يمطابقت نسب

کشور  يساختمان يهاشده در کل کارگاه ييحوادث شناسا

 يساختمان يهان درصد آمار حوادث در کارگاهيتراست. بيش

ب مربوط به حوادث سقوط، درگيري با يکل کشور به ترت

 يريزش آوار و گودبردار بزار،آالت، سقوط مصالح و اماشين

امد حوادث در يچنين در بررسي پو برق گرفتگي است. هم

هاي ساختماني، شكستگي، فوت و جراحت از كارگاه

انواع  يياند. با توجه به شناساها شناخته شدهن آنيترمعمول

32293 

99297 

 = %33 يمنشأ انسان ي= درصد نسب

 ∑ز شدت اثر(ينرماال×نسبت داده شده به هر منشأ يه درصدهاي)مجموع کل

 ∑ز شدت اثر(ينرماال×نسبت داده شده بهسه منشأ يدرصدها)مجموع کل

 يدرصد نسب

 هر منشأ

= 

371 

1199 

 = %3227 يمنشأ انسان ي= درصد نسب

 نسبت داده شده به هر منشأ يمجموع همه درصدها

 داده شده بهسه منشأ نسبت يدرصدها مجموع کل

 هر منشأ ي= درصد نسب

139 

1119 

 = %11 يمنشأ انسان ي= درصد نسب

 ه عوامليعوامل نسبت داده شده به کلمجموع کل درصد 

 هر منشأ ي= درصد نسب
 مجموع درصد عوامل نسبت داده شده به هر منشأ

1 

12 

 = %31 يمنشأ انسان ي= درصد نسب



 

حوادث با بيشترين وقوع، تعيين عوامل مهم خطرآفرين مرتبط 

 قرار گرفت. با آن حوادث مورد توجه

ن خصوص در شهر يتري در امطالعات ميداني گسترده

ن و يترين عوامل خطر آفراصفهان منجر به شناسايي مهم

بندي آنان متناسب با شدت اثرشان و توجه به منشأ رتبه

ن ين عوامل خطر آفري، انساني، سازماني و قراردادي ايطيمح

 يو سازمان ينج بدست آمده عوامل انسايشد، که با توجه به نتا

از علل بروز حوادث را به خود اختصاص داده  يبخش اعظم

ل يندارند که دل يسهم چندان يکه عوامل قرارداد ياست. در حال

و  يمنين امر ضعف موجود در قراردادها نسبت به امور ايا

ج ين قرارداد است. نتايطرف يمرتبط برا يجاد تعهدات قرارداديا

مشاوران  يمانکاران و حتيپ دهد کهين مطالعات نشان ميا

ندارند و  ييموجود آشنا يمنيا يهانامهنيين و آيآنچنان با قوان

 يبخصوص از سو يل نظارت ناکافي، بدلييدر صورت آشنا

، همچون وزارت کار و سازمان بهداشت، يعوامل باال دست

رو آنچنان شاهد نينند. از ايبين اسناد نميا يريبر بکارگ يلزوم

ن يم و به ايستين يساختمان يهان اسناد در کارگاهيا يريبکارگ

در  يمنين علل ضعف سامانه ايتراز مهم يکيموضوع بعنوان 

 توان اشاره نمود.يم يساختمان يهاکارگاه

ل بروز ين داليترياز اصل يکيتوان گفت که يم يبه طور کل

کشور، نبود تعهد و اعتقاد  يساختمان يهاحوادث در کارگاه

 يهاک پروژه در همه سطوح، از دستگاهيه ارکان يکل يکاف

 يسازادهيت و پيشان به رعايمانکاران و پرسنل ايتا پ يياجرا

 يساختمان يهادر کارگاه يمنيرانه اصول و ضوابط ايشگيپ

 است.
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