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 يساختمان
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  چكيده
ع در جهان ين صناي از پرخطرتريکي ساخت، ساخت و ساز بعنوان يها  شدن روشيامروزه با وجود صنعت

گران در معرض يش از دي حضور دارند، بيساختمان يها  که در کارگاهين صنعت، افراديان فعاالن ايدر م. است

 در کاهش نرخ بروز حوادث در يگاه خاصي جاي ساختمانيها  در کارگاهيمنيرو توجه به ا نياز ا. خطر هستند

 از کار و ي نداشته و آنرا جزئيمني به ايها توجه و تعهد چندان نفعان پروژهي است که ذين در حاليا. ها دارد پروژه

  .دانند ي ميهي بديامر

در سطح کشور و بخصوص )  و پرسشنامهيآمار (يدانيه مطالعات ميق هدف آن است که بر پاين تحقيدر ا

ن عوامل وقوع يتر ي اصلي شود و با معرفيي آنها شناسايهادامين نوع حوادث و پيتر شهر اصفهان، متداول

ج مطالعات ينتا.  نموديي راهنمايرگاهتر حوادث کا  کاهش هرچه بيشيها را برا نفعان پروژهيحوادث بتوان ذ

 از علل بروز يادي بخش زي ساختمانيها  کارگاهي و سازمانيدهد از آن است که عوامل انسان ي نشان ميدانيم

، )مانکاريکارفرما، مشاور و پ( ساخت و ساز ي قرارداديحوادث را به خود اختصاص داده است و عوامل اصل

 بر ي عوامل باالدستي، نظارت از سويي ندارند و در صورت آشنايي آشنايمني اياه نامهنيين و آيآنچنان با قوان

  .ن اسناد وجود نداردي ايريبکارگ

   كليدي كلمات

  امد حوادث، علل وقوع حوادثي، پحادثه، يمنيا

Detect of Accident Causes in Construction Workplace 
E. Shakeri; M. Darabi; M. Torabi Z. 

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.  

KEYWORDS : Safety, Accident, Effect Factors, Accident cause 
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  مقدمه ‐١
 آن، در ي با توجه به گستردگي و عمرانيات ساختمانيعمل

ن قرار ي حادثه آفريها تي جهان در صدر فعاليتر کشورها بيش

 يها آور گوناگون در کارگاه انيوجود خطرات و عوامل ز. دارد

ع ين صنايزتري از مخاطره آميکين صنعت را به ي، ايساختمان

 به يالدي م۲۰۰۵در سال ]. ۱۲[ل نموده است يا تبديدر سطح دن

 حادثه منجر به جرح به ۱/۷ حادثه مرگبار و ۲/۱۲ن يانگيطور م

 به ي ساختمانيها تي کارگر شاغل در فعال۱۰۰۰۰۰ هر يازا

 ي آماريها  گزارشيز بررسيران نيدر ا]. ۱۳[ده است يثبت رس

 کار و امور يساالنه منتشر شده توسط اداره کل بازرس

 از کار، ي درصد حوادث ناش۳۵ حدود دهد کهي نشان مياجتماع

 بوده که متاسفانه ي و عمراني ساختمانيها تيمربوط به فعال

ت يز منجر به مصدوميه نيها منجر به فوت و بق ن آنيتر  بيش

  ].۱[اند  ا نقص عضو شدهيد يشد

ن نشريه بهداشتي در ي، اول١باگ  ميالدي الن۱۴۷۳در سال 

ر بين کارگران را منتشر هاي شغلي د ها و آسيب مورد بيماري

 در امريکا دفتر بهداشت و سالمت در ۱۹۱۴در سال ]. ۱۰[نمود 

. صنايع، به وسيله اداره خدمات بهداشت همگاني تاسيس شد

 به نام ۱۹۷۰اين مرکز پس از چندين بار تغيير نام، در سال 

در سال .  نامگذاري شد٢موسسه ملي ايمني و بهداشت شغلي

 به تصويب يکسون، قانوني نيجمهور در زمان رياست ۱۹۷۰

 و ٣رسيد که موجب ايجاد اداره ايمني و بهداشت شغلي 

  ].۹[موسسه ملي ايمني و بهداشت شغلي شد 

المللي   همکاري وزارت کار با سازمان بين۱۳۳۹در سال 

 وزارت کار به وزارت کار و ۱۳۴۴ آغاز شد، و در سال ٤کار

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

نظارت بر حسن اجراي مقررات کار، ضوابط "بازرسي کار 

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

هاي اجرايي و  گيري برنامه هاي مناسب نظارت و پي زمينه

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

در سال .  جديدترين قانون کار تصويب شد۱۳۶۹در سال 

: هاي قانون کار مثل نامه  تدوين و تصويب برخي آيين۱۳۷۷

نامه نيها، آيهاي حفاظت و بهداشت عمومي در کارگاهنامه ينيآ

هاي  هاي مولد بخار و ديگنامه دستگاه کميته حفاظت کار، آيين

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

  ].۹[شد 

 ي و اقتصادي، اجتماعي فرديها  از جنبهيمنيموضوع ا

 يشک براي بيا هر حادثه.  استيت و قابل بررسي اهميدارا

ن يا.  همراه استي کاريها تيده با توقف فعاليفرد حادثه د

 ي دائميتواند به از کار افتادگ يتوقف متناسب با شدت حادثه م

 يها بي عالوه بر آسيتين وضعيدر چن. ا موقت او منجر شودي

      خانواده وارديگر اعضاي که به فرد و دي و عاطفيروح

. 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 شدتياول. و اجتماع دارد

 کوتاه، ي در زماني حت بالفعل پروژه است کهي انسانيروياز ن

بسته به .  را به پروژه وارد خواهد نمودين خسارت اقتصادياول

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

گر يا هر علت دي يرسان  کمکيز برايافراد فعال در پروژه ن

 علت وقوع حادثه از انجام امور يابي شهيمانند بحث در مورد ر

 . مانند يز م خود بايکار
م آن مثل ي مستقيها متناسب با نوع حادثه، جبران خسارت

دار يط پايط کار به شرايده، بازگرداندن محيد درمان فرد حادثه

 پروژه يارزش مال% ۵۰ موارد تا يها در بعض گر خسارتيو د

ک سانحه مانند يم ير مستقي غيها اما خسارت. شود يافزوده م

 مرتبط يه و امور ادارديد  درمان فرد حادثهيريگيپ

 ي اقتصاديها تا خسارت) يا مهي و بي مسئول دولتيها سازمان(

نه وقت از دست رفته، ي کار، هزيرويه نيدر اثر کاهش روح

م ي مستقيها نهي برابر هز۱۰ تا ۴ن يره بينه اصالح امور و غيهز

.  پروژه اثر درادي اقتصاديور شود که در بهره يبرآورد م

جاد خسارت منجر ي اگر به ايز هر حادثه حتگر بروي دي جنبه

ر يکاهد و تأث يده مي و تمرکز فرد حادثه دينشود، از توان فکر

 ].۸[ پروژه دارد يور م بر بهرهير مستقيغ

  ]۱۰[حادثه نوع با متناسب ساخت صنعت يشغل صدمات): ۱ (جدول
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 در فعال يها حوزه

 ساز و ساخت

 ساخت و ساز ۲۳ ۱۷۹ ۴۴۲ ۲۰۶ ۳۹ ۸۸۹

 يساختمان ساز - ۳۴ ۱۰۷ ۳۹ ۱۵ ۱۹۵

 يساختمان مسکون - ۲۲ ۵۵ ۱۳ ۱۲ ۱۰۲

 يرمسکونيساختمان غ - ۱۲ ۴۶ ۲۴ - ۸۲

 ي و عمرانييربنايز ۳ ۲۸ ۳۱ ۵۸ - ۱۲۰

 يسات شهريتاس ۳ ۱۷ ۲۰ ۳۴ - ۷۴

 ها ها و پل بزرگراه - ۴ ۹ ۱۸ - ۳۱

 ييربناي زيگر کارهايد - ۷ - ۵ - ۱۲

 يمشاغل تخصص ۱۸ ۱۱۵ ۲۹۱ ۱۰ ۲۰ ۴۵۴

 ونيفونداس - ۳۳ ۱۵۶ ۳۵ - ۲۲۴

 سات ساختمانيتاس ۵ ۴۹ ۵۰ ۱۵ ۸ ۱۲۷

  ساختمانينازک کار ۷ ۱۸ ۶۲ ۱۰ ۷ ۱۰۴

 گري ديتخصص ها ۴ ۱۵ ۲۱ ۴۱ ۳ ۸۴
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 صنعت ساختمان عالوه بر عوامل ي توجه به گستردگبا

زش ي نامناسب، رين منحصر به فرد مانند گودبرداريخطر آفر

 يسات عموميب تأسيا مجاور، تخري يمي قديوارهايد

شود، شامل عوامل  يع مشاهده نميگر صنايگان که در ديهمسا

، ي، برق گرفتگيع مرتبط مثل جوشکاريگر صناين ديخطر آفر

  .ره استين آالت و غي، کار با ماشييايميمواد ش

  يمنيخطر و ا ‐٢

  يمنيا ‐١‐٢

ف واژه ايمني عبارت ي تعر۸۴۰۲:۱۹۹۲زويدر استاندارد ا

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

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

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

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

ن مخاطره مربوط به سالمتي امجموعه شرايطي است که ميز

تعريف ديگري در استاندارد . رساند يافراد را به حداقل م

ISO/IEC Guide2 ارائه شده است که استاندارد OHSAS 

 بسيار   نيز دقيقاً از همان تعريف استفاده نموده و18001

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

در اين ]. ۵" [ي غير قابل قبول و جبران عدم وجود مخاطره: "از

تعريف نيز رفع کامل مخاطره آسيب مطرح نشده است بلکه 

  . اجتناب از مخاطره باال و غير مجاز مد نظر است

. رار از خطربطور كلي ايمني عبارتست از درجه يا ميزان ف

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

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

 يمنيطبق اهداف اين مقاله، ا. خطرات و محدود نمودن آنها است

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

  ".راد در كارگاه هاي ساختمانياحتمال بروز خطرات براي اف

 در اين تحقيق حوزه سالمت فردي را شامل يمنيمحدوده ا

ست و خسارات وارده يز طيشود و به حوزه حفاظت از مح يم

  .پردازد يبه اموال نم

  خطر و حادثه ‐٢‐٢

 که باعث مرگ، از يا داد ناخواستهيحادثه عبارت است از رو

در . گر شوديد يا خسارتيب ي، جراحت، آسيدست رفتن سالمت

 شده  يآمد معن شيا پي و  داد، واقعهيرو  ي معنا به  حادثه  لغتنامه

  باشد كه يم از نظم  ند و خارج يناخوشا تر  منظور اتفاق  و بيش 

بنابر .  باشد  داشتهيدر پ  يا جاني و  يمال  خسارات  است ممكن 

كه   يهانو ناگ  نشده  ينيب شيپ است   ياتفاق حادثه  ، ي برخ دهيعق

 به وجود  ي خارج ييرويك ني، بر اثر  خود شخص مداخله  بدون  

ر ياز مس را ناخواسته  انسان  گر آنچه يد  عبارت  ا بهيد و يآ يم

  يجاد ناراحتياو ا  ينمود و برا يم منحرف   يعيطب  يزندگ

  .دينما ي م يمال ا خسارات ي و  ي، روانيجسم

  ييدر جوابگو ضعف « توان  يم را  ، حادثه» سيويد « دهيعق به

  د جسميتصور كن]. ۳[ف نمود يتعر»  مخصوص و فرار از حاالت 

تر و  دهيتر، فهم  زرنگ  كه يكس. كند يم  سقوط  از ارتفاع  ينيسنگ

گر كه ي د نمود و شخص يفرار م باشد با سرعت  االنتقال  عيسر

 طبق  حادثه ف يتعر .شود يصفات است دچار حادثه م ن يفاقد ا 

 ينيب شيك اتفاق پي: از است  كار عبارت   يالملل نيب المعارف  رهيدا

  .ب شوديآس صدمه و  از انتظار كه منجر به  نشده و خارج  

به آنها   مختلف  حوادث  يبرا  فوق که فيبر تعار  عالوه

در   آنچه  به توان ياز كار م  يناش  حادثه  فيشد، در تعر اشاره 

  :نمود  اشاره  زياست ن آمده   ياجتماع  نيكار و تأم  قانون

  انجام  نيح  كه  است  ياز حوادث  از كار عبارت  يناش  حوادث

 ياوقات  همه فهيوظ  ن انجاميمقصود از ح. افتد يم  اتفاق فهيوظ

ها و  ، ساختمان وابسته  ، مؤسسات در كارگاه  شده مهيب  كه  است 

 دستور كارفرما خارج   بهايكار باشد و   به  مشغول  آن  محوطه

ن اوقات يچن هم. شود يم  يكار  انجام مأمور  كارگاه  از محوطه 

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

 اقدام  نيح كه در   يحوادث  نيهمچن. شوند يم  محسوب  اوقات نيا

 اتفاق  آنان  به  و کمک  دهيد بيآس  شدگان مهير بيسا  نجات  يبرا 

  ].۳[خواهد شد  از كار محسوب يناش  افتد حادثه يم 

  امد حوادثيپ ‐ ٣‐٢

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

ک آچار از يد يفرض کن. ا شبه حادثه باشديط و ياموال، مح

 ين آچار به کسيممکن است ا. ن سقوط کندييطبقات باال به پا

ن برخورد کند يک ماشي، به )دب به فريآس(برخورد کند 

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

ک ينها از ي که همه ايدر حال). شبه حادثه(ن اصابت کند يبه زم

ار متفاوت يتوانند بس ج حادثه ميي نتاي شده وليحادثه ناش

رمنتظره يداد غيک رويل حادثه به عنوان ين دليبه هم. باشند

ا يب به فرد و يتواند آس ي آن ميامدهايشود که پ يف ميتعر

  ].۲[ا نباشد يخسارت به اموال باشد و 

  علل بروز حوادث ‐٤‐٢

 ي در محليا افراديق آن است كه فرد ين تحقيش فرض ايپ

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

. 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

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

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

خطر، حادثه و پيامدهاي آن را بصورت ) علل(رابطه بين منشأ 
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 ادامه سه عامل اشاره شده مورد در. ]۵[نشان داد ) ۱(شكل 

  .رنديگ يتر  قرار م  بيشيبررس

 
  منشأ، خطر، حادثه و پيامدهاي حوادث): ۱(شكل 

   حوادثي انسانيامدهايپ -١-۴-٢
درد  باشد سبب   ي اگر جزئياز كار حت  ي ناش  حادثه هرگونه

. شود يم اش  ده و افراد خانوادهيحادثه د شخص   يو ناراحت

 مرگ  د باشد و منجر بهيشد حادثه  كه   يدر صورت  است  يهيبد

]. ۳[دتر خواهد بود يامد شديپ ن ي شود ايدائم  يا از كار افتادگي 

 ي فوقانيها  که در قسمتييها يق و شکستگي عميها آثار زخم

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

 افراد مجرد اثر خواهد داشت ينيزنگونه آثار سوء، در همسرگيا

 ي و مناسبات خانوادگيز در روابط اجتماعين نيو در متأهل

ها و   که حادثه به دستي در کساني داشته باشد ولير منفيتأث

وه راه رفتن، سرعت و ي آنها صدمه زده است در شيپاها

 ي کاريها يي از توانايتحرک آنها اثر سوء گذاشته است و بخش

دگان به ي از حادثه ديبرخ. ا را مختل ساخته است آنهيو حرکت

 کمر از انعطاف الزم در بدن يها  مهرهيدگيد ل ضربيدل

 بدن و خم يريپذ  را که به انعطافييها تياند و فعالمحروم شده

 از ي ساختمانيتر  کارها که بيش(از دارد ياد نيو راست شدن ز

جه شانس يدر نتتوانند انجام دهند و  ينم) ل امور هستندين قبيا

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

   حوادثيطي محيامدهايپ -٢-۴-٢
 يروين به   يبستگ  يهر اجتماع  يو ترق شرفت يپ از آنجا كه 

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

 و  هي سرما بلكه  اوست،   و خانواده يه امرار معاش زندگيما

 به تا  كينزد م يدان يچنانكه م. ز استي ن  اقتصاد جامعه پشتوانه

ل يكار تشك ن يرا افراد در سن  ي درصد افراد هر اجتماع۶۰

خصوص در  ، به  جامعه افراد فعال در اصل   يول. دهند يم 

. ت هستنديكل جمع%  ۲۵افته در حدود ي تر توسعه  كم يكشورها

از كار   ي حوادث ناش علت هز بين  يتعداد، افراد ن ياگر از ا حال 

 در وضع  تزلزل امر سبب  ن ي دهند ا نتوانند كار خود را انجام

  ].۳[شود  ي م جامعه  ياجتماع 

   حوادثي ماليامدهايپ -٣-۴-٢
کارگر،   يباشد برا  كه  يا و درجه هر صورت  به  حوادث 

ها  انيز ن يا. در بر دارند  ياقتصاد  يها اني ز كارفرما و جامعه

  ميمستق  يها انياز جمله ز. م هستنديرمستقيو غ م يمستقبه طور 

،  علت بروز حوادث كار به از وقفه  ي ناش  خسارت توان يم

  يدر قبال از كارافتادگ  ي پرداخت و خسارات  يدرمان  يها نهيهز

 يها اني ز در محاسبه. برد را نام  ا فوت يو  م ي، دا موقت

 يها انياز ز ش يكشورها ب م در تما  مقدار آن   كه ميرمستقيغ 

ر يدر كار سا از وقفه   ي ناش يها انيد زي با  است ميمستق 

و گفتگو در  ، بحث   فرد مصدوم به كردن  كمك علت  به كارگران 

تا  از حادثه   كار پس  نظم ختن ير هم  ، به  حادثه  وقوع مورد علت

ات  امور، خسار  انجام ي برا ن مناسبيگماشتن جانش موقع 

ت فرد يفعال از کاهش   يناش  و خسارات  آالت نيماش  به  وارده 

مورد )  تيمعلول در صورت (كار را  به  از برگشت  پس مصدوم 

  ].۳[ قرار داد  توجه

ن يتر   از کار، بيشيان از آثار سوء حادثه ناشيکارفرما

 باعث ي در کارگاه ساختمانيرا هر حادثه اينند زي بيان را ميز

  ]. ۱۱[جاد شود يان اي کارفرماي براياديکه مشکالت زشود  يم

  يدانيمطالعات م ‐٣

   حوادثنوع ‐۱‐۳

در اين مطالعات، آمار انواع حوادث به وقوع پيوسته در 

 و اصفهان به صورت مجزا ي تهران، خراسان رضويها استان

ي تطبيقي آمار اين سه استان  و سپس به مقايسهيگردآور

يج آن با آمار كل كشور مقايسه ان نتايدر پا. پرداخته شده است

  .شود مي

ن سه يوسته در ايآمار متوسط انواع حوادث به وقوع پ

  .سه شده استيمقا) ۲( در شکل ۸۵ تا ۷۹ ي سالهاياستان ط

  
   سه استان کشوري آمار حوادث کارگاهيقيسه تطبيمقا): ۲(شکل 

ده شود آمار سقوط در سه يد) ۲(همانطور که در شکل 

گر آمارها ياد از دين نوع حادثه را با فاصله زيتر  استان، بيش

 امد حوادثيپ

 به اموال

 طيبه مح

 به افراد

 خطر حوادث

 امد حوادثيپ

 انسان

 تيفعال

 طيمح

 يسازمان

قرارداد

 يا چاشنيآستانه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   ۱۳۹۰ زمستان /۲شماره/ چهل و سه سال / عمران  يمهندس/ ميركبيرا 
 

٥٥

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

 که مربوط ير در رتبه دوم آمار در استان خراسان رضوييتغ

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

باً ي وجود آمار تقريدهنده ن نشانيست و ايمتفاوت از هم ن

ن با توجه به يبنابرا.  استيکسان در سه استان مورد بررسي

 يکسان در کل کشور، امکان استفاده از راهکارهايآمار 

  . کشور وجود دارديميط اقليه شراي در کليشنهاديپ

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

 يق نسبين اختالف با توجه به تطبيتر  است و ا بيش% ۱۰تهران 

 از يکيرسد  يبه نظر م. اد استيگر آمار ارائه شده زين ديب

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

اد يتر ، ز جاد طبقات بيشي اي برايساز استان تهران بلند مرتبه

ز در يزش آوار و گود نيتر  بودن آمار ر شود و بيشياجرا م

 يساز را در بلندمرتبهيمطلب است، زن ين استان نشان دهنده ايا

  .از استياد مورد ني زي هاين و گودبرداري در زميحفار

   حوادثامديپ ‐ ۲‐۳

 در سه استان کشور به ترتيب يامد حوادث کارگاهيپ

  :عبارت است از

، ساير %۱۷، جراحت %۲۸، فوت %۴۱شكستگي : تهران

  % ۴، قطع عضو %۱۰مصدوميت ها 

، ساير %۲۱احت ، جر%۵/۳۳شكستگي : يخراسان رضو

 %۵/۸، قطع عضو %۱۷، فوت %۲۰ها مصدوميت
، ساير %۱۸، فوت %۲۵جراحت  ، %۳۳شكستگي : اصفهان

  %۱۰، قطع عضو %۱۴ها 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 

همانطور كه در مقايسه . ده استياستان 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

اين موضوع در آمار . ر استتر از دو استان ديگ نيز بيش

مربوط به شكستگي نيز صادق است به طوري كه درصد 

. ها است بيشتر از ديگر استان% ۷شكستگي در تهران در حدود 

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

 حادثه به غير از ۀاين نتيج. شود در مورد قطع عضو است

كل آمار را به % ۱۰ يبيطور تقرتهران 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 

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

ي شدت نتايج حوادث در دهنده به درصد جراحت نشان

  .هاي ساختماني است كارگاه

ر نتايج حوادث به وقوع پيوسته در سه استان با كل آما

  . مقايسه شده است) ۳(كشور در شکل 

مشهود است که ميانگين درصد نتايج حوادث ) ۳(در شکل 

 يتراز به وقوع پيوسته در سه استان با درصد كل كشور هم

دهنده وضعيت يكسان در  دارد كه اين موضوع نشان

ن وضعيت ي است و بنابراهاي ساختماني در سطح كشور كارگاه

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

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 اي در سطح رعايباشند تفاوت چندان

هاي  وز خطرات در كارگاهوضعيت ايمني و جلوگيري از بر

چنين شرايطي منجر . ساختماني كشور ضعيف و نامطلوب است

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 ميمقا): ۳(شکل 

  ۸۶ ، ۸۵ ، ۸۴ يها سال

   آمار حوادث ساختماني استان اصفهانيبررس ‐۳‐۳

 گزارش حوادث ۲۸۲در اين بخش با توجه به دسترسي به 

 ۸۶ و ۸۵، ۸۴هاي  ساختماني در شهر اصفهان در سال

 يسه نسبيشود که شامل مقايتري ارائه م  مفصليها بررسي

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

 .شود ين ميتحصيالت و شغل مصدوم
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  بررسي شغل مصدومين -١-٣-٣
هاي  شغل مصدومين حوادث كارگاهيج بررسينتا

ن شکل مشخص است يدر ا. آمده است) ۴(ساختماني 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  وربندها و قالب، آرماتي بعديها ن گروهيدر ب. ساز است

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 ينسبت افراد حادثه ديده در شهر اصفهان به تفک): ۴(شکل 

  مشاغل

  

  ررسي حوادث از نظر مرحله انجام كارب -٢-٣-٣
ع يتوز. ارائه شده است) ۵( در شکل ين بررسيح اينتا

تكميل :  مراحل انجام کار عبارت است ازي حوادث در طيآمار

، %۱۷، حمل و تخليه مصالح %۵/۳۱، برپايي اسكلت %۵/۳۳كار 

  %. ۹گودبرداري و تخريب به طور مشترك 

ين سه سال به طور آمار حوادث در مرحله تخريب در ا

رود متناسب   نرخ ثابتي دارد اما همانطور كه انتظار مييبيتقر

هاي  اي كه در نوع پروژه ها و تغييرات عمدهتيبا رشد فعال

ساختماني بوجود آمده، حوادث ناشي از گودبرداري نرخ رو به 

  .دهد  را نشان مييرشد

  
ک مراحل يفکنسبت افراد حادثه ديده در شهر اصفهان به ت): ۵(شکل

  انجام کار

   سني مصدومينةبررسي محدود -٣-٣-٣
همانطور که . ارائه شده است) ۶( در شکل ين بررسيج اينتا

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

 ي سنيگر محدوده هاي سال است و در د۳۰‐ ۳۹ سني ۀمحدود

 اختالف چنداني با اين ۲۰‐۲۹ابد ولي محدودة سني ي يكاهش م

 مورد مطالعه افزايش داشته يها  ساليمحدوده ندارد و در ط

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

اكثر اين افراد از . اند كاري زياد نداشته ۀتجربه بودند كه سابق

جواناني بودند كه از شهرهاي محروم اطراف شهر اصفهان به 

 يعلت نيز حوادث کارگاهبه همين . اند اين شهر مهاجرت نموده

 دارد ولي علت ي سال، روند رو به رشد۱۵‐۱۹ سني ۀدر محدو

ديگر اين رشد مربوط به حضور كارگران افغاني است كه در 

ت ير با وجود جلوگيري از كار، همچنان شاهد فعاليهاي اخ سال

  .هاي ساختماني كوچك هستيم اين افراد در كارگاه

  
ک ييده در شهر اصفهان به تفکنسبت افراد حادثه د ):۶(شکل

  يمحدوده سن

  بررسي سطح تحصيالت مصدومين -۴-٣-٣
ن نرخ يتر شود بيش يده ميد) ۷(همانطور که در شکل 

كه  بطوري. الت ابتدايي استي با تحصيحوادث مربوط به افراد

آمار حوادث به افراد با سطح تحصيالت ابتدايي، سيكل و % ۵۰
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  .راهنمايي اختصاص يافته است

درصد حوادث مربوط به افراد داراي مدرك ترين  كم

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

هاي ساختماني و تعداد اندک  ارتباط مستقيم اين افراد با فعاليت 

چنين  ، ي عمرانيها افراد با اين سطح تحصيالت در پروژه

ان زيجه گرفت که ميتوان نتين ميهمچن. رودآماري انتظار مي

  . م در کاهش حوادث دارديالت اثر مستقيتحص

  
ک سطح ينسبت افراد حادثه ديده در شهر اصفهان به تفک):۷(شکل

  التيتحص

  ، ارزيابي و دسته بندي عوامل خطرآفرين يبررس ‐٤‐٣

  شناسايي عوامل خطر آفرين -١-۴-٣
 ي آماريها پس از مطالعات گسترده متناسب با داده

 عامل خطر آفرين ١٨ان،  از خبرگيموجود، با توجه به نظر برخ

  : نظر خبرگان را دارندييگرا ن هميتر ر بيشيز

 استفاده نکردن از تجهيزات ايمني_ ۱

 حركات فردي ناايمن ‐ ۲

 متناسب نبودن كار با توانايي و تخصص فرد ‐ ۳

 ينبود انظباط کار ‐۴

 نبود جايگاه مناسب براي كارکردن افراد ‐۵

  ايمنهاي غير اسكان افراد در محل ‐۶

 جابجايي و انتقال غير ايمن مصالح ‐ ۷

 تداخل مراحل كار ‐ ۸

 كار در شرايط جوي نامناسب ‐ ۹

 فقدان تجهيزات ايمني ‐۱۰

 ها نبود حفاظ در پرتگاه ‐۱۱

 هاي نادرست گودبرداري و مهار گودها روش ‐۱۲

 ها و وسايل ناايمن كار با دستگاه ‐۱۳

 ها گاهمهار نکردن صحيح وسايل و دست ‐ ۱۴

رعايت نکردن محدوده و نكات ايمني در رابطه با  ‐ ۱۵

 ان برقيجر

رعايت نکردن نكات ايمني در استفاده از وسايل و  ‐ ۱۶

 ها و رعايت حريم مجاز آنها دستگاه

 ها رعايت نکردن نكات ايمني در تخريب ساختمان_ ۱۷

ن يين و آيا تعهد ارکان طرح به قوانيعدم شناخت و  ‐۱۸

  در کارگاهيمني ايها نامه

 شدت اثر ي بررسيپس از شناسايي عوامل خطرآفرين، برا

 و يطيبندي آنها بر اساس منشأ انساني، مح اين عوامل و دسته

ن ين و در بي تدويا نامه ، پرسش)سازماني و قراردادي(ت يفعال

ن مطالعات ميداني، يق اي تحقيجامعه آمار. ع شديخبرگان توز

ن شهر يمكاري سازمان نظام مهندسي ابا ه. شهر اصفهان است

ن يتر شيب.  پرسشنامه در بين خبرگان توزيع شد٦٠تعداد 

افرادي كه پرسشنامه برايشان ارسال شد در گروه پيمانكاري 

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

اي خاص، بصورت  بودن خسارات حوادث رخداده در پروژه

. هايي نيز انجام شده است  از خبرگان مصاحبهموردي با برخي

ها،  با توجه به محدوديت زماني هنگام جمع آوري پرسشنامه

 شد كه بداليلي مانند نقص در تكميل يآور  پرسشنامه جمع٤٣

با .  پرسشنامه مناسب تشخيص داده شدند٤٠پرسشنامه فقط 

بررسي انجام شده روي بخش اول پرسشنامه كه مربوط به 

دهندگان است مشخصات كلي آنان در  فردي پاسخمشخصات 

  .آورده شده است) ٢(جدول 

ل ي تکميهاي انجام شده بر روي پرسشنامه ها با تحليل

 ۱۸هاي بدست آمده در مورد همه شده مشخص شد كه داده

 داراي توزيعي نزديك به يبين به طور تقريعامل خطر آفر

هاي  يي از شاخص ارائه نتايج نهاياز اينرو برا. نرمال هستند

مركزي و بخصوص ميانگين استفاده شده و نتايج آن در جدول 

  .ارائه شده است) ۳(

  خبرگانيمشخصات نسب): ٢(جدول 

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

ليسانس 

 يا كمتر

باالتر از 

 ليسانس

كمتر 

 ٧از

 تا ٧

١٥ 

بيش از 

١٥ 

كمتراز  

٣٠ 
٤٥‐٣١ 

 و ٤٦

 ترباال
 تجربي

ستم ي سياجرا

  در كارگاهيمنيا

گذراندن دوره 

 ي آموزشيها

٧ ٢٦ ٦٧ ٤١ ٥٣ ٦ ٣٢ ٦٤ ٤ ٥٧ ٤٣ 
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٥٨ 

  
 بندي عوامل خطر آفرين نتايج نظركاوي خبرگان در مورد شدت اثر و دسته): ٣(جدول 

 )درصد(منشأ 

 تيفعال

  شدت اثر

 )زيوزن هر بازه جهت محاسبه نرماال(

خيلي 

 كم
 زياد كم

خيلي 

 سازماني قراردادي زياد
 طيمح انساني

 رتبه
ز ينرماال

 يوزن
)٨,٧٥( )٦,٢٥( )٣,٧٥( )١,٢٥(

 رديف عوامل خطر آفرين

 ۱ استفاده نکردن از تجهيزات ايمني %٥٠ %٤٠ %١٠ ٠ ٥,٩٩ ٦ %٥ %٥٢ %٢٣ %٢٠

 ٢ فقدان تجهيزات ايمني %٦٠ %٣٠ %١٠ ٠ ٦,٢ ٤ ٠ %١٤ %٥٧ %٢٩

 ٣ كار با دستگاهها و تجهيزات ناايمن %٧٠ %٣٠ ٠ ٠ ٦,٦١ ٢ ٠ %٤٣ %٥٠ %٧

 ٤ كار در شرايط جوي نامناسب %٢٠ %٥٠ %٢٠ %١٠ ٤,٧٥ ١٦ %٦٠ %٢٠ %٨ %١٢

 ٥ حركات فردي غير ايمن %٥٠ %٥٠ ٠ ٠ ٦,٢ ٥ %١٠ %٦٧ %١٨ %٤

٤٠ %٢٠ %٣٠ %١٠ ٤,٩٦ ١٢ %٥ %٤٧ %٣٤ %١٤% 
روشهاي نادرست گودبرداري و 

 امهار گوده
٦ 

 ٧ عدم وجود حفاظ در پرتگاهها %٩٠ %١٠ ٠ ٠ ٧,٠٢ ١ %٦ %٣٠ %٥٠ %١٤

٤٠ %٦٠ ٠ ٠ ٥,٩٩ ٨ ٠ %٢٩ %٥٠ %٢١% 
عدم مهار بندي صحيح وسايل و 

 دستگاهها
٨ 

 ٩ تداخل مراحل كار %٢٠ %٢٠ %٦٠ ٠ ٤,٣٤ ١٨ %١٤ %٢٩ %٣٩ %١٨

٥٠ %٤٠ %١٠ ٠ ٥,٩٩ ٧ ٠ %٤٢ %٣٧ %٢١% 
 و عدم تناسب كار با توانايي

 تخصص فرد
١٠ 

 ١١ مرتب نبودن محيط كارگاه %١٠ %٦٠ %٢٠ %١٠ ٤,٥٥ ١٧ %٢٥ %٢٣ %٢٥ %٢٧

٦٠ %٢٠ %١٠ %١٠ ٥,٧٩ ٩ %٧ %٤١ %٢٩ %٢٣% 
عدم رعايت حريم و نكات ايمني در 

 رابطه با نيروي برق
١٢ 

 ١٣ جابجايي و انتقال غير ايمن مصالح %٢٠ %٦٠ %١٠ %١٠ ٤,٩٦ ١٣ %١١ %٤٧ %٣٢ %١٠

٤٠ %١٠ %٤٠ %١٠ ٤,٧٥ ١٤ %٢٣ %٢٦ %٤١ %١٠% 
عدم تأمين جايگاه مناسب براي كار 

 افراد
١٤ 

 ١٥ اسكان افراد در محل هاي غير ايمن %٤٠ %٥٠ ٠ %١٠ ٥,٥٨ ١٠ %٣٢ %٢٩ %٣١ %٨

٢٠ %٦٠ ٠ %٢٠ ٤,٧٥ ١٥ %٨ %٤٦ %٢٧ %١٩% 

عدم رعايت نكات ايمني در استفاده 

از وسايل، دستگاهها و رعايت حريم 

 آنهامجاز 

١٦ 

٤٠ %٤٠ %١٠ %١٠ ٥,٣٧ ١١ %٣ %٥٠ %٣٨ %٩% 
عدم رعايت نكات ايمني در تخريب 

 ساختمان ها
١٧ 

٧٠ %٢٠ %٠ %١٠ ٦,٢ ٣ %٥ %٧ %٢٢ %٦٦% 

ا تعهد ارکان طرح ي عدم شناخت و 

 در يمني اين نامه هايين و آيبه قوان

 کارگاه

١٨ 

٦١١ %٣٣٢% 

٩٤٣% 
 مجموع ۲۱۴% %٦٤٣

 ز شدهي مجموع نرمااليدرصد وزن ۱۱,۹% %٣٥,٧ %٣٣,٩ %١٨,٥
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٥٩

، نبود تجهيزات )۳(بندي ارائه شده در جدول  طبق رتبه

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

 يبه طور کل. باشند هاي ساختماني مي ن در كارگاهيتر خطرآفرين

 و انساني ين، علل سازمانيتوان گفت اکثر عوامل خطرآفر يم

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

  .ن اثر را دارنديتر  کميطيمح

  ني عوامل خطر آفريبند طبقه -٢-۴-٣
بندي اين عوامل را  توان دسته مي) ۳(با توجه به جدول 

 مورد ۹ عامل خطرآفرين، ۱۸از . نمايش داد) ۴(بصورت جدول 

 مورد به ۱، ي مورد به منشأ انسان۲ت، يبه منشأ فعال

 ي مورد به طور مشترک منشأ سازماني و انسان۵، يطيمنشأمح

 مورد به طور مشترک به هر سه منشأ مربوط ۱و در نهايت 

د يتر با تر و قابل اطمينان اي علمي  مقايسهياگرچه برا. شود يم

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

بندي عنوان شده و  اشتن دستهدر نظر گرفت، از اينرو با د

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 دقيق ت ناشي مييو فعال

هاي   تمركز فعاليتيتواند راهنماي خوبي برا اين بررسي مي

هاي  تر در كارگاه گيرانه و هر چه مطمئن ر ايمني پيشمديريتي ب

  .ساختماني باشد

 نيمنشأ عوامل خطرآفر): ۴(جدول

 منشأ

 يطيمح انساني تيفعال
 فيرد عوامل خطر آفرين رتبه

 ۱ استفاده نکردن از تجهيزات ايمني ٦   

 ٢ فقدان تجهيزات ايمني ٤   

 ٣ يمنكار با دستگاهها و تجهيزات ناا ٢   

 ٤ كار در شرايط جوي نامناسب ١٦   

 ٥ حركات فردي غير ايمن ٥   

 ٦ روشهاي نادرست گودبرداري و مهار گودها ١٢   

 ٧ عدم وجود حفاظ در پرتگاهها ١   

 ٨ عدم مهار بندي صحيح وسايل و دستگاهها ٨   

 ٩ تداخل مراحل كار ١٨   

 ١٠ و تخصص فردعدم تناسب كار با توانايي  ٧   

 ١١ مرتب نبودن محيط كارگاه ١٧   

 ١٢ عدم رعايت حريم و نكات ايمني در رابطه با نيروي برق ٩   

 ١٣ جابجايي و انتقال غير ايمن مصالح ١٣   

 ١٤ عدم تأمين جايگاه مناسب براي كار افراد ١٤   

 ١٥ اسكان افراد در محل هاي غير ايمن ١٠   

   ١٥ 
عدم رعايت نكات ايمني در استفاده از وسايل، دستگاهها و رعايت 

 حريم مجاز آنها
١٦ 

 ١٧ عدم رعايت نكات ايمني در تخريب ساختمان ها ١١   

   ٣ 
 يمني اين نامه هايين و آيا تعهد ارکان طرح به قواني عدم شناخت و 

 در کارگاه
١٨ 

  

ت ي اهميين و شناساي منشا عوامل خطرآفري بررسيبرا

ر عمل نمود ي روش ز۴توان به  ي آنها نسبت به هم مينسب

 )):۵(و جدول ) ۸(شکل (
  محاسبه مجموعتعداد عوامل نسبت داده شده به هر ‐ الف

 ):۴جدول (ن يمنشأ به کل تعداد عوامل خطر آفر

 

  تعداد عوامل نسبت داده شده به هر منشأ

  نسبت داده شدهيمنشأهاکل تعداد 
  هر منشأيدرصد نسب= 
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٦٠ 

  :بطور مثال براي منشأ انساني داريم

  
% ۸ يطي منشأ محيو برا% ۶۰ت ي منشأ فعالين رقم برايا

  .است

 محاسبه مجموع درصد منشأ عوامل نسبت داده شده به ‐ب

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

  ):۴ و ۳

  
  : بطور مثال براي منشأ انساني داريم

  
% ۸ يطي منشأ محيو برا% ۷۱ت ي منشأ فعالين رقم برايا

  . است

 نسبت داده شده به هر منشأ ي مجموع همه درصدها‐ ج

  ):۳جدول (

  
  :بطور مثال براي منشأ انساني داريم

  
 يطيمح منشأ يو برا% ۵۲,۴ت ي منشأ فعالين رقم برايا

  . باشديم% ۱۱,۹

در رابطه )) ۳(جدول ( وارد نمودن نرمال شده شدت اثر ‐ د

  :ب

  
  :بطور مثال براي منشأ انساني داريم

  
 % ۱۱ يطي منشأ محيو برا% ۵۳ت ي منشأ فعالين رقم برايا

  . است

ن در اثر يعوامل خطر آفر% ۱/۵۹توان گفت ين ميانگيبطور م

در اثر % ۷/۹در اثر عوامل انساني و حدود % ۲/۳۱ت، يمنشأ فعال

ده يطبق نتايج بدست آمده د. اند جاد شدهي ايطيعوامل مح

 ت نبود حفاظ دريشود كه از ميان علل مختص به منشأ فعال يم

ها و تجهيزات ناايمن، نبود تجهيزات  ها، كار با دستگاه پرتگاه

ز ميان علل مختص به منشأ انساني رعايت نکردن ايمني و ا

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

ترين  ناايمن و استفاده نکردن از تجهيزات ايمني بعنوان مهم

  .اندعوامل خطر آفرين شناسايي شده

  
ن در بروز حوادث بر ير منشأ عوامل خطر آفريزان تأثيم): ۵(جدول 

  )درصد(وش  ر۴اساس 

  يريگ جهينت ‐٤
ق با مطالعه ميداني گسترده، آماري از ثبت ين تحقيدر ا

هاي ساختماني در استان تهران، خراسان  حوادث در كارگاه

. ل شده استيه و تحليرضوي و شهر اصفهان گردآوري و تجز

ن سه يوسته در اي دهند که حوادث به وقوع پيج نشان مينتا

ک ي ي داراي دارا۸۵ تا ۷۹ يها استان با آمار کل کشور در سال

کسان وقوع يدهنده روند  باشد که نشان ي ميمطابقت نسب

 کشور ي ساختمانيها  شده در کل کارگاهييحوادث شناسا

 ي ساختمانيها ن درصد آمار حوادث در کارگاهيتر بيش. است

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

 ي ريزش آوار و گودبردار زار،آالت، سقوط مصالح و اب ماشين

امد حوادث در يچنين در بررسي پ هم. و برق گرفتگي است

هاي ساختماني، شكستگي، فوت و جراحت از  كارگاه

۳۵,۹۳  

۹۹,۹۴ 
 % =۳۶ ي منشأ انسانيدرصد نسب=

 ∑)ز شدت اثرينرماال× نسبت داده شده به هر منشأيه درصدهايمجموع کل(

 ∑)ز شدت اثرينرماال× نسبت داده شده بهسه منشأيدرصدهامجموع کل(

يدرصد نسب

 هر منشأ
= 

۶۴۲  

۱۸۰۰ 
 % =۳۵,۷ ي منشأ انسانيدرصد نسب=

  نسبت داده شده به هر منشأيمجموع همه درصدها

 داده شده بهسه منشأ نسبت يدرصدها مجموع کل
  هر منشأيدرصد نسب=

۲۶۰  

۱۲۱۰ 
 % =۲۱ ي منشأ انسانيدرصد نسب=

 ه عوامليعوامل نسبت داده شده به کلمجموع کل درصد 
  هر منشأيدرصد نسب=

 مجموع درصد عوامل نسبت داده شده به هر منشأ

۸  

۲۵ 
 % =۳۲ ي منشأ انسانيدرصد نسب=
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٦١

 انواع ييبا توجه به شناسا. اند ها شناخته شده ن آنيتر معمول

حوادث با بيشترين وقوع، تعيين عوامل مهم خطرآفرين مرتبط 

  .قرار گرفتبا آن حوادث مورد توجه 

ن خصوص در شهر يتري در ا مطالعات ميداني گسترده

ن و يترين عوامل خطر آفر اصفهان 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

 ي و سازمانيج بدست آمده عوامل انسانيشد، که با توجه به نتا

 از علل بروز حوادث را به خود اختصاص داده يبخش اعظم

ل ي ندارند که دلي سهم چنداني که عوامل قرارداديدر حال. است

 و يمنين امر ضعف موجود در قراردادها نسبت به امور ايا

ج ينتا. ن قرارداد استي طرفي مرتبط برايجاد تعهدات قرارداديا

 مشاوران يمانکاران و حتيپدهد که  ين مطالعات نشان ميا

 ندارند و يي موجود آشنايمني ايها نامهنيين و آيآنچنان با قوان

 ي بخصوص از سويل نظارت ناکافي، بدلييدر صورت آشنا

، همچون وزارت کار و سازمان بهداشت، يعوامل باال دست

رو آنچنان شاهد  نياز ا. ننديب ين اسناد نمي ايري بر بکارگيلزوم

ن يم و به ايستي ني ساختمانيها ن اسناد در کارگاهي ايريبکارگ

 در يمنين علل ضعف سامانه ايتر  از مهميکيموضوع بعنوان 

  .توان اشاره نمود ي مي ساختمانيها کارگاه

ل بروز ين داليتر ي از اصليکيتوان گفت که  ي ميبه طور کل

 کشور، نبود تعهد و اعتقاد ي ساختمانيها حوادث در کارگاه

 يها ک پروژه در همه سطوح، از دستگاهيه ارکان ي کليکاف

 يساز ادهيت و پيشان به رعايمانکاران و پرسنل اي تا پيياجرا

 ي ساختمانيها  در کارگاهيمنيرانه اصول و ضوابط ايشگيپ
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