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 مقدمه

 حوادثو  نفر هستند 25عداد کارگران کمتر از از نوع کوچك و متوسط با ت های کشورکارگاهاکثر            

های سطح کشور و وجود . با گستردگی و افزایش تعداد کارگاهدنافتاتفاق میها کارگاهاین در  نیز اکثراً

ها به های نظارت و کنترل ایمنی در محیط کار، لزوم بكارگیری مسئول ایمنی در این کارگاهمحدودیت

کاهش حوادث ر و محیط کاشرایط بهبود  ،کار طیمح منینا او اعمال  طیشرا ،خطرات پنهان منظور کشف

 شود.بیش از پیش احساس می زمان در کمترین

و همكاری بین ب حداکثر مشارکت لج، همزمان با کار و بدون اتالف وقتاقدامات ایمنی  نجاماهمچنین 

نتظار بكارگیری مسئولین ایمنی در از مزایای مورد ا افزایش بهره وری و افزایش سودو  کارگر و کارفرما

 باشد.های سطح کشور میکارگاه

 وهیسطح کشور و بر اساس ش یدر کارگاه ها یمنیا نیمسئول یرینامه بكارگ نییآ یراستا و در اجرا نیدر ا 

 ینظام آموزش یو سامانده هیوحدت رو جادیا معاون محترم روابط کار، به منظورنامه ابالغ شده توسط 

 کتابچه هیاقدام به ته ار،و بهداشت ک یحفاظت فن ماتیو تعل قاتیکارگاه ها، مرکز تحق یمنیا نیمسئول

نموده است تا « ها مسئولین ایمنی کارگاه برایآموزش عمومی  ایمنی و بهداشت کار »حاضر تحت عنوان 

 یدوره هادسترس شرکت کنندگان و مدرسان  در ایمنی و سالمت نیروی کار،مربوط به  میاصول و مفاه

ساعت  40به مدت  كسانی یو محتوا لو بصورت هماهنگ در سراسر کشور با سرفص ردیمربوطه  قرار گ

 گردد. سیتدر

کارفرمایان محترم و در کمك به  ،ایمنی و بهداشت کار دوره آموزشیویژه  کتابچه نیکه ا میدواریام 

 طیبهبود شراافزایش بهره وری با ز کار و ا یناش یهایماریکاهش حوادث و ببرای ا هکارگاه یمنیا نیمسئول

 کار موثر باشد. طیمح
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 یمنیا میبا اصول و مفاه ییآشنا  
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  اهداف 

 ؛ارتقای فرهنگی ایمنی در کارگاه های سطح کشور و معرفی ایمنی به عنوان جزء جدانشدنی کار 

 های ناشی از در برابر حوادث و بیماریهای انسانی کشور و سرمایهسالمت کارگران  و ارتقای حفظ

 ؛کار

 به عنوان مسئول ایمنی ؛ صالحیت دار ارتقای سطح ایمنی و نظام مند نمودن بكارگیری افراد 

 های کارهای محیطآموزش مسئولین ایمنی به منظور شناسایی عوامل زیان آور و خطرات و ریسك  

  های ناشی از کار و ایمن سازی محیط کار؛بروز حوادث و بیماریپیشگیری از 

 های ناشی از های حوادث و بیماریسازی محیط کار و کاهش هزینهوری از طریق ایمنافزایش بهره

 کار؛ 

 داشتن برنامه ایمنی و بهداشت کار ضرورت 

 مورد نیاز است:مدیریت قوی و داشتن اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت ، به دالیل زیر 

 یك روحیه غیر اخالقی است بودند درد و رنج دیگران شاه. 

 بر جامعه و سازمان  های سنگین مستقیم و غیر مستقیمی ناشی از کار هزینههاحوادث و بیماری

 کند.وارد می

 دهد.به شدت بهره وری را کاهش می ی ناشی از کارهاحوادث و بیماری 

  های ناشی از حوادث و بیماری تكرارمیزان شدت و  توانمی کارهای ایمنی و بهداشت اتخاذ برنامهبا

 را کاهش داد.کار 

 مهم است ؟ چرا آموزش در برنامه های ایمنی و بهداشت کار 

  افزایش و نسبت به خطرات عمومی کارگاه  تمام افراد حاضر در کارگاه،یعنی افزایش آگاهی آموزش

 در محیط کار.در زمینه حفظ سالمت و ایمنی خود و همكاران حساسیت آنها 

  حق دارند در شرایط ایمن و سالم کار کنند و عوامل زیان آور محیط کار  افراد حاضر در کارگاههمه

 .موثر در سالمتی خود را بشناسند

 سرپرستان و کارگرانتمامی مشارکت همكاری و بدون  کار اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت ،

 .تقریبا غیر ممكن استاقدامات اصالحی  در شناسایی خطرات و اجرای مسئولین کارگاه
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 موضوعات ایمنی و بهداشت کار باعث همدلی و احساس  تصمیم گیری در باره مشارکت کارگران در

  .شودمسئولیت بیشتر می

  حوادث و  بهره وری از طریق ایمن سازی محیط کار و کاهش هزینه های افزایشآموزش موجب

 میگردد. بیماریهای  ناشی از کار

 

 اریف و اصطالحاتتع 

دهد و جریان عادی کار را متوقف می رویدادی غیر منتظره که در هنگام کار روی می  حادثه ناشی از کار:

 سازمان باشد.شرکت یا ان و خسارات اقتصادی برای گرسازد و دارای پیامدهای جسمی و روانی برای کار

شوند که این امر از ماعی و صنعتی جدی میهای انسانی، اجتبرخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیب

وری و تولید خواهد داشت و نكته مهمتر، اثرات سوء ن کاری، تأثیر معنی داری بر بهرهطریق کاهش راندما

 باشد.اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی دراز مدت بر نیروی کار می

ناشی از تولید بیماری تواند میداشته باشد هر کاری که با فیزیولوژی بدن انسان تطابق ن  های شغلی:بیماری

 قابل پیشگیری عبارتست از اینكه  اکثر آنها قبل از وقوع ناشی از کاربیماری یت عمده وصصکار نماید. خ

 هایفاکتور. غیر قابل درمان هستنداغلب شوند، بدلیل اینكه مزمن و به مرور زمان ایجاد میهستند ولی 

به این و  زیان آوربا عوامل  شدت تماس و مدت تماس ناشی از کار عبارتند ازدر بروز بیماری موثر  اساسی

 های ناشی از کار را کنترل نمود.توان بیماریمیشدت عوامل زیان آور و مدت تماس با آنها با کاهش ترتیب 

 ( :Hazardمخاطره ) ایخطر 

ه رساندن به افراد، تجهیزات، پتانسیل صدمدر محیط کار و شرایطی که  باشد یانرژ یدارا ی کههرعامل

 عامل خطر محسوب شود. تواندیرا داشته باشد، م اموال و هاساختمان

   :ایمنی

جهت  در رعایت اصول و مقررات باامن ایجاد شرایط در امان بودن از خطر،  و رهایی زانیمبه معنی  ایمنی

  .باشدمی جهیزاتو ت نیروی انسانی ت ازظابرای حفو رهایی از ایجاد شرایط مخاطره آمیز 

 ریسک: 

 احتمالشود و به معنی ناشی از آن، مفهوم ریسك معرفی میشدت حادثه  وقوع رویداد و حتمالا از ترکیب 

از حاصل ضرب احتمال وقوع در شدت  خطر و ایجاد حادثه بوده و درجه ریسك محدودهدر افراد قرار گرفتن 

 . گرددمشخص می در ارزیابی ریسكالحی مربوط به آن اقدامات اص بندی اولویت حادثه بدست آمده و
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 تعریف حادثه ناشی از کار از دید  قانون تامین اجتماعی:

در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق ای که کار عبارت است  از حادثهحادثه ناشی از 

شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا افتد.  مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه می

ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام 

ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات 

گردد، مشروط بر اینكه ل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب میرفت و برگشت بیمه شده از منز

حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که بیمه شده حین انجام اقدام 

 شود.افتد حادثه ناشی از کار محسوب میبرای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می
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 آشنایی با 

 آور محیط کارعوامل زیان
 و 

 های کنترل آنهاروش 
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 :عوامل زیان آور محیط کار 

که در حضور آن سالمت نیروی کار به خطر به هر عاملی در محیط کار به مقداری وجود داشته باشد 

 رد زیر است:و شامل موا بیافتد، عامل زیان آور گفته می شود

 عوامل زیان آور فیزیكی محیط کار -1

 عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار -2

 عوامل زیان آور روانی محیط کار -3

 عوامل زیان آور بیولوژیكی محیط کار -4

 عوامل ارگونومیكی محیط کار -5

 عوامل زیان آور مكانیكی محیط کار  -6

 

 زیان آور محیط کار عوامل فیزیكی 

توانند در صورت تماس با مقادیر بیش از حدود مجاز آن بر یت انرژی دارند و میآور ماه  عوامل فیزیكی زیان

 سالمت کارکنان اثرات سوء به جای بگذارند. مهمترین این عوامل عبارتند از:

 صدا  •

 ارتعاش •

 گرما و سرماي محیط کار  •

 تشعشعات و پرتوهاي زیان آور •

 روشنایي •

 فشار هوا •

 

 :صدا •

صوت هر به بیان ساده  که توسط ساز و کار شنوایی قابل تشخیص است. صوت شكلی از انرژی استصدا یا 

از   یكیصوت نوسان فشار هوا در یك محیط کشسان است.  چیزی است که شنیده می شود و به عبارت دیگر

کار است.   های از حد مجاز در اکثر محیط  بیش  وجود صدای  کار،  بهداشتایمنی و   و مسائل  مشكالت
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کار،   بازدهی  کاهش  تواند منجر به و می  است  و اعصاب  شنوائی  های سیستم  بیشتر متوجه  یصدا  صدمات

 شود.  ایجاد حادثه  امكان  نهایتو در   دقت  کاهش

 صدا  اثرات •

ایجاد افت شنوایی موقت و دایم، برگشت پذیر و برگشت ناپذیر، وزوز  ) شامل اثرات صدا بر مكانیسم شنوایی

اثرات روانی ( و ، افزایش فشار خونافزایش ریتم تنفس  ،مثل افزایش ضربان قلب)فیزیولوژیكی اثرات ،  گوش(

 باشد.( میعصبانیت و افسردگی ،مثل کاهش تمرکز ، افزایش هیجان پذیری ، افزایش اشتباهات فردی)

 ود. نم  تقسیم  و غیرمستقیم  مستقیم  دو بخش  به  توان کار را می  های در محیط صدا  اثرات

   غیرمستقیم  اثرات (  الف

  فرد کارگر شده  پذیری و تحریك  عصبانیت  باعث  از حد در محیط  بیش  وجود صدای :  رواني  اثر بر وضع  -1

کند.   پرخاشگری  تحریكی  خود گیرد و در برابر کوچكترین  به  تهاجمی  حالت  فرد یك  می شود که  و سبب

نیز   خانوادگی  و اختالفات  کارگران  بین  منازعات  از قبیل  مشكالتی  د آوردنوجو  به  باعث  وجود عصبانیت

 مهیا گردد.   ایجاد حادثه  شرایط  است  ممكن  ترتیب خواهد شد و بدین

  مفید و فرامینی  کارگر نتواند صداهای  می شود که  باعث  وجود صدا در محیط :  يیبر شنوا  اثر پوششي -2

 باشد.   دخیل  تواند در ایجاد حادثه امر می  کند و خود این  می شود دریافت  داده  وی  به  شفاهاً  را که

در افراد مصروع،   عمومی، تشدید صرع  وجود سردرد، سرگیجه، ضعف  : بدن  عمومي  اثر بر وضع -3

در   شاغل  رانکارگ  در بین  گوارش  کار دستگاه  و کندی  قلب، فشارخون  و ضربان  تعداد تنفس  افزایش

 است.   شده  گزارش  صوتی  با آلودگی  صنعتی  های محیط

فرد کارگر   دقتی بی  و سبب  تولید داشته  در میزان  منفیثر وجود سروصدا ا  که  است  شده  دیده  همچنین 

 کار می شود.   انجام  به  نسبت

   مستقیم  اثرات (  ب
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  عارض  کری  صورت  به  که  است  ییشنوا  دستگاه  متوجه ،کار  های از حد در محیط  بیش  خطر صدای  بیشترین

و در   رفتن  از بین  دلیل  آید به وجود می  پرسروصدا به  های در محیط  در اثر کار کردن  که  شغلی  شود. کریمی

  آن  وجود آمدن  از به رو بعد است. از این  عصبی  کری  یكدر واقع  و  بوده در گوش  کرتی   اندام  شدن  فلج  واقع

 وجود ندارد.   آن  حاضر برای  در حال  تدابیر درمانی  هیچگونه

کار   بعد از ترک  حالت  آید. در این وجود می  به  موقت  دائم، کری  از ایجاد کری  قبل  که  ذکر است  به  الزم

شود. در می  کارگر بازگردانده  ییشنوا  تقدر  تدریج به  در محیط  صوتی  آلودگی  از اصالح  پرسروصدا و یا پس

 کند. نمی  با سروصدا دیگر پیشرفت  ماست  از قطع  و پس  شده بوده  تثبیت  ییشنوا  افت  دائم  در کری  که حالی

 گیرد.  می  زیر صورت  چهار مرحله  در کارگر طی  شغلی  استقرار کری

  کار در محیط  به  اشتغال  در اوائل  مرحله  گویند. این ز مینی  ییشنوا  خستگی  مرحله  آن  به : شروع  مرحله -1

  و ناراحتی  روانی  گوش، خستگی  وزوز گوش، گرفتگی  آید و فرد دچار احساس وجود می  پروسروصدا به

  نیز احساس  تعطیل  و در ایام  بوده  بیشتر محسوس  روز معموالً  ها در پایان ناراحتی  گردد. این می  عمومی

شود می  مشاهده  ییشنوا  افت 4000  رد در فرکانسگی  صورت  ادیومتری  آزمایش  مرحله  شود. اگر در اینینم

 شود. می  و جبران  پذیر بوده برگشت  افت  این  استراحت  بعد از مدتی  ولی

در   مرحله  اینشود می  نیز گفته  دیوگرامواز نظر ا  ضایعه  شدن  قطعی  مرحله  آن  به ا:اختف  مرحله -2

کارگر از   مرحله  بكشد. در این  طول  سال 20  الی 2  است  آنها ممكن  مقاومت  میزان  به  بسته  مختلف  اشخاص

وجود   قبل  در مرحله  که  بالینی  داند. زیرا عالئم می  و طبیعی  را عادی  و آن  خبر است خود بی  شنوائی  وضع

نیز   و با استراحت  است  شده  تثبیت 4000  در فرکانس  شنوائی  افت  رود ولی یم  از بین  مرحله  در این  داشت

 رود.  نمی  از بین

  های فرکانس  و به  یافته  افزایش 4000  های در فرکانس  شنوائی  نقصان  مرحله  در این ا:اختف  نیمه  مرحله -3

  در فهم  شخص  مرحله  برسد. در این  هم 1000  فرکانس  به  است  یابد و ممكن می  مجاور نیز گسترش
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نماید  می  درک  طرز بدی  پر سر و صدا را به  های بلند در محیط  دارد و صداهای  مشكل  در گوشی  صداهای

 کند.  نمی  را حس  لیكخود مش  در مكالمات  ولی

تكرار   بلند درخواست  یدر مورد صداها  حتی  و شخص  بوده  واضح  ییناشنوا  رحلهم  در این : واضح  کري -4

 خواهد داشت.   ییشنوا  نقصان  درجه  به  بستگی  تدرخواس  این  ها را دارد و البته گفته

  :ییموثر در افت شنوا عوامل  •

 ریمقاد راتییانسان نسبت به تغ ییمعلوم شده است که درک شنوای(تمیبصورت لگار) :بلندي صدا    

نبوده و به  كسانیمختلف  یهادر فرکانس رینونده نسبت به مقاداست. احساس ش یتمیبصورت لگار مطلق،

 .گردد یم فیصوت تعر یصوت بنام بلند ییصدا، نحوه درک شنوا تیعالوه بر کم لیدل نیهم

  .شودیم ییفرکانس مكالمه باعث افت شنوا درتراز فشار صوت باال تر از حد مجاز  :فرکانس صدا

 اثر در کند ویسن بروز م شیسال اول کار متناسب با افزا 10و در بصورت مزمن ییافت شنوا مدت تماس: 

 .شود یم جادیو ضربه ای ا كنواختیو صداهای  ادیس مكرر با صدای زتما

 صدا حد مجاز مواجهه شغلی با •

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با صدا و مدت مواجهه با آن به شرایطی اشاره دارد که چنانچه شاغلین به 

ر مواجهه با این مقادیر قرار گیرند آثار نامطلوب در توانایی شنیداری و درک محاوره ای طبیعی طور مكرر د

 آنان ظاهر نشود.

ساعت کار روزانه  8بر اساس جدول حد مجاز مواجهه شغلی با صدا بر مبنای تراز معادل فشار صوت برای  

ساعته در مواجهه با صدای بیش از  8( است. در صورتی که کارگر طی نوبت کاری Aدسی بل ) 85برابر با 

می بایست اقدامات کنترلی مدیریتی و فنی جهت کاهش مواجهه با صدا در  ، حد توصیه شده قرار گیرد

عالوه بر این حد مراقبت )اقدام ( توصیه شده صدا برای شروع برنامه حفاظت شنوایی  محیط کار اجرا گردد.

(Hearing Conservation Program یا )HCP  ساعت کار روزانه برابر با   8برایdBA82  تعیین

اجرای برنامه حفاظت شنوایی با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر شامل اندازه گیری و ارزیابی  شده است.
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مداوم مواجهه کارگر، استفاده از وسایل حفاظت شنوایی، آموزش و نظارت کافی بر کارگران و آزمایش 

غلین در مواجهه با صدای بیش از حد مراقبت )اقدام ( توصیه شده شنوایی سنجی در مواقعی که شا

dBA82 .قرار دارند، ضروری است  

دسی  3دسی بل نیز تعیین شده است و این بدان معناست که به ازای افزایش  3طبق این حد مجاز، قاعده 

مدت  dBA88از به همین منظور برای مواجهه با تر بل تراز فشار صوت، زمان مواجهه نصف خواهد شد.

 ساعت تعیین شده است و این معیار برای تراز های باالتر به همین صورت ادامه می یابد. 4زمان مجاز 

برای شاغلینی که در محیط های صنعتی یا مشاغل دیگر دارای فعالیت اداری یا فكری می باشند، همانند 

( ، هر چند حدود Office Workersتری )اپراتورهای اتاق کنترل یا متصدیان امور بانكی و سایر مشاغل دف

توصیه شده در این مبحث برای آنها به تمامی مرجعیت دارد، لیكن با توجه به فعالیت فكری آنان حد تراز 

دسی بل  75روانی آنان به میزان  –ساعته برای کنترل استرس شغلی و تامین سالمت عصبی  8معادل 

 مشاغل نمی باشد.تعیین می گردد.این حد قابل تسری به سایر 

بیش از   Cمواجهه با صداهای پیوسته، متناوب کوبه ای با تراز فشار صوت ماکزیمم در شبكه وزن یافته 

 (1391دسی بل مجاز نمی باشد.)حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش سوم سال  140

 صدا و ارزیابیاندازه گیری  •

وصیات محیط کار و خص وشهای اندازه گیریگیری و ارزیابی صدا شناخت کامل نسبت به ردازهبرای ان 

مهمترین نكاتی که باید قبل از اقدام به اندازه گیری و ارزیابی در نظر  چگونگی مواجهه کارگر اهمیت دارد.

 :گرفته شودشامل موارد زیر است

 تعیین هدف اندازه گیری 

 کارگاه از دقیق اطالعات گردآوری 

 کارگر مواجهه نحوه اطالعات گردآوری 

 شهای مناسب اندازه گیریرو ینتعی 

 گیری اندازه مناسب وسیله انتخاب 

 کالیبراسیون 
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 کارگر مواجهه استاندارد شناخت 

 هدف اندازه گیری •

 :درید به منظورهای گوناگونی انجام گاندازه گیری صدا می توان  

 فنی سیبازر یا برای اهداف عیب یابی اندازه گیری صنعتی: اندازه گیری صدای یك دستگاه معین 

 :فشار صوت در سطح کارگاه یا معین نمودن معادل بمنظور تعیین توزیع تراز  اندازه گیری محیطی

 .صدا تولید اصلی منابع

 کارگر  مواجهه میزان نمودن مشخص برای: فردی گیری اندازه 

 صدا کنترل چگونگی و روش تعیین بمنظور گیری اندازه 

  
 نحوه و دستگاه روش هدف هر به دستیابی برای .گردد معلوم کار فهد باید قبل از اقدام به اندازه گیری

 .باشدمی متفاوت ارزیابی

 وسایل اندازه گیری •

وسیله اندازه گیری بر اساس نوع هدف منفاوت است .در مبحث دستگاهها انواع تراز سنج صوت و دسته  

ن یك دستگاه تراز سنج که توانایی ساده صنعتی داشت یسدر یك بازر بندی آن و نیز کاربرد آنها ذکر گردید.

داشته باشد کافی است ولی برای اندازه گیری بمنظور ناحیه  LIN اندازه گیری تراز فشار صوت را درشبكه

ار صوت باید با دستگاهی بندی، که مناطق احتیاط و خطر در کارگاه را معلوم می کند، اندازه گیری تراز فش

را با دقت یك دسی بل  A تراز فشار صوت در شبكه توزین فرکانسکه قابلیت اندازه گیری  دریانجام گ

یك و تراز موثر پواجهه کارگر و معین نمودن تراز در اندازه گیری دقیق برای معین نمودن م داشته باشد.

دسی بل و توانایی اندازه گیری در شبكه توزین  0.5 صدا الزم است دستگاه دقتی در حدود در حدود 

 LINو C سنج های دقیق با شبكه هایی آنالیز فر کانس بایستی از ترازبرا .داشته باشدرا C و A فرکانس

همراه آنالیزور کمك گرفت. در دزیمتری نیز باید از دستگاهی که حداقل دارای ویژگی اندازه گیری دز و تراز 

 .معادل است استفاده نمود
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 کا لیبراسیون •

دقت دستگاه  دقت کار دستگاه تراز سنج صوت مطمئن شد. گیری باید از صحت واندازه رهر با قبل از

وابسته به نوع دستگاه و مشخصات آن است بنابراین درهنگام استفاده باید دستگاه با دقت مناسب را 

م به اندازه گیری آن را با ولی برای اطمینان از صحت کار دستگاه بایستی قبل از اقدا. انتخاب نمود

 است الزم ،باشند می موثر دستگاه کار بر متعددی عوامل که ازآنجا. نمود رهکالیب ای استانداردوسیله

 .شود حاصل اطمینان آن بودن کالیبره از قبال دستگاه از استفاده بار هر برای

 گردآوری اطالعات •

م در محیط کار و نحوه الز اطالعات آوریجمع صدا ارزیابی و گیریاندازه فرایند از مرحله اولین 

در این مرحله ابتدا نقشه ساده محیط کار که داری مقیاس و محل نصب  کارگران می باشد. مواجهه

 هایمحل به مربوط تاطالعا سپی مولد صدا هستند ترسیم گردیده سهاها خصوصا دستگاهدستگاه

شیفت و اطالعات  تغییر اوقات صدا با کارگراناز  گروه هر مواجهه ساعات کارگران توقف و تردد

در صورتی که اهداف کنترل  تی مهم مانند اضافه کاری کار گردشی و مرخصی ها ثبت می گردد.مدیری

صدا نیز مد نظر باشد الزم است که اطالعات دقیق و وسیعی عالوه بر موارد ذکر شده از مشخصات فنی 

وح ستیكی سطیز مشخصات آکون و کارگاه بنای هایسازه فنی مشخصات آنها استقراردستگاهها و محل

 .خلی به فهرست اطالعات اضافه گردددا

 های اندازه گیریتعیین ایستگاه •

 در .بود خواهد متفاوت گیریاندازه هدف به وابسته کارگاه هر در گیریاندازه هایایستگاهتعداد و محل 

م نقشه صوتی کارگاه ترسی یا صوت فشار تراز نظر از کارگاه بندی ناحیه برای گیریاندازه که صورتی
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الگویی که بعدا گفته خواهد شد اقدام می شود . همچنین برای ارزیابی مواجهه کارگر  اشد با توجه بهب

 ر ناحیه شنوایی مدنظر قرار گیرد.دو باید نقاط توقف یا تردد کارگر 

 روشهای اندازه گیری •

های كی از روشی ،ارزیابیو  گیریبر اساس اهداف اندازه دهابی به نتایج روشن و قابل استفابرای دستی 

 :گرددزیر انتخاب می

 :گیری و ارزیابی محیطیاندازه -الف

دن رار کار گران مورد نظر نبوده ولی از نتایج آن برای تعیین و مشخص نموقهای استدر این هدف محل

های خطر در کارگاه و همچنین تعیین منابع اصلی صوت برای کنترل توزیع تراز فشار صوت و محدوده

 :های زیر استشامل روش ده می شود وصدا استفا

 ای منظم برای تهیه نقشه صوتیروش شبكه  -1

ژوهشی یا پ مقاصدبرای منبع گیری صدای یک گیری محیطی ویژه مانند اندازهروش اندازه -2

 کنترل صدا

 کارگر مواجهه ارزیابی منظوره ب موضعی گیری اندازه –ب 

 از دیگر مرتبط عوامل و صدا با کارگر مواجهه هاییویژگ کار شرایط اساس بر برای نیل به این هدف

 :گرددمی استفاده ذیل هایروش از یكی

 مواجهه کارگر با صدای یكنواختگیری اندازه -1

 با زمان و نوبتی مواجهه کارگر در مدت های معین با صدای متغیرگیری اندازه -2

 زمان مواجهه کارگر در مدت های نا معین با صدای متغیر باگیری اندازه -3

 ایای و ضربهمواجهه کارگر با صدای کوبهگیری اندازه -4
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 شنوایی سنجی •

در  اندازه گیری می شود. خالص صوت شنیدن ستانهآ استخوانی و هوایی طریق به ادیومتری آزمایش در 

های مرکزی یک اکتاو توسط گوشی به هر متر صوت خالص در فرکانسادیواز روش هوایی با استفاده 

گیری اندازهئید آستانه درک هر گوش عبور صوت از طریق استخوان ماستو وش استخوانی بادر ر گوش و

های گوش میانی از آسیب ،عصبی یهای حساستفاده از دو روش هوایی واستخوانی آسیب گردد.می

گرام تحت نام ادیو ستانه شنوایی روی نمودار یا جداول مخصوصیآگیری نتایج اندازه گردد.متمایز می

 گردد.بت میث

 شنواییکاهش اثر سن بر  •

  ی انجام شدههابررسی اساس برو  گردندمی شنوایی نقصان دچار افراد سن افزایش با طبیعی بطور

گوش در فرکانس مربوط لحاظ  باید قبل از محاسبه افت دائم هر، مردان و زنان برای سن اثر درخصوص

 گردد.

 محدوده های افت شنوایی •

 :است شده معرفی 2000 تا 500  هایفرکانس در دائم افت برای زیر محدوده

  شودنمی تلقی شنوایی کم بل دسی25 از کمتر گوش هر افت. 

  جزئی شنوایی کم بل دسی 40تا 25  بین افت 

  مالیم شنوایی کم بل دسی 55 تا 40 بین افت 

  متوسط شنوایی کم بل دسی 70تا 55 بین افت 

  شدید شنوایی کم بل دسی 90 تا 70  بین افت 

  دسی بل ناشنوایی عمیق یا کری دائم 90از  بیش افت 
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 ضربه صوتی •

 به مربوط صدای مانند صدا فشار باالی خیلی ترازهای با نسبی مواجهه یك اثر در منحصرا عارضه این

 ینا با مواجهه محض به. شودمی گفته تروماتیك صدای ترازهای ترازها این به که آیدمی وجود به انفجارات

های صدمه مكانیكی نظیر پارگی پرده صماخ یا صدمه به بافت، باشدمل اندام شنوانی میتح از خارج که صدا

نتایج این مواجهه شدید  .گرددچند عضو از اندام شنوایی وارد میمتصل کننده قطعات استخوانی به یك یا 

كی به گوش نیز می تواند سبب چنین های مكانیمواردی از ضربه .بوده و نیاز به توجه درمانی فوری دارد

امان  افت مغز نیز از آسیب درهای دیگر و حتی بدر مواجهه بسیار بزرگ فشار صوتی اندام عوارضی گردد.

الت متناوب ناشی از های مغزی و حمند مواجهه با انفجارات دچار آسیببرخی افراد پس از یك یا چ .نیست

 گردند.آن می

طور توام با پی تی اس و یا ضربه صوتی می باشد و شخص همواره دچار این عارضه ب  :وز وز گوش •

که حتی در ساعات ، گرددار مشكل میسیبن مل آحدریك یا دو گوش گردیده بطوریكه توز  احساس وز

این عارضه حتی ممكن است سبب  مورد ازار قرار می دهد. استراحت و سكوت نیز به شدت فرد را

متفاوت  ،کندهایی که فرد در گوش خود احساس میاین عارضه انواع صدادر  عوارض روانی نیز گردد.

در نوع اول  اند.و فرکانس باال تقسیم بندی نموده ولی همه آنها را به دو گروه فرکانس پایین ،است

 کند.درگوش خود احساس می شخص اصوات بم و درحالت دوم اصوات زیر را

ای و خانوادگی تست هایی نهزمی اطالعات و بیماری سوابق اخذ بر عالوه حساس هایگوش تشخیص برای 

 اینجا دو در تواند افت دائم در اثر مواجهه با صدا را برای فرد پیش بینی نماید.شده است که می پیشنهاد

 نمونه تست معرفی می شود.

 تا حد مجاز:  کاهش مواجهه با صداراه های  •

  ری قطعات ماشین آالت ، تعمیر قطعات معیوب سرویس و روغنكامانند  کاهش صدای منابع صوتی

 ( ) به دلیل آنكه معموال ارتعاش باعث ایجاد صدا در محیط کار میشودو نصب پایه های ضد ارتعاش
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  نصب مواد جاذب در سطوح کارگاه و کاهش صدای انعكاسیاز قبیل  کاهش صدا در مسیر انتشار، 

 اتاقك اپراتور و احداث ایجاد فاصله تا منبع صدا

  ایرماف( ؛ گوشی های روی گوش)ایرپالگ(گوشی های داخل گوش ، حفاظتی وسایلاستفاده از( 

 

 وسایل حفاظت فردی در مقابل سروصدا  •

  مجهرای   در داخهل   کهه   است  شده  ساخته  شكلی  به  ارتجاع  و قابل  نرم  ماده  از یك :)داخل گوشی(  پالگایر 

ها قادرنهد   اند. پالگ شده  ساخته  بار استفاده  چندین  نیز برای  و برخی  فیكبار مصر  گیرد. برخی قرار می  گوش

  بهاال قهدرت    ههای  را بكاهند و در مهورد فرکهانس    باال و پائین  های صدا با فرکانس  از شدت  توجهی  مقدار قابل

دیگهر    حفهاظتی   وسهایل   راههم به  از آن  توان می  که  است  در این  وسیله  این  را دارند. حسن  بیشتری  حفاظتی

  تحریهك   وجهود دارد امكهان    وسهایل   با ایهن   در ارتباط  که  نمود. مشكلی  استفاده  و غیره  مانند ماسك، عینك

  بایهد بهه    وجودآیهد. همچنهین    بهه   طوالنی  در اثر تماس  است  ممكن  که  آنهاست  توسط  گوش  مجرای  پوست

  داده  و صهابون   ها با آب پالگ  این  مرتب  و شستشوی  بهداشتی  موازین  ا رعایتب  در ارتباط  الزم  کارگر آموزش

 . نگردد  گوش  عفونت  وجودآمدن  به  موجب  شود تا کاربرد آن

  در داخهل   که  یا مواد پالستیكی  فلز سبك  از یك  کره نیم  شكل  به  وسایل  این  :)روي گوشي(ایرماف گوشي

بهاال    ههای  ها در فرکانس گوشی  استحفاظی  اند. قدرت شده  ساخته  است  شده  انباشته  وتص  نیز مواد جاذب  آن

بیشهتر از    پهالگ   اسهتحفاظی   قدرت 1000  در فرکانس  که طوری به   است  پائین  های تر از فرکانسبیش  خیلی

  کارگیری به  باشند و همچنین می  کارگران  مورد استقبال  استعمال  سهولت  علت به  ها اصوالً است. گوشی  گوشی

 نمود.   کنترل  توان می  با پالگ  در مقایسه  بیشتری  کارگر با سهولت  را توسط  آن

در برابهر    حفاظهت   بهرای   و معمهوالً   اسهت   شهنوائی   از دسهتگاه   حفاظهت   وسهایل   ثرتهرین  مه    :  تکاسكکاله 

زیرا بخشهی از صهدای محهیط از طریهق اسهتخوان       گیرد یقرار م  شدید مورد استفاده  العاده فوق  سروصداهای

تها در مجمهوع    نمود  نیز استفاده  پالگایر از   با آن  همزمان  توان می  لزوم  . در صورتگرددجمجمه منتقل می
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سهر نیهز     ها از نظهر حفاظهت   کاسكکاله   ،بر آن . عالوهصدای وارد شده به گوش را تا حدود مجاز کاهش داد

 شوند. می  آن  به  صدمات  وارد آمدن  مانع و  مفید بوده
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 ارتعاش  

یك موج مكانیكی است کهه  ارتعاش یكی دیگر از عوامل فیزیكی زیان آور در محیط کار، عامل ارتعاش است. 

مهام  ارتعاش ت . ارتعاش شامل انواع شودحول نقطه تعادل خود ایجاد می ذره از جسم مادیهر در اثر نوسان 

 است.  ارتعاش دست و بازوو  بدن

ههها و دسههتگاه  کلیههه : ارتعاااش تمااام باادن 

موتهور    حرکهت   علهت  کار به  در هنگام  آالت ماشین

  بهدن   بهه   اسهت   ممكهن   کنند که می  ایجاد ارتعاش

در مههورد   مثههال  عنههوان یابههد. بههه  انتقههال  کههارگران

از کهار موتهور     ناشهی   ارتعاشهات   رانندگان، تمهامی 

کهار    بهه   ها و یا سرندها مشهغول  شكن در کنار سنگ  که  با افرادی  شود. در ارتباطمی  منتقل  بدن  به  مستقیماً

آنهها    بهدن   به  زمین  و از طریق  غیرمستقیم  صورت  به  دستگاه  توسط  تولید شده  از ارتعاشات  هستند، قسمتی

  را از طریهق   از ارتعاشات  نمایند مقدار زیادی کار می  نوماتیكپ  با دستگاههای  که  می شود و یا افرادی  منتقل

وجهود آیهد.     بهه   در کارگران  نامطلوبی  اثرات  است  مذکور ممكن  حاالت  کنند. در تمام می  خود دریافت  دست

 شوند.  می  تقسیم  بدن  به  وارده  فرکانس  بر حسب  ارتعاشات  اثرات

 رتعاش تمام بدن بر اساس جدول ذیل می باشد:حد مجاز مواجهه شغلی برای ا

)ISO2631-1997حد مجاز مواجهه شغلی با ارتعاش تمام بدن )مستند به استاندارد 

m/sشتاب معادل )برآیند سه جهت () مدت مجاز مواجهه )دقیقه (
 (m/s2حد مراقبت )عمل ( )برآیند سه جهت () (2

1440 63/0  38/0  

960 70/0  42/0  

480 87/0  50/0  

240 10/1  59/0  

120 30/1  72/0  

60 60/1  85/0  

30 85/1  10/1  

10 45/2  45/1  
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و   بوده هرتز 1/0 - 63/0  فرکانسی  محدودهدر   ارتعاشات  این : پایین  خیلی  های با فرکانس  اثر ارتعاشات

  در ایهن   کهه   افهرادی   د. واکهنش آین وجود می به  مانند اتومبیل، هواپیما و کشتی  نقلیه  وسایل  وسیله  به  عموماً

 و  شخص  و حساسیت  ارتعاشات  شدت  و به  بوده  متفاوت  طور وسیع هستند به  مواجه  با ارتعاش  فرکانس  طیف

تههوع،    ایجهاد شهود شهامل     اسهت   ممكهن   مواقهع   در ایهن   که  دارد. اختالالتی  نیز بستگی  جوی  و شرایط  سن

  اخهتالالت   گیهرد. ایهن   می  نشأت  مرکزی  عصبی  از دستگاه  عموماً  که  سرد است  و عرق  پریدگی استفراغ، رنگ

  از بهین   اسهتراحت   دوره  آیند و بعد از یك وجود می  به  بعد از آن  کمی  فاصله  و یا به  مواجهه  در زمان  معموالً

 روند.  می

  هرتهز معمهوالً   1-20  فرکانسهی   محهدوده  در  بهدن   تمهام   ارتعهاش  : پاايین   های با فرکانس  اثر ارتعاشات

  صهنعتی   نقلیهه   وسهایل   توسهط   ارتعاشهات   است. این  صنایع  کارکنان  ها برای فرکانس  و مضرترین  ترین مزاحم

 20بیشهتر از    با فرکانس  آیند. ارتعاشات وجود می به  و امثالهم  خاکبرداری، کامیون  آالت مانند تراکتور، ماشین

ها ندارند زیرا  را در بروز بیماری  ای عمده  سهم  اصوالً  فرد می شوند ولی  و خستگی  ناراحتی  باعث  هرتز اگرچه

  عبارت  یابند. به می  فرد کارگر کاهش  نشستن  محل  و همچنین  کارگاه  کف  و یا مواد سازنده  بدن  سطح  توسط

 شود.وارد   بدن  تواند به نمی  ارتعاشاتی  چنین  دیگر انرژی

  اکسهیژن   مصهرف   خفیف  افزایش  می شوند و باعث  منتقل  داخلی اءاحش  تمامی  به  ارتعاشات  در هر حال، این

و   تعهادل   در حفهظ   بینهائی، مشهكل    گهردن، اخهتالالت    عضهالت   تهنفس، انقبهاض    ریتم  شدن  با سریع  همراه

و   تههوع   و حالهت   اشهتهائی  با بی  درد همراه  احساس  صورت  به  گوارشی  می شوند. اختالالت  رفتاری  اختالالت

  سال 15کار بیشتر از   با سابقه  رانندگان  بین  غالباً  مزمن  از دردهای  می شود. تعدادی  دیده  نیز گاهی  استفراغ

  کمری  در ناحیه  خون  جریان  کاهش  علت  به  است  ممكن  کمری  و ناحیه  پشت  می شود. وجود دردهای  دیده

 شود.  نخاع  پائین  نواحی  آسیب  ومنجر به  بوده
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  ایهن  :و بهاال   متوسهط   ههای  بها فرکهانس    اثر ارتعاشات:  ارتعاش دست و بازو

  هرتهز را دارنهد و بیشهتر توسهط     1500تها   11  بهین   فرکانسی  عموماً  ارتعاشات

وجود   به  غیره و  کنند مانند چكش، مته کار می  فشرده  با هوای  که  هائی دستگاه

دارنهد   مهی   نگه  مذکور را در دست  های دستگاه  طریقی  به  که  آیند. کارگرانی می

  اجبهاراً   دسهتگاه   کنترل  سختی  علت  شوند. زیرا بهشدید می  های لرزش  متحمل

  کهه   کننهد و فشهار انقباضهی    مهی   خود تحمیهل   را به  زیادی  عضالنی  انقباضات

نیهز    شهانه   بازو و حتهی   عضالت  وارد می شود به  دست  ضالتع  به  ترتیب بدین

است.   عضالت  با تحلیل  همراه  ایجاد فلج  حالتی  چنین  می شود. نتیجه  کشیده

  تسهیل  ها و مفاصل استخوان  را به  ارتعاشات  انتقال  عضالنی  بر آن، انقباض عالوه

 است.   زمان  مدت  در طول  مفصل  شدن  نیز فرسوده  آن  نتیجه  کند که می

 نمود:   بندی زیر تقسیم  صورت  به  توان را می  ارتعاشات  از این  ناشی  عوارض  در هر حال

دارد.   مسهتقیم   رابطهه   پنوماتیهك   با دستگاههای  کارکردن  با مدت  اختالالت  این  کثرت :  عروقی  اختالالت

  دچهار ایهن    % از کهارگران 4  هها فقهط   دسهتگاه   بها ایهن    کارکردن  لدهد بعد از دو سا می  آمار نشان  طوریكه به

 رسد.  % می61  به  سال  % و بعد از ده48  افراد به  تعداد این  سال  بعد از سه  که  می شوند در صورتی  اختالالت

  این  بالینی  عالئم است.  در تماس  با دستگاه  که  است  دستی  بینند انگشتان می  آسیب  از همه  بیش  که  اعضائی

  مهی شهود. ایهن     انگشهتان   رفهتن   خواب  حالت  منجر به  که  در آنهاست  خون  جریان  از کاهش  ناشی  اختالالت

  اخهتالل   دارد. ایهن   دنبهال   آنها را به  و کِرِخی  حسی و بی  شده  شروع  انگشتان  موضعی  پریدگی  با رنگ  عارضه

  زیر بیشتر دیده  زای ارتعاش  از وسایل  دسته  دارد و در سه  نام مرده  یا انگشت( سندروم رینولدز) سفید انگشت

 شود. می

 شود.ایجاد می  بیماری  سال 1-5  مدت  به  با آن  در اثر کارکردن  معموالً  که  بنزینی  های اره -

 .و مانند آن  سمباده  برقی، سنگ  مانند دریل  الكتریكی  از ابزارهای  برخی -
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 سندروم سپید انگشت) رینولد(

  ههای  بهادی، دسهتگاه    ههای  چكهش پیكهور یها   بهادی،    ههای  بادی، دریهل   مانند آچارهای  پنوماتیك  ابزارهای -

  ایهن   پیهدایش   کار بها آنهها احتمهال     سال 2-17  بعد از گذشت  که  آن و امثال  پرچ  های برداری، ماشین پلیسه

 وجود دارد.   بیماری

  تعویض  سوم  در مرحله  شغل  که  در صورتی کرد  تقسیم  مرحله  پنج  به  توان را می  بیماری  این  یشرفتپ  مراحل

  صهورت   هها بهه   نكهروز )مردگهی( بافهت     صهورت  پذیر باشهند در غیهراین   برگشت  عوارض  دارد که  شود احتمال

 شود.   قانقاریا در انگشتان  منجر به  است  و ممكن  شده  شروع  پیشرونده

  محهیط پایین   حرارت  آن، درجه  و وزن  در دست  دستگاه  بر طرز گرفتن عالوه  سفید انگشت  در ایجاد بیماری

 را داراست.   ای عمده  سیگار نیز نقش  و اعتیاد بهکار 

  تاسه   ممكهن   می شود و بندرت  دیده  آرنج  بیشتر در مفصل  اختالالت  این :  مفصلی  استخوانی  اختالالت

  بعهد از خاتمهه    عموماً  که  است  درد آرنج  صورت  به  معموالً  بالینی  را نیز درگیر کند. عالئم  و مچ  شانه  مفاصل

درد   گردد. احسهاس  می  شدید و خفیف  تناوب روز به  و در طی  کار ظاهر می شود و یا در آغاز کار بروز نموده

 کارگر نیست.   ردنکارک  و مزاحم  شدید نبوده  خیلی  معموالً

در   کهارگران   در بین  بازو و شانه  در عضالت  ساعد و بندرت  در عضالت  عضالنی  تحلیل :  عضالنی  اختالالت

 است.   شده  گزارش  معرض
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  صهاف   بهرای   که  هائی جدید مانند دستگاه  های از دستگاه  برخی :باال  خیلی  های با فرکانس  اثر ارتعاشات

بیشهتر از    ههای  با فرکهانس   رود ایجاد ارتعاشاتی کار می  به  هواپیماسازی  در صنایع  آلومینیومی  قطعات  کردن

  سهوزن  سهوزن   صهورت   بهه   که  است  ارتعاشات  از این  ناشی  و عارضه  عالمت  نمایند. درد اولین هرتز می 2000

حسهی،    می شود. اخهتالالت   ها نیز کشیده شانه  به  و گاهی  ظاهر شده  و انگشتان  در دست  شدن، تیرکشیدن

 وجود آید.   به  است  نیز ممكن  عضالنی  بازدهی  و کاهش  مفصلی  حرکات  ورم، محدود شدن

 اشات در جدول زیر آورده شده است.حد تماس شغلی برای ارتع

 در جدول ذیل مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با ارتعاش دست و بازو درج گردیده است:

 (ISO-5349-2001)مستند به استاندارد بازو  –ر حد مجاز مواجهه شغلی با ارتعاش دست مقادی

 حد مراقبت )عمل (شتاب موثر **)جهت اصلی( حد مجاز شتاب موثر ** مدت مواجهه روزانه *)دقیقه (

1440 25/0  15/0  

960 50/0  30/0  

480 70/0  42/0  

240 90/2  75/1  

12 0/4  40/2  

60 0/5  0/3  

30 0/8  8/4  

15 0/12  2/7  

5/7  5/17  5/10  

 *کل زمانی که ارتعاش طی یک روز کاری به صورت پیوسته یا متناوب به دست منتقل می شود.

RMS**مقدار مد نظر است معموالً ارتعاش در یک محور بیشتر از دو محور دیگر می باشد.اگر در یک یا چند محور  

تجاوز کند ، از حد مجاز مواجهه شغلی نیز تجاوز کرده است. "زانه کل مدت مواجهه مجاز رو "میزان ارتعاش از  
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 شرایط جوی محیط کار 

  رو همهواره  نماید. از این  را تحمل  زیادی  گرمائی  تواند تغییرات نمی  که  است  شده  آفریده  ای گونه به  انسان  بدن

نمایهد.   می  حرارتی  تبادل  به  شروع  اطراف  ور با محیطمنظ  این  خود دارد و برای  طبیعی  دمای  در حفظ  سعی

در   گرمهائی   تبهادل   رابطه  عنوان به  توان زیر را می  رابطه

 .در نظر گرفت  انسان  بدن

 

M ± C ± K ± R ± D – E = S 

 

 رابطه:   در این

  M در   و ساز مواد غذائی  اثر سوختدر   گرما همیشه  است. از آنجا که  مواد غذایی  از متابولیسم  ناشی  گرمای

 است.   مثبت  گیرند همواره در نظر می  فوق  در رابطه  آن  برای  را که  آید عالمتی وجود می  به  بدن

  C با   بدن  باشد در اثر تماس  بدن  تر از پوست گرم  مجاور بدن  هوای  است. چنانچه  از جابجائی  ناشی  گرمای

  کمتر از دمهای   حرارتی  درجه  مذکور دارای  هوای  چنانچه  وارد می شود و برعكس  بدن  مذکور، گرما به  هوای

وارد   بهدن   بهه   طریهق   بدین  که  خواهد شد. گرمایی  گرما از بدن  حذف  منجر به  با بدن  آن  باشد تماس  پوست

 دارد.   نام  جابجایی  ( گرمای-گردد ) می  خارج  می شود )+( و یا از آن

  K و یا کاهش  بار حرارتی  افزایش  یا سرد باعث  گرم  با سطوح  بدن  مستقیم  است. تماس  هدایتی  گرمای )+(  

  هدایتی  گرمای  نام  شود بهمی  گرفته  و یا از آن  شده  میلتح  بدن  به  طریق  بدین  که  گردد. گرمایی ( می-)  آن

 است.   معروف

  R امهواج   تهابش   خهود را از طریهق    حرارتی  از انرژی  مقداری  سطوح  تمام  ور کلیط  است. به  تابشی  گرمای  

از   ناشهی   بهدن   به  شده  تحمیل  از گرمای  کار، بخشی  های در محیط  نمایند. بنابراین می  از خود ساطع  حرارتی

و   نیسهت   مسهتثنی   قاعهده   ایهن نیز از   باشد )+(. بدن می  موجود در محیط  داغ  از سطوح  حرارتی  امواج  تابش
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وارد   طریهق   بهدین   کهه   (. گرمائی-نماید )  از خود خارج  حرارتی  امواج  شكل  خود را به  درونی  تواند گرمای می

 دارد.   نام  یا تشعشعی  تابشی  می شود گرمای  گرفته  یا از آن  شده  بدن

  D مواد   و دفع  یا سرد، تنفس  گرم  مایعات  مانند نوشیدن  لفمخت  های راه  از طریق  است. بدن  متفرقه  گرمای

مهی شهود     خهارج   و یا از آن  شده  وارد بدن  طریق  بدین  که  نماید. گرمائی می  حرارتی  تبادل  به  زاید نیز اقدام

 می شود.  بندی طبقه  متفرقه  گرمای  عنوان به

  E و   تعریهق   گرما از طریق  در بدن، دفع  حرارت  تنظیم  های شاز رو  است. یكی  از تبخیر عرق  ناشی  گرمای

  را کهه   می شهود عالمتهی    گرما از بدن  خروج  موجب  همواره  تبادل  این  جهت  باشد. از آنجا که می  تبخیر عرق

  خروج  باعث  بدن  از عرق  تبخیر هر گرم  که  ذکر است  به  است. الزم  منفی  صورت  گیرند به در نظر می  آن  برای

 خواهد شد.   از بدن  کیلوکالری58/0  میزان  به  گرمائی

  S باشهد. چنانچهه   مهی   بها محهیط    بدن  گرمائی  تبادل  رابطه  حاصل  و درواقع  است  گرمائی  ذخیره  معنای  به  

  از آن  شده  خارج  گرمای با  بدن  به  وارد شده  گرمای  خواهد بود که  این  آن  برابر با صفر شود معنای  مقدار آن

مقهدار    چنانچه  خواهد ماند. ولی  ثابت  بدن  می شود دمای  نامیده  آل ایده  شرایط  که  شرایط  برابر است. در این

  بیشهتر باشهد دمهای     شهده   خارج  از گرمای  بدن  به  وارد شده  دیگر گرمای   عبارت  بیشتر از صفر گردد، به  آن

از   مقدار آن  . برعكس، چنانچهخواهد گرفتگرما قرار   در استرس  شخص  و در واقع  د یافتخواه  افزایش  بدن

 . بودسرما قرار خواهد   در استرس  صفر کمتر شود بدن

 از گرما  ناشی  اختالالت  •

  موجهود در محهیط، مقهدار فعالیهت      گرمهای   بهه   گیرد با توجه  صورت  گرم  های کار در محیط  که  در هنگامی

 زیر پدیدار گردد.   یا چند اختالل  یك  است  فرد، ممكن  تماس  و میزان  عضالنی

  انجهام   بهه   نسهبت   عالقگی ناراحتی، بی  احساس  وجود گرما باعث  کار در شرایط :و روانی  عصبی  اختالالت

  نیز شرایط  حاالت  از این  گردد و هر یك می  تعداد اشتباه  وافزایش  در قضاوت  کاری، اختالل  بازده  کار، کاهش

 کند. از کار را مهیا می  ناشی  حادثه  وجود آمدن  به
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  نهام   به  پوستی  عارضه  نمایند دچار یك کار می  و مرطوب  گرم  های در محیط  که  کارگرانی : پوستی  عوارض 

از   ناحیهه   در آن  ویهژه   بهه   هعارض  است. این  عرق  غدد مترشحه  عمل  از اختالل  ناشی  میلیرقرمز می شوند که

در   کهه   اسهت   داری و خارش  قرمز رنگ  بثورات  شكل  کند و به می شود بروز می  پوشیده  لباس  توسط  که  بدن

  گهرم   های کار در محیط  گردد. همچنین می  همراه  شدن  سوزن سوزن  و احساس  با سوزش  کردن  عرق  صورت

  و الی  ران زیربغهل، کشهاله    مثهل   بهدن   مرطوب  های محیط  و از آنجا که  شده  بدن  توسط  تعریق  افزایش  باعث

  عفهونی   ههای  بیمهاری   پیهدایش   هاست، احتمهال  قارچ  مثل  عفونی  رشد عوامل  برای  مناسبی  پا محل  انگشتان

 یابد. می  نیز افزایش  قارچی  های بیماری  خصوصاً  پوست

و   با گرمها تعریهق    مبارزه  جهت  بدن  اساسی  های از مكانیسم  شد یكی  گفته  کهطور  همان :عضالنی  کرامپ

-20  به  مقدار آن  است  ممكن  می شود که  دفع  نیز از بدن  سدیم  مقدار زیادی ، با عرق  است. همراه  تبخیر آن

  خواهد شد. در اکثر مواقهع   یعضالن  یا کرامپ  گرفتگی  منجر به  بدن  سدیم  در روز نیز برسد. کاهش  گرم 10

  حالهت   یابد. این می  گسترش  پا و شكم  باالی  های قسمت  و به  شده  پا شروع  ساق  های از ماهیچه  گرفتگی  این

 یابد.  می  یكبار شدت  و هرچند دقیقه  بوده  متناوب  صورت  به

می   خارج  تعریق  از راه  بدن  آب  ار زیادیبا گرما مقد  مواجهه  در هنگام : در اثر گرما  حالی و بی  خستگی

را   حهالی  و بهی   خسهتگی   احسهاس   برسد شهخص   شخص  درصد وزن 8تا  5  به  بدن  آب  کاهش  شود. چنانچه

  بدن  و حرارت  شده  سرد و مرطوب  پریدگی، سستی، گیجی، پوست فرد دچار رنگ  حالت  خواهد نمود. در این

  خهون   گهردش   دسهتگاه   کفایهت   عدم  در واقع  عالئم  این  اصلی  باشد. علت  داشته  شافزای  کمی  است  او ممكن

  برسد شخص، دیگر قادر بهه   بدن  درصد وزن 10  به  بدن  آب  کاهش  است. چنانچه  خون  حجم  کاهش  علت به

 خواهد داشت.   دنبال  فرد را به  درصد برسد مرگ 15  میزان  به  کاهش  و اگر این  نیست  کاری  هیچ  انجام

  وجود آید. این  به  است  ممكن  گرم  خیلی  های شدید در محیط  خیلی  های بعد از فعالیت : گرمازدگی

می   شروع  و خشك  داغ  یابی، گیجی، تهوع، سردرد شدید، پوست  جهت  حس  دادن  از دست  با عالئم  اختالل

  یك  برسد. گرمازدگی  گراد باالتر از حد طبیعی سانتی  رجهد 5حدود   به  است  ممكن  بدن  شود و حرارت
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  غیرقابل  های و یا آسیب  مرگ  منجر به  است  نشود ممكن  خنك  سرعت  به  و اگر بدن  است  پزشكی  فوریت

 و کبد گردد.  مغز، کلیه  از اعضأ مثل  برخی  به  برگشت

کار را می توان به لحاظ ذهنی یا فیزیكی  تنش ها یا استرس های حرارتی محیطشاخص های گرمایی: 

مورد ارزشیابی قرار داد. نظر به اینكه پارامترهای محیطی نظیر دمای هوا، دمای تابشی، رطوبت و سرعت 

جریان هوا همراه با فعالیت فرد و نوع لباس وی در ایجاد تنش و میزان آن موثرند، سعی گردیده است 

 ك عدد ارائه شود. این عدد همان شاخص یا نمایانگر حرارتی است.شرایط حاکم خالصه شده و به صورت ی

معیاری برای نشان دادن میزان وخامت حرارتی محیط کار است. هدف از ارائه یك شاخص، خالصه  شاخص، 

کردن ارتباطات داخلی میان پارامترهای محیطی، لباس و فعالیت در قالب یك عدد است. این عدد در ارتباط 

دو گروه زیر طبقه بندی می  2ارتی یا تعادل حرارتی بدن انسان است. شاخص های حرارتی به با عملكرد حر

 شوند:

 شاخص های گرما  -1

 شاخص های سرما   -2

 کار  های گرما در محیط  ارزشیابی  •

  تهرین  و مناسهب   ترین از ساده  وجود دارند. یكی  محیط  یك  گرمای  و بیان  محاسبه  برای  مختلفی  های شاخص

بایهد    آن  محاسبه  دارد. برای  نام  WBGT شاخص  است  شده  ها نیز توصیه از سازمان  بسیاری  توسط  نها کهآ

  ایهن   بهه   مربهوط   باشد. در روابط  در دست  سان گوی  دماسنج  و دمای  خشك  دماسنج  تر طبیعی، دمای  دمای

 هوا مستتر است.   هوا و رطوبت  جریان  سرعت  شاخص

 

 است.   محاسبه  زیر قابل  از رابطه  WBGTگیرد مقدار  انجام  مسقف  های کار در محیط  که  هنگامی

WBGT=0.7Tnw+0.3Tg 



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

28 

 

 

 

  دسهت   زیهر بهه    را از رابطهه   WBGTمهی شهود مقهدار     انجهام   غیرمسقف  های کار در محیط  که  در هنگامی

 آورند.  می

WBGT= 0.7Tnw+0.2Tg+0.1Ta 

 فوق:   در روابط

Tg است.   متناسب  تابشی  گرمای  با میزان  که  است  سان گوی  دماسنج  وسیله  به  شده  داده  نشان  دمای مقدار 

Tnw است  و محیط  انسان  بین  حرارتی  در تبادالت  فاکتور مهم  یك  تعریق  است. از آنجا که  تر طبیعی  دمای  

کهار    تهرین  است. اساسی  تبخیر باشد ضروری  از طریق  ارتحر  اتالف  بتواند بیانگر میزان  که   ای وسیله  داشتن

  ای پارچهه   کمهك   به  آن  مخزن  که  است  معمولی  ای جیوه  دماسنج  از یك  منظور، استفاده  این  به  رسیدن  برای

  سهاس ح قسهمت   پارچهه   از ایهن   باشد. تبخیهر آب   شده  دارد )مانند کتان( پوشیده  مناسبی  رسانایی  قدرت  که

 نماید.  می  کند، خنك می  را خنك  انسان  تبخیر عرق، بدن  نحو که  همان  را به  دماسنج

Ta آورد.  دست  به  معمولی  دماسنج  از یك  و با استفاده  سهولت  را به  آن  توان می  که  است  محیط  مقدار دمای 

 

بههر  کههار، عههالوه  موجههود در محههیط  گرمههای  ارزشههیابی  جهههت

  ایهن   نمهود. بهرای    کار را نیز مشهخص   باید نوع  WBGT شاخص

  آن  انجههام  بههرای  الزم  انههرژی  میههزان  منظههور کههار را برحسههب 

در هر کار   که  دیگر مقدار انرژی  عبارت  کنند. به می  بندی تقسیم

از نظهر    آن  بنهدی  تقسهیم   برای  تواند مبنایی گردد می می  مصرف

 موجود:   استانداردهای  باشد. براساسکار   بودن  یا سنگین  سبك

  آن  انجهام   بهرای   الزم  انهرژی   میهزان   کهه   است  کاری:  کار سبك

  های در حالت  و یا کار با ماشین  سبك  و بازوئی  دستی  باشد. مانند مشاغل  در ساعت  کیلوکالری 200حداکثر 

 و ایستاده.  نشسته
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  متغیر باشد ماننهد راه   در ساعت  کیلوکالری 350تا  200از   رد نیاز آنمو  انرژی  که  است  کاری :  کار متوسط

 بار متوسط.   دادن  و هل  بلند کردن  ضمن  رفتن

  است  در ساعت  کیلوکالری 350از   بیش  میزان  به  انرژی  صرف  مستلزم  آن  انجام  که  است  کاری:  کار سنگین

 زدن.  و بیل  زدن مانند کلنگ

  بهداشهت   متخصصهین   دولتهی   مجمهع   توسهط   کهه  زیر  از جدول  با استفاده  توان می  فوق  مراحل  نجاماز ا  پس

کشور نیهز    ای حرفه  بهداشت  فنی  کمیته  و مورد پذیرش  شده  توصیه  WBGT میزان  آمریكا براساس  صنعتی

 نمود.   ر گرما اقداماز نظ  کاری  مناسب  شرایط  و یا تأمین  قضاوت  است، جهت  قرار گرفته

به شرح ذیهل مهی    WBGTجدول حد مجاز مواجهه شغلی برای مواجهه با استرس حرارتی بر اساس شاخص

 باشد:

 (WBGTحد مجاز مواجهه شغلی برای مواجهه با استرس حرارتی با شاخص دمای ترگوی سان )

 مدت زمان کار

 کار خیلی سنگین کار سنگین کار متوسط کار سبک

 حد مراقبت

 )عمل(

 حد مجاز

 حد مراقبت

 )عمل(

 حد مجاز

 حد مراقبت

 )عمل(

 حد مجاز

 حد مراقبت

 )عمل(

 حد مجاز

%100% الی 75  28 31 25 28 -- -- -- -- 

%75% الی 50  5/28  31 26 29 24 5/27  -- -- 

%50% الی 25  5/29  32 27 30 5/25  29 5/24  28 

%25% الی 0  30 5/32  29 5/31  0/28  5/30  27 30 
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 محیط کار و پرتوهای زیان آور تشعشعات  

  یونساز و پرتوهای  پرتوهای  دو قسمت  به  توان می  طور کلی را به  تشعشعات  مبحث  ای حرفه  بهداشت  از دیدگاه

 کرد.   بندی غیریونساز تقسیم

ماننهد    طیسهی یونسهاز الكترومغنا   پرتوههای   شامل  عمده  دو گروه  به :  یونساز یا یونیزان  پرتوهای -1

و   وتون، نهوترون آلفا، بتا، پر  )پارتیكولی( نظیر پرتوهای  یونساز اتمی  و پرتوگاما و پرتوهای  پرتوایكس

 شوند. می  تقسیم  غیره

  ههای  شوند. در واقهع، اتهم  می  اکتیو تابشدیگر از مواد رادیو  پرتوهای  ولی  بشر است  دست  ساخت  پرتو ایكس

خهود    در سهاختمان   ناپایدار قرار دارند، دچهار تغییراتهی    حالت  در یك  انرژی  از نظر سطح  مواد رادیواکتیو که

 گیرد.  می  مذکور صورت  پرتوهای  تغییرات، تابش  این  و در طی  شده

  محیط، باعث  آن  دهنده  تشكیل  های گردند در اثر برخورد با اتم  محیط  وارد یك  که  یونساز هنگامی  پرتوهای

سایر   خود به  نوبه  توانند به از مدار نیز می  شده  خارج  های می شوند. الكترون  از مدار اتم  الكترون  کردن  ارجخ

  و منفی  مثبت  های یون  سری  ایجاد یك  ترتیب  این  وجود آورند و به  را به  مشابهی  و وضع  ها برخورد نموده اتم

 نمایند. می  حیطآزاد را در م  های رادیكال  و همچنین

 شامل:   از آن  موارد استفاده  و اهم  را داراست  ای ویژه  اهمیت  امروزه  یونیزان  از پرتوهای  استفاده

   سرطانی  تومورهای  کار غدد و درمان  پزشكی، ارزیابی  مانند رادیوگرافی  پزشكی  های در فعالیت  استفاده -1

  و شهناخت   زیرزمینهی   آب  منهابع   نهژاد گیاههان، کشهف     ماننهد اصهالح    کشاورزی  های در فعالیت  استفاده -2

 زمین.   در عمق  آب  مسیرهای

در مخازن،   مایعات  ارتفاع  و کنترل  گیری صنعتی، اندازه  مانند رادیوگرافی  صنعتی  های در فعالیت  استفاده -3

از فساد آنهها،    و جلوگیری  مواد غذایی  نگهداریو دانسیته،   رطوبت  میزان  گیری اجسام، اندازه  ضخامت  تعیین

 دیگر.   از کاربردهای  و بسیاری  داروسازی  ها در صنایع میكروب  بردن  از بین
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و دچهار   گیرد قرار می  آن  در معرض  انسان  فوق، بدن  ها مختلف در فعالیت  یونیزان  از پرتوهای  در اثر استفاده

 شود.صدمات متعددی می

 یونساز  پرتوهای  اثرات •

 نمود:   تقسیم  دو دسته  به  توان می  موجود زنده  یونساز را بر روی  پرتوهای  اثرات

  مقهدار زیهاد و در مهدت     به  پرتوگیری  آید که وجود می  به  هنگامی  صدمات  این :  حاد یا زودرس  صدمات

تا چنهد    بعد از چند ساعت  است  ممكن  و اثرات  ستا  کوتاه  کمون  دوره  حالت  شود. در این  انجام  کوتاه  زمانی

چرنوبیهل( و یها در     از کار با مواد رادیواکتیو )حادثهه   ناشی  بیشتر در حوادث  صدمات  نوع  بروز کند. این  هفته

  شهخص   شده  دز دریافت  برحسب  طور کلی ایجاد شود و به  است  )هیروشیما، ناکازاکی( ممكن  اتمی  انفجارات

دچهار تههوع، اسهتفراغ،      فهرد پرتهو دیهده     حهاالت   ایهن   زیر گردد. در تمامی  از حاالت  دچار یكی  است  كنمم

 خواهد بود.   خون  دهنده  تشكیل  های سلول  و کاهش  خستگی

  بهدن   اعظهم   یا قسمت  تمام  در روی راد 100با مقادیر بیشتر از   اشعه  تابش :  حاد تشعشعات  الف: سندرم

  فاصله  به  بیماری  است. این  معروف  حاد تشعشعات  سندرم  نام  به  می شود که  وخیمی  بیماری  بروز یك  باعث

  سهاعت  24بعهد از    می شهود کهه    شروع  اسهال  و احیاناً  تهوع، استفراغ  با عالئم  اشعه  بعداز تابش  چند ساعت

و   شهده   شهروع   مجهدداً   اسههال   خصوصهاً   عالئهم   این  تب  الدنب  هفته( به  )یك  بعد از مدتی  یابد ولی بهبود می

  احتمهال   عهالوه  باشهد. بهه    موها نیز همراه  با ریزش  است  ممكن  آید که وجود می  و گلو به  در دهان  هایی زخم

 نیز وجود دارد.   از جدار روده  ریزی و خون  زیرپوستی  های ریزی خون

در اثهر    اسهت   خهونی   ههای  سلول  اغلب  مرکز ساخت  که  مغز استخوان  موالًمع :مراکز خونساز   : ضایعه  ب

  صدمات، مراکز خونساز قادر به  این  می شود و در نتیجه  وآسیب  چندصد راد دچار صدمه  میزان  به  پرتوگیری

  های گلبول  اثر کاهش و در  یافته  کاهش  خونی  های سلول  تدریج  رو به باشند از این جدید نمی  های تولید سلول

  و حداکثر یكماه  چندهفته  مراکز خونساز ظرف  در اثر ضایعه  مرگ  کند. معموالً می  غلبه  بر بدن  سفید، عفونت

  آسهیب   کامهل   صهورت   به  مغز استخوان  باشد که  در حدی  پرتوگیری  افتد. چنانچه می  اتفاق  بعد از پرتوگیری



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

32 

 

 

 

  تهرمیم   راد( امكهان  700زیهاد )در حهدود     در پرتوگیری  ولی  پذیر است برگشت  دیتا ح  باشد، ضایعات  ندیده

 مراکز خونساز وجود ندارد. 

  مقاومت  خونی  های سلول  به  نسبت  چون  گوارش  دستگاه  پوششی  های سلول :  گوارش  دستگاه  : ضایعه  ج

از   بهیش   آنهها بها پرتهوگیری     خواهند دیهد و صهدمات    از پرتو صدمه  مقادیر بیشتری ایاز  را دارند به  بیشتری

  و مرگ  است  داخلی  و عفونت  وزن  شدید، استفراغ، کاهش  اسهال  ضایعه  این  می شود. عالئم  راد شروع 1000

  ههای  یابهد و سهلول    نجهات   گوارش  دستگاه  از آسیب  موجود زنده  رسد. چنانچه فرا می  هفته  بعد از حدود یك

  آن  اثر کشهنده   هخونساز ک  دستگاه  آسیب  علت به  دهند، مرگ  را پوشش  بتوانند با ازدیاد خود مخاط  پوششی

 افتد.  می  شود اتفاقدیرتر ظاهر می

چنهد    فاصهله   بهه   مغزی  ورم  راد عالئم 2000بیشتر از   در پرتوگیری :  مرکزی  اعصاب  دستگاه  د : ضایعه

 شود. می  مرگ  منجر به  ساعت 24  ظرف و در  ظاهر شده  دقیقه

  ظاهر شوند و ممكن  است  ممكن  ها بعد از پرتوگیری پرتوها سال  دیررس  اثرات : یا مزمن  دیررس  صدمات

وجود آیند.   به  متمادی  های سال  در طول  مزمن  و یا پرتوگیری  حاد در گذشته  پرتوگیری  یك  در نتیجه  است

  سهوماتیك   نمهود. صهدمات    بنهدی  تقسهیم   و ژنتیهك   سهوماتیك   صدمات  دو دسته  به  انتو را می  صدمات  این

  ههایی  در نسل  باشند که می  صدماتی  ژنتیك  صدمات  کنند ولی بروز می  در فرد پرتو دیده  هستند که  صدماتی

کاتاراکهت،    تهوان  مهی   سهوماتیكی   صهدمات   گردنهد. از انهواع   آینهد ظهاهر مهی    وجود می  به  از فرد پرتودیده  که

 برد.   ها را نام سرطان  و انواع  پوستی  های بیماری

  کارکنهان   و در بهین   اسهت   شهایع   شهغلی   ههای  بیمهاری  و مرواریهد جهز    یها آب   کاتاراکت :  : کاتاراکت  الف

وفهور    بهه   موارد آن ند،ا بوده  کم  پرتوگیری  در معرض  طوالنی  مدت  به  ها که و سیكلوترن  ای هسته  راکتورهای

دیگهر    عبارت  است. به  بیشتر از سایر پرتوها حساس  نوترون  به  یونساز، چشم  پرتوهای  شود. در میانمی  دیده

  موردی  تاکنون  که  ذکر است  به  ثر است. الزم دیگر م   بیشتر از پرتوهای  در ایجاد کاتاراکت  سریع  های نوترون
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  سهال  10حهدود    به  چشم  به  صدمه  کمون  است. دوره  نشده  گزارش  با پرتو ایكس  کناندر کار  بیماری  از این

 است.   سریع  آن  از ظاهر شدن، پیشرفت  پس  رسد ولی می

  کهه   اسهت   ههایی  جهزء انهدام    اسهت   را پوشهانده   بدن  سطح  که این  دلیل به  پوست :  پوستی  های : بیماری  ب

  نهام   رادیهو درمیهت    طور کلهی  به  از تشعشعات  ناشی  پوستی  های دهد. بیماری می  ا انجامر  پرتوگیری  بیشترین

یا   زودرس  است  ممكن  باشد، رادیو درمیت  پذیرفته  صورت  میزان  چه  پرتو به  جذب  که این  گیرد و برحسب می

پذیرد، بعد از   صورت  رم300  میزان  هپرتو ب  با جذب  است  ممكن  که  زودرس  های باشد در رادیو درمیت  دیرس

وجهود    شهود بهه  منجهر مهی    پوست  شدن  پوسته پوسته  به  بعداً  که  داری خارش  و بیش  کم  قرمزی  ساعت 2-1

  پرتو افهزایش   میزان  خواهد شد. چنانچه  مشاهده  در معرض  پوست  موهای  رفتن  از بین  آید و بعد از مدتی می

  دائمی  رفتن  و از بین  پوست  تغییر رنگ  خواهد بود و منجر به  با تاول  و همراه  بیشتر شده  تپوس  یابد قرمزی

  های ایجاد شود. در رادیودرمیت  در پوست  دائمی  ییها زخم است  شدیدتر ممكن  موها می شود. در پرتوگیری

ایجاد   زمان  مدت  در طول  ولی  ا مقادیر کمب  شد، پرتوگیری  داده  ها تشخیص ابتدا در رادیولوژیست  که  دیررس

و   در ابتدا خشك  وجود آیند، پوست  به  است  ممكن  ها پرتوگیری بعداز سال  که  هایی حالت  می شود. در چنین

  محهل   وعهروق   برداشته  ها ترک و ناخن  شود. موها ریخته)نازک( می  آتروفی  تدریج  به  سو سپ  شده  پیگمانته

  و دردنهاک   سفت  های زگیل  مثل  پوست  حاالت، تغییرات  با این  همراه  است  گردند ممكن گشاد می  ریپرتوگی

 گردد.   پوست  سرطان  منجر به  وجود آید و در نهایت  به

خونسهاز،    ههای  بیشتر در سیسهتم   که  است  سرطان اییونساز الق  پرتوهای  آثار دیررساز   یكی : : سرطان  ج

زا  یونساز را بها دز زیهاد سهرطان     موجود، پرتوهای  می شود. اطالعات  مشاهده  و استخوان  روئید، پوستتی  غده

کم،   در دزهای  که  است  شده  نیست. در هر حال، ثابت  کافی  اطالعات  نتایج  کم  در دزهای  ولی  است  شناخته

را   سرطانی  های بافت  وجود آمدن  به  توانند شرایط ایجاد نكنند می  سرطان  اگر مستقیماً  یونساز حتی  پرتوهای

و   اصههول  رعایهت   شهرط   بهه   کهه   گفهت   تهوان  موجهود مههی   اطالعهات   مهیها نماینهد. در ههر صهورت، براسهاس     

 رساند.   حداقل  به  توان را می  بروز سرطان  شغلی، احتمال  های در پرتوگیری  حفاظتی  های دستورالعمل
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  صورت  به  تولید اسپرم  قطع  ها باعث بیضه  یونساز روی  اشعه  تابش :یونساز   پرتوهای  ژنتیكی  د : صدمات

  همهراه   را بهه   قاعهدگی   یا دائم  موقت  ها نیز قطع تخمدان  و بر روی  دز دریافتی( شده  )برحسب  یا دائم  موقت

 دارد. 

و   ( شدهDNA)ها در ژن  ایجاد موتاسیون  عثبا  است  گیرد ممكن  صورت  در حد کمتری  مقدار تابش  چنانچه

  یهك   انتقهال   ترتیهب  و بدین  بوده  ترمیم  غیرقابل  است  ها ممكن جهش  را دچار تغییر نماید. این  آن  ساختمان

در   تغییراتهی   باعهث   اسهت   هها ممكهن   جههش   دیگر دچار تغییر شهود. همچنهین    نسل  به  از نسلی  ژنی  صفت

  شده  انجام  مطالعات  هستند و براساس  ترمیم  قابل  معموالً  کرموزومی  های ها شود. جهش مکروموزو  ساختمان

یونساز   پرتوهای  که  خاطر داشت  باید به  مذکر است. در هر حال  تر از جنس مقاوم  نث م   حیوانات، جنس  روی

  نیهز باعهث    کهم   مقدار خیلهی   به  حتی  اشعه  تابش  است  باشند و ممكن می  نیز مطرح  تراتوژن  عوامل  عنوان به

بهاردار بها     زنهان   در روی  اشهعه   از تهابش   کهه   اسهت   رو الزم شود. از این  در جنین  هایی ها و ناهنجاری بیماری

 نمود.   جلوگیری  قاطعیت

  یونساز   ز مجاز پرتوهایود 

 نمود:   زیر تقسیم  دو دسته  به  توان یونساز را می  از پرتوهای  ناشی  صدمات  طور کلی به

  ماننهد اخهتالالت    است  شده  از دز جذب  بروز آنها تابعی  احتمال  هستند که  صدماتی :  احتمالي  صدمات -1

 و سرطان.   ژنتیكی

و   ماننهد کاتاراکهت    است  شده  ز جذبواز د  تابعی  اثر بیماری  شدت  هستند که  صدماتی : قطعي  صدمات -2

 ت.رادیو درمی

ز مجهاز  ود  عنوان را به  زیود  بتوان  است  ممكن  قطعی  صدمات  برای  که  است  داده  نتیجه  شده  انجام  تحقیقات

را   ای حهد آسهتانه    تهوان  نمی  ژنتیكی  صدمات  احتمالی، خصوصاً  با بروز صدمات  در رابطه  نمود ولی  بینی پیش

  شغل  اقتضای  به  که  با افرادی  در ارتباط  ز مجاز پرتوگیریوحداکثر د الذکر فوق  مسائل  به  کرد. با توجه  تعریف

 .می شود  در نظر گرفتهمیلی رم در هفته  100رم در سال یا  5  باشند می  خود در معرض
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 پرتوهای غیر یونساز  -2

   بنفشاء ماور  تشعشعات -2-1

نهانومتر   400تها   200آنهها در ههوا از     موج  در نور خورشید وجود دارند و طول  طور طبیعی به  تشعشعات  این

دارد. دو   می شود، اهمیت  فتوشیمیایی  های تولید واکنش  باعث  از آنجا که  در بدن  تشعشعات  این  است. جذب

دو   بهه   را در بهدن   آن  رو اثرات هستند. از این  حساس  تشعشعات  این  به  نسبت  و چشم  پوست  یعنی  عضو بدن

 کنند. می  تقسیم  و چشمی  پوستی  اثرات  دسته

  طور متوسط به  می شود که  ایجاد سوختگی  باعث  انسان  پوست  در روی  تشعشعات  این  تابش :پوستی  اثرات

  ههای  تاول  شدن  تا درست  ساده  قرمزی  از یك  سوختگی  آید. عالئم وجود می به  ساعت 24  الی 2بعد از حدود 

مكهرر،    یابهد. در اثهر تهابش    بهبود مهی   تدریج به  حاالت  این است.  متفاوت  پوست  شدن  پوسته  و پوسته  بزرگ

  اپیدرم  شاخی  طبقات  شدن  می شود و کلفت  پوست  شدن  ای قهوه  منجر به  که  مالنین  تجمع  شامل  تغییراتی

تر در بیشه   حفاظهت   باعهث   اتتغییهر   ایجاد می شود. این  گردد، در پوست می  پوستی  های چروک  منجر به  که

 شوند. می  برابر تأثیر مجدد اشعه

  ههای  مهدت   شهغلی   علهل   بهه   که  نزد کسانی  پوست  از سرطان  موارد زیادی  که  است  دارد آن  اهمیت  که  آنچه

نیهز    نهات در حیوا  آمهده  عمهل  به  های و آزمایش  است  اند ذکر شده بوده  آفتاب  مستقیم  تابش  در معرض  زیادی

از   ناشهی   پوسهت   مورد سهرطان   دیگر هیچ  است. از طرف  شناخته  ایجاد سرطان  را مسئول  بنفش اءماور  اشعه

  چنهین   آن  شهاید علهت    کهه   است  ذکر نشده  بنفش اءماور  های المپ  کار بردن و یا به  کار در موارد جوشكاری

و   پوسهت   سهوختگی   باعهث   که  است  بیشتر از مقداری  مراتب به  تولید سرطان  برای  اشعه  باشد که، مقدار الزم

  عوارض  که  است. در حالی  الزم  تولید سرطان  برای  تری طوالنی  زمان  می شود و همچنین  آن  چشمی  عوارض

  ممكهن   هرا که   مقهادیر بهاالتر از آن    تحمل  امكان  که  است  کننده و ناراحت  دردناک  قدری به  و چشمی  پوستی

 دهد.  سرطانزا باشد نمی  است
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  تشعشهعات   با اینژول بر سانتی متر مربع (  015/0 از مقادیر مجاز )  در بیش  چشم  تماس  : چشمی  اثرات

  بعهد از چنهدین    اسهت   ممكهن   پوستی  همانند عوارض  گردد که می  چشم  و ملتحمه  قرنیه  ایجاد التهاب  باعث

ریهزش. در    و اشهك   از نهور، درد چشهم    چشم، ترس  ملتحمه  عبارتند از: التهاب  آن  مظاهر شوند. عالئ  ساعت

  اسهت. ایهن    ضهروری   کهارگر کهامالً    کار برای  در جوشكاری، تعطیل  کمان  نور یا ضربه  ضربه  حاد مثل  مراحل

  قرنیهه، هیچگونهه  و   چشم  مهپوست، ملتح  برخالف  که  ذکر است به  یابد. الزم از چند روز بهبود می  پس  عالئم

نمهود تها از     را تشهویق   باید کهارگران   آن  از اثرات  پیشگیری  کنند و برای پیدا نمی  اشعه  این  به  نسبت  تحملی

از   بها اسهتفاده    پوسهت   بهر روی   اشعه  این  از تابش  جلوگیری  طور کلی نمایند. به  استفاده  جوشكاری  های نقاب

 از آن، مقدور است.  الزم  فاصله  و حفظ  مولد اشعه  منابع  در اطراف  حفاظ  ، نصبمناسب  های لباس

 قرمز  مادون  تشعشعات -2-2

  ایجاد حرارت  قرمز در اجسام  مادون  امواج  جذب می شوند.  حاصل  ذوب  های از کوره  در صنایع  تشعشعات  این

شهدید و تغییهر     مهویرگی   حاد، انبساط  سوختگی  جر بهمن  است  شوند ممكن  تابیده  بدن  به  کند و چنانچه می

  حهرارت، غالبهاً    درجهه   در اثهر افهزایش    است  حرارتی  های گیرنده  دارای  پوست  گردند. از آنجا که  پوست  رنگ

  دالیلهی  کارگر به  که باشد مگر این می  شده  کنترل  صنعتی  های در محیط  تشعشعات  با این  کارگران  های تماس

  صهدمات   اسهت   ممكهن   اسهت   حرارتی  های فاقد گیرنده  چشم  از آنجا که  قرار گیرد. ولی  آن  بیشتر در معرض

  داخل  منافذ به  کار از طریق  اقتضای  کارگر به  که  مواقعی  شود. خصوصاً  کار متحمل  های را در محیط  بیشتری

  می شهود و از آنجها کهه     کاتاراکت  وجود آوردن به  باعث  چشم  عدسی  بر روی  اشعه  اثر این .کند می  نگاه  کوره

عارضه،   این  شد، به  شناخته  سازی شیشه  صنایع  کارگران  بار در بین  قرمز اولین  مادون  از اشعه  ناشی  کاتاراکت

  سهبب   اشهعه   ز اینا  حاصل  گرمای  که  است  می شود و اعتقاد بر این  اطالق  سازی شیشه  مروارید کارگران  آب

  کهارگران   سهال( در بهین   25)حهدود    طوالنی  های بعد از مدت  بیماری  می شود. این  چشم  عدسی  کدر شدن

  مهی شهود زیهاد باشهد منجهر بهه        تابیده  چشم  به  که  ای مقدار اشعه  وجود آید. چنانچه به  است  ها ممكن کوره

 فرد منجر شود.  نابینائی  به  است  می شود و ممكن  )شبكیه( چشم  رتین  سوختگی
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  کهه   مخصهوص   سر و کهار دارنهد از عینهك     تشعشعات  با این  نحوی به  کارگران  که  شود در صنایعیمی  توصیه

  ولهی   شهده   حرارتی  عبور تشعشعات  ها مانع عینك  شود. این  استفاده  است  فلزی  اکسیدهای  حاوی  آن  شیشه

  خود عبور دهند.توانند نور را از  می

 : روشنایی در محیط کار 

کمبود روشنایی در محیط  ای یافته است.امروزه مسئله روشنایی برای کارگاههای بزرگ صنعتی اهمیت ویژه

 آسیب های دیگری به سالمت بینایی کارگر وارد می آورد. کار ، افزون بر ایجاد خستگی اعصاب،

 :و مناسب را چنین بیان کرد  کافیی به طور کلی، می توان اهداف تامین روشنای 

 بیشترین حفاظت از بینایی کارکنان -1

 کاهش عوامل ایجاد خستگی و فشار ناشی از روشنایی کافی-2

 پیشگیری از حوادث ناشی از کار -3

 افزایش بازده کار -4

 بهبود کیفیت فرآورده -5

 :های زیر استروشنایی رضایت بخش دارای ویژگی

 نور کافی باشد.-1

 نور از نظر توزیع مطلوب باشد.-2

 نگردد.چشم زدگی  باعثدرخشندگی سطوح -3

 سایه های مزاحم موجود نباشد.-4

کند و بازده کار را باال می برد و با کاهش حوادث ش به راحتی و آسایش انسان کمك میروشنایی رضایت بخ

ومن بهر  ورد نیاز بر حسب لوکس )لشدت روشنایی م به ایمنی کمك بسیاری می کند. ناشی از نور غیرکافی،

اندازه گیری مقادیر شدت روشنایی باید توسط دسهتگاه سهنجش روشهنایی بها      .متر مربع( انتخاب شده است

ههای انهدازه   معیار تعیین ایسهتگاه  لوکس و به صورت کالیبره شده در ارتفاع سطح کار انجام شود. 1/0دقت 
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مورد قبول انجمهن مهندسهین روشهنایی آمریكهای شهمالی      گیری روشنایی عمومی استفاده از روش الگویی 

IESNA .در اندازه گیری روشهنایی موضهعی    در ارتفاع عمومی سطح کار و محاسبات مربوط به آن می باشد

باید حداقل سه ایستگاه در سطح کار )که یكی از آنها محدوده بیشترین زمان رویت باشد( مورد سنجش قرار 

 ا از حد توصیه شده جدول حدود مجاز نباید کمتر باشد.گیرد و ارقام هیچیك از آنه

 جدول حدود توصیه شده شدت روشنایی موضعی مورد نیاز برای مشاغل مختلف

 خصوصیات شغل گروه شغل
و  ءدقت وضوح اشیا

 تصاویر
 مثال

شدت روشنایی موضعی 

 Lxمورد نیاز 

 الف
کارهاي معمول غیر 

 دقیق
 سانتي متر 5

مشاغل تولیدي و 

 ت عاديتعمیرا
250 

 سانتي متر 1 کارهاي نسبتاً دقیق ب

مونتاژ قطعات 

مكانیكي،تعمیر تجهیزات 

 مكانیكي

270 

 میلي متر 5 کارهاي دقیق ج

مشاغل اداري،تحریري یا 

تایپي، تعمیرات و مونتاژ 

 تجهیزات الكتریكي

300 

 میلي متر 1 کارهاي خیلي دقیق د

نقشه کشي، طراحي 

دقیق،مونتاژ یا تعمیر 

 ات ریز ،قالیبافيقطع

500 

 ه
کارهاي فوق العاده 

 دقیق
 500-10000 جراحي میلي متر 1کمتر از 
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 زیان آور محیط کار ییعوامل شیمیا 

ها نفر کارگر در سراسهر دنیها بها    شوند و میلیونیهر روز مواد شیمیایی متعددی در صنایع مصرف یا تولید م

، ر از هزار نوع ماده معدنی یها آلهی  ن مواد بسیار زیاد است و شاید بیشتاین مواد تماسی روزانه دارند . تنوع ای

 شود .ها نیز افزوده میروز بر تعداد آنطبیعی یا سنتتیك کاربردی صنعتی دارند و جالب توجه اینكه روز به 

ند. از شهو گذارند و مخل سالمت آنان میبی را روی سالمت کارگران باقی میاکثرمواد شیمیائی اثرات نامطلو

توان گفت که مواد شیمیائی در حكم سم هستند و هنگامی که به بدن وارد شوند اعمهال حیهاتی   این رو می

 شود.د این اختالل، مسمومیت نامیده میکننبدن را مختل می

 شود:دو دسته تقسیم می ها بطور کلی بهمسمومیت

 : بطهور  ر زمانی کوتاه وارد بدن شود شود که سم با مقادیر زیاد و دزمانی ایجاد می مسمومیت حاد

های کار کم اسهت مگهر در   ی حاد باالست و موارد آن در محیطهامعمول مرگ و میر در مسمومیت

از مخازن کارخانه یونیون کارباید  1984حوادث ناشی از کار. بعنوان مثال نشت ایزو سیانات در سال 

از اههالی   نفهر  5000در محل کارخانه و  نفر کارگر 500در بوپال هند منجر به کشته شدن بیش از 

 شهر بوپال شد.

 :زمانی ایجاد می شود که سم با مقادیر مختلهف در دراز مهدت وارد بهدن شهود.      مسمومیت مزمن

پس از گذشت زمان طوالنی ظاهر  های شغلی از نوع مزمن است و عالئم مسمومیتاغلب مسمومیت

 به وجود این مسمومیت در بین کارگران پی برد . شود البته با آزمایشات پاراکلینیكی میتوانمی

 های ورود مواد شیمیایی به بدن در محیط های کارراه 

لیتر هوا را به درون ریه خود فرستاده و یا  5/0انسان در هر بار عمل تنفس حدود  : از طریق استنشاق -1

تحتانی شامل برنش ها  از آن بیرون میكند. دستگاه تنفس از دو قسمت فوقانی شامل بینی گلو و قسمت

تواننهد  ی موها اولین موانعی هستند که میوکیسه های هوائی یا آلوئولها تشكیل شده است. در داخل بین

حنجره، نهای و نهایژه    از ورود مواد جامد به دستگاه تنفس جلوگیری کنند همچنین رطوبت داخل بینی
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بخارات و ذرات بسیار کوچك ممكن است از  شوند مقداری از این مواد گرفته شوند ولی گازها وباعث می

ار زیهادی از  این موانع عبور کرده و خود را به انتهای دستگاه تنفس برسانند همچنین ممكن اسهت مقهد  

 .دهای مرطوب دستگاه تنفس جذب بدن شونآنها از طریق جداره

بداخل ریه ها راه  رو سمومی کهمترمربع است و از این  150ها وجود دارد حدود سطح جذبی که در ریه

 یابند ممكن است به مقدار زیادی جذب شوند.می

در ارتباط با گرد و غبارها و مواد جامد نفوذ یك سم بستگی به بعهد ذرات دارد و ههر قهدر انهدازه ذرات     

اصهوالً    10که ذرات بزرگتر از ها میرسد بیشتر است بطوریکوچكتر باشد مقداری از آن که به آلوئول

ها به دو دسهته  های ریوی برسانند. از این رو ذرات را بر حسب قطر آنحبابچهد خود را بداخل توانننمی

  کنند.تقسیم می ذرات قابل استنشاق و ذرات غیر قابل استنشاق

باشند و ذرات غیرقابل استنشاق با می 10که دارای قطری کمتر از  ندستشاق ذراتی هذرات قابل استن

 داراند و به ریه نمی رسند. را  10قطری بیشتر از 

در این طریقه ورود مواد به بدن ، عالوه بر اثر سمی که این سموم بعد از وارد شدن در بدن اعمهال مهی   

موکونیهوز و عهوارض وخهیم ریهوی     وکنند در محل ورود نیز ممكن است ضایعاتی از قبیل تورم ریوی، پن

 دیگر نیز بوجود آورند.

 از طریق پوست  -2

ه ممكن است یك سهم از طریهق آن وارد بهدن شهود راه     دومین راهی ک

پوست سالم یك سد مقاوم در برابر ورود مهواد سهمی بهه    . پوستی است 

با این وجود برخی از مواد به ویژه مواد محلول در چربهی بهه     ،بدن است

های خهونی موجهود در زیهر    سهولت از این راه عبور کرده و از طریق رگ

شهوند. چنانچهه پوسهت بهه     ن منتقهل مهی  های دیگر بدپوست به قسمت

لی مانند زخم ، خراش و سهوختگی سهالمت خهود را از دسهت داده     دالی
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  .شدورود مواد از این راه، تسهیل خواهد  ،باشد

، خهارش،  یا قرمزی پوسهت بعضی از آنها فقط تولید اریتم  .ی روی پوست بسیار متفاوت استاثر مواد شیمیای

خهی  شهود و بر رات بنام حساسیت موضعی شهناخته مهی  که بطورکلی این اث ،کنندمیالتهاب و گاهی سوزش 

کنند و عالوه بر اینكه از این راه وارد بدن می شوند باعث خشكی پوست چربی های پوست را درخود حل می

های های آلی و برخی خاصیت خورندگی و سوزانندگی داشته و ممكن است ایجاد زخممانند حالل گردند،می

ی در مقایسهه بها مهواد    رکلی مواد قلیهای مانند اسیدها و قلیاها. الزم بذکر است که بطو ،عمیق نمایندساده تا 

 ها بیشتر از مواد اسیدی است. از این رو اثرات آن ،نددر پوست داراسیدی خاصیت نفوذ بیشتری 

مهو بهه غهدد    ههای  بگذارند از طریق فضای ریشهبرخی از مواد نیز ممكن است بدون آنكه اثری از خود بجای 

 .چربی رسیده و جذب شوند

عالوه بر عدم سالمت پوست ، خیس بودن پوست و زمان تماس با مواد سمی از جمله عوامل موثر در جهذب  

 پوستی است و گاهی فاکتورهای ژنتیك مانند رنگ پوست در جذب یك ماده از راه پوست موثر است.

  گوارشی از طریق سیستم  -3

-ل عهادات غلهط کهارگران و بهی    شوند مگر به دلیوارد بدن نمیگوارشی  ستمیس قیراز طمعموال واد سمی م

از  برخهی  به عنوان مثال. در رعایت مسایل بهداشتی در محیط کار و محل های آلوده دقتی آنهاتوجهی و بی

مهوی  قلماننهد گذاشهتن    ،گذارنهد باشیاء و ابزار کار خود را در دههان   رگران عادت دارند که در هنگام کار،کا

 .گذاشتن میخ در دهان توسط نجارها و یا هاحاوی رنگ در دهان توسط نقاش

-ها قبل از صرف غذا میهای آلوده و یا عدم توجه به شستشوی دستمیدن در محلهمچنین خوردن و آشا

 گهوارش وارد بهدن نمایهد.   دسهتگاه  ها چسهبیده را از طریهق   تواند مقدار زیادی از مواد شیمیائی که به دست

ها، ضمن رعایت بهداشت دستاین برای پرهیز از ورود مواد شیمیایی از طریق سیستم گوارش الزم است بنابر

برای صرف وعده های غذا و نوشیدن چای از محل های استراحت که جدا از محل کار بوده و عهاری از مهواد   

 باشند، استفاده شود.شیمیایی می
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 فیزیكی ی بر مبنای حاالتیتقسیم بندی مواد شیمیا 

ی رود در حالیكه گهاز بهه مهاده ا   ادف هم بكار میکلمه گاز و بخار عموماً بصورت متر گازها و بخارات : .1

Cگفته می شود که در حرارت 

-ای گفته میبصورت گاز باشد و بخار به ماده mmHg 760و فشار  25 

 شود که در این شرایط بصورت جامد یا مایع باشد.

گرچه ممكن اسهت ضهایعات پوسهتی یها     کنند گاز یا بخار با بدن تماس پیدا می مواد شیمیائی که به صورت

لهی بهدن و ایجهاد مسهمومیت     ولی خطر واقعی خود را با وارد شدن در محهیط داخ  ،ریوی وخیم ایجاد کنند

 کنند.اعمال می

تگی، عات در آن بصورت سوخاعمال خطر مواد شیمیائی مایع در اثر تماس پوستی وتولید ضای مایعات : .2

سرطان و غیره است جذب مواد شیمیائی از طریق پوست و یا خورده شدن آن و جذب از طریق  ،درماتوز

 .گوارش ایجاد مسمومیت خواهد نمود دستگاه

، منجهر بهه عهوارض    های پوستی با جامداتی که ذاتاً ممكن است دارای سهمیت باشهند  تماس  جامدات: .3

س، پوسهت و گهوارش نیهز ممكهن اسهت منجهر بهه ایجهاد         شود. ورود این مواد از طریهق تهنف  پوستی می

 مسمومیت شود.

کهه در  مایعات و جامدات ممكن است بصورت مواد معلق درهوا قرارگیرند. ذرات میكرو سكوپی جامد یا مایع 

ذرات میكرو سكوپی جامد یا مایع  ،شود. در مقابلآئروسل نامیده می  یابند، انتشار و پراکندگییك فاز گازی 

نامیهده  هیدروسهل    یابنهد،  انتشار و پراکنهدگی یك فاز مایع مانند آب  که در

ها ممكن است در محهیط کهار بهه صهور زیهر      ها و هیدروسل. آئروسلشودمی

 :وجود داشته باشند

گرد و غبار در اثر تجزا یافتن مواد مختلف جامهد بهه    : (Dust)گرد و غبار 

اعمهال مكهانیكی    .شودذرات بسیار کوچك تشكیل شده و در هوا شناور می 
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مثل خرد کردن ،اره کردن، شكستن،ترکانیدن، مته کردن ، سائیدن و غیهره از جملهه اعمهالی اسهت کهه در      

اندازه ذرات گرد و غبار ممكن است ماکروسكوپی یا میكروسكوپی  .صنایع منجر به ایجاد گرد و غبار می شود

بطور کلی بیماریههائی   .یا آلی ( و یا حیوانی باشدباشد و منشاء آنها ممكن است گیاهی ، شیمیائی ) معدنی 

  نامیده می شوند. وکونیوزمنو که توسط گرد و غبارها بوجود می آیند

مه در اثر کندانسه شدن بخارآب در شرایط خاص فیزیكی ) حرارت و فشهار (   : (Fog)مه و  (Mist)میست 

اری از مواد آلوده کننهده محهیط را بصهورت    ایجاد شده و معموالً با چشم قابل رویت است و ممكن است مقد

 هیدروسل در خود داشته باشد . 

شهود اطهالق میگهردد ماننهد     که بصورت مایع در فضا پراکنده میمواد شیمیائی مختلف  بهمعموالً   :میست

  .میست اسیدها

حهاوی   شود و عبارت اسهت از ذرات بسهیار ریهزی کهه    دود در اثر احتراق ناقص ایجاد می : (Smoke)دود 

 . ربن و سایر مواد قابل احتراق استمقادیر زیادی ک

از تصهعید از مهواد مهذاب     که در اثر تراکم گازها بعد ندستذرات جامدی هدمه یا دود فلز:   (Fume)فیوم 

ایهن ذرات   .ها معموالً با یك واکنش شیمیائی خصوصاً اکسیداسهیون همهراه اسهت   تولید دمه .شودتولید می

های انتههائی دسهتگاه تهنفس    و خود را به قسمت بودهاستنشاق  و از این رو به سهولت قابلاند بسیار کوچك

بدین معنی که این ذرات در هنگام تصادم به  ،استا ها خاصیت فلوکوالسیون آنهاز اختصاصات دمه .برسانند

سهایر گهرد و   در حالیكه این خاصهیت بهرای    ،آورندشده و ذرات درشت تری را بوجود مییكدیگر بهم متصل 

 غبارها وجود ندارد . 

شده و اصطالحی اسهت کهه بهه     گرفته Fog و   Smokeدو کلمه ترکیب از  اسموگ : (Smog)اسموگ

هزار نفر از اهالی این  4اسموگ لندن باعث مرگ  1952شود. در سال های وسیع اتمسفری گفته میآلودگی

های فسیلی و از بدلیل استفاده از سوخت 2SO  گازشهر شد. علت این حادثه از یك طرف ایجاد مقادیر زیاد 

 ورژن یا وارونگی در این شهر بود.د شرایط اینطرف دیگر وجو
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 تقسیم بندی مواد بر مبنای محل اثر 

 شود.ر محل ایجاد به دو دسته تقسیم میاثرات یك سم از نظ

ل تماس سم با بهدن بوجهود   در مح اثراتی است که معموالً در محل ورود سم به بدن و یا اثرات موضعی :

های آلی. این اثرات عالوه بر آید مانند اثر سوزاننده اسیدها یا قلیاها و حل شدن نسج چربی بوسیله حاللمی

هها، تحریهك مجهاری تنفسهی و اسههال و      پوست ممكن است در مخاط بدن نیز بوجود آیند. قرمهزی چشهم  

 ضعی یك سم نسبت داد.استفراغ را در بسیاری از موارد میتوان به اثرات مو

تهوان  آید این اثرات را مهی در بدن بوجود می اثراتی است که بعد از جذب و توزیع سموم اثرات سیستمیک:

 بر حسب نوع سم جداگانه مورد مطالعه قرار داد.

ارات که اسنتشاق بخه کند در حالیجاد سرطان آنژیوسارکوم کبد میای P.V.Cبعنوان مثال استنشاق بخارات 

 شود.به لوسمی منجر می بنزن

  تقسیم بندی مواد شیمیايی بر مبنای اثرات فیزیولوژیكی 

این تقسیم بندی زیاد رضایت بخش نیست زیرا اثرات فیزیولوژیكی یك ماده در بسیاری از موارد بهه غلظهت   

ده بها  آن بستگی دارد. مثالً ، یك ماده با غلظت زیاد ممكن است باعث بیهوشی شده در صورتی که همان مها 

های زیاد بیهوشی غلظت کم ممكن است روی سیستم دیگری از بدن اثر کند. به عنوان مثال بنزن در غلظت

 شود.آور است و در غلظت های کم با تخریب سیستم خونساز بدن باعث سرطان خون می

 آنها بصورت زیر است:تقسیم بندی مواد شیمیائی بر مبنای اثرات فیزیولوژیكی 

 يی تحریک کننده و التهاب آورمواد شیمیا -1

شوند. نكته بسیار مهم در مورد باشند و باعث ورم مخاط میاین مواد غالباً اثر سوزاننده داشته و تاول آور می

  این مواد در درجه اول، مسئله غلظت آنها است که مهمتر از فاکتور زمان و طول مدت تماس است.
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با انسان باشند ممكن است باعث خفگی و مرگ شهوند. از جملهه    این مواد چنانچه با غلظت باالیی در تماس

این مواد میتوان از اسیدها، قلیاها ، بی اکسید و تری اکسید ازت،کلر ، اکسید های گوگرد، ازون و غیهره نهام   

 برد.

 مواد خفگی آور -2

فقان آور ساده و مهواد  توان آنها را به دو دسته مواد خشوند و میاین مواد باعث اختالل در اکسیداسیون  می

 خفقان آور شیمیایی تقسیم نمود.

مواد خفقان آور ساده: از نظر فیزیولوژیكی اثر سوء ندارند، ولی با رقیق کردن هوا و اکسیژن موجهود   -

در آن باعث پائین افتادن فشار نسبی الزم جهت اشباع خون از اکسیژن برای تنفس نسوج می شوند 

تهوان از  یژن در هوا در جدول زیر آورده شده است.بعنوان مثال مهی اثرات ناشی از کاهش درصد اکس

ازت، انیدریدکربنیك و ترکیباتی که به مقدار کم در جو وجود دارند مانند اتان، هلیوم ، هیهدروژن ،  

 متان و غیره  نام برد.

 جدول تغییر حاالت فیزیولوژیکی بدن در مقابل کاهش درصد حجم اکسیژن هوا

 تغییر حاالت فیزیولوژیکی بدن ود درهوادرصد اکسیژن موج

%18 

%16 

%12 

%10 

%8 

 حداقل درصد مورد نیاز بدن

 افزایش تعداد نبض و تّنفس همراه با سردرد و سرگیجه

 تهوع و سرگیجه همراه با کاهش توان عضالنی

 رنگ پریدگی و از دست رفتن حواس

 دقیقه 8الی  7بیهوشی و غش و مرگ ظرف مدت 
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-یه ها به بافت ممانعت میاز حمل اکسیژن توسط خون از راین مواد   شیمیائي: خفقان آور دموا -

دهند. به عنوان مثال منوکسیدکربن بها هموگلهوبین ترکیهب    د و یا اجازه مصرف اکسیژن را نمیکنن

کنهد ،  وگلهوبین بها اکسهیژن جلهوگیری مهی     از ترکیهب هم با ایجاد این ترکیب بسیار پایدار، شده و 

اکسهیژن توسهط هموگلهوبین    یلین و دی متیل آنیلین با ایجاد متهموگلوبینی از حمل ها ، آننیتریت

نمایند. سیانور وهیدروژن سولفوره اکسیژنه شهدن نسهوج را ههر چنهد کهه خهون دارای       ممانعت می

 .کندمختل می، باشداکسیژن کافی 

 مواد بیهوشی آور و مخدر -3

یهدروکربورها.  ماننهد ه  ،اثرات تخدیری و رخوت آور دارنداین مواد، موادی هستند که بر روی سلسله اعصاب 

یابنهد و از  ها تجمع مهی ، در چربیمحلول هستند از این رو هنگامی که به بدن وارد شوند این مواد در چربی

گیهرد. در  ها قرار می، این سیستم مورد هجوم حاللشده است ساختهآنجا که سیستم عصبی بدن  از چربی 

گیرد که ز مغز دپرسیون سیستم عصبی نام میاین عج .شوددریافت پیام عاجز میارسال یا این حالت مغز از 

 ، متفاوت است.آنبر حسب شدت  ،عالیم آن از یك سرگیجه مختصر تا بیهوشی و مرگ

 سموم سیستمیک  -4

ب د مانند موادی که بهه کبهد آسهی   بدن اثرات مخرب دارنبر روی یك ارگان یا یك سیستم خاص این سموم 

 .زنند مثل اغلب هیدروکربورهای هالوژنهمی

  ؛مانند متانول و سولفور دو کربن ،گذارنداثرات سمی  میموادی که روی اعصاب 

 ؛مانند بریلیوم ،کادمیوم و سرب ،ها تجمع می یابندموادی که در استخوان

 ؛مثل سیلیس و آزبست ،شوندموادی که باعث فیبروز ریه می

  ؛مثل چسب و سایر گرد و غبارهای آلی ،گردندحاالت آلرژی میموادی که باعث ایجاد 
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 سموم کارسینوژن ، موتاژن و تراتوژن: -5

نماینهد و بها اخهتالالت    سلول ایجاد تغییهر مهی   DNAدر ساختمان  وکنند هر سه دسته مشابه هم عمل می

از آنجا کهه در عهین حهال بها     ولی  ،توارثی باعث می شوند که تكثیر سلولها از روند طبیعی خود خارج گردد

 اند.دارند به سه دسته تقسیم شده یكدیگر اختالفاتی را

از این رو بسته به نوع و نمایند های مختلف میسلول DNAایجاد موتاسیون در  مواد کارسینوژن: -

به این ترتیب یهك سهم ممكهن     از بدن ممكن است دچار آسیب شوند.ی هایسم، دستگاه یا دستگاه

را روی سیسهتم  که سهم دیگهر ایهن اثهرات     در حالی ،کارسینوژنی روی کبد داشته باشداست اثرات 

 نماید. خونساز ابقا

شوند و در نتیجه این تغییر ممكن اسهت  جاد موتاسیون در سلولهای جنسی میمواد موتاژن باعث ای -

ط به عنوان که سم فقدر صورتیانتقال صفتی از یك نسل به نسل دیگر دچار اختالل گردد. بنابراین 

 .باشدفاقد عالئم بالینی  ظاهراً فرد در معرض ممكن است ،موتاژن باشد

موادی هستند که چنانچه زن بارداری در معرض آن قرار  مواد تراتوژن یا مواد با سمیت جنیني: -

و در نتیجهه   نمایهد بدون آنكه ژن مادر تغییر نماید، در سلولهای جنین ایجاد موتاسیون مهی   ،گیرد

خصوصهاً   ،مرحله خطرناک در این مورد سهه ماههه اول حهاملگی    .ار نقص عضو خواهد شدجنین دچ

 حاملگی است.ابتدای  40تا  23روزهای 

 مواد شیمیایی  مواجهه شغلی با حدود مجازOEL (Occupational Exposure Limit)

. ایهن  گیرندظر میدر نمواجهه عنوان حدود مجاز ی موجود در محیط کار حدودی را تحت برای مواد شیمیای

  :شود از جملهتفاوت به اسامی مختلفی نامیده میهای محدود در کشورهای مختلف و سازمان

TLV: Threshold Limit Value (ACGIH) 

 MAC: Maximum Allowable Concentration  

PEL: Permissible Exposure Limit (OSHA) 

REL: Recommended Exposure Limit (NIOSH) 
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که با کارکردههای گونهاگون و مكمهل     شوددر سه گروه بیان می مجاز مواجهه شغلی با مواد شیمیایی حدود

 :ارائه شده است

  Time Weighted Average (OEL-TWA)یزمان -یمتوسط وزن -1

 Short Term Exposure Limit (OEL – STEL ) حد مواجهه شغلی کوتاه مدت -2

 (OEL – C) ceiling حد مواجهه شغلی سقفی -3

زمانی به تنهایی یا همراه با حد مواجهه سقفی کاربرد دارد. اگر میزان  –برای اکثر عوامل، حد متوسط وزنی 

مواجهه شاغلین از هر یك از سه حد ارائه شده، فزونهی یابهد، احتمهال مخهاطرات شهغلی ناشهی از آن مهاده        

نوع حد  یینشیمیایی محیط کار، تع شیمیایی وجود خواهد داشت. بنابراین زیربنای هر برنامه ارزیابی عوامل

 باشد.مجازمواجهه شغلی آن و انتخاب روش پایش آن می

ضرورتا بهه معنهی اثهرات یكسهان یها      در مواردی که حدود مجاز مواجهه دو عامل شیمیایی با هم برابر باشند،

اشند. اگر چه حدود مشابه آنها نیست، بلكه ممكن است هریك از آنها اثرات کامال متفاوتی از یكدیگر داشته ب

باشد، اما برای برای غلظت مواد شیمیایی موجود در هوای اشتنشاقی می تقسیم بندیمجاز ارائه شده در این 

 برخی از آنها ممكن است مواجهه پوستی نیز امكان پذیر باشد.

 زمانی -متوسط وزنی(OEL-TWA)1 

ساعت کار در هفته به طوری  40وزانه و ساعت کار ر 8عبارت است از متوسط غلظت مجاز ماده شیمیایی در 

که مواجهه مستمر و روز به روز با این مقدار تقریبا در کلیه کارگران باعهث ایجهاد عارضهه نهامطلوبی نگهردد      

سهاعت نباشهد و در ایهن     16ساعت کار و شروع مجدد آن کمتر از  8مشروط بر آنكه فاصله زمانی بین پایان 

-رود دستگاهگمان می امل تشدید کننده اثرات آنها مواجهه نداشته باشند.مدت با همان مواد شیمیایی یا عو

ساعت کار را دفع نمایند و یا بوسیله پدیده های بیولوژیكی خنثی  8های دفاعی بدن بتوانند سموم حاصل از 

ن نمایند. باید در نظر داشت که گرچه در برخی از موارد محاسبه غلظت متوسط هفتگی ) بدون در نظر گرفت

                                                 
1 TWA: Time Weighted Average 
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باشهد و بایهد   ساعت کار روزانه می 8با شرط  روزهای کاری( ممكن است مناسب باشد، اما حدود تعیین شده

 متوسط غلظت روزانه با حدود تعیین شده مورد مقایسه قرار گیرد.

کمتهر یها بیشهتر    از روز باید بخاطر داشت که اعداد ذکر شده بصورت معدل بوده و ممكن اسهت در سهاعاتی   

 :می توان از رابطه زیر استفاده کرد ،وزنی زمانی محاسبه متوسط  برای . گردد

n

nn

TTT

TCTCTC
TWA






..........

........

21

2211

 

 مدت زمان تماس با آن ماده است. Tغلظت ماده آالینده و  Cمتوسط تماس کارگر،TWAدر این رابطه  

  شغلی کوتاه مدت مجاز مواجههحد (OEL – STEL)2 

 با یك عامل شیمیایی که در (ایدقیقه 15)حد اکثر زمانی  -عبارت است از حد مجاز مواجهه میانگین وزنی 

هیچ  . این در شرایطی است که دربدون آنكه عوارضی را ایجاد کندتوان با آن مواجهه داشت، کوتاه مدت می

سهاعته   8 حتی اگر میانگین مواجهه ،زمانی از یك شیفت کاری نباید غلظت آن عامل از این حد بیشتر باشد

 .باشد OEL-TWA کمتر از حد ،شاغلین

 OEL-STEL ههای کمتهر از آن   توان برای کوتاه مدت بها غلظهت  میغلظتی از یك عامل شیمیایی است که

 زیر را ایجاد کند: جهه داشت، بدون آنكه عوارضموا

 تحریك 

 های بافتی مزمن یا غیر قابل برگشتآسیب 

 زواثرات سمی وابسته به نرخ د 

 ،از  ا عكس العمل های فرد را برای دور شدنو ی به حدی که باعث ایجاد حادثه شده خواب آلودگی

 عامل حادثه ساز مختل ساخته و یا کارایی وی را کاهش دهد.

STEL مزمن دارای اثرات حاد  یشده است که عالوه بر اثرات سم هیتوص ییایمیبرای آن دسته از مواد ش

 ایباالی آنها در انسان غلظت های  از تماس کوتاه مدت با یحاد ناش یهستند و اثرات سم زیشناخته شده ن

                                                 
2
Short Term Exposure Limit 
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تجاوز  قهیدق15از  دینبا TWAتا  STEL نیبا غلظتهای ب یگزارش شده باشد. زمان مواجهه شغل وانیح

ساعت کار مداوم تكرار  8مرتبه در طول  4تواند حداکثر تا  یای مقهیدق 15مواجهه  یدوره زمان نیا د،ینما

 نباشد. قهیدق 60ای کمتر از قهیدق 15دو دوره  نیمشروط بر آنكه فاصله ب ،شود

 قادر به حفاظت شاغلین از اثرات مذکور نخواهد بود. STEL بیشتر از حد مجاز باشد، لزوماTWAًاگر

  3 سقفیمجاز مواجهه شغلی حدOEL – C  

مجهاز    زیه لحظه ن كیبرای  یحت ،از آن حد شیب یکه مواجهه شغل ییایمیاز ماده ش یعبارت است از غلظت

در  دیه نمونه برداری با، نباشد ریپذامكان OEL-Cبا  سهیبرای مقا ییایمیای ماده شش لحظه. اگر سنجستین

 یبهرای برخه   شود. دهدا صیتشخ یاز حد سقف شتریب ایانجام شود تا مواجهه معادل  یحداقل زمان کاف كی

 كیه ولوژیزیتوان برحسب اثهرات ف  یمواد م ریکاربرد دارد و برای سا TLV-Cمواد مانند گازهای محرک فقط

حهد   3هرگاه غلظت ماده شیمیایی در هوای محیط کار، از یكهی از   دو حد مجاز استفاده نمود. ای كیآنها از 

 افراد حاضر در محیط کار وجود خواهد داشت.مذکور تجاوز نماید، امكان مخاطره برای 

 محدوده های نوسان 

بهه دلیهل عهدم     منتههی  ،ده اسهت آنهها معهین شه    OEL-TWA کهه  تعداد کثیهری از مهواد شهیمیایی   برای 

تعیهین شهده و مهورد    محهدوده ههای نوسهان    ، هسهتند  OEL-STEL فاقدوجوداطالعات کافی سم شناسی، 

گیرند. در صورتی که میانگین غلظت مواجهه هشهت سهاعته کهارگران بها ایهن مهواد کمتهر        استفاده قرار می

  ز حد مجاز آنها باید کامال کنترل شود.باشد، نوسان کوتاه مدت غلظت مواجهه بیشتر ا آنها  OEL- TWAاز

دقیقه در خهالل یهك روز    30برای حداکثر OEL-TWA برابر 3نوسانات غلظت مواجهه شاغلین می تواند تا 

 .نباشد OEL-TWA کاری باشد به شرطی که میانگین مواجهه کارگر بیشتر از

 OEL-TWA برابهر  5نبایهد از  تحت هیچ شرایطی دامنه نوسانات مواجهه کارگر حتی برای یك لحظهه ههم   

 تجاوز کند.

                                                 
3
ceiling 
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 مقایسه حد مجاز مواجهه شغلی STEL  وTWA با حد مجاز مواجهه شغلی سقفی 

شهود و   شتریاز آن حد ب دینبامواد آالینده که غلظت است  ینی( مرز معOEL-C) یسقف  یحد مواجهه شغل

متوسط سهنجش   یحد تماس شغل كهیحالدر رد، دا یشود که غالباً اثرات آن یاز مواد استفاده م یبرای گروه

 یدر طه  رایسازد ز یرا مجاز مآن  باالتر از ریمشروط نوسان مقاد طور( حدی است که بOEL-TWA) یزمان

-نییپا ایتواند به باالتر  یشود غلظت ماده م یم نییآن تع (OEL-TWA)  یکه متوسط سنجش زمان یزمان

حهد تمهاس    نیهی . برای تعدیباالتر از آن را جبران نما ریز مقادکمتر ا ریمشروط بر آنكه مقاد د،ینوسان نما تر

 نیهی برای تع یکوتاه مدت و مختصر استفاده نمود ول ریینمونه گ كیتوان از  ی، م( OEL-C) یسقف یشغل

 است. ازیدوره کامل کاری ن كی ای فتیش كینمونه در  یتعداد کاف (OEL-TWA)  حد

 شیمیایی مواد اطالعات ارایه( SDS  یا(Material safety data sheet: 

 آن خطرات از و بشناسد را دارد کار و سر آن که با شیمیایی مواد که است الزم و دارد حق فرد هر که آنجا از

 بروشهور  در یها  و باشهد  شهده  درج مواد شیمیایی ظروف برچسب روی اطالعات این است باشد، ضروری آگاه

 .دگیر قرار کننده اختیار مصرف در آن همراه

 مواد با ایمن کار برای نیاز مورد اطالعات که هستند هاییبرگه شیمیایی ماده ایمنی اطالعات های برگه

  سمیت، ماده، خصوصیات نظیر اطالعاتی حاوی MSDSآورند. معموالً یك  می فراهم را خطرناک شیمیایی

های روش ناسازگار، مواد از زیجداسا مثال عنوان به استفاده هنگام در الزم احتیاطات و بودن پذیر واکنش

فردی  حفاظت وسایل و تهویه سیستمهای اضطراری، اقدامات و اولیه های کمك ماده، جابجایی و کار صحیح

 ایمنی اطالعات هایبرگه نام به هابرگه این (GHSسیستم هماهنگ سازی جهانی ) باشد.  در الزم می

(SDSنامیده شده و برای هماهنگ ) است. گردیده پیشنهاد استاندارد فرمت یك آنها نمودن 
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 دمهوا  تهیهه  بهرای  را MSDS ههای برگهه  کهه  موظفنهد  شیمیایی مواد کنندگان وارد و سازندگان کلی بطور

 MSDSبهر   عهالوه  شهوند، مهی  تهیه کشور از خارج از که موادی. نمایند عرضه و تهیه خود تولیدی خطرناک

 ضهمناً . باشهند  نیهز  کننهده  وارد داخلهی  ههای شهرکت  بهه  طمربهو  تماس جزئیات دارای باید خارجی کمپانی

 و خریهداران  بنهابراین . گیهرد  قرار نظر مد آنها از استفاده در باید نیز مواجهه شغلی مجاز و حدود استانداردها

 اسهتفاده  دسترس در کار محیط در و تهیه را MSDSهای  برگه که دارند وظیفه محیط کار ایمنی مسئولین

 قرار دهند. انگرکار و کنندگان

 ها،برچسب  و هالیبل روی ها،قوطی داخل مواد محتوای و شیمیایی مواد خصوصیات و ضروری اطالعات درج

 اثهرات  بهه  مربهوط  اشهتعال(، اطالعهات   حهرارت  درجهه  جهوش،  نقطهه  ذوب، نقطهه ) فیزیكهی  اطالعات نظیر

 بها  مسهمومیت  عالیم آن، زاییسرطان و خطر( کالس)طبقه بندی آن، مضرات و سمیت میزان و فیزیولوژیك
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 ههوا،  در آن انتشار امكان شیمیایی، مواد از خطرات اطالع ظروف، در محتوی و تشكیل دهنده شیمیایی مواد

-آن کمهك  با مناسب فردی حفاظت وسایل و زاید مواد شرایط دفع انبارداری، پذیری، شرایط واکنش میزان

 مسمومیت. عالیم بروز و شیمیایی مواد با تماس صورت در الزم اولیه های

  بروشور در تكمیلی اطالعات و شیمیایی مواد ظروف روی اختصاری عالیم همراه خوانا برچسب نصب 

 مربوطه.

 و قابل اشتعال خورنده، سمی، خطرناک، مواد برای هشدار جهانی استاندارد نشانه های و عالیم با آشنایی 

 .شیمیایی مواد ظروف روی اکتیو رادیو و انفجار
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  یا اصول مهندسی انسانیارگونومی  

یكی دیگر از عوامل زیان آور محیط کار در اثر عدم رعایت 

مطرح  ارگونومیتناسب کار با بدن انسان تحت عنوان عوامل 

مانند  علم بكارگیری علوم مختلف شود. ارگونومیمی

 ،ایبهداشت حرفه ،علوم محیطی ،مهندسی ،مدیریت

 ،طراحی ،اقتصاد،علوم کامپیوتر ،جامعه شناسی ،روانشناسی

براساس  است. آناتومی و سم شناسی ،فیزیولوژی ،بیومكانیك

انسان و  ای علمی است که در ارتباط با فهم تعامالت بینالمللی ارگونومی، ارگونومی رشته تعریف انجمن بین

ها در طراحی ها و روشاصول، داده رگیری نظریه )تئوری(،باشد که در عمل بكادیگر اجزای یك سیستم می

ینه سالمتی افراد و به یباشد که هدف آن ارتقاه انسان میهای مورد استفادسیستم ها و محیط محصوالت،

باشد. ارگونومی به هماهنگی چیزهایی که در تعامل با انسان است مانند سازی عملكرد کلی یك سیستم می

های انسان نیازها، توانایی ها و محدودیت کند تا مطابقمك میسازمان، وظایف و محصوالت ک شغل، محیط،

 د.وشطراحی 

 اهداف ارگونومی 

رسیدن به  سازمان و برای کارکناندوسویه ارگونومی  فاست. اهدابهره وری و کارایی  ،رفاه ،راحتی و رضایت

رسند و سازمان نیز با  به رفاه می بهداشت، ایمنی، راحتی و رضایت شغلیاست. کارکنان با دسترسی به  رفاه

توانند با در اینصورت کارکنان با داشتن رفاه می .رسدبه رفاه می کیفیت وانعطاف پذیری عملكرد، بهره وری،

 در رفاه سازمان م ثر باشند.، کاهش غیبت و جابه جایی نیروی کار، مشارکت بیشتر و تعهد به تغییر

 

  اختالالت اسكلتی عضالنی 

ها، اعصاب،  مثل رباط  بدن نرم های بافت که اییه آسیب یا اختالالت

 های خونی، مفاصل، دیسك های عصبی، رگ ها، عضالت، سیستم تاندون
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 اسكلتی اختالالت وقوع به خاصی شغل در وظایف انجام و کار محیط کههنگامی کند.می درگیر  نخاعی را

 ویند.گ کار با مرتبط عضالنی اسكلتی اختالالت را آن کنند کمك عضالنی

 عضالنی اسكلتی اختالالت هاینشانه و عاليم 

با ابزار )گرفتن چنگش نیروی حرکت، کاهش دامنه توان کاهشعضالنی می اسكلتی از عالئم اختالالت

های آن  روزانه را نام برد و نشانه امور انجام در شكل اندام  و ناتوانی عضالت، تغییر عملكرد ، فقداندست(

 ست.ا هاسفتی در اندام و عضالت، التهاب خارش، ناراحتی، گرفتگی و زشحسی، سو احساس درد، بی

 

 عضالنی اسكلتی دراختالالت مؤثر عوامل 

 تقسیم بندی نمود. فاکتورهای فردی را می توان در سه دسته کلی بار کاری، شرایط کاری و م ثر عوامل

 زمان یروی اعمالی بر بدن و مدتکاری با توجه به وضعیت نامناسب بدن ، انجام حرکات تكراری، ن بار

محیط  و سازمان کاری،فاکتورهای روانی اجتماعیفعالیت مشخص می شود. شرایط کاری تحت تأثیر وجود 

استرسورهای و شرایط فیزیكی، وضعیت پزشكی، ابعاد بدن، جنس، سن مانند فاکتورهای فردیاست و  کاری

  نیز م ثر است. فیزیولوژیكی
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  عضالنی اسكلتی اختالالت ایفاکتورهریسک 

ی و ارتعاش می باشد که هر تماس زیاد، استرس نیروی تكراری، اعمال ، حرکاتوضعیت نامناسب بدن شامل

 .شودکدام  بطور مختصر توضیح داده می

 وضعیت نامناسب بدن -1

 و عمودی بصورتدر حالت نشسته،  بدن مناسب و طبیعی وضعیت

 حالت به پایین به ساق از پاها و امتداد یك در گردن و تنه، کمر

 وضعیتی ایستاده حالت در مناسب طبیعی و وضعیت، است عمودی

قرار  عمودی محور در امتداد یك در گردن و تنه و پاها که است

 وضعیتی که در آن بدن در حالت پیچش و خمش. داشته باشد

خم ، باشد بازوها باالی شانهو ، یا دستها باالی سر قرار داشته باشد

چمباتمه و حالت  زانو زده، خمش، پیچش، نقوز کرد، شدن سر

 هاروی تاندونتواند گویند که میمی وضعیت نامناسب بدنرا زدن 

وضعیت نامناسب  تواند بری که میعواملوارد کند.  عضالت فشار و

صرف  همنیرویی رد وضعیت نامناسبی در حین کار دارد فباشد این است که عالوه براینكه   بدن م ثر

هم  دسترسی به باالی سرو  )بار استاتیك(بدن  حفظ وضعیت ثابتیا  کندآن وضعیت میدر خود نگهداشتن 

 .بلند کردن  بار در حال پیچش، کشش یا چرخشمانند  ،کنددارد که شدت آسیب را بیشتر می
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 تكراری حرکات -2

کنند را حرکت تكراری  عمل استراحت ونبد و مكرر بطور اهماهیچه آن در که زیاد دفعات به عمل یك انجام

 تكراری کار ،شود تكرار یكبار دقیقه چند هر مشابه وظایف یا وظیفه یك کاری روز تمام در گویند. وقتی

 ی مانند طولعواملعالوه بر حرکات تكراری  و عضالت شود. هاتاندون روی فشار باعث تواندکه می گویند

نیاز نیز  مورد بدن و نیروی فعالیت، وضعیت درگیر، نحوه ضالتع حرکت، تعداد مدت انجام عمل، سرعت

یا در  بازو مكرر آوردن پایین و آوردن مانند باال ،باشد م ثرشدت آسیب ناشی از حرکات تكراری  تواند برمی

  شوند.می محسوب تكراری کارهای جمله از که تایپ بار و جایی ، مونتاژ، جابه بندی بسته هایفعالیت

  

 زیاد نیروی عمالا -3

 صرف کار انجام برای که ،است عضالنی تالش مقدار نیرو

تاندون،  التهاب ثتواند باعزیاد می نیروی شود، اعمالمی

توان نحوه می م ثر عوامل مفاصل و اعصاب شود. از

 نوع شئ و زمان، وزن فعالیت،  مدت بدن، نوع وضعیت

اند آسیب به توکه می ،راه با اعمال نیرو نام بردهم چنگش

با وضعیت نامناسب بدن  همزمان دادن هل اب آچار مكرر چرخش هاکار با ابزارمانند  ،بدن را افزایش دهد

اعمال نیرو با وضعیت نامناسب دستها باالی سر و بازوها دور از بدن با  ، یاخمش به جلو و بازوها دور از بدن

ار با اعمال نیرو با وضعیت نامناسب با خمش به هل دادن بیا  کشیدن و غل ساختمانیاشمدر  خمش به جلو

 .جلو و حمل وزن زیاد بار در شغل انبارداری
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 تماسی استرس -4

سخت را استرس تماسی گویند،  شئ یك با تماس یا مخالف فشار

خونی شود.  ها و رگهایاعصاب، تاندون روی فشار ثتواند باعکه می

 توانتماسی را می استرساه با م ثر بر آسیب بیشتر همر از عوامل

چنگش در ابزارها  تماس، تكرار استرس تماسی و قدرت زمان مدت

 حال در فشار مچ ها روی لبه تیز میز و صفحه کلیدرا نام برد مانند 

تماس رانها به یا  فشار آرنج بر لبه میزیا در کار با کامپیوتر  تایپ

ر گرفتن آن بطور در کار با ابزاو زیر میز بدلیل نبود فضای ران

  .محكم در دست

  

     

  

 

 ارتعاش -5

شود را می منتقل افراد بدن به آالت ماشین و تجهیزات از که مكانیكی انرژی

 و برقی مته و سمباده سنگ مثل مرتعش ابزارهای با کار در .ارتعاش گویند

، ها، مفاصلتاندون روی تواندمیمنتقل شده  ارتعاش ، پنوماتیك هایدستگاه
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عوارض ارتعاش در اثر کار با  عضالت اثر بگذارد. از اعصاب و

 به رسانی خون شدن ختلتوان به ممی، ی مرتعشابزارها

 ، اشاره کردو مفاصل انگشتان،  و هادستنقاط انتهایی 

 .کنندکارگرانی که با پیكور و چكش بادی کار میمانند 

ام عضالنی روی اند اسكلتی ی اختالالتریسك فاکتورها

ند تواگذارد و میر میثا مچ و دست، شانه و گردن ،کمرهای 

 ،شانه ،های گردنناراحتی و بیماریدرد و در دراز مدت 

 ایجاد کند.را  دست و مچ ، آرنج کمر

 

 

 آناتومی ستون فقرات 

مهره کمر و استخوان خاجی و دنبالچه تشكیل شده  5مهره سینه و  12مهره گردن و  7ستون فقرات از 

باشد. ستون مهره ها وظیفه نگهداری وضعیت عی قوس خاصی دارد و به شكل اس میکه در حالت طبی است

ای از یكدیگر مجزا شدند. ها بوسیله دیسك بین مهرهمهره .بدن و همچنین محل عبور کانال نخاعی است

 ه دارد. در اثرو توانایی ضد ضرب شتهبخش مرکزی انعطاف بیشتری داکه  ها از دو بخش تشكیل شدنددیسك

شود که باعث بیرون ها وارد میهای نامناسب و حمل بار و موارد ذکر شده فشارهای زیادی به دیسكوضعیت

  .شودمیو بیماری درد  ،بروز ناراحتی موجبکه  هدشزدگی دیسك و تماس با ریشه عصبی 
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 درد گردن 

ولی اگر  خمش گردن به سمت جلو ، قرار دارد در وضعیت طبیعی سر در راستای گردن و تنه  بدون زاویه

، نیروی وارده از سر بر درجه 15بیشتر شود در زوایای بیشتر از 

و بروز  های گردنبیشتر شده و باعث فشار روی مهره روی گردن

هایی مثل کار با در فعالیت بطور نمونه. شودضایعات دیسك می

کار با کامپیوتر ، کار با میكروسكپ، دندانپزشكی، رایشگری، آتلفن

به جلو و  برای دقت و کنترل در کار سر کارهای دقیق کهو 

 تواند باعث بروز گردن درد شود. می، شودطرفین خم می
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 شانه درد 

در حالت طبیعی بازوها به بدن چسبیده و ساعد هم با زاویه 

گونه باال بردن و عقب کشیدن بازو هر .گیرددرجه قرار می 90

شود. بطور از تنه باعث وضعیت نامناسب می و دور شدن بازو

در فعالیت دندانپزشكی خم شدن  های نامناسبوضعیت نمونه

ها پیوتر و میكروسكپ باال رفتن شانهدر کار با کام، به جلو

های ساختمانی و حمل بار با بلند کردن بار سنگین و اعمال نیرو در فعالیت، بدلیل ارتفاع نامناسب سطح کار

  ،های نامناسبتوضعی. شودهای مرتعش شانه درد ایجاد میها باالی سر و در کار با دستگاهدن دستو باال بر

برداشتن و بلند کردن ، ها باالی سردست، باال بردن شانه ها ،دور شدن بازو از بدن ،خم شدن به جلومانند 

 ند.باشمی علل شانه دردازنیرو و  ارتعاشر، حمل و جابه جایی با، بار سنگین

 کمردرد 

های ناتوانی فرد در انجام کارها باعث علل غیبتاست که بدلیل  های شغلیشایعترین بیماریاز کمردرد 

به فرد را  اضافیهای تشخیص و درمان هزینه  برای همچنین .شودمیکاهش تولید و منجر به  از کار ناشی

وضعیت ر، طرفین و پیچش کم ،بعق، خم شدن به جلومانند  گونه وضعیت نامناسبهرکند. می تحمیل

، خم شدن مكرر، چرخش بدن، به روش غلط بلند کردن بار، هل دادن و کشیدن، کار تكراری، ایستا و ثابت

 .دنشوباعث بروز کمردرد می که ی هستندعلل شایعاز  ،نفیزیكی سنگی هایکار، ارتعاش
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روش نادرست باالترین میزان آسیب به کمر موقع بلند کردن بار به 

 زانوهاکمر خم شده و ) داریدوقتی به روش غلط باری را برمی است.

مرکز ثقل  کهمهره کمر آخرین وزن بار به  ، چند برابرباشد(صاف 

زانوها )نحوه صحیح آن  بهولی وقتی ، شودفشار وارد می است بدن

ای نیروی ماهیچه ،کنیدبار را بلند می (خم شده و کمر به حالت صاف

-ها وارد نمیستون مهره برزیادی کند و فشار به شما کمك میپا 

 .شود

 مچ درد 

هر  ،گیرددست در راستای ساعد قرار میمچ در حالت طبیعی 

، جلو، گونه انحراف از وضعیت طبیعی یعنی خم شدن به طرفین

عقب و داشتن زاویه بین مچ و ساعد در طوالنی مدت موجب مچ 

عالوه بر وضعیت نامناسب مچ، فشار و نیرویی هم بكار می که مثل کار با ابزار  هاییدر فعالیت. شود درد می

باعث دارد که مچ  در وضعیت نامناسب قرار  در کار با کامپیوتر و استفاده از ماوس و صفحه کلید، ، یارود

 .شودبروز ناراحتی و مچ درد می
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 سندرم تونل کارپال 

یك برش عرضی از ناحیه مچ دست مجرایی وجود  . دردرم تونل کارپال استسن د،شایعترین بیماری مچ در

های ناحیه دست می شوند. بدلیل وضعیت دارد بنام تونل کارپال که از این مجرا اعصاب و رگهای خونی وارد

فرد احساس بی ، عصب بر روی فشار در اثر شود و های این ناحیه دچار التهاب می تاندون ،نامناسب در مچ

هایی که مچ دست فعالیتدر  کند.پیدا میشدن در ناحیه مچ دست کرختی و سوزن سوزن ، درد ،سیح

ر سنگین کار با ابزار مرتعش و حمل بادر های تماسی و وضعیت نامناسب دارد، کارهای تكراری، استرس

  تر است. ها شایعها بویژه خانمپیستیشود که در تاباعث بروز این بیماری می

 

 

 

 و نگهداری مواد دستی ول حمل اص 

 شود:اصل ارگونومی است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می 17شامل 

اصالح چیدمان منطقه کاری، به حداقل رساندن جابه جایی دستی مواد و جابه جایی مواد سنگین با  

در همان ارتفاع کاری، استفاده از وسایل مكانیكی،  روش صحیح حمل دستی بار ، جابه جایی افقی مواد 

 پرهیز از خم شدن و چرخیدن هنگام حمل بار، ترکیب کار سنگین با وظایف سبك و ... 

 دهید. کاهش را بار دستي حمل -
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تكرار جابه . اصوال حمل دستی بار در همه محیط های کاری وجود دارد

جایی دستی مواد منجر به وضعیت نامناسب بدن و حرکات تكراری می 

می عث بروز اختالالت اسكلتی عضالنی و کمردرد می شود و شود که با

بهره وری را کاهش دهد. بهترین روش حذف حمل دستی و تواند 

استفاده از وسایل مكانیكی است. با جایگزینی وسایل مكانیكی به میزان 

زیادی خستگی و خطر آسیب دیدگی کاهش می یابد. بهره وری و 

و از بسیاری موارد مثل صرف  دسازماندهی جریان کار بیشتر می شو

توان مینیروی زیاد، حوادث، آسیب به کارگران و حتی خسارت به مواد 

 .نمودپیشگیری 

 خطرات و عالئم -

اختالل در  تواند منجر بهمی ،عدم رعایت اصول حمل و نگهداری مواد

کشش ناشی ، کشش عضالنی، نیروی بیش از حد، کمردرد، اندام فوقانی

نیاز به ، خسارت به تولید، دسترسی بیش از حد، از حرکات تكراری

 شود. سرخوردگی و لغزندگی، آسیب عضالنی، انرژی فیزیكی

    

 حمل دستی بار  آسیب ناشی از کاهش هایراهكار 

 .براي جابه جایي مواد از گاري، چرخ دستي ها، وسایل چرخدار یا غلطك استفاده کنید 

جهت تسهیل در  مچنین بین ایستگاه های کار را بررسی کنید.جابه جایی مواد بین انبار و محل کار و ه

چرخ دستی های ساده با اندازه مناسب طراحی و  حمل و نقل، استفاده از چرخ دستی ها را در نظر بگیرید

به  یك ردیف از غلطك هایی که بتواند کاالها را با استفاده از مهارت و قطعات قابل دسترس بسازید. کنید و

دستی ستگاه بعدی انتقال دهد ایجاد کنید. از ظروفی استفاده کنید که بتواند به آسانی روی چرخ آسانی تا ای

 ها هل داده شود. جابجا شده یا بر روی غلطك
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 استفاده متحرک نگهداري هاي قفسه از ضروري غیر تخلیه و بارگیري از جلوگیري براي 

 .کنید

 تخلیه و بارگیری باشد و داشته مناسب قفل و بوده چرخ دار هک کنید خریداری و طراحی ظروفی و ها قفسه

 فضای .باشد در آنجا روان ها قفسه حرکت که کنید اصالح طوری را کار محل چیدمان .باشد آسانتر آن

 ها قفسه نگهداری برای را مكانی .گیرند قرار متحرک قفسه روی مرتب طور به کاالها تا کنید، فراهم کافی

 .نكنند مانع یا خطر ایجاد تا بگیرید نظر در گیرند نمی قرار استفاده ردمو که زمانی در

    

 در طبقه چند هاي قفسه یا ها طبقه از مواد دستي نقل و حمل رساندن حداقل به براي 

 .کنید استفاده کار محل نزدیك

 محل نزدیك دیوار روی نصب با و کنید فراهم مختلف اقالم برای باز جلو طبقه چند های قفسه یا ها طبقه

 مختلف، های کاال یا مواد نوع هر کنید. برای متحرک چرخ نصب با را آنها و کنید استفاده دیوار فضای از کار،
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 کنی وبه استفاده آنها مكان دادن نشان برای دیگر راهنماهای یا ها برچسب از .کنید فراهم منظم مكانی

 .کنید اجتناب هستند، پایین بسیار و باال اربسی ارتفاع در که سطوحی از دسترسی، دشواری دلیل

  

  با استفاده از نقاله، جرثقیل و وسایل مكانیكي، حمل ونقل و جابه جایي دستي مواد را

 .کاهش دهید

میزهای باالبر هیدرولیكی، عملكرد جابه جایی مواد را برای انتخاب وسایل مكانیكی بررسی کنید. از 

که نگهداری و تعمیر این وسایل  های اهرمی یا زنجیری استفاده کنیدكهای هیدرولیكی زمینی، ججرثقیل

یا از وسایل برقی مثل باالبرهای هیدرولیكی یا الكتریكی، نقاله ها یا کابل های  راحت تر از وسایل برقی است

ینصورت در غیر ا کنند.واد را به ایستگاه بعدی منتقل میاین وسایل بطور خودکار م چون معلق استفاده کنید

برای انتقال مواد سبك از سرسره، برای مواد سنگین از نقاله غلطكی شیبدار استفاده کنید. به کارگران فرایند 

 خطرات موجود را ارزیابی کنید.و  ایمن استفاده از وسایل حمل و نقل مكانیكی را آموزش دهید
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 ایل مكانیكي استفاده کنیدبراي بلند کردن، پایین آوردن و جابه جایي مواد سنگین از وس. 

شود استاده کنید. چون ایمن می از وسایل مكانیكی که به حداقل ارتفاع نیاز دارد و به کف کارگاه نصب 

جرثقیل سقفی، میزهای باالرو، شامل به طور مثال  ترند، و به حداقل ارتفاع برای بلند کردن نیاز دارند

توان باتوجه به ساختار محیط کار می نقاله است. و جیریهای اهرمی یا زندرولیكی، جكجرثقیل های هی

 های باالبری که بارمجاز ایمن آن تایید شده باشد، استفاده کنیداز دستگاه جرثقیل و جك سقفی نصب کرد.

ها و سایر وسایل باالبر بازرسی ها، باالبرها، زنجیرها، طنابشیندار به طور مرتب ماو توسط افراد صالحیت

 .دشو

 

 راي افزایش کارایي و جلوگیري از آسیب و خستگي، بلند کردن بار سنگین را با وظایف ب

 سبكتر ترکیب کنید.

درنظر داشته باشید کارگرانی که وظیفه آنها برداشتن بارهای سنگین است، وظایف سبكتر را هم به همان 

در بعضی از افراد، چرخش شغلی  برای پیشگیری از تمرکز یكطرفه به انجام وظایف دشوار اندازه انجام دهند.

 .تیم چند نفره تشكیل دهید و کار گروهی را مطرح کنید و
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 .مواد را در همان ارتفاع کاري به طور افقي حرکت دهید 

کشیدن و هل دادن نیاز به نیروی کمتر و ایمن تری نسبت به بلند کردن و پایین آوردن وسایل سنگین 

به نیروی کمتری نیاز  ین، موثرتر بوده و باعث کنترل بهتر کاری می شود وجا به جایی افقی مواد سنگ دارد.

 کند.زیرا از آسیب های کمر پیشگیری میکشیدن و هل دادن در ارتفاع کاری، بهتر از بلند کردن است د. دار

ت دهید. شوند، آنها را در همان ارتفاع کاری حرکگاه به ایستگاه دیگر جا بجا میوقتی که مواد از یك ایست 

از  اگر کاالهای بزرگ در کف کارگاه قرار دارند با استفاده از چرخ باربری آنها را با حداقل ارتفاع حمل کنید.

دار، سكوی متحرک یا طح جا به جا کند. مثل نقاله غلطكوسایلی استفاده کنید تا مواد را بدون اختالف س

تا حد ارتفاع ه یا میزهای باال رو متحرک که بار را چرخ دستی، یا با معلق کردن کاال از وسایل باالبر ساد

 کند، استفاده کنید.میزکار جا به جا می

   

 چیدمان منطقه کاري را طوري اصالح کنید که جابه جایي مواد را به حداقل برساند. 
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آسان  اغلب ماشین ها و ایستگاه های کار در تولید پشت سر هم قرار می گیرند. و برای حمل و نقل م ثر و

اصالح کنید. کم کردن فواصل  توانید وضعیت را. با تغییر چیدمان ماشین آالت میمواد  مناسب نیست

شود. همچنین باعث ، کاهش خستگی و افزایش بازدهی میجایی مواد، باعث کاهش زمان انجام وظایفجاب

 .شودی از حوادث ناشی از حمل و نقل میپیشگیر

ل و نقل مواد ها و ایستگاه کار و کاهش فاصله و تكرار حمیدمان ماشینچگونگی تغییر چ کارگران ازبا 

ای از چندین ایستگاه کار نزدیك به هم بچینید تا حرکت کاالها مابین هر ایستگاه، مشورت کنید. مجموعه

فت طوالنی به حداقل برسد.بخشهای مختلف را طبق توالی انجام کار بچینید تا کاالها بدون جابه جایی مسا

 ها، وظایف کاری را تا حد امكان ترکیب کنید.بین ایستگاهی شود.برای کاهش جابجایی مواد ط

   

 از انجام کارهایي که به خم شدن و یا چرخیدن در حال حمل کاال نیاز دارد، بپرهیزید. 

های کمر و اند از علتهای اصلی خستگی و آسیبتورخش بدن وضعیتی نامناسب است. ومیخم شدن و چ

 ن و شانه باشد.گرد

فضای . شودنجام جایی در جلوی بدن، بدون خم شدن بدن اکار جابهتا  ا تغییر دهیدهای مواد رموقعیت

از وسایل مكانیكی برای آوردن . کاری باید با وضعیت ثابت  پاها، بدون خمش و چرخش  بدن اصالح شود

-ر ارتفاع میز( بنابراین کارگر میدهید )با تغییارتفاع کار را تغییر  اقالم کار در جلوی کارگر استفاده کنید.

 انجام دهد. شدنتواند کار را بدون خم
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 هنگام حمل دستي بار آن را نزدیك به بدن نگاه دارید. 

دید مناسبی در جلوی حمل اشیاء نزدیك بدن حرکات خمش به جلو را کم می کند. حمل آن آسانتر است و 

کمر و اختالالت شانه و گردن  و همچنین و حوادث را کاهش می دهد. کند. خطر آسیب به فرد ایجاد می

 .باعث فزایش کارایی می شود

 بلند عمل پاها، نیروی از استفاده و ثابت پای وضعیت و صاف حالت به کمر داشتن نگه باربا کردن بلند هنگام

 از را نگهدارید. بار کمر نزدیك ار آن بار، حمل هنگام و دهید انجام بدن جلوی در را بار آوردن پایین و کردن

 وقتی .کنید اجتناب کف روی مواد گذاشتن از کنید، حمل ارتفاع درهمان دیگر کاری سطح به سطح یك

 بیشتر یا نفر دو از اینصورت غیر در. بگیرید نظر در را کوچكتر هایوزن به آن تقسیم امكان ،است بارسنگین

 .کنید استفاده نیكیمكا نقل و حمل وسایل از یا بخواهید کمك
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  اصول طراحی ایستگاه کار 

قرار  تنظیم ارتفاع سطح کار در حد ارتفاع آرنج،در طراحی ایستگاه کار باید موارد زیر را مد نظر قرار داد:  

کار کردن در وضعیت طبیعی  ،سطح کار با قد کارگراندادن وسایل کار در منطقه دسترسی آسان، تطابق 

استفاده از صندلی قابل تنظیم با پشتی مناسب  ایستاده، یا انجام کار در حالت نشستهرای طراحی کار ب بدن،

 های کار با کامپیوتر و ... ایستگاهارتفاع و ابعاد میز و صندلی در ، تنظیم و زیر پایی

 عاليم و خطرات 

 حرکات از ناشی کشش استرس، از ناشی اختالل به منجر تواند می کار، ایستگاه طراحی اصول رعایت عدم

 یكنواختی حد، از بیش خستگی کمردرد، چشم، ناراحتی فوقانی، اندام در اختالل عضالنی، کشش تكراری،

 .شود اشتباه عملكردکار و 

 .ارتفاع سطح کار را براي هر فرد در حد آرنج یا کمي پایین تر از آن تنظیم کنید  

بیشترین و  شود.ارایی و کاهش خستگی فرد میزایش کارتفاع مناسب برای انجام کارهای دستی، باعث اف

شود. اگر ارتفاع سطح کار خیلی باال باشد در اثر باال کاری در حد ارتفاع آرنج انجام میبهترین عملكردهای 

شدن  خم ،اگر ارتفاع سطح کار خیلی پایین باشد نگه داشتن بازوها، عضالت گردن و شانه ها درد می گیرند.

 .دهدموقعیت ایستاده و نشسته رخ میدو هر شود. این اتفاق در می ، موجب کمردردبه جلو

 ارتفاع آرنج»عایت قانون ر» 

ارتفاع از سطح زمین  ،درجه دارد 90در حالت نشسته یا ایستاده وقتی بازوها به بدن چسبیده و ساعد زاویه 

 تا زیر آرنج را ارتفاع آرنج گویند. 

حد آرنج باشد. اگر  ارتفاع سطح کار باید در در کار نشسته

به سمت مورد نیاز است که بیشتری نیروی برای انجام کار 

تر تواند کمی پایینیین وارد شود، ارتفاع سطح کار میپا

عی کنید، ارتفاثال اگر از صفحه کلید استفاده میباشد. م

کنند باید در حد کمی پایین که انگشتان دست عمل می
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کارهای دقیق  برای انجام تر از سطح آرنج باشد.

کمی باالتر  تواندمیسطح کار ، در حالت نشسته

 باشد تا جزئیات کار به خوبی دیده شود.

تر ارتفاع سطح کار باید کمی پایین در کار ایستاده

از حد آرنج باشد. در کار مونتاژ قطعات سبك یا 

فاع سطح کار باید بسته بندی قطعات بزرگ، ارت

از حد آرنج باشد. متر پایین تر سانتی 15تا  10

، حد ارتفاع  بیشتر باشداگر نیاز به اعمال نیروی 

ه تر بهتر است، تا از وزن بدن هم استفادپایین

باید زیر زانو( )ارتفاع خیلی پایین در کارشود. از 

استفاده  صورت امكان از میزکار قابل تنظیمدر  شود.و بروز کمردرد می شدن زیرا باعث خمشود،  خودداری

 .کنید

 از تطابق نیازهاي کارگران کوتاه قد با محیط کار اطمینان حاصل کنید. 

ها و کنترل در همه محیط های کاری زیاد است. زن و مرد تفاوت اندازه ی بدن افراد در دو جنس معموالً

 دهد.شان را کاهش میتگی شده و کاراییاند باعث خسدسترس افراد کوتاه قد قرار گرفتهموادی که دور از 

ها و تجهیزاتی با ارتفاع سطح کار قابل تنظیم خریداری ماشین 

یا  ناسب با کارگران کوتاه قد تنظیم کنید.تکنید، سپس آنها را م

برای .ها و مواد را تعویض کنید در صورت امكان جای کنترل

ده کنید تا کارگران کوتاه قد از زیر پایی یا سكوی متحرک استفا

ولی خطر افتادن  و مواد داشته باشندها دسترسی آسان به کنترل

 .را نیز درنظر بگیرید
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 از تطابق نیازهاي کارگران بلند قد با محیط کار اطمینان حاصل کنید. 

فضا باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا با افراد درشت 

هیكل و بلند قد مطابقت داشته باشد. فضای کافی برای 

راحت پاها و بدن، تا با تحرک  زانوها و پاها فراهم شود

د خستگی و خطر اختالالت اسكلتی را کاهش یاب

 رود.بنابراین کارایی کارگر باال می

های کار و مسیرهای عبور را بررسی فضای کلی ایستگاه 

 کرده و در جایی که الزم است فضاها را افزایش دهید.

همچنین فضاهای پا و زانو را در ایستگاه کاری بررسی 

 استرس تماسی فضاها را افزایش دهید مثالً لوگیری ازجپا و زانو خیلی باریك است، برای ی کنید. اگر فضاها

 با افزایش ارتفاع میز کار یا گسترش اندازه میز کار.

  در را ، وسایل و کنترل هایي که به طور دائم مورد استفاده قرار مي گیرد محل تجهیزات

 دسترسي آسان فرد قرار دهید.

 شود.در زمان و انرژی صرفه جویی میآسان کارگران،  ها در دسترسد، ابزار و کنترلقرار دادن موابا 

 کار شود.در پشت و کاهش دقت  كن است منجر به درد گردن، شانه، مم ،دسترسی دور

منطقه .گیرند را در ناحیه اول حرکات دست قرار دهید یی که زیاد مورد استفاده قرار میهاابزارها و کنترل

 40سانتی متر جلو بدن و  40تا  15دسترسی بین اولیه 

 باشد.میسانتی متر از اطراف بدن در حد ارتفاع آرنج 

شود در این موادی که به طور مكرر استفاده میی همه

ناحیه یا در حاشیه آن بگذارید. در صورت امكان، سطح 

های مختلف پشت سر میز کار را به چند ناحیه برای کار

 هم تقسیم کنید.
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 روي هر دو پا وارد شود  وزن، ند به طور طبیعي بایستندطمئن شوید که کارگران مي توانم

 .وکار را نزدیك و روبروي بدن انجام دهند

پس  گیرد.ت کاری پایدارتر و بهتر انجام میوقتی کار نزدیك و جلوی بدن و در وضعیت طبیعی باشد، عملیا

های نامناسب و غیرطبیعی بدن وضعیت ناپایدار مانند وضعیتر در ایستگاه کار باید اینگونه طراحی شود، کا

تالالت گردن، شانه، دست و کمر که روی یك پا و بصورت خم شده کارانجام گیرد باعث خستگی و اخبطوری

 ای هم منجر شود.ممكن است به اشتباهات پرهزینه د وشومی

تر از آن ه بدن، در سطح آرنج یا کمی پائینتمام کارهای مهم و تكراری در جلو و نزدیك بکه دهید  یترتیب

مطمئن شوید که این کارهای تكراری بدون  انجام گیرد و میز کار نزدیك و جلوی بدن و عاری از موانع باشد.

 شود.باعث ناراحتی نمی کارزمان طول و در شود خم کردن و چرخاندن بدن انجام می بلند کردن آرنج یا

   

 ًرا در حالت ایستاده و نشسته انجام دهند. کار کارگران متناوبا 

تغییر حاالت نشسته و ایستاده متناوب در کار، از نگاه داشتن یك وضعیت برای مدت طوالنی بسیار بهتر 

دهد. تناوب بین نشستن و تگی شده و روحیه فرد را بهبود میاین کار باعث کاهش استرس و خس است.

کارهای دقیق بر پایه . و کسب ارتباط و مهارت های مختلف استایستادن به معنی ترکیب کارهای مختلف 

شود. با امكان ه باعث خستگی و افزایش اشتباه میسرعت ماشین، نیاز به حفظ وضعیت یكسان دارد، ک

 شود.سازماندهی کار بهتر می نشستن و ایستادن گاه به گاه،
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افرادی که  و برای ه کاری نشسته فراهم کنیدشان نیازمند بازرسی دقیق است، ایستگابرای افرادی که وظایف

وظایف کاری را  شان نیازمند حرکات بدن و نیروی زیاد است، ایستگاه کاری ایستاده فراهم کنید.وظایف

های مختلف، کار را در که یك کارگر بتواند از طریق شغل ،سازماندهی کنید یواگذار کنید، یا چرخش کار

های استراحت کوتاهی برای تغییر درغیر اینصورت زمان ر متناوب انجام دهد.حاالت ایستاده یا نشسته به طو

 وضعیت ایجاد کنید.

 

 کنند، فراهم ب براي کارگراني که نشسته کار ميهاي قابل تنظیم با پشتي مناسصندلي

 کنید.

سته کننده رسد، به هر حال نشستن طوالنی مدت، خه با کارهای دیگر راحت به نظر میکار نشسته در مقایس

  است. صندلی مناسب باعث کاهش خستگی و افزایش کارایی و رضایت شغلی می شود.

نشستن روی صندلی خیلی آسان تنظیم ارتفاع در حالت . صندلی باید قابلیت تنظیم ارتفاع داشته باشد

تی روی زمین فرد بتواند پاهایش را روی سطح صاف یا به راح رعایت شود وکه قانون ارتفاع آرنج چنان ،است

ای باشد که کامال گودی کمر را پر کند و به سمت پشتی صندلی برای حمایت کمر بگونهگاه تكیه. بگذارد

، به گاه صندلی مناسب باشدسطح نشیمن. عقب انعطاف الزم داشته باشد تا خستگی کمر را برطرف کند

باشد تا موجب استرس تماسی در نه خیلی سخت و نه زیاد نرم باشد و جلوی آن حالت آبشاری طوری که 

 های پنج پایه چرخ دار برای داشتن تعادل مناسب است.صندلی هنگام نشستن نشود.
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 هاي جانبي مرتبط با ایستگاه کاري کامپیوتر با ارتفاع قابل تنظیم فراهم کنید، و دستگاه

 کامپیوتر را به آساني در دسترس فرد قرار دهید.

ها تواند باعث کشش در ناحیه گردن، دستتاپ روی میز استاندارد می پتر، لمپیواستفاده طوالنی مدت از کا

تواند مشكالت بینایی، گردن، شانه و کمر را کاهش می ها شود، تنظیم ایستگاه کار با کامپیوتر، مچ و شانه

وچك اندام كل و کافراد درشت هی ،دهد. اگر ارتفاع صفحه نمایشگر، صفحه کلید و صندلی قابل تنظیم باشد

 تواند خیرگیه کنند. همچنین نور کافی ایمن میاستفاد مشترک توانند به راحتی از همان ایستگاه کارمی

کار کمك  ناشی ازتواند به بهبود خستگی های کوتاه در حین کار میصفحه نمایش را کاهش دهد. و توقف

 کند.

اده کنید. با نشستن بر روی صندلی قابل تنظیم از میز، صندلی و صفحه نمایش با قابلیت تنظیم ارتفاع استف

رنج تنظیم کنید تا پاها بر روی کف زمین یا روی زیرپایی قرار گیرد و سر و تنه و آ ، سطح کار را در ارتفاع

تا  15فضای اولیه دسترسی  آسان . گردن در یك امتداد باشد و گودی کمر هم توسط تكیه گاه حمایت شود

تا  40درحالیكه فضای کاری دوم  باشد.کلید  صفحهق با وسایل ورودی مانند ماوس و سانتیمتر باید مطاب 40

ای تنظیم شود که دید افقی صفحه نمایش بگونه شود.گهدارنده اسناد وغیره استفاده میبرای نمایشگر و ن 60

موقع . ینددرجه مرکز تصویر را به خوبی بب 15باالی سطح آن را ببیند تا چشم با زاویه  اًچشم مستقیم
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تاپ استفاده  پاگراز ل. نشستن فضای زیر ران هم به خوبی رعایت شود تا از استرس تماسی پیشگیری شود

شود که سر را با یك زاویه دید بهتر صاف یا صفحه کلید خارجی توصیه میمی شود یك صفحه ال سی دی 

  .باال برد

 

 

 ابزار دستی  کار با  اصول 

 :د ازعبارتن اصول این از تعدادی

استفاده از ابزارهای آویزان در کارهای تكراری، به حداقل رساندن وزن ابزارها، ایجاد تكیه گاه دست برای کار 

 .با ابزار دقیق، متناسب بودن دسته ابزار از نظر ضخامت، طول، شكل، اندازه و..

 عالیم و خطرات 

 در اختالل حد، از بیش خستگی نی،عضال کشش کمردرد، به منجر تواندمی دستی، ابزار اصول رعایت عدم

 اندام در اختالل دست، لرزش تكراری، حرکات از ناشی کشش دست، و انگشتان به آسیب فوقانی، اندام

 .شود دست و انگشتان به آسیب فوقانی،

 کنید. استفاده مكان همان در آویزان ابزارهاي از تكراري کارهاي براي 
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 گذاشتن و برداشتن برای الزم زمان شود درمی گرفته راحتی به رکا نقطه نزدیكی در معلق وقتی ابزارهای

 کند.می پیدا کاهش هم کارگر خستگی و شده تر کوتاه ابزار گرفتن زمان پس می شود جویی صرفه آن مكرر

 یا ابزار یطبقه مثل آنها، نگاهداری برای مخصوص جای به نیازی و شوندمی پیدا تر آسان آویزان ابزارهای 

 تكراری مكان یك در کار وقتی .کنید جویی صرفه فضا در توانیدمی روش این با. نیست دست نارک میز

 .کندمی کمك کارگران کارایی بردن باال نتیجه در و کار محل سازماندهی به معلق ابزارهای باشد،

چندین  یا یك. شوندمی گرفته کار به ابزارها کدام مرتباً مشخص، کارگر با خاص کار یك برای کنید دقت

. کنید آویزان را ابزار کرده نصب کارگر سر باالی افقی چهارچوبی .کنید آویزان استفاده محل باالی ابزار را

 چهارچوب لزوم، صورت در .کنید استفاده فنری مكانیسم از برگردد خود جای به راحتی به ابزار اینكه برای

 نزدیك و گیرد کارگرقرار جلوی در نیاز مورد وسیله که طوری به کنید درست ابزار هر برای مخصوصی

 ترتیبی دارد.  قرار کارگر آسان دسترس در آویزان ابزار که شوید مطمئن .باشد راحت آن ی استفاده و آوردن

 او حرکات مزاحم و نكند برخورد کارگر هایدست به شودنمی استفاده که زمانی در شده آویزان ابزار دهید

 .نشود

    

 اده از ابزارهاي دقیق، تكیه گاه دست ایجاد کنید.براي استف 
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دقت عمل ابزار یا دقت کار تا حد زیادی بستگی به استحكام دست در حین انجام کار دارد. چنگش ظریف با 

تأثیر حرکت ناچیز  کند. دقت کار ظریف تحتد و حدود یك پنجم آن نیرو صرف میچنگش  قوی تفاوت دار

 دهد.ش می دهد و دقت کار را افزایش میش را کاهگاه دست لرزدست است. تكیه

گاهی در نزدیك نقطه عملیات تعبیه کنید، تا دست یا ساعد و دست در هنگام کار حمایت شود. تكیه تكیه

های مختلف امتحان کنید تا بهترین حالت را پیدا کنید. در صورت امكان، تكیه را در اشكال و وضعیتگاه 

ست از ا هاید. ابزار کار دقیق را تا حد امكان روی تكیه گاه بگذارید. هنرمندان قرن گاه قابل تنظیم فراهم کن

 کنند.گاه دست استفاده میتكیه

     

   براي سهولت کار با ابزارهاي دستي، دسته اي با ضخامت، طول، شكل و اندازه متناسب

 تهیه کنید.

چنگش  (.چنگش)ی کار و انتهای دیگر روی دستقطعهرد: یك انتها بر روی مواد و هر ابزار دستی دو انتها دا

عملیات کار سازگار باشد. شكل و اندازه و طول ابزار مهم است. چنگش نوع و دست و ابعاد انتهای ابزار باید با 

این دهد تا از ابزار با کنترل محكم تری استفاده کند و نیروی کمتری به کار برد. خوب، به کارگر اجازه می

 دهد.ی کارگر و بروز حوادث را کاهش میبرد و خستگتولید را باال میکار کیفیت 

ای با کل دست گرفته شود )یعنی چهار انگشت دور دسته را بگیرد و انگشت شست بر وقتی ابزار تك دسته

میلی متر باشد. درموارد چنگش قالبی شكل  40تا  30روی آنها باشد(، مطمئن شوید که قطر دسته بین 
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ستی، که چهار انگشت با هم عمل می کند و انگشت شست آزاد است( یا در مواردی با چنگش )سبك کیف د

هایی حور ابزار قرار می گیرد( از دستهمایل )سبك گلف بازی، که انگشت شست برای دقت بیشتر در طول م

متر میلی 125متر باشد طول میلی 100ید.طول دسته باید حداقل میلی متر استفاده کن 55تا  30به قطر 

ی دسته ابزار برای کارگر مناسب است. ابزارها اغلب برای دست مردان تر است. بررسی کنید که اندازهراحت

های کوچكتر نیاز ی خرید ابزار در اندازهطراحی شدند. برای استفاده زنان، شما ممكن است از فروشندگان برا

گیرد. وضعیت طبیعی )دست دادن( قرار می دست در داشته باشید.بررسی کنید که هنگام استفاده از ابزار مچ

 خریداری کنید.ها آنبرای استفاده کارگران چپ دست ابزارهای مناسب 

   

  ماشین آالتکار با اصول ایمنی 

ها در حد منطقه تنظیم کنترل ها، نمایشگرها و عالئم  جهت تشخیص آسان از یكدیگر،طراحی کنترل

 ها و ... تنظیم حرکات کنترل  ی،های پایعملكرد اهرم دسترسی،

 عاليم و خطرات 

 فعال اشتباه، عملكرد انجام حادثه، یا جدی آسیب منجر به تواند می آالت، ماشین ایمنی اصول رعایت عدم

 دسترسی عضالنی، کشش فوقانی، اندام اختالل نمایشگر، تغییر یا عالئم دادن ازدست اشتباه، کنترل کردن

 شود.    حد، از بیش

 کنید فراهم متفاوتي هايکنترل آسان، تشخیص ايبر. 
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 است ممكن کنترل، اشتباهی کردن فعال. شوند می اشتباه دچار افراد باشند، هم به شبیه ها کنترل اگر

 خطای کاهش و وقت در جویی صرفه باعث شوند، پیدا آسان و سریع که هاییکنترل .شود حادثه به منجر

 قابل آسانی به گرفتند، قرار مختلف هایموقعیت در اینكه بدلیل هالکنتر گاهی شد.  خواهند اپراتور

  .باشندمی تشخیص

 تشخیص تر آسان یكدیگر از ها کنترل برچسب، یا شكل اندازه، رنگ، مثل دیگری ساختار کردن اضافه با

 برای مختلف های لشك یا ها اندازه ها،رنگ از .شودمی نامیده هاکنترل گذاری عالمت کار این. شوندمی داده

 متن برای محلی زبان کنید و از گذاری برچسب را ها کنترل .کنید استفاده دیگر های کنترل و ها کلید

 جای کنید مثالً استاندارد مشابه هایماشین روی را مشترک هایکنترل موقعیت .کنید استفاده هابرچسب

 هایماشین برای کنترل تابلوهای روش این با د،بگذاری دما به مربوط عقربه زیر درست را گرما کنترل تكمه

 .دهدمی کاهش را عملكرد خطای کار این .شد خواهد هم مشابه یكسان،

   

 باشد، خواندن قابل و یكدیگر از تشخیص قابل راحتي به که راهنما عالئم و نمایشگرها 

 کنید. طراحي
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-می ارائه کار درباره وعالئم نمایشگرها که اطالعاتی

 .باشند شناسایی قابل راحتی به باید دهند،

 همچنین و عالئم، و نمایشگرها موقعیت درنظرگرفتن

 راحت  .دارد اهمیت یكدیگر، از آنها آسان تشخیص

 نمایشگرها روی اعداد حروف، نشانگرها، موقعیت دیدن

 خواندن .کند می تضمین را کار باالی کیفیت عالئم، یا

 حوادث بروز و عملكرد نقص به منجر است ممكن چون است، خطرآفرین گاهی م،عالی یا نمایشگرها اشتباهی

 .شود

 تا 20 دید زاویه در را آنها ترین مهم. دهید قرار اپراتورها طبیعی دید معرض در را مهم عالئم یا نمایشگرها

 یشگرهانما برای مختلف های رنگ یا ها، شكل ها، اندازه دهید. از قرار اپراتور چشم افقی خط زیر درجه 50

 از تا باشد، بزرگ کافی اندازه به اعداد و حروف  .کنید استفاده کند، می کار اپراتور همان که عالئمی یا

 خواندن. کنید استفاده شوند می خوانده راحتی به که نشانگرهایی از  .شود خوانده راحتی به دور فاصله

 .است مشكل شلوغ اعداد و ریز بسیار عالئم

 کنید حاصل اطمینان کارگران توسط ها کنترل بودن دید معرض رد و آسان دسترسي از. 

 به نیاز باشند، می تماس در دستها با که اقالمی تمام

 در و دسترس قابل آسانی به ها کنترل اگر  دارند. سازماندهی

 و عادت بر تكیه با دارد تمایل اپراتور نباشند، دید معرض

 باعث تواند می کار این که کند، استفاده آن از کاری حدس

 دسترسی منطقه درون هاکنترل جاگذاری با  .شود اشتباه

-می جویی صرفه نیرو و وقت در بدن، طبیعی وضعیت با آسان

 .شود



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

83 

 

 

 

 استفاده مورد زیادی میزان به که هایی کنترل

 دهید، قرار اپراتور روبروی گیرند،می قرار

 آرنج، ارتفاع حد در کنترل عملكرد بنابراین

 .شود می انجام بدن چرخش یا شدن خم بدون

 دارند، قرار اهمیت دوم درجه در که هایی کنترل

 هر در. دهید قرار ها کنترل مهمترین درکنار

 آنها دادن قرار از ها، کنترل عملكرد برای. باشند بدن طبیعی موقعیت آسان دسترسی درون باید آنها صورت

 استفاده سكو از است، باال خیلی کنترل موقعیت اگر  .یدکن خودداری دارد، بدن خمش به نیاز که جاهایی در

 ها آن تعویض با است، پایین خیلی کنترل موقعیت اگر و بنشیند یا بایستد آن روی کار برای کارگر که کنید

 بهتر آرنج حدود در کاری بیشترعملیات .ببرید باالتر را آن کار میز یا دستگاه زیر در سكویی گذاشتن یا

 رود.می بكار عملكرد درطی دست صحیح ارتفاع تعیین برای آرنج ارتفاع قانون  د،شو می انجام

 اصول روشنایی 

 :عبارتند از اصول این از تعدادی

تنظیم نور یكسان منطقه کاری با حداقل   طراحی روشنایی با بكارگیری رنگ های روشن و نور طبیعی،

روشنایی موضعی در کارهای دقیق و  رایی،وجود روشنایی کافی جهت افزایش راحتی و کا درخشندگی،

  .تنظیم منابع نور جهت جلوگیری از خیرگی و ..  بازرسی،

 عاليم و خطرات 

 حادثه، یا جدی آسیب چشمی، ناراحتی آسیب، میزان افزایش به منجر تواند می روشنایی، اصول رعایت عدم

 اشتباه شود. عملكرد

 گهاي روشن براي دیوار و سقف ها استفاده زماني که نور بیشتري مورد نیاز است، از رن

 کنید.
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رنگ های مختلف بازتاب های مختلف دارند، به همین دلیل انتخاب رنگ ها ی دیوارها و سقف ها بسیار مهم 

است. دیوارها و سقف های با رنگ روشن، باعث صرفه جویی در انرژی می شوند و با تعداد چراغ کمتر، 

د. دیوارها و سقف های با رنگ روشن، فضا ی اتاق را راحت تر می کنند. این روشنایی باالتری تولید می کنن

 کند. یط تولیدی با کارایی م ثر کمك میکار به ایجاد مح

برای کارهای ظریف و کارهای بازرسی که نیاز به تشخیص دقیق رنگ دارند، استفاده از سطوح رنگ روشن 

درصد  80-90شن برای سقف، فراهم کنید مثل سفید )جهت بازتاب کافی نور، رنگ خیلی رو ضروری است.

د در درخشندگی بین از تفاوت زیا درصد( استفاده کنید. 50-85بازتاب( و از رنگ روشن برای دیوارها )

به منظور پیشگیری از خیرگی، از مواد براق یا درخشان برای براق نمودن  ها خودداری کنید.دیوارها و سقف

 ترکیبی از رنگ سفید سقف و واحد روشنایی با دهانه ی سمت باال به کار ببرید. .این سطوح استفاده نكنید

  

 .براي کارگران جهت افزایش راحتي و کارایي در تمام مدت کاري نور کافي فراهم کنید 

-خوشایندی را در محل کار ایجاد میدهد و محل ی و کارایی کارگران را افزایش میتأمین نور کافی، راحت

روشنایی کافی  کند تا خطر حوادث کاهش یابد.طاهای کار را کم می کند و کمك میود نور کافی خکند. وج

از  کند تا اجزای کار و جزئیات کافی کار مورد نیاز را سریع تر ببینید.کیفیت مطلوب، به کارگران کمك می با

 استفاده کنید، چون معموالً ترکیب نور طبیعی )از طریق پنجره ها و نورگیرها( و نور مصنوعی )چراغ برق(

 خوشایندتر و باصرفه تر است.
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با توجه به ماهیت کار انجام شده در ایستگاه های مختلف، نور کافی فراهم کنید. مثال برای انجام کارهای 

دقیق )دیدن اشیای ریز( و کار با موادی که بازتاب کمتری دارند )مثل کار با لباس های تیره رنگ(، نور 

در صورت لزوم، موقعیت چراغ ها و جهت تابش نور بر اشیاء را تغییر دهید. می توانید  م است.بیشتری الز

سن کارگران را در نظر داشته  های کار را عوض کنید.از المپ های موجود، جای ایستگاه برای کسب نور بهتر

نواقص اشیای در حال عبور( شناسایی  وظایف سریع تر )مثالً باشید. کارگران مسن تر نور بیشتری الزم دارند.

 ر بیشتر و مناسب تری الزم دارند.تنظیمات نو

  

 

 اصول سازماندهی کار 

 :عبارتند از اصول این از تعدادی

مشارکت کارگران و مدیران در اجرای ارزیابی خطرات مرتبط با ارگونومی بعنوان بخشی از سیستم مدیریت  

 مشارکت کارگران در طراحی ایستگاه کار، ا مشارکت گروهی،حل مشكالت کاری روزانه ب ایمنی و بهداشت ،

عیین شغل ت  فرصت برقراری ارتباط و حمایت متقابل در محیط کار،  آموزش مسئولیت پذیری به کارگران،

ترکیب   ها و مهارتهای کارگران، تشكیل گروههای کاری و حس مسئولیت در کار،افراد با توجه به الویت

  بهبود تنظیم زمان کاری با مشورت کارگران،  کارگران از نتایج کاریشان و دادن پاداش،آگاهی  وظایف کاری،
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های ورزش و نرمش وری و جلوگیری از خستگی،ار با کامپیوتر برای افزایش بهرهتوقف های مكرر در ک

  .مشارکت مرد و زن در اجرای بهبود کار و..  فیزیكی،

 عالیم و خطرات 

 بیماری، یا آسیب میزان افزایش کارگر، سالمتی کاهش به منجر تواند می کار، دهیسازمان اصول رعایت عدم

 بد شود. جسمانی اثرات استرس، از ناشی اختالل ضعیف، ارتباط ضعیف، درک مقبولیت، عدم

 کنید. حل کارگران گروهي مشارکت با روزانه صورت به را کاري مشكالت 

 و دانندمی را کار تمشكال منشأ روزانه، تجربه روی از کارگران

  دهندمی ارائه آنها حل چگونگی باره در را مفیدی نكات اغلب

 هزینه کم و ساده "نسبتا حلهای راه با توان می را مشكالت بیشتر

 هایحل راه یافتن برای روش بهترین گروهی، های بحث. کرد حل

 جدید تغییرات معنی به کاری مشكالت حل راه اغلب.است عملی

 راحت را آن شدند درگیر تغییرات این ریزی برنامه در که کارگرانی .است کاری وظایف و کاری یهاروش در

 .کنندمی قبول تر

 گروهی بحث .کنید مشورت ایمنی با مرتبط کاری موضوعات دیگر و کاری مشكالت مورد در کارگران با

 ممكن که جایی .کرد حل را آنها نتوامی چطور و افتاده اتفاق مشكل این چرا اینكه باره در دهید، تشكیل

 .کنید مشورت کار انجام محل انجام کار ترتیب و زمان، کار دورهو  چرخه کار، سرعت درباره کارگران با است

 بهبودهای از اطالعات فراگیری و گروهی هایبحث از را کافی حمایت. دهد  انجام را کار کسی چهاینكه 

 و دهید ارائه مرتبط کارگران و مدیران تمام به را هاحلید. راهکن فراهم متخصصان هایتوصیه یا عملی

 شده ارائه هایپیشنهاد .کنید انتخاب را موثر و عملی حل راه مهمترین آنها براساس و بگیرید، را آن بازخورد

 شارکتم به تشویق را آنها کار این بگذارید، کارگران همه اختیار در را شده انتخاب بهبودهای اجرای نتایج و

  .کندمی مسائل حل در بیشتر
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  مدیران و کارگران را در اجراي ارزیابي خطرات مرتبط با ارگونومي به عنوان بخشي

 اي مشارکت دهید.یستم مدیریت ایمني و بهداشت حرفهازس

 باید که است کار محیط در موجود خطرات ارزیابی نیازمند بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم اجرای

 خطرات  .دارند اضافی کنترلی اقدامات به نیاز یا هستند قبول قابل مانده باقی خطرات یاآ کند مشخص

 نظر در را عادی غیر یا عادی شرایط در کار روش انجام آنها و اندمتنوع ارگونومی با مرتبط بهداشتی و ایمنی

 کاهش جهت کنترلی اتاقدام اجرای و کردن پیدا برای موقعیت بهترین در کارگران و مدیران  .گیرندمی

 طور به مدیریت، وظایف از بخشی عنوان به ارگونومی با مرتبط خطرات به مداوم توجه باشند،می هاریسك

 .دهد کاهش را شغلی هایآسیب و بیماریها تواندمی وسیع

 به بهداشتی، و ایمنی خطرات سیستماتیك ارزیابی در ای،حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت های سیستم در

 لیست چك از استفاده به را کارگران و مدیران .شودمی توجه ارگونومی با مرتبط خطرات از وسیعی دامنه

 درباره نظراتشان به توجه و کار، سازماندهی .کنید تشویق کار، محل ارگونومی با مرتبط خطرات شامل عملی

 هایآموزش شودمی معرفی دیجدی تكنولوژی که زمانی .کنید ارزیابی هم را موجود شرایط بهبود چگونگی

 ارزشیابی در .شوید مطمئن آن بالقوه خطرات از اپراتور درک مورد در و کنید، ایجاد را آن با متناسب

 .شود می استفاده عمل بازرسی، اجرا، ریزی، برنامه چرخه از الزم بهبودهای و ارگونومی با مرتبط خطرات

 خطرات، کاهش ممیزی اجرای راهبری در همچنین و ودموج خطرات درباره را کارگران و مدیران نظرات

 و ارزیابی کارگران و مدیران به کار، محیط خطرات کاهش مداوم فرایند از اطمینان برای .کنید منعكس

 .دهید آموزش را ارگونومی با مرتبط خطرات بهبود

 دهید. مشارکت کاري هايایستگاه بهتر طراحي در را کارگران 

 کارگر این داند،نمی شغل آن درباره دهدمی انجام خود کار روز هر که شخصی نآ از بیشتر کسی هیچ

 در را نظراتشان احتماالً افراد  .است وریبهره و تجهیزات بهبود هایروش یارائه برای اطالعات منبع بهترین
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 کار، محیط بهبودهای طراحی در کارگران دادن مشارکت  .کنندمی پیگیری کاری هایایستگاه بهبود مورد

 .دهدمی اطمینان آمده بدست تغییرات از کلی استفاده در را آنها همكاری

 بر غلبه چگونگی درباره را نظراتشان سپس کنید، سوال کارشان ایستگاه مشكالت علل درباره کارگران از

 هتوصی برای اصولی راهنمای عنوان به موضعی طور به شده انجام خوب هایمثال از.بگیرید مشكالت

 پیشنهادهایی از کنید سعی. کنید بحث کارگران پیشنهادهای مورد در فوراً کنید.  استفاده ممكن بهبودهای

 به بنا پیشنهادها اگر. کنید استفاده شود، اجرا تواندمی کوتاه دوره یك از بعد یا دارد، صحیحی روش که

 را مشكالت دوباره و دهید، توضیح را الیلد آن باشد قبول قابل تواندنمی دیگر، دالیل یا مالی و فنی دالیل

 شناسایی را آنها نظرات کارگران، کار هایایستگاه بهبود برای .بپرسید را دیگر هایپیشنهاد و کنید بیان

 .شد خواهد آینده بهبودهای برای افراد تشویق باعث کار این. کنید
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 بیولوژیک: آور زیان عوامل  
ههای تشهخیص طبهی و    آزمایشگاه پرستاری، و پزشكی مشاغل در بیشتر که تندهس عواملی بیولوژیك عوامل

 شاغل فرد و شوندمی دیده مواد غذایی فرآوری و تهیهدامپزشكی و دباغی و دامداری،  تولید، صنایعصنعتی، 

 لعوامه  ایهن  گردد،می بیماری ابتال به سبب آنها با شغلی تماس و بوده تماس در آن با خود شغل اقتضای به

 .باشدمی......  و هاانگل ها،کرم ها،قارچ ویروسها، باکتریها، شامل

 ههای حلقهوی،  ، کهرم B، هپاتیت HIVویروس  ،(زخم سیاه عامل) آنتراکس:  مانند بیولوژیك زیان آور عوامل

 ...( و غیرهQتب  عامل)بارنتی کوکسیال ،(طاعون عامل)توالرمی پوستی، هایعفونت عوامل و قارچ

شهود، بایهد کهار هها تحهت نظهر       ها و محصوالت زیستی انجام مهی هایی که کار بر روی باکترییشگاهدر آزما

متخصص میكروبیولوژی صورت گرفته و تجهیزات و سدهای حفاظتی مناسهب در سهطوح مختلهف اسهتفاده     

 شود. سدهای اولیه شامل پوشیدن لباس و عینك و ماسك مخصوص و نصب هودهای ایمنی بیولوژیك است.

و تامین جریان هوای سالم از خارج به داخهل   دهای ثانویه شامل طراحی و ساخت فضای داخلی آزمایشگاهس

 باشد.آزمایشگاه می

دستورالعمل نظافت و آلودگی زدایی پس از هرگونه تماس با مواد آلوده باید تهیه و کنترل و نظارت الزم بهر  

دستورالعمل موجود باید آلودگی زدایی شهده و در  اجرای آن صورت گیرد.تمامی تجهیزات و دستگاهها طبق 

 صورت نیاز استریل و مواد زاید آلوده به نحو مناسب از محیط خارج گردد.
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 عوامل روانی زیان آور محیط کار

 

یكی از وظایف مدیریت سازمان، شناخت عوامل زیان آور روانی در محیط کار و کنترل و کاهش ریسک 

غلی در محیط کار است که میتواند منجر به ایجاد بیماریهای روانی و های روانی و استرس های ش

 مشكالت ناشی از آن در محیط کار شود.

بهبود کیفیت کار و زندگی  تاثیر مهمی در و جامعه شناسی کار و بررسی ساختار سازمانیکار روانشناسی 

ه با خطرات روانی و اجتماعی و مقابل وضعیت زندگی و رفاه کارگران دارد، و هدف آن ، حمایت و بهبود

  .در محیط کار است

و  خستگی مفرط، شغلیهای استرس باعث ایجاد میتواند محیط کار در عوامل روانی زیان آور 

 .شود پرخاشگری در محیط کار
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 کار محیط در شغلی و بهداشت ایمنی مدیریت هایسیستم از جزئی بایدهای شغلی استرس از پیشگیری

اولویت  و کار محیط در مخاطرات ارزیابی براساس باید اقدامات پیشگیرانه اجرای و یریزباشد. برنامه

 .باشد اقدامات اصالحی بندی

اعتنایی نسبت بی وبسیاری از حوادث ناشی از کار ناشی از نگرش نادرست نسبت به تدابیر حفاظتی      

 است.کارکنان در محیط کار روانی  به اهمیت  ایمنی

 یر میتواند در ایجاد حوادث ناشی از کار دخیل باشد : زروانی عوامل 

  عدم احساس ضرورت نسبت به مقوله ایمنی و به نوعی احساس غرور و اینكه تجربه کافی در

 افراد نسبت به مقابله با حوادث وجود دارد. 

 دهد.  دهد و سرعت انجام کار را تقلیل می تصور آنكه تدابیر حفاظتی، راندمان را کاهش می 

 به مواجهه با حوادث  انجامددر افراد میتواند فرمانبرداری  ریز ازگ. 

 های انجام کار درست و کم خطر و بطور کلی کمبود آموزش. بی اطالعی از شیوه 

 .خستگی و عدم تمرکز 

 : کار مرتبط با شغلی و عوامل روانی استرس های

شرایط روانی مجموعه عواملی که باعث تنش روانی در فرد شده و 

نسبت به  افرادعدم تعادل در تصورات  باعث می آورد، بوجود  ا ر

علل ایجاد  شود.می توانایی در برخورد با  آنها نیاز های شغلی و

 تواند ناشی از موارد زیر باشد:استرس های شغلی می

  سازمان نقش  

   سازمان تیریمدروش 

 نقش فرد در سازمان 
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 یارتباطات سازمان 

 فرد یشغل شرفتیپ 

 یو اجتماع یات فردارتباط 

 یفرد یها ینگران 

 گریكدیبر  خانه و محل کار ریتاث 

 کار طیمح زاتیتجهو  یكیزیف طیمح 

  :سازماناسترس شغلی ناشی از اثر 

گاهی اوقات مشكالتی که در سازمان وجود دارد باعث ایجاد استرس های شغلی در کارکنان میگردد. 

 مشكالتی از قبیل:

 یتعداد کارکنان ناکاف 

 یفتیشکار  ای یکار شب 

 مدیریت فیضع تیو هداناکافی  یهماهنگ 

  کارکنان یناکاف اطالعاتو  آموزشعدم 

 یحجم کار یرو کافی بر  کنترل عدم 

 منعطف ریغ یکار مراحل  

 ایجاد شده در محیط کار راتییبا تغکارکنان تطابق  یفرصت برا عدم 

 ایجاد استرس های شغلی در سازمان یتیریروش مدنقش 

 دیریتی سازمان نیز میتواند در ایجاد استرس شغلی موثر باشد. عواملی از قبیل:روش م

 سازمان یتیریعدم ثبات مد 

 در مدیریت سازمان مداوم راتییتغ 
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 در محیط کار بر رقابتمدیریت سازمان  ادیز دیتاک 

 ی اجراییدر برنامه ها شكست 

  در سازمان به عنوان منبع قدرت اطالعاتدر نظر گرفتن 

 عوامل خارجی در سازمان بهمدیریت از حد  شیب یوابستگ 

 تحمل کارکنان از حد شیب یکار زمان 

 و استرس های شغلی: نقش فرد در سازمان

 گاهی از اوقات موقعیت کارکنان نقش مهمی در ایجاد استرس های شغلی دارند که دالیل آن عبارتست از:

 ی که به عهده کارکنان گذاشته میشودابهام در نقش 

 تعیین شده برای کارکنان تضاد در نقش وجود 

 افراد در سازمان زیناچ تیمسئول 

 رپرست مستقیمس تیحما عدم  

  مربوط به  زیاز حد با آموزش ناچ شیب تیمسئولقبول

 آن

 :ایجاد استرس های شغلیدر  یارتباطات سازماننقش 

 و سرپرست مستقیم سیبا رئ کارکنان فیارتباط ضع 

 مكارانبا ه کارکنان فیضع ارتباط  

 و مقررات نیارتباط با قوان مشكل 

 کارکنان یریپذ تیمسئول 

 افراد یتیشخص تضاد 

 سازمان تیریمد مناسب از سوی پاسخ افتیدر عدم 
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 در استرس شغلی: فرد یشغل شرفتیپنقش 

عدم وجود فضای پیشرفت و امكان رشد در سازمان یكی دیگر از عوامل ایجاد استرس در محیط سازمان 

 موارد زیر است: است و شامل

 کارکنان یشغل تیعدم امن 

 یشغل عیسر یارتقا  

 یشغل یدر ارتقا ادیز ریتاخ 

 شرفتیپ یها دیماندن ام معطل  

 زیناچ یشغل امكانات 

 در پرداخت ها ضیتبع 

 زیتحرک ناچ ایدر شاغل  زهیانگ عدم 

 :در استرس شغلی محیط فیزیكینقش 

  یناکاف یفضاوجود 

 کمبود  فضای شخصی 

  اشتراکیمحیط های 

 و خشن محیط های غیر انسانی 

 درجه حرارت و رطوبت نامناسب 

 ارتعاش زیادو  سر و صدای زیاد، نور ناکافی 

 در محیط کار: های کاری استرس ردالیلیسا

 مدرن یفناوری ها 

 شغلی آزارهای  
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 کم حقوق  

 ها شدن سازمان کوچک  

 مدیریت سبک 

 :آن در محیط کار یشاخص هاو  مفرط  یخستگ

 صیتشخو  است یجیروند تدر کیبلكه  ستیاتفاق ن کیو  مشكل سازمان است ابتدااز  فرطم یخستگ

 .مهم است یشغل یاسترس ها ریعالئم آن از سا

 عبارتند از: کار طیمفرط در مح یخستگ یشاخص ها 

  یعاطف و یروح یخستگ 

 تیشخص فیتضع 

 بودن دیاحساس مف کاهش 

 مفرط: یخستگایجاد مراحل 

 : ییمرحله ابتدا -1

 نسبت به  یخوردگ بیو عدم عالقه به کار و حس توهم  و فر یزاریو ب یکارگر احساس خستگ

 .کار دارد

  با تند  یکالم یبرخورد ها مواد مخدر، ایو  گاریمصرف س شیافزامانند  استرس یهانشانهبروز

 .گرانیبا د یشمچ یاز برخورد ها زی، پرههمكاران و سرپرستان

 در محیط  شدن تیو احساس اذ گرانیاز د یبه دور لیم  ،خوردندر عادات خواب و غذا  رییتغ

 کار.

 :یانیمرحله م -2

 ی، کاهش بهره ور ادیز لیو تعج ریتاخ ،یتر  شدن عادات کار میوخ. 
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 گرانیو تعارض با د یافسردگ  ت،یعصبان شیاز همكاران، افزا یشدن و دور زولهیا. 

  گلو و دهان،  یدرد و کمر درد، خشكمزمن، سر یخستگ مانند استرس یكیزیف یهانشانهبروز

 یعصب یهاکیت نه،یدرد قفسه س ،ی، مشكالت پوست، تپش قلبیادرار مشكل

 :یانیمرحله پا -3

 قابل برگشت از دست دادن کامل عالقه به کار ریغ حس.  

 نسبت به کار یکامال منف دید. 

 ار.و نهایتا ترک ک از کار یمزمن و طوالن یها بتیکم و غ یلیبه نفس خ اعتماد 
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  مكانیكی در محیط کارزیان آور عوامل: 

 مكانیكی خطرات:  

از  اجسام رها شدهشامل برخورد با قسمت های متحرک دستگاه و ماشین آالت و برخورد خطرات مكانیكی 

با  زنی، جوشكاری، برشكاری، تراشكاری سنگ در اثر پرتاب شدهبرخورد قطعات و مواد یا با افراد و  طبقات

 .باشدمی دست، صورت و بدن افراد

ای از قطعات ثابت و متحرک است که بر روی قطعه یا محل مورد نظر اعمال نیرو کرده و ماشین مجموعه

باعث تغییر شكل یا انجام کاری میشود. هرگاه منطقه عملیاتی ماشین یا بخشی از قطعات متحرک که دارای 

برخورد دست یا قسمتهایی از بدن با آن وجود داشته باشد، به  باشند، فاقد محافظت باشد و امكانانرژی می

شود. خطرات مكانیكی در اثر برخورد با اجزای ماشین ناایمن به آن ماشین ناقص یا ماشین ناایمن گفته می

 شرح ذیل است:

  تسمه ، ، وینچشفت ها، نوار نقالهمانند  ماشین آالتاجزای متحرک بین اعضای بدن گیرافتادن ،

  و ... در حال گردش، تراشكاری در ماشین تراش، فرزکاری پره هایزنجیر، ، پولی

 دستگاهی که دارای حرکت رفت و برگشتی و بین اجسام متحرک دست و اعضای بدن شدگی  له

  .مثل ماشین صفحه تراشفاصله بین قسمتهای متحرک در انتهای کورس کم باشد 

  سوختگی و  و  شوک تواند باعثمی)ر بخار و آب داغ مثل لوله های عبوسطوح داغ و سرد برخورد با

 .( شود و سقوط پرت شدن کارگر در نتیجه عدم تعادل

  دنده درگیر  دو چرخبین ) کشیده شدن قسمتی از بدن به داخل دستگاهگیر کردن دست و لباس و

  (4دارای خطر به داخل کشیده شدنهای محل و های دواربا هم، چرخ و زنجیر یا غلتك

 در اثر ورود دست و اعضای بدن در محدوده خطر دستگاه   اعضای بدن ده شدنبریجاد ضربه و ای 

 برخورد با ماشین آالت در اثر تغییر فاصله آنها با دیواره ها و سایر ماشین آالت  

 

                                                 
4
NIP Point
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 پیشگیری از حوادث مكانیكی 

 تعیین مسیر عبور لیفتراک و ماشین آالت حمل و نقل   

 اصالح مسیر رفت و آمد و نصب حفاظ(ز سر خوردن، پرت شدن و سكندری رفتنپبشگیری ا ( 

 نظافت سطوح و جمع آوری گل و الی و رفع لغزندگی ها 

  سكوی کار مناسبایجاد و استفاده از و در مسیرهای شیبدار وجود دستگیره 

  ل و نقلحم باالبرها  و ماشین آالت، جرثقیل و استفاده ایمن از وسایل حمل و نقل برقی 

 در محل کار جمع آوری اشیاء تیز و برنده و فلزات بدون عالیم هشدار دهنده 

 کارگران و عابران( از باالی سر افراد ) با بار یا بدون بار( عدم عبور جرثقیل ( 

  فعالیت جرثقیل دوده عملیاتی ماشین آالت وور افراد غیر مجاز در مححضعدم  

 ت سنگین و عدم دید اپراتوررعایت نقاط کور دستگاه و ماشین آال 

  استراحت یا در زمانی که فعالیتی صورت نمیتوقف و خاموش کردن کلیه وسایل نقلیه در زمان-

 گیرد

 شرایط ترک دستگاه یا زمان جابجایی اپراتور تجهیزات سنگین 
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 حمل و بارگیری خطرات واژگونی ماشین آالت 

 سرعت زیاد 

 پیچ هاي تند و نداشتن دید کافي 

 درجه( 11)حد اکثر  یب زیاد جادهش 

 برابر عرض بزرگترین ماشین آالت( 5/2اقل )حد عرض کم جاده 

 نداشتن عالیم رانندگي و تابلو هاي هشدار 

 ناهمواري هاي زمین و لغزندگي پس از بارندگي 

 برم( نداشتن لبه کناري جادهBerm ) 

 نقلیهکنترل وسیله  در بي تجربگي راننده و عدم توانایي 

 داروهاي روانگردانمواد مخدر و ا مصرف یخواب آلودگي مرکز و عدم ت 
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 آالت انواع حرکات ماشین 

یی از قطعات با حرکت ها مثالو چرخ طیارها  ها نگیکوپلها(،  مته و مرغك، محورها)شفت چرخشي:حرکت 

 چرخشی هستند.

 حرکت رفت و برگشتي یا عرضي

که برای  هایی غلتكدنده، چرخ زنجیر، نوار نقاله و  رختسمه و قرقره، چ :(NIP Point)نقاط گیر

هایی از نقاط گیر  نمونه رندیگ یمدهی، مخلوط کردن یا عملكردهای فرایندی مورد استفاده قرار  شكل

چرخند، ایجاد نقاط  آالت که به طرف همدیگر یا به طرف اجزاء ثابت می یی از این ماشینها قسمتهستند. 

 .کنند یمگیر 

کاری  دهنده، دستگاه تراش، سنگ فرز و ماشین سوراخ شكل های ماشیناره و سنگ سمباده،  ي:تراشكار

 دهد یم. به محلی از ماشین که برش را انجام شوند میآالت با حرکت تراشی محسوب  یی از ماشینها نمونه

 ا خطر در نقطه عمل متمرکز شده است.ه دستگاهنقطه عمل گویند و در این 

 متر در ثانیه است. 45ای  در اره تسمه ها فلكهمحیطیِ مجاز  * حداکثر سرعتِ

که  شوند میدر این نوع حرکات دو جزء ماشین به هم نزدیك  کاري، قیچي کاري و خم کاري: سوراخ

یی از این حرکت شامل پانچ کردن، ها نمونهثابت باشد.  ها آنممكن است هر دو جزء متحرک و یا یكی از 

. در این حالت نیز خطر در نقطه عمل باشد میمنگنه کردن و حك کردن نقش قیچی کردن، خم کردن، 

 متمرکز شده است.

 ابزار هاي ماشینتدابیر ایمني در کار با 

 اند از: ابزار عبارت های ماشینتدابیر ایمنی در کار با  نیتر عمده

  دیآ یمترین کار به شمار  ی مناسب، که مهمها حفاظتمجهز کردن دستگاه به. 

 فاده از عینك حفاظتیاست 

  ی مخصوصها یتورپوشاندن سر با کاله یا 

 .بستن محكم قطعه کار به وسیله گیره روی میز کار و عدم نگهداری آن با دست 

  ی آزاد و عدم استفاده از دستكشها لبهی گشاد با سر آستین و ها لباسعدم استفاده از 

 )شده  جهت بررسی و بازدید سوراخ انجام استفاده از یك سیم، برس و یا چنگك فلزی )و به انگشت

 ها برادهبعد از توقف کامل ماشین و خارج کردن 
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  ابزار های ماشینانواع ایمنی کار با 

 ماشین مته -

 . همچنینرود یمماشین مته، ماشین ابزاری است که برای سوراخ کردن فلز، چوب یا مواد دیگر به کار 

ی، فرزکاری، تو درآر کامستفاده از نصب ابزارهای مخصوص بر روی آن، عملیات دیگری مانند با ا توان می

 ی در داخل سوراخ( را توسط این ماشین انجام داد.نینش عقبتراشی و جاخالی کردن )

 ماشین سنگ سمباده  -

مقدار کمی فلز از  تكمیل کردن و پرداخت قطعه کار از طریق برداشتن به منظورابزار  های ماشیناین گروه از 

در این صورت سطح تولیدشده کامالً و شده بسیار ناچیز بوده  . مقدار بار برداشتهکنند یمروی سطح کار عمل 

بستگی به اهمیت مقدار دقت و  شود میپرداخت خواهد شد. مقدار باری که برای سنگ زدن در نظر گرفته 

 اندازه قطعه خواهد داشت. 

 پیشگیري هاي راهاده و خطرات عمده ماشین سنگ سمب -

پرداخت، متالشی شدن سنگ  های ماشینترین حادثه در کار با  متالشی شدن سنگ سمباده: مهم .1

 کاربرده شوند. نوشته نشده، نباید به ها آنیی که سرعت مجاز روی ها سنگسمباده است. 

 جلوگیری از متالشی شدن سنگ سمباده به شرح زیر است: به منظورنكات  نیتر عمده

 ابجایی و نگهداری سنگ سمباده به طریق صحیحج 

  ی جدید و نو از لحاظ ترک و شكستگیها سنگبررسی 

 ترین سرعت آزمایش سنگ جدید قبل از استفاده با بیش 

 سوار کردن مناسب سنگ 

  رعایت سرعت مجاز 

 راحتی کار 

 حفاظ گذاری 
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 خصوصاًت در روی دستگاه، ی شفافِ ثابها و حفاظاستفاده از عینك حفاظتی  جراحات چشمی: .2

 ضروری است. ها پرتابهای ثابت، برای جلوگیری از ه دستگاه

ی بسیار زیاد سوز آتشی و ساییدن آلیاژهای منگنز و آلومینیوم، خطر کار پرداختدر  ی:سوز آتش .3

ی، عبارت است از تهویه هوای محل و اطمینان از عدم سوز آتشاست. نكات عمده در کاهش خطر 

 غبارهای قابل انفجار و اشتعال. وجود گرد و

ی و کار پرداخت های فعالیتخطر برای تندرستیِ کارگران درگیر با  نیتر عمده خطرات سالمتی: .4

. لذا عالوه بر تهویه مناسب، استفاده وسایل حفاظت از دستگاه تنفس باشد میساب، سیلیكوزیس 

 .شود میتوصیه 

 تراش هاي ماشین -

تراش، تغییر در اندازه قطعات،  های ماشینابزار نامید. وظیفه اصلی  های اشینمپدر  توان میماشین تراش را 

یی ها کارگاهتراش است. بخش اعظم فعالیت  رنده، پرداخت کاری با یك یا چند عمل برش و تنظیم ها آنفرم 

 . شود میتراش انجام  های ماشینفلزکاری، با 

 زیر دارا هستند: های ماشینداد را به ترتیب ترین تع از نظر تعداد حادثه به ازا هر ماشین، بیش

 یبر چوب های ماشین 

 ی فلز بریها اره 

 ی برقیها پرس 

 مته های ماشین 

 تراش های ماشین 

 ی فوق در کارخانجات کوچك تولیدی است.بند رده

 پیشگیري  هاي راهتراش و  هاي ماشینخطرات عمده 

  به طرف شخص ها برادهخارج شدن یا پرتاب شدن 

 دیگر بدن بین قطعه کار و رنده های قسمتن دست و گرفته شد 

  متحرک ماشین های بخشیی از بدن با ها قسمتبرخورد 

  سقوط سه نظام یا چهار نظام روی پای افراد، هنگام سوار و پیاده کردن نیز یكی دیگر از مواردی

 است که باید به آن اشاره کرد.

  اندازی دستگاه، از حوادث رایج در دستگاه تراش فراموش کردن برداشتن آچار از روی سه نظام و راه

 است.

 جهت پیشگیري از حوادث کار با دستگاه تراش باید اصول زیر را رعایت کرد.
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ی مچی را از خود دور کرده، موهای بلند ها ساعتشال گردن، لباس گشاد و دستكش بلند، حلقه و  .1

 را باید با سربند پوشاند.

 مون دستگاه تراش همیشه در هنگام سكون دستگاه انجام شود.باید کلیه تعمیرات، سرویس و آز .2

 متحرک و چرخنده دستگاه نزدیك شد. های بخشنباید به  .3

 مخصوص استفاده شود. گاه هیتكهنگام تعویض سه نظام و یا چهار نظام، از  .4

 نباید آچار سه نظام و دیگر ابزار تعمیراتی را روی دستگاه رها کرد. .5

 حفاظتی استفاده کرد. های ماسكعینك و از وسایل حفاظتی مانند  .6

 باید از برس و جاروب دستی استفاده کرد.  ها برادهی آور جمعبرای  .7

 حفاظ گذاریباید به طور مناسبی  ها فلكهو تسمه  ها دنده چرخگردش مانند  در حال های قسمت .8

 شوند.

 فرز هاي ماشین -

 دنده چرخآوردن شیارهای مستقیم و مارپیچ و فرز برای تراشیدن سطوح به اشكال مختلف و در های ماشیناز 

و  تر عیسر. از این ماشین برای تراشیدن سطوح، به شكلی کنند یمو عملیات دیگر استفاده  پیچ بریتراش و 

 .کنند یمی بیشتر استفاده دقت کارتمیزتر از ماشین صفحه تراش، و همچنین 

 م کرد:به دو دسته تقسی توان میفرز را به طور کلی  های ماشین

 ماشین فرز عمومی 

 فرز مخصوص های ماشین 

. ماشین فرز افقی دارای محور شود میفرز افقی و عمودی تقسیم  های ماشینفرز عمومی خود به  های ماشین

. از این ماشین بیشتر برای کند یمعرضی و قائم حرکت -افقی است و میز آن در سه جهت عمود بر هم طولی

 .کنند یماستفاده  فرم تراشیقیم و مارپیچ و تراشیدن سطوح و شیارهای مست

ماشین فرز عمودی ساختمانی مشابه ساختمان فرز افقی دارد با این تفاوت که محور آن قائم است و میز آن 

ز این ماشین بیشتر برای تراشیدن سطوح به وسیله فرزهایی که . اکند یمدر سه جهت عمود بر هم حرکت 

 .شود میقرار دارد استفاده  ها آنروی پیشانی  شان برندهلبه 

 فرز هاي ماشیننكات ایمني در رابطه با  -

 توجه گردد تیغه فرز تیز و سالم و آماده کار باشد. .1

هنگام تنظیم کار جهت جلوگیری از بروز حوادث ناشی از برخورد دست با تیغه کار، بایستی دست را  .2

 به اندازه کافی از تیغه فرز دور نمود.

 عمودی از بار زیاد و حرکت سریع نیز باید خودداری شود.هنگام کار با فرز  .3
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سرعت و بار را باید همیشه محاسبه و تنظیم نمود. همیشه بار باید در جهت عكس گردش تیغه فرز  .4

 قرار داده شود.

 نكات ایمني در طراحي ماشین -

 الً متوقف شود.برای عملیاتی از قبیل بارگیری، تخلیه، تمیز کردن، تنظیم و تعمیر، ماشین باید کام 

 باید طوری طراحی شوند که به هنگام اعمال نیرو، به  چرخ داری ها کنترلو  ها اهرم، ها رهیدستگ

 صورت ساکن باشند.

 

 کاری ماشین یها کارگاهنكات ایمنی در طراحی 

 انجام  به منظورفضای وسیعی  ها آنابزار باید طوری کار گذاشته شوند که در اطراف  های ماشین

انجام عملیات  به منظورمختلف وجود داشته باشد. در کارگاه بایستی فضایی مناسب کارهای 

ا ساخته شود. عالوه بر آن فضای کارگاه بایستی دارای اتاق مجزا ه دستگاهتعمیراتی و امتحان کردن 

 ی باشد.کش نقشهبرای انجام کارهای دفتری و 

 را داخل یا خارج کرد.  ها نیماشا بتوان به راحتی و راهروها باید به اندازه کافی پهن باشند ت ها کناره

سانتیمتر پهنا داشته باشند به شرط آنكه محل عبور لیفتراک نباشند.  90باید حداقل  ها کناره

 ی شوند.کش خطبایستی  ها کنارهعبور و مرور و  های محلتمامی 

 نكات ایمني مربوط به متصدي دستگاه )اپراتور(

 کار با دستگاه به اپراتور داده شود. نحوهبا  ی الزم در رابطهها آموزش 

  کامل به اپراتور  به طوریی حفاظتی، بایستی ها روشمقررات ایمنی، توسعه و گسترش عادات و

 آموزش داده شوند.

 رعایت قوانین و مقررات حفاظتي

د ملزم به رعایت ا باید متناسب با نوع ماشین تدوین شوند و کلیه افراه کارگاهقوانین و مقررات حفاظتی در 

 باشند. ها آن

 آالت اصول حفاظ گذاری ماشین 

 در تهیه و ساخت حفاظ باید نكات زیر مراعات گردد:

 اطمینان باشد. م ثر و قابل ها آنمحل  .1

 از تماس بدن یا لباس افراد با اجزاء خطرناک ماشین یا تجهیزات جلوگیری نماید. .2

کاری یا  کاری خودکار، م ثرتر از روغن نگردد. روغن ، آزمایش، تنظیم و تعمیر ماشینکاری روغنمانع  .3

 دستی است. گریس کاری
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 بر حسب نوع ماشین، شرایط کار، دوام و استقامت الزم را داشته باشد.  .4

باید جزء ثابت ماشین یا تجهیزات باشند و از دسترسی به منطقه خطر در حین کار  ها حفاظ .5

 جلوگیری کنند.

کاری یا بازرسی و  به دالیلی چون تغذیه دستگاه، دسترسی برای روغن ها حفاظ اندازه منافذ در حفاظ:

تر باشد دسترسی از طریق  پایش عملیات ماشین ممكن است دارای منافذی باشند که هرچقدر منفذ بزرگ

 . شود میآن به یك نقطه معین بیشتر 

 شده باشند: ممكن است از مصالح زیر ساخته ها پوششیا  ها حفاظ: جنس حفاظ

  یا توری فلزی که روی قابی از  رخ داراز اجزای فلزی، قطعات ریختگی، ورق آهن پر یا مشبك، فلز

 نبشی، لوله یا میله سوار شده باشد.

 .از چوب، پالستیك و یا مصالح دیگری که مناسب با وضع کار باشد 

فاده ماشین و حفاظ ست، و همچنین محیط استها آنطراح باید نیروهایی که هدفِ حفاظ، مقاومت در برابر 

را در نظر بگیرد. معیار استحكام حفاظ مقاومت در برابر نیروی ناشی از تكیه دادن یا افتادن فرد بر روی آن 

. باشد میاست و در بعضی موارد مقاومت در برابر نیرو و انرژی ناشی از اجزاء شكسته و مواد داخل ماشین 

ی خورنده یا گرمای بیش از حد( بر روی میزان ها تسیمفاکتورهای محیطی )مثل ریزش پیوسته ذرات، 

 استحكام حفاظ اثرگذار خواهند بود.

 اقدامات حفاظتی در کار با وسایل انتقال نیرو 

توسط عامل مكانیكی، هیدرولیكی و یا بادی )پنوماتیكی( از محرکه اصلی انتقال داد. اکثر  توان مینیرو را 

ی اولیه از اجزاء انتقال نیرو )ترانسمیسیون( استفاده ها محرکیا سایر برای انتقال نیرو از موتور  ها نیماش

مالشی. در نقاطی  های غلتكدنده و  اند از تسمه، قرقره، طناب، زنجیر، چرخ عبارت ها آنترین  که رایج کنند یم

 یجزانیز از ا ها نگیکوپلی چرخشی و محورها. گیرد مینقاط گیر شكل  رسند یمکه این اجزاء به یكدیگر 

 . باشد میحرکت چرخشی  ها آنانتقال نیرو هستند که خطر 

حفاظ باید از دسترسی اطراف، باال، زیر یا از بین حفاظ به نقطه خطر جلوگیری کند و همچنین  حفاظ:

دارای اینترالکی باشد که در هنگام برداشتن حفاظ منبع انرژی ماشین را قطع کند. تا جایی که ممكن است 

 کاری تنظیم و بازرسی را از بیرون حفاظ بدون برداشتن آن بدهد. ان انجام روغنحفاظ باید امك

اگر حفاظ دارای دریچه دسترسی است باید برای دریچه یك سیستم حفاظتی از  هاي حفاظتي: سیستم

نوع اینترالک یا حسگر در نظر گرفته شود تا به محض باز شدن آن منبع انرژی ماشین را قطع کند، 

کننده اضطراری در محدوده دسترسی اجزاء خطرناک باید موجود باشد تا  کلید خاموشهمچنین یك 

 که حفاظ برداشته شد و انرژی ماشین قطع نشد فرد در معرض خطر از آن استفاده کند. هنگامی



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

108 

 

 

 

تجهیزات مكانیكی انتقال نیرو که در دسترس افراد نیستند نیازی به  فاصله و قرار دادن در محل خاص:

فوت بین سیستم انتقال نیرو تا محل تردد  8تا  7اری ندارند. در اغلب موارد فاصله عمودی حدود حفاظ گذ

ی کمتر از مقدار یادشده، انجام حفاظ گذاری با استفاده از ا فاصله. در صورت وجود شود میافراد توصیه 

فوت  8باید  ها حفاظ ی مشبك، دیوارها یا دیگر مصالح ساختمانی ضروری است. حداقل ارتفاع اینها ورقه

هایی  و محل ها حفاظمحصور دسترسی داشته باشند. در  های محلدیده به  باشد و فقط باید کارگران آموزش

که خطر تماس با سیستم انتقال نیرو وجود دارد باید از عالئم هشداردهنده استفاده نمود. ذکر این موضوع 

سیستم انتقال  بایست میی به سیستم یا برداشتن حفاظ حتماً در کلیه عالئم الزامی است که پیش از دسترس

 نیرو را کامالً متوقف ساخت.

 )اقدامات حفاظتی در رابطه با نقطه عمل )بخش عملیاتی ماشین 

که بسته  شود مینقطه عمل محلی است که کار اصلی ماشین در آن انجام 

 کرد.یی حفاظتی زیر استفاده ها روشاز برخی از  توان میبه نوع ماشین 

  ها حفاظانواع 

باید از دسترسی  (:Enclosure guardsمحصورکننده) هاي حفاظ

از هر سو )پایین، باال، یا  ها لباسو دیگر اجزاء بدن و  ها دستانگشتان، 

اطراف حفاظ( به نقطه عمل پیشگیری کند. حفاظ باید به ماشین ثابت و 

بسته کردن به  یی که برای باز وها بستو  ها چیپمحكم شده باشد و از 

ها باید امكان رویت نقطه عمل را  ابزاری خاص نیاز دارند استفاده کرد. حفاظ

 فراهم کنند.

 

(: نیاز است حفاظ بعضی از Interlock guards) اینترالک هاي حفاظ

اندازی، تنظیمات یا نگه  ی قابل حرکت برای راها چهیدردارای  ها نیماش

. دارند یمنجام چنین کارهایی حفاظ را بر داشت باشد و در انواع دیگر برای ا

که در هر دو نوع باید اینترالک شده باشد تا با برداشتن حفاظ ماشین از 

  حرکت بازبماند.

که قابلیت تنظیم برای  (:Adjustable guardsحفاظ قابل تنظیم)

 قطعات مختلف را دارند.

برای  ها قالبناک پرس استفاده کرد که ی قابل تنظیم برای منطقه خطرها حفاظتاز  توان می* هنگامی 

 مدت طوالنی استفاده شوند. 
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و عملیات خاص مورد استفاده قرار  ها نیماشکه برای  (:Special guardsاختصاصي) هاي حفاظ

 .رندیگ یم

دستگاهی مانند فرز ممكن است در کلیه جهات خطرناک باشد. بنابراین  (:Ring guardsي)ا حلقهحفاظ 

( ضمن فراهم نمودن امكان تماس قطعه کار در دهد یم)که دور تا دور تیغه را پوشش ی ا حلقهحفاظ 

 .کند یممنطقه خطر از تماس بدن با آن جلوگیری  های بخشی خاص، با حفاظت از دیگر ا محدوده

و  پوشاند یمرنده نجاری را  برندهکه قسمت  (:Leg of mutton guardي یا زانویي)ا چهیماهحفاظ 

حرکت قطعه چوبی بر روی میز رنده، حفاظ نیز به صورت افقی از جای خود جابجا شده و از روی همزمان با 

 .رود یمرنده کنار  برندهقسمت 

دارای حفاظ هودی هستند که روی تیغه  معموالًی مدور ها اره (:Hood guardهودي )روپوشي() حفاظ

حفاظ به صورت شناور به سمت باال حرکت  و در هنگام حرکت قطعه کار به طرف تیغ اره پوشاند یماره را 

 .کند یم

 
از تماس افراد با سنگ جلوگیری کرده  (:Grinding wheel guardsحفاظ دستگاه سنگ سمباده)

شده از روی قطعه کار و قطعات ناشی از متالشی شدن احتمالی سنگ  و همچنین جلوی پرتاب ذرات برداشته

االمكان  حتی بایست میشده و اندازه دهانه آن  ی ساختهتر محكممواد  از ها حفاظ. نسبت به سایر گیرد میرا 

دارای سیستم تخلیه ذرات ناشی از عملیات و همچنین  ها حفاظدارای کمترین مقدار باشد. ممكن است این 

 باشند. گاه هیتكگاهی محكم و با استقامت کافی برای قرار دادن  دارای تكیه
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 ي حفاظتياه ستمیس

یی حفاظتی استفاده کرد که از ادامه ها ستمیساز  توان میورت ممكن نبودن حفاظ گذاریِ نقطه عمل، در ص 

 .کنند یمکار دستگاه در صورت وجود دست یا انگشتان در منطقه خطر جلوگیری کرده و دستگاه را متوقف 

کامالً محصور و بسته در این روش تغذیه دستگاه از شكاف یا محفظه  تغذیه اتوماتیك یا نیمه اتوماتیك:

جهت  توان میهای مختلفی همچون فشار هوا، نیروی ثقل، عملیات مكانیكی و غیره  . از مكانیزمشود میانجام 

 تغذیه استفاده کرد.

را جهت تغذیه  ها آن توان میکه  اند شده از صفحاتی تشكیل ها چهیدر: این یا موانع متحرک ها دروازه

ت بازنموده و پیش از شروع به کار مجدداً به دستگاه بست. بدیهی است که دستگاه یا خارج نمودن محصوال

 اندازی مجدد و آغاز به کار ماشین وجود نخواهد داشت. امكان راه ها چهیدردر زمان باز بودن این 
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حضور انگشتان یا دست را در منطقه خطر حس کرده و مانع شروع به کار کردن  ها ستمیساین  حسگرها:

ی انتخاب شوند که زمان ا فاصلهباید همواره در  ها ستمیس. این شوند مییا بالفاصله متوقف  دستگاه شده

 کافی برای متوقف نمودن دستگاه در اختیار باشد. 

 كیفتوالكتریی ها ستمیس(، Matsهای ایمنی ) زیر پایی توان مییی حسگر ها ستمیساز انواع 

(Photoelectric) هر عاملی که  ها آنو در  کنند یمهای فتوالكتریك کار  )که با پرتوهای نوری و سلول

 های میدانهای الكترومغناطیسی )یا  میدانمنجر به قطع پرتو گردد موجب توقف ماشین خواهد شد(، 

 الكتریكی و یك آنتن میدانمدار  ( )که با استفاده از یكRadio Frequency Fieldفرکانس رادیویی( )

کارگر بر روی قابلیت  های کفشی چون رطوبت و میزان هدایت الكتریكی مغناطیسی ایجاد کرده و عوامل

 ( را نام برد.Mechanicalیی مكانیكی )ها روش( و باشند یماعتماد این سیستم تأثیرگذار 

ی تنظیم ا گونهاپراتور به اجزای متحرک ماشین متصل و به  یهادست: یي حفاظتي پس زنندهها ستمیس

 ها به خارج از منطقه خطر کشیده شوند. ه برای انجام کار فعال شود دستکه هر گاه دستگا گردد می

ی هاشده که در یك انتها به دست كیلیی تشها تسمهو  ها طناباز  یي حفاظتي بازدارنده:ها ستمیس

ایمن از  اند که فقط در محدوده شده و طوری تنظیم شوند میاپراتور و در انتهای دیگر به جای ثابتی وصل 

 .دهند یمی اپراتور اجازه حرکت هاشده به دست یینقبل تع

که استفاده از  کند یمبه صورت جارویی اجزاء بدن را از منطقه خطر دور  یي حفاظتي جارویي:ها ستمیس

این سیستم ممنوع است زیرا خود خطرساز بوده و موجب گیر کردن و له شدن بدن بین این وسیله و قطعات 

 .شود میماشین 

اندازی ماشین مستلزم درگیری همزمان هر دو دست از طریق دو کلید  برای راه و دستي:ي دها کنترل

. فاصله زمانی بین فعال کردن هر دو کنترل دارای محدودیت است که این محدودیت از باشد میجداگانه 

مل . فاصله محل نصب کنترل دو دستی تا نقطه عکند یماندازی هر دو کنترل توسط یك دست جلوگیری  راه

ی باشد که بعد از شروع حرکت ماشین از دسترسی دست به نقطه عمل جلوگیری کند ا اندازهماشین باید به 

از رابطه حسگرها استفاده کرد. اگر بیش از یك کاربر روی  توان میکه برای به دست آوردن این فاصله نیز 

 دستی جداگانه وجود داشته باشد.باید یك کنترل دو  ها آنیك ماشین مشغول کار باشند برای هر کدام از 

: امكان قرار دادن یا برداشتن قطعه کار را در نقطه عمل ماشین بدون ورود دست ممكن ابزار تغذیه دستي

ها و تجهیزات مشابه  پرس های نواری، اره ها، رنده های رو میزی، های از قبیل اره . در برخی از ماشینسازد یم

دارد. نمونه دیگر از  ها و انگشتان را از نقطه عملیاتی دور نگه می و دستدیگر این ابزارها کاربرد داشته 

های فشاری در هنگام کار با انواع وسایل درودگری و جهت پیشگیری از  گونه وسایل استفاده از دستگیره این

 . باشد میبرخورد با تیغه اره یا رنده به هنگام کار کردن 
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بلكه  کند ینمشداردهنده از دسترسی به نقطه عمل پیشگیری یك مانع ه موانع و عالئم هشداردهنده:

. عالئم هشداردهنده شامل عالئم سمعی یا سازد یمافراد را نسبت به وجود منطقه یا عملیات خطرناک آگاه 

 .شوند میبصری هستند که همراه با سایر اقدامات حفاظتی نقطه عمل به کار گرفته 

رها در انواع الكتریكی، مكانیكی، پنوماتیكی یا دیگر اشكال هستند گاین کنترل کنترل گر توقف اضطراري:

که برای توقف یا قطع ماشین به هنگام وقوع شرایط اضطراری)مثل گیر کردن قسمتی از بدن در ماشین یا 

. برای ابندی یمگرها اولویت که در هنگام استفاده بر سایر کنترل رندیگ یمنقطه عمل( مورد استفاده قرار 

گرهای قطع ی نیز موجود باشد. کنترلا جداگانهاندازی مجدد ماشین بعد از توقف اضطراری باید کنترل گر  راه

گرهای ماشین هستند و باید قرمز رنگ بوده و به طور واضح تر از سایر کنترل بزرگ معموالًاضطراری 

نگام وقوع شرایط اضطراری آالتی که ه گذاری شده باشند و با حداقل انرژی فعال گردند. در ماشین برچسب

درگیر انجام کار هستند، باید پدال پایی قطع اضطراری وجود داشته باشد. اگر بر روی یك  ها دست ها آندر 

ی متفاوتی داشته باشد، باید در هر موقعیت در محدوده دسترسی وی یك کنترل ها تیموقعماشین، کاربر 

ی ها لهیمی حساس به فشار، ها اهرمممكن است از  ها نیماشگر قطع اضطراری موجود باشد. در بعضی از 

موجب  ها آنی ایمنی متوقف کننده استفاده شود که کشیدن یا هل دادن ها کابلایمنی متوقف کننده یا 

 توقف کامل ماشین گردد.

برای جلوگیری از دورهای اضافی ناخواسته ماشین باید از مكانیسم ضد  ضد تكرار:حفاظتي یي ها ستمیس

 استفاده کرد. تكرار

، در نتیجه کنند یمیی هستند که به باال و پایین حرکت ها قسمتدارای  ها پرسآالتی مثل  ماشین ترمزها:

ی نورد ها دستگاهیی مثل ها نیماشباید دارای ترمز مكانیكی برای جلوگیری از سقوط جزء باال رفته باشند. 

. مسافت طی شده توسط کنند یماستفاده در شرایط اضطراری از جریان معكوس  ها غلتكبرای توقف 

ثانیه بعد از قطع انرژی  1-2درصد سرعت محیطی باشد. ترمزهای الكترونیكی  5/1باید حداکثر  ها غلتك

 .باشند یمماشین قادر به توقف حرکت چرخشی 

 دشون میی پایی فعال ها کنترلیی که با ها نیماش: برای جلوگیری از توقف غیر عمدی ي پایيها کنترل

نشینی داشته باشد(  ی که پدال از لبه حفاظ مقداری عقبا گونهروی پدال پایی را با یك حفاظ )به  توان می

اندازی باید  توجهی نیروی مقاوم بوده و همچنین در هنگام راه پوشاند. پدال پایی باید دارای مقدار قابل

 مقداری مسافت جابجایی داشته باشد.

در حین فرایندهای نظافت، نگه  گرهاکنترل: این ملكرد با انرژي پاییني حرکت آهسته و یا عها کنترل

، برای روشن و خاموش شدن سریع باشد میاندازی که نیاز به جابجایی و حرکت اجزاء ماشین  داشت یا راه

 .رندیگ یمماشین مورد استفاده قرار 
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طرات ماشین را در حین توانند خ می ها کنترل: این ي عملكرد با نیروي کم و سرعت کمها کنترل

اندازی، تعمیرات یا تمیز کاری کاهش دهند. ممكن است هم دارای مد سرعت با انرژی نرمال و هم دارای  راه

مد سرعت با انرژی پایین باشد. همیشه توقف کامل ماشین ارجحیت دارد، مگر اینكه نیاز به سرعت پایین و 

 د.اندازی تعمیرات و یا نظافت باش اینچی برای راه

ی حرکتِ حفاظ گذاری شده یا فرورفته، از ها کنترل ي حرکت )کلیدهاي روشن و خاموش(:ها کنترل

 .کنند یمروشن شدن یا فعال شدن تصادفی ماشین خودداری 

خودی تسمه یا  که حرکت خودبه -ها پرسآالتی مثل  در ماشین توان میبا قطعاتی  ها بلوکاز  بلوک ایمني:

 به عنوان مانع استفاده کرد. -اهند بودخطرساز خو ها قسمتدیگر 

آالتی است که به دلیل گاز گرفتن تیغ  ی از ماشینا نمونهدستگاه اره گرد  وسایل جلوگیري از پس زدن:

اره توسط الوار، در آن امكان پس زدن قطعه کار وجود دارد. نصب یك تیغه جداکننده که مانع از گاز گرفتن 

 ن حرکت آسان الوار از پس زدن قطعه کار نیز جلوگیری کند.ضم تواند میتیغه اره خواهد شد 

امكان قفل شدن ماشین باید در حین تعمیر و نظافت، هر دستگاه و :  Lock out/Tag outي ها هیرو

باید حتما در طی در غیر اینصورت . تا از راه اندازی و وارد ساختن صدمه به افراد ممانعت شود داشته باشد

غیر عمدی ماشین  و عمدیاز فعال کردن تواند می ها هیرواین ابلوی هشدار استفاده شود. از نصب تزمان کار 

 کند.جلوگیری 

کردن  Lockoutکه  کند یمخاطرنشان  ZMS: وضعیت (ZMSقرار دادن دستگاه در حالت صفر )

ان منبع انرژی اصلی ماشین یا سیستم، ممكن است همه منابع انرژی را حذف نكند و همچنین خاطرنش

ی دقیق و مفصل موجب اطمینان از ایمن بودن ماشین یا سیستم برای حفظ و نگه داشت، ها هیروکه  کند یم

 .شود میاندازی و یا نظافت  راه
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 اقدامات کنترلی و بهبود شرایط محیط کار سلسله مراتب  

 (حاللها وحذف سرب  و نظیر حذف آزبست) مخاطره حذف  

  (اد کم خطر به جای مواد پرخطرجایگزین کردن مو)جایگزینی  

 ارتعاش(سروصدا و دستگاه تولید کننده  محدود سازیمانند ) و ایزوله دستگاه جداسازی 

  (از نظر زمانو یا مكانی  فاصلهایجاد از طریق )تفكیك 

  (اتوماسیون فرایند، محصورکاری، حفاظ گذاری)کنترل های مهندسی 

 (افراد با عامل زیان آور کاهش زمان مواجهه مدیریتی) چرخش کاری، جابجایی، کنترل های 

 (کششی –) عمومی ، موضعی، دهشی  تهویه 

 وسایل حفاظت فردی استفاده از 

همواره اولویت اول در بهبود شرایط محیط کار، حذف عامل خطر است. به عنوان مثال از آنجا که امكان 

و بنزن و سرب وجود ندارد یا بسیار مشكل ایجاد شرایط ایمن کافی برای کار با مواد خطرناک مانند آزبست 

است و خطرات کار با این مواد هم بسیار زیاد است، حذف این مواد خطرناک از چرخه تولید در اولویت بهبود 

 شرایط کار قرار دارد.

در مورد سایر عوامل زیان آور نیز اولویت اول، باید حذف عامل زیان آور از منبع تولید آن عامل باشد. به 

کنیم که صدا را از محل تولید حذف کنیم وان مثال در مورد وجود سر و صدا در محیط کار، ابتدا سعی میعن

 و عوامل تولید کننده صدا را از بین ببریم. 

در صورتی که امكان حذف کامل عامل مخاطره وجود نداشته باشد، به دنبال جایگزینی با عوامل کم خطر 

 مورد تولید حالل ها ، تولوئن را جایگزین بنزن نماییم.خواهیم بود. به عنوان مثال در 

سپس در مراحل بعدی با ایجاد موانع و محدودیت در مسیر انتشار، از برخورد و تماس عامل زیان آور با 

کنیم تا با ایزوله کردن دستگاه مولد انسان جلوگیری می نماییم. این کار را با محدود سازی دستگاه آعاز می

نماییم. ضمن اینكه ور، از انتشار آن عامل در نزدیك ترین فاصله از محل تولید جلوگیری میعامل زیان آ

 همواره ایجاد محدودیت برای دستگاه، نسبت به محدود سازی انسانها در اولویت باالتری قرار دارد.

له مكانی از رسیدن تواند بصورت فاصله فیزیكی یا زمانی باشد. به این معنی که با ایجاد فاصاین جداسازی می

آن عامل به افراد حاضر در محل جلوگیری نموده، یا با ایجاد فاصله زمانی از حضور افراد در محلی که عامل 

 زیان آور وجود دارد ممانعت بعمل خواهیم آورد.

در مرحله بعد، توسط مكانیزم های کنترلی مهندسی و مدیریتی و اداری، از برخورد و تماس عوامل زیان آور 

با افراد ممانعت بعمل می آوریم. به این معنی که با ایجاد موانعی مانند حفاظ گذاری در قسمت های 
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های مهندسی از امكان برخورد افراد با اجزای متحرک دستگاه و یا اتوماسیون خط تولید و سایر کنترل

 کنیم.متحرک و دارای انرژی صدمه زننده به افراد جلوگیری می

دیریتی و اداری مانند چرخش کاری و یا کاهش زمان مواجهه افراد با عوامل زیان آور، توسط کنترل های م

اجاره نمی دهیم که یك عامل زیان آور زمان طوالنی با افراد تماس داشته باشد و باعث ایجاد بیماری ناشی 

دت با یك عامل زیان از کار در انسان شود. به این ترتیب با جابجایی افراد در محل کار، از مواجهه طوالنی م

 آور ممانعت بعمل خواهیم آورد.

ه شیمیایی و گرد و غبار های مختلف بهبود شرایط محل کار، مانند تهویه مواد آالینددر مرحله بعد با تكنیك

ان نموده و با تهویه ترین محل به تولید آن مواد، اقدام به خارج نمودن آنها از محدوده تنفسی کارگراز نزدیك

، اقدام به کاهش مواد آالینده در کارگاه و عدم تاثیر کششی و تهویه عمومی محل کار–دهشیموضعی، 

عوامل زیان آور بر بدن افراد نموده و همواره هوای تمیز و بدون آلودگی را در اختیار کارگران قرار خواهیم 

 داد.

ن عوامل زیان آور در محل کار در نهایت اگر با تمام اقدامات بعمل آمده، هنوز موفق به حذف و از بین برد

نشده باشیم، با تهیه و در اختیار گذاشتن وسایل حفاظت فردی، کارگران را از تماس با این عوامل زیان آور 

 حفظ خواهیم کرد.

توجه به این نكته بسیار ضروری و مهم است که استفاده از وسایل حفاظت فردی همواره آخرین راهكار در 

باشد و هیچگاه قبل از اینكه تمام مراحل اولیه را برای حذف یط محیط کار میسلسله مراتب بهبود شرا

عوامل زیان آور مد نظر قرار دهیم، به سراغ آنها نمی رویم. ضمن اینكه عالوه بر تهیه و در اختیار گذاشتن 

ثر در وسایل حفاظت فردی، باید نسبت به آموزش استفاده از آنها و همچنین کنترل و نظارت مداوم و مو

 استفاده از این وسایل توسط کارگران نیز اقدام شایسته بعمل آوریم.
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  عملیات ساختمان ایمنی کار در 

  ارتفاع ایمنی کار در 

استفاده  به دلیل سقوط از ارتفاع  و از نوعها های موجود بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاهبراساس آمار

بوده و عواقب آن نیز به خاطر صدمه به سر و ستون برای کار در ارتفاع من از تجهیزات  ساختمانی نا ای

های ایمنی، هر باشد. طبق مقررات و دستورالعملفقرات معموال بسیار شدید و از نوع فوت یا قطع نخاع می

د نیاز متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرسانتی 120کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن، در ارتفاع بیش از 

 به حفاظت از سقوط دارد.

 

 های پیشگیری از سقوط:راه  

o کشی و عالمت گذاری مناسب از ورود افراد به محدوده با نصب حفاظ و نرده ها :محدود کننده

ها هنگام ها و پرتگاهخطر جلوگیری شود و احتمال سقوط به حداقل برسد.)محدودیت نزدیك شدن به لبه

 کار در ارتفاع( 

 

 

 

o به در زمان کار در ارتفاع از سقوط   ها:قف کنندهمتو

کمربند کنند.  استفاده از عوامل نگهدارنده مانند جلوگیری می طبقه  همكف و سقوط از طبقات

 ای با فاصله از لبه و پرتگاه متصل باشد. که به نقطهنجات)هارنس( و طناب نجات 
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o :ارتفاع سقوط را کاهش داده و با بقات فرعی، با نصب تور نجات و ایجاد ط کاهش دهنده صدمات

در صورت سقوط، از برخورد فرد کنیم که ایجاد وسایل نگهدارنده انعطاف پذیر، شرایطی را ایجاد می

  نماید.یا سطوح سخت و موانع و بروز صدمات شدید جلوگیری با زمین 

 

 
 

 داربست 

زای جایگاه، اج یك یا چندشامل موقت  ساختاری استداربست 

در مدت اجرای عملیات ساختمانی  کهها  گاه و تكیهاتصاالت دارنده،  نگه

یا مصالح به منظور ایجاد دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارگران 

 گیرد. مورد استفاده قرار می در ارتفاع

ها،  گاه دارنده، تكیه ایگاه، اجزای نگه)جهای داربست  کلیه قسمت

كان داربست( باید با استفاده از مصالح های عبور و پل اتصاالت، راه

مناسب و مرغوب مانند چوب، فوالد و امثال آن توسط شخص ذیصالح 

طوری طراحی، ساخته و آماده به کار شود که داربست عالوه بر 

ایستایی و پایداری الزم، ظرفیت پذیرش چهار برابر بار مورد نظر را 

 داشته باشد.

شرایط کاری خطرناک را شناسایی کند و مجوز و اختیارات الزم  تواندشخص ذیصالح کسی است که می

ولیت اولیه برای ئبرای اقدامات اصالحی فوری به منظور حذف این خطرات را دارا می باشد. این فرد مس

ها را دارد و باید به مسائل زیر آگاهی کامل داشته صب، برداشت و تغییر تمامی داربستنظارت، هدایت، ن

 باشد:

 رایط کاربرد انواع داربست ها را بداند.باید ش 
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  قادر به شناسایی و اصالح مخاطرات در مواجهه با کار

  داربست بندی باشد.

  در زمینه ساختار انواع داربست های مورد استفاده

  آموزش دیده باشد.

 انتخاب داربست 

استفاده موثر و مفید از داربست، در ابتدا وابسته به انتخاب 

ای انجام کار است. اگر داربست متناسب با سیستمی صحیح بر

موقعیت و شرایط کاری انتخاب نشود یا فاقد اجزاء ضروری 

تواند منجر به بروز حادثه شود. انتخاب نوع مورد نیاز باشد می

ها و اجزاء مربوط به آن نیازمند دانشی اساسی در داربست

 زمینه موقعیت محل و نوع کاری که باید انجام شود دارد.

  :انواع داربست 

 شود:آن به شرح ذیل اشاره می ها دارای انواع مختلفی هستند که به برخی از انواع متداولداربست

  داربست ثابت 

  داربست متحرک 

 داربست معلق 

 داربست دیوارکوب 

 داربست نردبانی 

 

  ایمنی کار با داربست 

o :نصب داربست و سكوي کار مناسب  

 صحیح داربست   نصب و  محاسبه استحكام داربست 

  اتصاالتمحكم بستن 

 نصب کفشك یا کف پایه برای عدم نفوذ در خاک 

 نصب بالشتك به غیر از داربست دیوارکوب 

 رعایت موارد ایمنی برای عابران 

  مچو  سطح کمر، زانو 3ها در گارد ریلنصب 
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  دسترسی مناسب پله و راهایجاد 

 نصب صفحات پاخور 

 دی، افقی، عرضی، طولی و موربنصب لوله مهار و بادبندهای عمو 

  و عدم وجود لبهالوارها همسطح بودن 

  الوارها صحیح به هم بستن 

 توجه به استحكام آن و آنها عرض مناسب الوارها و لغرنده نبودن 

 بسته به نوع آن ساختمانسازه داربست به  اتصال ایمن 

 سنگین نكردن سكوی کار  

  برای نصب صحیح داربستآموزش داربست بند 

 استفاده از کمربند ایمنی  

  چك کردن داربست بر اساس چك لیست ایمنی داربست 

 اجزای داربست 

 
 اجزای داربست
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پوش سكو، ها، راه دسترسی، کفاجزای داربست عبارتند از: پایه، کفشك، تیر، دستك، اتصاالت یا بست

 پاخور، تیر میانی حفاظتی، تیر باالیی حفاظتی، بالشتك 

 از برخی یبراالزم به ذکر است، گردد میلغات و اصطالحات رایج در داربست بندی اشاره  در زیر به برخی

 .ندارد وجود فارسی مناسب معادل لغات،

 ولوله خاک بین( رود یم کار به استاندارد های لوله زیر که بار توزیع پخش و یبرا یفلز پایه کفشك:

 )استاندارد یا بین لوله استاندارد و بالشتك

 

ای است از جنس چوب، فلز و یا بتن که برای گسترش بار وارده از لوله پایه یا کفشك به صفحه ك:بالشت

 گیرد. زمین مورد استفاده قرار می

 .رود یم بكار زمین سطح به بار انتقال یبرا که یعمود لوله :پایه )استاندارد(

 لوله این کند یم متصل درونی در لجر رگرفتهاستاندارد قرا به را بیرونی استاندارد که ای لوله :تیر )ترانزوم(

 .کند یم درست را کار یسكو

 به و اشیا ابزار سقوط از یریجلوگ یبرا سكوی کار لبه طول در که ای تخته )قرنیز(: Toe boardپاخور 

 .رود یم کار

 .شود می بسته افراد سقوط از یریجلوگ یبرا داربست داخل از که است ای لوله ریل: گارد

 محل کف از متریسانت 50، زانو متریسانت 90 ارتفاع در شود، سطح کمرریل در سه سطح نصب می )گارد

 کار، و ناحیه مچ پا برای پاخور(

-برای رسیدن ایمن عامل انجام دهنده کار در ارتفاع به تراز مربوطه مورد استفاده قرار می راه دسترسي:

 گیرد.

 ها جایگاه کار قرار دارد. دستك: بخشی از داربست هستند که بر روی آن

خوردگی و سایر نواقصی باشد که  کاربرده شده در داربست باید بدون پوسیدگی، ترک قطعات و اجزاء چوبی به

استحكام آن را به خطر اندازد. همچنین از رنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و 

 گردد، باید خودداری شود. نواقص آن می

، باید صاف، بدون هر گونه زائده و رندیگ یمای چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار الواره

برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند. کلیه الوارها دارای ضخامت یكسان بوده و حداقل دارای 

ه شوند که هم سطح بوده سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار یكدیگر قرار داد 5سانتیمتر عرض و  25
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وجه ابزار و مصالح از بین  و ایجاد لبه ننماید. سطح ایجاد شده توسط تخته یا الوار به نحوی باشد که به هیچ

 به پایین سقوط ننماید.  ها آن

 تجاوز نماید. متر5/1ای نباید از لوله های فلزی ها درداربست طول هرکدام از دستك

سانتیمتر و برای کارهای  90ای نباید از  های فلزی لوله گین در داربستها برای کارهای سن فاصله دستك

 سانتیمتر تجاوز نماید. 115نیمه سنگین از 

ها و سایر قطعات آن باید سالم و بدون خوردگی،  ها، چفت ها، بست ها، پایه فلزی داربست شامل لوله اجزای

 بدون خمیدگی باشند. های داربست باید مستقیم و ترک و عیب باشد و همچنین لوله

داربست باید در موارد ذیل توسط شخص ذیصالح مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تا از پایداری، استحكام و 

 ایمنی آن اطمینان حاصل شود.

 الف( قبل از شروع به استفاده از آن

 بار در حین استفاده ای یك ب( حداقل هفته

 یا ایجاد وقفه در استفاده از آنتعویض اجزاء و ج( پس از هر گونه تغییرات، 

 د( پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحكام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد.

های کار، نرده حفاظتی مطابق مفاد زیر  برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران، باید در طرف باز جایگاه

 نصب گردد.

 120م که برای جلوگیری از سقوط افراد که ارتفاع سقوط بیش از حفاظی است قائ :نرده حفاظتی

 سانتیمتر باشد باید نصب گردد.

سانتیمتر بیشتر  110سانتیمتر کمتر و  90الف( ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سكوی کار نباید از 

 بیشتر باشد. سانتیمتر 85سانتیمتر کمتر و از  75پله نباید از  باشد. همچنین ارتفاع نرده راه

های عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن  متر، دارای پایه 2اکثر ب( نرده حفاظتی باید در فواصل حد

دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل حداقل صد کیلوگرم فشار و ضربه وارده در تمام جهات 

که در معرض برخورد با وسایل متحرک قرار  مقاومت نماید. بعالوه نرده باید مقاومت الزم را برای مواقعی

 گیرد، داشته باشد. می

در پهاخوری  ها، بایهد   افتادن مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاهسر خوردن کارگران و یا برای پیشگیری از 

 سانتیمتر نصب شود. 5/2سانتیمتر و ضخامت حداقل  15به بلندی ها  جایگاههای باز  لبه

برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای  ها نباید از داربست

ها باید به طور  انجام کار تدریجی مورد نیاز باشد. در چنین حالتی نیز جهت تعادل داربست، بار روی جایگاه
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های  کار از روی جایگاه یكنواخت توزیع گردد. ضمناً در پایان کار روزانه، باید کلیه مصالح اضافی و ابزار

 داربست تخلیه شود.

 برای تأمین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن، رعایت موارد زیر الزامی است.

ها مستقر شود، به طوری که از جابجایی و لغزش  گاه های داربست به نحو مطمئنی در محل تكیه الف( پایه

 جلوگیری به عمل آید. ها آن

 ها آناربست در محل استقرار بر روی زمین، باید روی صفحات افقی قرار گیرند، تا از فرو رفتن های د ب( پایه

 در زمین و بر هم خوردن تعادل داربست پیشگیری شود.

های مناسب عمودی و افقی، به طور محكم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از  ج( داربست باید در فاصله

 کار جلوگیری به عمل آید.لرزش و نوسان داربست در حین 

گیرد، باید در محل تالقی به طور کامل به یكدیگر  د( در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار می

 متصل و کالف شوند.

 ه( در موقع طوفان یا باد شدید، از کار کردن کارگران بر روی داربست باید جلوگیری شود.

ها از قطعات داربست به طور کامل بیرون  ، باید کلیه میخدر موقع پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی

 کشیده شوند.

    برچیدن داربستنصب و 

داربست است. معمول ترین مسئله  چیدنناشی از داربست شامل نصب و بر بخش قابل توجهی از آسیب های

له بعدی نقص فراهم نمودن سكوی کاری مناسب برای کارگر در موقع نصب و برپایی داربست است. مسئ

-ثباتی داربست مینقص موجب عدم ثبات داربست یا بی باشد. اینمل اجزای داربست نظیر اتصاالت میشا

یا فروریختن داربست نشود اما منجر به آن می شود که داربست نوسان  شود، شاید این نقص موجب واژگونی

كوی کار باشد یا اینكه میله و حرکت کند. این بیشتر زمانی رخ می دهد که فقط یك یا دو تخته روی س

.بوجود می آیدداربست این مسئله چیدن های حفاظتی وجود نداشته باشند و در طی نصب و بر
 :داربست برچیدندستورالعمل 

  صورت می گیرد. ،داربست از باالترین نقطه یعنی جائیكه کار پایان یافتهو برچیدن باز کردن 

 هنگام باز کردن آرامش خود را حفظ کنید. 

 .هنگام انتقال لوله و اتصاالت به همان روشی عمل کنید که شروع نموده اید 

 .از پرتاب کردن ابزار داربست جداً خودداری نمائید 

 نمائید. اطمینان حاصلکمربند ایمنی خود  ، از عملكرددر طول پیاده کردن 

 .در صورت نیاز اتصاالت داربست را توسط ظرف مخصوص به پایین منتقل نمائید 
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 ا کنترل کنید.ر چند وقت یكبار طناب و قرقره قالب ره 

 های ایمن مطابق با دستورالعملوجود دارد فاصله  یمحل کار برق فشار قو یدر صورتیكه در نزدیك

 کنید.را رعایت مربوطه 

 یا لنگر را از باال به پایین باز کنید. مهار 

 کنید.عابرین توجه  یانتقال تجهیزات به پایین به گذرگاهها هنگام 

 ابزار آالت و تخته ها را جداگانه به انبار منتقل کنید. کلیه 

 یا جریان برق قرار ندهید. یها را در مجاورت دستگاه حرارت تخته 

 نمایید. یانبار و یا داخل آن خوددار یروشن کردن آتش در نزدیك از 

 

 :مخاطرات داربست

 علل عمده مخاطرات داربست عبارتند:

 ردن، دسترسي ناایمن، فقدان تجهیزات حفاظت از سقوطسقوط از ارتفاع، سرخو 

  ،و مواد زائدمصالح صدمه بواسطه سقوط ابزار، تجهیزات 

 برق گرفتگي ناشي از برخورد و تماس با خطوط انتقال نیرو و برق 
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 نردبان

دار ،  به صورت شهیب  ای ثابت یا متحرک است که به منظور دسترسی، باال رفتن یا پایین آمدن نردبان وسیله

هها یها    گیرد و معموالً شامل دو قطعه در کنار به نام پایه و میلهه  در عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار می

 . باشد میقطعاتی در وسط به نام پله 

ها، سقوط است که در نتیجه انجام یك سری اعمال و شرایط ناایمن  ترین خطر هنگام استفاده از نردبان عمده

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: گردد که از جمله آنها می د میایجا

موقعیت نامناسب نردبان نسبت به محل کار فرد و مصرف  -1

 کننده آن

های باالیی نردبان که منجر به  ایستادن فرد بر روی پله -2

 شود برهم خوردن تعادل وی می

 ثبات گذاشتن نردبانها بر روی سطح ناپایدار و بی -3

صورتی که کارگران مایل به انجام روش صحیح کار این خطرات در 

با نردبان بوده و نردبانها نیز در شرایط مطلوب نگاه داشته شوند، به 

حداقل خواهد رسید. اقدامات زیر باعث کاهش حهوادث و جراحهات   

 حاصل از نردبانها خواهد گردید:

 آموزش صحیح -1

 های مداوم بازرسی -2

 هانگهداری مناسب و کاربرد صحیح نردبان -3

 ها به نكات زیر توجه نمایید:در استفاده از نردبان

 قبل از کار کردن با نردبان برای اولین بار، دستورالعمل کارخانه تولیدکننده را مطالعه کنید.

های محكم و با ثبات بر روی یهك  باشد، استفاده از نردبان در کلیه اموری که در آنها نیاز به کاربرد نردبان می

 شود. می سطح صاف توصیه



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

126 

 

 

 

هر نردبان را صرفاً جهت مصارفی که برای آن طراحی شده است، مورد استفاده قرار دهید که در ایهن مهورد   

 جعه نماییم.های کارخانجات تولیدکننده مرا توانیم به پیشنهادها و توصیه می

سطح مبنا در حدود  ای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان با استقرار نردبان یك طرفه قابل حمل باید به گونه

درجه بوده و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پای سازه یهك چههارم فاصهله     75

 گاه فوقانی بر روی سازه تا سطح مبنا باشد.  تكیه

گاه تحتانی  درجه که تكیه 90تا  75ای بین  در صورت اجبار در استقرار نردبان یك طرفه قابل حمل در زاویه

 گردد باید نردبان بوسیله اتصاالتی با سازه یا دیوار بصورت ایمن بسته و محكم گردد.  با سطح مبنا ایجاد می

در صورت عدم دسترسی به وسایل مطمئن برای کار در نقاط فوقانی ساختمان یا برای دسترسهی موقهت بهه    

ردبان اعم از چوبی، فلزی، یك طرفه، دو از انواع مختلف ن توان میپله دائم یا موقت،  طبقات، قبل از ایجاد راه

 طرفه، ثابت و متحرک با رعایت موارد زیر استفاده نمود:

 خورده یا نقص دیگری داشته باشند، نباید استفاده شود. های آن ترک ها یا پایه هایی که پله الف: از نردبان

ه امكان ههیچ لغزشهی وجهود نداشهته     گاه نردبان باید در جایی ثابت قرار گیرد، به طوری ک ها و تكیه ب: پایه

 ها نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشند. های نردبان ها و پایه باشد. همچنین پله

ج: نردبان را نباید جلوی دربی که باز است یا قابل باز شدن است، قرارداد مگر آنكهه درب بهه نحهو مطمهئن     

 بسته یا قفل شده باشد.

 گیرد، بلندتر باشد. تر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار میطول نردبان باید حداقل یك م

المقهدور از   ههای بهیش از دو طبقهه، بایهد حتهی      وآمد زیاد است و همچنین در ساختمان در مواردی که رفت

ش از های جداگانه برای باال رفتن و پایین آمدن استفاده شود و در هیچ حالتی نباید از یك نردبان بهی  نردبان

 یك نفر به طور همزمان استفاده کنند.

متر یك پاگرد تعبیه شود و هر قطعه از نردبان که بهین دو پهاگرد    9های ثابت باید حداکثر در هر  در نردبان

 قرار دارد، نباید در امتداد قطعه قبلی باشد. همچنین نردبان و پاگرد آن باید به وسیله نرده محافظت شود.
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ههای آن یها اتصهال دو نردبهان      ن با قرار دادن اجسامی از قبیل جعبه یا بشكه در زیر پایهافزودن ارتفاع نردبا

 کوتاه به یكدیگر مجاز نیست. بعالوه نباید نردبان یك طرفه با طول بیش از ده متر مورد استفاده قرار گیرد.

 بیشتر باشد. متر 3، نباید ارتفاع نردبان از شود میدر مواردی که از نردبان دو طرفه استفاده 

چنانچه نردبان در محلی که احتمال لغزش دارد، قرار داده شود، باید به وسهیله گهوه یها کفشهك السهتیكی      

 ها جلوگیری شود. شیاردار یا وسایل و موانع دیگر از لغزش و حرکت پایه

 های موقت پله راه

زیرزمین و طبقهات، بایهد در   وآمد کارگران و دسترسی به  در زمان احداث ساختمان، برای حمل مصالح، رفت

پله موقت برای هر طبقه نصب شود و در تمام مدتی که عملیات ساختمانی  اولین زمان ممكن حداقل یك راه

 ادامه دارد، به دقت از آن محافظت و نگهداری گردد.

 پله موقت باید با رعایت موارد زیر نصب شود: های راه پله

 28حداقل  ها آنحداقل یك متر و پهنای کف  ها آنكسان بوده و عرض های موقت باید دارای ابعاد ی الف( پله

متر باشد و همچنین اختالف سطح بهین دو  سانتی 22متر و حداکثر سانتی 14متر، ارتفاع آنها حداقل سانتی

 متر بیشتر باشد. 3.7پاگرد نباید از 

لغهزش و سهقوط افهراد، واجهد     ب( از چوب، فلز، بتن و نظایر آن طوری ساخته شود که ضهمن جلهوگیری از   

نسبت به حهداکثر بارههای وارده    2.5استحكام و مقاومت کافی بوده و دارای ضریب ایمنی بارگذاری حداقل 

 باشد.

های موقتی با استفاده از چوب، آجر یا مصالح دیگر، بها   های دائم باید پله پله ج( در استفاده موقت از شیب راه

 د.شده ایجاد گرد رعایت موارد گفته

 های موقت باید بالفاصله بعد از برپایی و نصب، با حفاظ مناسب محافظت شوند. پله د( اطراف باز راه

 های موقت باید دارای زاویه شیب مناسب و ایمن نسبت به افق باشند.پلهه( راه
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 دار و معابر های شیب راه

درصد(  20درجه )شیب  11.5حداکثر دار در کارگاه ساختمانی راهی است که زاویه آن با سطح افق  راه شیب

 گیرد. ونقل وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می بوده و برای عبور و مرور افراد و حمل

ها و  های افقی که بر روی کف زمین یا طبقات یا داربست اند از گذرگاه های ساختمانی عبارت معابر در کارگاه

ونقل وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی  رگاه برای عبور و مرور افراد و حملهای مختلف کا غیره در قسمت

 .رندیگ یممورد استفاده قرار 

 2.5دار و معابر باید واجد استحكام و مقاومت کافی بوده و دارای ضریب ایمنی بارگذاری حداقل  های شیب راه

ا و معابر باید با استفاده از مصالح مقاوم و ه نسبت به حداکثر بارهای وارده باشند. ضمناً پوشش کف این راه

مناسب طوری طراحی و ساخته شود که موجب لغزش و سقوط افراد نشود و در صورت استفاده از الوار برای 

 سانتیمتر کمتر باشد. 5نباید از  ها آنپوشش کف، ضخامت 

های حفاظتی  ، باید مجهز به نردهدار و معابر که احتمال سقوط افراد را در بر دارند های شیب اطراف باز راه

 باشند.

سانتیمتر عرض  60شوند، باید حداقل دارای   دار و معابری که فقط برای عبور افراد ایجاد می های شیب راه

 باشند.

دستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار  دار و معابری که عالوه بر افراد، برای عبور گاری، چرخ های شیب راه

درصد شیب )زاویه  18ید دارای سطح صاف و هموار بوده و حداقل یك متر عرض و حداکثر ، بارندیگ یم

متر  3.5دار نباید بیش از   درجه( داشته باشند. همچنین فاصله عمودی بین پاگردهای سطح شیب 10حدود 

 باشد. 

شوند،  ستفاده میدار و معابری که برای حمل و جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه ا های شیب عرض راه

 متر باشد، بعالوه در طرفین آن باید موانع محكم و مناسب نصب گردد. 3.5نباید کمتر از  
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ن نیز به نحو های آمتر بوده و جداره 4شود باید حداقل ها ایجاد میعرض راه شیبدار که در گودبرداری

 مقتضی پایدار گردد.

 سرپوشیده موقت هایراهرو 

روها یا سایر معابر عمومی بهرای جلهوگیری از خطرههای     به صورت موقت در پیاده ای است حفاظتی که سازه

 .شود میناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی ایجاد 

متر باشد مگر آنكهه   1.5متر و عرض آن نیز نباید کمتر از  2.5الف( ارتفاع راهروی سرپوشیده نباید کمتر از 

 تر از آن باشد که در این صورت هم عرض پیاده رو خواهد بود.روی موجود کم عرض پیاده

ب( سقف راهرو باید توانایی تحمل هر گونه ریزش و سقوط احتمالی مصالح سهاختمانی را بها حهداقل فشهار      

 کیلوگرم بر مترمربع داشته باشد. 700

ی باشد که از ریزش مصالح شده و به ترتیب سانتیمتر ساخته 5ج( سقف راهرو باید از الوار به ضخامت حداقل 

 ساختمانی به داخل راهرو جلوگیری به عمل آید.

این حفاظ را  داری از چوب یا توری فلزی مقاوم باشد. زاویه  د( لبه بیرونی سقف راهرو باید دارای دیواره شیب

 درجه به طرف خارج اختیار کرد. 45تا  30بین  توان مینسبت به سقف 

  ر:محصوهای فضاایمنی کار در 

ای نیستند که افراد بتوانند به راحتی درون آنها وارد شده و بكار فضاهای محصور از نظر شكل و اندازه به گونه

انجهام دهنهد، ولهی     را در مدت زمان طوالنی اوم یامشغول شوند. در این فضاها کارگران قادر نیستند کار مد

 یها  تعمیهرات  انجام ها، نشتی رفع ،داخل مخازن بازرسی فعالیتی مانند جوشكاری و برای باید کارگرانگاهی 

 از گیر آتش هایحالل یا خورنده شیمیایی مواد سمی، شوند. وجود گازهای این فضاها وارد نجات افراد حتی

 .باشند داشته وجود بسته فضاهای داخل در است ممكن که هستند جمله خطراتی

بهرای جوشهكاری و   به عنوان مثهال   باشد. یا پرمیت کار مجوز اخذ نیازمند ممكن است  بسته یفضاهاکار در 

 .شود صادر گرم کار مجوز بایستی باشد داشته وجود اشتعال و احتراق پتانسیل که محل هاییدر برشكاری 
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 الزامات ایمنی کار در فضاهای محصور 

 فقدان لیلبه د ساله هر و است شغلی هایمحیط در کارها ترینخطرناک از یكی بسته فضاهای داخل در کار

های گاز و نصب  لوله مخازن و فضای بسته، فضاهایی مانند در کار یدرباره الزم اطالعات کمبود و آموزش

حفاری چاه ها و  ،ها و سیستم های انتقال آب و فاضالبداخل لوله ،کار و تعمیرات در داخل مخازن ،آب

 افتد. خطر می به رانکارگ از زیادی شمار جان ، های زیرزمینیقنوات و سایر حفاری

 در را توانند خطراتیمی دارند که خاصی فیزیكی شكل یا آنها داخل مواد نوع دلیل به فضاها این از بسیاری

 به آنها در گازهای آالینده تجمع کمبود اکسیژن و یا بسته فضاهای در افتادن آورند. گیر وجود به کار محیط

 .فضاها است این خطرات جمله از هوا گردش تهویه و وجود دلیل عدم

 مواد دیگر یا و احتراق قابل و پذیر اشتعال مواد حاوی که بسته فضاهای در کار گونه هر انجام از قبل

به این منظور عالوه بر تخلیه  .بایستی به نحو مطلوب انجام پذیرد بسته فضای ایمن سازی د،نباش  خطرناک

ا شستشو و عبور آب از داخل مخزن و لوله های مربوط به آن مخزن و لوله ها از مواد اشتعال پذیر، بایستی ب

 از عدم وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار در آن اطمینان کامل حاصل گردد.

  باشد: داشته ذیل موارد از کاملی درک دارد باید عهده بر را کار انجام که شخصی

 .است شده نگهداری الًقب یا و شودمی نگهداری بسته فضاهای در که ایماده مشخصات -

 .مربوطه کار با ارتباط در بالقوه بهداشتی و ایمنی های ریسك -

 .کار شروع از پیش بسته فضای سازی ایمن و نگهداری برای اجرایی های روش -

که  کسانی وشود  انجامدیده  آموزش کارکنان توسط فقط باید خطرناک مواد حاوی بسته فضاهای در کار -

 وکرده  تحصیل یعملیات چنین ایمن انجام برای کافی میزان به و مربوط به آن بوده مخاطرات به آشنا

 .باشند کرده پیدا تخصص

 الزم توسط ، تمهیداتکنندمی کار بسته فضاهای اطراف یا درون که پرسنلی از حفاظت برای بایدهمواره  -

 .یات صورت پذیرداندیشیده و نظارت و کنترل بر آن در تمام مدت عمل دارصالحیت فرد یك
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ها و فضاهای زیرزمینی که از غلظت و میزان برای کار در فضای محصور و ناشناخته مانند مخازن و چاه -

گازهای مضر و اکسیژن موجود در آن مناطق اطالعی در دست نیست، باید با رعایت تمام نكات ایمنی و 

های لنگینیاز فرد را با کپسول یا شهای هوارسان که هوای مورد با وسایل حفاظتی مناسب مانند ماسك

هوا در اختیار او بگذارد و همواره عملیات تحت نظارت و کنترل و با حمایت گروه های امداد رسان انجام 

 گیرد.

به دلیل امكان وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار در این مناطق، باید نكات ایمنی برای پیشگیری از  -

 د. حریق و انفجار کامال رعایت شو

با استفاده از تهویه قبل از ورود به فضاهای محصور از تخلیه گازهای خطرناک در محل اطمینان حاصل  -

 نماییم.

 بسته فضای به متصل تجهیزات دیگر یا هاتلمبه به را برق که انرژی منابع دیگر یا الكتریكی مدارهای -

 یا باز گردیده و قطع بایستی اشد،ب بسته فضای در کارگران برای بالقوه خطری و ممكن است رسانندمی

 .گردد اعمال روش دو هر یا گذاری برچسب یا گذاری قفل آنها برروی کاری مقررات با مطابق و شوند

 تخلیه شود. ثابت اتصاالت و کشیلوله بوسیله بسته فضای از بایستی خطرناک رسوبات یا ، سیاالتآب -

 نقاط محصور و هالوله بسته، فضاهای داخلی های قسمت از گازها یا مایعات کلیه تخلیه شامل فرایند این

 .گیردمی صورت بسته فضای کردن باز بدون که است

 



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

132 

 

 

 

  

 

 بسته: محصور و فضاهای در کار جهت ریزیبرنامه 

 کرد پیدا میتوان اطمینان آنها دقیق اجرای با که است ایهشتگانه مراحل انجام نیازمند بسته فضاهای در کار

 شوند.می خارج درون فضا از سالمت به کار انجام از پس و شده بسته فضای وارد ایمن طور به افراد یا فرد که

 :از عبارتند مراحل این

 .است ورود مجوز اخذ نیازمند آنها در کار که ایبسته فضاهای شناسایی  –

 .فضاها این در موجود خطرات شناسایی  –

 .شد خواهند وارد آن درون به افراد که فضایی ازیس ایمن برای ریزی برنامه و گیریتصمیم  –

 .بسته فضای در موجود خطرات کنترل یا حذف  –

 .بسته فضای درون به ورود دقیق هایدستورالعمل اجرای و برقراری  –

 .بسته فضای درون به ایمن ورود ی نحوه مورد در کارگران آموزش  –

 .خود هایمسئولیت و وظایف از کارگران آگاهی از اطمینان حصول  –

 .اضطراری شرایط در واکنش برای ریزیبرنامه  –

 در موجود خطرات با کارگران تماس از ناشی ریسك نتوان که الزم به ذکر است که در گام آخر و زمانی

 فردی حفاظت وسایل از میتوان رساند، ممكن حداقل به دیگر کنترلی هایاز روش استفاده با را بسته فضای
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، به عنوان ویژه کار هایلباس و تنفسی هایماسك پوتین، و چكمه عینك، دستكش، ایمنی، هکال مانند

  کرد. استفادهدیگر  کنترلی با روشهای آخرین راهكار و همزمان

 :مراحل ورود به فضاهای محصور 
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 تخریب:عملیات 

عمیهر، مرمهت و بازسهازی    هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسهازی، ت 

 .  شود میتمام یا قسمتی از بنا باشد، تخریب نامیده 

 بندی نمود:توان بشرح ذیل طبقهها را میعلل عمده حوادث در عملیات تخریب ساختمان

 سقوط از ارتفاع -

 سقوط مواد و مصالح حاصل از تخریب بر روی افراد -

 ر دست تخریبریزش ناگهانی تمام یا قسمتی از ساختمان یا سازه د -

 آالت ساختمانیهای باالبر و ماشینعدم رعایت نكات ایمنی در کار با دستگاه -

 سوزی و انفجارآتش -

 گرفتگیبرق -

-علل متفرقه در رابطه با عملیات حمل و جابجایی مواد، وسایل دسترسی ناقص، برخورد با اشیاء، بی -

 نظمی، عدم نظارت و سرپرستی صحیح کار و غیره

لی حوادث در عملیات تخریب، تقریبا مشابه حوادث در سایر عملیات ساختمانی و عمرانی و زمینه و شكل ک

تواند یك دلیل عمده و می ،انتخاب روش نامناسب تخریب ، امااستهای مختلف صنعت ساختمان بخش

های استقرار ناایمن توسط افراد، علت اصلی حوادث . انتخاب محلشاخص حوادث در این عملیات باشد

به اصل تخریب از همچنین عدم توجه کافی  باشد.وط از ارتفاع و نیز سقوط مواد و مصالح بر روی آنان میسق

تواند منجر به ریزش ناگهانی تمام یا های موقتی میها و ستوننصب مهارها، شمعباالترین بخش ساختمان و 

 قسمتی از بنای در دست تخریب گردد.

تواند عامل مهمی در پیشگیری از صدمات سب با کار تخریب میاستفاده از وسایل حفاظت فردی منا

احتمالی باشد. عملیات تخریب باید حتماً تحت سرپرستی و نظارت شخص ذیصالحی انجام شود که نه تنها 

بلكه در اصول مهندسی ساختمان و سازه دارای اطالعات کافی باشد. این شخص باید  ،در عملیات تخریب
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بوده و بتواند نتیجه هر مرحله از  مطلع ت اجزاء مختلف سازه ساختمان در دست تخریبنقش و اهمی از کامالً

بكار در فرآیند تخریب ن کارگرانی که مالی را در نظر بگیرد. عالوه بر ایبینی و خطرات احتتخریب را پیش

هارت فنی از را دیده باشند و دارای کارت م در کار تخریبو کافی شوند نیز باید آموزش الزم گرفته می

 مراجع ذیصالح باشند.

 ایمنی کار در عملیات تخریب:

  در دسهت   ساختمان  های قسمت  از کلیه  شود، باید بازدید دقیقی  شروع  تخریب  عملیات  از اینكه  قبل -

  از قبیل  احتیاطی  ، اقدامات ریزش  و قابل  خطرناک  های وجود قسمت  و در صورت  آمده  بعمل  تخریب

 آید.  بعمل  ها قسمت  مهار آن  جهت  موقتی  های و ستون  ، سپر و حایل معش  نصب

  مربوطه  های سازمان  و نظارت  با اطالع  مشابه  و سایر خدمات  ، گاز، آب برق  کار، جریان  از شروع  قبل  -

  و نظهارت   وافقهت نیز باید با م  عمل  آنها، این  موقت  برقراری  نیاز به  و در صورت  قطع  طور مطمئن  به

 گردد.  انجام  مربوطه  ایمنی  و مقررات  احتیاط موارد  کلیه  و رعایت  ذیربط  های سازمان

خطهر و هشهدار     تبایهد کهامالً محصهور و عالمه      تخریب  در دست  ساختمان  خطر در اطراف  منطقه  -

 آید.  بعمل  جلوگیری  شده محصور  منطقه  به  متفرقه و غیر مسئولگردد و از ورود افراد   نصب  دهنده

دیگهر از    مشخصهه   قرمز و یا عالیهم   های چراغ  باید با نصب  محصور شده  ، مرز منطقه شب  در هنگام  -

 گردد.  مشخص  و غیره  شبرنگ  تابلوهای  قبیل

عبهور و مهرور     بهرای   کهه   جهز راههی    به  تخریب  در دست  ساختمان  و خروجی  ورودی  های راه  کلیه  -

 ، باید مسدود گردد. شده  درنظر گرفته  و افراد مسئول  گرانکار

 در و  شهده   درآورده ، تخریهب   عملیات  شروع از  قبل باید ها پنجره و درها در موجود  های شیشه  کلیه -

 .گردد انبار  مناسبی  محل

گهردد،    ختم  یا طبقه  قسمت  ترین پایین  و به  شروع  یا طبقه  قسمت  باید از باالترین  تخریب  عملیات  -

دور با   و از راه  در فونداسیون  از مواد منفجره  طور یكجا و استفاده  به  تخریب  که  مگر در موارد خاصی
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  و یها از طریهق    انجهام   الزم  مجوزههای   و کسب  مربوطه  ایمنی  و مقررات  یاحتیاطموارد   کلیه  رعایت

 شود.  انجام  نوسان  در حال  های با وزنه  زدن  ضربه  ز طریقو یا ا  کردن  و واژگون  با کابل  کشیدن

  فلهزی   ههای  شود، باید از کابل می  انجام  کردن  و واژگون  کشش  از طریق  تخریب  عمل  که  در مواردی -

و کهامالً دور از    و مطمهئن   مناسهب   در فاصهله   و افراد مسهئول   کارگران  و کلیه  نموده  استفاده  محكم

 شوند.  خطر مستقر  منطقه

  اصابت  محل  شود باید در اطراف می  استفاده  تخریب  برای  نوسان  در حال  های از وزنه  که  در مواردی  -

 شود.  درنظر گرفته  ساختمان  برابر ارتفاع 5/1 عرض  به  عملی  میدان  وزنه،

  جای  به  تخریب  در دست  جز ساختمان  به  گردند که  کنترل  ترتیبی  باید به  نوسان  در حال  های وزنه  -

 ننمایند.  اصابت یدیگر

  دیگهر سهاختمان    ههای  قسمت  ناگهانی  و ریزش  تخریب  باعث  که  از ساختمان  هایی قسمت  از تخریب -

 آید.  عمل  به  گردد باید جلوگیری

در برابهر فشهار بهاد یها       که  ناپایدار  نباید در شرایط  تخریب  دردست  های ، قسمت کار روزانه  در پایان  -

 پذیر باشند، رها گردند. آسیب  ارتعاشات

هها و  مانند صقحات سیمانی موجدار و کفپهوش  ،هایی از ساختمان در حال تخریباز آنجا که بخش  -

اند، ضروری است که این آزبست هستند، تشكیل شده  که حاوی الیافاز مصالح خطرناکی ها،  عایق

که از سایش و پخش گهرد و غبهار آن   بصورتی صورت کامال ایمن و پوشیده و ب مجزاها بطور قسمت

به محلی امن منتقل شده و سپس به تخریهب سهاختمان اقهدام     واز ساختمان جدا جلوگیری شود، 

 گردد.

گردد و از   منتقل  مناسبی  محل  به  موقع  باید به  یا طبقه  هر قسمت  از تخریب  و مواد حاصل  مصالح  -

خطهر    تهر را بهه   پهایین   طبقهات   و یا اسهتحكام   کار شده  از انجام  مانع  که  ترتیبی  به  آن  شدن  انباشته

 آید.  عمل  به  اندازد، جلوگیری
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فهرو    چهوب   داخهل   به  باید بالفاصله  از تخریب  حاصل  های و تخته ی چوبیموجود در تیرها  های میخ -

 شوند.  و یا کشیده  کوبیده

  مناسب  زمانی  ، باید در فواصل از تخریب  گرد و غبار ناشی  از پخش  جلوگیری  جهت ، لزوم  در صورت -

  گردد.  مرطوب  فشان  آب  وسیله  به  تخریب  دردست  های قسمت

  بهرای   کهه   ههایی  استثناء دهانه  ها به و سایر قسمت  طبقات  موجود در کف  های ها و دهانه پرتگاه  کلیه -

  گیرنهد، بایهد بهه    قرار مهی   کار مورد استفاده  و یا لوازم  از تخریب  حاصل  و مصالح مواد  و انتقال  حمل

 شوند.  محصور یا پوشانده  مناسب  های یا حفاظ  نرده  وسیله

  شهود. ایهن    درنظهر گرفتهه    عبور و مرور کارگران  برای  مطمئنی  های باید گذرگاه  تخریب  در محوطه  -

 باشد.  مانع  د هرگونهو فاق  ها باید روشن گذرگاه

  بایهد کلیهه   ،رود بكار می  کارگران  استفاده  برای  که  ها و درهایی ها، راهروها و نردبان استثناء پلكان به  -

 مسدودگردد.  تخریب  مدت  در تمام  دیگر ساختمان  ارتباطی  های راه

ی سرپوشیده با حهداقل  های ورود و خروج کارگران به ساختمان مورد تخریب، باید راهروها در محل -

تا از سقوط مصهالح بهر روی    ،سه متر طول و عرض نیم متر بیش از عرض درب ورودی ساخته شود

 آنان جلوگیری بعمل آید.

درصد ارتفاع آن باشهد   40کمتر از  در صورتی که فاصله ساختمان در دست تخریب از معابر عمومی -

درصد ارتفهاع   25ازی از معابر عمومی کمتر از فاصله ساختمان در دست احداث یا تعمیر و بازسو یا 

، احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی و در تمهام طهول سهاختمان الزامهی     آن باشد

 است.

  از داخل  ریزش مصالح   شود، مگر آنكه  پرتاب  خارج  آزاد به  سقوط  وسیله  نباید به  ساختمانی  مصالح -

 گیرد.  نجاما  یا فلزی  چوبی  های کانال
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  درجه 45از   بیش  چنانچه ،رود کار می  به  خارج  به  مصالح  هدایت  برای  که  یا فلزی  چوبی  های کانال  -

ورود و   بهرای   کهه   ههایی  دهانهه   استثنای  کامالً مسدود باشد، به  از چهار طرف  باشد باید  داشته  شیب

 . است  گردیده  تعبیه  مصالح  خروج

  وسیله  کار به  و در هنگام  بوده  محكمی  دریچه  باید مجهز به  یا فلزی  چوبی  های کانال  یخارج  دهانه -

  ههای  کانهال   در ابتدای  مسدود باشد. همچنین  آن  درب  شود و در سایر مواقع  نفر کارگر مراقبت  یك

  ورودی  دهانهه   داخل  به  رگرانکا  اتفاقی  از سقوط  جلوگیری  برای  الزم  مزبور نیز باید تدابیر و احتیاط

 شود.  کار برده  به

  باشند که  قرار داشته  باید در جایی  کارگران  موقت  اقامت  و ساختمان    ابزار و وسایل  نگهداری  محل  -

 نباشند.  از تخریب  و مواد حاصل  مصالح  و یا سقوط  خطر ریزش  در معرض

 تخریب کف و سقف 

و چهه در هنگهام تخریهب کلهی آن، بایهد       شود میی در آن ایجاد ا دهانهگامی که ی ضربی، چه هنها طاقدر 

 های طاق به طور کامل برداشته شود. گاه آجرها و مصالح بین دو تیرآهن تا تكیه

 25الوارهایی بهه عهرض    ها رچهیتیا  ها هنگام تخریب سقف، پس از برداشتن قسمتی از آن، باید روی تیرآهن

سانتیمتر به طور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تها کهارگران مربوطهه     5اقل سانتیمتر و ضخامت حد

 به طور مطمئن مستقرشده و به کار خود ادامه دهند. ها آنبتوانند در روی 

های پوششی سقف برداشته شود، سهپس نسهبت بهه     های شیروانی یا چوبی، ابتدا باید قسمت در تخریب طاق

 اقدام گردد.خرپا یا اسكلت سقف  دنیبر

 تخریب دیوارها 

برابر ضخامت آن باشد، نباید بدون مهار بندی جانبی آزاد  22قسمتی از دیواری که ارتفاع آن بیش از تمام یا 

 شده باشد. بماند، مگر اینكه اساساً برای ارتفاع بیشتر محاسبه و ساخته
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یی که در کف قهرار دارنهد بها    ها سوراخیه کل ها آنمتری از  3قبل از تخریب هر یك از دیوارها، باید تا فاصله 

 پوشش موقت مناسب پوشانده شوند.

، باید با اجرای سازه ههای  اند شده تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته

 نگهبان انجام شود.

 تخریب اسكلت ساختمان 

  نامهه   آیهین   ، مقهررات  فهوالدی   ها و قطعات تیرآهن  آوردن  پایین  برای  از جرثقیل  استفاده  در صورت -

 گردد.  ها باید رعایت مواد و اشیاء در کارگاه  و جابجا کردن  و نقل  حمل  وسایل  حفاظتی

  باید قبالً به ،باشد  ضروری  تیرآهن  روی  ساختمانی  جرثقیل  اگر نصب  طاق  و برداشتن  از تخریب  پس -

باشهد،    و مواد الزم  وسایل  حمل  برای  که  جز قسمتی  به  جرثقیل  نصب  محل  اطراف  الوار تمام  وسیله

 استقرار یابد.  و مطمئن  طرز محكم  و به  شده  پوشانده

از لنگر   و جلوگیری  تعادل  حفظ  ، برای جرثقیل  وسیله  به  شده  بریده  های تیرآهن  آوردن  پایین  هنگام -

 شود.  یز استفادهن  کننده  هدایت  بار باید از طناب

 ههای در حهال حمهل    های باالبر یا استقرار آنهان روی تیهرآهن   آویزان شدن کارگران به کابل دستگاه -

  جلوگیری بعمل آید.از آن باید  ممنوع بوده و

  اسهتفاده   ههایی  باید از محفظهه   و استیلن  اکسیژن  های کپسول  حمل  برای  از جرثقیل  استفاده  هنگام -

 باشند.  مستقر شده  در آن  طور مطمئن  ها به کپسول  این  شود که

  بعد از برش  آزاد تیرآهن  از نوسانات  منظور جلوگیری  به  الزم  های باید احتیاط  تیرآهن  از بریدن  قبل -

 و یا وسایل وارد نیاید.  اشخاص  به  ای آید تا صدمه  بعمل

آنهها از بهاال مطلقهاً      شهود و انهداختن    انجام  ر آهستهطو  باید به  شده  بریده  های تیرآهن  آوردن  پایین -

 . است  ممنوع
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  از برداشهتن   قبهل   بایهد  گیرد، می  انجام  جرثقیل از  استفاده بدون  فلزی  ساختمان  تخریب  که  هنگامی  -

 شود.  با الوار پوشانیده باید  طبقه  ، کف هر طبقه  های ها و ستون تیرآهن

 های مشابهنعتی و سازههای بلند ص ریب دودکشتخ 

شهوند، مگهر     تخریهب   انفجار یا واژگهونی   ، نباید از طریق مشابه  های ها و سازه بلند، برج  های دودکش -

 باشد.  شده  درنظر گرفته  آن  در اطراف  کافی  با وسعت  و مطمئنی  شده  حفاظت  قبالً محدوده  که آن

  آورده  پهایین   تهدریج   نیز باید بهه   داربست  سكوی  پایین  هباال ب مذکور از  های سازه  تخریب  تناسب  به -

  و ایهن   بهوده   سازه  باالیی  تر از نقطه پایین  مربوطه  استقرار کارگران  محل  همواره  که  ترتیبی  شود، به

 سانتیمتر نباشد. 150سانتیمتر و بیشتر از  50کمتر از   اختالف ارتفاع

 آید.  عمل به  مذکور بایدجلوگیری های سازه  درباالی  نو استقرار کارگرا  از ایستادن -

  جلهوگیری   و برای  شده  ریخته  پایین  به  باید از داخل  مورد بحث  های سازه  از تخریب  حاصله  مصالح  -

 ایجاد شود.  آن  تخلیه  جهت  سازه  قسمت  ترین در پایین  ای باید قبالً دریچه  مصالح  از تجمع

 شود.  انجام  کار تخریب  از توقف  باید پس  ، فقط مصالح  تخلیه -

 باشد.  از داربست  باید مستقل  آن  گاه  از باالبر، تكیه  استفاده  در صورت -

 گودبرداری و عملیات خاکی 

ی، تسهطیح زمهین،   زیه خهاک ر بهرداری،   خهاک  ظور از عملیهات خهاکی عبهارت اسهت از    من عملیات خاکي:

ی آب و فاضالب ها چاهو مجاری آب و فاضالب و حفر  ها کانالحفر شیارها، ، ها ساختمانگودبرداری، پی کنی 

 آالت. با وسایل دستی یا ماشین

تر از سطح طبیعی زمین یا تراز زیر پی ساختمان به هر گونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایین گودبرداري:

 شود.مجاور، گودبرداری اطالق می

قهرار   نیزمه  سهطح  از تهر  نییپها  در که عمق( به نسبت کم عرضبا ) است كیبار یگودبردار كی کانال :کانال

 .است شتریب آن یپهنا از کانال كی عمق توان گفتمی یکل طور به .دارد
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   .باشد میمتر  4.5از  کمتر همواره (کانال کف در شده گرفته اندازه(کانال یپهناتوجه: 

ل ها شهام شوند. این سازهگهداری خاک به کار برده میشود که برای نهایی اطالق میبه سازه سازه نگهبان:

ای ممكن است با خاک یا سنگ ترکیهب  هستند که در آنها عناصر سازه های نگهداریانواع دیوارها و سیستم

 خاک استفاده شود. استحكام و مسلح ساختنشده و یا از آنها در 

هها بمنظهور   ها، حفر ترانشهنظور احداث زیرزمینهای گودبرداری عبارتند از: خاکبرداری به مترین مثالعمده

 ها.ها و بزرگراهگذاری و خاکبرداری بمنظور احداث راهلوله

 های نگهبان عبارتند از:های گود با استفاده از سازهسازی دیوارهاهداف اصلی ایمن

 های خارج از گودحفظ جان انسان -

 حفظ جان افراد و کارگران داخل گود -

 خارج و داخل گودجهیزات موجود در و ت حفظ اموال  -

 فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن برای اجرای کار -

 ریزی کارگاهیکردن برنامهپذیر امكان -

 ها:ها و حفاریعلل عمده حوادث در گودبرداری 

 های گوددیوارهریزش مدفون شدن کارگران در زیر آوار ناشی از  -

 یا ابزار کار به داخل گود و محل حفاری مصدومیت کارگران در اثر سقوط مواد، مصالح و -

 سقوط افراد و کارگران به داخل گود و محل حفاری -

  و حوادث ها خروج اضطراری از گود در مواقع بروز مخاطراتعدم وجود وسایل دسترسی ایمن و راه -

 آالت و وسایط نقلیه به داخل گودسقوط ماشین -

 در داخل گود   تر از هواسنگین مضر و  یخفگی یا مسمومیت کارگران در اثر استنشاق گازها -

 :اصول کلی ایمنی در عملیات گودبرداری 

 :شود  زیر باید انجامایمنی   شود، اقدامات شروع  و حفاری  گودبرداری عملیات  ازاینكه  قبل
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 قرار گیرد.  دقیقاً مورد بررسی  استحكام  اظلح از نظر مورد  زمین -

  که  ،غیره و  تلفن ، برق  های کابل گاز، ، آب  کشی  لوله ، فاضالب  های کانال  قبیل از  زیرزمینی  تاسیسات  موقعیت -

 خهود  یها  و گردنهد   حادثه و خطر بروز  موجب صدمه دیده و  گودبرداری  عملیات  انجام  حین در  است  ممكن

و   یا موقت  ییر مسیر دائمتغ  به  نسبت  لزوم  و در صورت  قرار گرفته  شوند، باید مورد شناسایی  خسارت دچار

 گردد.  آنها اقدام  جریان  یا قطع

  از قبیهل   مقتضهی   طهرق   پهذیر نباشهد بایهد بهه     امكهان   تاسیسهات   جریان  تغییر مسیر یا قطع  که  در صورتی  -

 شود.  ها اقدام آن  حفاظت  به  ، نسبت و غیره  و یا محصور کردن  طور معلق  به  نگهداشتن

 .گردند  خارج نظر مورد  زمین از ، غیره و  سنگ  تخته ، درخت  لقبی از  موانعی -

ر در مجاو  های ساختمان و دیوارها  پایداری  برای  خطری  احتمال  حفاری و  گودبرداری  عملیات  که  صورتی در  -

دبرداری و رعایت فاصله مناسب و ایمن گو  مناسب  ، سپر و مهارهای شمع  نصب  باشد، باید از طریق  برداشته

 های نگهبان قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداری آنها تامین گردد. و در صورت لزوم با اجرای سازه

  احتیهاطی   باشهند، بایهد اقهدامات     کار دیگری  به  مشغول  کارگرانی  و حفاری  گودبرداری  محل  اگر در مجاورت -

 آید.  عمل  به  آنان  ایمنی  برای

باشد،   وجود داشته  خطر ریزش  و احتمال  سانتیمتر بوده 120از   بیش  آن  عمق  که  داریهر گودبر  های دیواره -

 شهیب   ها دارای دیواره  گردد، مگر آنكه  حفاظت  و مناسب  محكم  ، سپر و مهارهای شمع  نصب  وسیله  باید به

 ( باشند. خاک پایدار شیب   )کمتر از زاویه  مناسب

  ها و یا مراکز و تاسیسهاتی  ، بزرگراه آهن  راه  خطوط  در مجاورت  و حفاری  گودبرداری  عملیات  که  در مواردی  -

  مناسهب   ، سهپر و مهارههای   شمع  نصب  از قبیل  باید تدابیر احتیاطی ،شود  نماید، انجام می  تولید ارتعاش  که

 اتخاذ گردد.  از خطر ریزش  جلوگیری  برای

  شهود. همچنهین    گود ریختهه   از لبه یمتر  کمتر از نیم  فاصله  درنباید   حفاری و  از گودبرداری  حاصل  مصالح  -

 عبور و مرور گردد.  مانع  شود که  انباشته  نحوی  به  روها و معابر عمومی  نباید در پیاده  مصالح  این
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  و در نقاطی  ید قرار گرفتهو بازد  باید دقیقاً مورد بررسی  در موارد ذیل  و حفاری  گودبرداری  محل  های دیواره  -

 گردد.  و یا نسبت به تقویت آنها اقدام  نصب  ایمنی  ، وسایل است  بوجود آمده  خطر ریزش  که

 یا بیشتر در کار.  ساعته 24  وقفه  بعد از یك -  الف

 . های نزدیك به آن.در محل انفجاری  عملیات  بعد از هرگونه -  ب

 . یناگهان  های بعد از ریزش -  ج

 .مهارها  به  اساسی  صدمات از بعد - د

 . یخبندان از بعد –هه  

 .شدید  های دگیبارن از بعد – و

  بهرای   حفهاظتی   وجود دارد، باید موانع  و حفاری  گودبرداری  محل  اشیاء به  سقوط  احتمال  که  هایی در محل  -

و   کهارگران   از سهقوط   پیشگیری  برای  همچنین گردد.  بینی پیش  کارگران  به  آسیب  از وارد شدن  جلوگیری

  محوطهه   محصهور کهردن    از قبیهل   احتیاطی  نیز باید اقدامات  و حفاری  گودبرداری  محل  داخل  افراد عابر به

 شود.  و غیره انجام  هشدار دهنده  ، وسایل کنترل مسیر، عالیم موانع  ها، نرده  ، نصب گودبرداری

شهود و    تهامین   کهافی   باید روشنایی  و حفاری  گودبرداری  محوطه  اطراف  روهای بر و پیادهمعا  ها در کلیه شب  -

  منطقهه   در اطراف  و غیره  شبرنگ  ، تابلوهای احتیاط  های چراغ  از قبیل  شبانه  هشدار دهنده  عالیم  همچنین

ه از فاصهله کهافی و بهه موقهع     گردد، به طوری که کلیه عابران و رانندگان وسهایل نقلیه    نصب  محصور شده

 متوجه خطر گردند.

  و یا انباشتن  و غیره  ، کامیون مكانیكی  ، بیل جرثقیل  از قبیل  مكانیكی  و وسایل  آالت  ماشین  از قراردادن  قبل  -

، سهپر و   گود، بایهد شهمع    های لبه  در نزدیكی  ساختمانی  و مصالح  و حفاری  از گودبرداری  حاصل  های خاک

 گردد.  گود نصب  در دیواره  اضافی  بارهای  در مقابل  مقاومت  افزایش  جهت  الزم  هارهایم

شهود، بایهد     اسهتفاده   و حفهاری   از گودبرداری  و مواد حاصل  خاک  حمل  باالبر برای  از وسایل  که  در صورتی  -

ههای   مواد مذکور نیز باید بها محفظهه  و   و خاک  گردیده  نصب  و مطمئن  طور محكم  به  وسایل  این  های پایه

 شود.  باال آورده  و مطمئن  ایمن
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  مهارههای   وسهیله   قرار گیرد باید به  مورد استفاده  گودبرداری  های از دیواره  یكی  حفاظت  جهت  دیواری  هرگاه -

 شود.  تامین  آن  پایداری  الزم

  گازههای دود و ،  شود، باید با اتخاذ تدابیر فنی  ستفادهگود ا  درداخل  داخلی  احتراق  ازموتورهای  که  درصورتی -

 گردد.و خارج   تخلیه  کار کارگران  طور موثر از منطقه  از کار موتور به  حاصله

شهود بایهد    نمهی   تامین  با نور طبیعی  کافی  روشنایی  که  است  نحوی  به )ترانشه(گود یا شیار  وضعیت  چنانچه  -

 شود.  استفاده  نور مصنوعی  از منابع  از فقدان روشنایی،  ناشی  از حوادث  جلوگیری  جهت

باشهد    وجود داشهته  یا ترانشه کانال  در داخل  و خطرناک  سمی  گازهای  و تجمع  نشت  احتمال  که  درصورتی  -

 درتمیهز    ههوای  ، گازهای سهمی و خطرنهاک تخلیهه گردیهده و    تهویه  وسایل  و نصب  باید با اتخاذ تدابیر فنی

و احتمال وجود گازههای محلهول   . همچنین در صورت تجمع آب در کانال قرار گیرد  کارگران  تنفسی  منطقه

 اقدام شود. آب از محلباید نسبت به تخلیه در آب، 

  احتیاطی  اقدامات  ،از خطر ریزش  پیشگیری  باشد، باید جهت  روها ضروری در زیر پیاده  ریحفا  که  درمواردی  -

  ، منطقه هشداردهنده  ها و عالیم ، نرده موانع  و با نصب  انجام  کافی  با استقامت  مناسب  مهارهای  نصب  از قبیل

 آید.  عمل  به  محصور و از عبور و مرور افراد جلوگیری  طور کلی  خطر به

 به کار گمارد.  اییتنه  را به  متر بیشتر باشد، نباید کارگران  ها از یك آن  عمق  که  در گودها و شیارهایی  -

 شوند.  گمارده کار یكدیگر به از  کافی  فاصله به  بایدکارگران  و کلنگ  با بیل  درحفاری -

  ، یهك  متر طول  ازاء حداکثر هر سی  متر باشد، باید به  از یك  آنها بیش  عمق  که  و طوالنی  عمیق  در شیارهای -

 باشد.  داشته  شیار ادامه  باید تا حدود یك متر باالتر از لبه  نردبان  باالیی  شود. لبه  هشتکار گذا  نردبان

  در نظهر گرفتهه    و ایمهن   مناسب  و خروجی  ورودی  های باید راه  گودبرداری  محل  به  و آمد کارگران  رفت  برای -

  رد بهرای سهكو یها پهاگ     متر یك  هر شش  متر باشد، باید برای 6از   بیش  آن  عمق  که  گودهایی  شود. در محل

دار و   شهیب   ههای  راه  سكوها یا پاگردها و همچنهین   گردد. این  بینی دار پیش  شیب  های ها و راه ها، پله نردبان

 شوند.  محافظت  مناسب  های نرده  وسیله  ها باید به پلكان
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  بایهد موانهع    آن  فیننباید کمتر از چهارمتر باشهد و در طهر    نقلیه  وسایل  دار ویژه  شیب  های معابر و راه  عرض -

سانتیمتر   نباید از بیست  شود. قطر آن  ساخته  از چوب  حفاظ  این  که  گردد. در صورتی  نصب  و مناسبی  محكم

 کمتر باشد.

  سهنگین   آالت هها و ماشهین   کامیون  بر ورود و خروج  نظارت  مسئول  نفر نگهبان  باید یك  گودبرداری  در محل -

  ها و ماشهین  کامیون  در معبر ورود و خروج  هشداردهنده  و سایر افراد، عالیم  کارگران  اهیآگ  باشد و نیز برای

 گردد.  مذکور نصب  آالت

شهود بایهد    می  ( ساخته چوبی  های از تخته  استفاده  )بدون  سخت  های در زمین  که  دار و معابری  شیب  های راه -

 باشد.  و ناهمواری  و بلندی  پستی  بدون

دارای تجربه کافی بوده آموزش دیده و شوند، باید   رادی که در عملیات گودبرداری و حفاری بكار گرفته میاف -

 افراد ذیصالح بر کار آنان نظارت نمایند. نو همچنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل ریزش دیواره در ترانشه
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 ها دیواره زشیر مختلف عوامل 

 زانیه م شیافهزا  او یه  کهاهش  مثهال  عنوان به .دهد یرو انالک كی درون تواند می یگوناگون یها شكل رییتغ

 تحهت  را کانهال  یداریه پا یخطرناک شكل به تواند می کانال اطراف نیسنگ وسایل وآمد رفت ای و محل رطوبت

 .باشد می لیذ شرح به شده شناسایی به حال تا که ها کانال زشیر علل ترین عمومی .دهد قرار تأثیر

 لغزش الف(

وجهود   آن یاصهل  علهت  که باشد می کانال وارهید بیتخرعوامل  از یكی خاک یها توده خوردن سر ای و لغزش

  .ستها دیواره در یکشش های ترک

 

 لغزش –ها  علل ریزش کانال

 کانهال  75/0Hتها   5/0فاصهله   به و وارهید عمق معموالً در :کشش تحت يها ترک ای و يکشش ترکب( 

 .رندیگ یم شكل

 

 های کششی محل ترک -ها علل ریزش کانال

 شدن اژگونو) ج

باشهند.   زیه ن کانهال  درون بهه  کانال های دیواره شدن عامل واژگون توانند می لغزش بر عالوه یکشش یها ترک

 کانهال  درون بهه  هها  وارهیه د شدن واژگون سبب رندیگ یم ی قراربرش یروین تحت یکشش یها ترک که یزمان

 .گردند می
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 شدنواژگون  -ها علل ریزش کانال

 دیتشهد  ای و جادیا موجب ها کانال مجاورت در نیسنگ یهاوآمد رفت همچون یعوامل که است ذکر قابل: توجه

 .گردد می ها ترک

  ي(برآمدگ) تورم و ينیفرونش(  د

 كیه  است نشده منظور شانیبرا بانیپشت ای و دارنده نگه گونه هیچ یعبارت به ای و اند نشده مهار که یهای دیواره

 و کانال سطح در هایی نشست جادیا سبب فشار نامتعادل نیاکه  ،شود می اعمال سطوحشان بر تعادلفشار نام

 متعاقبهاً  و کانهال  یها وارهید زشیر موجب تواند می طیشرا نیا .گردد می کانال وارهید در هایی برآمدگی جادیا

 .گردد کانال داخل در کارگران محصور شدن

 

 فرونشینی و تورم

 ي()چالندگ يفشردگ ای و يآمدگ باال ه(

 کانال جوار هم خاک وزن از یناش فشار علت به که است یمواردجمله  از کانال کف در یفشردگ ای و یبرآمدگ

 شده انجام زین یدرستبه  یگذار ورق ایو  یبند شمع اتیعمل که یزمانی حت شكل رییتغ نیا .گردد می جادیا

 .دهد رخ است ممكنباشند، 

 

 

 فشردگی باال آمدگی یا
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 جوشش ( و

 بهودن  بهاال  .دیه نما یم دایپ انیجر باال سمت به کانالمحل  کف از آب انیجر که شود می مشاهده یمواقع در

 یناگههان  اتفهاق  كی جوشش .دیآ حساب به علل جوشش جمله از تواند می منطقه آن در زیرزمینی سطح آب

 وجود به است ممكن زین باشند شده تفادهاس یحفاظت یسازوکارها گرید و یبند شمع که یطیشرا است و در

 .دیآ

 

 جوشش

 ها گودبرداري يبرا خاک انواع بندي دسته

 بهر  میمسهتق  طهور  بهه  گیهرد  میقرار  استفاده مورد ها کانال سازی ایمن و محافظت یبرا که یحفاظت سازوکار

 و دههد  صیتشخ را خاک نوع بتواند که رودیم انتظار همواره مسئول فرد زشود. ا می انتخاب خاک نوع اساس

 .دینما انتخاب را آن با متناسب یمنیا سازوکار

 :گردند می بندی دسته چهار گروه در استحكام و یداریپا نظر نقطه از ها خاک

 داریپا هاي سنگ -1

 کهه  یزمان یحت و گودبرداری شوند،سطح بر عمود های دیواره با توانند می که هستند جامد یمعدن مواد ینوع

ماننهد  ، شهود  مهی  ییشناسها  سنگ كی نام با معموالً خاک نوع نی. امانند یم یباق داریپا هستند، ظمحاف بدون

 .سنگ ماسه ای و تیگران

 Aنوع  يها خاک -2

 )تن بر فوت مربع(tsf (144 kpa ) 1.5از  شتریب یفشار استحكام با هستند یچسبناک یها خاک

 :نمود رهاشا ریز موارد به توان می خاک نیا مختلف انواع از
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 .یا ماسه گل و یرسوب گل موارد از یدر بعضو  گل ،یشن رس ،یرسوب رس رس،

 مخلوط که هایی خاک او ی هستند مداوم لرزش تحت و ترک یدارا چنانچه فوق یها خاک انواع که شود توجه

 .شوند ینم محسوب Aنوع  خاکباشد( کرده رییتغ ها آن یاصل اند)بافت شده زده هم بر و

 Bنوع  يها خاک -3

 tsf 1.5 (144kpa)( تا 48kpa) tsf 0.5 از یفشار استحكام با هستند یچسبناک یها خاک

  :باشند یم ریز قرار به ها خاک نیا مختلف انواع

 در آنكهه  مگهر  باشهند  شده و مخلوط ریخته هم به که هایی ،خاکیال و گل،یچسبندگ بدون دار دانه یها خاک

 طیشهرا  در یفشهار  استحكام لحاظ از که ییها خاکنامتعادل و  و خشك یها سنگ ،رندیگقرار  Cنوع  دسته

 .هستند لرزش تحت ای و خورده ترک اما کنند یم صدق Aنوع 

 Cنوع يها خاک-4

 :از اند عبارت نوع نیاهای  . مثالtsf (48 kpa) 0.5از  کمتر یفشار استحكام با هستند یچسبناک یها خاک

 بهه  یراحته  بهه  آب که ییها خاک مرطوب، اریبس یها خاک ،ای ماسه گل ،ماسه شن، :مانند دار دانه یها خاک

 .نامتعادل و های مرطوب سنگ تكه نیهمچن و کند یم نفوذ آن درون

 ،باشهد  مهی  خهاک  از مشخصی نوع با الیه هر و بوده الیه الیه شكل به محل در زمین ساختار که زمانی :توجه

 در .گردد مشخص موجود، خاک نوع ترین ضعیف اساس بر تیبایس یم نظر مورد منطقه خاک کلی بندی دسته

 خهاک  زیهر  در پایهدارتر  خهاک  کهه  نمود بندی دسته جدا شكل را به الیه هر توان می زمانی فقط فوق شرایط

 باشد.  قرارگرفته Aنوع  خاک روی بر C خاک نوع مثالً .باشد قرارگرفته ناپایدارتر

 بها  یسهت یبا باشد( یالزام کانال درون افراد حضور صورتی که ق )درمتر عم 1.5از  شیب عمق با هایی کانال -

 .گردد یریجلوگ آن زشیر از و شده تقویت مناسب های روش کارگیری به
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 کانالدیواره حفاظت و جلوگیری از ریزش  یها روش

 دادن بیش-1

 توانهد  مهی متر(  6.1وت )ف 20از  کمترارتفاع  با ه شد گودبرداری محل ای و کانال وارهید که یبیش ترین بیش

 .شود میمشخص  منطقه خاک نوع اساس بر مستقیماً باشد، داشته

 .دهند می نشان را خاک بندی دسته اساس بر و مختلف یها بیش با ها کانال مقطع از یینما بعد ذیل اشكال

    

 

 بندی خاک ی مختلف و بر اساس دستهها ها با شیب نمای کانال

 کردن يا پله -2

 نهوع  بهر اسهاس   ها آن از کدام هر در ،چندگانه  ساده و از اند عبارت دارد که وجود کردن یا پله یبرا شرو دو

 ارتفهاع  یعمهوم  قاعهده  كیه  اسهاس  بهر  .دیه نما یمه  مشهخص  را پلهه  یافق ضلع به یعمود ضلع نسبت خاک

 متر( تجاوز نماید.  1.2فوت )  4از  یستیبا ینم کانال کف از پله ترین پایین

                 

 ای کردن چند گانه پله                                                   ای کردن ساده پله               
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 يبند شمع -3

 ییجابجها  از یریجلهوگ  و وارهیه د زشیه ر از حفاظهت  منظور به

 شهمع  روش از (خاک ییجابجا از یناش) کانال اطراف یها سازه

 بیشه  کهه ی مهواقع  در عمهدتاً  روش نیا .شود می استفاده یزن

 و شهود  می برده بكار اشدب مجاز بیش از شتریب کانال های دیواره

 یچهوب  ایه  و یفلهز  اجهزاء  از روش نیه ا اسهتفاده در  مورد سازه

 .است شده تشكیل

 های عمودی  تیرک 

 های افقی  تیرک 

 ها شمعها یا  پایه  

 

 

 

 

 

 کوبی شمع

 در یها  و ای ی ماسهها نیزم مانند باشند نداشته را سازه طرف از وارده یبارها تحمل قابلیت که ییها نیزم در

 سهطحی  بهرداری  خهاک  باشهد و  داشهته  قرار زیاد عمق در ساختمان، بار تحمل قابلیت با زمین که هایی محل

 شهكل  بهدین  کهار  یهن د. اکنن یممنتقل  زمین به را ساختمان بار کوبی شمع طریق از نباشد صرفه به مقرون

 متهر  5/2 الهی  2 یهها  فاصهله به  گیرد قرار آن یرو سازه پی است قرار که محلی زیر در : که گیرد می صورت

 – شهود  می کوبیده کوب شمع دستگاه لهیوس به است متر 25 الی 20 ارتفاعی یدارا که مسلح بتونی یرهایت
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 طریق از ساختمان بار و دگیر قرار آن یرو سازه تیرها پی این کوبیدن از بعد تا – زمین در میخ کوبیدن مانند

 بهه  بسهته  هر کدام که است موجود کوبی شمع مختلف انواع لبتهد. اشو منتقل زمین به کمك تیرها به و پی

 چاه یحفار در بعضی موارد، شمع کوبی از طریق گیرد. می قرار استفاده مختص آن مورد جزییات و پروژه نوع

 مسهلح  بتنهی  یك تیهر  به تبدیل هم باز نهایت در که شود یم انجام تزریق بتن و آرماتور بندی سپس شبكه و

 ژئوتكنیهك  آزمایشگاه توسط که است یبارگذار قابل خاک عمق با متناسب کوبی  نیز شمع عمق د.ش خواهد

 .تخصصی کاری است است و برخوردار ای ویژه حساسیت از کار این .گردد می تعیین

   Nailingنیلینگ

 خهاک  تهوده  دوخهتن  از استفاده با خاک توده نمودن مقاوم و کردن مسلح یبنام روش نیلینگ بر از استفاده

 . باشد می یكدیگر به نزدیك با فواصل Nailی فوالد کششی یمهارها توسط

 روش:  این از استفادهبا 

 .دیاب می فزایش خاک توده برشی ا مقاومت .1

 در سهطح  برشی مقاومت افزایش اثر در خاک های مكان تغییر دنمآ در کنترل تحت و دنش محدود .2

  .شود می قائم یهاروینناشی از  (Slid)لغزش 

 .دیاب می کاهش لغزشی و گسیختگی سطح لغزش در یروین  .3

 شهبكه  از شوند با اسهتفاده می نیلینگ مسلح توسط که شده حفاری یها شهنترا سطوح کلیه داشت توجه باید

 .شوند  اجرا ها آن یرونیلینگ  سپس سیستم و شده حفاظت ابتدا شاتكریت مش و

 عمراني يها پروژه نیلینگ در کاربرد

 .ها آهن راه و ها بزرگراه احداث در ها ترانشه یداریپا .1

 .زیرزمینی های و سازه ها تونل جداره یداریپا .2

 ههای  ایسهتگاه  گهود،  مجهاور  ههای  سهاختمان  ی،شهر مناطق یها سازه در گود حفاظت و پایدارسازی .3

 ...و مترو زیرزمینی
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 .ریزشی و سست های زمین در ها پل مجاور های کوله زیپایدارسا .4

 نیلینگ ي سیستماجرا مراحل

 ت.اس شده داده نشان زیر شماتیك در شكل به صورتنیلینگ  یاجرا مراحل

 .عملیات یبعد پله ایجاد و گود یا و ترانشه اول مرحله در یگودبردار .1

 . کششی مهار نصب جهت چال یحفار .2

 .چال تزریق و الچ داخل آرماتور قرار دادن .3

 .یفوالد ضخامت نصب و جداره شاتكریت یاجرا و زهكشی سیستم یاجرا .4

 .علمیات یبعد های پله ایجاد و گود یا و ترانشه یبعد مرحله یگودبردار .5

 .یحفار مرحله آخرین اتمام از پس نهایی پوشش شاتكریت یاجرا .6

 

 ینگهای مختلف اجرای کار در یك دیواره مسلح شده به روش نیلگام

 

 

 

 



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

154 

 

 

 

  شاتكریت 

 شده حمل الستیكی یها لنگیش طریق از که سنگ است ماسه و خرده مان،یبتن مرکب از س ینوع تیشاتكر

 فشهرده   یكینهام یبه صورت د شده و  پاشیده نظر مورد سطح به ادیفشرده و در اثر سرعت ز یبه کمك هواو 

 نهاهموار  سهطوح  که است آن شاتكریت زاتامتیا جمله از .شودو موجب حفظ استحكام و پایداری دیواره می

 بهاپیچ  همهراه  شهاتكریت  البتهه  .آورد می در صاف نسبتاً یك سطح شكل به و پوشاند می را زیرزمینی حفریات

 کهاربرد  اخیهر  یهها  سال در .رودمیکار به ها تونل از یاریبس ینگهدار سیستم به عنوان ،Rock Bolt))سنگ

 ،ونقل حمل اصلی یراهروها ،مورب های جاده قبیل از دائمی حفریات ینگهدار ،زیرزمینی معادن در شاتكریت

 در متهداول  ههای  تهوری  و هها  سهنگ  پهیچ  یبازساز ت.شكن اس سنگ زیرزمینی یها حجره و چاه های ایستگاه

 یحفهار  از بعهد  بالفاصهله  کهه  زیرزمینهی  حفریهات  تعداد .باشد و گران  مشكل است ممكن ینگهدار سیستم

 در عوامهل  تهرین  مهم از یكی یفوالد الیاف با شاتكریت ساختن مسلح .فزونی است به رو ،شوند می شاتكریت

  .دهد یمکاهش  را یتور نصب فرسای طاقت کار زیرا است گسترش کاربرد شاتكریت
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 شاتكریت
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 فصل سوم:

 

 

 

 

 آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی

 و

 روش های پیشگیری و کنترل آنها
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 حوادث ناشی از کار 

 ناشی از کار تعاریف حادثه: 

 سیب به فرد و خسارت به اموال شود.که سبب آاست رویدادی غیر منتظره حادثه  -

 یك واقعه برنامه ریزی نشده در زنجیره ای از فرایندهای برنامه ریزی شده است حادثه  -

به ای که باعث متوقف شدن قرویداد پیش بینی نشده و غیر متراز هر اتفاق و  حادثه عبارت است -

 ( I.L.O)  .جریان کار شده و در نتیجه مقداری از نیروی کار تلف می شود

 عدم مهار و کنترل انرژی است.حادثه  -

  است. ضعف در جوابگویی به یك محرک و فرار از حالت مخاطرهحادثه  -

ل و شرایط ناایمن و اعمابرنامه ریزی نشده انرژی و مواد خطرناک است که به دلیل  حادثه آزاد شدن -

  .در اثر ضعف مدیریت و وجود شرایط فردی و محیطی نامطلوب بوجود می آید

آن برای بیمه انجام که در حین انجام وظیفه و به سبب  رویدادی ناخوشاینداز  حادثه عبارت است -

اوقاتی مقصود از انجام وظیفه تمام و باعث صدمه به فرد حادثه دیده می شود. شده اتفاق می افتد 

است که بیمه شده در کارگاه، موسسات وابسته، ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد یا به 

 ( ) تامین اجتماعيدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری باشد 

 طبقه بندی حوادث ناشی از کار 

 طبقه بندی بر اساس ماهیت آسیب یا بیماری -

ه و رویداد تكی است که آسیب و صدمه فورا ظاهر می شود برای مثال بریدن آسیب حاصل واقع •

 اسید. یدندست ناشی از کار با چاقو یا سوختگی ناشی از پاش

بر عكس، بیماری نظیر افت شنوایی ناشی از صدا یا آزبستوزیس حاصل مواجهه طوالنی مدت و  •

 تكرار شونده با یك عامل است.

سیب یا بیماری به منظور شناسایی جدی ترین آسیب یا بیماری های طبقه بندی بر اساس ماهیت آ

ماندگار  در بین کارگران است. آسیب یا بیماری ایجاد شده معموال روی کارگر بصورت فیزیكی است 

 ، شامل:شامل آسیب های روانی نیز می شود البته

  هاشكستگیانواع 

 شكستگی ستون مهره 

 ه های کناری مفصلجابجایی و در رفتگی مفاصل و ماهیچ 

 پیچیدگی قوزک پا و کوفتگی 

 لرز و دیگر جراحات داخلی 
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 قطع اعضای بدن و خروج عضو از میان بدن 

 جراحات سطحی 

 له شدگی و ضرب دیدگی 

 )سوختگی ) ناشی از برق، مواد سرد و مواد شیمیایی 

 ف مسمومیت های و اثرات سمی مواجهه با مواد شیمیایی شامل ) مسمومیت با نیش حشرات

 جوندگان و غیره و مسمومیت با مواد شیمیایی و فیوم ها گردوغبارها...(

  ،اثرات بی نظمی درجه حرارت هوا، فشار و دیگر عوامل خارجی ) آفتاب سوختگی، گرما زدگی

 صاعقه، غرق شدن واسترس های حرارتی(

 خفگی 

 اثرات مخرب برق گرفتگی 

 اثرات مخرب پرتوها 

 ای ماهیت های مختلفخسارت و آسیب های چندگانه دار 

 جراحات دیگر و نامشخص 

 کری ناشی از ضربه یا انفجار 

 ورود اجسام خارجی به چشم، گوش، بینی یا در سیستم تنفسی، صورت و سیستم گوارشی 

 آسیب به قفسه سینه، شكم و لگن 

 آسیب به جمجمه 

 طبقه بندی بر اساس محل آسیب یا بیماری

مشخص کردن و تعیین جدی ترین آسیب ها در محل های  طبقه بندی بر اساس محل آسیب به منظور

 مختلف بدن است

 طبقه بندی بر اساس مكانیسم آسیب یا بیماری

Mechanism of Injury/Disease Classification 
 سقوط ، سرخوردن و لغزش کارگر 

 سقوط از هم سطح –

 سقوط از ارتفاع  –

 سقوط اجسام 

 راه رفتن روی اجسام و تصادم با موانع 

  بدنی زیاد و حرکات اشتباهی کوشش 
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 تنش های ماهیچه ای زیاد در هنگام بلندکردن و پایین آوردن اجسام –

 تنش های ماهیچه ای زیاد در هنگام بكارگیری اجسام و مواد  –

 گیر کردن عضوی در بین یا میان اجسام 

 برخورد اجسام با بخش های بدن 

 برخورد بدن با بخش های گردنده 

 ل سقوطبرخورد با اجسام در حا –

 برخورد با حیوان –

 برخورد تصادفی با اشخاص –

 گیر افتادن در بین تجهیزات گردنده –

 مواجهه با ارتعاش –

  در مجاورت یا برخورد با حرارت زیاد یا کم 

 مواجهه با اجسام داغ یا سرد –

 مواجهه با محیط های گرم یا سرد –

 در مجاورت یا برخورد با جریان برق 

 خرب یا پرتوهادر مجاورت یا برخورد با مواد م 

 مواجهه با تنش های روحی و روانی 

 مواجهه با واقعه ترماتیك –

 مواجهه با خشونت های میحط کار و شغل –

 خودکشی و تالش برای خودکشی –

 آزار و اذیت های مرتبط به کار –

 عوامل استرس روانی دیگر –

 مواجهه با صدا و فشار 

 مواجهه با صدای ناگهانی –

 مواجهه طوالنی مدت با صدا –

 ات در فشار هواتغییر –

 مواجهه با عوامل بیولوژیك 

 تماس با یا مواجهه با عوامل بیولوژیك غیر انسانی –

 تماس با یا مواجهه با عوامل بیولوژیك انسانی –
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 مواجهه با مواد شیمیایی 

 مواجهه حاد با مواد شیمیایی و سمی –

 مواجهه مزمن با مواد شیمیایی و سمی –

 نیش و گزش حشرات و موجودات زنده –

 ه با قطعات سمی دستگاه ها و قطعاتمواجه –

 مواجهه نامشخص با مواد شیمیایی –

 انواع دیگری که در جای دیگر طبقه نشده اند 

 سقوط داخل گودال و ریزش گودال –

 تصادف وسایل نقلیه –

 مكانیسم های چندگانه آسیب –

 مكانیسم های نامشخص آسیب –

 طبقه بندی بر اساس عامل ایجاد آسیب یا بیماری

 دستگاه های ثابت ماشین آالت و

 وسایل حمل و نقل و جابجایی 

 ابزارآالت 

 وسایل، مواد و پرتوها 

 مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی 

 محیط کار 

 عوامل انسانی، حیوانی و بیولوژیك 

 ماشین آالت و دستگاه های ثابت 

 ماشین آالت دارای موتور –

 وسایل انتقال نیرو –

 ماشین های فلزکاری و برش.. –

 ورزیماشین آالت کشا –

 ماشین آالت چوب بری –

 ماشین آالت معدن –

 تاسیسات الكتریكی –

 تجهیزات گرمایش، پخت... –
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 تجهیزات سرمایش و مبرد.... –

 ماشین هایی که جای دیگه طبقه بندی نشده اند –

 وسایل حمل و نقل و جابجایی 

 دستگاه های باالبر –

 وسایل حمل و نقل ریلی –

 وسایل حمل و نقل دریایی –

 یوسایل حمل و نقل هوای –

 وسایل نقلیه جاده ای –

 دیگر وسایلی که جای دیگه طبقه بندی نشده است –

 ابزارآالت 

 ظروف تحت فشار –

 دستگاه های برقی غیر از ابزاری های دستی برقی –

 ابزار های دستی برقی –

 ابزار های غیر برقی نظیر آچار –

 انواع نردبان ها –

 داربست ها –

– .... 

 محیط کار 

 در خارج از محیط کار –

 اردر داخل محیط ک –

 در زیر زمین –

 وسایل، مواد و پرتوها 

 مواد انفجاری –

 گردوغبارها، مایعات و مواد شیمیایی –

 پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان
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تعداد حوادث ناتوان کّنّنده× 200000  

AFR= 
د کارگران در هر شیفتتعدا× تعداد شیفت در روز× 40×50  

 های پایش عملكرد ایمنی:شاخص 

 :Accident Frequency Rate (AFR) ضریب تكرار حادثه .1

به زمان از دست رفته کاری گردیده( کننده )که منجر ضریب تكرار حادثه عبارت است از تعداد حوادث ناتوان

شود. تعداد ساعات معین کاری که در یك تعداد معین ساعات کاری. این ضریب معموالً سالیانه حساب می

کارگر  500برابر با یك میلیون ساعت کاری است )معادل  ANSIرود طبق استاندارد در این ضریب بكار می

 ر هفته(.ساعت کاری د 40هفته کاری در سال و  50و 

هزار ساعات معین کاری در این ضریب به دویست OSHAهای اخیر به پیشنهاد سازمان لیكن در سال

ساعت کار هفتگی( و امروزه این مقدار  40هفته کاری در سال و 50کارگر، 100ساعت کاری تغییر کرد )

 :گیرد. فرمول محاسبه ضریب تكرار حادثه به قرار زیراستمورد استفاده قرار می

 

 

 

 

 : Accident Severity Rate (ASR) ضریب شدت حادثه .2

هزار ساعت این ضریب عبارت است از تعداد روزهای از دست رفته کاری در اثر بروز حوادث در دویست

 کاری. فرمول محاسبه ضریب شدت حادثه به قرار زیر است:

  تعداد روزهای از دست رفته کاری  در یكسال× 200000

                                                                                                              ASR= 

 تعداد کارگران در هر شیفت× تعداد شیفت در روز× 40×50

برای محاسبه تعداد روزهای از دست رفته در رابطه فوق چنانچه حوادث منجر به از کارافتادگی موقت شده 

عداد روزهای از دست رفته آنها معادل با تعداد روزهایی است که از مرخصی استعالجی استفاده باشند، ت

اند و چنانچه حوادث منجر به از کارافتادگی دائم و یا مرگ شده باشند، تعداد روزهای از دست رفته از نموده

 گردد.تنظیم شده است استخراج می OSHAجداول معینی که توسط 

 

 : Frequency-Severity Indicator (FSI) ر حادثهتكرا -شاخص شدت .3

آید و اساس معتبرتری را نسبت به هر یك از این دو شاخصی است که از ترکیب دو شاخص فوق بدست می

 شود:نماید. این شاخص از رابطه زیر حساب میشاخص به تنهایی فراهم می
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 :  Fatal Accident Frequency Ratey(FAFR)ضریب وفور حوادث مرگبار .4

هفته در  50کارگر، 1000ساعت کاری ) 108این ضریب عبارت است از تعداد حوادث منجر به مرگ به ازای 

 سال کاری برای یك کارگر( 50ساعت کاری در هفته و  40سال، 

 رابطه محاسبه این ضریب به قرار زیر است:

 

 

 

های عملكرد ایمنی در مرحله پس از تعیین و محاسبه شاخص :مقایسه عملكرد با اهداف و استانداردها

ها با اهداف برنامه و یا استانداردهای ملی مقایسه گردد. این مقایسه جنبه کمی قبل، بایستی این شاخص

-Safe-Tو یا  FSIو یا  AFRبینی گردیده است که شاخص خواهد داشت. مثالً در اهداف برنامه پیش

Score های فوقتوان با مقایسه شاخصدر طول یك دوره چندساله کاهش یابد، حال می به میزان معینی-

الذکر قبل و بعد از اجرای برنامه، میزان کارآیی برنامه و دسترسی به اهداف آن را تعیین نمود. گاهی اوقات 

د ملی ها با استانداردهای ملی مقایسه گردد. در ایاالت متحده امریكا، استاندارممكن است این شاخص

AFR های صنعتی )با توجه به نوع فرآیند مورد استفاده( تعیین و مطابق با برای همه م سسات و شرکت

باشد. لذا یك ( تعیین شده و قابل دسترسی میStandard Industrial Codes) SICبندی طبقه

منی خود را در شرکت خود با این اعداد وضعیت برنامه ای AFRتواند از طریق مقایسه شرکت تولیدی می

 مقیاس ملی ارزیابی نماید.

های عملكرد ایمنی در واحدهای مختلف صنعت بطور جداگانه گردد که در صنایع بزرگ، شاخصتوصیه می

توان کارآیی برنامه ایمنی در واحدهای مختلف یك صنعت محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد بدین ترتیب می

 بزرگ را جداگانه ارزیابی نمود.

های عملكرد با اهداف برنامه و یا مقایسه نتایج شاخص :خیص انحرافات و تحلیل علل آنهاتش

شود. برای این منظور مدیر ارزیابی باید به نقاط مهم و استانداردهای ملی، منجر به تشخیص انحرافات می

او گزارش دهند. ویژه توجه نماید لذا ممكن است مدیر از زیردستان بخواهد که فقط انحرافات مهم را به 

 را نیز بیابد.« تفاوتیناحیه بی»همچنین مدیر باید در مقابل این نقاط مهم و استراتژیك، 

تفاوتی به انحرافاتی از برنامه اشاره دارد که اهمیت چندانی برای انجام اقدامات اصالحی ندارد و در )ناحیه بی

 تفاوت خواهیم بود(.ارزیابی نسبت به آنها بی

تعداد حوادث مّنجر به مرگ در یکسال× 108  

FAFR= 

 مجموع ساعات کاری در همان سال
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باید با حد استانداردی تعیین شود. معموالً در کنترل کیفیت استاندارد این حد را « تفاوتیناحیه بی»بنابراین 

1% جنیه دیگر تشخیص انحرافات، بررسی علل آنهاست. لذا ضمن تشخیص عوامل بحرانی که  گیرند.می

یابد، ای که اقدامات اصالحی تمرکز مینقطهموجب انحراف در عملیات است باید به بررسی علل انحراف در 

 بپردازیم.

تر از میزان استاندارد و اهداف مورد نظر باشد، در مواردی که نتایج عملیات پایین اقدامات اصالحي:

گیرد. باید توجه داشت که این اقدامات صرفاً یك عمل قطعی نیست و لذا تالش اقدامات اصالحی صورت می

 ای بوجود آمده است در مرحله بعد اصالح شود.رای عملیات، انحرافی که در مرحلهگردد که هنگام اجمی

 های کار و ... گردد.ها، تكنیكها، دستورالعملها، رویهاقدامات اصالحی ممكن است شامل تغییر روش

 :تواند برای انجام اقدامات اصالحی مورد استفاده قرار گیرند عبارتند ازمهمترین روشهایی که می 

این امر در ارتباط با وظائف عملیاتی است. مثالً عملیات آموزش، عملیات خرید  :کنترل عملیاتي .1

 گردد.گیرد و در هر عملیات، انحرافات تعیین شده، اصالح میوسایل حفاظتی و ... مورد بررسی قرار می

.( تهیه و ارائه شود ای )هفتگی، ماهانه و ..های مستمر دورهدر این روش گزارش :گزارش کنترل آماري .2

 تواند با یك مقایسه مستمر میان گزارشات اقدامات اصالحی را توصیه نماید.و مدیر می

این گزارشات برای عملیات خاص و به منظورهای خاص )بنا به تقاضای  هاي کنترل خاص:گزارش .3

رمستمر و در حاالت شوند. تهیه این نوع گزارشات بر یك مبنای غیمدیریت و مسئولین( تهیه و ارائه می

کند توان عملیات، فرآیند و موقعیتی که مدیر گمان میشود. در واقع با این گزارشات میاستثنایی انجام می

 نیاز به اقدامات اصالحی دارد را تشخیص داده و اقدامات الزم را انجام داد.

-نه اهداف برنامه، خطمنظور از این ارزشیابی، بررسی در زمی )ارزشیابي مدیریت(:ارزشیابي داخلي .4

کند تا اقدامات اصالحی باشد. این ارزشیابی کمك میها میها، مقررات و دستورالعملها، روشها و رویهمشی

 های فوق انجام گردیده و برنامه در فضای واقعی اجرا شود.در زمینه

عملكرد مدیریت  ها در واقع کنترل مدیریت در ارتباط با سنجشاین نوع کنترل :هاي مدیریتيکنترل .5

بندی برنامه و ... ها، زمانها، تعیین شایستگیهای گوناگون نظیرتنظیم بودجه، تعیین مسئولیتدر بخش

 باشد.می

 های ارزیابی م ثر: ویژگی

 های زیر را داشته باشد:یك برنامه ارزیابی م ثر باید ویژگی

 د.دقت داشته باشد: اطالعات برای اجرا باید دقیق و واقعی باش .1

 تواند به انجام اقدامات اصالحی در زمان الزم منجر شود.به موقع انجام شود: ارزیابی سریع می .2

 مبتنی بر اهداف برنامه باشد: در ارزیابی باید به اهداف برنامه توجه شود. .3
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 ارزیابی معقول و قابل درک باشد: یعنی همه افراد اهداف ارزیابی را بدانند. .4

 االمكان پایین باشد.های ارزیابی حتیهزینه مقرون به صرفه باشد: یعنی .5

 ارزیابی نقاط مهم و استراتژیك را که نیاز به اصالح دارند مشخص نماید. .6

 ارزیابی عینی باشد: یعنی با توجه به معیارهای عینی و کمی انجام گیرد. .7

ارجی قابل ها و شرایط کاری و محیط خقابل انعطاف باشد: یعنی در مقابل تغییرات سازمان، برنامه .8

 تطبیق باشد.

 

 تئوری ها و مدل های حوادث 

 ها و مدل های حوادث وجود دارد:چهار گروه اساسی تئوری

 مدل های فرایند حادثه •

 مدل های خطای انسانی و رفتار نا ایمن •

 مدل های مكانیسم آسیب های انسانی •

 تكنیك های کاربردی •

 تئوری مستعدپذیری حادثه  

، یكی از اولین مدل های علت حادثه، مدل مستعد پذیری حادثه بود در 1910ایل بطور تاریخی، تا قبل از او

این مدل فرض می شد برخی از اشخاص نسبت به بقیه افراد استعداد بیشتری برای حوادث دارند. بسیاری از 

ه مطالعات برای یافتن تفاوت های فردی تالش های زیادی را انجام دادند تا پیش بینی حوادث را در جنب

های مختلف داشته باشند نظیر حدت بینایی، زمان واکنش و شخصیت، اما شناسایی مجموعه ای از 

رفتارهای فردی مستعدپذیری حادثه مشكل و نقص داشت. بر خالف آن، بررسی های محققان حادثه آشكار 

امعمول نسبی % ناشی از تجربیات ن75% از آنها داشت در حالیكه 0.5کرد که تكرارپذیری حادثه فقط سهم 

 بسیار زیادی از اشخاص بود. 

 : محدودیت آشكار این مدل  

 . توجه کم به عوامل مشارکتی، مشخصات قربانی حادثه،  تمرکز محدود زیاد به یك عامل

بیان می کنند که مستعدپذیری  گونهمحققان اخیر در زمینه مستعدپذیری حادثه دیدگاه جدید را این 

 و گرایش افراد به انجام ریسك و به مخاطره انداختن و اتكا به شانس است.حادثه در ارتباط با تمایل 
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  رویكرد مكان ایمن و رویكرد فرد ایمنبا استراتژی های 

دستگاه ها، اماکن و سیستم  ریکه وظیفه کارفرما ایجاد و نگهدادارد اکثر قوانین کار کشورها بیان می امروزه

دارد. با توجه به این موضوع دو بیان میرا ترل و پیشگری در منبع اولویت کنموضوع که  ،کاری ایمن است

 حاضر در کارگاه افرادچگونه که  ل قرن بیستم مورد توجه قرار گرفتدر اوایفرد ایمن  و مكان ایمنرویكرد 

شود ، افراد به اعمال نا و چه عواملی باعث می به اتخاذ رفتار ایمن در محیط های خطرناک تشویق می شوند

 . ایمن روی آورند.

هدف استراتژی های مكان ایمن از بین بردن خطر از طریق جستجو اماکن ایمن، دستگاه ایمن، فرایند ایمن، 

تجهیزات ایمن، مواد ایمن، سیستم های کاری ایمن، دسترسی ایمن به کار، نظارت کافی افراد ذی صالح و 

ز افراد در برابر خطر از طریق مراقبت گروه های آموزش دیده است. هدف استراتژی های فرد ایمن محافظت ا

آسیب پذیر)زنان باردار، افراد ناتوان و کودکان(، بهداشت فردی، تدارکات و تسهیالت مناسب، استفاده و عدم 

استفاده از وسایل حفاظت فردی، اقدامات دقیق برای ایمنی خودش و دیگران روی برخی افراد در کارها 

 ر است.خطرناک و احتیاط به خط

که استراتژی های افراد ایمن دارد در حالیتاکید های مكان ایمن روی کنترل محیط های کار استراتژی

 تالش برای کنترل افراد دارد. 

-بر می هایی که بطور ذاتی ایمن هستند، فرایندها و عملیاتهای کاراصطالح مكان ایمن به طراحی محیط

ر به الگوهای رفتاری افراد بستگی ندارد. اصطالح فرد ایمن به اعتماد و ، یعنی، ایمنی افراد در محیط کاگردد 

 اوالً دهای پیشگیری از حوادث بایبنابراین استراتژی . دگردبر می اطمینان رفتار افراد برای ایمنی شان

 افزایش ادراک خطر روی برخی از کارگران شود. ثانیاًموجب کاهش خطر عینی در محیط کار شود و 

ده از استراتژی فرد ورد اول از طریق استفاده از استراتژی مكان ایمن و در مورد دوم از طریق استفادر م 

 شود.ایمن حاصل می

رویكرد فرد ایمن برای پیشگیری بر این اساس است که افراد قادر به اجتناب از حوادث از طریق رفتارهای 

 شت. قوی در بین محققان دا یمعقول هستند. این رویكرد تاثیر

در هر حال، تمرکز غیر قابل توجیه روی اعمال ناایمن و توجه متعاقب به اصطالح رفتار به عنوان استراتژی 

 موثر پیشگیری داشت. 
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 های ایجاد حوادثمدل : 

ماشین آالت مربوط به حفاظ گذاری  20تا اوایل قرن  19های پیشگیری از صدمات از نیمه قرن بیشتر تمرکز

ری شد. مدل یهای اولیه پیشگبرای مدل ایشرایط ناایمن پایه صطالحات اعمال ناایمن واو  معطوف بود

 روی تفكر ایمنی داشته است. زیادیاعمال ناایمن و شرایط ناایمن تاثیر 

مهندس شاغل در شرکت بیمه امریكا در دهه  ) نریچبخشی از پذیرش این تفكر، در کارهای هربرت ه 

های های بیمه و پروندهحوادث شغلی را از پرونده 75000ز های بیش اارشگز که  دیده می شود (1920

بر  که شگیری حوادث صنعتی را انتشار دادنریچ کتاب پی، اولین بار ه1931ه کرد. در سال صنعتی مطالع

 . بود های حوادثهایش از تجزیه و تحلیل گزارشیافتهاساس 

دانست ارائه داد و از آن زمان تا عنوان فرایند حادثه میکه به  راعاملی  5( مدل دومینوی 1941هنریچ )

 .ه استخیلی رایج شد کنون

 پنج عامل در نظر گرفته شده به شرح زیر بودند: 

 محیط اجتماعی و خانوادگی .1

 خطای فرد .2

 ایمنیا مخاطره فیزیكی با مكانیكی ناایمن و اعمال نا .3

 حادثه .4

  آسیب و جراحات .5

 
 

 توالی وقایع دومینو 

 ها و جراحات صنعتی تنها ناشی از حوادث هستندآسیب -1

 حوادث تنها بطور مستقیم بواسطه اعمال ناایمن فرد یا مواجهه با شرایط مكانیكی ناایمن ایجاد می شود -2

 اعمال ناایمن و شرایط ناایمن تنها بواسطه خطاها یا افراد ایجاد می شود -3

 .های ارثی بدست می آیدبواسطه ویژگی شود یااهای افراد بواسطه محیط ایجاد میخط - 4

 وارد می شود در نهایت آسیب -5
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% ناشی از شرایط 10% حوادث ناشی از عمل ناایمن و 88بررسی هینریچ از گزارش های حوادث نشان داد که 

لت مشخصی بودند. از نریچ همچنین یافت که دو درصد باقیمانده غیر قابل پیشگیری و بدون عناایمن بود. ه

اعمال ناایمن افراد »نریچ تالش های پیشگیرانه اش را روی عمل ناایمن متمرکز کرد و نوشتآمارها ه این

 « ول اکثریت حوادث هستند.ئمس

 

 اصول متعارف هینریچ 

 .آسیب ها ناشی از یك سری عوامل تكمیل شده هستند که یكی از آن ها خود حادثه است 

 خاطرات فیزیكی و مكانیكی ایجاد می شود.حوادث بواسطه  رفتار نا ایمن و یا مواجهه م 

 .بیشتر حوادث حاصل رفتار ناایمن است 

 .اعمال ناایمن یا شرایط ناایمن همیشه فورا منجر به آسیب یا حادثه نمی شوند 

 .عمل ناایمن افراد میتواند به عنوان راهنمایی برای پیشگیری در نظر بگیرد 

 .حوادث قابل پیشگیری هستند 

 ی پیشگیری حوادث مشابه بهترین تكنیك های کیفیتی و بهره وری است.بهترین تكنیك ها 

 ول ایمنی باشد.ئمدیریت باید مس 

 .سرپرست عامل کلیدی در پیشگیری است 

 .حوادث هزینه های پنهان دارند 

گذاری ماشین آالت متمرکز شوند و بقیه مشكالت را   ایده کلی در آن زمان این بود که بیشتر روی حفاظ

اعمال ناایمن می دانستند. در آن زمان، این امر ناشی از نتیجه گیری ساده از تجزیه و تحلیل ناشی از 

 به عنوان علت حادثه سالها ادامه داشت.  فردیمطالعات هینریچ بود و این تفكر خطاهای 

ی % گروه های مطالعه معتقدند که بی دقتی کارگر عامل اصل50نتایج بررسی یك مطالعه نشان می دهد که 

% از افراد یك گروه مطالعه علت اصلی حوادث را کمبود 50حوادث هستند. بررسی ها نشان می دهد که 

این بررسی ها نشان می دهد که الگوی مقصر بودن فرد در بین  آموزش یا تعلیم یا بی دقتی کارگر می دانند.

ادثه از میان عینك های جوامع و حتی متخصصان ایمنی و بهداشت قویا وجود داشت. بطور خالصه، علت ح

ن مشكل در اعمال ناایمن و شرایط ناایمن دیده شده بود. در میان این مدل، اعمال ناایمن به عنوان بیشتری

 نظر گرفته شده بود. 

زیادی تمرکز بیش از حد هینریچ را روی اعمال  ن عموم و نمایندگان ایمنی، افرادرغم این باور در بییعل

 مورد بحث قرار داده بودند. رابندی حوادث ناایمن و سودمندی طبقه 
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در بیشتر حوادث صنعتی، هم شرایط ناایمن و هم عمل ناایمن عوامل مشارکت کننده هستند. در هر حال 

به خاطر آورده شود که شرایط ناایمن عالوه بر بودن علت مستقیم حوادث در خودش، اغلب می تواند  باید

رای زمان های زیادی، عمل ناایمن نتیجه طراحی ضعیف ماشین، روش منجر به انجام اعمال ناایمن شود. ب

مهندسی بود. تجربه نشان داده است که وقتی آسیبی رخ می  برنامه ریزی نشده و دیگر نواقص نامناسب

ای نیست. مگر اینكه بررسی دقیق از وقوع اندازه عمل ناایمن مدرک خیرکنندهدهد، اغلب شرایط ناایمن به 

کند و ی از عوامل مسبب حادثه را حذف میگیرد. حذف یك مخاطره ناشی از شرایط ناایمن یكحادثه صورت 

 .شودل وقوع آسیب از عمل ناایمن کم میبنابراین احتما

 ILO ای نسبت سازی ادعه تواند به راحتی منجر به وارونکند که بازنویسی گزارش حوادث میپیشنهاد می

حادثه اغلب به تنهایی ناشی از رفتار ناایمن است. حوادث معموالٌ » شود. آمار شرایط ناایمن و عمل ناایمن 

بواسطه گروهی از شرایط ایجاد می شود؛ یكی از اینها ممكن است رفتار ناایمن باشد، اما در تمام اینها، 

ط شرایط ناایمن محتمل به خوبی وجود دارد، بنابراین بطور معادل برای طبقه بندی حوادث به عنوان شرای

 مكانیكی و فیزیكی ناایمن قابل توجیه است

شود اما ف و عمل ناایمن منجر به حادثه میگفت که بطور غیر قابل تغییری هم شرایط ضعی (1963 )بلیك

در هر یك از موارد آسیب هم عامل مخاطره و هم خطای »رفتار ناایمن مرکز توجه هستند.  بطور زیاد مرتباً

وجه نهایی به شوند و تاغلب این اصول نادیده انگاشته میدرهر حال،  .ودنداری بطور گریزناپذیری موجرفت

 .شودعمل ناایمن داده می

کند که ورای عوامل زیادی معروف به ش درباره مدیریت ریسك پیشنهاد میدر متن خود (1973)جانسون 

دث قبلی نسبت داده دهد که حواطراحی قرار دارد. تجربه نشان می عمل ناایمن کمبود عوامل انسانی در

 یابد. نی و اصالح عوامل انسانی کاهش میشده به عمل ناایمن اغلب بعد از بازبی

 پیشگیری 

روی ارتقای رفتار ایمن کارگران متمرکز بود و این  قویاً 1900مطالعات پیشگیری از حوادث از اوایل دهه 

شود طبیعی بود. همانطور که ذکر شد ث مین منجر به بیشتر حوادموضوع با توجه به این باور که رفتار ناایم

است. تئوری پیشگیری که  ینریچ پیشنهاد کرد که عمل ناایمن و شرایط ناایمن عامل اصلی توالی حادثهاه

 کرد حذف عامل مرکزی برای گسستن توالی حادثه بود.دنبال می
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که بواسطه  به خطای افرادی ولیت و معلوری بود که اعمال ناایمن بطور علردیابی دومینوهای پشت سری با

کرد. آنگاه، راه و وسیله پیشگیری دو شاخه ارتباط پیدا می، شدایجاد میشرایط محیطی یا بواسطه ژنیتیكی 

های تغییر رفتار برنامهآموزش و دثه داشتند و دوم از طریق حاایجاد بود؛ یكی جدا کردن کسانی که استعداد 

  .و نگرش

 
 

 حوادث يزنجیر خط

 

 
BASIC INTERMEDIATE ACCIDENT
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  تشكیل شده باشند دو مرحله مگر آنكهوندد یپ یبوقوع نم یان نمودار : هر حادثهیبر طبق ا

  میانی:ل لو ع یاهیل پالع

ها، عملكرد ضعیف مدیریت، شرایط  های ایمنی، ضعف خط مشی ای: نظیر ضعف در برنامه ای یا ریشه علل پایه

 موزش صحیح و ...اقتصادی نامطلوب، عدم آ

: شامل اعمال ناایمن )نظیر عدم پیروی از دستورالعمل، عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی، میانیعلل 

کار و ...( و شرایط ناایمن )نظیر خرابی دستگاه، عدم هنگام عدم توجه به عالیم هشداردهنده، شوخی در 

 وشنایی نامناسب محیط کار و ...(کشی کف کارگاه، ر  وجودحفاظ بر روی دستگاه، عدم وجود خط

های مكانیكی، پرتوگیری حاد، تماس باحرارت زیاد و سوختگی، تماس با مواد  علل آسیب: مثل ضربه

 شود(. گرفتگی و ... )به این مورد عامل مادی حادثه نیز گفته می شیمیایی، برق

 

 پایه ای  للع 

 :شوند يم میل تقسیخود به سه دسته به شرح ذ ايعلل پایه

 مناسب.....( یمنیت استفاده از البسه ایعدم رعا، و مهارت در انجام کار ی)عدم آگاه یعوامل انسان .1

 قیابزار دق یاهستم یس ، من در انجام کاریزات نا ایزات )استفاده از ابزار و تجهیعوامل تجه .2

 کار  طیح محیعدم ضبط و ربط صح، ...گرماو، صدا ،نامطلوب یط آرگونومیط کار)شرایعوامل مح .3

ی خطی ای در زنجیره، تحت کنترل درآوردن عوامل پایه بهترین روش جهت پیشگیری از وقوع حوادث

 . حوادث می باشد

 مدل چند علتی:  Multiple cause theory 

برخالف مدل دومینو علل بروز حادثه را به صورت چند عامل در کنار هم تعریف نموده،  مدل چند علتی

یابد. در این  ل تواما موجب بروز عامل جدید شده و این سیر تا بروز آسیب ادامه میبطوری که این چند عام

تئوری چندین عامل به صورت تصادفی یا به طریقی دیگر با یكدیگر ترکیب شده و باعث بروز حادثه می 

ه توان ب امروزه مدلهای متعددی براساس تئوری چند علتی حادثه ارائه گردیده است که از آن جمله می شوند.

سی و مدل سیستمیك اشاره نمود. با توجه به مطالب فوق این نكته روشن مدل ماتری  مدل اپیدمیولوژیكی،

  توان علل بروز حادثه را در سطوح مختلف و براساس مدل بررسی می شود که در تجزیه و تحلیل حادثه،  می

در وزارت دفاع آمریكا مورد استفاده  1990یكی از مدلهای جدید که برای اولین بار در درهه  تعیین نمود.

 باشد: رویداد به شكل زیر می 7ای دومینو ارائه شد و شامل  قرار گرفت مدلی است که براساس مدل زنجیره
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 چهار عامل مخالف ایمنی 

  Murphy`s  Lawقانون مورفي    -1

در زمان انجام  به خطا خواهد رفت .“ د ، آن چیز حتمااگر امكان به خطا رفتن چیزی وجود داشته باش

شناسایی خطرات، هر گاه احتمال بروز خطری را متصور هستیم، بایتی حتما آن را ثبت نماییم، زیرا طبق 

 این قانون، حتما روزی رخ خواهد داد.

  : Entropy آنتروپي  -2

ن به تدریج مستهلك شده و تغییرات آن هیچ سیستمی ، به حالت استاتیك باقی نمی ماند بلكه اجزاء آ

در هنگام شناسایی خطرات و ارزیابی ریسك بایستی توجه داشته باشیم که تجهیزات و  افزایش می یابد.

ماشین آالت در طی زمان، مستهلك شده و به مرور زمان می توانند منبع بروز خطر باشند، پس ضروری 

  فعلی را مدنظر قرار ندهیم.  است به این موضوع توجه نماییم که فقط وضعیت

 :  Normalizationعادي شدن    -3

هنگامی که افراد برای مدت طوالنی در معرض یك خطر ثابت و شناخته شده قرارمی گیرند ، آنگاه ، آن 

به منظور پیشگیری از بروز این وضعیت، ضروری است  خطر برای آنها عادی شده و آنرا دست کم می گیرند.

سایی خطرات، با هماهنگی از افراد خارج از سازمان دعوت به عمل آمده و در فرآیند شناسایی در هنگام شنا

 خطرات کمك گرفته شوند.

 :Routinization فعالیتهاي اتوماتیك و روزانه   -4

فعالیتهایی که در داخل یك سیستم به خوبی جا افتاده و انجام می پذیرد و پس از مدتی معمولی می شود و 

غیرارادی درمی آید ، در نتیجه “ زمان ، انجام فعالیتهای مذکور به صورت اتوماتیك و یا اصطالحا با گذشت

 ذهن فرد از این موضوع آزاد گشته و به سایر موضوعات توجه می کند .

بدین ترتیب ، عادت نعمتی است که همانند شمشیر دولبه است که با توجه به محدودیت ظرفیت هر فرد ، 

 مهمتر می پردازد و در عین حال مسایل روتین را فراموش می نماید .شخص به امور 

 این گونه اشتباهات ، از نشانه های افرادی است که در انجام وظایف خود ، تمرین و مهارت باالیی داشته اند .

نقص و خطا در 

 مديريت ايمني

نقص در برنامه 

 ايمني

دستورات و 

 مقررات اشتباه

 نقص در سيستم

باه و عملكرد اشت

 شرايط ناايمن

ه يا شبه دثحا

 حادثه

آور نتايج زيان  
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 :تئوری پنجره شكسته 

آن بر  یو اثرگذار یو خرابكار یاختالل شهر یجار زانیم نشان دهنده که است  یاهینظرپنجره شكسته  

 یها طیمح یکند که نظارت و نگهداریم انیب هینظر نیاست. ا یضد اجتماع یجرم و رفتارها شیافزا

تر یجد یهاجرم دیاز تشد نیو همچن شتریب یخوب ممكن است ازخرابكار تیوضع كیدر  یشهر

روبرو شود  یدارد با ساختمان یو خرابكار یبه هنجار شكن لیکه تما یاگر فرد گر،ید یانیکند. به ب یریجلوگ

اگر  کند.یم گرید یااو هم اقدام به شكستن پنجرهبه احتمال زیاد نشده دارد،  ریپنجره شكسته تعم كیکه 

ای داشته باشد، حتی به فرض اینكه پنجره در اثر سهل انگاری یا در محله ای، یك خانه پنجره شكسته

مالك ساختمان در مقابل محله مسئول است تا پنجره شكسته اشتباه مالك خانه شكسته شده باشد، باز هم 

را سریعا ترمیم کند، چون این پنجره شكسته میتواند گرایش به خرابكاری و جرم خیزی در محله را افزایش 

 دهد.

نشان  ی از سوی مدیریت اگر در مقابل یك عمل نا ایمن واکنش مناسبطبق این تئوری در موضوع ایمنی، 

 ترغیب شوند. یممكن است به انجام اعمال نا ایمن دیگرنیز  دیگررکنان کاداده نشود، 

هرچه رسیدگی به وضعیت عمومی ایمنی و نظافت و در زمینه ایمنی،  اصالح پنجره های شكستهبه منظور  

پا  نظم و ترتیب و توجه به جزییات ایمنی بیشتر باشد، افراد هم تمایل کمتری به رفتار نا ایمن داشته و زیر

حتی ممكن است در مقابل  شود.ها یك عمل نا بهنجار اجتماعی تلقی میگذاشتن قوانین و دستور العمل

کارکنانی که به موضوع ایمنی عالقمند هستند، اگر در فضای عمومی کارگاه و مجموعه خود، متوجه بی 

در انجام اعمال آنها نیز  چه بساشوند، در محیط کار اعمال نا ایمن ایمنی و رواج اعتنایی مدیریت به موضوع 

 نا ایمن، از این فضای عمومی پیروی کنند و مرتكب اعمال نا ایمن شوند.

 عبارتند از:  نمونه هایی از پنجره شكسته در ایمنی

 بی تفاوتی نسبت به عدم اجرای صحیح مقررات ایمنی 

 بی عالقگی و شكاف بین باور ها و اعمال افراد 

  ایمنی در محیط کارمقوله جو غالب رفتار عمومی نسبت به 

 تمسخر و سم پاشی منفی نسبت به ایمنی 

 حس قرار گرفتن در اقلیت برای رعایت کنندگان ایمنی در محیط کار 

 بی توجهی به جزییات و ملزومات اولیه ایمنی در محیط کار 
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 ناایمن شرایط و ل ناایمناعما : 

آید و عامل انسانی در اعمال ناایمن بوجود میدرصد( در اثر  88بر اساس مدل هینریچ اکثر حوادث)حدود 

آید و دو درصد درصد حوادث در اثر شرایط ناایمن در محیط کار بوجود می 10ای دارد. آن نقش عمده

 اند.حوادث نیز به عنوان حوادث غیر قابل اجتناب معرفی شده

 

 برخی از اعمال ناایمن: 

  انجام کار بدون مجوز 

 یت خطرناک ترک کردن تجهیزات در وضع 

  جدا کردن تجهیزات ایمنی از دستگاه 

  استفاده از تجهیزات معیوب 

  استفاده نابجا یا غیر اصولی از تجهیزات 

  عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی 

  شوخی / عجله/ سهل انگاری 

 قصور در انجام وظیفه 

 کار با ماشین با سرعت غیر مجاز 

 تنظیم و تعمیر دستگاه در حین کار 

 ن به شیوه نا امن مثل بلند کردن ناایمن بار تماس با مواد خطرناک یا قرار گرفتن زیر بارهای کارکرد

 معلق 

  پرت کردن اشیاء و غیره  ، توقف ناگهانی  ، حرکات خطرناک مثل دویدن 

 دخالت در کار دیگران 

 

 دهند انجام را اعمال ناایمن برخي از دالیلي که افراد حاضر میشوند: 

 :ضرورت انجام عمل ایمن احساس نمی شود نگرش نادرست 

 انجام کار: تداوم رفتار ناایمن افراد تحت تاثیر عامل تقویت کننده   یراحت ایسرعت  یفور امیپ ریتاث

 یراحت ایسرعت 

 افراد فكر می کنند که انجام اعمال ناایمن آسیبی به آنها وارد منیبودن اعمال نا ا بیآس باوربی :

 نمی سازد
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 کارگران برای نشان دادن قابلیتهای ذهنی و جسمی خود به کارفرما و در  یاه: گتیریمد نقش

نتیجه تحكیم موقعیت کاری و در راستای باال بردن سرعت و قدرت کار اقدام به انجام اعمال ناایمن 

 می نمایند

 بل خطرات بنوعی مصونیت کنند که در مقااحساس می تر، گاهیهکارگران با سابق: تیارشد نقش

 اند.کرده پیدا

 خطاهای انسانی 

در تعریف، یك تصمیم یا رفتار نامناسب است که بر اثربخشی، ایمنی یا عملكرد سیستم اثر  5خطای انسانی

 نامطلوب داشته باشد.

هنی یا شده ذ ریزی که در آن ترتیب برنامهاست ی عمومی برای نشان دادن کلیه اتفاقاتی ا کلمهخطا  

 .شود میدن به نتیجه مورد نظر با شكست مواجه فیزیكی برای رسی های فعالیت

 ی نادرست یا اجرای نادرست اتفاق بیفتد. زیر برنامهبر اساس این تعریف خطا ممكن است در اثر  

 خطاهای انسانی های تئوری

 ها یتئورشناختی و رفتاری است. این  های روان اغلب مطالعات اولیه در مورد خطای انسانی بر مبنای تئوری

 شوند.  مشاهده می ها لغزشدرباره  «ورمنن»درباره عقالنی بودن خطا و  «اسونو»طالعات در م

که زنجیره  «تئوری علّی»های خطای انسانی شناسایی کرده است،  دو روند برای مطالعه تئوری «ندرزس»

و مقصر  ها تمسئولیکه با توجیه کارها و تعیین  «تئوری دلیل»و  کند یمرویدادهای احتمالی را به هم وصل 

و  گردد میرویداد سروکار دارد. هدف از تئوری علٌی کشف رویدادهایی است که منجر به خطای انسانی 

و در نهایت پیشگیری از  افتد یمهمچنین کشف خطای انسانی که در اولین مرحله از یك رویداد اتفاق 

 ست. ا رخداد مجدد آن خطا

بلكه تا حدی ماهیت  دهد ینمیات بدون ماهیت مشخص( رخ خطای انسانی در خأل )عمل «رکد»بنا بر نظر 

ای بروز خطا، تحت تأثیر آن ماهیت  معین شده است و به طور افزاینده دهد یمعملیاتی که در آن خطا رخ 

که افراد به دلیل تصمیمات نادرست  دارد یمو بیان  کند یمرا مطرح  خراب بیس عملیاتی است. وی تئوری

 شوند.  ی، موجب بروز خطا میناشی از عدم توانمند

مگر  کنند یمتمام اجزای یك سیستم درست عمل  کند یمو عنوان  دینما یمی را مطرح تبان یتئور ،«رنرد»

اینكه شخصی به صورت عمدی کارشكنی کرده یا برنامه تخریبی اجرا کرده باشد. در نقطه مقابل 

بینی  توانند آینده را پیش چون افراد نمی کند یمن و بیا داند ینمافراد را در بروز خطا مقصر  «ینكلستینف»

                                                 
5. Human Error 
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در هر صورت مسئولیت نهایی بروز خطای انسانی را مقصر دانست.  ها آنشوند و نباید  کنند دچار مشكل می

 باشد.بر عهده  مدیریت ایمنی در محیط کار می

 های شناسایی خطاهای انسانی روش 

ایجاد  «امبری»(: این روش توسط SHERPA6انی ) بینی و کاهش خطای انس رویكرد سیستماتیك پیش

شده از جریان عادی پرسش و پاسخ که خطاهای مشابه را در هر مرحله از  شده است و از یك برنامه حساب

ی خطاهای بند ردهشده است. این روش بر اساس  ، تشكیلدهد یمفرایند تجزیه و تحلیل شغلی تشخیص 

 ك هشت مرحله وجود دارد که شامل . جهت انجام این تكنیباشد میانسانی 

 ،HTA فیوظامراتبی  آنالیز سلسله -1

 بندی وظیفه، طبقه  -2

 شناسایی خطای انسانی،   -3

 تحلیل نتایج،  -4

 بازیابی تحلیل،  -5

 آنالیز احتمال خطا،  -6

 آنالیز بحرانی،  -7

  ،اصالح آنالیز -8

کنترلی را نیز ارائه  این روش زمان بسیار کمی برای اجرا نیاز دارد و پس از شناسایی خطاها، متدهای

 گیر است. نماید اما برای کارهای پیچیده و بزرگ وقت می

 برخی از شرایط ناایمن 

  نقص فنی دستگاه 

  معیوب بودن ابزار 

  فقدان/ نامناسب بودن حفاظ 

  نامناسب بودن ایستگاه کاری 

  لغزندگی کف کارگاه 

  نقص فنی وسایل حمل و نقل صنعتی 

 نقص فنی  ،ده از دستگاههای بدون حفاظ یا دارای حفاظ ناقص عوامل مكانیكی شامل: استفا

 ابزار یا ماشین  ،تجهیزات

                                                 
6
 Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach 
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 تشعشعات  ، الكتریسیته ، سرما ، گرما ، ارتعاش ، سر و صدا ، عوامل فیزیكی شامل نور و روشنایی

 یونیزاسیون و غیره.

  عدم تطابق فرد با ماشین و کار ،ی كارگونومیعوامل 

 میكروبها و انگلها ،آالینده های بیولوژیكی در محیط کار  عوامل بیولوژیكی وجود 

  مواد قابل اشتعال و انفجار و سوزاننده  ،بخارات سمی  ،گازها،گرد و غبار ،عوامل شیمیایی شامل دود

 و خورنده

           طبقه بندی هزینه های حوادث  

 هزینه های اقتصادی و هزینه های غیر اقتصادی           

 که قابل محاسبه هستند نظیر هزینه از ست هایی ااقتصادی شامل هزینهای ههزینه

 .دست رفتن مواد، تجهیزات ، کاالها، خدمات و درمان

 که در شرایط معمول قابل محاسبه ست هایی اهای غیر اقتصادی هزینههزینه

های بارهای احساسی به مصدوم، هزینه نظیر هزینه درد و رنج به فرد ،نیستند

 .های اجتماعیو جامعه و هزینه به ارزشخانواده 

 

 حوادث غیر مستقیمهای مستقیم و هزینه 

 هزینه هاي مستقیمDirect Costs  

  پرداخت حق بیمه،شامل 

  و خسارت و دیه و غرامت تسویه حساب های قانونی، 

  و هزینه های بیمارستانی پرداخت مستقیم به پزشك،  

 هزینه هاي غیر مستقیم Indirect Costs 

 زینه و زمان یافتن برای جایگزین موقت برای کارگر مصدومه. 

  هزینه زمان بكاررفته از سوی سرپرست برای بررسی حادثه و آماده نمودن گزارش حادثه و تنظیم

 .زمانبندی کار

  هزینه دستمزد پرداختی بابت  زمان از دست رفته به کارگران آسیب دیده. شامل زمان بهبودی و

 که از سوی بیمه غرامتی پرداخت نمی شود را شامل می شود.زمان دوری از کاری 

 ند که کار را برای هستیب ندیده اند. اینها شامل کسانی هزینه دستمزد به کارگران دیگری که آس

منتظر در انتهای زنجیره کاری، اند و یا کسانی که کمك به فرد آسیب دیده متوقف کردهتماشا یا 

 .کارگران خط مونتاژ ()مانند د تا کارشان را تكمیل کنندانبازده کاری فرد مصدوم بوده
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 ی بابت یهاسارتی به اموال وجود ندارد هزینهکه هیچ خهزینه آسیب به مواد و تجهیزات. حتی زمانی

 سازماندهی مواد بعد از حادثه وجود دارد تا تولید بتواند از سر گرفته شود.

 هایی برای جبران افت تولید، حادثه.  شامل هزینهن جبراز برای هزینه ساعات اضافی کاری مورد نیا

 نظارت اضافی و حرارت و نور و ... است.

 هایی در ارتباط با بت زمان صرف شده به منظور فعالیتهزینه دستمزد پرداختی به سرپرست با

های ضروری برای از سر گرفتن حادثه.  شامل حمل فرد مصدوم، بررسی حادثه، نظارت و فعالیت

  .تعملیا

 های در ارتباط با تعلیم، آموزش و جایگزینی مجدد کارکنان برای از سر گرفتن تولید.هزینه 

 های پزشكی از  سوی کارفرما. شامل تسهیالت درمانی. پرسنل، تجهیزات و امكانات.هزینه 

  ،هزینه بررسی مدیران و پرسنل دفتری و تكمیل و پردازش فرم های دعوی، کاغذبازی های مربوطه

 غیره. نه تلفن و مصاحبه وهزی

ل گردد. شامیب دیده به کار باز میوری بعد از اینكه فرد آسهای دستمزد بواسطه کاهش بهرههزینه• 

  محدود شدن کارگر یا عصبی بودن و زمان سپری شده در مورد بحث کردن حادثه با کارگران دیگر.

 هایی است که در همه حوادث وجود ندارد ولی بسته به شدت و نوع حادثه های دیگر. هزینههزینه

 در برخی موارد می تواند مهم باشد نظیر:

o کاهش وضیعت رقابتی بواسطه تاخیردر تحویل 

o های عملیاتی و تبلیغات نامناسبش هزینهافزای 

o هزینه زمان های دوباری کاری برای محصوالت ضایع شده 

o افزایش سرانه حق بیمه 

o  جریمه ها و غرامت های مدنی و پرداخت های قانونی 

 اثرات روی روحیه همكاران 

 افت اقتصادی برای خانواده فرد آسیب دیده و پیامد های ناشی از آن 

 

  حوادث شغلیبررسی و گزارش 

یكی از اجزای مهم در هر برنامه ایمنی، بررسی حوادث شغلی رخ داده در محیط کار است. تحقیق پیرامون 

در برنامه ایمنی  ها بایدباشد. این روش های استاندارد میحوادث شغلی یك مقوله علمی است که دارای روش

ستفاده قرار گیرد. بررسی حادثه عبارت محیط کار ذکر شده و در بررسی حوادث شغلی بطور عملی مورد ا
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آوری کلیه اطالعات و تفسیرهای واقعی در خصوص یك حادثه، تجزیه و تحلیل اطالعات به  است از جمع

 منظور یافتن علل حادثه و نوشتن گزارش حادثه.

 

 :اهداف بررسی حادثه 

حادثه راهی است که برای  هدف کلی از بررسی حادثه شغلی تعیین علل بروز حادثه است. بنابراین بررسی

 طی گردد. بایدپیشگیری از وقوع حوادث شغلی مشابه و یا به حداقل رساندن حوادث و آسیبهای ناشی از آن 

 توان اهداف بررسی حادثه را در موارد زیر خالصه نمود: بطور کلی می

 تعیین شرایط ناایمنی که در بروز حادثه موثر بوده است. -1

 ناایمن چرا و چگونه در سیستم رخ داده است.تعیین اینكه این شرایط  -2

 تعیین عمل یا اعمال ناایمنی که در بروز حادثه موثر بوده است. -3

 تعیین اینكه این اعمال ناایمن چرا و چگونه انجام شده است. -4

 انجام گیرد. بایدتعیین اقداماتی که به منظور پیشگیری از وقوع مجدد حادثه  -5

 گذاری برنامه ایمنی محیط کار. بندی و سیاست تعیین اولویتها در اجراء بودجه -6

با هدف تعیین افراد مقصر. و مسئول بروز حادثه انجام گیرد  بایدباید توجه داشت که بررسی حادثه هیچگاه ن

زیرا در این صورت به جای اینكه اطالعات واقعی در مورد حادثه بدست آید: یك سری اطالعات غلط 

 الذکر را تامین نماید. تواند اهداف فوق سی نمیآوری خواهد شد و چنین برر جمع

آوری  بعبارت دیگر چنانچه حادثه با هدف تعیین مقصر مورد بررسی قرار گیرد، افرادی که جهت جمع

شود در ارائه اطالعات دچار سوگیری شده و برای حمایت و یا حتی دشمنی با  اطالعات به آنها مراجعه می

باشد بلكه گمراه کننده نیز  د داد، در نتیجه چنین بررسی نه تنها مفید نمیسایرین اطالعات غیرواقعی خواهن

 خواهد بود.

البته در پایان هر بررسی علمی و اصولی در خصوص حوادث شغلی، مقصر و یا مقصرین شناخته خواهند شد 

 شامل موارد زیر باشد: گیری در بررسی حادثه نباید جهت لیكن

 روز حادثهتعیین فرد یا افراد مقصر در ب -1

 تامین نظر مدیریت یا مقامات عالی رتبه -2

 حمایت و دفاع از مسئول یا یك مقام معین -3

 تامین نظرات کارشناسان بیمه -4

 قانع نمودن بازرسین و دستگاههای نظارتی -5
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 :چگونگی بررسی حادثه 

 بررسي شوند: بایدالف( مواردي که 

های ار گیرد. حتی حوادثی که منجر به آسیبمورد بررسی قر بایدکلیه حوادث و شبه حوادث در محیط کار 

تواند در آینده  زیرا شرایطی که منجر به آسیب جزئی شده است می ،اند باید بررسی شوند بسیار جزئی شده

ئی یا شدید های جزتواند آسیب های بزرگ ایجاد کند )مثال لغزنده بودن زمین و سرخوردن افراد می،آسیب

مورد  بایدات مالی و آسیبهای جانی مالک بررسی نخواهد بود و کلیه حوادث لذا خسار ،(در پی داشته باشد

 توجه قرار گیرند.

 ب( تیم بررسي حادثه:

باشد که خود وی  مسئولیت بررسی حادثه بعهده باالترین مقام سازمان است ولی این بدان معنی نمی

تشكیل تیم، بررسی حادثه را انجام دهد. از طریق  بایدبلكه مدیریت سازمان   مستقیما حادثه را بررسی نماید،

تواند از سازمانی به سازمان  بینی گردد این ترکیب می ترکیب تیم موردنظر باید در برنامه ایمنی سازمان پیش

 دیگر متفاوت باشد. معموال افراد زیر در این تیم عضویت دارند:

 سرپرست کارگر حادثه دیده -

 مدیر واحد مربوطه -

 بهداشت و محیط زیست  ی،کارشناسان واحد ایمن -

مورد بستری شدن در بیمارستان شده باشد و  5در مواردی که حادثه منجر به حداقل یك مورد مرگ و یا 

همچنین در حوادثی که از نظر ملی و امنیتی حائز اهمیت است )مثل حوادث در معادن، صنایع 

 ات دولتی انجام و یا تایید شود.توسط مقام بایدسازی، صنایع نفت و گاز( بررسی حادثه حتما  مهمات

 ج( زمان بررسي حادثه:

دهد  ای که در محیط کار رخ می بالفاصله پس از وقوع حادثه انجام شود. هنگامی حادثه بررسی حادثه باید

صحنه حادثه محصور شده و مراتب  نجام کمكهای اولیه است سپس بایداولین اقدام نجات مصدومین و ا

 اعالم گردد. آنگاه تیم بررسی تشكیل و کار بررسی آغاز خواهد شد.جهت بررسی به مسئولین 

 :مراحل بررسی حادثه 

 مراحل اصلی در بررسی هر حادثه شغلی عبارتند از:

 محصور کردن صحنه وقوع حادثه -1

 آوری اطالعات کلی تشكیل تیم بررسی کننده و جمع -2

 آوری اطالعات جزئی، دقیق و واقعی جمع -3

 گردآوری شده:تجزیه و تحلیل اطالعات  -4
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 تعیین توالی وقایع -1-4

 تعیین علل حادثه -2-4

 ارائه  راهكارهایی جهت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه -5

 نوشتن گزارش حادثه -6

 گیرد: در این قسمت این مراحل به شرح زیر مورد بحث قرار می

 مرحله اول: محصور کردن  صحنه وقوع حادثه 

تندات مربوط به حادثه و جلوگیری از دستكاری عمدی و یا سهوی به منظور حفظ مدارک، شواهد و مس

صحنه وقوع حادثه توسط افراد غیرمسئول الزم است تا بالفاصله پس از وقوع حادثه، منطقه مورنظر محصور 

گردد بطوریكه به غیر از افراد معین )شامل گروههای امداد و نجات، گروههای پزشكی، مأمورین قانون، تیم 

ثه و سایر افرادی که مجوز ورود به منطقه را دارند( از ورود سایر افراد به صحنه وقوع حادثه بررسی حاد

جلوگیری شود. ایزوالسیون موفق صحنه حادثه منوط به وجود پشتوانه محكم قانونی است. بطوری که الزم 

باالترین مقام  است در هر برنامه ایمنی، این موضوع به صراحت عنوان شده و الزامات قانونی آن توسط

سازمان مورد تاکید قرار گیرد. همچنین افرادی که اجازه ورود به صحنه حادثه را دارند در برنامه ایمنی 

توان اطمینان حاصل نمود که صحنه حادثه بدون  گردد. تنها در این صورت می مشخص و عنوان می

 ماند. دستكاری باقی می

است بستگی به فرهنگ سازمانی دارد. در برخی از سازمانها تر  اینكه کدام روش جهت محصور کردن مناسب

توان فقط با نصب یك تابلو از ورود افراد غیرمجاز جلوگیری نمود در حالی که ممكن است در سازمان  می

توان در  دیگری حتی فنس کشی اطراف صحنه نیز کارساز نبوده و نیاز به گماردن نگهبان باشد. لذا می

 سازمان متناسب با فرهنگ کارکنان، شیوه مطلوب ایزوالسیون را نیز ذکر کرد.تدوین برنامه ایمنی 

 آوری اطالعات کلی مرحله دوم: تشكیل تیم بررسی کننده وجمع 

بوضوح در برنامه ایمنی  بایدگردد.  این مورد  مسئول تیم بررسی توسط باالترین مقام سازمانی تعیین می

ول تیم باید تیم بررسی را تشكیل دهد. اعضای تیم نیز معموال مشخص شده باشد. پس از وقوع حادثه، مسئ

 تواند از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت باشد. شود و می در برنامه ایمنی سازمان تعیین می

 شوند: آوری شده و کلیه اعضاء از آن آگاه می اطالعات زیر در خصوص حادثه جمع  پس از تشكیل تیم،

 وع حادثهشرح مختصری از چگونگی وق -1

 آالت، مواد و ابزار شرایط کارگاه، شرایط ماشین توصیف کوتاهی از فرآیند کار، -2

 آالت، موانع و نیروی انسانی نقشه کارگاه و موقعیت کلیه ماشین -3

 صدمات، خسارات و همچنین اقدامات جبرانی انجام شده در این مورد.  توصیف جراحات، -4
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 صحنه حادثه و زمان آگاهی مسئول تیم بررسیزمان دقیق و قوع حادثه، زمان محصور کردن  -5

فهرستی از اسامی شاهدین حادثه و یا افرادی که ممكن است اطالعات سودمند در این مورد داشته  -6

 باشند.

 سایر اطالعات کلی در مورد حادثه -7

 آوری اطالعات دقیق، واقعی و جزيی مرحله سوم: جمع 

آوری اطالعات مفید و سودمند در  ار مختلفی جهت جمعدر این مرحله تیم بررسی کننده از تكنیكها و ابز

 نمایند. مورد حادثه استفاده می

آوری نمود فهرست کرد. این  توان از طریق آنها اطالعات موردنیاز را جمع کلیه روشهایی که می بایدابتدا 

 گیرند عبارتند از: روشها و وسایل که به طور معمول مورد استفاده قرار می

صحنه حادثه: عبارت است از بازرسی دقیق صحنه و دیدن جزئیات آن بطور کامل. مشاهده دقیق  -1

 باشد. آوری اطالعات می ترین روشها برای جمع مشاهده یكی معتبرترین و مطمئن

توانند اطالعات سودمندی در خصوص حادثه  مصاحبه با افرادی که خود شاهد حادثه بودند و یا می -2

 ارائه دهند.

دثه از طریق عسكبرداری، رسم نقشه با مقیاس، فیلمبرداری و سایر روشها مستندسازی صحنه حا -3

 بطوری که بتوان بعدا از آنها استفاده نمود.

آوری کلیه مدارک و مستندات مرتبط با حادثه نظیر گزارش تعمیر دستگاه، شرح وظایف  جمع -4

 م خط تولید و ...های آموزشی کارگران، فهرست مواد مصرفی در کارگاه، دیاگرا کارگران، دوره

 دیده آوری کلیه مدارک و مستندات مربوط به کارگران آسیب جمع -5

آوری کلیه مدارک و مستنداتی که وضعیت کارگاه را قبل از وقوع حادثه نشان دهد این مورد  جمع -6

تواند  گردند می خصوصا در مواردی که حوادث منجر به از بین رفتن کلیه شواهد در محل کار می

 اشد.بسیار مهم ب

آوری  آوری شده و بصورت محرمانه نگهداری گردد. در جمع در یك پرونده جمع بایدکلیه مدارک و مستندات 

کند ممكن است در تجزیه و تحلیل  اهمیت جلوه می اطالعات باید توجه داشت که هرگونه جزئیاتی که بی

 اید صرفنظر کرد.ارزش نب حادثه سودمند باشد و لذا از هیچ موردی حتی به ظاهر جزئی و بی

شود.  الذکر، روش مصاحبه یكی از مهمترین ابزار جهت گردآوری اطالعات محسوب می از میان روشهای فوق

آید و برعكس اگر  چنانچه مصاحبه به روش درست و علمی انجام شود اطالعات سودمندی بدست می

گردد. نظر به  كس حاصل میاطالعات بدست آمده واقعی نخواهد بود و نتیجه ع  مصاحبه نادرست باشد،

 گردد. اهمیت موضوع در این قسمت اصول علمی مصاحبه بیان می
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مصاحبه یعنی گفتگو با افرادی که شاهد حادثه بودند و یا اطالعات سودمندی در مورد حادثه   مصاحبه:

عقاید و  تفاسیر،  دارند )مثل سرپرست کارگران، تعمیرکار دستگاه و ...(. در این گفتگو الزم است تا اطالعات،

کامال آزاد باشند تا تمام  بایدآوری شود. افراد مورد مصاحبه  نقطه نظرات افراد مختلف پیرامون حادثه جمع

توان از  ای نباید افراد را تحت فشار قرار دهد، در این صورت می حرفهای خود را بیان کنند و هیچ مصاحبه

با آنها مصاحبه شود  بایدالعات استفاده نمود. افرادی که مصاحبه بعنوان یك ابزار مناسب جهت گردآوری اط

 شامل چهارگروه زیر است:

 دیده )در صورت امكان( گروه اول: کارگران آسیب -

 اند. افرادی هستند که خودشان از نزدیك حادثه را دیده –گروه دوم: شاهدان حادثه  -

 اند دثه را ندیدهاند ولی صحنه حا گروه سوم: افرادی که در محل حادثه حضور داشته -

اند ولی اطالعات سودمندی در مورد حادثه دارند مثل  گروه چهارم: افرادی که در محل حادثه نبوده -

 مسئول فنی، تعمیرکار دستگاهها و ...

االمكان بالفاصله بعد از حادثه و یا در کوتاهترین زمان پس از حادثه انجام شود. تاخیر در  حتی بایدمصاحبه 

الوه بر آنكه ممكن است موجب فراموش نمودن برخی و جزئیات توسط شاهدین شود انجام مصاحبه ع

 دهد. احتمال تغییرنظر و عقاید آنها را نیز افزایش می

گردد تا تمام جزئیات پیش  کار موجب میهمچنین بهتر است مصاحبه در محل وقوع حادثه انجام شود این

حتما خصوصی باشد  بایداشت که در این حالت نیز مصاحبه روی مصاحبه شونده قرار گیرد البته باید توجه د

 و سایر افراد متوجه گفتگو و جزئیات آن نگردند.

 های کلی برای انجام مصاحبه: راهنمایی

داشتن یك طرح کلی از مصاحبه و در صورت امكان آماده کردن سئواالت از قبل. )اینكه مصاحبه از  -1

 کجا شروع و به کجا ختم شود(.

آالت، ابزار و مواد مصرفی در  اطالعات کافی در مورد فرآیند کار، ماشین بایده کننده فرد مصاحب -2

 کارگاه را داشته باشد.

کنند و حادثه در آن اتفاق افتاده است  داشتن اطالعات کلی در مورد محلی که افراد در آن کار می -3

 ها و ...( عقاید، زبان، آئین  )نظیر سنن،

صی انجام شود. اگرچه یك اتاق ساکت از این نظر کامال مناسب است مصاحبه با هر فرد بطور خصو -4

 شود زیرا بهتر است مصاحبه در محل وقوع حادثه انجام شود. ولی معموال توصیه نمی

از طرح سئواالتی که جواب موردنظر مصاحبه کننده را طلب کند باید اجتناب نمود. حتی سئواالتی  -5

 سب است. به مثال زیر در این مورد توجه کنید:که پاسخ بلی یا خیر دارند نیز نامنا
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  رسد کارگر آسیب دیده هنگام وقوع حادثه از عینك حفاظتی استفاده نمیكرده است، به نظر می سئوال: 

 کند( همینطور است؟ )این سئوال غلط است زیرا جواب مورد انتظار را طلب می

حفاظتی استفاده نموده بود؟ )این سئوال هم سئوال: آیا کارگر آسیب دیده هنگام وقوع حادثه از عینك 

 نادرست است زیرا پاسخ آن بلی یا خیر است(

 نمود؟ سئوال درست: کارگر آسیب دیده هنگام وقوع حادثه از چه وسایل حفاظتی استفاده می

هنگام مصاحبه الزم است فرد را آزاد گذاشت و از طرح سئواالت گیج کننده و به دام اندازنده  -6

 .اجتناب کرد

هدف از انجام مصاحبه برای فرد بیان شود و تاکید گردد که هدف از بررسی حادثه تعیین مقصر یا  -7

 باشد مجرم نمی

االمكان مصاحبه با زبان ساده، جمالت مودبانه و در صورت امكان با لهجه محلی افراد انجام  حتی -8

 شود.

 بایدردد در غیر اینصورت در صورت موافقت مصاحبه شوند، بهتر است از یك ضبط صوت استفاده گ -9

از اظهارات وی یادداشت برداری نمود. در هر دو صورت پس از خاتمه مصاحبه، فرد باید اظهارات 

 ثبت یا ضبط شده خود را کتبا تایید نماید.

توان از نقشه، دیاگرام و یا حتی نقاشی برای تفهیم بیشتر مصاحبه  در مواردی که الزم است می -10

 اط بهتر استفاده نمود.شونده و برقراری ارتب

ثبت  تخصص( باید  سابقه کار، تحصیالت، )نام، آدرس، شغل،مشخصات مصاحبه شونده  -11

 گردد.

 ای از بایدها و نبایدها در انجام مصاحبه خالصه

 آنچه نباید گفت و انجام داد آنچه باید گفت و انجام داد

 شخص بازجویی و تحت فشار قرار دادن هدف از بررسی حادثه و مصاحبه

 طرح سئواالت با پاسخ بلی یا خیر مطرح کردن سئواالت باز

 طرح سئواالت اتهامی نظرخواهی در مورد علت یا علل حادثه

 نظرخواهی در مورد تعیین مقصر یا مجرم نظر خواهی در مورد موثرترین روش پیشگیری

 مخفی کردن یادداشتها و نوار مصاحبه ضبط و یا ثبت گفتگو

  ه مصاحبه شونده دیده استتاکید بر آنچ

  ای و مودبانه رفتار حرفه
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 :سئواالت کلیدی در هر مصاحبه 

دسته سئوال اساسی مطرح  6گیرد معموال  ای که به منظور بررسی حادثه شغلی انجام می در هر مصاحبه

 دسته سئوال عبارتند از: 6گردد. این  می

(، چه وقت Whoشود شامل: چه کسی ) یآغاز م Whدسته سئواالتی که در زبان انگلیسی با  5 -

(When( کجا ،)Where( چه چیز ،)What( چرا ،)Why و دسته ششم شامل سئواالتی که با )

 گردد. ( آغاز میHowچطور )

( آغاز میشود: چه کسی آسیب دیده است؟ چه کسانی شاهد Whoنمونه سئواالتی که با چه کسی ) -

در مورد حادثه دارند؟ چه کسی حفاظ را باز کرده  اند؟ چه کسانی اطالعات سودمند حادثه بوده

 است؟ چه کسی دستگاه را تعمیر نموده است؟ و ...

گردد: چه چیز یا چه چیزهایی علت حادثه بوده  ( آغاز میWhatنمونه سئواالتی که با چه چیزی ) -

ی مورد داده است؟ چه ابزار یا تجهیزات است؟ کارگر آسیب دیده هنگام حادثه چه عملی انجام می

استفاده قرار گرفته است؟ از چه وسایل حفاظتی استفاده شده است؟ چه پیشنهادی برای پیشگیری 

 از وقوع مجدد حادثه دارید؟ چه شرایط ناایمنی در محل حادثه وجود داشته است؟ و ...

حفاظ دستگاه محل کار چه مشخصاتی داشته؟شود:  ( آغاز میWhereنمونه سئواالتی که با کجا ) -

اند؟ سرپرست کارگر هنگام حادثه کجا  بوده است؟ وسایل حفاظت فردی هنگام حادثه کجا بوده کجا

 بوده است؟ 

شود: حادثه دقیقا چه موقع اتفاق افتاده است؟  ( آغاز میWhenنمونه سئواالتی که با چه وقت ) -

ت؟ کارگر اند؟ حفاظ دستگاه چه موقع باز شده اس نیروهای امداد چه موقع به محل حادثه رسیده

 چه موقع آموزش دیده است؟ 

شود: چرا کارگر آموزش الزم را ندیده است؟ چرا کارگر عمل  ( آغاز میWhyنمونه سئواالتی که با ) -

ناایمن انجام داده است؟، چرا شرایط ناایمن وجود داشته است؟ چرا حفاظ ماشین برداشته شده 

 است؟ و ...

شود: حادثه چطور اتفاق افتاده است؟ مصدوم و  ی( آغاز مHowنمونه سئواالتی که با چطور ) -

 اند؟ سیستم حفاظتی چطور عمل نكرده است؟ و ... شاهدین چطور واکنش نشان داده

 بطور کلی در خاتمه مصاحبه الزم است تا پاسخ چند سئوال کلیدی روشن گردد.

 

 

 موارد کلیدي که در هر مصاحبه الزم است مطرح گردد.
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 سیب دیده قبل از وقوع حادثه و در لحظه وقوع حادثه چه عملی انجام داده است؟تعیین اینكه کارگر آ 1

 تعیین اینكه آیا عمل کارگر هنگام حادثه جزئی از وظایف شغلی او بوده است یا خیر؟ 2

 تعیین اینكه آیا  کارگر آسیب دیده آموزش الزم را دیده است یا خیر؟ 3

 حادثه در ارتیاط با آسیب وارده بوده است یا خیر؟تعیین اینكه آیا عمل کارگر در لحظه  4

 تعیین اینكه آیا عمل سایرین منجر به وارد شدن آسیب شده است یا خیر؟ 5

 تعیین اینكه آیا وسایل حفاظت فردی مناسب در محل بوده است یا خیر؟ 6

 شده است؟ ه میتعیین اینكه آیا از سیستم، فرآیند، ابزار و ماشین جدیدی هنگام حادثه استفاد 7

 تعیین اینكه آیا قبال نیز حادثه مشابه اتفاق افتاده است؟ 8

 آالت  محیط و ابزار تعیین شرایط ناایمن مربوط به ساختمان، مواد، ماشین 9

 تعیین اینكه آیا اقدامات امدادرسانی به موقع و به شكل مطلوب انجام شده است؟ 10

  گردآوری شدهمرحله چهارم: تجزیه و تحلیل اطالعات 

در این مرحله اطالعات گردآوری شده در کنار هم قرار گرفته و از طریق برقراری یك رابطه منطقی میان 

وقایع رخ داده سعی خواهد شد تا عوامل اصلی و مهم در بروز حادثه تعیین گردد. لذا هدف کلی از تجزیه و 

توان  واقع بدون تجزیه و تحلیل حادثه نمی تحلیل اطالعات، تعیین سیر وقایع و علل بروز حادثه است. در

 اقدامات الزم برای پیشگیری از حادثه را توصیه نمود. در این مرحله دو اقدام اصلی انجام خواهد شد:

الف( تعیین توالی وقایع: به این معنی که شرایط و عوامل موثر قبل از وقوع حادثه، در هنگام وقوع حادثه و 

 و تقدم و تاخر آنها نسبت به یكدیگر مشخص گردد.بعد از وقوع حادثه تعیین 

توان مطابق با مدل معینی علل بروز حادثه اعم از اصلی  ب( تعیین علل حادثه: پس از تعیین توالی وقایع می

 و فرعی را تعیین نمود.

 مرحله پنجم: ارايه راهكارهایی جهت پیشگیری از وقوع حوادث 

تا اقدامات اصالحی و راهكارهایی جهت پیشگیری از وقوع حوادث پس از بررسی و تعیین علل آن الزم است 

 مشابه ارائه گردد، زیرا هدف نهایی از بررسی حادثه تبیین اقدامات پیشگیرانه است.

شود متناسب با سطوحی است که تجزیه وتحلیل حادثه در آن انجام  راهكارهایی که جهت پیشگیری ارائه می

گیری یك حادثه ارائه  رویداد در شكل 7ای که در آن  مدل معرفی شدهشده است. برای مثال چنانچه از 

 گردیده است استفاده کنیم، الزم است تا اقدامات اصالحی را نیز در هفت سطح پیشنهاد نماییم. 

 

 اقدامات اصالحي براي پیشگیري از وقوع مجدد حوادث 
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 راهكارها و اقدامات اصالحی رویداد ردیف

 آموزش مدیران، طراحي وظایف، انگیزش، استفاده از مدیریت علمي نينقص در مدیریت ایم 1

ها،  مشي  ها، خط آوري اطالعات، تجدیدنظر در برنامه تجدیدنظر در سیستم جمع نقص در برنامه ایمني 2

 تخصیص اعتبارات

 انگیزش  آموزش، تدوین دستورالعملهاي جدید، ها و مقررات  دستورالعمل 3

 ارگیري روشهاي صحیح جهت استخدام، آموزش پرسنل، بك نقص در سیستم 4

 خرید و طرحي تجهیزات

 حفاظ گذاري، طراحي مجدد، بهسازي محیط، آموزش پرسنل،  عملكرد اشتباه و اشرایط ناایمن 5

 ها، سیستمهاي اعالم خطر وسایل حفاظتي، قراردادن موانع و جداکننده حادثه یا شبه حادثه 6

 روج اضطراري، کمكهاي اولیه، امدادرساني، محصور کردنخ نتایجواکنش ها و  7

 

ای  گردد و هدف آن مقابله با علل ریشه بطور کلی اقدامات اصالحی که در خصوص سیستم ایمنی توصیه می

 طرحها و فرآیندها از طریق بكارگیری موارد زیر است:  ها، برنامه ها، خط مشی حوادث است شامل بهبود روشها،

 تعهد مدیریت -1

 برقراری سیستم پاسخگویی -2

 مشارکت کارکنان -3

 شناسایی خطرات -4

 برنامه بررسی و تجزیه وتحلیل حوادث -5

 آموزش -6

 ارزیابی سیستم -7

 

 مرحله ششم: نوشتن گزارش حادثه 

گردد. گزارش حادثه یعنی مكتوب کردن حقایق  بررسی یك حادثه تنها با نوشتن گزارش حادثه کامل می

 علل حادثه و راهكارهای پیشگیری.واطالعات مربوط به حادثه، ارائه 

توسط باالترین مقام مربوطه )که در برنامه ایمنی تعیین شده است( تایید گردد. برای  بایدگزارش حادثه 

هایی به نام فرم گزارش حادثه تهیه شده است که پس از بررسی حادثه این فرم تكمیل سادگی کار فرم

 نیازهای سازمانی متفاوت بوده و شكل یكسانی ندارند.گردد. فرمهای مورد استفاده با توجه به  می

 اطالعات زیر را شامل گردد: بایدیك فرم استاندارد 
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 ای در مورد حادثه: شامل: اطالعات زمینه -1

 مشخصات زمانی و مكانی وقوع حادثه -

 مشخصات فرد آسیب دیده -

 خ داده است.مواد و شرایطی که حادثه در ارتباط با آن ر ابزار، ماشین، مشخصات وسیله، -

 مشخصات شاهدین حادثه -

 توصیف حادثه: شامل -2

 توالی وقایع -

 نوع حادثه -

 نوع و دامنه جراحت -

 عامل مادی حادثه )علل آسیب مثل ضربه مكانیكی، تماس با مواد شیمیایی، برق گرفتگی و ...( -

 بحث و تجزیه وتحلیل حادثه -3

 ای )نقص در سیستم و مدیریت ایمنی( ای و ریشه تعیین علل پایه -

 تعیین علل اصلی )شرایط و اعمال ناایمن( -

 توصیه اقدامات اصالحی -4

 ای اقدامات اصالحی جهت علل پایه -

 اقدامات اصالحی جهت علل اصلی -

 اقدامات اصالحی جهت عوامل مادی حادثه -

 خروج اضطراری و ... اقدامات اصالحی جهت امدادرسانی، -

ثه در محل کار و نزد سرپرست کارگران روند تكمیل فرم به این صورت است که فرم خام گزارش حاد

ای حادثه  دهد، قسمت اول فرم که مربوط به اطالعات زمینه شود. هنگامی که حادثه رخ می نگهداری می

است در صورت امكان توسط کارگر آسیب دیده و در غیر این صورت توسط سرپرست کارگر تكمیل 

 گردد. می

  دثه، قسمت مربوط به خود را که شامل توصیف حادثه،سپس سرپرست کارگر موظف است پس از بررسی حا

 باشد را تكمیل نموده و فرم را به مسئول کمیته ایمنی تحویل دهد. تعیین علل و توصیه برای پیشگیری می

ای حادثه تعیین و  های انجام شده و سایر اطالعات، علل اصلی و ریشه مطابق با بررسی  در کمیته ایمنی،

 گردد. ئه میاقدامات اصالحی ارا

 توان به سه بخش تقسیم نمود: لذا فرمهای استاندارد را می

 شود. بخشی که توسط کارگر تكمیل می -
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 شود. بخشی که توسط سرپرست کارگر تكمیل می -

 شود. بخشی که توسط مسئول کمیته ایمنی تكمیل می -

 ای از خط مشی مكتوب سازمان در مورد بررسی حوادث شغلی: نمونه

بیماری و یا خسارت به  ای را که منجر به مرگ، آسیب، ارگاه موظفند هرگونه حادثهسرپرستان هر ک»

تجهیزات شده است را با روشهای آموزش داده شده و در کوتاهترین زمان به دقت بررسی نموده و نتایج 

ه نماینده بررسی را در فرم استاندارد )که مورد تایید سازمان قرار گرفته است( ثبت نماید. فرم تكمیل شده ب

های تكمیلی توسط واحد ایمنی و بهداشت انجام شده و فرم  گردد. بررسی واحد ایمنی و بهداشت تسلیم می

 .«شود در سوابق مربوطه نگهداری می بررسی

 

  کارتدوین استراتژی های پیشگیری حوادث و صدمات در مدیریت ایمنی و بهداشت 

های انسانی، مادی و اجتماعی می هنگفت به سرمایه ت هایحوادث و صدمات در محیط کار منجر به خسار

های ن موضوع واداشته است که استراتژیشوند. پیامد های ناگوار ناشی از حوادث و صدمات صنایع را به ای

کنترلی را از مرجله ایده تصور تشكیل یك سیستم تا مرحله کنارگیری سیستم از فرایند مورد توجه قرار 

شت حرفه ای علم و هنر عالقه مند به پیش بینی، شناسایی، ارزشیابی، اندازه گیری، گیرد. طبق تعریف، بهدا

ارزیابی و کنترل عوامل و استرس های خود کار یا ناشی از کار است که ممكن است منجر به آسیب، مریضی، 

ردهای کاهش رفاه و کارایی در بین کارگران و شهروندان شود. همانطور که مالحظه می شود یكی از رویك

اصلی این حرفه پیشگیری وکنترل عوامل و استرس های زیان آور به خصوص حوادث ناشی از کار می باشد. 

های اصلی مدیریت ایمنی لی عوامل زیان آور یكی از برنامهلذا کنترل و کاهش صدمات نظامدار، علمی و عم

ها و اقداماتی ررات، دستورالعملها. قوانین، مق و بهداشت می باشد. پیشگیری از حوادث به مجموعه تالش

گفته می شود که برای کاهش تعداد و شدت حادثه انجام می گیرد و یا همچنین طراجی و بكارگیری 

شود. این گیرد، گفته میاقدامات اساسی در محیط کار را به منظور کاهش حوادث و پتانسیل حادثه انجام می

ن راه حل تكنولوژیكی تا ساده ترین راه حل مدیریتی و نظارتی تواند از گرانرانتریاقدام و روش پیشگیری می

ها و رویكردهای موجود و ای بررسی سیستماتیك  روشباشد. لذا نقش متخصص بهداشت حرفهمتنوع 

انتخاب بهترین، مقرون به صرفه ترین و عملی ترین روش برای کنترل به منظور حذف وکاهش مواجهه فرد 

ور کل مقوله کنترل صدمات در سه حوزه ملی شامل تصویب قوانین، مقررات، با صدمه یا آسیب هست. بط

موازین یا حدود مواجهه و استانداردها و حوزه سازمانی شامل مدیریت برنامه، کنترل مخاطره و حوزه افراد 

 شامل محیط، شغل و تجهیزات است.  
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فرایند کنترل به یك سوال  لی است ودر فرایند ارزیابی محیط کار، آخرین مرحله اقدامات پیشگیری وکنتر

شود که چه اقداماتی برای کنترل مخاطره باید صورت گیرد و این سوال باید در دو قسمت پرسیده ختم می

 شود:

 رایند، دستورالعمل و یا تجهیزات.در مرحله طراحی محیط کار، ف-1

 در زمان ارزیابی اقدامات کنترلی، هر جا که مشكلی ایجاد شود.   -2

ن و اعمال ناایمن در محیط است که منجر به شرایط ناایم رل مخاطرات فرایند یافتن نواقصیشگیری و کنتپی

شود و نقص ناتوانی سیستم یا بخشی از سیستم برای انجام شرایط کاری مشخص در دوره زمانی کار می

نظیر اینكه چه  مشخص است. لذا علل نقص می تواند با جواب دادن به یك سری از سواالت تعیین شود.

قص می تواند نقص یابد؟ چطور نقص می یابد؟ چند بار می تواند نقص یابد؟ اثرات و پیامدهای نچیزی 

ارائه راهكارهای اصولی در تدوین برنامه استراتژیك  کارهدف از این  چیست؟ اهمیت اثرات چگونه است؟

 ر است. موثر برای حوادث و صدمات در محیط کا مند پیشگیری و کنترل نظام

یابی به این پیشگیری، ار قابل پیشگیری هستند. کلید دستها در محیط کها، بیماریحوادث، آسیب

شناسایی و کنترل تمام مخاطرات ایمنی و بهداشت است. مفهوم مخاطره، خطر و شناسایی و مدیریت خطر 

است که مخاطرات کدامن موضوع مهم برای کنترل مخاطرات شغلی حیاتی و اساسی است. بنابراین درک ای

ل اند، چه خطراتی ممكن است برای کارگران در معرض مواجهه باشند و چگونه باید این مخاطرات کنتر

های موثر کنترل حوادث و صدمات در مدیریت ایمنی و بهداشت در هفت ، تدوین استراتژییشوند. بطور کل

 گام انجام می گیرد که عبارتند از:

 خاطرات تعهد مدیریت به کنترل مManagement Commitment  

  شناسایی و ارزیابی خطر یا مخاطرهHazard identification and evaluation  

 دسته بندی و اولویت بندی مخاطرات بر حسب ریسك خطرRanking hazards by risk     

      تصمیم گیری مدیریتیManagement decision making   

 ی و اصالحیتعیین و برقراری اقدامات کنترلEstablishing preventive & corrective measures 

 پایش       Monitoring 

 هابخشی برنامه   ارزیابی اثر Evaluating program effectiveness      

 

 تعهد مدیریت به کنترل مخاطرات -1

چنانچه مدیریت  اولین گام در هر برنامه ای پذیریش مدیریت نسبت به اجرای برنامه مورد نظر است . لذا

 متعهد چنین برنامه های نباشد گام های بعدی غیر موثر و غیر کارا خواهد بود.
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  شناسایی و ارزیابی خطر یا مخاطره -2

دومین گام در برنامه جامع کنترل مخاطرات و حوادث، شناسایی و ارزیابی مخاطرات محیط کار است. این 

ها و محیط فیزیكی کارخانه در ارتباط است. اطالعات شناسایی مخاطرات با ماشین، تجهیزات، ابزار، عملیات 

گزارش حوادث و استفاده  های قدیمی و جدید،گران، مدیران، اتحادیه ها، گزارشمی تواند از طریق افراد، کار

 های شناسایی و ارزیابی خطر بدست خواهد آمد.از تكنیك

  دسته بندی و اولویت بندی مخاطرات بر حسب ریسک خطر -3

سومین گام در فرایند کنترل و پیشگیری مخاطره دسته بندی مخاطرات بر اساس ریسك یا خطرات است 

شود. در این زمنیه رکانس و وقوع آن در نظر گرفته میکه دسته بندی پیامد یا شدت و احتمال پذیری یا ف

 شود.ماتریكس ریسك یا خطر استفاده می از

 تصمیم گیری مدیریتی -4

رای هایی بدرست درباره راهكارهای ممكن است. چنین راهكارهایی شامل توصیه تصمیم گیری چهارمین گام

ها، تعمیر یا جایگزینی تجهیزات، کنترل های محیطی و ها و دستورالعملتعلیم و آموزش، بهتر شدن روش

دند سه راهكار در مواردی اصالح فرایند و طراحی مجدد است. بعد از اینكه مدیریت گزارش ها را دریافت کر

 وجود دارد:

 .انتخاب کنند که هیچ اقدامی صورت نگیرد 

 .محیط کار یا اجزاء آن را تعدیل و تنظیم کنند 

 .محیط کار یا اجزاء آن را دوباره طراحی کنند 

 تعیین و برقراری اقدامات کنترلی و اصالحی -5

گیری آگاهانه فراهم شد گام بعدی بعد از اینكه مخاطرات شناسایی و ارزیابی شد و اطالعات برای تصمیم 

 اتخاذ واقعی اقدامات کنترلی است کنترل به سه شكل انجام می گیرد:

  اقدامات مهندسی نظیر جداسازی، جانشینی، طراحی مناسب، تغییر فرایند و روش کار، تجهیزات

 .کنترلی و اخطار دهنده

 اندازه گیری کارایی ن مواجهه،اقدامات اجرایی نظیر از طریق مدیریت، کارگر، پایش، محدود کرد ،

 .و ثبت، نگهداری و خرید آموزش، ضبط

 استفاده از وسایل حفاظت فردی. 

 پایش -6

ششمین گام در فرایند کنترل مخاطره پایش فعالیت های برای خاطرات جدید و ارزیابی اثر بخشی کنترل 

بت های بهداشتی است. لذا های موجود است. این پایش شامل بازرسی، آزمایشات بهداشت صنعتی، مراق
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کشف مخاطرات  -2تضمین اینكه کنترل بدرستی در حال انجام است.  -1پایش به دو دلیل ضروری است: 

 مشخص نشده جدید و قدیمی.

 بخشی برنامه ها  ارزیابی اثر -7

ل و بهداشت است. ارزیابی شامفرایند نهایی در کنترل مخاطرات ارزیابی اثر بخشی برنامه های ایمنی 

 های ذیل است:پرسش

 چقدر زمان و هزینه برای انجام کنترل مخاطره درکارخانه صرف شده است؟ 

  چه منافعی حاصل شده  است برای مثال کاهش آسیب، پرداخت غرامت کمتر، کاهش ضرر و

 زیان؟

 چه اثری منافع حاصله روی بهبود، کارایی و اثر بخشی عملیاتی داشته است؟ 
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 تابلو های هشدار نصب 

از  های الزم برای پیشگیری از حوادث،و راهنمایی به منظور مشخص ساختن نقاط خطرناک در محیط کار

 شود:استفاده میعالیم تصویری و ماندگار 

   اطراف لبه ها و پرتگاه ها و چاله های بدون سرپوشممنوعیت ورود در مناطق خطرناک و 

  ب دار و امكان سر خوردن  محل های شیاعالم خطر و هشدار در 

  سقوط اجسام رها شدهو  برخورد با اجسام تیز و برندهخطر 

  و وسایل حفاظت فردی بكارگیری وسایل ایمنی نظیر دستگیره و نردهالزام 

 مسیرهای خروج اضطراری و پله های فرار و نقاط تجمع و درمانگاه 
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 مجوزهای کار  PTW  (Permit To Work ) 

غیراستاندارد و خطرآفرین نیازمند کسب مجوز از مدیریت ایمنی است. سیستم  های فعالیتضی از انجام بع

 به عنوانبالقوه  به طورکه  باشد میکنترل عملیاتی  به منظورمجوز کار یك مجموعه رسمی مكتوب، 

زیست یا  طی پرسنل و محیبر رو. زمانی که انجام یك کار ممكن است گردند میخطرناک تعریف  های فعالیت

اثرات شدید بگذارد، صدور پرمیت الزامی است. خصوصیات اصلی سیستم مجوز کار یا  تجهیزات کارخانه

 شامل موارد زیر است:ت پرمی

 واضح مشخص کند که چه کسی اجازه انجام کار را دارد و چه کسی مسئول اعمال  به طور

 احتیاطات ویژه مورد نیاز است.

  در زمینه صدور و استفاده از مجوز انجام کار را صادر نماید.ی الزم ها ییو راهنماآموزش 

 .پایش و ارزیابی سیستم تحت مجوز کار به منظور اطمینان از صحت کار در سیستم 

  به ی گواهی یا فرمی است که یك شرکت در سیستم کلی کاری، به معناصطالح پرمیت در واقع

موجود در هنگام یك عملیات خاص در نظر خطرات  در موردپیاده کردن شرایط مورد نیاز  منظور

 گرفته است.

ی اطالعات زیر را در بر داشته ستیبا یمفرم پرمیت هسته سیستم مجوز کار است. محتوای یك فرم پرمیت 

 باشد:

 شرح فعالیتی که قرار است انجام گیرد 

 شرح دقیق موقعیت یا شماره بخش یا تأسیسات 

 اده جزئیات گروه کاری و تجهیزات مورد استف 

  جزئیات مربوط به خطرات بالقوه موجود 

 شده  جزئیات احتیاطات در نظر گرفته 

  شده ی ضمیمهها یگواهکلیه 

 هرگونه مجوزهای چندجانبه 

  ی استفاده گرددستیبا یمجزئیات مربوط به وسایل حفاظت فردی که 

 زمان صدور مجوز و طول مدت اعتبار پرمیت 

 ول صدور مجوزامضاء فرد مسئول انجام کار و فرد مسئ 

  امضاء برای تحویل مسئولیت در هنگام تعویض شیفت 

  امضاء فرد مسئول صدور پرمیت مبنی بر تأکید اینكه سایت بررسی گردیده و افراد دیگری به کار

 ایمن ایزوله شده و پرمیت قبلی باطل گردیده است. به طورو یا تجهیزات  اند شده گرفته



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

195 

 

 

 

مستندسازی  ها آموزشآموزش ببینند و این  کنند یمدی که پرمیت را صادر که افرا گردد می شنهادیمعموالً پ

 ی مورد ارزیابی قرار گیرند.ا دوره به طوری ستیبا یمگردند و همچنین افراد کلیدی در سیستم صدور پرمیت 

ی صادرشده و تعداد موارد تخلف از ها تیپرمدوره زمانی بررسی و پایش سیستم صدور پرمیت، به تعداد 

که مجوز کار دارای مدت زمانی  شود میی بازنگری قبلی بستگی دارد. به طور کلی توصیه ها دورهستم، در سی

ساعت یا تا پایان شیفت کاری و اگر الزم باشد این مدت زمان افزایش یابد. محل کار  12محدود باشد مثالً 

لیت، طول مدت کلی یك بایستی توسط شخص مسئول مورد بازرسی مجدد قرار گیرد. بسته به نوع فعا

روز است. انواع مشاغلی که احتیاج به کنترل مناسب از سوی سیستم صدور پرمیت  7پرمیت، حداکثر 

 شامل موارد زیر هستند: باشند یم

 مثل جوشكاری،  شود میشده و یا اینكه تولید  هر نوع فعالیت گرم که در آن گرما به کار گرفته

 و غیره.ی با شعله، سنگ زنی و سایش برشكار

  کار سرد 

  بسته های محیطورود به 

 ی ها لوله، شامل باز کردن گردد میکه شامل رها سازی ناخواسته ترکیبات هیدروکربنی  هایی فعالیت

 بسته، ظروف و تجهیزاتی که حاوی مواد سمی و یا قابل اشتعال هستند.

 برقی  های فعالیت 

 یا وجود دارد.که روی دریا، احتمال سقوط افراد در در هایی فعالیت 

  و عملیات غواصی برداری خاکعملیات 

 تست فشار 

 خطر سقوط اشیاء 

  را از سرویس  ها آنی ایمنی گردد، یا ها ستمیسعملیات تعمیر و نگهداری که باعث از کار افتادن

رسانی عمومی، تجهیزات  یی اطالعها ستمیسی اکتشاف و اعالم حریق، ها ستمیسخارج کند، مثل 

 بارزه با حریق.نجات و وسایل م

 در شرایطی ممكن است که پرمیت به صورت موقت باطل گردد که این شرایط شامل موارد زیر است:

  در شرایط اضطراری 

  دینما یمبه دالیل عملكردی، زمانی که یك فعالیت با فعالیت دیگر تداخل. 

  کند یمهنگامی که کارخانه به صورت تك شیفت کار. 

  باشند. ها سیسروی منتظر رسیدن مواد و سایر تسیبا یمدر صورتی که افراد 
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  حریقایمنی مهندسی 

 حریق داریم؟ نیاز به سیستم آتش نشاني و اطفاي چرا

 پیشگیری از بروز آتش سوزی .1

 محافظت از ساختمان در برابر حریق .2

 رکنان در ساختمانتامین سالمت کا .3

 به حداقل رساندن خسارت های مالی و اقتصادی .4

 چهار عامل عمده ایجاد حریق

 برق و پدیده های طبیعی نظیر رعد .1

 خطاهای انسانی ) کبریت، ته سیگار... ( .2

 نواقص فنی ) سیم کشی ها و وسایل برقی..( .3

 اتش سوزی های عمدی  ) خودکشی، کینه توزی، پوشش جرم .... .4

 بروز حریق علل و شرایط

عوامل و شرایط متعددی می توانند در بروز حریق ایفای نقش نمایند که مهم ترین آن ها شامل موارد زیر 

 است:

 آتش گیری مستقیم: مانند نزدیك نمودن شعله به مواد سوختنی .1

افزایش تدریجی دما: افزایش دما در یك توده زغال سنگ یا مواد آلی و حیوانی که بتدریج دمای آن  .2

 در اثر فشار و فعل و انفعاالت باال رفته و شروع به سوختن می کنند.  ها

  پتاسیم و آب، فسفر با اکسیژن هوا،  واکنش های شیمیائی: واکنش های نظیر ترکیب آب و اسید، .3

 اسید نیتریك با کاغذ می تواند عامل شروع حریق گردد.

یا ترمز شدید چرخ های اصطكاک: مالش بین دو جسم آتش گیر مانند دو قطعه چوب خشك  .4

 هواپیما روی باند فرودگاه از نمونه های این شرایط است.

بینی تمرکز نور روی اشیاء  تمرکز پرتوهای مرئی و غیر مرئی: در این حالت به دلیل خاصیت ذره .5

 باعث حریق می گردد. 

ی تواند سبب الكتریسیته جاری: حرارت حاصل از عبور جریان برق از یك هادی دارای مقاومت باال م .6

 حرارت و آتش گردد.

الكتریسیته ساکن: به دلیل ایجاد جرقه ناشی از اختالف پتانسیل در مكان هایی که دارای گاز یا  .7

 بخار مواد آتشگیر باشند می تواند داشته باشد. 
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صاعقه: صاعقه دارای صدها هزار ولت اختالف پتانسیل الكتریكی است و می تواند براحتی سبب بروز  .8

 گردد.حریق 

و بسیاری مواد منفجره دیگر در حین انفجار می  TNTانفجار ناشی از مواد منفجره: دینامیت یا  .9

 توانند آتش سوزی های وسیعی را ایجاد نمایند. 

تراکم بیش از حد ماده سوختنی: تراکم بیش از حد مواد سوختنی در حالت بخار یا گاز مشابه آنچه  .10

افتد همراه با یك عامل راه انداز مانند جرقه می تواند سبب  که در موتورهای درون سوز اتفاق می

 بروز حریق گردد.

 علل و شرایط بروز حریق در صنایع 

 عیب ساختمانی .1

 عیب نگهداری و انبارداری .2

 عیب عدم پیش بینی و پیشگیری از اتش سوزی .3

 عیب عدم اطالع از طروق مبارزه با حریق .4

 زیعیب تاخیر در اطالع یافتن از وقوع آتش سو .5

 جرقه های ایجاد شدخ ار ماشین ها .6

 کاغذ های پاره و بی مصرف .7

 نشت مایعات از ظروف .8

 سمباده ها و سنگ سمباده .9

 فلزات مذاب .10

 جوشكاری و برش فلزات .11

 آتش بازی .12

 خاکسترهای داف یا آتش های باقی مانده و خاموش نشده .13

 مشتعل شدن روغن های داغ .14

 شدهسیگار، کبریت و فندک به خصوص سیگارهای خاموش ن .15
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 در حریق تعاریف کاربردی 

 های جامدسوخت 

اغلب جامدات سوختنی ترکیبات حاوی کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن هستند و لذا موقع سوختن گاز  

دی اکسید کربن و بخار آب تولید می کنند. در شرایطی مثل اتاقهای بسته یا فضاهای محصور که نفوذ هوا 

بوده و اکسیژن کافی وجود ندارد، سوختن مواد به صورت ناقص رخ داده و بجای دی اکسید کربن،  کم

مونوکسید کربن که گازی سمی است تولید می شود. این گاز سمی بی رنگ، بی بو و بی مزه عامل اصیل 

اس ماده با بسیاری از مرگ های ناشی از حریق است. مهمترین عوامل موثر در اشتعال مواد جامد سطح تم

  هوا، خاصیت هدایت  حرارتی،  میزان رطوبت و سرعت انتشار شعله بر روی آنهاست.

 های مایعسوخت 

این نوع سوختها مثل بنزین، الكل، نفت و گازوئیل تحت شرایط مختلف دما و فشار به شكل بخار در می 

رد. مثال بنزین و الكل تحت آیند. در این خصوص درجه فراریت و نقطه جوش ) تبخیر ( اهمیت بسیاری دا

شرایط دمائی معمولی به راحتی تبخیر می شود و اگر این بخارات در فضاهای بسته و بدون تهویه هوا جمع 

 شوند می توانند با اولین جرقه خطر انفجار و آتش سوزی را به دنبال داشته باشند. 

 های گازیسوخت 

شار و دما در داخل سیلندرها نگهداری می شوند مثل معموال در محیطهای صنعتی این گازها تحت شرایط ف

گاز استیلن، یا با داشتن مواد اولیه در مواقع مورد نیاز تولید می شوند مثل گاز استیلن که در انبار کاربید 

تولید می شود و یا به شكل طبیعی خود تحت سیستم لوله کشی مصرف می شوند مثل گاز شهری. از 

  .عال می توان به هیدروژن، استیلن، متان، پروپان و غیره اشاره کردمهمترین گازهای قابل اشت

 حدود حداقل و حداکثر قابل اشتعال و انفجار 

گازها و بخارات عالوه بر نقطه جرقه زنی یا شعله زنی، حداقل و حداکثر غلظت قابل اشتعال یا انفجار را هم 

ش گردد بایستی غلظت آن در هوا در یك محدوده دارند. یعنی برای آنكه ماده ای مثل بخار بنزین دچار آت
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معین باشد نه بیشتر و نه کمتر. خارج از این محدوده آتش گیری رخ نمی دهد حتی اگر شعله ای یا جرقه 

ای وجود داشته باشد. حال اگر غلظت یك گاز یا بخار قابل اشتعال در یك محفظه سر بسته مثل یك مخرن 

در آن ایجاد گردد در صورت وجود اکسیژن در غلظت کافی اشتعال بسیار به این محدوده برسد و جرقه ای 

سریع توام با آزاد شدن ناگهانی انرژی و گرمای بسیار باال در زمان بسیار کوتاه حادث می شود که انفجار 

  .نامیده می شود

 نقطه شعله زنی( (Flash Point 

ر حال تبدیل به مایع ( به حد کافی بخار می درجه حرارتی است که تحت آن یك ماده سوختنی مایع ) یا د

شود تا به محض تماس با یك شعله یا جرقه شعله ور گردد. یعنی همه مواد مایع و برخی مواد جامد  در 

ابتدا بایستی به اندازه ای گرما دریافت کنند تا در سطح خود به شكلی درآیند که قابلیت شعله ور شدن را 

رای مواد مختلف متفاوت است و هر چه قدر این نقطه پایین باشد ماده قابل پیدا کنند. نقطه شعله زنی ب

اشتعال تر است) وقتی می خواهید چوب کبریت را روشن کنید، جرقه های تولید شده نشانگر رسیدن ماده 

 سوختنی به نقطه جرقه زنی است(.

 7گیریدرجه آتش
 

الزم است. یعنی درجه حرارتی که بتواند ماده کمترین درجه حرارتی که برای تداوم احتراق ماده سوختنی 

سوختنی را به شكلی در آورد که به طور متوالی و مداوم با اکسیژن سریعا واکنش گرما زا بدهد. برای همه 

گیری از نقطه جرقه زنی یا شعله زنی باالتر است) در مثال چوب کبریت، وقتی شعله کبریت مواد درجه آتش

 گیری رسیده است که این دما از دمای جرقه زنی آن باالتر است(.درجه آتشروشن می شود در واقع به 

 احتراق خودبخودی 

برخی مواد خاصیت سوختن خود بخودی دارند که به آن احتراق خود بخودی گفته می شود یعنی برای 

ا شعله سوختن نیاز به حضور جرقه یا شعله ندارد بلكه در اثر افزایش درجه حرارت بدون تماس مستقیم ب

حادث می شود مثل سوختن علوفه های مرطوب تل انبار شده روی هم یا واکنش مواد شیمیایی ناسازگار با 

  یكدیگر و تولید حرارت که در حضور اکسیژن دچار آتش سوزی می گردند

 مخاطرات حریق و آتش سوزی 

 شعله و حرارت •

 دود و گازهای سمی و قابل سوختن •

 کاهش اکسیژن •

 زه های ساختمانایجاد نقص در سا •
                                                 

7
Ignition Temperature 
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 گسترش و شدت حریق 

سرعت گسترش حریق) شعله حریق ( بسته به نوع ماده سوختنی و شرایط بروز حریق متفاوت است. 

همچنین این سرعت در جهات مختلف نیز متفاوت می باشد. به طور کلی سرعت گسترش حریق برای 

کنند. سرعت گسترش حریق در جهت آزبست را برابر صفر گرفته و بقیه مواد را بر اساس آن بیان می 

عمودی و به سمت باال بیشتر از سایر جهات و در جهت عمودی به سمت پایین کمتر از دیگر جهات است. 

 .در جداول زیر درجات مواد از نظر گسترش حریق و از نظر آتش گیری نشان داده شده است

 عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حریق 

 ش حریق م ثر باشند:عوامل زیر می توانند بر گستر

افزایش دسترسی به اکسیژن: این عامل توسط جریان هوا امكان پذیر می گردد همچنین در موادی  .1

 حریق گسترش بیشتری خواهد داشت.    که در حین سوختن می توانند اکسیژن آزاد نمایند،

اشد، بر شدت ثبات شیمیایی ماده سوختنی: هرچه ثبات ماده از نظر حالت و ترکیب شیمائی کمتر ب .2

 حریق می افزاید.

سطح ماده سوختنی: هرچه سطح ماده قابل احتراق گسترده تر باشد شدت و سرعت حریق بیشتر  .3

منابع سوخت با سطح بزرگ و پراکندگی مواد در   می شود. مثالً طبقه بندی مواد در انبارهای بزرگ،

یق در سطوح عمودی سریع تر پوشش گیاهی و امثال آن از این جمله اند. گسترش حر  سطح زمین،

 از سطوح افقی است.

 محصوالت حریق 

 گازها و بخارت حاصل از حریق ) بخش خطرناک حریق از نگاه تلفات انسانی است ( .1

 ذرات )بواسطه احتراق ناقص و در دمای پایین ایجاد می شود( .2

آن وابسته شعله )قسمت قابل رویت حریق است. شدت گرمای آن وابسته به میزان اکسیژن و رنگ  .3

 به ماده سوختنی است(

گرما یا انرژی )وابسته به مدت زمان شروع حریق، نوع ماده سوختنی و نیز میزان گسترش آتش  .4

 است (

 فازهای حریق 

 فاز اول یا فاز شروع حریق .1

 اکسیژن در دسترس است –

 فارنهایت است 1000دما حدود   –

 گسترش حریق تصاعدی است  –
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 است حدود کمتر از نیم ساعت زمان رسیدن به اوج  حریق کوتاه –

 فاز دوم یا سوختن آزاد .2

 گسترش حریق وجود دارد –

 فارنهایت 1300دما حدود  –

 اکسیژن به تدریج کاهش می یابد –

 فاز سوم یا سوختن کند .3

 فاز برگشت شعله .4

 انتقال و انتشار حریق 

های مجاور یا گسترش حریق می تواند به طرق مختلف انجام گیرد. راه های زیر انتشار حریق به مكان 

 نماید: طبقات باالتر و حتی پایین تر را امكان پذیر می

 هدایت )از مواد ملتهب و داغ( -الف

 جابجائی هوای داغ -ب

 تشعشع -ج

 شعله )تماس شعله( -د

 تقسیم بندی مكان ها از نظر خطر حریق 

 های کم خطر:مكان .1

تش گیری کم بوده و گسترش حریق زیاد نیست. در این مكان ها مقدار مواد قابل احتراق یا به طور کلی بار آ

  مدارس،  است. مثال هایی از این دسته، kg/m50 2دانسیته مواد سوختنی در این دسته به طور متوسط تا

منازل مسكونی و مانند آن است و حریق در این اماکن به خوبی قابل کنترل می باشد.   سالن های پذیرایی،

رارت تولید شده از سوختن ماده قابل احتراق در هر مترمربع از محیط بار حریق می تواند به مقدار ح

  .نیز بیان گردد Kcal یا BTU برحسب

 های با خطر متوسط:مكان -2

kg/m دانسیته مواد سوختنی به طور متوسط در این اماکن بین
است. در این اماکن مقدار ذخیره  2100-50

ا قابل کنترل است. انبار کارگاه های تولیدی کوچك، انبار مواد سوختنی قابل توجه بوده لیكن حریق آن ه

  .مواد پالستیكی و اغلب صنایع غیر حساس از این جمله می باشند

 های پرخطر:مكان -3
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های شدیدی  آتش سوزی  در این اماکن مقدار ذخیره مواد قابل اشتعال زیاد بوده و در صورت بروز حریق،

  کارخانه های تولیدی مواد آلی، رنگ، الستیك،  رگ چوب، مخازن سوخت،بوجود می آید. مانند انبارهای بز

پاالیشگاه و مانند آن. دانسیته مواد سوختنی به طور متوسط در این گروه بیش از 
2100 kg/m .می باشد 

ها شامل ارزش ه گروه قرار داده شوند. این جنبهمكان ها از جنبه های دیگر نیز می توانند در این س

 ارزش معنوی کاالها می باشد.  ی، اهمیت مواد،اقتصاد

 دسته بندی انواع حریق 

ها را برحسب ماهیت مواد سوختنی به دسته های حریق  پیشگیری و کنترل آتش سوزی،برای سهولت در 

(، A,B,C,D) مختلفی تقسیم بندی می کنند. در امریكا و ژاپن توسط مراجع رسمی حریق در چهار دسته

در همه تقسیم بندی ها  A ( تقسیم بندی شده است. دستهA,B,C,D,E) الیا به پنج دستهدر اروپا و استر

 D مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال است. دسته B گذارد. دستهاد جامدی است که خاکستر به جا میمو

  .شامل فلزات قابل اشتعال می باشد

  آتش دستهA 

حتراق، عموماً جامد و دارای ترکیبات آلی طبیعی یا این نوع آتش سوزی از سوختن مواد معمولی قابل ا

چوب، پالستیك و امثال آن است که پس از سوختن از   مصنوعی حاصل می شود. این منابع کاغذ، پارچه،

خود خاکستر به جا می گذارند. خاموش کننده هایی که برای کنترل آن به کار می روند عالمتی مثلث شكل 

  .دارند. مبنای اطفاء آن ها بر خنك کردن است A و سبز رنگ با نشان

  آتش دستهB 

این آتش در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال یا جامداتی که به راحتی قابلیت مایع شدن دارند )عموماً مواد 

نفتی و روغن های نباتی( پدید می آید. برخی از این مواد ممكن است حالل در آب نیز باشند )مانند الكل، 

به هیچ وجه برای اطفاء آن ها توصیه نمی   لیكن استفاده از آب به دالیلی که در ادامه خواهد آمد، استون(،

 Bشود. خاموش کننده هایی که برای این دسته مناسب هستند دارای برچسب مربع قرمز رنگ با عالمت 

 هستند. اطفاء این حریق عموماً مبتنی بر خفه کردن حریق است.

ل اشتعال بعلت تبخیر سریع از نظر سهولت و ادامه اشتعال خطرناک تر از جامدات آتش سوزی مایعات قاب

بوده و به علت اینكه دارای شكل ثابتی نمی باشد احتمال جاری و پخش شدن انها در محیط وجود دارد و 

هم همین عمل سبب ازدیاد سطح تماس مایع با هوا گردیده و موجب ازدیاد شعله می گردد. بنابراین مسله م

در حریق مایعات قابل اشتعال جلوگیری از جریان مایع با گسترش ان در سطح می باشد. به منظور اطفائ 

حریق مایعات قابل اشتعال، خاموش کننده مناسب پودر شیمیایی و کف می باشد. البته اگر مایع داخل 

اطفائ نمود تا بدین طریق از  مخزن مشتعل گردد، ایتدا باید بدنه مخزن را سرد و خنك نموده و بعد اقدام به
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برگشت مجدد شعله جلوگیری گردد. قابل ذکر است که مایعات قابل اشتعال باید در داخل مخازن فلزی 

 دربدار و دور از منابع حرارتی و عوامل حرارت زا نگهداری شوند.

 مایعات از نظر اشتعال بودن به دو دسته تقسیم مي شوند:

 نقطه تبخیرشان پایین است مانند تینر و بنزین مایعات سریع االشتعال: که -1

 مایعات کند اشتعال : که نقطه تبخیرشان باالست مانند گازوئیل و قیر -2

 مایعات از نظر حل شدن در آب به دو دسته تقسیم می شوند:

 مایعات محلول در آب مانند الكل ها و اترها -1

 ازوئیل.مایعات غیر محلول در آب مانند روغن، نفت، بنزین، گ -3

  آتش دستهC 

ها است که به راحتی قابلیت تبدیل به  این دسته شامل آتش سوزی ناشی از گازها و مایعات یا مخلوطی از آن

می باشد و خاموش  Bگروه نزدیك ترین نوع حریق به دسته  نگاز را دارند مانند گاز مایع وگاز شهری. ای

ص می شوند. راه اطفاء این حریق خفه کردن و سد در مربع آبی رنگ مشخ Cهای مربوط با عالمت  کننده

 کردن مسیر نشت می باشد.

حال اگر چنین وضعیتی در مكان بسته واقع شده باشد باید با رعایت و انجام موارد زیر از بروز انفجار و اتش 

 سوزی جلوگیری و خطر را بر طرف ساخت:

نتور که در خارج از محل نشت گاز توان از ککلیدهای برق خودداری شود. فقط میاز قطع و وصل  .1

 قرار دارد، برق را قطع کرد.

 خاموش کردن تمام حرارتی، مانند بخاری، چراغ.... .2

 استفاده از حداقل نفرات برای بر طرف نمودن عامل خطر .3

 استفاده از دستگاه تنفسی و لباس ضد حریق .4

 بستن شیر گاز .5

 اجتناب از روشن و خاموش کردن چراغ قوه .6

 لوله آب اماده جهت حریق و انفجار احتمالیاستفاده از سر .7

  آتش دستهD 

پتاسیم و امثال آن می باشد   حریق های این دسته ناشی از فلزات سریعاً اکسید شونده مانند منیزیوم، سدیم،

 شوند. مشخص می Dو خاموش کننده های مناسب برای اطفاء آن ها با عالمت ستاره زرد رنگ 
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  آتش دستهE  

ل حریق های الكتریكی می باشد که عموماً در وسایل الكتریكی و الكترونیكی اتفاق می افتد این دسته شام

نامگذاری این دسته نه به   مانند سوختن کابل های تابلو برق یا وسایل برقی و حتی سیستم های کامپیوتری،

ها است که  اهاهمیت و نوع دستگ  خاطر متفاوت بودن نوع ماده سوختنی بلكه به خاطر مشخصات وقوع،

یا هالن  CO 2حریق در آن ها رخ می دهد. راه اطفاء این دسته قطع جریان برق و خفه کردن حریق با گاز 

 شوند. نشان داده می Eو هالوکربن می باشد. خاموش کننده هایی که قابلیت کنترل آن را دارند با حرف 

  آتش دستهF 

ندی گردیده اند و شامل حریق آشپزخانه و مواد سوختنی این گروه به خاطر اهمیتشان به طور مجزا تقسیم ب

مهم آن یعنی چربی ها و روغن های آشپزی می باشد. اخیراً خاموش کننده مناسبی نیز برای این گروه تولید 

 گردیده است.

 روش های عمومی اطفاء حریق 

نش های زنجیره ای( را اصوالً اگر بتوان یكی از اضالع هرم حریق )حرارت، اکسیژن، مواد سوختنی یا واک

حریق مهار می شود. اگرچه واکنش های زنجیره ای الزمه بروز حریق   کنترل و محدود نموده یا قطع کرد،

 است ولی در درجه اول اهمیت نیست.

 سرد کردن ) توسط آب، دی اکسید کربن( .1

خفه کردن ) توسط کف، دی اکسید کربن، خاک، ماسه و  .2

 خاک(

 ختنیسد کردن یا حذف ماده سو .3

 کنترل واکنش های زنجیره ای )هالن و پودرهای مخصوص( .4

 رقیق کردن هوا ) نیتروژن و دی اکسید کربن( .5

 سرد کردن 

سرد کردن است. این عمل عمدتاً به وسیله آب انجام   یك روش قدیمی و متداول و م ثر برای کنترل حریق،

باشد. میزان و روش به کارگیری آب  می گیرد. یكی از خواص گاز دی اکسید کربن نیز سرد کردن آتش می

  .مناسب می باشد A این روش برای حریق دسته  در اطفاء حریق اهمیت دارد،

 خفه کردن 

خفه کردن، پوشاندن روی آتش با موادی است که مانع رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گردد. این روش 

ق ها می باشد. موادی که برای خفه اگرچه در همه حریق ها م ثر نیست ولی روش مطلوبی برای اکثر حری
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سنگین تر از هوا بوده و یا حالت پوششی داشته باشند. ضمناً خاک، شن و ماسه و  بایدروند  کردن به کار می

 پتوی خیس نیز این کار را می توانند انجام دهند.

 حذف مواد سوختنی یا محدود کردن سوخت 

جدا کردن منابعی که   جابجا کردن مواد،  با قطع جریان، این روش در ابتدای بروز حریق امكان پذیر بوده و

کشیدن دیوارهای حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی   تاکنون حریق به آن ها نرسیده،

  .مایع را شامل می گردد

محدود کردن مقدار سوخت در دسترس از دو طریق به کاهش خطر حریق کمك می کند. اول از طریق 

ل مقدار موادی که قادرند بسوزند وبرای گسترش آتش تولید گرما کنند که به آن بار آتش سوخت گفته کنتر

 می شود.

دوم مقدار دودی را که تولید می شود کنترل خواهد کرد. البته بسته به نوع موادی که می سوزنند بار دود 

 ته باشد یا برعكس.سوخت فرق می کند. سوختی ممكن است بار دود کم و بار اتش زیادی داش

 کنترل واکنش های زنجیره ای 

و  ،CBrF3، CBrCIF مانند Hallon ای استفاده از برخی ترکیبات هالنهای زنجیرهبرای کنترل واکنش

و پتاسیم بنفش یا کربنات  های آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرین، کلرورپتاسیم جایگزین

تواند به ها است ولی میسایر روشکنترل حریق مشكل تر و گران تر از باشد. این عمل برای م ثر می پتاسیم

  .صورت مكمل برای مواد پر ارزش به کار رود

 مواد خاموش کننده آتش 

دسته قرار می گیرند. به دلیل لزوم سرعت به چند  ،روندوش کننده به کار میموادی که به عنوان ماده خام

توان از دو یا چند عنصر خاموش کننده به طور هم زمان  می  عمل و افزایش پوشش خاموش کننده ها،

  .باشند ها دارای مزایا و معایبی میواد یاد شده در اطفاء انواع حریقاستفاده نمود. طبعاً هر کدام از م

 آب .1

 ای به نام سورفكتانت(آب سبك یا آب نازک) آب همراه با ماده .2

 کف اتش نشانی .3

 مینیوم و محلول بیكربنات سدیم(کف شیمیایی ) سولفانت آلو  -3-1

 کف مكانیكی  -3-2

 پودر خاموش کننده .4

 پودر خشك  .5

 گاز دی اکسید کربن .6
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 ترکیبات هالوژنه .7

 تجهیزات خاموش کننده 

میزان گسترش حریق و نوع حریق تجهیزات متنوعی وجود دارد. انواع این   بر اساس شیوه اطفاء حریق،

 باشد:  تجهیزات شامل دو گروه عمده می

 تجهیزات متحرک -فال

 تجهیزات ثابت -ب

 تجهیزات متحرك 

 پتوی خیس و پتوی نسوز آتش نشانی.  سطل آب،  وسایل ساده مانند سطل شن، .1

لیتر خاموش کننده در انواع  14کیلوگرم یا  14های دستی با حداکثر ظرفیت خاموش کننده .2

  .مختلف

 کیلوگرم( 90های چرخدار )تا ظرفیت خاموش کننده .3

هلی کوپتر و هواپیما. این   های بزرگ خودرویی یا قابل حمل توسط قایق، کشتی،دهخاموش کنن .4

 تجهیزات دارای قابلیت امدادی نیز بوده و کارایی بسیار وسیعی دارند.

 تجهیزات ثابت 

 جعبه اطفاء حریق )شیلنگ با آب تحت فشار( .1

 ر و ترکیبات هالوژنه، پودCO2ای(، کف، کننده مبتنی بر آب )شبكه افشانه شبكه ثابت خاموش .2

 شیرهای برداشت آب آتش نشانی )ایستاده( .3

 ی دستیهاخاموش کننده 

فراگیر ترین وسیله خاموش کننده شامل این دسته می باشد، زیرا در لحظات اولیه بروز حریق می توانند به 

دسترس می باشند، طور م ثری توسط افراد عادی به کار گرفته شوند. این دستگاه ها ارزان و ساده بوده و در 

 های کوچك یا شروع حریق های بزرگ کامالً مناسب هستند.در اطفاء حریقنیاز به آموزش پیچیده ندارند و 

تمام خاموش کننده های دستی به طور قراردادی باید دارای مشخصاتی باشند تا تشخیص و استفاده از آن 

  .ممكن آتش سوزی مهار گرددها برای افراد براحتی صورت گرفته و در کوتاه ترین زمان 

 چه کسانی از خاموش کننده استفاده می کنند؟ 

 اند.ی و صنعتی( که افرادی آموزش دیدهادارات آتش نشانی ها ) شهر .1

 اند.فرادی آموزش دیده یا آموزش ندیده) اردارات یا صنایع ( که اکارکنان .2

 اند.موزش ندیدهغیره ( معموال افراد آمالكین خصوصی ) منزل، اتومبیل، کشتی و  .3

 اند.ندیده افراد عادی معموال افراد آموزش .4
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رود افتد، مواد اطفا کننده هدر مینده به تاخیر میکنزش ندیده باشند استفاده از خاموشزمانی  که افراد آمو

 شود.و خاموش کننده بیشتری استفاده می

 مشخصات شامل موارد زیر است:

 ظرفیت .1

 فشار تخلیه .2

 ییمواد اطفا طول پرتاب )پاشش( .3

 درصد تخلیه .4

 زمان تخلیه .5

 مشخصات فنی .6

 مشخصات سر لوله پاشنده .7

 عالئم و برچسب ها .8

 ظرفیت خاموش کننده 

لیتر است به طوری که یك نفر به  14کیلوگرم یا  14حداکثر ظرفیت ماده خاموش کننده در نوع دستی 

ای کوچك یا در لحظات شروع حریق هآن باشد. از این وسایل برای حریقراحتی قادر به حمل و استفاده از 

ت مواد و ماهی  می توان استفاده نمود. طراحی ظاهر و مكانیسم کار آن ها بر اساس روش اطفاء حریق،

  .باشدترکیبات خاموش کننده می

 هااساس انتخاب خاموش کننده 

 ماهیت مواد قابل اشتعال .1

 تاثیر خاموش کننده بر روی خطرات .2

 نندهسهولت استفاده از خاموش ک .3

 مناسب بودن خاموش کننده برای محیط مورد استفاده .4

 سرویس و نگهداری مورد نیاز خاموش کننده .5

 مراحل اساسی کار با خاموش کننده ها 

 اعالم حریق .1

 مشخص نمودن توان خاموش کردن فرد .2

 حفظ خونسردی .3

 تشخیص نوع حریق .4

 حرکت به سوی خاموش کننده .5
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 ل و برچسب های روی سیلندربا توجه به مشخصات کپسو تشخیص خاموش کننده .6

 و برداشتن آن انتخاب خاموش کننده مناسب .7

 انتقال خاموش کننده به محل حریق .8

 راه اندازی خاموش کننده .9

 پشت به باد ایستادن .10

 فرایند اطفابكارگیری مواد خاموش کننده در  .11

 نشانه روی بر روی پایه یا ریشه حریق .12

 حرکات جاروبی روی ریشه حریق .13

 قچشم دوختن روی حری .14

 ادامه اطفاء تا خاموش شدن کامل حریق .15

 کننده های دستی به پنج گروه تقسیم می شوند: خاموش 

 خاموش کننده های محتوی آب -الف

 خاموش کننده های محتوی کف -ب

 خاموش کننده های محتوی پودر شیمیایی  -ج

 CO2خاموش کننده های محتوی گاز  -د

 لن(خاموش کننده های محتوی مواد هالوژنه )ها -ه

 نكات مهم در به کارگیری خاموش کننده های دستی 

 متناسب با نوع حریق و فضای مورد نظر باشد.  بایدتعداد آن ها  .1

متر بیشتر باشد به عبارت دیگر فاصله دسترسی افراد به خاموش  22از  بایدفاصله دو کپسول ن .2

 متر بیشتر باشد.  22کننده نباید از 

 یا نزدیك زمین باشد. بهتر است ارتفاع قاعده کپسول از سطح زمین ارتفاع قرارگیری نباید خیلی باال .3

 متر بوده و بیشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشد. 1/1

 برای هر محل بیش از یك دستگاه خاموش کننده پیش بینی شود. .4

دد منتفی بالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ نمود زیرا احتمال بروز حریق مج .5

به تعداد  بایدنیست. در مكان هایی که کپسول ها را برای شارژ تحویل می گیرند شرکت مربوطه 

مناسب جایگزین موقت در محل های مربوطه نصب نماید تا در صورت بروز هرگونه حادثه مشكلی 

 از نظر دسترسی بوجود نیاید. 
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اشش مواد به صورت جارویی در سطح پ بایدهنگام استفاده از خاموش کننده برای اطفاء حریق،  .6

 قاعده حریق انجام گردد.

 اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق باید پشت به باد باشد. .7

پرسنل تیم عملیاتی یا کارکنانی که برای اطفاء در نظر گرفته شده اند باید تحت آموزش مداوم و  .8

 تمرینات دوره ای قرار گیرند. 

 نیازهای کلی 

 ای قابل دید باشدخاموش کننده در محل ه 

 .کابین یا محفظه نصب خاموش کننده ها نباید قفل شود 

  کیلوگرم کمتر است باید طوری نصب  14/18پوند یا  40خاموش کننده هایی که وزن کل آنها از

متر از سطح زمین فاصله نداشته  53/1فوت یا  5گردند که باالترین نقطه خاموش کننده بیش از 

 باشد

  به جز خاموش کننده های نوع چرخدار –پوند دارند  40که وزنی بیش از خاموش کننده هایی- 

متر از زمین فاصله  07/1فوت یا  5/3باید طوری نصب شوند که باالی خاموش کننده بیش از 

 نداشته باشند.

  میلی متر از سطح زمین  102اینچ  یا  4در هیچ موردی نباید سطح پایینی خاموش کننده کمتر از

 ه باشد.فاصله داشت

 انتخاب خاموش کننده با توجه به نوع خطرات 

 Aخاموش کننده ها برای حفاظت خطرات طبقه  .1

 1211نوع آبی، مواد سودا، کف، کف الیه نازک، پودر خشك شیمیایی چند منظوره، هالون 

 Bخاموش کننده ها برای حفاظت خطرات طبقه  .1

 انواع عوامل هالوژنه کف الیه نازک، دی اکسید کربن، انواع پودر شیمیایی، کف،

 Cخاموش کننده ها برای حفاظت خطرات طبقه  .1

 دی اکسید کربن، انواع پودر خشك شیمیایی، انواع مواد هالوژنه

 Kخاموش کننده ها برای حفاظت خطرات طبقه  .1

 پودر خشك بی کربنات سدیم یا بی کربنات پتاسیم
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 کپسول های اطفاء حریق 

 نوع کپسول رنگ شناسایی

 CO2 سیاه

 هالوژنه سبز

 آب قرمز

 پودر آبی

 کف کرم

 

 انواع خاموش کننده نوع آبی 

 خاموش کننده آبی تحت فشار آب و گاز .1

 خاموش کننده آبی تحت فشار آب و هوا .2

 خاموش کننده آبی حاوی عامل مرطوب کننده .3

 خاموش کننده آبی سوداسید .4

 خاموش کننده آبی تلمبه دار .5

 هت ریحتن آب بطور دستی بر روی حریقخاموش کننده آبی نوع سطل و دلو ج .6

  نوع آب و گاز –خاموش کننده نوع آبی 

محلول موجود در سیلندر دو سوم محتوی آب خالص است و فشار الزم از طریق فشنگی حاوی دی  .1

 اکسید کربن تامین می شود. 

ی جهت جلوگیری از زنگ زدگی داخل سیلندر را با الیه نازکی از پالستیك یا ماده ضد زنگ م .2

 پوشانند.

 جهت جلوگیری از یخ زدگی در نقاط سردسیر باید مقداری ضدیخ در محلول اضافه کرد. .3

  نوع آب و هوا –خاموش کننده نوع آبی 

محلول موجود در سیلندر دو سوم محتوی آب خالص است و فشار الزم از طریق هوای تحت فشار  .1

 داخل سیلندر تامین می شود. 

ل سیلندر را با الیه نازکی از پالستیك یا ماده ضد زنگ می جهت جلوگیری از زنگ زدگی داخ .2

 پوشانند.

 جهت جلوگیری از یخ زدگی در نقاط سردسیر باید مقداری ضدیخ در محلول اضافه کرد. .3
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 ثانیه است. 55زمان تخلیه تقریبا  .4

 می توان از ان بطور منقطع استفاده کرد. .5

  اطفای حریق باCO2 

روش خفه کردن به صورت دستی یا اتوماتیك است. لذا در محاسبات به  CO2مبنای خاموش کردن توسط 

مقدار ماده خاموش کننده حجم احتمالی حریق مهم می باشد. از عوامل مهم دیگر زمان تخلیه و چگونگی 

 پاشش ماده اطفائی روی آتش است . 

له شیپوری تشكیل این دستگاه ها از یك سیلندر حاوی دی اکسید کربن مایع و شیرفلكه، شیلنگ و سرلو 

  .شده است. علت شیپوری بودن سرلوله، جلوگیری از یخ زدن گاز در حین عبور از مسیر می باشد

کیلوگرمی عرضه شده اند.  9تا1خاموش کننده های دستی گازکربنیك از نظر تجاری در وزن های 

می  PSI 100دود و میزان فشار تولید شده هنگام عمل دستگاه ح PSI 2700فشارداخلی کپسول حداقل 

 درصد از حجم را مایع دی اکسیدکربن پر می کند.75باشد. هنگام پرکردن سیلندر فقط 

متر است. حداکثر  2-4منبع تأمین فشار پاشش، تغییر فاز گاز دی اکسیدکربن بوده و طول پرتاب آن بین  

این نوع خاموش کننده ثانیه است .  60-160زمان تخلیه در انواع مختلف خاموش کننده دستی این گروه 

  .نیز بیان می شود TOTAL مناسب می باشد که با کد F- E – C-B – A برای حریق های دسته

 مزایا و معایب  

خاموش کننده های قوی هستند و تا هنگامی که مصرف نشوند نیاز به شارژ  CO2کپسولهای  •

این  CO2یگر خصوصیات گازندارند و هنگام استفاده بهتر است بصورت جاروی استفاده گردد. از د

موجب عدم  CO2است که باعث خسارت به مواد موجود در محیط حریق نمی شود و همینطور گاز 

 هدایت برق می شود. 

 گران بودن آن است .  CO2از مهمترین عیب گاز  •

 اطفای حریق با پودر  

حی می باشد لذا برای خاموش کننده های پودری و گازی چون روش خاموش کردن به روش خفه کردن سط

سطح حریق مهم بوده و الزم است باتوجه به سطح وزن مواد موردنیاز پودر را تعیی کرد اطفاکننده های قابل 

کیلوگرمی در نقاط مشخص نصب و به صورت کپسولهای بزرگ چرخ  12یا  6حمل به صورت کپسول های 

ای هر مترمربع از سطح حریق دارد در نواحی قرار داده می شود. قدرت خاموش کنندگی پودر به از

-Aکیلوگرم پودر)بر مبنای بنزین( می باشد. مورد استفاده این نوع خاموش کننده حریق های دسته های 2

B-C  می باشد. این کپسولها هر سه ماه یكبار بار باید شارژ شوند و هر دو سال یكبار باید تست بدنه توسط

 کارخانه سازنده انجام شود. 
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 کارگیری خاموش کننده های دستی نكات مهم در به 

  متناسب با نوع حریق و فضای مورد نظر باشد.  بایدتعداد آن ها 

 متر بیشتر باشد به عبارت دیگر فاصله دسترسی افراد به خاموش  22از  بایدفاصله دو کپسول ن

 متر بیشتر باشد.  22کننده نباید از 

 شد. بهتر است ارتفاع قاعده کپسول از سطح ارتفاع قرارگیری نباید خیلی باال یا نزدیك زمین با

 متر بوده و بیشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشد. 1/1زمین 

 .برای هر محل بیش از یك دستگاه خاموش کننده پیش بینی شود 

  بالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ نمود زیرا احتمال بروز حریق مجدد

 بایدمكان هایی که کپسول ها را برای شارژ تحویل می گیرند شرکت مربوطه منتفی نیست. در 

به تعداد مناسب جایگزین موقت در محل های مربوطه نصب نماید تا در صورت بروز هرگونه 

 حادثه مشكلی از نظر دسترسی بوجود نیاید. 

  ،ارویی در سطح پاشش مواد به صورت ج بایدهنگام استفاده از خاموش کننده برای اطفاء حریق

 قاعده حریق انجام گردد.

 .اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق باید پشت به باد باشد 

  پرسنل تیم عملیاتی یا کارکنانی که برای اطفاء در نظر گرفته شده اند باید تحت آموزش مداوم

 و تمرینات دوره ای قرار گیرند. 

 خاموش کننده ها نیازهای کلی 

  قابل دید باشدخاموش کننده در محل های 

 .کابین یا محفظه نصب خاموش کننده ها نباید قفل شود 

  کیلوگرم کمتر است باید طوری نصب  14/18پوند یا  40خاموش کننده هایی که وزن کل آنها از

متر از سطح زمین فاصله نداشته  53/1فوت یا  5گردند که باالترین نقطه خاموش کننده بیش از 

 باشد

  به جز خاموش کننده های نوع چرخدار –پوند دارند  40وزنی بیش از خاموش کننده هایی که- 

متر از زمین فاصله  07/1فوت یا  5/3باید طوری نصب شوند که باالی خاموش کننده بیش از 

 نداشته باشند.

  میلی متر از سطح زمین  102اینچ  یا  4در هیچ موردی نباید سطح پایینی خاموش کننده کمتر از

 اشد.فاصله داشته ب
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 ترتیب قرار گرفتن کپسول خاموش کننده در داخل ساختمان 

 توزیع همسان را فراهم کند. .1

 ایجاد دسترسی آسان را فراهم کند. .2

 به وسیله انباشتن و گذاشتن تجهیزات و مواد پنهان نشود. .3

 نزدیك به گذرگاه های عبور باشد. .4

 نزدیك به ورودی ها و خروجی ها باشد. .5

 امان باشد.از آسیب های فیزیكی در  .6

 براحتی قابل دید باشد. .7

 در فاصله ای از کف نصب شود. .8

 نحوه محاسبه خاموش کننده 

 تعیین درجه خطر محل ) کم خطر، معمولی، فوق العاده خطرناک ( .1

 تعیین مساحت محل .2

 تعیین درجه خاموش کنندگی خاموش کننده .3

 استفاده از جدول .4

 تعیین تعداد خاموش کننده مورد نیاز .5

 وش کننده در محلچیدن درست خام .6

  توزیع خاموش کننده نوعA در محل کار 

 با توجه به درجه خطر از روی جدول می توان تعداد خاموش کننده را محاسبه کرد. •

با توجه به بار خطر اگر نیاز به خاموش کننده ای با سطح خاموش کنندگی باالتر است این بدان  •

 افزایش یابد. معنی نیست که حداقل فاصله پیمایش تا خاموش کننده

متر مربع باشد حداقل یك خاموش کننده با حداقل  279اگر مساحت طبقه ساختمان کمتر از  •

 اندازه توصیه شده باید در نظر گرفته شود.
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تصرفات با خطر 

 فوق العاده باال

تصرفات با خطر 

 معمولی یا متوسط

تصرفات با خطر کم 

 یا پایین

 

4- A 2-A 2-A  خاموش کنندهحداکثر میزان یك 

 Aحداکثر مساحت سطح به ازای هر واحد  فوت مربع 3000 فوت مربع 1500 فوت مربع 1000

 حداکثر مساحت سطح خاموش کننده فوت مربع 11250 فوت مربع 11250 فوت مربع 11250

 حداکثر فاصله تا خاموش کننده فوت 75 فوت 75 فوت 75

 

  توزیع خاموش کننده نوعB در محل کار 

 به دو دسته تقسیم می شود: Bت حریق نوع خطرا

 حریق مایعات قابل اشتعال بدون عمق قابل محسوس مانند جاری شدن سوخت در سطح باز .1

اینچ مانند آتش سوزی مخازن محتوی مایع  4/1حریق مایعات قابل اشتعال دارای عمق بیشتر از  .2

 قابل اشتعال

سوس نباشد خاموش کننده باید مطابق جدول تهیه در موقیعت هایی که مایع قابل اشتعال دارای عمق مح

باید دارای درجه بندی برابر یا  Bشود. وقتی نوع خطر مشخص شد خاموش کننده انتخاب شده طبقه 

 بزرگتر از مقیاس تعیین شده باشد و حداکثر فاصله پیمایش نباید از مقدار تعیین شده بیشتر باشد.

کمتر است این است  Aنسبت به طبقه  Bموش کننده در طبقه دلیل اینكه مسافت پیمایش یا حرکت تا خا

که حریق مایعات تقریبا فوراٌ به حداکثر شدت خود می رسد به همین دلیل خاموش کننده باید در زمان 

 که آهسته تر می سوزنند، به محل حریق آورده شود. Aکوتاه تری نسبت به حریق های طبقه 

  توزیع خاموش کننده نوعB ردر محل کا 

خاموش کننده های دستی نباید به عنوان تنها عامل حفاظتی در خطرات مربوط به مایعات قابل  .1

فوت مربع است استفاده  10در حالیكه سطح بیش از  64/0اینچ یا  4/1اشتعال با عمقی بیش از 

 گردد.

 متر تجاوز کند 25/15فوت یا  50فاصله تا خاموش کننده دستی نباید از  .2

کننده با درجه پایین تر نباید به جای خاموش کننده ای که برای مخزن بزرگ دو یا چند خاموش  .3

 مورد نیاز است استفاده گردد.
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  توزیع خاموش کننده نوعC در محل کار 

خاموش کننده های این طبقه باید محتوای عوامل غیر هادی باشند نظیر دی اکسید کربن، پودر  .1

 خشك و عوامل هالوژنه

و یا ترکیبی از این دو  Bو طبقه  Aبرقی قطع می شود حریق به طبقه  زمانی که برق دستگاه .2

 تبدیل می شود.

 قطع برق احتمال برق گرفتگی، جریان های خطا و ادامه آتش سوزی را کاهش می دهد.                                .3

  توزیع خاموش کننده نوعD در محل کار 

                                .متر تجاوز کند 7/22وت یا ف 75فاصله تا خاموش کننده دستی نباید از  .1

  توزیع خاموش کننده نوعk در محل کار 

 متر تجاوز کند. 15فوت یا  30فاصله تا خاموش کننده دستی نباید از  .1

  فایرباکسFire Box 

با  در ساختمان ها و انبارها لوله های مخصوص آتش نشانی قرار دارد که بصورت عمودی و یا افقی .1

اینچ از زمین تا باالترین نقطه ساختمان کشیده می شود و در هر طبقه یك خروجی قرار  4حداقل 

داده می شود. اجزای تشكیل دهنده هر فایرباکس شامل یك جعبه درون ان یك قرقره، یك سرلوله، 

 متری ( می باشد. 20یك رشته لوله نواری ) 

  انواع سیستم فایرباکسFire Box 

این نوع سیستم به لوله آب شهری وصل نیست و راه ورودی آن در جلوی درب  سیستم خشك : .1

ورودی ساختمان یا طبقه هم کف نصب می شود. در مواقع ضروری آب توسط تانكرها و پمپ های 

آتش نشانی به درون لوله ها پمپاژ می گردد و در طبقه مورد نظر از خروجی های آن بهره برداری 

 انجام می گیرد.

تر : این نوع سیستم از انتهایی ترین قسمت ساختمان یعنی از زیرزمین تا باالترین نقطه سیستم  .2

ساختمان کشیده می شود. این نوع سیستم به لوله آب شهری وصل است و همیشه و در هر حالتی 

در درون لوله ها آب وجود دارد و در هر طبقه با باز کردن شیر لوله آب، آب از درون ان خارج می 

 و مرکب است. 1 2/1و  2 2/1جعبه فایرباکس دارای خروجی های متفاوت  شود.

 تعیین نوع خروجی در این سیستم با دو عامل مشخص می شود:

 سرعت اشتعال مواد موجود .1

 مواد قابل اشتعال موجود ) میزان( .2
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  استاندارد نصب فایرباکسFire Box 

 ر روی دیوار نصب گردد.متر از کف ساختمان باالتر ب 30/1فایرباکس باید حداقل  .1

 سانتی متر است. 70اگر فایر باکس دورن دیوار نصب می گردد بهترین فاصله از کف حدود  .2

 فایرباکس باید در مناطقی نصب گردد که مورد دید همگان باشد. .3

 در پشت دیوارها و یا شكافها نصب نگردد.  .4

 گردد.  در مسیر راه پله های فرار، پاگردها و درب ورودی ساختمانها نصب .5

 متر را پوشش دهد.  20هر فایر باکس باید شعاع  .6

 فشار الزم در آنها در باالترین نقطه کمتر از دو اتمسفر نباشد.  .7

 اینچ باشد.  2قطر لوله های باال دهنده نباید کمتر از  .8

 
  قرقره هوزریل 

ه هایی با قطر کم در یكی دیگر از منابع آب در کار آتش نشانی قرقره هوزریل است. این قرقره دارای لول

متر می باشد. این لوله ها برای رساندن سریع آب به محل  20میلی متر و طول لوله به بیش از  19حدود 

حریق کاربرد زیادی دارند. معموال از یك تیوپ داخلی که به وسیله چند الیه بافته شده از نخ محكم که 

یرونی آن از یك جنس مقاوم در مقابل سایش و توسط الستیك پوشانده شده است تشكیل می گردد. الیه ب

 فشار است. 

  استاندار نصب قرقره هوزریل 

 هوزریل باید در محلهای مشخص و قابل دسترس در هر طبقه نصب گردد.  .1

 هوزریل باید در محلهای خروج اضطراری نصب شود.  .2
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 هوزریل باید در داخل شیارها نصب گردد تا مانع حرکت نباشد.  .3

 سانتیمتر می باشد.  70متر و حداقل  30/1زریل همانند فایر باکس حداکثر ارتفاع نصب هو .4

متر به صورت جت و میزان  60فشار آب در داخل لوله باید به اندازه ای باشد که حداقل پرتاب آن  .5

 لیتر باشد.  30آب خروجی در هر دقیقه 

  معایب و محاسن هوزریل و فایر باکس 

ه در فایر باکس دبی یا میزان آب خروجی در دقیق .1

 بیشتر از دبی هوزریل است. 

فایر باکس برای افراد آموزش دیده است ولی از هوزریل  .2

 همه افراد می توانند استفاده کنند. 

متر لوله باز باشد تا بتوان  20فایر باکس باید حتما  .3

آبگیری را انجام داد ولی هوزریل نیاز به باز شدن تمام 

 لوله ندارد. 

 نشانی آتشریق در تجهیزات اطفاء ح 

  (Hydrant)هیدرانت 

 5/3و  2، 5/1عموماً در سه سایز  نشانی آتشی مورد استفاده در ها درانتیه

 نشانی آتشی آب ها شبكهیی با همین سایز به ها لولهاینچ بوده و توسط 

ها . هیدرانتباشد میمتر  50. فاصله هر دو هیدرانت مجاور شود میمتصل 

اتمسفر باشند.  7متر آب معادل  70ارای فشار در خروجی خود باید د

اتمسفر  3متر آب معادل  30اسپرینكلرها در خروجی خود باید دارای فشار 

ی اطفا حریق نباید از ها شبكهباشند. باید توجه داشت که سرعت آب در 

 متر بر ثانیه افزایش داشته باشد. 048/3

 

 (Sprinkler)اسپرینكلر

آب را مانند دوش بر روی  شود میشده بسته  ی جریان آب که بر روی سقف نصبها لولهاین سیستم بر روی 

درجه  78. اسپرینكلرها از وسایل اطفاء حریق اتوماتیك بوده و بر اساس افزایش دما تا پاشد یمحریق 

. در هر مكانی که بار حریق برابر یا بیش از پاشد یمگراد عمل کرده و آب را روی قسمت زیرین خود  سانتی

25Lb/Sqft  متر  3. فاصله هر دو اسپرینكلر از یكدیگر در حدود باشد میاست نیاز به سیستم اسپرینكلر

 است.
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 کننده هاي خنك پاش آب

یی که مورد خنك کردن هستند ها قسمتی ایجادکننده پودر آب بر روی ها نازل به صورت ها ستمیساین 

و با اینكه توسط یك ترموستات رصد  دهند یمه و در تمامی فصول گرم به عمل خود ادام گیرد میقرار 

بكار افتاده و  گردد میبه محض گرم شدن ماده مورد نظر تا حد معینی که توسط ترموستات تنظیم  شود می

 .دهد یمعمل آب پاشی و خنك کردن را انجام 

  (SPRINKLER HEADي خودکار )ها پاش آب

ی باشند. سوز آتشاولین خط دفاعی در برابر  توانند میهای خودکار یك سیستم حفاظتی هستند که  پاش آب

. باشند یمهای خودکار  پاش هستند که قلب سیستم آب ها پاش آبسر  پاش آبیی ها ستمیسترین جز  مهم

ی از این سه باشند که برای ایمنی بیشتر ا مجموعهزمینی یا هوایی و یا آب شهر و یا  توانند مینابع آب م

درجه فارنهایت یا  100نباید از  ها فشان آبب را در نظر داشت. دمای محل نگهداری همواره باید دو منبع آ

 بیشتر نباشد. گراد سانتیدرجه  38

 یي آب پاش خودکارها ستمیسانواع 

 مختلف وجود دارد: های مكانکلی امروزه دو نوع آب پاش خودکار برای  طور به

وجود دارد و بیشتر برای  ها لولهپاش و تمامی که تمام مدت آب تا پشت سر آب  8الف(آب پاش نوع تر

درجه فارنهایت  40زیر  های مكانی آب در آن وجود نداشته باشد )برای زدگ خکاربرد دارد که ی هایی مكان

گالن در دقیقه است و بسته  25تا  20ی از این نوع میزان تخلیه آب ها فشان(. برای اکثر آبشود یمتوصیه ن

 گالن در دقیقه نیز افزایش یابد. 100تا  دتوان میبه نوع طراحی 

که در تمامی اجزای آن بجای آب، هوای فشرده وجود دارد و فشار هوا سبب  9ب(آب پاش نوع خشك

شده و در نتیجه  و فشار هوا خارج شود می. شیر مربوطه با وقوع حریق باز باشد میبسته ماندن اورفیس 

. از این نوع آب پاش در مناطق سردسیر شود میرد سیستم کاهش فشار هوا شیر ابتدای خط باز و آب وا

 .شود میاستفاده 

 فوت مربع بیشتر باشد. 400مترمربع یا  36هر آب فشان نباید از  پوشش دهیحداکثر مساحت  نكته:

 اینچ از دیوار قرار گیرد. 4متر یا  میلی 102به منظور حداقل فاصله از دیوار، آب فشان باید حداقل نكته: 

 متر از مرکزشان قرار گیرند. 8/1نباید کمتر از  ها آن، ها فشانبه منظور حداقل فاصله بین آب ه:نكت

 سیستم نیمه دستي و مانیتور

انیتورها اغلب د. مکیلوگرم بر ثانیه کمتر باش 1.5حداقل دبی تخلیه در سیستم نیمه دستی و مانیتور نباید از 

                                                 

8. Wet Pipe Systems 

9. Dry Pipe Systems 
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متر بپاشد، برای مجاری شیلنگی بهتر است حداقل دبی  50سافت کیلوگرم بر ثانیه تا م 10توانند دبی  می

ثانیه  30خزن حاوی پودر در این نوع باید بتواند د. ممتر باش 15کیلوگرم بر ثانیه با طول پرتاب  3وزنی 

 عملیات را پشتیبانی نماید.

 
 های نیمه دستی سیستم

Delugeسیستم 
10 

ی آب با دریافت حرارت کش لولهی متصل به سیستم ها انفشاین سیستم طوری طراحی گردیده که تمام آب

جلوگیری از توسعه سریع  ها آنیی که در ها محلشده و معموالً برای  توسط سنسورهای کاشف حریق فعال

. دینما یمهمزمان از آب در سرتاسر حریق ایجادشده استفاده  طور به، زیرا روند یمحریق اهمیت دارد بكار 

کاهش  به منظور ها ساختمانسیرهای خروج و فرار افراد هنگام حریق و در ورودی این تجهیز گاهی در م

 .گردند میسرعت حرکت حریق نصب 

                                                 

10. Deluge Valve System 
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 Delugeسیستم 

ی ها سیفیاردلیل باز بودن  وجود ندارد. به کند ینمدر این سیستم آب در لوله تا زمانی که سیستم فعالیت 

در واقع برای جلوگیری از  Deluge. شیر دینما یمعمل کشی با فشار اتمسفریك  اسپرینكلر، سیستم لوله

باید با شروع آالرم حریق بكار بیفتد ولی  Deluge. سیستم شود میایجاد فشار آب در لوله بكار گرفته 

 به صورت تواند میانتخاب آالرم باید با توجه به نوع حریق و نوع مكان مورد استفاده انجام گیرد. این سیستم 

 دستی و پنوماتیك صورت گیرد. به صورت اتوماتیك و یا

 ها در مقابل حریقحفاظت ساختمان 

راه  3نفر باشد، حداقل  1000تا  500ها بین  هایی از آندر هر بنا، چنانچه بار متصرف تمام طبقات با بخش

ل و راه خروج مستق4نفر، حداقل  1000خروج مجزا و دور از هم الزم خواهد بود و برای بار متصرف بیش از 

 دور از هم باید تدارک شود. 

های نفر کارگر وظایف مدیریت ایمنی حریق به کمیته 1000های با تعداد نیروی انسانی کمتر از در کارگاه

نفر کارگر  1000های با تعداد نیروی انسانی بیش از  گردد. در کارگاه حفاظت فنی و بهداشت کار واگذار می

هایی که توسط ق طراحی و اجرا گردد. در این سامانه پس از ارزیابیالزم است سامانه مدیریت ایمنی حری

افزاری مورد نیاز بایستی  دار انجام خواهد شد، کلیه تمهیدات مدیریتی و سخت کارشناسان خبره صالحیت

 بینی و تأمین گردد. پیش

 11سیستم چرخه حریق 

ی ویژه آن ها تیقابلگرفته است و از سال در صنایع اطفاء حریق مورد استفاده قرار 30این سیستم بیش از 

اتوماتیك با پایان حریق،  طور بهفعالیت خود را آغاز نموده و یا  تواند میاین است که سیستم با چرخه حریق 

ی مقاوم در برابر حرارت که متصل به پانل ها کابلاز کار بیفتد. این سیستم از دتكتورهای حرارتی بسته و 

. این شود مینیز فعال  کننده خاموش. با فعال شدن سیستم دتكتور، سیستم دینما یمکنترلی است استفاده 

                                                 

11. Fire Cycle System 
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دقیقه تنظیم شود و به محض سرد شدن  15ثانیه تا  30از  تواند میسیستم دارای یك تایمر است که 

. در شود میو غیرفعال  بستهکه با اتمام شمارش، سیستم  کند یمدتكتور این تایمر شروع به شمارش زمان 

مورد کاربرد است که از چهار نوع  3شده و چرخه حریق  از استفاده خارج 2اضر چرخه حریق حال ح

ی تر چرخه حیات ها ستمیسچرخه حیات، و  Delugeیی ها ستمیسیی یكی و دو اینترالکی، ها ستمیس

 شده است. تشكیل

 12پیش فعال یها ستمیس 

که فعال شدن اتفاقی سیستم آب پاش، یی ها محلیی هستند که برای ها ستمیس فعال شیپی ها فشانآب

ی اطالعاتی و ها دادهها، مرکزهای ثبت  فروشی هنری، کتاب های مكان، ها موزهناخوشایند است مانند 

یی ها ستمیسترکیبی از  فعال شیپیی ها ستمیس. رندیگ یمکامپیوتری و غیره مورد استفاده قرار  یها ستمیس

شامل تك  ها ستمیسه سیستم هستند. دو دسته اصلی از این شد خشك، تر و دلوج بر مبنای هدف تعریف

 اینترالک و دو اینترالک است.

ابتدا نیازمند یك  ها ستمیسعملكرد سیستم تك اینترالک شبیه سیستم خشك با این تفاوت است که این 

سیستم کشف حریق ابتدایی نظیر سیستم کشف حرارتی و دودی برای فعال شدن سیستم آب پاش توسط 

ز شدن شیر مكانیكی پیش فعال هستند. این سیستم سپس تبدیل به سیستم تر شده و هدف از آن کاهش با

زمان تأخیر مرتبط با سیستم خشك است. پیش از آغاز فعالیت سیستم، در صورت بروز هرگونه نشتی از 

ر این شرایط شیر . ددیآ یمی، یك آالرم خطر به صدا در کش لولهدلیل کاهش فشار هوا در سیستم  سیستم، به

 . شود یمکشی ن و آب وارد مجرای لوله شود یمدلیل کاهش فشار باز ن به کننده پیش فعال

ی اتوماتیك مورد ها فشانیی دو اینترالک شبیه سیستم دلوج است با این تفاوت که آبها ستمیسفعالیت 

 پاش آبیی ها ستمیسی کشف و یها ستمیسنیازمند فعال شدن هر دو  ها ستمیس. این رندیگ یماستفاده قرار 

 همزمان هستند. طور به

 نشاني موتورخانه آب آتش

 نشانی اعم از هیدرانت یا اسپرینكلر شامل اجزای زیر باید باشد. موتورخانه آب آتش

 عبارت است از یك عدد پمپ سانتریفوژ. الكترود پمپ اصلي: 

تا قبل از شروع کار پمپ اصلی آب در حفظ حداقل فشار در شبكه بوده  اش فهیوظاین پمپ  پمپ ژوکي:

 شبكه باشد فشار و دبی این پمپ کم بوده و نیاز به قدرت زیاد ندارد.

این پمپ شامل یك موتور بنزینی است که با یك پوسته سانتریفوژ کوپل شده است پمپ دیزلي یا بنزیني: 

                                                 
12

. Pre-Action Systems 
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 د پمپ اصلی باشد.از آن استفاده نمود. مشخصات آن باید همانن توان میو در صورت قطع برق 

شده و توسط  ، سری بستهنشانی آتشاین کلید با کلید اصلی تابلوی برق موتورخانه کلید فشاري اتوماتیك: 

. این کلید در فشار معینی پمپ را بكار انداخته و در فشار معینی دهد یمفرمان  ها پمپبه  کنداکتوریك 

نظیم بوده، فشار مینیمم آن که فشار روشن نمودن . فشار قطع و وصل این کلید قابل تکند یمپمپ را قطع 

اتمسفر کمتر از فشار ژوکی بوده و فشار ماکزیمم آن که فشار قطع سیستم  5/0پمپ است باید در حدود 

 است باید برابر فشار پمپ اصلی باشد.

لید اینچ متصل شده و ک 25/1تا  1نشانی توسط یك لوله  این مخزن به شبكه آب آتشمخزن تحت فشار: 

 لیتر باشد. 300. حجم آن باید در حدود گردد میفشاری اتوماتیك 

آب از پمپ اصلی، پمپ ژوکی و دیزل پمپ است و مخزن تحت فشار  جمع کننده :(Collector)کلكتور

 است. نشانی آتشگیرد. قطر کلكتور یك یا دو سایز بیش از لوله اصلی  نیز انشعاب خود را از کلكتور می

خطی و یا رینگی  به صورت توانند میی هیدرولیك ها شبكه نشاني: طي آب آتششبكه رینگي و خ

ارجحیت دارد زیرا در صورت ایجاد  نشانی آتشی رینگی خصوصاً در سیستم آب ها شبكه)بسته( باشند. لذا 

شیر ورودی آن را بست و از طرف دیگر شبكه در هنگام  توان میسوراخ یا نشت یا خرابی در یك طرف شبكه 

 وز حریق استفاده نمود.بر

 ایمنی حریق در انبارها 

. شوند میی مواد انبارشده و فضای آزاد بین سقف، دو فاکتور مهم تلقی ها فیرددر انبارها عرض راهروها بین 

. بین مواد کنند یمی مواد انبارشده از گسترش حریق احتمالی تا حدی جلوگیری ها فیردراهروها بین 

سانتیمتر فضای خالی وجود داشته باشد. فضای آزاد بین مواد و سقف بایستی  60انبارشده حداقل باید 

شده باشد فاصله بین مواد  که در سقف اسپرینكلر نصب سانتیمتر( باشد. درصورتی 5/30حداقل یك فوت )

 های روشسانتیمتر( گردد. یكی از بهترین  7/45اینچ ) 18انبارشده و اسپرینكلرها نبایستی کمتر از 

یی خودکار مبارزه با حریق است. بر اساس مطالعات ها ستمیسهای انبارها استفاده از  ی از حریقپیشگیر

اند  یی که مجهز به آب پاش خودکار بودهها ساختمانشده در  ی رخ دادهها سوزی درصد از آتش 96شده  انجام

کامل قرار دارد سیستم  . برای مطمئن شدن از اینكه انبار تحت حفاظتاند شدهتوسط این سیستم اطفا کامل 

 به انجام اقداماتی مانند موارد ذیل مبادرت ورزد: بایست میمدیریت 

  بازرسی ماهانه از سیستم آب پاش خودکار و انجام تست مربوط به جریان و تست آالرم و همچنین

 شده انجام های تستثبت و نگهداری 

 ای استاندارد ها بر اساس کده انبار کردن مایعات قابل اشتعال و پالستیكNFPA 

  ی سوز آتشتمرین سالیانه به صدا در آوردن زنگ خطر حریق فرضی، خروج اضطراری پرسنل و اطفا
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 فرضی

  ی حفاظت و پیشگیری از حریق سعی شود که از هر چهار روش کنترل ها برنامهبرای کامل شدن

تی اطفا، کنترل یی دسها ستمیس وسیله بهیی اتوماتیك اطفا، کنترل ها ستمیس وسیله بهحریق 

 کند کردن پروسه احتراق، استفاده شود. وسیله بهی و کنترل ا سازهتدابیر  وسیله به

 ها کننده چگونگی پخش و نصب خاموش 

مورد نظر باید به نحوی قرار گیرند که همواره فاصله دسترسی شخص در هر کجا  های مكاندر  کننده خاموش

 فوت و یا کمتر باشد. 75 ها کننده اموشخاز انبار که قرار دارد نسبت به یكی از 

 ظروف ایمني

. این سیستم از دو باشد میگیر به سیستم شعله ها آنیكی از مشخصات مهم ظروف ایمنی مجهز بودن 

. موانع ایمنی اند شده شده که در داخل دهانه لوله خروجی ظروف ایمنی تعبیه استوانه متحدالمرکز تشكیل

اند که خروج بخارات قابل اشتعال از میان آن امكان ندارد لیكن شعله نیز  شده داخل لوله طوری طراحی

 شود میاز درون آن بگذرد. چنانچه بنا بر دالیلی حجم سیال داخل مخزن زیاد شود دهانه لوله باز  تواند ینم

فاصله شود بال ور شعلهمنبع حرارت  وسیله بهتا بخارات اضافی بتواند خارج گردد و چنانچه ضمن خارج شدن 

به داخل مخزن راه یابد. الزم به ذکر است که مخزن ایمنی  تواند ینمو شعله  شود میدریچه دهانه لوله بته 

که  باشد میدارای دو لوله  2که که مخزن نوع  درحالی باشد میدارای یك لوله جهت پر نمودن آن  1نوع 

تری به  نانچه بخواهیم از ظرف بزرگیكی جهت پر نمودن و دیگری جهت تخلیه مایع قابل اشتعال است. چ

استفاده کنیم باید عمل باندینگ و اتصال به زمین را انجام دهیم. در عمل باندینگ  2و  1غیر از مخزن نوع 

و در نهایت  کنند یمچند مخزن قابل اشتعال را که در کنار یكدیگر قرار دارند توسط سیم به یكدیگر متصل 

دلیل اینكه امكان ایجاد الكتریسیته ساکن هنگام  . بهسازند یمبه زمین مربوط مخزن انتهایی را به سیم اتصال 

تر را توسط  تر وجود دارد باید هنگام انتقال ظرف کوچك تر به کوچك انتقال مایع قابل اشتعال از ظرف بزرگ

 سیم باندینگ به سیم اتصال به زمین متصل نمود.

 200 باشد میعال درون آن به فرم گاز مانند در حال نشت حداقل فاصله ایمن از مخزنی که مایع قابل اشت

 فوت است. 

 

 سوزی از نظر خطر آتش ها مكانبندی  تقسیم 

و بر اساس  ها کننده ی و استانداردهای خاموشسوز آتشرا از نظر پتانسیل خطر  ها مكان N.F.P.Aسازمان 

طر متوسط و پرخطر به شرح ذیل دانسیته متوسط مواد سوختی در واحد سطح به سه دسته کم خطر، با خ

طور خاص برای موادی است که جامد بوده و از خود خاکستر بر جای  ی بهبند گروهتقسیم نموده است. این 
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بندی استفاده  رای موادی که سرعت اشتعال باال دارند باید از یك تا دو درجه باالتر در این تقسیم. بگذارد می

 کرد.

ی درس ها اتاقاداری،  های مكانکمی مواد قابل احتراق در محل وجود دارد. مكانی که تنها مقدار  خطر کم:

کیلوگرم بر مترمربع  50متوسط تا  طور بهمدارس و غیره در این گروه قرار دارند. دانسیته مواد سوختی 

 .باشد می

گ، متوسط باشد. پارکین طور بهمكانی که میزان مواد قابل احتراق در محل  خطر متوسط یا معمولي:

کیلوگرم  100تا  50متوسط تا  طور بهانبارهای تجاری و غیره در این گروه قرار دارند. دانسیته مواد سوختی 

 بر مترمربع است.

که با مواد سلولزی و چوب سروکار  هایی مكانمواد قابل احتراق در آن نسبتاً زیاد است. شامل  خطر زیاد:

 کیلوگرم بر مترمربع است. 100متوسط تا  طور بهسوختی  دارند در این گروه قرار دارند. دانسیته مواد

 ونقل هاي قابل حمل کننده بندي خاموش درجه

)میزان ماده اطفا  شان یکنندگ خاموشقدرت فیزیكی  بر اساسی اطفا حریق ها کپسولدر سیستم آمریكایی 

ی گروه ها قیحر. برای باشد می Bو  Aی گروه ها قیحری شامل بند درجه. اند شدهی بند درجهداخل کپسول( 

C (ها قیحر )ی صورت نگرفته است. در این حریق پس از شروع بالفاصله بر حسب این بند درجهی الكتریكی

. شوند مییا به هر دو گروه تبدیل  Bیا  Aباشد به گروه  ها آنکه چه نوع ماده سوختنی در اطراف 

 ست شده است.در جدول زیر لی Aی شده در گروه بند درجهی ها کننده خاموش

 ها بندی مكان حمل و تقسیم های قابل کننده بندی خاموش تقسیم

حداکثر مسافت  کننده( مساحت تحت پوشش هر کپسول )خاموش

مجاز جهت 

دسترسي به 

 کننده خاموش

بندي  درجه

 مكان با خطر زیاد ها کننده خاموش
مكان با خطر 

 متوسط
 مكان با خطر کم

 A-1 فوت 75 فوت مربع 3000 - -

 A -2 فوت 75 فوت مربع 6000 فوت مربع 3000 فوت مربع 2000

 A-3 فوت 75 فوت مربع 9000 فوت مربع 4500 فوت مربع 3000

 A-4 فوت 75 فوت مربع 11250 فوت مربع 6000 فوت مربع 4000

 A -6 فوت 75 فوت مربع 11250 فوت مربع 9000 فوت مربع 6000

 A-10 فوت 75 فوت مربع 11250 فوت مربع 11250 فوت مربع 9000

 A-20 فوت 75 فوت مربع 11250 فوت مربع 11250 فوت مربع 11250
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حداکثر مسافت  کننده( مساحت تحت پوشش هر کپسول )خاموش

مجاز جهت 

دسترسي به 

 کننده خاموش

بندي  درجه

 مكان با خطر زیاد ها کننده خاموش
مكان با خطر 

 متوسط
 مكان با خطر کم

 A -40 فوت 75 فوت مربع 11250 فوت مربع 11250 فوت مربع 11250

گرفته است. در این گروه عالوه بر سطح حریق عمق آن نیز  ی انجامبند درجهنیز  Bی گروه ها قیحربرای 

استفاده نمود. )عمق مایع قابل اشتعال  Bی گروه ها کپسولجهت انتخاب  توان می مطرح است. از جدول زیر

 اینچ یا کمتر باشد( 4/1باید 

 Bها در گروه  کننده بندی خاموش درجه

کننده )فاصله  حداکثر فاصله شخص تا خاموش

 دسترسي(
 نوع مكان کننده بندي خاموش درجه

 فوت مربع 30

 فوت مربع 50

B 5 

B 10 
 کم خطر

 فوت مربع 30

 فوت مربع 50

B 10 

B 20 
 متوسط

 فوت مربع 30

 فوت مربع 50

B 40 

B 80 
 پر خطر

ی است که ا کننده شده است خاموش ثبت ها آنبر روی  B-40ی بند درجهیی که ها کننده برای مثال خاموش

کمتر را خاموش  اینچ و یا 4/1فوت مربع از مایعات قابل اشتعال را با عمق  40حریقی به مساحت  تواند می

 گرفته است. انجام B-160تا  B-1ی این گروه از ها کننده بندی برای خاموش کند. تقسیم

 کننده خاموشبایست شماره عدد )درجه(  می برخوردار استتوجهی  زمانی که مایع قابل اشتعال از عمق قابل

ترین مخزن موجود به فوت  برابر شماره مساحت سطح بزرگ 2کننده نوع کف( حداقل  )به استثنای خاموش

 مربع در آن مكان باشد.

بیشتر از اعداد جدول  کننده خاموشزمانی که خطرات به میزان زیادی از هم جدا باشد و فاصله دسترسی تا 

با در نظر گرفتن  ها مكانی اضافی در آن ها کننده از حفاظت بیشتری توسط نصب خاموش بایست میباشد  2

 رد.قانون فوت مربع انجام گی

از دو نوع  بایست می شود میفوت مربع استفاده  10که از مخزن مایع قابل اشتعال با بیش از  هایی مكاندر 

 سیستم حفاظتی کمك گرفت.
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بندی شده  درجه کننده خاموشو پودر خشك شیمیایی چهار  اکسید کربن دیی حاوی ها کننده خاموشبرای 

6-B 20بندی شده  کننده درجه با یك خاموش-B تر باشد  بزرگ کننده خاموش. هر چقدر کند ینمرابری ب

 تر خواهد داشت. ی کوچكها مدلنرخ جریان و زمان تخلیه پیوسته بیشتری نسبت به 

اند و  شده عمدتاً برای مبارزه با آتش در فضای باز طراحی B-480تا  B-20از  چرخ داری ها کننده خاموش

 .باشد میفوت  50 ها کننده اموشخهمچنین حداقل فاصله دسترسی برای این نوع 

مكان مورد نظر را با  مساحت، در ابتدا باید Aدستی از گروه  کننده خاموشبرای محاسبه تعداد مورد نیاز 

، مشخص شود که ها مكانی بند میتقسدست آورد و سپس با توجه به بحث  توجه به شكل هندسی آن به

بر حسب نوع مكان و  ها مكانی بند میتقسفاده از جدول مكان مورد نظر در کدام گروه قرار دارد. با است

، چیدمان تجهیزات و ها یخروجکننده، ابعاد محل و تعداد  فاکتورهای دیگری از جمله شرایط افراد استفاده

غیره، عددی را انتخاب نموده، سپس مساحت مكان مورد نظر را بر عدد انتخابی تقسیم کرده، حاصل عددی 

 .دهد یممورد نیاز برای آن محل را نشان  کننده خاموشاست که تعداد 

 ها کننده نصب خاموش 

 رأسبه نحوی روی دیوار نصب شوند که فاصله  دیبا یم رسد یمپوند  40به  ها آنیی که وزن ها کننده خاموش

 فوت نشود. 6از کف زمین بیشتر از  کننده خاموشباالیی 

به نحوی روی دیوار نصب شوند که فاصله  دیبا یمد است پون 40بیشتر از  ها آنیی که وزن ها کننده خاموش

 فوت نشود 5/3از کف زمین بیشتر از  کننده خاموشرأس باالیی 

 اینچ شود. 4کننده تا زمین نباید کمتر از  در تحت هیچ شرایطی فاصله انتها و یا کف خاموش

 خی تعاریف و نكات مهم واکنش در شرایط اضطراری حریقبر 

 محل تجمع ایمن

ی است سوز آتشآمدن هر گونه خطر احتمالی ناشی از  وجود بهسرباز بوده و دورتر از محل  معموالًین محل ا

 ی بعد از اینكه از محل حریق خارج شدند بایستی در این محل تجمع کنند.سوز آتشو همگی افراد به هنگام 

 محل تجمع اضطراري

در راه رسیدن به محل تجمع ایمن است. در  است و تر منیااین محل نسبت به جاهای دیگر در منطقه 

 .شود میارائه  ها آنالزم به  های کمكصورت وجود گروه امداد، تجسس و غیره در این محل 

 پیك

 داند یماولیه را  های کمكی اطفا حریق و ها آموزششخصی که دارای سالمت کامل جسمی و روحی بوده و 

 .کند یمسوزی را به بیرون منتقل  و اطالعات محل آتش
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 (PATROLL)گشت زن 

و با مجهز  داند یماولیه و اطفا حریق را  های کمكفردی که از لحاظ جسمی و روانی کامالً سالم بوده و اصول 

و نیازها و خطرات را به افراد امداد و تجسس و  کند یم گشت زنیو لباس ضد حریق  میس یببودن به سوت و 

 .دهد یمپیك خبر 

 گروه تجسس

دیده و مفقودین  ی را جست و جو کرده و افراد آسیبسوز آتشو منطقه  ها اتاقر یا بیشتر بوده که نف 3یا  2

 احتمالی را جست و جو کند.

 گروه پشتیباني

یی آنان را برآورده ها یازمندینکمك کرده و  ها نشان آتشامداد و تجسس و  های گروهاین گروه به افراد 

 فرستند. مذکور شخص دیگری را به جای او می های گروهز افراد و در صورت آسیب دیدن یكی ا کنند یم

 نشان گروه آتش

و به شرایط محل آگاهی داشته و با لوازم اطفاء حریق وظیفه  اند دهیدی الزم را ها آموزشافرادی هستند که 

 کنترل و مهار کردن حریق را دارند.

 شهر یا منطقه برسد. نشان آتشگروه امداد و  ترین نزدیكهمه مراحل باال تا زمانی ادامه دارد که تذکر: 

 ي اضطراريها يخروجتعداد 

های خروجی باید جدا از هم  دو درب خروج اضطراری برای هر محل عمومی مورد نیاز است. این درب معموالً

 قرارگرفته باشند در طرفین مختلف، تا در صورت توسعه حریق، هر دو مسیر همزمان مسدود نگردد. برای 

 تجهیزات انفرادي مبارزه با حریق جعبه

ی اطفا حریق و غیره یكسری وسایل دیگر نیز الزم است از جمله جعبه تجهیزات حفاظت ها کپسولعالوه بر 

 فردی که شامل موارد زیر است:

لباس ضد  –کاله ایمنی  -چكمه عایق به برق و مقاوم در برابر حریق -تبر -یك ست کامل دستگاه تنفسی

 بطری هوای اضافی. –طناب نجات  –ساعت روشنایی دهد(  3چراغ دستی)حداقل  – دستكش –حریق 

 گالن آب در دقیقه نیاز است. 200معمول برای اطفا یك حریق بزرگ به  طور بهنكته: 

 

 منطقه بندي

، لزوم بزرگ های ساختمانسهولت، سرعت و دقت در تشخیص و تعیین محل وقوع حریق به ویژه در 

کننده مرزهای  ترین عوامل تعیین و مهم آورد یم وجود بهو مجزا را  تر کوچكمان به مناطق بندی ساخت تقسیم

های ضد حریق ساختمان است. تأثیر عوامل یادشده در تعیین مناطق با  بندی ی، مساحت و بخشبررکا، آن
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 :گردد میرعایت موارد زیر میسر 

  نطقه مجزا محسوب شود.مترمربع باشد باید یك م 300هر طبقه ساختمان که بیش از 

  مترمربع است. 2000حداکثر مساحت یك منطقه 

  آن را یك منطقه  توان میمترمربع یا کمتر باشد  300اگر کل مساحت طبقات یك ساختمان

 محسوب کرد.

 ی تعیین مناطق است.ها شاخصهترین  ی مناطق ضد آتش موجود در ساختمان یكی از مهمبند بخش 

 متر باشد. فاصله جست و جو مسافتی  30یك منطقه نباید بیش از  حداکثر فاصله جست و جو در

 است که برای یافتن و رویت محل حریق باید طی شود.

  30باید حداقل  کند یمی ضد حریق که مرز مناطق حریق را تعیین ها مقسمپایداری دیوارها و 

 دقیقه باشد.

 مدیریت حریق شهری 

صد هزار نفر  روز، تا یك یر پنجاه هزار نفر یك حریق در شبانهی در شهرهای زسوز آتشطبق برآورد، احتمال 

 10ی ایمنی شهری به ازای هر ها برنامهحریق است. در  3حریق و تا پانصد هزار نفر جمعیت  2جمعیت 

و مدت زمان رسیدن به محل حریق از زمان حرکت  شود می بینی پیشکیلومترمربع یك مرکز مجهز شهری 

شده اکثر  ی انجامها یبررسدقیقه برآورد شده است. بر اساس  3باشد. مدت زمان بهینه  دقیقه 5باید کمتر از 

ی عملیاتی باید ها میتلذا در شیفت شب مخصوصاً در نیمه اول شب آمادگی  افتد یماتفاق  ها شبدر  ها قیحر

 حداکثر باشد.

 برخی از امكانات و نیروی مورد نیاز در مراکز شهری 

باشند تا در صورت عملیات تیم اول،   همزمان حداقل دو تیم مجهز آماده طور بهباید در هر ایستگاه شهری 

گردد که عالوه بر فرمانده عملیات و  بینی پیش ای به گونهتیم بعدی جایگزین شود. ترکیب هر تیم باید 

شته باشند. رانندگان ماهر افرادی با تسلط و تمرین بر عملیات امداد، نجات و اطفاء انواع حریق وجود دا

امكانات مورد نیاز برای یك تیم عملیاتی شامل ماشین پیشرو، دو خودرو مناسب اطفاء، یك خودرو نجات، 

 یك دستگاه نردبان و یك دستگاه آمبوالنس است.

وجود  نشانی آتشدر خودرو پیشرو باید حداقل امكانات نجات و اطفاء برای انجام اقدامات تا رسیدن تیم 

دقیقه آب دهی و مخازن  20و مجموع ذخیره حداقل  میس یبروهای اطفاء باید مجهز به داشته باشد. خود

 باشد.  CO2کیلوگرم  50لیتر و حداقل  50کیلوگرم، ماده کف حداقل  100پودر به میزان حداقل 
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 یخطرات ناشی از انرژی الكتریك: 

  ،مهمترین عوارض ناشی از برخورد با انرژی الكتریكی عبارتست از برق گرفتگی، اختالالت قلبی

ولتاژ، گرفتگی که شدت آن به ختالالت حسی و سوختگی در اثر برقاختالالت و ضایعات عصبی، ا

 .میزان مقاومت بدن بستگی داردفرکانس، شدت جریان برق و 

  ی از الكتریسیتهناشتجزیه و تحلیل مرگ و میر های 

قرارگیری نامناسب تجهیزات، وایرینگ نامناسب و  -تجهیزات تابلو )تماس عضو برقدار با بدنهنقص  -

 موارد مشابه(

 فیوز کات اوت( -انجام عملیات مانور روی کلیدهای پربار توزیع )کلید اتوماتیك -

 اضافه بار شدن فیدرها -

ه بین اپراتور پست و گروه عملیات و در نتیجه نامگذاری غلط فیدرهای فشار متوسط و ایجاد اشتبا -

 ایجاد اشتباه در تشخیص فیدر بی برق

 استفاده از ابزار نامناسب جهت آزمایش فازهای شبكه فشار ضعیف -

 نقص عملكرد فیوزها )عمل نكردن فیوزهای فشار ضعیف در محدوده نامی خود( -

 به علت ارت نشدن محدوده کار برگشت ولتاژ از سمت مشترکین از طریق ترانس و ایجاد حادثه -

 کار در شرایط بارانی و اصابت صاعقه به محدوده کار -

 تشخیص غلط محدوده ایمن و غیرایمن -

 جابجایی کابل فیدر داخل تابلو بدون قطع برق تابلو )قطع فیوز کات اوت( -

 ایجاد تماس غیر مستقیم با شبكه از طریق بدن فرد متصل به شبكه -

 در شرایط برقدارانجام عملیات شاخه زنی  -

 عبور شبكه فشار متوسط در نقاط مختلف از روی فیدرهای مشابه دیگر و برقدار شدن خط بی برق -

 دو فاز شدن شبكه مشترکین بعلت تماس پیچ راک مقره نول با هادی فاز -

 شكسته شدن تیر حامل کارگر بعلت برداشت ناگهانی بار هنگام جمع آوری شبكه متصل به آنها -

اعقه از طریق زمین الكتریكی )ارتینگ الكتریكی( بعلت پایین بودن فاصله بین چاه برگشت موج ص -

 ارت الكتریكی و حفاظتی

 برقدار شدن هادی معابر در اثر عملكرد فتوسل و حادثه برای کارگر -

 های ناهماهنگایجاد کار در یك محدوده شبكه توسط گروه -

 و فیدر مجزااشتباه در تشخیص فیدر بی برق شده روی پایه حامل د -



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

233 

 

 

 

دار برقدار شدن شبكه فشار ضعیف تحت عملیات در اثر تماس هادی با شبكه فشار متوسط برق -

 باالی آن

 ایجاد حریق گسترده در مزارع کشاورزی بعلت کلید زنی فشار متوسط )سكسیونر( -

 تماس بوم جراثقال با شبكه فشار متوسط برقدار هنگام کار گروه زیر خط برقدار -

 كه مخابرات بیابانی با شبكه فشار متوسط بعلت عدم رعایت حریمتماس هادی شب -

کابلكشی غیراستاندارد و ایجاد حادثه بعلت لختی کابل پس از برداشته شدن پوشش کابل توسط  -

 عوامل غیرمجاز

 کابلهای برقدار سرگردان )رها شده( -

 تماس کامیون حامل مصالح ساختمانی با شبكه برقدار -

 نشانان با شبكه فشار متوسط برقدارتماس نردبان فلزی آتش  -

 تماس برخی مصالح ساختمانی فلزی حمل شده توسط کارگران با شبكه برقدار -

 سقوط تیر بر روی همكاران و همچنین شكستگی تیر فشار متوسط به علت نقص در تجهیزات باالبر -

م شبكه دار بجای طناب برای خشك کردن لباس، بعلت رعایت نشدن حریاستفاده از هادی برق -

 فشار ضعیف روستایی و ضعف اطالعات مشترکین نسبت به خطرات برق

تماس آنتنی بیسیم نظامی هنگام مانور با شبكه فشار متوسط عبوری از خیابان با ارتفاع کم از سطح  -

 زمین

 بازبودن درب تابلوهای توزیع و پست زمینی -

یك ترانس برای شبكه ترانس تداخل هادی های دو ترانس درشبكه های خروجی )استفاده از نول  -

 مجاور(

نصب دو هادی فاز از دو ترانس مجزا بر روی شیارهای یك مقره فشار ضعیف )هر کدام روی یك  -

 شیار( در پایه انتهایی

 سقوط کارگران تعمیراتی معابر از ارتفاع بعلت نقص فنی باالبر -

 سیم مهارکیلوولت تحت کشش بر روی شبكه فشار ضعیف بعلت پارگی  20سقوط شبكه  -
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 ترمینولوژی ایمنی در صنعت برق 

 : Touch Voltage ولتاژ تماس

  هها،  بدنه ههایهایهی از هادیمتولتهاژی است که بهه هنگام بهروز خرابی در عهایهق بندی بیهن قس 

 های هادی بیگانه و غیره کهه بهه طهور همزمهان در دسهترس هستند، ظاهر می شود.هادی، قسمت

 :Prospective Touch Voltage ماس احتمالیولتاژ ت

حداکثر ولتاژ تماس است که احتمال دارد در صورت بروز اتصهال کوتاهی با امپهدانس ناچیهز ، در تأسیسات 

 الكتریكی ظاهر شود.

 Step Voltage ولتاژ گام

در اثر پارگی ولتاژی است که بر اثر برخورد هادی فاز با زمین ایجاد می شود. این برخورد ممكن است 

بندی سیم ها یا های فاز برق فشار ضعیف یا فشار قوی بوجود آمده و یا اینكه در اثر از بین رفتن عایقهادی

 دار و نشت جریان برق به زمین حادث می شود.های برقکابل
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  گرفتگیبرق  اثرانواع حوادث در 

  های انتقال، توزیع، خطوط هوایی و تاسیسات برق شامل نیروگاه، سیستمحوادث در زمان ساخت

 زمینی، پست های برق، مشترکین...

  حوادث در زمان بهره برداری تاسیسات برق شامل نیروگاه، سیستم های انتقال، توزیع، خطوط

 زمینی، پست های برق، مشترکین... هوایی و

 ل، توزیع، خطوط حوادث در زمان نگهداری و تعمیر تاسیسات برق شامل نیروگاه، سیستم های انتقا

 هوایی و زمینی، پست های برق، مشترکین....

  :حوادث مرتبط با انرژي برق

 سوختگی -

 برق گرفتی -

 یقوس الكتریك -

  :حوادث غیر برقي

 سقوط -

 التآماشین  -

 تواند در عرض چند دقیقه سبب مرگ گردد. برق گرفتگی می

توان به حوادث ناشی از برق هستند را می رکه افرادی که در مواجهه با خط ،اطالعات و آمار نشان داده است

 :دو گروه تقسیم نمود

 افراد ماهر )برقكار و افراد آموزش دیده(  –الف 

 افراد غیر ماهر )آموزش ندیده و بدون تجربه(  -ب  

شاید چنین تصور شود که چون افراد ماهر از ماهیت برق اگاه هستند و اصول کار با آن را آموزش دیده اند 

دهد که تعداد حوادث در گروه افراد ماهر بیشتر از گروه دوم آمار نشان میار حادثه می شوند. اما کمتر دچ

است. شاید بتوان از مهمترین علل آن به ماهیت کاری این گروه از کارگران اشاره نمود. معموال کارهایی که 

 د. شوبه افراد غیر ماهر گمارده می که تر از کار هایی استتر و خطرناکبه افراد ماهر گمارده می شوند دقیق

 مخاطرات الكتریكی 

 خطرات ناشی از جریان برق به دودسته تقسیم مخاطرات اولیه و ثانویه تقسیم می شوند:

 مخاطرات اولیه .1

 شوک الكتریكی -

 سوختگی ژول یا سوختگی ناشی از حرارت -
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 سوختگی ناشی از قوس الكتریكی -

 افزایش حرارت یا آسیب به تجهیزات -

 شدن ناخواسته تجهیزات فعال -

 آتش سوزی و انفجار -

 ناشی از جرقه –

 ناشی از الكتریسته ساکن –

 جرقه مواد قابل اشتعال –

 آلودگی صوتی –

 ضربه و فشار –

 مخاطرات ثانویه .2

 سقوط از ارتفاع -

 انداختن ابزار و اشیا -

 برخورد با اشیاء -

 از دست دادن تعادل -

 گرفتگی ماهیچه ای -

 کوری -

 جکری و افت شنوایی ناشی از مو -

 

 مهمترین عوامل آتش سوزی ناشی از اتصال کوتاه 

W = RIبرابر است با :          در اثر عبور جریان الكتریكي مقدار گرماي بوجود آمده
2
 * t  

- Over Load اضافه حرارت کابل ها و تجهیزات الكتریكی ناشی از اضافه بار هادی : 

- Loose Connection ار الكتریكی: حرارت ناشی از شل بودن اتصاالت د 

- Earth Leakage جریانات ناشی از ایزوالسیون نامناسب و ضعیف : 

 حرارت ناشی از اضافه جریان ناشی از اتصال کوتاه در مدار : Short Circuitاتصال کوتاه  -

 باال رفتن دمای مواد قابل اشتعال که در نزدیكی تجهیزات الكتریكی قرار دارد -

 قوس یا جریان الكتریكی روشن شدن مواد قابل اشتعال بوسیله -
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 شوك الكتریكی ) Electro Shock) 

بافت های بدن، نظیر پوست و ماهیچه ها همانند خون و دیگر سیاالت بدن به عنوان الكترولیت 

Electrolyte تند که برحسب مقاومت اهم ها هادی های برق هسبافت شوند. در نتیجه، اینطبقه بندی می

جی یل برقی بكار رفته در بافت های بدن یا در دو محل روی سطح خارشوند. تفاوت پتانسمشخص می

 کند.پوست جریان های پاسخ ایجاد می

 شوک برقي به دو کالس تقسیم مي شود:

 بحث های پزشكی رخ می دهد. در – Microshockمیكروشوک  

 در بحث های برق گرفتگی رخ می دهد. -Macroshockماکرو شوک 

ناگهانی و اتفاقی سیستم عصبی بدن بر اثر عبور جریان الكتریكی است و جریان  شوک الكتریكی یك تحریك

 کند.اختالف پتانسیل یا ولتاژ عبور میبرق بر اثر 

 عوارض مهمی که در اثر شوک الكتریكی یا برق گرفتگی ایجاد می شود عبارتند از:

 انقباض ماهیچه ها .1

 خفگی .2

 فیبرالسیون قلبی .3

 هاسوختگی و از بین رفتن بافت .4

 

 دالیل شوك الكتریكی 

 تماس با هر دو هادی یا سیم برق ) فاز و نول ( -

تماس با سیم فاز مدار برقدار و زمین ) جریان برق از یك نقطه به بدن وارد و از نقطه دیگر خارج  -

 می شود(

 تماس با سیم نول ) یا سیم خنثی ( در شرایط عدم تعادل بار فازها -

( دستگاه هایی که داراری اتصال بدنه باشند ) ایجاد ولتاژهای تماس با بدنه هادی ) بدنه فلزی -

 تماسی(

تخلیه بار الكتریكی ذخیره شده از دستگاههای برقی در موقع خاموش بودن دستگاه ) اثرات خازنی  -

) 

ایجاد اختالف پتانسیل بین دو پا در شرایط اتصالی فاز با زمین یا تخلیه جریان به زمین بر اثر رعد و  -

 برق

 تریسته ساکنالك -
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 رعد و برق -

 

 

 

 

 

 منشاء عبور جریان الكتریكی : اختالف پتانسیل بین دو نقطه است. جریان عامل اصلی در شدت برق گرفتگی

 است.

 انواع برق گرفتگی در سیستم فشار ضعیف 

 (خیلی کم احتمال وقوع  )تماس دو نقطه از بدن با دو فاز و یا فاز و نول -1

 (کم   احتمال وقوع)رقدار و زمین  تماس بدن با یك سیم ب-2

 (بیشترین احتمال )تماس با جسم فلزی در معرض تماس برقدار شده  -3

 انواع برق گرفتگی در سیستم فشار قوی 

 عدم رعایت فاصله مجاز از خطوط برهنه فشارقوی -1

 برقدارشدن تجهیزات بر اثر نقص عایقی و مناسب نبودن زمین حفاظتی )جریان نشتی(  -2

 تماس با اشیاء فلزی زمین نشده بزرگ در مجاورت خطوط فشارقوی )القاء خازنی ولتاژ( -3

 برق گرفتگی به دلیل ولتاژ تماس و ولتاژ گامی حین اتصال کوتاه  و یا رعد و برق -4

 عوامل موثر در برق گرفتگی 

 ولتاژ .1

 شدت جریان .2

 مقاومت بدن  .3

 نوع جریان .4

 مسیر عبور جریان و سطح تماس .5

 بور جریانمدت زمان ع .6

 فرکانس .7

 عوامل دیگر .8

 

 

(A) Touch Potential        (B) Step Potential                                (C and D) Touch / Step Potential 
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 ولتاژ 

ولت  50هرتز در شرایط عادی و خشك مطابق استاندارد انگلیسی  50حداکثر ولتاژ مجاز تماس در فرکانس 

 است. ولت 120هر دو استاندارد برابر ( DC)ولت و برای جریان برق مستقیم  65و مطابق استاندارد آلمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدت جریان الكتریكی 

 60تا  50های ن بدون خطر برای انسان در فرکانسریان جریااستاندارد انگلستان، مقدار شدت ج اساس بر

 میلی آمپر 25شود، برابر انی که باعث برق گرفتگی و مرگ میمیلی آمپر و مقدار جری 10هرتز در حدود 

 باشد.می میلی آمپر 50مستقیم برابر است و مقدار این شدت جریان در برق 

 یان است.عامل تعیین کننده شدت برق گرفتگي، مقدار جر

 پاسخهای فیزیولوژیكی بدن به مقدار جریان:

 آستانه دریافت )درک( -1

 حد رهایی -2

 فلج تنفسی -3

 تشنج قلبی -4

 آستانه دریافت 

 موثر ولت 12تا  10 حداقل آستانه احساس

 ولت 15 حداقل آستانه درد

 ولت 20 حداقل آستانه درد شدید

 ولت 25تا  20 حداقل ولتاژ نگهدارنده

 ولت 50تا  40 حداقل ولتاژ کشنده

 ولت 2000تا  60یا  50 قلبي محدوده ولتاژ براي فیبرالسیون
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ترازی را مشخص می کند که اثر جریان برای نخستین بار احساس می شود. در این تراز، تحریك با  

 جود می آورد.جریان متناوب احساس سوزش و خارشی در انسان به و

 میلی آمپر 0.88تا  0.27 :آستانه دریافت برای زنان

 میلی آمپر 1.39تا  0.4 :آستانه دریافت برای مردان

 

 حد رهایي 

افزایش جریان از حد دریافت، موجب تبدیل احساس خارش و سوزش به احساس ناراحتی همراه با گرفتگی  

شده و در نهایت به حدی می رسد که شخص قادر  عضالت می شود. گرفتگی عضالت با افزایش جریان زیاد

 به جدا کردن خود از منبع برق گرفتگی نمی باشد.

جریان رهایی بیشترین جریان بی خطری است که شخص می تواند تحمل کرده در حالی که هنوز هم بتواند 

ما در معرض جریان دار رها سازد و برای این منظور قادر باشد که عضالتی را که مستقیخود را از جسم برق

 برق هستند به کار گیرد.

 آستانه رهایي 

 مبنای تعیین جریان بی خطر و از همین رو متناظر با مقدار بی خطر مقاومت بدن می باشد. 

 میلی آمپر 6 : حد رهایی جریان برای زنان •

 میلی آمپر 9 :حد رهایی جریان برای مردان •

 میلی آمپر 5 :حد رهایی جریان برای کودکان •

 یلي آمپر بیشترین جریان بي خطر براي عموم مردم در نظر گرفته مي شود.م 5

 

 آستانه فیبریالسیون بطني  

عبارت از حداقل مقدار جریانی است که سبب وقوع فیبریالسیون بطنی میگردد.  آستانه فیبریالسیون بطنی،

انقباضات بیش از اندازه قلب این اثر از افزایش در ناهمگنی حالت تحریكی قلب در اثر جریان القأ شده از 

فیبریالسیون ممكن است در جریانی با ثانیه  1/0هائی با مدت زمان کمتر از  نتیجه میشود. در مورد شوک

های در حد چندین آمپر نیز  هائی با دامنهاتفاق افتاده و احتمال وقوع آن در جریان mA500 دامنه بیش از

هائی با چنین  پذیری اتفاق افتد. در مورد شوک ریود آسیبوجود دارد. مشروط بر آنكه شوک در خالل پ

 پذیر قلب را سبب شود.  تر از یك سیكل قلب ممكن است گرفتگی برگشت شدت و مدت زمانهای طوالنی

فیبریالسیون بطنی بعنوان علت اصلی مرگ در برق گرفتگی در نظر گرفته میشود. همچنین بعضی اتفاقات 

 .باشند د که ناشی از خفگی یا ایستادن ضربان قلب میمنجر به مرگ نیز وجود دارن
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 مقاومت بدن 

 با مقاومتمتناسب كی است که اگر ولتاژ معینی به دو سر آن اعمال شود، یای دارای مقاومت الكترهر ماده

ومت، در صورت باال بودن مقاومت، جریان کمتر و در صورت پایین بودن مقا کند. آن جریانی از آن عبور می

 کند.ن بیشتری از آن عبور میجریا

V=IR   
 شود. د میبیشترین مقاومت بدن در برابر عبور جریان الكتریكی به وسیله پوست ایجا

 افزایش ایمنی متناسب با کاهش مقدار ولتاژ است.

 جریان)آمپر( مي کشد، ولتاژ مي سوزاند.

 و امپدانس منبع ولتاژ است.  رامپدانس مسی امپدانس بدن، عامل محدود کننده جریان، درولتاژ ثابت،

 نظر است. امپدانس منبع معموال ناچیز و قابل صرف

نحوه  گرفتگی،خشكی ورطوبت محل اتصالی، مقاومت زمین، امپدانس مسیر بستگی به شرایط مدار برق

 تماس با جسم برقدار و غیره می باشد.

 
 طی نزولی است. یعنی:امپدانس بدن تقریبا از نوع مقاومت خالص بوده و مشخصه آن غیرخ

 مقاومت بدن با افزایش ولتاژ کاهش می یابد. -

 مقاومت بدن با افزایش جریان کاهش می یابد. -

 گرفتگی کاهش می یابد.مقاومت بدن با افزایش زمان برق -

 مقاومت داخلی بدنبعالوه  مقاومت پوست مقاومت کلي بدن=

ضخامت  ح تماس پوست، خشكی و رطوبت پوست،سط عوامل موثر دیگر در تعیین مقدار مقاومت بدن:

 حجم بدن و مسیر عبور جریان یا عضالنی بودن، چاقی و و سالمت پوست،

اما در ولتاژ  پوست بیشترین مقاومت را در تماس بدن با برق دارد، در ولتاژ فشار ضعیف با فرکانس برق شهر،

ولتاژ فورا  زیرا در فشارقوی، نظر است، صرف فشارقوی و ولتاژهای با فرکانس زیاد، مقاومت نقطه تماس قابل

تنها مقاومت داخلی بدن خواهد بود.  ،سازدآنچه گذر جریان را محدود می پوست را شكافته و می سوزاند و
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بدلیل اثر خازنی، جریان عمدتا توسط مقاومت داخلی بدن محدود  هرتز(1000)بیش از  های زیاددر فرکانس

 می شود.

 ین اثر حفاظتي را دارد.مقاومت پوست بیشتر

سانتیمترمربع است. در حالت مرطوب این  راهم ب 10000تا  7000اومتی بین پوست خشك دارای مق

 تواند کاهش پیدا کند.مقاومت تا یك درصد هم می

 هاي مرطوب اقدامات ایمني شدیدتري الزم است.نتیجه آنكه در محل

های میان آب صفرا، ادرار، )خون، و مایعات موجود در بدنها اندام ها،مقاومت بافتمقاومت داخلي بدن = 

 های الكترولیتی هستند.بافتی(که همگی محلول

 

 

 نوع جریان 

پوست بدن در برابر جریان مستقیم مقاومت بهتری نسبت به جریان متناوب دارد. علت اصلی مرگ بر اثر 

شود. اهیچه ها و فیبرالسیون قلب میض مجریان متناوب به دلیل وجود فرکانس برق است که موجب انقبا

های شدید و تجزیه خون و ت طوالنی شدن برق گرفتگی، سوختگیخطر عمده جریان مستقیم در صور

 ومیت است. ممس
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 مسیر عبور جریان و سطح تماس 

ها( است. هرچه سطح تماس بیشتر باشد خطر ن، عبور از قفسه سینه ) قلب و ششترین مسیر جریاخطرناک

 رفتگی بیشتر خواهد بود.برق گ

 مدت زمان عبور جریان برق 

های ناشی از برق گرفتگی بیشتر است. دالیل ریان برق بیشتر باشد شدت و خسارتهرچه مدت زمان عبور ج

 این امر عبارتند از:

 .با توجه به انرژی ژول، ارتباط مستقیم بین زمان و میزان انرژی وجود دارد 

 بان قلب وجود دارد.فرصت کافی برای مختل کردن ضر 

 رد و زمان شود که می تواند روی اعصاب تاثیر بگذاز جریان بطور خارجی از بدن رد میبخشی ا

 کند.فرصت کافی را فراهم می

 اثر فرکانس برق 

در  هرتز تقریبا فرکانسی است که باعث حداکثر تحریك در انتهای یك عصب می شود ولی 60و  50فرکانس 

کند و از تر جریان برق در سطح بدن عبور میهای باالوند. در فرکانسشریك نمیهای باالتر تحفرکانس

 گذرد.های داخلی نمیقسمت

 یابد که به علت افزایش جریان کاپیستیانس )مقاومت( است.های باالتر اثر ژول کاهش میکانسدر فر

و روحی، درجه حرارت،  عوامل دیگر نظیر سن افراد، خستگی، تشنگی، گرسنگی، بیماری، مشكالت روانی

 رطوبت، شرایط جوی در شدت و ضعف برق گرفتگی دخالت دارند.

 اثرات ثانویه شوک الكتریكي

 سوختگي .1

سوختگی مهمترین اثر بعدی حوادث الكتریكی است. خطر اساسی ناشی از جریان مستقیم یا ولتاژهای بسیار 

 نون ژول است:کم می باشد. حرارت ایجاد شده در مسیر عبور جریان برابر قا

I
2
RTW= 

با اینكه پوست بیشترین مقاومت را در برابر عبور جریان برق دارد احتمال سوختگی در پوست هنگام تماس 

 با مدار برق بیشتر است. 

 

 اقدامات ایمنی در کار با تاسیسات برقی 

 Electrical Safety Program – Principles  اصول کلی برنامه ایمنی برق

 اتشناسایی مخاطر    
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  )حذف مخاطرات )هرزمان که امكان پذیر است 

 کنترل مخاطرات    

 به حداکثر رساندن توانایی برای درمان آسیب 

  به حداقل رساندن شدت آسیب 

 Electrical Control Measures اقدامات کلی کنترلی برقی

 تدوین قوانین و مقررات کار  Regulation, Rule, Law 

 بكارگیری سیستم مجوز کار   Work Permit 

 قرار گرفتن سیستم در حالت   ZMS 

   بكارگیری سیستمLOTO   Tagout/Lockout 

 بكارگیری روش های اجرایی انجام کار Work Procedure 

 بكارگیری انواع دستورالعمل های کار Work Instruction 

 تعمیر و نگهداری شایسته تجهیزات Good Maintenance 

 آموزش     Training 

 ی و محصور کاری بخش های برقدار عایقكارInsulation/Enclosure of live parts 

 بكارگیری تفكر استفاده از ولتاژ های کم   Low Voltages 

 زمین کردن یا ارتینگ    Earthing  

 استفاده از فیوزها     Fuse 

 استفاده از قطع کننده های مدار   Circuit Breaker 

  همبند کردن تجهیزات   Equipotential bonding 

 جداسازی    Isolation 

 استفاده از دستكش های عایق Insulating gloves 

 استفاده از زیرپایی های عایق Insulating mats 

 استفاده از لباس های مناسب clothing 

 استفاده از ابزارهای عایق  Insulated tools 

 استفاده از حفاظ های صورت Face shields 

 هبكارگیری تفكر فاصل  Distance 
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 دالیل کار روی خطوط برقدار

 تواند مخاطرات بیشتر یا اضافی را ایجاد کند: شامل:گاهی اوقات می ،بی برق کردن 

 غیرفعال کردن سیستم های آالرم اضطراری 

 های خطرناکموش شدن تجهیزات تهویه برای محیطخا 

 امكان پذیر نیست به دلیل: گاهی اوقات ،کردن بی برق 

 ارهای برقدارآزمایش مد 

 کار روی مداراتی که بخشی از فرایند مستمر کار هستند 

 

 LOTO ( out Tag Lock out/)معرفی سیستم 

  با  حوادث ناشی از عدم هماهنگی و برخورد ناخواستهقفل کردن تكنیكی است که برای جلوگیری از

 رود.توسط فرد دیگری بكار میرها شده انرژی خطرناک 

 گیرد که در وضعیت کننده انرژی مانند در تابلوی برق قرار میوسیله عایق  قفل رویoff, open 

or closed  .است 

  هر فردی که سیستمlockout  د و تنها خودش کلید را دارد کنقفل می سیستم راکند، را میرا اج

ثه رخ به این ترتیب در اثر ناهماهنگی حاد .برقرار کند و جریان برق را مجدداً تواند باز کندو می

 نخواهد داد.

 که امكان قفل کردن وجود نداشته باشد، از برچسب و نصب تابلوی هشدار )در صورتیout 

Tag برای آگاهی بخشی نسبت به دلیل قطع برق و لزوم هماهنگی برای برقراری مجدد جریان)

 شود.استفاده می

 Live Work Permit مجوز کار خطوط برقدار

 .با تاریخ و زمان مشخص باشد 

 دلیل انجام کار روی خطوط برقدار بیان شود 

 .چه کسی می خواهد کار را انجام دهد 

 .وظایف کار بیان شود 

 مخاطرات کار مرور شود و ثبت گردد 

 .تجهیزات وسایل حفاظت فردی فراهم شود 

 .احتیاط و نكات ایمنی مكتوب شود و فراهم گردد 

 .در سه سطح سازمانی امضاء شود 
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 در کار با تجهیزات الكتریكیاحتیاطات ایمنی فردی 

 مطمئن شوید که برق قطع است 

  استفاده درست از دستورالعملLOTO  

 بكارگیری اشخاص ذی صالح 

 بكارگیری تجهیزات حفاظت فردی مناسب 

 تست همیشگی سیستم برای باردار بودن 

 عدم استفاده از وسایل رسانا در حین کار 

 جواهراالت...عدم همراه داشتن وسایل شخصی رسانا مثل حلقه ، 

 زمین کردن و همبند کردن درست 

 بازرسی سیستم های عایق 

 عدم ایستادن در جاهای مرطوب 

 در صورت نیاز استفاده از وسایل اطفا کننده مناسب 

 استفاده از وسایل ضد انفجار 

 حفاظت در برابر برق گرفتگی 

  عروقی –فراهم نمودن کمك های اولیه و احیای قلبی 

 های لخترای هادیمحصورکاری مناسب ب 

 وجود وسایل غیر هادی برای جداسازی افراد مصدوم از هادی برقدار 

 دهاراستفاده از چك لیست های بازرسی برای اطمینان از مطابقت با استاندا 

 دار که روشنایی مناسبی برای فراهم نشده است یا با موانع برای دید عدم کار روی تجهیزات برق

 روبرو  است.

 ت در برابر برق گرفتگیروش های حفاظ 

 روش هاي حفاظت در مقابل برق گرفتگي مستقیم .1

 )سیم برق(-مقاومت عایقی بیش از یك مگا اهم -عایق بندی قسمت های برقدار  .1

 حفاظت توسط بازدارنده ها و موانع نظیر حصار، نردهمحصور کردن تجهیزات یا  .2

یا استقرار در  نتقال برق()خطوط ا-دور از دسترس قرار دادن-حفاظت توسط  ایجاد فاصله .3

 متر می باشد( 1/25متر و از پایین و طرفین  2/5خارج از دسترس فرد ) از باال 

 یا نصب کلید جریان نشتی به زمینحفاظت اضافی بوسیله کلیدهای خودکار ایمنی  .4

 تابلوهای برق( –)باس داکت  -فلزی یا عایق-حفاظت به وسیله پوشش .5
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 برق غیر مستقیمبا  تماسروش هاي حفاظت در مقابل  .2

 استفاده از اتصال زمین قطع خودکار مدار تغذیه با .1

 )ارت(حفاظت توسط سیم زمین .2

 عایق بندی دوبل یا مضاعف .3

 عایق کردن محیط .4

 هم ولتاژ کردن بدون اتصال زمین .5

 

 

 : آشنایی با سیستم اتصال به زمین و انواع آن 
 اتصال به زمین از دو نظر مهم است : 

 کنند) اتصال به زمین حفاظتی (ادی که از سیستم  برق استفاده میی افرحفظ سالمت و ایمن -

 حفظ سالمت سیستم ، صرفنظر از مسایل مربوط به ایمنی . ) اتصال به زمین عملیاتی( -

اتصال به زمین ازنظر انجام کار صحیح و سالم سیستم ) اتصال به زمین عملیاتی(،دو هدف را دنبال می 

 کند:

 ر آن ، سیستم از نظر فنی درست عمل کند .ایجاد شرایطی که د -

این هدف با برقراری مسیری ازطریق زمین به منبع تغذیه و اتصال به زمین با استفاده از رله های 

 حساس به دست می آید .

 ایجاد شرایطی که در آن عایق بندی سیستم سالم می ماند . -

تشكیل می شود . رسانا ها باید  در ساده ترین تحلیل ممكن ، یك سیستم از رساناها و عایقها

تاجایی که ممكن است جلوی عبور جریان برق از مسیرهای ناخواسته را بگیرند  . به عبارت دیگر ، 

عبور جریان برق باید در مسیر دلخواه برقرار شود و در سایر جهات از آن جلوگیری به عمل آید . 

دی که سبب انهدام عایق می شود ، باال عایقها حساس تر از هادیها هستند و عالوه بر دمای زیا

رفتن بیش از حد ولتاژ و اثر آن به مدت طوالنی ، مخصوصاً در دمای باال ، عایق را زودتر از بین 

 برده و سبب بروز خرابی در سیستم  می شود .

به طور خالصه ، صرفنظر از اثر دما در تحلیل اولیه ، عمرعایق بندی بستگی به شدت میدان و مدت 

مان برقراری آن دارد . اگر شدت میدان کمی از مقدار مجاز آن بیشتر باشد ، ممكن است پس از ز

چند سال سبب خرابی عایق بندی شود و اگر این مقدار چند برابر مقدار مجاز باشد ، در ظرف چند 

 ضهعیف تهرین نقطه سیستم می گهردد.دقیقه یا ثانیه سبب از بیهن رفتن عهایق بندی در 
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 بندی سیستمهای اتصال به زمین فشار ضعیف : طبقه 
 

 انواع سیستمهای اتصال به زمین فشار ضعیف عبارتند از :

- TN    شامل TN-C ،  TN-S   وTN-C-S  

- TT 
- IT  

 

 الكتریكی مذکور به صورت ذیل است :های نامگذاری سیستم

 کند.را مشخص میرابطه سیستم با زمین  حروف اول سمت چپ ،الف  ( از دو حرف اصلی شناسایی

)التین ( به معنای زمین بدین معناست که یك   Terra) برگرفته از کلمه    Tحرف اول از سمت چپ  

 نقطه از سیستم به زمین وصل است .

 ( :  Isolated) برگرفته از کلمه   Iحرف اول از سمت چپ  

 است. نشان می دهد که سیستم از زمین مجزاست یا با مقاومتی بزرگ به آن وصل 

 زمیهن ف اصلی شناسایی ، حر ف دوم از سمت چپ رابطه بدنه های هادی تجهیزات باب  ( از دو حر

 مشخص می کند.  را              

 : نمایانگر آن است که بدنه های هادی به هادی خنثای زمین شده ، وصهل         Nحرف دوم از سمت چپ  

 هستند.            

 : مشخص می کند که بدنه های هادی ، مستقل از زمین سیستم ، به زمین Tحرف دوم از سمت چپ   

 وصل هستند.            

 ( Sو  Cها هستند ) ج  ( حروف کمكی نشان دهنده زیر سیستم

 (در مبدأ به   PE: بدنه های هادی از طریق یك هادی حفاظتی مخصوص )  Sحرف سوم از سمت چپ  

 ( .  TN-Sد. )سیستم   نقطه خنثای سیستم وصل می شو  

 : بدنه های هادی از طریق یك هادی حفاطتی مشترک مخصوص و خنثی  Cحرف سوم از سمت چپ  

   (PEN ( به زمین وصل می شود ) سیستمTN-C  .) 
 

  سیستمTN :  
 

ههای در این سیستم منبع انرژی )ترانس پست یا ژنراتور برق ( در یك یا چند نقطه ارت شهده و قسمت

طه یا نقاط ارت های ارت به نقهای هادی بیگانه تأسیسات تنها از طریق سیمدر دسترس و قسمت هادی

 ههای اتصهال به زمیهن شوند . به عبارت دیگر مسیری رسانا بهرای عبهور جریانشده منبع متصل می

 تأسیسات به نقطه یا نقاط ارت  شده منبع وجود دارد .
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 شود : این سیستم به چند دسته تقسیم می

    TN-Cالف ( سیستم 

ی در این سیستم ، سیم ارت و نول مشترک هستند . به عبارت دیگر سیم نول  کهه از شینه نهول تهابلو

شود ، هم به عنوان نول مورد استفاده قرار می گیرد و هم به عنوان سیم ها برده میاصلی به مصرف کننده

های مصرف کننده به عنهوان سیهم ارت وصل می دی دستگاهارت یعنی یك انشعاب از سیم نهول به بدنهه ها

دار فلهزی ارت شده که مسیر برگشتی بهرای عبور های غهالفهای هم مرکز ارت شده یا کابلشود. کابل

 هایی از این سیستم هستند .ورند ، نمونهجریان اتصال به زمین را فراهم می آ

 

 

 

 TNCسیستم اتصال به زمین 

 

    TN-S سیستمب  (   

در محل تابلوی اصهلی بهرق در این سیستم ، سیمهای نهول و ارت از یهكدیگر جدا هستند . یعنی       

 اصلی از الهكترودهای زمین به آن، شینه دیگری به نام شینه ارت وجود دارد که سیم ارت عهالوه برشینه نول

کننده ههای مصرف ت پنج سیمه ( تها دستگاههای نهول و فازها ) به صوروصهل شده واز آنجا به موازات سیم

 . شودشده و به بدنه هادی آنها متصل میبرده 
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TN-S سیستم اتصال به زمین   

    TN - C – Sسیستم ج  (   

تنهها دربخشی از این سیستهم ) مهعموالً در ابتدا ( ، سیهم نهول و ارت با یكدیگر مشترک هستنهد و از      

 آن 

های مصرف کننده بعد ، سیهم پنجمی از نهول منشعب شهده و جهداگانه به بدنه دستگاه نهقطه به      

 اتصال 

 داده می شود .      

 

 

 

TN-C-S سیستم اتصال به زمین   

 

  سیستم  TT 
 

 هایدراین سیستم منبع انرژی )ترانس پست یا ژنراتور بهرق ( دریهك یها چند نهقطه ارت شده و قسمت

 یها الهكترود هایی که نقطه نهظر هادی بیگانه تهاسیسات بهه الهكترود ارت محهلیهادی دردسترس و ه

         الهكتریكی مستقل از ارتهای منبع سیستم هستند، متصل می شوند . یعنی اتصال به زمین حفاظتی 

 هیچ گونه ارتباطی با اتصال به سیستم ندارد.
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TTسیستم اتصال به زمین 

 
 

 

  سیستمIT    

این سیستم منبع انرژی )ترانس پست یا ژنراتور برق ( یا بهه طهور کلی ارت نشهده ، یها از طهریق یهك     در   

کهه از نظهر امپدانس بزرگ ارت می شود و قسمتهای ههادی در دستهرس تأسیسات نیهز به الكتهرود ارتی 

حفاظتی و اتصال سیستم با ، وصل می شوند . در این سیستم نیز اتصال به زمین الكتریكی  مستقل است

 یكدیگر ارتباط ندارند.

 استفاده از این سیستم برای شبكه های عمومی توزیع برق ممنوع است .
 

 
 

 ITسیستم اتصال به زمین 

ها در کهارخانه ها و کارگاه TNاز انواع سیستمهای مذکور تنها استفهاده از سیستم اتصهال بهه زمین نهوع 

را  ایجهاب کند که در این   ITیا  TTهای نوع کارخانه یا کارگاه ، استفاده از سیستمالزامی است . مگر آنكه 

 ها گرفته شود .دالیل ، اجازه مخصوص برای استفاده از این سیستم ذکر صورت الزم است با

( بههایهد از ههمدیگر مجهزا باشند و فقهط در یك نقطهه )نقطه   PE( و هادی حهفاظتی )Nههادی خنثی )

بدأ( به یهكدیگر وصهل شوند نباید از محل جدا شدن هادیهای خنثی و حفاظتی آنهها را در نقطهه دیگری م



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

252 

 

 

 

به یكدیگر وصل کرد . علت ایهن امهر آن است کهه در صورت اتصال  مكهرر سیهم نول و ارت بهه یكدیگر،  

و الكترونیهكی پارازیت یا ههای مخابراتهی حلقه ایجاد می شود که جریان چرخشی نهاشی از آن در سیستم

نویز ایجاد می کند . در سیستهم قهدرت خهالی بهودن ظهرفیت جهریهان سیهم ارت مههم است .در صهورت 

 ( سیم ارت وظیفه خود را در موقع لزوم به درستی انجام نخواهد داد . LOOPپهر بهودن ظهرفیت ) ایجاد 

 

 به زمین انواع الكترود های مورد استفاده در سیستم اتصال 

 سه نوع الكترود متداول و مورد استفاده در سیستم اتصال به زمین عبارتند از :

 الكترود های صفحه ای  -

 الكترود های میله ای  -

 الكترود های تسمه ای  -

 الكترودهای صفحه ای 
  

 2داقل متر و ضحامت  ح 1×  5/0برای استفاده از این نوع الكترودها ، صفحاتی ازجنس مس با ابعاد حد اقل 

میلیمتر   3امت حداقل متر و ضخ 1×  5/0میلیمتر و یا صفحاتی از جنس فوالد گالوانیزه با ابعاد حداقل 

 شود .پیشنهاد می

 ، نصب گردد .طوبت زمین به طوردایمی وجود داردای باید در عمقی که رالكترودهای صفحه
 

  آماده سازی خاك اطراف الكترود صفحه ای 

در  35 و 4 و 1نهمهك ، خهاکهه زغهال چهوب و خهاک رس را به تهرتیب بها نسبتههای مخهلوطی از  ابتدا 

سانتیمتر باالتر از لبه باالیی  20بیهرون بها آب به صورت گل در آورید و اطراف صفحه الكتهرود را حداقل تها 

طهور متنهاوب صفحه بها این مخلوط پر کنید . سپس خاک رس سرند شده را در داخل چاه بریزیهد و بهه 

 بهه آن آب اضافه کنید .

 الكترود های صفحه ای باید به صورت عمودی نصب شوند .

 ای باهد حهداقل در دو نقطهه مجهزا انجام  شود .اتصال سیم ارت به الكترود صفحهه

بهتهر است و جوش احتراقی برای اتصال سیم ارت به الكترود صفحه ای در صورت امكان جوش نقره 

 است.اینكه استفاده از کلمپ نیز جایز نیز روش مناسبی است .ضمن ( )ترمیت

میلیمتر  50سیم اصلی اتصال به زمین ) سیم ارت ( متصل بهه صفحهه مسهی بایهد دارای سطهح مقطهع 

 (.50مربع از جنس مس باشد) سیم شماره 

 باشد .میلیمتر کمتر  600ای از سطح زمین نباید از فاصله لبه باالیی الكترود صفحه
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   الكترودهای میله ای 

برای استفاده از الكترود های میله ای ، میله هایی از جنس مس یا فوالد بها روکش مس یها فوالد زنگ نزن و 

 یا فوالد گالوانیزه پیشنهاد می شود .

 میلیمتر و برای  16میلیمتر و  12قطر الكترودهای میله ای از جنس مس و فوالد با پوشش مس به ترتیب 

 شود .میلیمتر پیشنهاد می 16میله هایی از جنس فوالد گالوانیزه 

ای گرفته شده و به شینهه اصلی اتصال ر چاههای ارت یا الكترودهای میلهسیم اصلی اتصال به زمین که از س

 باشد . 50شود ، باید سیم مسی شماره صل میبه زمین ) ارت ( و

کم امكان  شك که رسیدن به الیه های مرطوب خاک در عمقای در مناطق خاستفاده از الكترودهای میله

 شود .پذیر نیست ، توصیه نمی
 

 ا لكترودهای تسمه ای 
 

ای کهه حفر چهاه و گهونهه ای سخت باشد، بههنصب الكترودهای صفحه ای یا میله در صورتی که خاک محل

 می تهوان از سیستهم الكترود های رسیدن به الیه های مربوط خاک عمالً غیهر ممهكن یها دشهوار بهاشد، 

 گیرند.ا در خاک ، به صورت افقی قرار میای استفاده کرد .بدین صورت که الكترودهتسمه

مهیلیمتر و یها تهسمه  2از الكترودهایی به شكل تسمه مسی بهدون روکهش قلهع با ضخامت مس حداقل 

( و یا حتی سیم مسی   5/3 30ر مربع )میلیمت 100فوالدی گهالوانیزه گهرم بها سطح مقطهع حهداقل 

میلیمتهر ( مهی تهوان بهه عنهوان الكتهرود افقهی استفاده  6/5میلیمتر مهربع ) قطر  25لخت با سطح مقطع 

 کرد.

 ضخامت الكترود تسمه ای نباید بیش از یك هشتم پهنای آن باشد.

راین، عمهق دفن هاومت دارنهد. بنابهای و پهنهای آن تأثیر نسبتاً کمی روی مقعمق دفن الكترود تسمه

 شود.متر  پیشنهاد می 2تا  6/0ای )افقی( بین الكترودهای تسمه

 ای استفاده کرد .ن الكتهرود تسمههنیهز به عنهوا 50توان از سیهم گهرد نمره ای شكل میعالوه بر سیم تسمه

 بر عمود( ، و دو رشتهه —)هه ای ای یا سیم گرد ، در چهار وضعیت تك رشتطول الكترودهای افقی تسمه

 ( و چهار رشته عمود بر همYدرجه نسبت به یكدیگر )ستاره  120زاویه ( ، سه رشته با  ┐)  هم

 . مشخص شده است 1در جدول آهكدار و نوع خاک رس و خاک برای د  (+)صلیبی 
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نوع خاک اي ) افقي ( در چهار وضعیت مختلف براي دو: طول الكترودهاي تسمه 1جدول   
 

 

 طول الکترود) برحسب متر( جّنس خاک نوع الکترود

( تسمه ای و  تک رشته ای )

 سیم گرد

 50 رس

 200 آهکدار

دو رشته عمود بر هم تسمه ای و 

( ┐سیم گرد)  

 40 رس

 150 آهکدار

تسمه و سیم گرد  30 رس ستاره

 110 آهکدار

هم صلیبی چهار رشته عمود بر  

( تسمه +)   

 30 رس

 100 آهکدار

 50 آهکدار صلیبی سیم گرد

 

.از جنس مس باشد 50ای باید نمره ال به زمین متصل به الكترود تسمهسیم اتص  

 ه خاك و محل نصب الكترودها مقاومت ویژ 

ن نصب   شده که الكترود در آ مقاومت یك الكترود اتصال به زمین به مقاومت ویژه الكتریكی خاکی     

ههای تواند به منظور تصمیم گیری در انتخاب سیستمارد . به همین جهت ، این عامل می، بستگی داست

 حفاظتی مهم باشد .

های محلول موجود در خاک و مقاومت ویژه خاک به میزان رطوبت خاک و ترکیبات شیمیایی و نمك     

 بستگی دارد . اندازه و توزیع دانه ها و نزدیكی آنها به یكدیگر

 آمده است . 2متر در جدول شماره  –مقاومت ویژه بعضی از انواع خاک برحسب اهم       
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متر –: مقاومت ویژه بعضي از انواع خاک بر حسب اهم  2جدول   
 

 
 

 نوع خاك

 شرایط جوی

 شرایط صحرایی و ریزش باران کم ریزش باران معمولی و زیاد

ال (در س  mm 250) کمتر ار   

 آبهای زیرزمینی 

در سال (  mm 500) بیش از  ) چشمه آب شور (  

 مقادیر احتمالی

متر -اهم   

 گستره  مقادیر واقعی

متر -اهم   

 گستره  مقادیر واقعی

متر -اهم   
 گستره  مقادیر واقعی

متر -اهم   
5الی  1 * * 5 خاك رس آبرفتی  

20الی  5 10 خاك رس 100الی  10  5الی  1   

های آهک دارخاک 30الی  10 20  300الی  50   --- 

100الی  30 50 سنگ آهک خلل و فرج دار ) مانند گچ (  --- --- 

 سنگ سیاه خلل و فرج دار

(  Keuper)سنگهای رستی و سنگ سیاه   

100الی  30 100  
 

--- 
 

--- 

 کوارتز ، سنگ آهک متراکم و بلوری 

 ) مانند مرمر (

1000الی  100 300  
 

--- 
 

--- 

3000الی  300 1000 تخته سنگهای رس و سنگهای رستی  1000بیش از   100الی  30   

 --- --- --- 1000 گرانیت

1000بیش از  2000 شیست و سنگ آذرین  --- --- 

به سطح آب محل بستگی دارد*  
 

 

 

 محل نصب الكترود بر حسب انواع خاک به ترتیب ذیل انتخاب می شود:

 باتالقی مرطوب ؛  الف (  زمین            

 ب   (  خاک رس ، خاک گلدانی ، زمین قابل کشت ، خاک گلدانی مخلوط با کمی شن ؛             

 ج   (   خاک رس و خاک گلدانی مخلوط با درصدی از شن ، سنگ و سنگریزه ؛             

 و مرطوب ، و زغال سنگ؛ د    (  شن خیس             

ز شن خشك ، سنگریزه ،  سنگ آهك ، سنگ مرمر سیاه ،  گرانیت و زمین خیلی در صورت امكان نباید ا

 سنگی یا محلهایی که در آن صخره های خیلی نزدیك به سطح زمین وجود دارد ، استفهاده کهرد .

 ای انتخاب شود که زهكشی آن کم باشد.محل نصب الكترودها باید به گونه

ایی که سطح آب آنها باالست ، در قسمت انتههایی زمین کهانالی هبرای پایین بردن رطوبت در زمین      

گیرد تا زمین قابل استفاده باشد . بنابرایهن بهرای احهداث سیستهم شود که رطوبت اضافی آن را میمیحفهر 
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ها باید توجه شهود کهه اگر سطح آب خیلی باال باشهد ) بهه طهوری کهه اتصال به زمین در این گونه زمین

( ، باعث اکسیده  شدن و از بین رفتن الكترود خواهد شد . از سهوی دیگر ، در الكترود پر آب شوداف اطر

، مقاومت الكتریكی آن باال رفته و راف الكترود خشك شدهصورت پایین بودن بیش از حد رطوبت ، خاک اط

ی تنظیهم رطهوبت خهاک ، عمق دهد . بنابراین بهرارا به راحتی به زمین انتقال نمی در نتیجه جریان اتصالی

 کانال زهكشی باید مناسب باشد.

هایی که رطوبت آن ناشی از عبور جریان آب است) مانند بستررودخانه ها (، باید اجتنهاب شود . زیرا از محل

 های سودمند کامالً شسته شوند.در چنین شرایطی ممكن است نمك

 هی چاه ارت بالمانع است . بهه ویژه اگهر همهراه بها  ب دهز لوله پالستیكی یا فلزی بهرای آاستفاده ا

 خشك (. هایبی کربنات دو سود باشد ) در فصل

هایی که عملیات کندن و خاکبهرداری و خهاکریزی انجهام شهده ، بها توجه های ساختمانی یا مكاندر محل

 به امكان تغییر شرایط محلی ، الكترود ها باید در عمق بیشتر دفن شوند.

 مواد بهه آن تهراوش نكند.ای انتخاب شود که کود و سایر محل نصب الكترود ها باید به گونه

توان خاک محل چاه و اطراف الكترود را با خاک آماده ، میطقی که مقاومت ویژه خاک زیاد استدر منا

 سازی شده جایگزین کرد .

د ، بهتر است از در سطح زمین وجهود دار در مناطق شمال کشور مانند گیالن و مازندران کهه رطوبت دایمی

 ای استفاده شود.الكترودهای میله

ه از استفهاد ( است ،ا دج )سختدر مناطق خشك کویری و نیز در مناطقی کهه خهاک زمیهن آنهه

 شود .الكترودهای افقی پیشنهاد می

( اد کانی آنهها شستهه شده استو موهایی که در مسیر رودخانه ها واقع شده اند های آبرفتی ) زمیندر زمین

 باید از الكترودهای افقی استفاده شود و خاک اطراف الكترود تعویض ) آماده سازی ( شود.

 شوند که رطوبت کافی در اعماق زمین وجود داشته باشد .ای تنها در مناطقی نصب میصفحهالكترودهای 

برای تأسیسات  هد اقتصهادی ترین راه باشهد وتوانط برای تأسیسات الكتریكی موقت میآماده سازی خاک فق

ویژه پایین تری  با طول عمر بیشتر شاید بهتر باشد خاک اطراف الكتهرود هها با مواد ذیل کهه مقاومت 

 ، تعویض شود:دارند

 الف ( بنتونیت : ماده جاذب رطوبت است .      

 ب   ( بتون : مخلوطی از شن و ماسه و سیمان و آب است .      

 های زغالی استفاده شده است .در آن به جای شن معمولی از دانه ج   ( بتون هادی که      
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ای ( حداقل فاصله دو الكتهرود بایهد برابر با عمق ای یا میله)صفحهدر صورت استفاده بیش از یك الكترود 

 دفن آنها باشد .

تجهیزات باید  با دوام بوده و به طور مهرتب  در مواردی که کارگاه در مناطق مرطوب قرار گرفته باشد ، کلیه

 بهازرسی شونهد و نسبت بهه زمین کردن آنها و مدارهای حفاظتی توجه خاص به عمل آید .

ترمینال اصلی سیستم اتصال زمین باید قابهل دستهرسی باشهد تها بتهوان در صهورت لههزوم تهأسیسات را از 

 های مهربهوط به اتصال به زمیهن را به راحتی انجام داد.ه گیریسیستم اتهصال به زمین جدا کرده و انداز

 الكترود های متفرقه 

الكترودهای متفرقه ، اجزای ههادی تأسیسات و تجهیزاتی از جنس مس ، آهن ، فوالد و غیره هستند کهه در 

دی برای پایین ها و تهأسیسات مهربهوط بهه آن برای مصارف ویژه به کار گرفته می شوند و درهمبنساختمان

 گیرند.مقاومت کل مورد استفاده قرار می آوردن

ها را که معموالً به منظور ایجاد مسیری برای هدایت جریان اتصالی به نهقطه زره کابل های فلزی وغالف

توان به عنوان الكترود متفرقه محسوب ر مورد استفاده قرارمی گیرد ، میخنثای منبع در محل ترانسفورماتو

 متر در زیر خاک مدفون باشد. 300به شرطی که حداقل به طول  کرد ،

سازه های قسمتهای فلزی که در پی های بتونی ساختمان قرار گرفته اند، می تهوانند بهه عهنوان یهك 

الكترود اتصال به زمهین موثر و آماده به حساب آیند. سطح کهل الهكترودی که توسط اجهزای فهلزی در پهی 

زرگ ایهجاد می شود ، می تواند مقاومت الكتریكی کمتری را نسبت به زمین البته در مقایسه ساختمانهای به

 با روشهای دیگر ایجاد کند.

مقاومت اجزای فوالدی مستقر در حجم بتون یا میلگردهای به کار رفته در بتون نسبت به زمین بر حسب  

ون جاذب رطوبت است ، به ویژه در مناطق نوع خاک و میزان رطوبت آن و شكل پی متفاوت خواهد بود . بت

اهم متر دارد که کمتر  90تا  30غیر خشك ، هنگام قرار گرفتن در درون خاک ، مقاومت ویژه ای در حدود 

 از بعضی از انواع خاک است .

 های فلزی که به عنوان الكترود مورد استفاده قرار می گیرند ، باید نسبت به زمین ،مقاومت الكتریكی قسمت

 اندازه گیری و در فواصل زمانی منظم مقدار آن کنترل شود .

باید از برقراری اتصال الكتریكی بین کلیه اجزای فلزی که جزء الكترود اتصال به زمین محسوب می شوند ، 

 اطمینان حاصل شود.

لگردهای برای اتصال الكتریكی بین اجزای فلزی به کار رفته در حجم بتون یا در زیر سطح زمین مانند می

 بتون ، بهترین روش جوشكاری در باالی سطح زمین است .
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در مورد پیچهای مهار )انكر بولت ( این کار معموالً از طریق دورزدن هر محل  اتصال سازه ای به کمك یك 

مكن است قبل از نصب ، رنگ هادی همبندی انجام می شود . این امر به ویژه در مورد سطوحی که م

 گیرد.، صورت می بخورند

ای نوعی الكترود است که در بعضی مناطق و برای مصارف پایین شدت جریان می تواند مورد الكترود چنبره

سانتی متر    40ای با شعاع بیرونی به صورت چنبره 50م لختی با نمره استفاده قرارگیرد . در این روش از سی

 شود.ی گیرد ( استفاده میارت ( قرار محلقه ) که در ته چاه اتصال به زمین )  5تعداد 

ای ، الهكترودهای صفحه های کوچك نیز ایجاد سیستم اتصال به زمین مهناسب بها استفاده ازدر کارگاه

 شود.ها نیز طبهق معمهول اجرا میای الهزامی است و همبنهدیای و یا تسمهمیله

 

ه به عنوان الكترودهای اصلی سیستم توان از الكترودهای متفرقهای بزرگ ، نمیها و کارخانهدر کارگاه

های اتصال به زمین مطمئن باید اتصال به زمین استفاده کرد. در این حالت عالوه بر ایجاد سیستم

 الكترودهای متفرقه را نیز با آنها همبندی کرد.

ب به توان از لوله های آبرسانی عمومی ، لوله های گاز  ، نفت ، هوای فشرده و فاضالبرای تأسیسات نمی

 عنوان تنها وسیله اتصال به زمین استفاده کرد.

  .اهم باشد 2مقاومت کل سیستم الكترودهای اتصال به زمین ) بدون اتصال به نول ( باید کمتر از 

 اهم تجاوز کند. 5متری پست برق نباید از  100مقاومت کل الكترودهای اتصال به زمین تا شعاع 

مین مدارهای تغذیه کارگاهها و کارخانه ها اعم از هوایی یا کابلی ) با مقاومت کل الكترودهای اتصال به ز

 اهم تجاوز نماید. 5متر باشد ، نباید از  200غالف فلزی یا غالف عایق ( که طول آنها 

مهتر  200ه یكدیگر بیشتر از چنانچه طول سوله ) ساختمان ، کارگاه و غیره ( یا فاصله سوله ها نسبت ب

اهم تجاوز   5آنهها چاه اتصال به زمین ) چاه ارت ( احداث شود و مقاومت کل آن نباید از  ، باید میانباشد

 .کند 

متری پست برق برای پوشش دادن منطقه در موارد  100اهم در  5به کارگرفتن الكترودی با حداقل مقاومت 

 بحرانی ، الزامی است .

شود که در صورت بروز اتصالی بین یك عث میمتری پست با 200ن در فاصله استفاده از الكترودهای زمی

هادی فاز و هادی حفاظتی ، ولتاژ هادی حهفاظتی و بهدنه های هادی متصل به آن ، به زمین نزدیكتر شده و 

شود. )گستردگی زمین بهاعث کهاهش راکتهانس یا ولتاژ برق گرفتگی نیز کمتر می در نتیجه ولتاژ تماس

 ه راکتانس سیهم بها افهزایش طهول افزایهش می یابد(.زمیهن می شهود ، در صهورتی که
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ها در حوزه همدیگر قرار گهرفته بهاشند ، مجموع در صورتی که تعداد پست برق دو یا بیشتر باشد ، اگر پست

ها جدا باشد ، اههم برای هر دو پست کهافی است . امها اگهر حوزه پست 2مقاومت الكترودهای حفاظتی 

به همدیگر در فاصله دورتر قرار گرفته بهاشند ، در آن صهورت بهاید مقاومت الكترودهای  ها نسبتیعنی پست

 اهم باشد و سپس با سیم رابط مناسبی به همدیگر اتصال داده شوند. 2زمین ههر پست بهه تنهایی 

 همبندی سیستم 

به منظور هم همبندی سیستم عبارت است از اتصال اجزای مختلف سیستم اتصال به زمین به یكدیگر 

 های مختلف تأسیسات .پتانسیل کردن قسمت

های بیگانه به ترمینال اصلی اتصال به زمین ) ارت ( هایی از هادیبه منظور هم پتانسیل کردن ، باید قسمت

 تأسیسات همبندی شوند که عبارتند از :

سایر سرویسها ، سیستمهای  لوله های فلزی گاز و نفت و آب و هوای فشرده ، فاضالب ، لوله ها و مجراها و

 های فلزی در دسترس ساختمان و صاعقه گیر .حرارت مرکزی تهویه هوا ، قسمت

های همبندی لوله های آب و گاز باید تا حد امكان نزدیك به نقطه ورود آنها به ساختمان باشد ) بعد از سیم

 کنتور در طرف مصرف کننده و قبل از انشعاب لوله ها (.
 

 نكته :
 

 میلیمتر از کنتور باشد.  600مورد کنتور های نصب شده در داخل ساختمان ،اتصال باید در فاصله حدوداً در 

انشعاباتی از سیم اصلی اتصال به زمین باید برای تجهیزات کمكی مانند تابلوهای کنترل ورله ، اجزای فلزی 

 سازه ها و تأسیسات اطفای حریق در نظر گرفته شوند . 

 های تأسیسات برده شوند.بی باید از شینه اصلی اتصال به زمین برای هریك از دستگاهاتصاالت انشعا

در صورتی که چند دستگاه در کنار یكدیگر قرار داشته باشند، به جای انشعابات طوالنی از شینه اصلی ، از 

 یك حلقه کمكی با انشعابات کوتاه استفاده شود.

یه بدنه های هادی که به طور همزمان در تماس هستند ، اتصال های هادی بیگانه سیستم باید به کلقسمت

 فلزی مستقیم داشته باشند.

های فوالدی مشترک وصل است ، امكان پذیر نباشد ، اگر این اتصال از طریق تجهیزاتی که به قسمت      

 متصل شوند.های همبندی به یكدیگر های هادی بیگانه با استفاده از سیمباید بدنه های هادی و قسمت

در مهواردی که دو یا چند ایستگاه در نهزدیكی یكدیگر قهرار داشته و یهك واحهد بهه حساب آیهند ، 

های زمین آنها باید با یكدیگر همبندی شونهد ؛ به طوری کهه کل منطقه تهحت تأثیر یهك سیستم سیستم

های زمین ، دو جبهه مماس سیستماشندی فصل مشترکی بها یهكدیگر بهزمین قرارگیرد . اگهر ایستگاهها دارا
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در صورتی که  آنها باید بهه یكدیگر وصهل شونهد تها کهل منطقه بها یك سیستهم زمیهن پوشش داده  شهود. 

فاصله بین دو ایستگاه آن قدر زیاد باشد که نتوان آنها را دو ایستگاه مجاور ههم بهه حساب آورد، هادی زمین 

اید پیش بینی شود تا اطمینان حاصل شود که جریان اتصالی از طریق زره یها رابط بها سطح مقطع کهافی ب

اثهر ایجاد حهرارت ها بهرقرار نخواهد شد  ) بهه دلیل جهلوگیری از آسیب دیهدن عهایق کابل در غالف کابل

 ، زیرا هادی تحمل گرمای زیاد را دارد(.جریان  اتصالی

 ها استفاده نمود.توان از زره یا غالف کابله یكدیگر نمیها بها برای اتصال زمین پستدر کارخانه

کنند ، وجود که دارای اسكلت فلزی است تغذیه  میهایی که دو پست یا بیشتر ، سالن واحدی را در کارخانه

 سیم رابط الزامی است و استفاده از اسكلت فلزی کافی نیست .زیرا مقاومت آهن از سیم مسی باالتر است .

ت مجزا هر کدام ساختمان مجزایی را که دارای اسكهلت فلزی است ، تغذیه کنند ، برای اتصال دو اگر دو پس

پست به یكدیگر باید از سیم رابهط مسی با سطح مقطع کهافی جههت اتصال نولهای دو پست به یكدیگر 

یی یا زمینی استفاده نمود و اتصال دو اسكلت فلزی به وسیله یك هادی با سطح مقطع کافی به صورت هوا

 کافی نیست .

و تنها در صورت  به یكدیگر منطقی نیست –با پستهای مجزا  -اتصال زمین کارخانه های مجاور ) همسایه (

 های آنها را به یكدیگر متصل کرد.توان زمینتوافق مالكین می

شیمیایی قابل اشتعال برای جلوگیری از ایجاد جرقه ) در اثر اختالف پتانسیل ( ، صاعقه گیر ، مخازن مواد   

 در صورتی که زمین آنها یكی باشد باید همبندی شوند. –و اتصال به زمین برق 

 نكته :

ای را برای آنها در نظر توان اتصال به زمین جداگانها میزدر صورت جدا بودن زمین منابع شیمیایی آتش

 گرفت .

 

 انتخاب و نصب هادی زمین 

 زمین است که الكترود زمین را به ترمینالاتصال ( قسمتی از سیستم هادی زمین ) سیم اتصال  به زمین 

 کند.اصلی زمین وصل می

از آلومینیوم لخت یا آلومینیوم داری پوشش مس نباید در تماس با زمین چه به عنوان الكترود و چه به 

هادی زمین استفاده عنوان هادی زمین استفاده کرد . در محیط های مرطوب نیز نباید از این مواد به عنوان 

 نمود .سیم هادی زمین ) سیم اصلی اتصال به زمین ( باید از نظر مكانیكی استحكام الزم را داشته باشد .

 هادی اتصال به زمین باید در مقابل خوردگی شیمیایی و الكترو شیمیایی استحكام الزم را داشته باشد .
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 نكته :

 

ی خاک بر روی فلز هادی اتصال زمین و منظور از خوردگی منظور از خوردگی شیمیایی اثر مواد شیمیای

الكترو شیمیایی تشكیل پیل به وسیله فلزات ناهمگون در زمین است .)مانند مس و فوالد که مس نسبت به 

 فوالد قطب مثبت تشكیل داده ، سبب خوردگی سریع خواهد شد ( .

 انتخاب می شود. 3بق جدول برای اطمینال از استحكام سیم اتصال به زمین سطح مقطع آن ط

سیم لخت اتصال زمین تا حد امكان نباید از داخل لوله های فلزی عبور کند . زیرا  قبل از اتصال سیم ارت به 

شینه اتصال به زمین ) ارت ( ، سیم اتصال زمین ) ارت ( نباید با زمین اتصال داشته باشد و در صورت 

 جود دارد.استفاده از لوله های فلزی امكان اتصال و
 

 نكته : 
 

 شود.استفاده از لوله فلزی پیشنهاد میتنها در جاهایی که امكان آسیب دیدن سیم حفاظتی وجود دارد ،  

هادی مسی لخت نباید در طول مسیر تا محل اتصال به هادی خنثی با هادی خنثی یا زمین ، تماس 

ر از حد مجاز شود ، یا سیم اتصال زمین از الكتریكی داشته باشد . زیرا اگر مقاومت الكترود زمین زیادت

 الكترود ارت قطع گردد ، به هنگام اتصال کوتاه ایجاد ولتاژ تماس خواهد کرد .

( ادی خنثی ) نول ( و حفاظتی )ارتمیلیمتر مهربع باشد ، هه 10های فاز کمتر از چنانچه سطح مقطع هادی

تهوان از میلیمتر مربع و بیشتر می 10برای های فاز باید ازیكدیگر مجزا باشند و در مورد سطح مقطع هادی

 یك هادی مشترک بهه عهنوان ههادی خنثی )نول ( و حفاظتی استفاده کرد.
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mm ): سطح مقطع سیمهاي به کار رفته در سیستم اتصال به زمین  3جدول 
2
 ) 

 

 

 سیم فاز
 سیم مسی لخت سیم حفاظتی عایق دار

رشته ای 4کابل  سیم عایقدار  بدون حفاظ مكانیكی با حفاظت مكانیكی 

5/1  4 4 4 4 

5/2  4 4 4 4 

4 4 4 4 4 

6 6 6 4 4 

10 10 10 6 6 

16 16 16 10 10 

25 16 16 16 16 

35 16 16 16 16 

50 25 25 25 25 

70 35 35 35 35 

95 50 50 50 50 

120 70 70 50 50 

150 70 70 50 50 

185 95 95 50 50 

240 --- 120 50 50 

300 --- 150 50 50 

400 --- 185 50 50 

  
 

وجود شینه اتصال به زمین ) ارت ( در تابلوی اصلی الزامی است ، به طوری که سیم اتصال به زمین از 

 شود.های مختلف منتقل میالكترود به این شینه آمده و سپس از ترمینال اصلی به قسمت

 ی الزامی است .وجود شینه نول در تابلوی اصل

که در اکثر موارد مورد استفاده است ، اتصال شینه نول به شینه ارت در تابلوی اصلی  TN-C-Sدر سیستم 

 الزامی است . –و فقط در تابلوی اصلی  –

با توجه به اینكه شینه نول از طریق سیم اتصال زمین به بدنه تابلو وصل است ، برای تسهیل در عیب یابی 

 ی مقره عایق سوار کنند.آن را باید رو
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ای به صال به زمین ) ارت( به صورت دستهتوان از شینه اصلی اتهای اتصال به زمین ) ارت ( را میسیم

 های فلزی هر جزء از تجهیزات وصل کرد .قسمت

ها به منظور کاهش مقدار ، اگهر این سیمارت فوالدی یها مسی لخت در زمین هایدر صهورت دفن سیم

تصال به زمین ایستگاه در نظر گرفته شده باشد ) به عنوان الكترود محسوب شود ( ، باید حداقل در مقاومت ا

 سانتیمتری زمین دفن کرد . 25عمق 

 از سیم آلومینیوم نمی توان به عنوان سیم ارت دفن شده در زمین استفاده کرد.
 

 نكته :
 

ین استفاده کردکه در برابر تماس با خاک و از سیم آلومینیومی تنها در صورتی می توان در زیر سطح زم

 رطوبت حفاظت شده یا دارای غالف مناسب باشد.

هنگام دفن سیمهای چند مفتولی باید دقت شود که مفتولها از یكدیگر جدا نشده و شكل اصلی سیم حفظ 

 شود .

مكانیكی نباشد ، اگر سیمهای ارت مدفون در زمین در برابر خوردگی حفاظت شده باشد ، اما دارای حفاظت 

 میلیمتر باشد. 16برای مس و فوالد گالوانیزه گرم ، سطح مقطع باید بیش از 

در صورتی که سیم مدفون در زمین در برابر خوردگی حفاظت نشده باشد ، سطح مقطع برای سیم مسی باید 

 میلیمتر مربع باشد . 50میلیمتر مربع و برای سیم فوالدی بیش از  25بیش از 

 میلیمتر کمتر باشد . 3م تسمه ای بی حفاظ دفن شده در زمین برای فوالد گالوانیزه نباید از ضخامت سی

 میلیمتر باشد . 2ضخامت سیم تسمه ای بی حفاظ دفن شده در زمین برای مس نباید کمتر از 

ا مواد بكار ، مواد به کار رفته در اتصاالت باید باتصال زمین ) ارت ( بهه الكترود هنهگام اتصال سیم اصهلی

 رفته در الكترود و سیم اتصال به زمین سازگار باشد تا میزان خورندگی گالوانیك به حداقل برسد .

مواد بكار رفته در اتصاالت باید از نظر استحكام مكانیكی مقاوم باشند و به گونه ای محكم اتصال را برقرار 

 نمایند .

ن باید از نوع اتصال دهنده مسی ، جوش یا پرچ باشد . اتصال الكترودهای صفحه مسی به سیم اتصال به زمی

 محل این اتصال باید با پوشش ضخیمی از قیر یا مواد مناسب دیگر حفاظت شود .

وان از اتصاالت نوع فشاری تفتولی به سیم اصلی اتصال زمین میهای چند مبرای اتصال انشعابی سیم

 ( استفاده نمود .کلمپ)

 متر را تحمل کنند . –نیوتن  20ها باید گشتاوری حداقل برابر ای پیچی ، پیچدر صورت استفاده از بسته
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در صورت استفاده از تسمه به عنوان سیم اتصال به زمین و اتصال آن به تجهیزات نباید تسمه را برای پیچی 

 که قطر آن از یك سوم پهنای تسمه بیشتر است ، سوراخ کرد . 

( ، TIGگاز خنثی ) –می تواند با استفاده از روشهای جوش قوس تنگستن اتصاالت آلومینیوم به آلومینیوم 

( ، جوشكاری با گاز اکسی استیلن یا لحیم سخت یا لحیم سرد پرسی MIGگاز خنثی ) –یا جوش قوس فلز 

 ، اتصال پرسی و اتصال پیچی انجام شود .
 

 250لشی باشد و در ارتفاع حداقل اتصال بین آلومینیوم و مس باید از نوع پیچی ، جوش سرد و یا جوش ما

 میلیمتری از سطح زمین قرار گرفته باشد .
  

 600اتصاالت بین مس و مس می تواند با یكی از روشهای لحیم کاری سخت فاقد روی با نقطه ذوب حداقل 

 درجه سانتیگراد ، پیچ کردن ، لحیم کاری فشاری ، جوشكاری حرارتی و جوشكاری پرس سرد انجام شود .

گام اتصال سیم اتصال به زمین )ارت (  به تجهیزات ، اگر فلز رنگ شده باشد ، باید هنگام وصل به هن

 های فلزی گالوانیزه ، قلع اندود کرد .قسمت

در تأسیساتی که اتصال سیم همبندی اتصال زمین به تجهیزات در معرض خوردگی قرار دارد ، باید از طریق 

 ا لفاف حفاظتی مناسب این اتصاالت حفاظت شوند .رنگ ماستیك قیری یا لفاف قیری ی

اتصاالت زمین به برقگیرها باید دارای سطح مقطع کافی بوده و تا حد  امكان راست و مستقیم باشد و این 

 -که باعث افزایش امپدانس ضربه می شوند –اتصاالت نباید از لوله های آهنی یا سایر اجزای آهنی یا فوالدی 

 بگذرد.

م اتصال به زمین به تجهیزات تا حد امكان باید به گونه ای باشد که سطوح تماس در یك صفحه اتصاالت سی

 قائم قرار گیرند .

در مواردی که از غالف فلزی و زره فلزی کابل استفاده شود ، غالف و زره باید با  لحیم کاری به یكدیگر 

 ه زره انجام شود .همبندی شده و اتصال اصلی هادی حفاظتی به کابل با لحیم کاری ب

 

 اندازه گیری مقاومت الكتریكی الكترود زمین 

وزه مقاومت کند و به اصطالح حخاکی است که الكترود را احاطه می، مقاومت حجم منظوراز مقاومت الكترود

 شود .الكترود زمین گفته می

ه هیچ عنوان امكان جدا هنگام اندازه گیری مقاومت الكتریكی الكترودهای اتصال به زمین ، در صورتی که ب

سازی الكترودها و اندازه گیری مقاومت الكتریكی مستقل آنها وجود نداشته باشد ، با در نظر گرفتن کلیه 

 ، اندازه گیری مقاومت کل کافی است .ایمنی و حصول اطمینان از پیوستگیاصول 
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نوان باز کردن نول ورودی ) نول هنگام اندازه گیری مقاومت الكتریكی الكترود اتصال به زمین ، به هیچ ع

 .اداره برق ( مجاز نیست

ه آنها ، با حصول اطمینان از پیوستگی همهای اتصال به زمین متعدد هستنددر کارخانه هایی که دارای چاه

 .شودمقاومت کل اندازه گیری می

اندازه گیری شود و در  ل، ابتدا باید مقاومت ک هایی که قطع برق آنها به هیچ عنوان مجاز نیستدر کارخانه

صورتی که این مقدار زیر یك اهم باشد ، با اطمینان از همبندی کامل می توان چاهها را تك تك از مدار 

 خارج کرد و مقاومت الكتریكی مستقل آنها را اندازه گیری نمود .

مجاز دارند ، با در نظر در کارخانه هایی که الكترودهای قابل قبول چاه و اسكلت فلزی توأماً مقاومتی زیر حد 

 شود .ارد ایمنی و پیوستگی موضوع حل میگرفتن کلیه مو

هرگاه برای » اهم قابل قبول است.  2ت بیش از در شرایط اضطراری و استثنایی با تبعیت از رابطه ذیل مقاوم

زمین ) از مجری مقررات ثابت شود که در یك منطقه ، مقاومت اتصال اتفاقی بین یك هادی فاز و جرم کلی 

 7راه تماس مستقیم هادی فاز با زمین یا هادیهای بیگانه که به هادی خنثی یا حفاظتی وصل نیستند( از 

اهم کل مقاومت مجاز نسبت به جرم کلی در آن منطقه  2اهم بیشتر است ، مجری مقررات می تواند به جای 

 : مقدار جدیدی را که از رابطه ذیل بدست می آید ، مجاز اعالم کند

50

50

0 U
 RS < RE × 

 که در آن :

RS =  اهم ( بر حسب اهم 2مقاومت کل مجاز جدید ) به جای 

= RE ) مقاومت اتفاقی اتصال فاز به زمین ) مقدار تجربی آماری 

= U0  ( بر حسب ولت 220ولتاژ اسمی بین فاز و خنثای سیستم ) ولت در موارد عادی 

 ر حسب ولتولتاژ مجاز تماس ب 50 =

 

 اتصال به زمین تجهیزات تولید برق 

اتصال به زمین تجهیزات تولید برق برای محدود کردن پتانسیل هادیهای حامل جریان نسبت به جهرم کلی 

زمین انجام می شود و این کار به منظور حفاظت در بهرابر خطر برق گرفتگی در اثر تماس غیر مستقیم 

 ضروری است .

های هادی بیگانه به ترمینال اصلی رق از طریق اتصال بدنه های هادی مولد و قسمتحفاظت از مولدهای ب

 اتصال به زمین انجام می شود .
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شود و در موارد مقتضی به رود اتصال به زمین مستقل متصل میترمینال اصلی اتصال به زمین به یك الكت

 گردد.ه زمین مربوطه به تأسیسات وصل میسایر امكانات اتصال ب

ر مواردی که تأسیسات با بیش از یك منبع انرژی تغذیه شوند) مانند برق شهر و یك مولد ( سیستم اتصال د

به زمین باید طوری طراحی شود که هر یك از منابع بتوانند مستقل از منابع دیگری کار کنند و اتصال به 

 زمین خود را حفظ کنند.

کند ، اتصال به زمین زیع برق عمومی را تغذیه میه توبهتر است برای هر مولدی که تأسیسات متصل به شبك

 مستقل انتخاب شود .

های مولد فشار ضعیف سنكرون یا آسنكرون که با برق شبكه تحریك می شود ، اگر در سیم درماشین

پیچهای ماشین نقطه خنثی وجود داشته باشد ، این نقطه نباید اتصال زمین شود و بدنه های هادی و 

 بیگانه باید به ترمینال اصلی اتصال به زمین تأسیسات وصل شوند. قسمتهای هادی

در مورد مولد هایی که می توانند مستقل ازمنبع برق شبكه کار کنند ، اگر تنها یك مولد وجود داشته باشد ، 

هر دو اتصال زمین حفاظتی و اتصال زمین سیستم از طریق وصل نقطه خنثای مولد به بدنه مولد و 

دی بیگانه به یك ترمینال اصلی اتصال زمین با استفاده از یك الكترود اتصال زمین مستقل قسمتهای ها

 ایجاد شوند. 

در مورد مولدهایی که به عنوان منبع ذخیره یا منبع اضطراری بكار می روند ، گر تنها یك مولد فشار ضعیف 

تهای هادی در دسترس وقسمتهای وجود داشته باشد ، نقطه خنثای سیم پیچهای آن ، بدنه مولد، کلیه قسم

هادی بیگانه باید به ترمینال اصلی اتصال زمین وصل شوند و این ترمینال اتصال زمین باید به یك الكترود 

 اتصال به زمین مستقل وصل گردد.

بدنه های مولد و  ر متصل باشند ، اتصل زمین حفاظتیدر صورتی که چند مولد به طور موازی به یكدیگ

ی مربوط به آن ، مشابه اتصال زمین مربوط به یك مولد خواهد بود. ولی اتصال زمین سیستم قسمتهای فلز

های های دوار قرارخواهد داشت )به دلیل امكان وجود جریان در سیمها ، تحت تأثیر جریانبرای سیم پیچ

 اتصال زمین(.

به طور موازی به  مولد کههای چند برای رفع مشكل جریان جاری شده در سیم اتصال به زمین سیم پیچ

 های ذیل را می توان بكار برد:اند ، روشیكدیگر وصل شده

 الف( وصل یك ترانسفور ماتور اتصال زمین خنثی بین فازها و زمین ؛     

 ب  ( وصل نقطه خنثای مولدها به یكدیگر و اتصال نقطه خنثای یك مولد به سیم ارت ؛     

ور مهناسب در مهحل وصهل خنثهای ههر مهولد کهه بهاعث تضعیف ج  ( استفاده از یك رآکته     

 جهریانههای   
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 فرکانس باال شود ، بدون آنكه امپدانس قابل توجهی را در فرکانس اصلی از خود نشان دهد.      

در مهولدهای سه فاز سیار فشار ضعیف ، سیم پیچهای مهولدی را که تهازه از کارخانه تهحویل داده شده انهد 

، نمی توان بهه بدنه مهاشین وصل کرد. در ایهن حالت ترمینالهای سه فاز و اتصاالت نقطه خنثی باید 

جداگانه به جعبه ترمینال مولد یا پریز خروجی وصل شوند. همچنین نقطه ستاره سیم پیچهای مولد باید به 

 یك نقطه مرجع مشترک وصل شود.

 نكته :

های فلزی در دسترس، زیر بدنه یا شاسی وسیله نقلیه و کلیه قسمت نقطه مرجع مشترک از اتصال بدنه مولد

شود و در صورت امكان باید به نقطه اتصال زمین هم وصل های حفاظتی بهه یكدیگر ایجاد میکلیه سیم

 شوند.

در مهولدههای سیار سه فهاز فشار ضعیف بهتر است که جعبه تهرمینال یها پریز خروجی دارای پنج اتصال 

  .: یك اتصال مجزا برای سیم اتصال زمین و چهار اتصال عادی برای سه فاز و نولباشد 

در مولدهای سیار سه فاز فشار ضعیف چنانچه فقط چهار اتصال وجود داشته باشد ، از مولدها باید صرفاً برای 

 ته شود .تأمین بارهای سه فاز متعادل استفاده کرد و اتصال چهارم برای سیم اتصال زمین در نظر گرف

در مولد های سیار سه فاز فشار ضعیف با چهار اتصال ، اتصال چهارم و سیم آن نباید به عنوان سیم مشترک 

( مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا در صورت قطع این سیم احتمال بروز خطر وجود خواهد  PENنول ) –ارت 

 است .

حل مهولد ضروری است و بین نقطه خنثی و اتصال بهین نقطه مهرجع مشترک و اتصال زمین واقعی در م

 اتصال زمین در محل مصرف از وسیله حفاظتی جریان پسماند نباید اتصال برقرار شود.

های های سه فاز بهتر است دارای چهار رشته باشند و به پرده فلزی قابل انعطاف یا زرهی از سیمکلیه کابل

 ال به زمین مورد استفاده قرار گیرند .فوالدی مجهز باشند تا بتوانند به عنوان سیم اتص

های فوالدی باشد تا در مولد های تك فاز نیز باید کابل مجهز به پرده فلزی قابل انعطاف یازرهی از سیم

 بتواند به عنوان یك هادی حفاظتی مجزا عمل کند .

د ، دستیابی به یك در مواردی که به دلیل طوالنی بودن کابل ، مقاومت زره یا پرده فلزی آن افزایش یاب

و  رشته ای برای سه فاز ) شكل می سازد ، باید از کابل پنجامپدانس پایین برای حلقه اتصال به زمین را م

ورت موازی با پرده ای برای تك فاز ( استفاده شود ، به طوری که سیم اضافی را بتوان به صکابل سه رشته

 فلزی وصل نمود

ها باید از نوعی انتخاب شوند که روکش آنها در یا غالف سیمی ، این کابل های فاقد پرده فلزیدر مورد کابل

 بهرابهر سایش مقاوم باشد و به سیم اتصال بهه زمهین جداگانه مجهز باشد.
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توان می ها و تجهیزات در معرض خهطر آسیب دیهدگی قهرار گیرند،در مهواردی کهه ممكن است کابل

( پیش بینی کرد . این وسیله  RCDله حفاظتی جهریان پسماند ) نوعی حفاظت تكمیلی را به کمك وسی

نه تنها باید هنگام وقوع اتصالی بین سیم فاز و اتصال زمین یا بهدنه فلزی عهمل کند ، بهلكه باید خطر برق 

جهیزاتی را کهه های بهرقدار کهابلهای آسیب دیهده فهاقد زره یها تگرفتگی ناشی از تهماس افهراد با سیم

 اند، کاهش دهد .مالً تهوسط محفظه فهلزی پوشیده نشدهکا

 

 اتصال به زمین داربستهای موقت و سازه های فلزی 

سازه هایی که به کمك اتصال پیچی یا بستهای پیچی سوار می شوند ، با توجه به تعداد اتصاالت ، 

ه موقت فلزی را به نحوی مسیرهای متعددی با مقاومت نسبتاً مطلوب ایجاد می کنند ، اما نباید این ساز

 موثر متصل به زمین دانست .

در صورتی که سازه های موقت حامل مدارهای روشنایی یا مصارف کوچك باشد، توصیه می شود که سازه 

 با سیم حفاظتی همبندی شود .

 ( باشد ، نیازی به همبندی نیست .ACولت ) 50در سازه های موقت چنانچه ولتاژ کار مدار کمتر از 

(، سازه فلزی به عنوان قسمتی از هادی بیگانه محسوب ACولت ) 50ی استفاده از ولتاژ کار بیشتر ازبرا

 شده و باید با سیم حفاظتی همبندی شود .

در صورتی که سازه موقتی در کنار ساختمان بلندی نصب شده باشد ، این سازه فلزی موقت باید در برابر 

ه موقت فلزی در برابر صاعقه ، باید این سازه ، هم در باالترین صاعقه نیز حفاظت شود .برای حفاظت ساز

یك یها چهند سیم حفاظتی وصل نقطه نزدیك به ساختمان و هم در سطح زمین و یا در نزدیكی آن به 

 شود 

سازه های فلزی موقت ممكن است برای حفاظت کافی در برابر صاعقه به الكترودهای ارت جداگانه نیاز 

 .های موقت بهستگی داردها و پهایهاین امهر به ساختار پی باشند که داشته

 :حریم مجاز شبكه های هوایی 

فاصله افقی هر شبكه هوایی از شبكه هوایی مجاور یا از ساختمان مجاور یا دیوار پیاده روها و یا درختان 

وط و اشخاص دو اطراف نباید از حداقل استاندارد شده کمتر باشد . در شبكه های هوایی جهت حفاظت خط

 : وزارت نیرو عبارتند از 6و  5حریم داریم که اندازه های مجاز هر یك مطابق استاندارد شماره 

 20فاصله افقی یك شبكه از شبكه مجاورش به عنوان مثال برای شبكه تا سطح  حریم مجاز درجه یک :

 متر می باشد . 5کیلوولت حداقل 

  ها یا دیوار پیاده روها یا درختان اطرافكه از ساختمانفاصله افقی یك شب حریم مجاز درجه دو :
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 ولت می باشد. 20متر برای شبكه  3متر برای فشار ضعیف ،  3/1می باشد که حداقل باید 

فاصله مجاز نزدیك شدن به دستگاههای برقدار برای ایمنی کامل همه باید در حداقل مقادیر زیر مراعات 

این حدود الزامی داشته باشد باید افراد ورزیده را بكار گماشت . این حدود  شوند . و در مواردی که تجاوز از

های کمترین فاصله است که باید بین هر یك از اعضاء بدن یا وسایل فلزی که با بدن تماس دارند و سیم

 برقدار وجود داشته باشد.

 کمترین فاصله مجاز برای نزدیک شدن ) متر( ولتاژ نامی بین دو فاز

 متر 6/0 ولت 14000ا ت 600

 متر 9/0 ولت 27000تا  14000

 متر 2/1 ولت 47000تا  27000

 متر 5/1 ولت 115000تا  47000

 متر 1/2 ولت 230000تا  115000

 متر 3 ولت 345000تا  230000

 متر 5/4 ولت 600000تا 345000
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 :) نصب عالمت مشخصه ) پالك 

تجهیزات الكتریكی باید یك صفحه مشخصات پالک داشته باشند که دارای نام تولیدکننده ، عالمت  -

 ول تولید کننده آن تجهیزات معین باشد.یم تشریحی دیگر باشند تا مقام مسئتجاری یا عال

ب ، توان و سایر مشخصات نامی تجهیزات الكتریكی باید به یك روش مناسب روی آن نصولتاژ، جریان -

 شود.

 جنس صفحه مربوط به مشخصات دستگاه ) پالک ( باید در برابر شرایط محیطی مقاوم باشد.

صفحه مربوط به مشخصات دستگاه نباید از روی دستگاه برداشته شود ، روی آن نباید پوشانده و یا نقاشی  -

 شود.

 

 رله(کلیدهای محافظ جانهای نشت جریان- RCD) 

برای حفاظت از افراد در برابر تماس مستقیم و غیر   (RCD -محافظ جانکلیدهای های نشت جریان)رله

های زیر تشكیل شده از بخشکند و رود و در صورت تشخیص نشتی جریان، برق را قطع میمستقیم بكار می

 است:

ی ردیابی جریان نشتی را برعهده دارد این قسمت  وظیفه (Detector) :آشكارسازجریان نشتی -

 انجام می شود. (CT)جریان توسط یك ترانس 

جریان نشتی در مدار را با جریان حد که همان حساسیت  (Measuring) :گیرجریان نشتی اندازه -

 .کند کلید و یا آستانه قطع است، مقایسه می

بیشتر از حساسیت کلید محافظ جان  اگر نشتی اندازه گیری شده،  (Tripping) :واحد قطع مدار -

 ند.ک  باشد، مدار را قطع می
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  ( سیم کشیRCD: ) 

به عنوان جایگزین سیستم اتصال به زمین برای حفاظت در برابر برق گرفتگی ممنوع  RCDاستفاده از  -

 توان از آنها استفاده نمود.ت و فقط به عنوان حفاظت مضاعف میاس

که   mA 300و  mA 10  ،mA 30 ، mA 100ها عبارتند از  RCDمقادیر استاندارد جریانهای نامی  -

میلی آمپر در نظر گرفته شود و حداکثر مقدار جریان  30حداکثر مقدار این جریان برای حفاظت افراد باید 

 میلی آمپر باشد. 300برای جلوگیری از آتش سوزی باید  RCDنامی 

 ها باید به موارد زیر توجه شود: RCDدر انتخاب  -

 (TNCSیا  IT,TT*نوع سیستم اتصال به زمین ) 

 *فرکانس و ولتاژ تغذیه 

 به آن متصل است  RCD*ماگزیمم جریان باری که 

 *نوع بار

* نوع حفاظت مورد نیاز ؛ منظور از حفاظت مورد نیاز یكی از موارد ذیل است ؛ جلوگیری از آتش سوزی ، 

در برابر  و یا حفاظت ACحفاظت در برابر تماس مستقیم و غیر مستقیم ، حفاظت در برابر جریانهای نشتی 

 DCو AVهر دو نوع جریان نشتی 

 های مختلف و پیاپی برای مدارهای مختلف  RCD* نیاز یا عدم نیاز به استفاده از 

- RCD  ها قبل از استفاده و پس از نصب در فواصل زمانی معین و منظم باید آزمایش شوند تا از صحت

 عملكرد آنها اطمینان حاصل شود

 30ثابت با جریان نامی حداکثر  RCDكی در کارگاههای ساختمانی باید به یك تمام تجهیزات سیار الكتری

 میلی آمپر مجهز شوند.

ها به عنوان حفاظت مضاعف ) به  RCDدر مكانهای مرطوب که احتمال شوک الكتریكی باالست ، باید از  -

ویخانه های بیمارستانها همراه اتصال به زمین ( استفاده کرد . مانند ماشین های رختشویی ) از جمله رختش

 و 

 هتل ها ( ، کتریهای برقی ، دستگاههای یخ ساز ، دستگاههای موجود در آشپزخانه ها و همچنین حمامهای 

 کارخانه ها 

در جوشكاری دستی ، جریان نشتی بین سیم الكترود جوشكاری و سیم برگشتی به زمین منجر به قطع  -

 مجاز نیست . RCDری دستی استفاده از خواهد شد. لذا در جوشكا RCDشدن پیاپی 
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 اده از تجهیزات الكتریكی و سیم کشی :نصب و استف 

معین باید متناسب با آن هدف یا کاربرد خاص باشند و با  تجهیزات مورد استفاده برای هدف یا کابرد  -

 استانداردهای الكتریكی مطابقت داشته باشند.

ز نظر نوع ، اندازه ، ولتاژ ، ظرفیت جریان و موارد استفاده خاص تجهیزات و دستگاههای الكتریكی باید ا -

 مشخص و طبقه بندی شوند.

مشخصات تجهیزاتی که برای قطع جریان در سطوح جریان ناشی از عیب مدار بكار می روند ، باید با ولتاژ  -

 .نامی مدار و جریانی که در ترمینالهای خط تجهیزات جاری است ، مطابقت داشته باشند

هیچ یك از سیمها ، هادیها و یا تجهیزات الكتریكی نباید در مكانهای مرطوب یا خیس قرار داده شوند ؛  -

مگر اینكه به طور مشخص برای کاربرد در چنین محیطهایی ساخته شده باشند . مثل تجهیزات مجاور 

 استخرهای شنا و نواحی ساحلی.

ریكی نباید در معرض گازها ، فیومها ، بخارات ، مایعات یا ها ، هادیها یا تجهیزات الكتهیچ یك از سیم -

عوامل خورنده دیگر قرار گیرند ؛ مگر اینكه به طور مشخص برای کار در چنین محیط هایی طراحی و 

های بسته بندی گوشت ، انبار کودهای شیمیایی ، نمك و مواد اولیه ساخته شده باشند . مثل محیط

 شیمیایی.

های دیگر پنجره و منافذ بالاستفاده در جعبه تقسیم ها ، تابلوهای برق ، کابینتها و محافظهر گونه درب و  -

 تجهیزات الكتریكی باید بسته شوند تا حفاظت الزم تامین شود.

ها و سطوح ، عایقهای سیم کشیای اصلی ، ترمینالههای داخلی تجهیزات الكتریكی شامل شینهقسمت -

ها ، گچ ، ساینده ها یا مواد خورنده مواد خارجی مثل رنگ ، پاک کننده شند و یا بادیگر نباید صدمه دیده با

 دیگر آلوده شوند.

، باید طوری نصب شوند که دیوارها و موانع دیگر مانع ریكی که دارای منافذ تهویه هستندتجهیزات الكت -

 گردش آزاد هوا نشوند.

 ئن باشد و به هادیها صدمه نزند.ها باید یك اتصال مطماتصال سیمها به ترمینال -

 اتصال سیمها یا کابلها به یكدیگر باید با ابزار مناسب انجام شود. -

 اتصال سیمها یا کابلها به کمك جوش یا لحیم با یك فلز یا آلیاژ زودگداز مجاز است . -

 ه شوند.ها باید با یك ماده عایق متناسب با آن سیم پوشاندهمه اتصاالت و انتهای آزاد سیم -

های برقدار روباز دارند ، باید عالیم های حفاظت شده دیگر که قسمتدر محل ورود به اتاقها یا محل -

 هشدار دهنده مبنی بر ممنوع بودن ورود افراد غیر مجاز نصب شود.
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ا ، محل نگهداری ترانسفورماتور محل قرار گرفتن تجهیزات الكتریكی با ولتاژهای فشار ضعیف مثل پسته -

 نباید برای انبار کردن اشیاء متفرقه استفاده شود. و...

در اطراف تجهیزات الكتریكی باید فضای کار مناسب برای عملكرد ایمن و نگهداری آنها در نظر گرفته  -

 شود.

 برای دسترسی به فضای کار اطراف تجهزات الكتریكی حداقل با یك ورودی مناسب در نظر گرفته شود. -

  ضد انفجار:الكتریكی لوازم 

اند ؛ به طوری که این محفظه قابلیت مقاومت در برابر ستند که داخل یك محفظه محصور شدهلوازمی ه

را داراست . همچینن این محفظه  (که ممكن است داخل آن اتفاق بیفتد )انفجار ناشی از گاز یا بخار مشخص

صار در اثر جرقه یا انفجار گاز یا بخار قابلیت جلوگیری از شعله ور شدن یك گاز یا بخار معین در اطراف ح

 کند که یك محیط آتش گیر نمی تواند شعله ور شود.را دارد و در دمای محیطی کار می درونی

های کنند ، باید به یكی از روشولت کار می 50از دار تجهیزات الكتریكی که با ولتاژهای بیش قسمتهای برق

 : زیر در برابر تماس تصادفی محافظت شوند

 قرار دادن در یك محفظه یا تابلوی مناسب -1

قرار دادن داخل یك اتاق یا حصارهای مشابه ، به طوری که فقط افراد ذیصالح به آن دسترسی داشته  -2

 باشند.

ا و همحصور کردن توسط تیغه های دایمی به طوری که از دسترسی افراد متفرقه دور باشد و اندازه  درب -3

ها با های برقدار و یا تماس هادیای باشد که از تماس تصادفی افراد با قسمتها به گونهمحل قرار گرفتن آن

 آنها جلوگیری می شود.

 قرار دادن روی یك سكوی مناسب  -4

 متر 5/2قرار دادن در ارتفاع بیش از  -5

ید روشنایی کافی برای تمام فضای کار اطراف تجهیزات سرویس دهی ، تابلوکلیدها یا مراکز کنترل موتور با -

 در نظر گرفته شود.

در اتاقهای تجهیزات برق ، کنترل روشنایی نباید به صورت خودکار انجام گیرد و امكان کنترل دستی آن  -

 باید فراهم شود.

تجهیزات الكتریكی خارج از ساختمان باید در داخل حصارهای مناسبی نصب شوند به طوری که از تماس  -

 های لوله کشی حفاظت شوند.ز یا وسایل حمل ونقل یا نشتی سیستمتصادفی افراد غیر مجا

ها از سیم ، ساختمان یا هر سازه دیگر باید وسیله ای برای قطع کلیه هادیدر محل ورودی برق به کارگاه -

 های ورودی برق تعبیه شود.
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 وسیله قطع برق ورودی باید تا حد امكان به محل ورودی برق نزدیك باشد. -

فیوزهای ورودی برق ،  همه فیوزهایی که در دسترس افراد غیر مجاز قرار دارند و نیز همه فیوزها و  به جز -

 قطع کننده های حرارتی باید به وسایل قطع جریان اضافی تجهیز شوند.

وسایل قطع اضافی باید در محلی قرار گیرند که دسترسی سریع به آنها توسط همه کارکنان در زمان وقوع  -

 مكان پذیر باشد.مشكل ا

وسایل قطع جریان اضافی باید در محلی نصب شوند که در معرض صدمات فیزیكی نباشند. نصب این  -

 ها و باالبرها ممنوع است .وسایل در محل عبور لیفتراک

به دلیل امكان جرقه زنی فیوزها و قطع کننده های مدار ، نگهداری مواد سریع االشتعال در مجاورت  -

 طع کننده های مدار ممنوع است .فیوزها و ق

 حصارها و حفاظهای فلزی تجهیزات الكتریكی باید اتصال به زمین موثر داشته باشند. -

ها و مسیرهای فلزی عبور کابلها باید اتصال به زمین موثر ها ، حفاظهای فلزی سیمسینی های فلزی کابل -

 داشته باشند.

 ال زمین مطمئن مجهز شوند.کلیه جعبه تقسیم های فلزی باید به اتص -

 همه اشیاء  فلزی در دسترس ثابت باید به سیستم اتصال به زمین مطمئن وصل شوند . -

 هیچ سیمی نباید از داکتهای مخصوص خروج  ذرات گردوغبار یا بخارات آتش گیر عبور داده شود. -

 هیچ سیم موقت یا دایمی نباید از داکتهای مخصوص تهویه عبور کند. -

 تفاده از سیم کشی های موقت فقط در طول دوره ساخت ، تعمیرات یا تغییرات و یا تخریب مجاز است .اس -

 بالفاصله پس از تكمیل ساختمان یا علمیات اجرایی روی  آن ، سیم کشی موقت باید جمع آوری شود. -

ز ادامه داشته رو 90سیم کشی موقت برای چراغهای تزئینی به مناسبت جشنهای مختلف نباید بیش از  -

 باشند.

 در انتخاب ضخامت سیمها باید تمام موارد زیر مورد توجه قرار گیرند: -

 ولتاژی که سیم باید تحمل کند. -1

 جریان الكتریكی عبوری از سیم ها . -2

 افزایش دما و رطوبت و عوامل محیطی دیگر. -3

 محل استفاده سیم  -4

اثر ساییده شدن به لبه های تیز ورودی به تابلوها و جعبه تقسیم ها در برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل -

، ببندد و در کندسوراخی را که از آن عبور می ها باید از کلمپهای الستیكی استفاده شود. این وسیله باید

 عین حال حفاظت الزم برای جلوگیری از سایش کابلها بوجود آورد. 
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( داشته باشد به High Voltageبرق باید بر چسب دایمی ) های فشار قوی پوشش تابلوهای در سیستم -

 طوری که کامالً قابل رویت باشد.

تابلوهای برق ، جعبه تقسیم ها و نظایر آن که در مكانهای مرطوب نصب می شوند ، باید طوری باشند که  -

 از نفوذ رطوبت به داخل آنها و تجمع آب جلوگیری شود.

های مرطوب باید از نوع مقاوم در برابر کننده های مدار مورد استفاده در محیط کلیدها ، تابلو کلیدها وقطع -

 شرایط جوی انتخاب شوند.

های برقدار بدون روکش هستند ، باید در جایی قرار گیرند که در معرض تابلو کلیدهایی که دارای قسمت -

 رطوبت نباشند.

ای که دارای ستند ، باید در یك اتاق یا محفظهه تابلو کلیدهایی که دارای قسمتهای برقدار بدون روکش -

قفل باشد و یا در محوطه حصارکشی شده نصب شوند و کلید قفلها باید تحت کنترل باشد تا فقط افراد 

 آموزش دیده ذیصالح مجاز به ورود به محوطه باشند.

 :وسایل حفاظت فردی افراد برق کار 

 و بدون دکمه و زیپ فلزی باشد. لباس کار افراد برقكار باید از پارچه نخی -

لباس کار افراد برقكار تا حد امكان باید فاقد الیاف پالستیكی یا دارای درصد بسیار کمی باشد تا قابلیت  -

 اشتعال آن پایین آید.

ها و دکمه های لباس کار باید تا حد امكان دارای آستین بلند و دکمه سرمچ باشد و هنگام کار آستین -

 اشد.لباس بسته ب

کفش کار افراد برق کار باید بدون پنجه آهنی یا فوالدی باشد و تا حد امكان از رویه چرمی و کف  -

 ها را بپوشاند. پا الستیكی آجدار استفاده شود و ساق آن نیمه چكمه یا پوتین باشد تا

از ایجاد شوک  کاله ایمنی برق کاران باید در مقابل جریان الكتریسیته عایق الزم را داشته باشد تا -

 الكتریكی در ناحیه سر پیشگیری شود.

 برای کار بر روی شبكه های برق باید از دستكش الستیكی عایق با قدرت عایقی مناسب  استفاده شود. -

دار دستكش باید دارای ساق بلند باشد تا مچ و قسمت باالی آن را برای کار بر روی شبكه های برق -

 بپوشاند.
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 اهمیت و لزوم استفاده از

 وسایل حفاظت فردی
Personal Protective Equipment(PPE) 
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 ریف اتع

  وسیله حفاظت فردی :

آمیز در محل کار آور محیط کار و تقلیل اثرات مخاطرهاي است که براي حذف تماس مستقیم با عوامل زیانوسیله

 شود.توسط فرد استفاده مي

 مقرراتقوانین و 

 قانون کار جمهوری اسالمی ایران 90ماده 

کلیه اشخاص حقیقي یا حقوقي که بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات 

وسایل را برحسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 ارند و پس از تأیید ، به ساخت و یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.پزشكي ارسال د

 قانون کار جمهوری اسالمی ایران 91ماده 

این قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني  85کارفرمایان و مسؤوالن کلیه واحدهاي ماده 

وسایل و امكانات الزم را تهیه و در اختیار آنان براي تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، 

قرار داده و چگونگي کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزندو در خصوص رعایت مقررات حفاظتي و بهداشتي 

نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداري از وسایل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي 

 باشند.مربوطه کارگاه مي هايدستورالعمل

 1390آیین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب شورایعالی حفاظت فنی 

 ماده  92فصل شامل  4در 

 کاربرد وسایل حفاظت فردی
پیش از استفاده از وسایل حفاظت فردي باید کلیه اقدامات تكنیكي و مهندسي و نیز سازماني براي حذف یا 

آور هرگاه پس از انجام تمامي تمهیدات ممكن، هنوز درصدي از عوامل زیانکاهش مواجهه با خطر صورت پذیرد و 

غیرقابل قبول براي محیط کار باقي ماند، استفاده از وسایل حفاظت فردي متناسب با نوع کار و خطر موجود، به 

 عنوان آخرین مرحله ضروري است. 

آور است. سپس، بر اساس و عوامل زیانگام اول در انتخاب وسایل حفاظت فردي، آنالیز و ارزیابي خطرات 

 پذیرد:اطالعات تكمیلي شامل موارد ذیل انتخاب الزم صورت مي

 سازماندهي محل کار 

  شرایط آب و هوایي 

 خطرات دیگر غیر از آنچه که مدنظر وسیله حفاظت فردي منتخب است 

 هاي کاربرویژگي 

 المتي کارگران بگذاردتواند اثرات سوء بر روي سزمان کار و سایر شرایطي که مي 
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 های عمومی وسایل حفاظت فردیویژگی
هاي مشترکي برخوردار و سپس به فراخور نوع وسیله و کاربرد آن داراي کلیه وسایل حفاظت فردي باید از ویژگي

ها هاي عمومي آننامه وسایل حفاظت فردي مرتبط با ویژگيهاي اختصاصي باشند. برخي از مواد آیینویژگي

 رتند از:عبا

  .وسایل حــفاظت فــردي باید عاري از هرگونه لبـه تیز، زائده، شكستگي و یا دیگر عیــوب باشد

 نامه وسایل حفاظت فردي(آیین 11)ماده 

 وکارایي  تغییري در خصوصیات يشرایط محیط اي باشد کهجنس کلیه وسایل حفاظت فردي باید به گونه

 ه وسایل حفاظت فردي(نامآیین 12)ماده. ها ایجاد نكندآن

 اي باشد بدن هستند باید به گونه با پوست مستقیم که در تماس جنس آن دسته از وسایل حفاظت فردي

 نامه وسایل حفاظت فردي(آیین 13)ماده . پوست نگردد موجب تحریك و حساسیت که

 وده وسالم، بهداشتي، گیرد باید متناسب با نوع کار بوسایل حفاظت فردي که در اختیار کارگران قرار مي

 نامه وسایل حفاظت فردي(آیین 14تمیز، کامل و آماده استفاده باشد. )ماده

 اي پایدار، بایست بر روي تـمامي وســایل حـفاظت فردي به گونهاطالعات مشروحه ذیل مي 

 گذاري گردد و به وضوح قابل رویت باشد: نشانه

 نام یا عالمت مشخصة کارخانة سازنده -الف

 نام کشور سازنده -ب

 و در صورت نیاز تاریخ انقضاءساخت  ماه سال و -ج

  کاربردنوع  -د

 استانداردي که بر اساس آن ساخته شده است -ھ

 نامه وسایل حفاظت فردي(آیین 15)ماده

 بایست به همراه کننده وسایل حفاظت فردي ميو یا هر نوع اطالعات مورد نیاز مصرف روش استفاده

 نامه وسایل حفاظت فردي(آیین 16گردد. )ماده محصول ارائه 

  وسایل حفاظت فردي باید براحتي قابل استفاده بوده و ضمن تأمین ایمني کامل نباید مانع انجام کار

 نامه وسایل حفاظت فردي(آیین 17گردد. )ماده 

 
 
 
 

 

 انواع وسایل حفاظت فردی 

 کاله ایمنی

هاي ساختماني و جنگلداري نعت برق، کارگاهها در صنعت نظیر معدن، صدر اکثر کارگاه

ترین خطرات ناشي از صدمات مكانیكي ناشي از سقوط اشیاء خطر صدمه به سر کارگران همواره وجود دارد. جدي

 از باال و یا برخورد سر کارگر با اشیاي ثابت هستند. 

 کند. هاي باالي سر در مقابل صدمه محافظت ميکالهي است که از قسمت
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هاي ایمني با توجه به نوعشان حفاظت از سر را در برابر عوامل خطرناک دیگر مانند شوک الكتریكي، نیروهاي کاله

 کنند. فشاري معكوس، پاشش ذرات فلز مایع و دماي باال تأمین مي

هاي چشم و توان به عنوان ابزار نصب وسایل حفاظت فردي دیگر از جمله محافظهاي ایمني را ميهمچنین کاله

صورت، تجهیزات محافظ دستگاه تنفسي، محافظ گردن و تجهیزات 

 پشتیباني مانند المپ بكار برد. 

 های مختلف کاله ایمنیقسمت

کاله را تشكیل  يمحكم که شكل کلي با سطح نرم ول يا ماده : پوسته

  دهد. يم

  اطراف پوسته هکنار :لبه

از  يمشخص ياز وسایل که در جا يکامل همجموع :تجهیزات داخل کاله

 شود.  يم يسر قرار گرفته است و سبب جذب انرژ يکاله بر رو

  گیرد. يقرار م ياز تجهیزات کاله که دور تا دور سر و پیشان يتمقس :بند سر

  گیرد. يسر و در زیر کاله قرار م هکاس يکه بر رو يقسمت قابل تنظیم یا ثابت از تجهیزات کاله ایمن :کالف

آن پشت سر و  يها بوده و جاشوک ها وذب ضربهااست که ج يیا هر نوع بند محافظ يمبند چر :بند ضربه گیر

 بند سر قرار دارد.  يبر رو

پوسته کاله  يداخل هبوده و در الی يجنبش يذب انرژاساخته شده که در حین ضربه ج ياز مواد :الیه محافظ

  شود.يبكار گرفته م يایمن

کاله واقع شده و امكان گردش هوا را در آن فراهم  هست که در پوستا يهایسوراخ :های تهویه هواسوراخ

  کند. مي

گردن و وسایل اتصال  د پشتـچانه، محافظ گردن، بنـي د چرمـاز کاله را مانند بن يهر جزی: وسایل جانبی

  نامند.مي يوسایل جانب رود،يبكار مي براي نصب المپ و کابل را که براي منظور خاص
 

 

 هاویژگی

ساخت کاله، باید با کیفیت باال و بادوام باشد. بدین صورت که پس از قرار گرفتن  دراستفاده مورد واد م •

در شرایط محیطـي مثل نور خورشید، سرما، گرد و غبار، لرزش، باران و تماس با پوست نباید تغییري در 

با سر است، نباید از موادي  براي آن بخش از تجهیزات کاله که در تماسخصوصیات مربوط به آن حاصل شود. 

 استفاده شود که در تماس با پوست موجب تحریك و حساسیت گردد. 

پوسته بایستي تا آنجا که ممكن است از لحاظ قدرت و استحكام در همه جاي کاله یكنواخت باشد و یك ناحیه  •

هایي که در ا برآمدگيبخصوص نباید تقویت شده و محكم شود. به استثناي افزایش تدریجي در ضخامت پوسته ی

محل اتصاالت وسایل جانبي بوجود آمده، نقاط دیگر نباید تقویت شده یا برآمده باشند. سطح خارجي پوسته باید 

 لبه تیز باشد. فاقد

 .براي حفاظت سر در برابر سوختگي و اشعه ماوراي بنفش از یك کاله زیر کاله جوشكاري باید استفاده شود •
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 دار براي محافظت در برابر پاشش قطرات مذاب استفاده شود.اید از کاله ایمني لبهگري بدر عملیات ریخته •

اگر یك کاله ایمني در معرض ضربه نیروي بزرگي قرار گیرد، نباید مجدداً استفاده شود؛ حتي اگر آثار ظاهري  •

 صدمه روي آن مشاهده نشود.

 

 موارد مهم در انتخاب کاله ایمنی

 اي نوک تیز یا پاشش ذرات فلزات مایع(خطرات محیط کار )سقوط اشی 

 ویزه دما(شرایط جوي مكان استفاده از کاله ایمني )به 

 توانایي تنظیم با اندازه سر کارگر 

 هاي الینفك کاله ایمني مورد استفاده در کارگاه )مانند امكان استفاده از محافظ گوش(ویژگي 

 

ترین دهند که مهم، ویژگي حفاظتي خود را ازدست ميهاي ایمني به مرور زمان تحت تأثیر عوامل مختلفکاله

هاي دروني ، صدمات مكانیكي، تنش (UV)ها عبارتند از: پرتوهاي خورشیدي، مخصوصاً طیف ماوراي بنفش آن

 ها و تضعیف خواص مواد به دلیل شرایط محیط کار.پالستیك
 

 

  مواد مرتبط با کاله ایمنی در آیین نامه وسایل حفاظت فردی

 ه ایمني باید از مواد مقاوم در برابر احتراق ساخته شده و دربرابر ضربه و نفوذ اجسام تیز و برنده از کال

 نامه وسایل حفاظت فردي(آیین 29مقاومت کافي برخوردار باشد. )ماده 

 ایمن بوده و از نظر وزن و جایگیري اصول و  شود، بایدنصب مي ایمني جانبي که بر روي کاله وسایل

 نامه وسایل حفاظت فردي(آیین 30)ماده  ن ایمني رعایت گردند.موازی

 نامه وسایل حفاظت آیین 31)ماده  باشد.در داخل پوسته کاله ایمني ممنوع مي فلزي قطعاتاز  استفاده

 فردي(

 32ها تعویض گردند. )ماده بایدبه محض مشاهده عالیم فرسودگي در تجهیزات داخلي کاله ایمني، آن 

 وسایل حفاظت فردي(نامه آیین

  نامه وسایل آیین 33)ماده  مانع دید اطراف و یا استفاده از عینك شود. کاله ایمني نباید جلویيلبه

 حفاظت فردي(

 گرم بوده و در صورت اضافه شدن وسایل  400ایمني به انضمام کالف آن باید حداکثر  وزن کاله

-آیین 34)ماده  شود. بیشتر  گرم 430از  نبایدبند چرمي چانه و غیره( ،سپر محافظ صورت ،)المپجانبي

 نامه وسایل حفاظت فردي(
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 های پامحافظ

هاي ساختماني، صنایع ماشیني و متالورژي و معادن کارگران در معرض خطرات ها مانند کارگاهدر اکثر کارگاه

ه یا به شرایط محیطي فضاي کار صدمه به پا قرار دارند. این خطرات مستقیماً به نوع کار و اثرات مضر کف کارگا

شوند. با توجه به طراحي ، مواد بكاررفته و تجهیزات حفاظتي اضافي ، پایپوش ایمني محافظت در برابر مربوط مي

، محافظت در برابر صدمات صدمات مكانیكي مختلف نظیر سوراخ شدن زیره کفش، صدمه یا برخورد سرپنجه

 کند. ، محافظت در برابر شوک الكتریكي و غیره را تأمین ميحرارتي ناشي از دماهاي پایین یا باال

 شوند:بندي ميهاي پا به سه گروه زیر طبقهمحافظ

 کفشي است که به سرپنجه ایمني مجهز است. کفش ایمنی:

  کند. ژول محافظت مي 200 حداقل با انرژي برخوردي  اي که سرپنجة پا را در برابر ضربه قطعهسرپنجه ایمنی :

 کفشي است که به سرپنجه محافظ مجهز است. محافظ:کفش 

 کند. ژول محافظت مي 100 حداقل با انرژي برخوردي  اي که سرپنجة پا را در برابر ضربه قطعهسرپنجه محافظ: 
طریقي در کفش تعبیه شده باشند که فقط با آسیب رساندن و پاره کردن آن هباید ب ایمني و محافظهاي  سرپنجه

ها سرپنجة ایمني داخلي بكار رفته هاي ایمني)به غیر از تماماً الستیكي( که در آن. کفشا خارج کردها ربتوان آن

 کنند, باشند. است, باید داراي آستر یا بخشي از جنس رویه که به عنوان آستر عمل مي

 : این نوع کفش ویژگي حفاظتي دارد؛ اما داراي سرپنجه ایمني یا محافظ نیست.کفش کار

بسته  و پوشاندمي را کفش روي تا شلوار لبه بین خالي فضاي فاصل حد که است فردي حفاظت وسیله عينو گتر:

 .شودمي تهیه مختلف هاياندازه و جنس از فعالیت نوع به
 

هاي ایمني، محافظ و کفش براي کارهاي ویژه در برخي از مشاغل، پایپوش باید عالوه بر الزامات عمومي پایپوش

اي، نشانان، کفش موتورسواران حرفهخاصي را نیز متناسب با ویژگي شرایط محیط کار مثل کفش آتش کار، الزامات

 هاي ناشي از اره زنجیري دستي و کفش محافظ در برابر مواد شیمیایي برآورده سازد.کفش محافظ در برابر بریدگي

 
 عالمتگذاری 

هاي ها براساس عالمتکلیة کفش

هایشان ذیل برحسب ویژگي

 .شوند عالمتگذاري مي
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 عالمت نوع محافظت

 P مقاومت در برابر نفوذ اجسام تیز

 C تهیهادي الكتریس

 A ضد الكتریسیتة ساکن

 HI عایق در برابر گرما

 CI عایق در برابر سرما

 E گیري ناحیة پاشنه ضربه

 WA مقاوم به نفوذ آب

 M حفاظت از پا

 AN حفاظت از قوزک پا

 

 زو  حفاظت دست و با

ها حفاظت از دست و بازو را عهده دارند. دستكشهاي حفاظتي، نقش محافظت اولیه از دست و بازو را بهدستكش

کنند. حایز اهمیت ها به اندازه کافي بلند باشد، مچ دست و بازو را هم محافظت ميکنند و اگر مچ آنتأمین مي

ها، دقت و ناسب سرعت عمل و مهارت کار دستها عالوه بر دارا بودن ویزگي حفاظتي ماست که دستكش

محدود نكند. زیرا استفاده نامناسب از دستكش و کاهش سرعت عمل  (grip)استحكام گرفتن وسیله با دست را 

 دنبال داشته باشد. -تواند خطراتي را بهمي

دستكش باید در  شود، پوشیدن و درآوردنها از دستكش استفاده ميهاي خطرناکي که در آنبه دلیل موقعیت

ترین زمان ممكن انجام شود. همچنین ضروري است سایز دستكش متناسب با دست فرد انتخاب شود. کوتاه

-هاي یك انگشتي، سه انگشتي و پنج انگشتي بر اساس میزان دقت مورد نظر در کار صورت ميانتخاب دستكش

 پذیرد.

اي استفاده کند. به عنوان هاي ویژهباید از دستكش اگر کارگر در معرض صدمات جدي از ناحیه دست قرار دارد،

ها براي حفاظت در برابر هاي زنجیري را نام برد. این دستكشهاي ساخته شده از زرهتوان دستكشمثال، مي

 روند. کار ميها و ضربه چاقوهاي دستي  و نیز چاقوهاي برقي بهبریدگي

کنند، مثال دیگري هاي زنجیري دستي را فر اهم ميکار با اره هایي که حفاظت در برابر بریدگي ناشي ازدستكش

هاي ناشي از ها را در برابر بریدگيها دستباشند. این دستكشهاي ویژه مياز دستكش

 کنند.سرخوردن، قفل شدن یا شكستن زنجیر محافظت مي

بافته  هاي نخيها یا پارچههاي محافظ در برابر خطرات حرارتي اغلب از پارچهدستكش

هاي مقاوم در برابر حرارت هاي آلومینیومي و چرمشوند. پارچهشده و نخ پشمي تهیه مي

هاي محافظ در گیرند. چرم گاو در طراحي دستكشنیز بدین منظور مورد استفاده قرار مي

-و یا پارچه توان از پالستیك یا الستیكها را ميگیرند. همچنین این دستكشبرابر سرما مورد استفاده قرار مي
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هاي بافتني و منسوجات نبافته مانند اکریلیك یا موي مصنوعي پشمي هاي با روکش پلیمري تهیه نمود. از پارچه

هاي ضد آب و ها استفاده کرد. پوستهتوان براي عملكرد عایق حرارتي الیه داخلي دستكشآمید ميیا فوم پلي

 روند.ر ميکاها بهقابل نفوذ در طراحي نوع خاصي از دستكش

ها را در برابر تماس با مواد ها دستهاي چسب ساخته شده از انواع مختلف الستیك یا پالستیكدستكش

ها هاي محافظ در برابر مواد شیمیایي، غالباً پوست را در برابر میكروارگانیسمکنند. دستكششیمیایي محافظت مي

 کنند. نیز حفاظت مي

ا متناسب با نوع خطرات و با در نظرگرفتن الزامات ارگونومیكي کاربران باید هعالوه بر انتخاب مناسب دستكش

ها بتوانند تاریخ مصرف دستكش را تعیین کنند. شرایط استفاده، انبار و نگهداري در خواص حفاظتي دستكش

ن مؤثر است. تغییرات مشاهده شده در مواد دستكش طي مدت استفاده، عالمتي براي کنارگذاشتن و جایگزی

هاي محافظ در برابر مواد شیمیایي مهم است، ویژه در مورد دستكشباشد. این امر بهنمودن آن با دستكش نو مي

ها به دما و رطوبت محیط، تماس با مواد شیمیایي دیگر، زیرا سطح واقعي حفاظت در این گروه از دستكش

 د. فرسودگي مكانیكي دستكش و شرایط فضاي محدود زیر دستكش بستگي دار

 لباس کار 

دارد. بسته ترین وسیله حفاظت فردي است که کارگر را از صدمات و خطرات محیط کار مصون ميلباس کار رایج

 شوند:هاي کار به انواع زیر طبقه بندي ميآور و خطرناک، لباسبه نوع شرایط محیط کار و عامل زیان

 محافظ در برابر عوامل مكانیكي 

 ها و اثرات ضربههاي متحرک دستگاهسوراخ شدن، گیرافتادن در قسمتحفاظت در برابر بریدگي، 

 محافظ در برابر عوامل حرارتي 

 کنند:هاي محافظ در برابر حرارت و شعله کارگر را در برابر اثرات عوامل ذیل حفاظت ميپوشش

 شعله 

 تابش مادون قرمز 

 هاجرقه 

 پاشش ذرات مذاب فلزات 

 پاشش فلزات مایع 

  و سطوح داغتماس با اشیاء 

نشانان و گران، جوشكاران، آتشهاي شغلي که بیشتر در معرض این خطرات هستند، عبارتند از : ریختهگروه

 آهنگران.

 محافظ در برابر عوامل شیمیایي 

خواص لباس محافظ در برابر عوامل شیمیایي باید با ترکیبات آن ماده شیمیایي، نوع و غلظت آن و نیز 

کنند، از این هایي که بدن را کامالً از محیط بیرون جدا ميباس سازگار باشد. لباسشدت اثر آن بر روي ل

هایي که فقط در برابر پاشش تصادفي حجم کمي از مواد شیمیایي محافظت دسته هستند. همچنین لباس

منسوجات  توانند ازها ميها با توجه به کاربرد آنگنجند. این لباسها ميکنند، در این گروه از لباسمي

 بافته، یا منسوجات نبافته با پوشش پالستیكي ساخته شوند. 
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 محافظ در برابر عوامل بیولوژیكي 

هاي مرتبط با کشاورزي، فاضالب و دفع زباله و قرارگرفتن در معرض عوامل بیولوژیكي در بسیاري از کارگاه

افتد و در این شرایط استفاده از مي هاي تشخیص پزشكي و دامپزشكي اتفاقها و آزمایشگاهنیز در بیمارستان

ها باید در برابر نفوذ عوامل عفوني و مسري هاي محافظ مناسب ضروري است. مواد مانع در این پوششلباس

هاي مایع و ذرات معلق در هوا مقاوم باشد. طراحي لباس مقاوم در برابر عوامل بیولوژیكي در سیاالت، آئروسل

 هاي محافظ در برابر مواد شیمیایي است.دارد و مشابه طراحي لباسبه نوع عامل آالینده بستگي 

 نماهاي هشداردهنده شبلباس 

کنند و به هر لباسي که مي تنلباسي است که کارگران براي اینكه توسط افراد دیگر قابل تشخیص باشند، به

اي قابل تشخیص باشد، ینهسادگي از هر رنگ زمخواص انعكاس نور باالیي دارد یا داراي رنگي است که به

شود. بخشي از سطح این نوع پوشاک داراي بندهاي بازتاباننده است. بدین وسیله افراد در تاریكي اطالق مي

براي افراد نزدیك یك منبع نور مثالً راننده یك خودرو که چراغ جلوي آن روشن است، بسیار بیشتر قابل 

 رؤیت خواهند بود.

 تراست رنگ باال بین لباس و محیط کار، افزایش مي یابد.قابلیت تشخیص کارگر با کن

 محافظ در برابر شوک الكتریكي 

 محافظ در برابر تابش الكترومغناطیسي 

هاي الكترومغناطیسي با شدت و فرکانس باال ) در کارگراني که در معرض تماس طوالني مدت با میدان

متر ( هستند، باید از  03/0الي  001/0موج  گیگاهرتز و با طول 300مگاهرتز تا  300محدوده فرکانسي 

هایي اساساً براي کاربران هاي محافظ در برابر پرتوهاي مایكروویو استفاده کنند. چنین لباسلباس

ها، کنند و نیز براي کارگران سرویس و نگهداري فرستندهتجهیزاتي که پرتو مایكروویو منتشر مي

اي، رادارها و غیره هاي مخابراتي ماهوارهه سلولي، سیستمهاي شبكهاي رادیویي، فرستندهایستگاه

 کاربرد دارند.

 محافظ در برابر نفوذ آب 

 ها در آب وجود دارد.این لباس ویژه افرادي است که در حین کار احتمال سقوط آن

 محافظ در برابر سرما 

ي زیر حد استاندارد کار هاي روباز و در دماهاي محافظ در برابر سرما توسط افرادي که در محیطلباس

هاي سرپوشیده فاقد سیستم گرمایشي و در دماي زیر کنند و نیز توسط افرادي که در محیطمي

 شود. ها( استفاده ميکنند )مانند سردخانهاستاندارد کار مي
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 عالیم تصویری نوع حفاظت لباس کار -2جدول
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 م و صورتهای چشمحافظ

ها حفاظت ها و مژهکنند. مثالً، پلكهاي حفاظتي طبیعي، چشم را در برابر عوامل خارجي محافظت ميمكانیزم

کنند. اما، این حفاظت طبیعي چشم در برابر اجسام خارجي، معموالً چشم در برابر ذرات ریز خارجي را تأمین مي

 ن شرایطي حفاظت بیشتر چشم مورد نیاز است. در محیط کار و در زندگي روزمره کافي نیست. در چنی

 چشم محافظ

 :نمایدمي محافظت زیر خطرات برابر در را چشم که است فردي حفاظت وسیله

 سخت اجسام برخورد -1

 نوري ناشي از جوشكاري، نور آفتاب و پرتوهاي لیزر)با هايتابش -2

 میكرومتر( 100 الي 1/0 موج طول

 داغ اجسام و مذاب فلزات -3

 مایعات پاشش و قطرات -4

 غبار و گرد ذرات -5

 گازها -6

 قوس الكتریكي -7

 مخاطرات این از ترکیبي نوع هر و

 

 های چشمانواع محافظ
 با محافظ جانبي یا بدون محافظ جانبي  ایمنيهاي عینك •

 هاگاگل •

 سپرهاي محافظ صورت  •

 سپرهاي دستي جوشكاري •

  کاله مخصوص جوشكاري •

هاي ایمني با دیگر تجهیزاتي که ر معمولي با هدبندهاي مناسب، محافظ ابرو، کاله، نقابسپرهاي صورت به طو

  شود.استفاده مي ،ها وجود داردقابلیت نصب بر روي آن

ها، به منظور حفاظت چشم و بینایي، تجهیزات محافظ چشم و صورت فوق االشاره به سیستم بینایي، عدسي

، فیلترهاي (UV). فیلترها شامل فیلترهاي جوشكاري، فیلترهاي ماوراي بنفشاندها یا فیلترها مجهز شدهشبكه

باشند. تجهیزات محافظ چشم ممكن مادون قرمز، فیلترهاي آفتابي، و فیلترهاي محافظ در برابر پرتوهاي لیزر مي

صورت هاي تمام صورت( یا تجهیزات محافظ سر)سپرهاي است بخشي از تجهیزات محافظ دستگاه تنفسي )ماسك

هاي بینایي، هاي ایمني( باشند. تجهیزات محافظ چشم ترکیبي از یك بخش شفاف )سیستمنصب شده روي کاله

 ها یا فیلترها( و یك قاب)فریم( یا نگهدارنده )شیلدها( هستند.ها، سبكهعدسي

از به حفاظت باالیي هایي که نیهاي چشم دارند. در مكانترین کاربرد را در میان محافظهاي ایمني گستردهعینك

چسبد که اي است که کامالً محكم به صورت کارگر ميگونهها بهوجود دارد، باید از گاگل استفاده شود. ساختار آن
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اي گونههاي ایمني بهنماید. ساختار بیشتر گاگلدر نتیجه محافظت الزم در برابر عوامل بیولوژیكي را تأمین مي

هاي طبي تصحیح بینایي بكاربرد؛ اما، پیش از انتخاب و خرید، تأیید کیفیت دسيها را با عتوان آناست که مي

شود. اگر خطرات موجود حفاظت کل صورت را ایجاب کند، باید از سپرهاي محافظ صورت تجهیزات توصیه مي

 استفاده شود.

 .جانبي محافظ بدون یا جانبي محافظ با درقاب، شده نصب هايعدسي با است چشمي محافظ : حفاظتی تراز با عینک

 86/0 جرم و مترمیلي 6قطر با فوالدي ساچمه با که باشد ايگونه به باید معمولي عینك جانبي محافظ و عدسي

 .دهد نشان خود از را مناسب مقاومت ثانیه بر متر 45 سرعت با گرم

 .کندمحصورمي کامالً را اهچشم ناحیة و گرفته قرار صورت روي بر که است چشمي محافظ :ایمنی تراز با عینک

 86/0و جرم  مترمیلي 6 قطر با فوالدي ساچمه با که باشد ايگونه به باید ایمني هايعینك جانبي محافظ و عدسي

 .دهد نشان خود از را مناسب مقاومت ثانیه بر متر 120 باسرعت گرم

صفحه  .باشد برخوردار باالیي منيای درجه از و پوشانده را صورت تمام که است محافظي  :صورت محافظ سپرهای

 به باید نوع سپر رساند. اینها احتمال نفوذ پاشش سیاالت خطرناک به صورت را به حداقل ميحفاظتي بزرگ آن

 از مناسب ثانیه مقاومت بر متر 190 سرعت با گرم 86/0 جرم و میلیمتر 6 قطر با فوالدي ساچمه با که باشد ايگونه

 .دهدمي نشان خود

هاي حفاظتي یا ایمني و یا با محافظ دستگاه هاي طبي، عینكاست سپرهاي محافظ صورت همراه با عینك ممكن

 تنفسي مورد استفاده قرار گیرند.

هاي نوري مضر و آخرین گروه اصلي تجهیزات محافظ چشم سپرهاي جوشكاري هستند که فرد را در برابر تابش

کنند. این سپرها شامل صفحه محافظ صورت، شابه آن محافظت ميدیگر مخاطرات ناشي از جوشكاري و عملیات م

 ها هستند.سپر محافظ دستي، گاگل،عینك ایمني و نقاب

کند. اگر تجهیزات محافظ چشم نوع حفاظت مورد نظر و ساختار محافظ چشم، خواص حفاظتي آن را تعیین مي

گیرد، باید از فلز مذاب مورد استفاده قرار مي براي حفاظت در برابر برخورد اجسام جامد، پاشش سیاالت و قطرات

ورشدن در دماهاي بسیار باال )تا دماي مقاومت مكانیكي ) در دماهاي پایین و باال(، استحكام و مقاومت به شعله

C°1500 برخوردار باشد. براي تعیین مقاومت وسیله محافظ چشم در برابر تبعات  قوس الكتریكي، باید ویژگي )

هاي طیفي عبور پرتوهاي نوري از عناصر شفاف یكي این مواد مورد ارزیابي قرار گیرد. با سنجش ویژگيعایق الكتر

توان بخشي از طیف نوري را معین کرد که وسیله مورد نظر ها، سیستم بینایي و فیلترها( مي)عدسي عینك

 کند. حفاظت الزم را در برابر آن فراهم مي

 شوند:دو گروه تقسیم مي الزامات تجهیزات حفاظت فردي به

 غیراپتیكي: تمامي اجزاي ساختار -1

 اپتیكي: فقط قسمت مربوط به عدسي چشم -2

باشد، ها ميدهنده نوع حفاظت آنکه نشان 9، یا 8، 5، 4، 3کلیه وسایل محافظ چشم باید توسط یكي از ارقام 

رتبط و شرح مختصري از گذاري شوند. جدول ذیل نوع حفاظت سیستم محافظ چشم، عدد سمبولیك معالمت

 کند.ها را بیان ميهاي کاربرد آنمحل
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 هاهای کاربرد آننوع حفاظت سیستم محافظ چشم، عدد سمبولیک مرتبط و شرح مختصری از محل -جدول

 محل کاربرد نوع حفاظت عدد سمبولیک

مخاطرات ناشي از پرتوهاي ماوراي بنفش،  هایي که فاقد خطرات مكانیكي یامكان کاربرد هاي ابتدایي و معمولي بدون عالمت

 مادون قرمز، مرئي و پرتوهاي خورشیدي مشخص هستند.

 هایي که خطر پاشش یا قطراتي از مایعات وجود دارد.مكان مایعات 3

 وجود دارد. mµ 5تر از هایي که ذراتي با ابعاد بزرگمكان ذرات گردوغبار درشت 4

وجود  mµ 5تر ازهایي که گازها، بخارات، آئروسل، دود و ذرات گردوغبار کوچكانمك گازها و ذرات ریز گردوغبار 5

 دارد.

هایي که احتمال قوس الكتریكي به دلیل اتصال کوتاه در مدار الكتریكي مكان قوس ناشي از اتصال کوتاه  8

 تجهیزات وجود دارد. 

 زات مذاب و نفوذ اجسام جامد داغ به چشم وجود دارد.هایي که احتمال پاشش فلمكان فلزات مذاب و اجسام جامد داغ 9

 

هاي چشمي هستند. با توجه به اینكه عملكرد اصلي ترین قسمت در بیشتر تجهیزات حفاظت فردي عدسيمعمول

آن حفاظت در برابر ضربه است، معموالً تحت عنوان عدسي ضد ضربه نامیده شده و در تجهیزات حفاظتي مانند 

شود. اگر این عدسي چشمي ویژگي محافظت در ها یا سپرهاي محافظ صورت نصب مي، گاگلهاي معموليعینك

 تواند عمل کند. دهد(، به عنوان فیلتر هم ميرا کاهش مي UVبرابر پرتوها را نیز داشته باشد )مثالً شدت پرتو 

بر خطرات پرتوهاي نوري است. ها حفاظت از چشم در برابا صرفنظر از نوع ماده سازنده فیلترها، عملكرد اصلي آن

، تابش (UV)هاي ناشي از جوشكاري، پرتوهاي ماوراي بنفشدر کاربردهاي صنعتي این پرتوها عبارتند از: تابش

-( و پرتوهاي مرئي ناشي از نور خورشید و لیزر. نوع کاربرد فیلترها توسط کد عددي مشخص ميIRمادون قرمز)

 (.  5شود )جدول

به  مشخص هايموج طول محدودة در فرودي نورهاي تابش کاهش براي که است چشمي سيعد نوعي :نوری فیلتر

 .رودمي کار

از  حاصل خطرناک )اشعه( درخشندگي برابر در چشم حفاظت براي که است مخصوصي فیلتر جوشكاری: فیلتر

  رودمي کار به (IR) قرمز مادون و (UV)بنفش  ماوراي اشعه از ايیافتهکاهش تابش و جوشكاري

 شمارة .شودمشخص مي هاآن بنديدرجه شمارة توسط نوري فیلترهاي از عبوري نور هايویژگي :بندی درجه شمارة

 عددي کد . اند شده یكدیگر جدا از تیره خط یك با که باشدمي تیرگي شمارة و عددي کد از ترکیبي بنديدرجه

 ذیل( جدول).باشدمي فیلتر نوع دهندةنشان
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 بندی فیلترهاشماره درجه -جدول

 فیلترهای آفتابی)نور خورشید( فیلترهای مادون قرمز فیلترهای ماورای بنفش فیلترهای جوشكاری

 6کد عددی  5کد عددی  4کد عددی  3کد عددی  2کد عددی شماره تیرگی

 بندیشماره درجه
2/1 2/1-2 2/1-3 2/1-4 1/1-5 1/1-6 

4/1 4/1-2 4/1-3 4/1-4 4/1-5 4/1-6 

7/1  7/1-3 7/1-4 7/1-5 7/1-6 

2 2-3 2-4 2-5 2-6 

5/2 5/2-3 5/2-4 5/2-5 5/2-6 

3 3-3 3-4 1/3-5 1/3-6 

4 4-3 

 

4-4 1/4-5 1/4-6 

a4 

5 5-3 5-4 

 

  

a5 

6  6-4 

 a6 

7 7-4 

a7 

8 8-4 

9 9-4 

10 10-4 

11  

12 

13 

14 

15 

16 

 

 گیرد. گذاري مربوط به فیلترهاي محافظ در برابر پرتوهاي لیزر را دربرنميقابل توجه است که جدول فوق نشانه

 

 مفهوم کدهای عددی فیلترهای نوری -جدول
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

فیلترهاي مخصوصي هستند که جهت حفاظت در برابر تشعشع و تابش موج کوتاه  :IR فیلترهای مادون قرمز

 روند. مادون قرمز به کار مي

 مفهوم کد عددی

 فیلترهاي جوشكاري بدون کد عددي

 شبنف يفیلترهاي ماورا 2

 بنفش با تشخیص خوب رنگ يفیلترهاي ماورا 3

 فیلترهاي مادون قرمز 4

5 
خصوصیت جذب  فیلترهاي آفتابي بدون

 مادون قرمز

6 
فیلترهاي آفتابي با خصوصیت جذب مادون 

 قرمز
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و تیرگي  4شماره درجه بندي فیلترهاي مادون قرمز شامل کد عددي : ندی فیلترهای مادون قرمزبشماره درجه

 باشد. مي 10الي  2/1مربوط به این فیلترها از 

 يرافیلترهاي مخصوصي هستند که جهت حفاظت در برابر تشعشع و تابش ماو: UVبنفش  یفیلتر تابش ماورا

 .  روندبنفش به کار مي

و شماره  3یا  2بنفش شامل کد  يبندي فیلترهاي ماوراشماره درجه: بنفش یبندی فیلترهای ماوراشماره درجه

  باشدمي  5الي  2/1از  تیرگي مربوط به این فیلترها
 

 انتخاب فیلترهای جوشكاری

باشد. براي جوش گاز و حافظ دخیل ميبندي این نوع فیلترهاي معوامل زیادي در انتخاب شماره درجه

هاي مربوط به این نوع جوشكاري همچون جوش برنج و برش جت پالسما، انتخاب فیلتر بستگي به تكنیك

-ثر ميؤکن دارد. خصوصیات مربوط به شارها که در طیف ترکیبي نور منتشر شده ممیزان جریان شعله پخش

 بك در نظر گرفته شود. باشد باید به هر حال در جوشكاري آلیاژهاي س

 ،جریان الكتریكي عاملي  براي جوش قوس، شیارتراشي با قوس الكتریكي و برش جت پالسما

براي جوش قوس، نوع قوس الكتریكي و نوع فلز اصلي که  ،باشد. عالوه بر اینضروري براي تولید مي

 باید مورد توجه قرار گیرد. نیز گیرد جوشكاري بر روي آن انجام مي

ها قابل مالحظه ولي ارزیابي این وجود دارد که اثر آننورهاي موضعي و عامل انساني  ظیرل دیگري نعوام

  است.اثرات مشكل 
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 های گازیمقررات ویژه برای فیلترهای مورد استفاده در جوشكاری

  .دگردنیز حك مي aگذاري بر روي این فیلترها به دنبال شماره تیرگي، حرف براي نشانه
 

  های مورد نیاز در جوشكاریشماره تیرگی و توصیه -جدول

 فرآیند جوشكاری یا 

 های مشابهتكنیک

 جریان بر حسب آمپر

5/0   5/2     10      20       40      80      125    175     225     275    350    450 

      1         5        15    30       60      100     150    200    250     300    400    500 
                         

 

 14 13 12 *11 10 9  (الكترودهای پرکننده)پوشاننده
  

MIG   14 13 12 *11 10  بر روی فلزات سخت 

 

MIG  15 14 13 12 *11 10  سبک برروی آلیاژهای 
 

TIG  14 13 12 11 10 9  بر روی فلزات و آلیاژها  
 

MAG  10 11 12 13 14 16 
 

 15 14 13 12 11 10  شیارتراشی با قوس هوا
 

  13 12 11  برش جت پالسما
 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6-5-4 جوشكاری با قوس میكروپالسما

 

                         

5/0   5/2     10      20       40      80      125    175     225     275    350    450 

      1         5        15    30       60      100     150    200    250     300    400    500 

 بندي کوچكتر یا بزرگتر استفاده نمود.  بسته به شرایط استفاده از فیلترها مي توان از فیلترهایي با شماره درجه 

  رود .ها و غیره بكار ميبراي فوالد ، مس و آلیاژهاي مربوط به آن "فلزات سخت  "عبارت 

 شود. دارمربوط به مواردي است که در عملیات جوشكاري دستي، چنین جریاني معموالً استفاده نميتوجه : نواحي سایه 

 

 

 

 های چشم و صورتشرایط عمومی محافظ

 هاي تیز یا دیگر عیوبي باشد که احتمال ، لبهزدگيده یا بیرونیمحافظ چشم باید عاري از هر گونه زا

 ایجاد آزار یا آسیب را فراهم آورد. 

 نباید از موادي ساخته  ،باشندهاي چشم که در تماس با صورت یا دیگر اعضا ميهر قسمتي از محافظ

 شده باشد که باعث تحریك پوست شود. 

  عاري از هر گونه نقص قابل توجهي  میلیمتر، عدسي باید 5به جز حاشیه نازکي از عدسي به پهناي

ریزي شده، دانه دانه هاي قالبهاي نامشخص فرورفتگي، عالمتنقص هاي هوا، خراشیدگي،همچون حباب

هاي وارد شده در عدسي که احتمال ضعف بینایي را در استفاده از آن شدن، حرکت موجي یا ناخالصي

  آورد، باشد.بـه وجود مي
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 ًاي که به کاهش انعكاس نور به داخل کاله از طریق تنگ و محكم باشد به گونه کاله ایمني باید کامال

 فضاي بین پوسته و سر کمك کند.

 تواند باعث شكستن آن شود، عدسي داراي شماره تیرگي باید از ضربه و تغییرات ناگهاني دما که مي

 محافظت شود.

 دار یا کثیف ود. اگر عدسي پوشش خشبراي محافظت فیلتر عدسي تیره، باید از یك پوشش استفاده ش

 شد، آن را باید تعویض نمود.

 

 محافظ دستگاه تنفسی

تجهیزات   شوند.تجهیزات محافظ دستگاه تنفسي به دو گروه تجهیزات فیلترکردن و تجهیزات تنفسي تقسیم مي

هاي محافظ نیم فیلترماسك ها،فیلترکردن عبارتند از: فیلترها، فیلترهاي گاز، فیلترهاي ترکیبي، نیم فیلتر ماسك

در برابر گازها و ذرات جامد، تجهیزات فیلترکردن تقویت شده و تجهیزات فیلتر کردن به کمك تقویت کردن. 

تجهیزات تنفسي شامل وسیله تنفسي هواي فشرده مدار باز، وسیله تنفسي مدار بسته، انواع اکسیژن فشرده یا 

 ط هواي فشرده با جریان پیوسته. اکسیژن و نیتروژن فشرده و ابزار تنفسي خ

ها و ها از جمله کارایي فیلتراسیون آنانواع مختلف تجهیزات فیلترکردن بر اساس پارامترهاي حفاظتي آن

 کند. ها را تعیین مينشوند که نوع کاربرد آبندي ميظرفیت جذب طبقه

 محافظ وسیله ماسك  :ماسک

دس

 تگاه

تنف

 س

اس

 .رودمي کار به کنندهاستفاده صورت روي به درز حداقل فوظ،بامح فضایي ایجاد براي که ت

 .پوشاندمي چانه را و دهان بیني، چشم، که صورت تمام روي بر است پوششي : کامل ماسک

 .پوشاندمي را چانه و بیني دهان، که صورت، مقابل است پوششي  :ماسک نیم

 .پوشاندمي را بیني و دهان فقط که صورت مقابل است پوششي  :ماسک ربع

 امكان حد در و بیني و دهان دهد ومي تشكیل فیلتر را آن اعظم قسمت یا کل که است ماسكي  :ماسک فیلتر نیم

هاي و آئرسل محلول توانند براي محافظت در برابر آئرسلي از ذرات جامد ها مياین ماسك .پوشاندمي نیز را چانه

   استفاده شوند. ذرات مایع دو نوع آئرسل ذرات جامد و آئرسل هر قابلآبي به صورت جداگانه یا براي حفاظت در م

 

 .گرددمي استفاده و جیوه نیتروژن اکسیدهاي داراي هايمحیط در که است مخصوصي فیلتر  :ویژه فیلتر

 ايهو )پاالیش( براي فیلتراسیون آن از و بوده تعویض قابل که است تنفسي محافظ دستگاه از قسمتي  :فیلتر

 .شودمي استفاده محیط

 هوا در معلق مایع و جامد ذرات غباردار و و گرد هايمحیط در هاآن از که هستند فیلترهایي  :ایذره فیلترهای

 .شودمي استفاده
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 .هستند بخارها و گازها کنندهو جذب شوندمي استفاده گازي هايمحیط در که هستند فیلترهایي  :گازی فیلترهای
 

 های دستگاه تنفسیعمومی محافظهای ویژگی

 درصورت و  استفاده از آلومینیوم, منیزیم, تیتانیوم یا آلیاژهایي که مقادیري از این فلزات را دارند

هایي که گازهاي قابل اشتعال وجود دارد, سبب شعله ور برخورد با یكدیگر ایجاد جرقه نموده و در مكان

هایي که ممكن است ضمن استفاده از ماسك با یكدیگر سمت. بنابراین, قباشدمجاز نمي گردند شدن مي

 برخورد کنند, باید حرکتشان به حداقل برسد. 

 ماسك باید هنگام شستشو و ضدعفوني در برابر ماده توصیه شده از طرف کارخانه  رمواد به کار رفته د

  سازنده آن استحكام الزم را داشته باشند.

 نباید باعث ایجاد سوزش و تحریك پوست ، کننده در تماس است موادي از ماسك که با پوست استفاده

ها هر آور دیگري براي سالمتي در پي داشته باشد. همچنین در مورد نیم فیلتر ماسك شود و یا اثر زیان

کننده از ماسك مضر  شود نباید براي مصرف هاي فیلتر در هنگام تنفس جدا مي نوع موادي که از الیه

  زاحمت کند.باشد و یا ایجاد م

 پذیر در صورت امكان باید به سهولت با دست وصل و محكم شوند. همه اتصاالت تفكیك 

 کننده از ماسك ایجاد خطر کند و یا قابلیت احتراق طبیعي  مواد به کار رفته در ماسك نباید براي استفاده

 ور بماند.  پیوسته شعلهماسك نباید به طور  ،باالیي داشته باشد. هنگام آزمایش بعد از دور کردن شعله

 هاي ضد بخار طراحي شده که به عنوان صفحه دید) عدسي چشمي ماسك ( به کار قلصفحات و ط

  اي مطمئن و مقاوم در برابر نشت گاز روي بدنه ماسك نصب شده باشند. گونهروند, باید به مي

 اي بازدم یا هر مقدار هواي اي که هو گونهروي بدنه ماسك باید حداقل یك دریچه بازدم جاسازي شود به

اما ، اضافي از طریق آن به خارج جریان یابد, ولي وجود یك دریچه دم بر روي ماسك الزامي نیست

اي طراحي شده باشند که بتوانند به سهولت  گونهها باید به ترجیحاً بهتر است وجود داشته باشد. دریچه

 روي ماسك قرار گیرند و در وضعیتي صحیح تعویض شوند.

  امكان قرار گرفتن دریچه بازدم در مسیر تنفسي دم و یا امكان قرار گرفتن دریچه دم در مسیر تنفسي

 هاي دم و بازدم باید در تمامي جهات بدرستي عمل کنند. بازدم نباید وجود داشته باشد و دریچه

 وي آن دریچه در صورتي که روي ماسك دریچه دم تعبیه شده باشد نباید از فیلتري استفاده شود که ر

 دم بكار گرفته شده باشد.

 هاي مكانیكي محافظت شوند.هاي بازدم باید در برابر آلودگي و آسیب دریچه 

 نوع و کالس فیلترها با یكي از سه نشانه باید ، ها بر روي نیم فیلتر ماسكFFP2 ,FFP1، FFP3 

  گذاري شود. نشانه

 ربرد جذب آنها مطابق با توانایي و کابر روي نیم فیلتر ماسك (ها حرفS ) کننده ذرات  به عنوان جذب

 گذاري شود. کننده ذرات جامد و مایع باید نشانه به عنوان جذب ( SLجامد یا حرف) 
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 گذاري  اي باید نشانه همه فیلترها چه فیلترهاي گازي و چه از نوع فیلترهاي ترکیبي یا فیلترهاي ذره

 شوند.

 کالس و کد رنگي فیلترها باید  ،نوع ،روي فیلترهاي گازي و ترکیبي

 مشخص شود.

  بدنه فیلتر باید با کد یا کدهاي رنگي یا با نواري رنگي دور تا دور فیلتر

 (9)طبق جدول گذاري شود. نشانه

  فیلتر نوعNO - P3  تنها برای استفاده در برابر  "باید با جملهNO- P3 

 گذاري شود. نشانه"

  فیلتر نوعHg – P3  گذاري شود .نشانه " ساعت 50حداکثر زمان استفاده  "باید با جمله 

 

 

 کد رنگی و کالس فیلترهای گازی و ترکیبی-جدول
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 هاانواع نیم فیلتر ماسک

 براي محافظت در برابر آئرسلي از ذرات جامد  FFP1مدل  •

 هاي آبي براي محافظت در برابر آئرسلي از ذرات جامد و آئرسل محلول FFP2مدل  •

 براي محافظت در برابر آئرسلي از ذرات جامد و آئرسل مایع با کیفیت جذب باال  FFP3مدل  •

 

 انواع فیلترها

 فیلترهاي ذره اي •

 فیلترهاي گازي •

  فیلترهاي ترکیبي •

 

 

 مقررات عمومی فیلترها

 مي یا به یاي محكم بدون منفذ باشد. این اتصال به صورتي دا گونهاتصال بین فیلتر و بدنه ماسك باید به

وش مخصوص و یا از طریق اتصال پیچشي فیلتر با بدنه ماسك قابل دستیابي است. فیلتر باید به ر

اي طراحي شود که جایگزیني آن به  گونهسادگي و بدون استفاده از ابزارهاي خاص قابل تعویض بوده و به

 پذیر نباشد. روشي دیگر امكان

 هاي مختلف در برابر دما, هنگام استفاده در محیط اي که گونهفیلتر باید از مواد مناسبي ساخته شود به

 رطوبت و مواد فاسدکننده مقاوم و مستحكم باشد. 

 هاي میاني فیلتر باید در برابر مواد خورنده مقاوم باشند.  الیه 

 کننده از ماسك ایجاد کند. مواد بكار رفته در فیلتر به هنگام عبور هوا نباید آسیبي براي استفاده  

 ترین الزامات تجهیزات محافظ دستگاه تنفسي براي نجات این است که باید هواي قابل سيیكي از اسا

 ها را به آساني و به سرعت پوشید. تنفس را براي کاربر تأمین نموده و بتوان آن

 

 ایفیلترهای ذره بندیطبقه

• P1  جذب کننده ذرات جامد  

• P2  جذب کننده ذرات جامد و مایع  

• P3  جامد و مایع با کارایي باال جذب کننده ذرات  

 

 فیلترهای گازی و ترکیبی

کننده ذرات  فیلترهاي ترکیبي, جذب باشند. کننده گازها و بخارهاي مشخصي مي جذب فیلترهاي گازي

. در صورتي که یك فیلتر از نوع ترکیبي باشد هستندپراکنده جامد و یا مایع و گازها و بخارهاي مشخصي 
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با  هاي گازي و ترکیبيانواع فیلتر ها صدق نماید.هر نوع فیلتر جداگانه در مورد آنباید مقررات مربوط به 

 .شوند مشخص مي K, E, B, Aهاي عالمت

  نوعA  گرادسانتيدرجه  65باالتر از  دماي: براي استفاده در برابر گازهاي آلي و بخارهاي با  

  نوعAX : گرادسانتيدرجه  65تر از پایین دمايبراي استفاده در برابر گازهاي آلي و بخارهاي با  

  نوعB آلي غیر نواکسیدکربن و گازهاي و: براي استفاده در برابر م 

  نوعE اکسیدسولفور و  : براي استفاده در برابر دي

 و بخارهاي اسیدي   دیگر گازها

  نوعK  براي استفاده در برابر آمونیاک و مشتقات :

 آلي آن 

 نوعSX :گازها و بخارات ویژه بربراي استفاده در برا 

 

 فیلترهای ویژه

را نیز  P3این فیلترها باید همیشه ویژگي فیلتر نوع 

 داشته باشند.

قابل استفاده در برابر اکسیدهاي   No – P3نوع  •

  Nox, No2, Noنیتروژن مثل 

  قابل استفاده در برابر جیوه Hg – P3نوع  •

 

 محافظ گوش

 ایرماف موجود هستند.  هاي گوش در دو نوع ایرپالگ و محافظ
 

 ایرپالگ

اي ساخته شود که قابلیت جایگیري در مجراي گوش خـارجي را داشـته و از خصوصـیات     گونهپالگ باید به

 ذیل برخوردار باشد:

  باید با وضعیت مجراي گوش خارجي مطابقت داشته و آن را خوب بپوشاند. -1

  باشد.راحتي ااستفاده از آن باید راحت و بدون احساس ن -2

 ي از گوش خارج شود)بیفتد(.حتهنگام استفاده نباید به را -3
 

 گوشی حفاظتی )ایرماف(

اي ساخته شود کـه گـوش را کامـل بپوشـاند و      گونهگوشي باید به

  داراي خصوصیات ذیل باشد:

اي ساخته شود که الله گوش را کامالً بپوشاند  گونهگوشي باید به -1

ذب سـر و صداسـت, داخـل آن را    کـه جـا   و مواد پالستیكي فوم

 پوشانده باشد.
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هاي پر شده از مایع یا نیز باید از تیوب هاي گوشيبالشتك -2

ها باید از طریق تماس مستقیم با هوا ساخته شود. بالشتك

 گوش پوشش قابل قبولي را ایجاد کند. اطراف

باند اتصال گوشي باید از طولي متغیر و قابل انطباق با  -3

رخوردار باشد. قابلیت ارتجاعي آن نیز باید از وضعیت سر ب

 ایجاد هر نوع فشار یا ناراحتي براي سر جلوگیري کند.
 

  مواد مورد مصرف برای ساخت گوشی و پالگ
 

 این مواد باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد:

اي باشد که  گونهسختي و قابلیت ارتجاعي آن باید به ،سفتي -1

 وسایل باشد. مناسب کاربرد این نوع

هایي که مستقیماً با ویژه در قسمتهمواد مورد استفاده ب -2

زائي داشته باشد.  نباید اثرات منفي و بیماري ،پوست تماس دارد

 زدائي داشته باشند. ضمناً این مواد باید قابلیت عفونت

 باشد.زدائي داشته  نگ پوشانده شود و قابلیت عفونتز دهاي فلزي باید با مواد ضبخش -3

 

 در برابر سقوط از ارتفاع تظافتجهیزات ح

متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد، کار در  2/1هر کار یا فعالیتي که موقعیت انجام آن، در ارتفاع بیش از 

شود. منظور از سطح مبنا، اولین سطح زیرین جایگاه کار یا سكوي کار در ارتفاع است که به صورت ارتفاع تلقي مي

هاي ساختماني، مهندسي برق و مخابرات بدین هایي نظیر کارگاهش یافته است. کار در ارتفاع در مكانایمن گستر

 شود. هاي محافظت در برابر سقوط از ارتفاع، تنها راه حفاظت کارگران محسوب ميمعني است که غالباً سیستم

 انواع سقوط

ها مورد ونگي حذف یا به حداقل رساندن آنپیش از تهیه سیستم حفاظتي در برابر سقوط باید خطرات و چگ

 شوند:ارزیابي قرار گیرد.  لذا باید نوع سقوط مشخص باشد. انواع سقوط به صورت ذیل تعریف مي

 سقوط آزاد -الف

سقوط آزاد به معني عمل سقوط است قبل از اینكه سیستم مهار سقوط فردي آغاز به اعمال نیرو کند و 

داري است که امكان گام برداشتن روي در جهت عمودي و روي سطح شیب  mm600 تر ازمیزان این سقوط بزرگ

 هاي دستگیره وجود ندارد.آن بدون کمك گرفتن از میله

 سقوط آزاد محدود شده -ب

منظور از سقوط آزاد محدود شده، عمل سقوط است قبل از اینكه سیستم مهار سقوط فردي آغاز به اعمال 

داري است که امكان در جهت عمودي و روي سطح شیب mm600تر یا مساوي قوط کوچكنیرو کند و میزان این س

 هاي دستگیره وجود ندارد. گام برداشتن روي آن بدون کمك گرفتن از میله

 سقوط محصورشده-پ
گاهي، طول این نوع سقوط به معني سقوط در جایي است که سقوط فرد با عملكرد یك وضعیت مناسب تكیه

 شود. ستم محدودکننده سقوط،  محدود ميلنیارد و سی
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 سقوط کامالً جلوگیری شده)حذف شده( -ت
این نوع سقوط موقعیتي است که در آن با استفاده از یك سیستم محدودکننده که به کاربر اجازه دسترسي 

 .دهد، از خطر سقوط از ارتفاع کامالً جلوگیري شده استاي با خطر سقوط از ارتفاع را نميبه منطقه

بندي توان با توجه به نوع عملكرد در انواع مختلف طبقههاي محافظت در برابر سقوط از ارتفاع را ميسیستم

 نمود:

   13به منظور مهار سقوط -1

 14به منظور استقرار محل کار -2

  15به منظور جلوگیري از سقوط -3

  16به منظور کنترل فرود آمدن کارگر -4

  17به منظور دسترسي به فضاي محدود -5

 مهار سقوط هایسیستم
ها اجازه حذف خطرات سقوط آزاد را شوند که ساختار آنهایي استفاده ميهاي مهار سقوط در کارگاهسیستم

کند، با محدودکردن نیروهاي اعمال شده روي دهد. عملكرد اصلي سیستم این است که سقوط را مهار مينمي

خورد با اشیاي خطرناک روي خاک یا کف کارگاه دهد، فرد را در برابر بربدن انسان اثرات سقوط را کاهش مي

دهد که کارگر بتواند تا زمان کند و در طي سقوط و بعد از مهار آن، بدن را در وضعیتي قرار ميمحافظت مي

 دریافت کمك در موقعیتي ایمن منتظر بماند. 

 گاهي وصل شوند.چنین تجهیزاتي حتماً باید به یك نقطه ثابت تكیه

گاه، اتصاالت و جاذب اصلي تشكیل شده است که عبارتند از تكیه سقوط از سه زیرمجموعهیك سیستم مهار 

 ضربه و نیز هارنس تمام بدن. 

 

 های مهار سقوطالزامات عمومی سیستم

هاي مهار سقوط باید دقت شود که وسیله مورد نظر برگه اطالعاتي شامل موارد زیر به براي تهیه سیستم

 همراه داشته باشد:

 م و آدرس سازنده نا -

 اطالعات انبارداري، استفاده، تمیزکردن، نگهداري، سرویس و ضدعفوني  -

                                                 
13
Fall arrest system 

14
Work positioning 

15
Restraining falls 

16
Controlled descent system 

17
Confined-space access system 
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هاي حفاظتي وسایل هاي انجام شده براي ارزیابي سطوح یا کالسکارآیي بدست آمده از نتایج آزمون -

 حفاظت فردي مورد نیاز

 جایگزیني مناسب هايتواند همراه وسیله مورد نظر بكار رود و ویژگيوسایل جانبي که مي -

 هاي کاربردهاي حفاظتي مناسب براي سطوح مختلف خطر و مربوط به محدودیتکالس -

 تاریخ انقضاي وسیله و برخي از اجزاي آن -

 بندي مناسب براي حمل وسیله بسته -

 هاگذاريمفهوم نشانه -

 کننده کاالدر صورت امكان، مراجع تأمین -

 هاي کااله تأییدیهنام، آدرس و شماره شناسایي مراجع مربوط ب -

همچنین وسیله حفاظتي مهار سقوط باید شامل یك هارنس بدن)ابزار محدودکننده بدن( و یك سیستم 

اي طراحي، ساخته شده یا گونهها باید بهگاهي ایمن متصل است، باشد. این سیستماتصال که به یك نقطه تكیه

 ند:مورد استفاده قرار گیرند که شرایط ذیل را برآورده ساز

در جایي که کاربر ممكن است از جراحت بدن رنج ببرد، یا اجزاي وسیله ممكن است باز یا بسته شوند و  -

 در نتیجه کاربر سقوط کند، نیروي ترمز نباید به حد آستانه برسد.

 بعد از فعال شدن وسیله حفاظتي، احتمال سقوط آزاد کاربر از سكوي کار باید حداقل باشد. -

 اي باشد که از برخورد با موانع جلوگیري شود.گونهبدن در حال سقوط باید بهحالت مورد انتظار  -

عالوه بر این، باید اطمینان حاصل نمود که با استفاده از این وسیله، کاربر در انتهاي توقف در وضعیت 

مكان امن برسد یا  اي باشد که به کاربر اجازه دهد یا خودش بهگونهصحیحي قرار گیرد. نقطه انتهایي کاربر باید به

 بدون خطر اضافي منتظر نجات بماند.

 هاي مفیدي را در خصوص موارد ذیل مشخص کند:همچنین در برگه اطالعات، سازنده باید داده

گاهي امن و نیز حداقل فاصله آزاد براي سقوط ایمن زیر سیستم مهار مشخصات مورد نیاز نقطه تكیه -

 سقوط

  دهندهبدن )هارنس بدن( و نحوه اتصال آن به سیستم اتصالنحوه پوشیدن وسیله محدودکننده 

  های استقرار در محل کارسیستم
کنند. هاي استقرار محل کار تجهیزاتي هستند که فرد را در برابر سقوط از ارتفاع محافظت ميسیستم

ي که کامالً راحت، ها، استقرار کارگر در وضعیتي است که بتواند هر دو دستش را بكارگیرد؛ در حالعملكرد آن
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کنند یا سایر اند که افرادي را که روي خطوط برق کار مياي طراحي شدهگونهها بهحمایت شود. این سیستم

ها نوعي محدودکننده به نماید.   این سیستمکارگراني را که در ارتفاع مشغول کار هستند، محافظت مي

دهند کارگر به مكاني برسد که شوند، زیرا اجازه نميآیند که براي جلوگیري از سقوط استفاده ميحساب مي

 اند.ها براي مهار سقوط طراحي نشدهاحتمال سقوط وجود دارد. این سیستم

توان به عنوان کمربند محدودکننده یا بالعكس کمربند محدودکننده را یك کمربند استقرار در محل کار را مي

 رد. به عنوان کمربند استقرار در محل کار بكار ب

لنیاردهاي محدودکننده یا استقرار در محل کار که با یك کمربند محدودکننده استفاده شده و حرکت افقي 

کنند، به طوري که نتواند به موقعیتي دست یابد که از ارتفاع سقوط کند، گاه محدود ميکارگر را از نقطه تكیه

جایي روي یك سطح افقي یا یك شیب با زاویه افق رود جابباید زماني مورد استفاده قرار گیرند که انتظار مي

 درجه انجام شود 15کمتر از 

در لنیاردهاي قابل تنظیم ماکزیمم طول ممكن باید در حدي باشد که هرگز به کارگر اجازه قرار گرفتن در 

 وضعیتي که احتمال سقوط از ارتفاع وجود دارد، را ندهد.

 ندهای استقرار در محل کار و لنیاردهای محل کاراطالعات ارایه شده توسط سازنده برای کمرب

 ها براي چگونگي رسیدن به ابعاد بهینه و مناسبها و دستورالعملجزئیات اندازه -الف

 روش صحیح بستن کمربند -ب

 ها و اجزاي تنظیم در هنگام استفادهنیاز اساسي براي بازبیني منظم بست-پ

ها و یك حالت واضح و بدون ابهام که هدف هر یك اط به آنشناسایي اجزاي ارتباطي، روش صحیح ارتب -ت

 از عناصر ارتباطي را مشخص کند.

هشدار مبني بر  اینكه این تجهیزات براي هدف مهار سقوط مناسب نیستند و ممكن است الزم باشد  -ث

برابر  هاي کاري به روش گروهي صورت پذیرد یا وسایل حفاظت فردي براي محافظت درسازماندهي موقعیت

 سقوط از ارتفاع مورد استفاده قرار گیرد.

گاه را در سطح یا نحوي که نقطه تكیهراهنمایي براي موقعیت و یا تنظیم لنیاردهاي تثبیت موقعیت، به -ج

 6/0ها محدود به حداکثر دارد و لنیاردها سفت و کشیده هستند و نیز حرکت آزاد آنميباالي سطح کمر نگه

 متر است.

 اي کارآ و ایمنگونهاجراي عملیات نجات بهنحوه -چ

هاي محدودیت مواد در تولید یا اتفاقاتي که ممكن است در عملكرد ابزار اثر بگذارد، شامل: دما، اثر لبه -ح

 وهوایي.هاي شیمیایي، هدایت الكتریكي، بریدن، سایش، پرتوهاي ماوراي بنفش و سایر شرایط آبتیز، معرف

 آوردعفوني کردن بدون اثر زیانروش تمیزکردن و ض -خ

 روش محافظت کاال در هنگام نقل و انتقال -د

 ها )معناي هر نشانه روي کاال(گذاريشرح نشانه -ذ

 هانظر فرسایش و آسیبنیاز به کنترل کامل کمربند و لنیاردهاي همراه قبل از استفاده از نقطه -ر

 های بازدارنده )جلوگیری از سقوط(سیستم

داشتن شخص از ناحیه ناایمن که در ي بازدارنده اساساً براي محدود کردن حرکت کارگر و دور نگههاسیستم

 شود. سیستم بازدارنده )محدودکننده( عبارتند از:ها خطر سقوط وجود دارد، استفاده ميآن

 گاهي براي برقراري اتصال با اجزاي سازه محل کاریك زیرمجموعه تكیه 
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 یك لنیارد قابل تنظیم یا یك مهار سقوط متحرک با قفل دستي( که از  یك سیستم اتصال )مانند

 شود و از انتهاي دیگر به هارنس بدن وصل است.گاهي متصل ميیك انتها به زیرمجموعه تكیه

 18گاهیك هارنس بدن مثل هارنس تمام بدن، کمربند استقرار محل کار و هارنس داراي نشیمن 

هاي کار با سطح بزرگ با یك زاویه انحراف کوچك، درنظر گرفته اي محلهاي محدودکننده بیشتر برسیستم

اي کار کنند که در معرض هایي کاربرد دارند که کارگران نباید در ناحیهها در کارگاهشوند. این سیستممي

 خطر سقوط آزاد قرار گیرند.

 شده سیستم فرود کنترل

هاي دیگر از یك سطح به سطح نوردي یا روشوش صخرهتواند به رسیستمي است که به وسیله آن کارگر مي

 که در یك هارنس مناسب معلق است.دیگر برود؛ در حالي

تواند آن را بكارگیرد یا به کمك افراد روند و فرد ميها در شرایط اضطراري نجات افراد بكار مياین سیستم

 تر کاهش دهد.به سطح پاییندیگر مورد استفاده قرار گیرد تا سرعت را در انتقال از یك سطح 

 

هاي کاري که کارگر مجبور است با یك سیستمي است که در موقعیتسیستم دسترسی به فضای محدود

شدن از یك هارنس به یك فضاي باریك یا محصور وارد شود و یا در جایي که تخلیه اضطراري نردبان یا با آویزان

 شود.مودي در باال قرار گرفته، قابل انجام است، استفاده ميترین موقعیت  عتنها توسط کارگري که در نزدیك

 های دسترسی با طنابسیستم
کننده را براي دسترسي به محل سیستم دسترسي با طناب سیستمي است که شرایطي مناسب و پشتیباني

سازد. این ميکند، فراهم اي و تجهیزات مربوطه استفاده ميکار و خروج از آن براي کاربري که از طناب رشته

( هاي دیگر )ساحلي یا دریایي( یا طبیعي )مانند صخرهها، سازهسیستم براي دسترسي با طناب در ساختمان

ها به هایي که طنابباشد، و در وضعیتها به یك سازه یا عارضه طبیعي آویزان یا متصل ميکه در آن طناب

تیباني و خروج از وضعیت ناخواسته احتمال سقوط ترین مورد دسترسي به محل کار به منظور پشعنوان اصلي

 روند، کاربرد دارد.کار ميبه

 گاههارنس دارای نشیمن

شوند، حمایت کافي و هاي کاري که از طریق دسترسي با طناب انجام مياین نوع هارنس، در زمان فعالیت

كل دارد که در باالي نقطه شD کند. این وسیله، یك جفت حلقه وضعیت مناسبي را براي کارگر فراهم مي

هاي تمام بدن موجود هستند. وقتي ها، به صورت مجتمع با هارنسگیرد. اغلب این هارنسکمر قرار مي

 هارنس به نقطه اتصال وضعیت نشسته وصل است، نباید براي کاربردهاي سقوط آزاد مورد استفاده قرار گیرد. 

 

 

 

                                                 
18
Sit harness 

19 Confined-space access system 
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 هارنس )حمایل( تمام بدن
دارنده بدن است که فرد را به یك سیستم مهار سقوط متصل ام بدن جزیي از وسیله نگهمنظور از هارنس تم

ماند، هارنس تمام آخرین قسمت سیستم مهار سقوط که در ارتباط مستقیم با بدن شخص باقي مي کند.مي

 بدن است.

ته شده است. هارنس تمام بدن تنها نوع هارنس بدن است که براي مهار سقوط در شرایط محیط کار پذیرف

 توان به صورت زیر بیان نمود:عملكردهاي اصلي هارنس تمام بدن را مي

 دهد.کند که خطر جراحات را کاهش ميبا توزیع نیروهاي اعمالي، سقوط را مهار مي 

 هاي اي که از آسیب به اندامگونهدهد بهدر زمان مهار سقوط، بدن را در وضعیت مناسبي قرار مي

 آورد.ات جلوگیري بعمل ميداخلي و ستون فقر

 دهد تا فرد در شرایطي ایمن و نسبتاً راحت بعد از مهار سقوط، بدن را در وضعیت مناسبي قرار مي

 رساني بماند.منتظر کمك

هاي دارنده تمام بدن هستند که داراي حلقههاي مورد استفاده براي مهار سقوط، ابزارهاي نگههمه هارنس

 باشند. ند قفسه سینه ميساق پا، بندهاي شانه و ب

 های هارنس تمام بدنویژگی

داشتن بدن و توزیع مناسب نیروي دینامیكي ناشي از مهار سقوط و نیروهاي هدف از استفاده هارنس نگه

آمیز باشد و باید میزان ناشي از معلق ماندن بعد از مهار سقوط روي بدن است.  استفاده از هارنس نباید مخاطره

 بولي را براي کاربر فراهم کند. راحتي قابل ق

گیرند. همچنین ها قرار ميهارنس ترکیبي از بندهاي متصل به هم است که حول ناحیه لگن، ساق پاها و شانه

ها یك کمربند و یا یك بند ناحیه سینه نیز به این مجموعه اضافه شود. هارنس ممكن است عالوه بر این قسمت

 را با توجه به سایز کاربر بر روي بدن او تنظیم کند.  باید داراي یك وسیله باشد که آن

هاي مختلف آن امكان حرکت ناگهاني و حایز اهمیت است که پس از پوشیدن هارنس و تنظیم آن، قسمت

 ناخواسته و در پي آن، جابجایي از محل تنظیم شده را نداشته باشند. 

 هارنس متفاوت از رنگ بندها باشد.هاي دوخت به منظور تسهیل در بازرسي چشمي، باید رنگ نخ

ها، پدهاي کننده، گوهها، نقاط اتصال، صفحات جمعها باید دقت شود همه قفلدر طراحي و تهیه هارنس

ها و عیوب ناشي از مواد نامناسب باشند. همچنین باید هاي ابزار عاري از زایدهراحتي، پدهاي حامي پشت و حلقه

ها و یا باعث جراحت کاربر شند که باعث بریدگي، سایش یا سایر صدمات به تسمهفاقد هرگونه لبه تیز و خشن با

 شود.

هاي از جنس منسوجات بافته شده باید در برابر سایش، داخل و بیرون شده از حلقههمه اجزاي اتصال ساخته

 حلقه به روش مناسبي محافظت شوند.

 ری هارنس تمام بدندابندی و نگهگذاری، بستهدستورالعمل استفاده، نشانه

کننده در خصوص پوشیدن، از سوي کارخانه سازنده هارنس باید دستورالعمل شفافي به زبان کشور مصرف

کننده قرار داده شود. این دستورالعمل باید اطالعات ذیل کردن و تنظیم و نحوه استفاده آن در اختیار مصرفمحكم

 را در بر داشته باشد:

 نام سازنده 
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 اي که قابل پیگیري باشدگونهکننده بهأمیننام و آدرس ت 

 هاي هارنس. همچنین باید ذکر شود که فقط در صورت استفاده اطالعاتي در زمینه کاربردها و محدودیت

شود، ( محسوب مي(PFASدر شرایطي که به عنوان بخشي از یك سیستم سیستم مهار سقوط فردي 

تجاوز نكرده و فاصله مهار کنترل  KN6د و نیروي مهار از توان مطمئن بود که مهار اتفاق خواهد افتامي

 خواهد شد. 

 هاي اضافي به کاالهشدار مبني بر عدم ایجاد هرگونه تغییر یا افزودن قسمت 

 هایي غیر از آنچه که اساساً براي تنظیم هاي اطمینان )یعني سگكدستورالعمل روش نصب درست سگك

پذیر ارد تطبیق دارد، در شرایطي که نصب به بیش از یك روش امكانروند(،  که هارنس با استاندبكار مي

 هاي دیگر باشد و نیز هشدار مبني بر عدم استفاده از روش

 هایي که عملكرد ایمن هر یك هشدار در خصوص خطرات ناشي از استفاده ترکیبي اجزا و یا زیرمجموعه

 کند.مختل ميها بر عملكرد ایمن دیگري تأثیر گذاشته یا آن را از آن

 به کار بودن و  دستورالعمل بازبیني چشمي هارنس بالفاصله قبل از استفاده و حصول اطمینان از آماده

 عملكرد درست آن 

 هاي مواد مورد استفاده در کاال که ممكن است بر عملكرد آن اثر بگذارد مانند دما، ها یا محدودیتتوصیه

( و ذکر UVایي، بریدگي، سایش، تأثیر پرتوهاي ماوراي بنفش)هاي شیمیدهندههاي تیز، واکنشاثر لبه

 تواند با مشاوره کارخانه سازنده عمل کند.کننده مياینكه در صورت وجود هر گونه شكي، مصرف

 دستورالعمل انبار کردن 

 دستورالعمل تمیز کردن و یا شستن 

 دستورالعمل نگهداري 

 بار،  اي، با توجه به شرایط استفاده و حداقل سالي یكتوصیه مبني بر اینكه وسیله باید به صورت دوره

 توسط فرد متخصص طبق دستورالعمل کارخانه سازنده مورد بازبیني و بررسي قرار گیرد.

  هشدار در خصوص اینكه تعمیرات روي وسیله فقط باید توسط کارخانه سازنده یا فرد متخصص واجد

 صالحیت تعیین شده از سوي سازنده انجام گیرد.

 راهنماي موارد بازرسي وسیله و عوامل مؤثر در از بین رفتن آن 
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  اي که براي مهار سقوط استفاده شده )یعني سقوط را مهار کرده( دستورالعملي مبني بر اینكه هر نمونه

 نباید مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

  هاي اطراف کار که در وضعیتدستورالعملي براي بیان این مطلب که همه اجزاي اتصالي استقرار در محل

(  مورد استفاده قرار (PFASشوند، نباید براي اتصال به سیستم مهار سقوط فردي ناحیه کمر نصب مي

 گیرند.

  توصیه در خصوص اینكه قبل از استفاده و در هنگام استفاده، به چگونگي نجات کاربر در زمان معلق

 توجه شود.ماندن بعد از مهار سقوط به صورتي ایمن و مؤثر 

 

 گذارینشانه
دهنده آن نداشته باشد، به نحوي شفاف و پایدار و هارنس باید با هر روش مناسبي که اثري روي مواد تشكیل

 گذاري شود و حاوي اطالعات ذیل باشد:بادوام  نشانه

 شماره استاندارد، نوع هارنس و کالس آن 

 اي که به جاي سازنده، مسؤول کنندهه یا تأمینکننده سازندنام، عالمت تجاري یا هر وسیله دیگر مشخص

 عملكرد درست وسیله است.

 اطالعات مشخصه محصول مانند شماره سریال براي امكان پیگیري 

 سال تولید محصول 

 دهنده هارنسمشخصه الیاف مورد استفاده به عنوان مواد تشكیل 

  ویژه تعیین آن اتصاالتي که به بههمه اطالعات مربوط به هدف از استفاده هر یك از اجزاي اتصالي و

 اندعنوان بخشي از یك سیستم مهار سقوط طراحي شده

 هشدار مبني بر اینكه دستورالعمل سازنده باید مطالعه شود 

 گذاري خاص که بیانگر نقطه اتصالي براي یك کاربرد مهار سقوط است. یك نشانه 

  حرفAها زیر جزء اتصالي نصب شده در پشت باالي کمر انه، با ابعاد استاندارد ، باید روي بند هر یك از ش

دار با عرض استاندارد باید با اندازه استاندارد  و کاراکتر شیب "↑"گذاري شود. یك فلش به صورت نشانه

گذاري شود که به جهت جزء اتصالي نشانه Aها درست باال یا نزدیك به حرف روي بند هر یك از شانه

 ید به رنگ دایمي با کنتراست خوب باشند.اشاره کند. همه حروف با
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 لنیاردها

 مواد و ساختار لنیاردها

کننده انتهایي هر دو سر لنیارد باید داراي انتهاي مناسبي باشد. انتهاي قابل تنظیم لنیارد باید توسط متوقف

ردگي محافظت هاي فلزي و زنجیرها باید در برابر خومحكم گردد. همه اجزاي فلزي لنیارد به استثناي طناب

 شوند.

هاي نشكن باشد. طنابهاي سیمي لنیاردها باید از فوالد ساخته شوند و حلقه پایاني باید از فلزات طناب

  سیمي که از فوالدهاي ضد زنگ ساخته نشده باشند، باید گالوانیزه شوند.

ته کوچك به همدیگر قسمت جاذب انرژي معموالً یك منسوج بلند است که چندین بار تا خورده و در یك بس

متصل شده اند. در زمان وقوع سقوط، قسمت وصل شده عمداً از هم باز شده و همزمان با باز شدن قسمت تا 

برد. در حالت عادي، بسته جاذب انرژي در یك پوشش پالستیكي یا شرینك حرارتي خورده، انرژي را از بین مي

جلوگیري شود. انتهاي آزاد بسته جاذب انرژي به حلقه  دیدن آن طي عملكرد عاديشود تا از آسیبمحافظت مي

D گردد. در شرایط عادي، این گاهي سازه متصل ميشود و انتهاي آزاد لنیارد به نقطه تكیهشكل هارنس وصل مي

 دهنده مناسب است. اتصال یك اتصال خط مستقیم از طریق یك اتصال

 

 هادهندهاتصال
و  20هادار، قالبهاي درپوشقالب توانند شاملها ميدهندهاتصال

هاي تیز و خشن داشته باشند که باعث باشند.  این قطعات نباید لبه 21انبري

 ها یا کمربندها یا آسیب به کاربر شوند.بریدگي، پارگي یا صدمه به طناب

دار و هاي درپوشبراي به حداقل رساندن احتمال بازشدن تصادفي  قالب

به صورت خودکار بسته شوند و داراي قفل دستي یا  ها، این ابزار بایدقالب

هاي موجود در بازار عبارتند از: دهندهترین انواع اتصالخودکار باشند. مهم

هاي داربست بزرگ )معموالً براي اتصال پیرامون تیرهاي نوع ، قالبکارابین

 هاي کوچك )معموالًدهندهگیرند(، و اتصالداربستي مورد استفاده قرار مي

هاي مختلف اجزاي وسیله حفاظت فردي مانند یك براي اتصال قسمت

 رود(.  بخش جاذب انرژي به لنیارد بكار مي

هاي مختلف به همراه اجزاي جانبي زیادي وجود دارند. تمام اتصاالت مورد ها و اندازهاتصاالت در شكل

 ند. شونده خودکار دارهاي قفلاستفاده براي وسیله حفاظت فردي، دروازه

 

 گاهیابزار تكیه
گاهي را براي ها است که یك یا چند نقطه تكیهاي از اجزا یا قسمتگاه یك جزء یا مجموعهمنظور از تكیه

گاه جزئي است که تجهیزات حفاظت فردي پس از دهند. نقطه تكیهتجهیزات حفاظتي سقوط از ارتفاع تشكیل مي

 ود.گاه بتواند به آن وصل شبرقراري ابزار تكیه

                                                 
20
Hooks 

21
Pliers 
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اي از اجزا که به طور دایم به یك سازه ایمن وصل شده و یك ابزار لنگري یا تجهیزات حفاظت جزء یا مجموعه

 شود.اي شناخته ميگاه سازهتواند به آن وصل شود، تحت عنوان تكیهفردي مي

ت که تجهیزات اي اسهاي سازهگاهگاهي در واقع یك طناب قابل انعطاف )طناب و ...( بین تكیهطناب تكیه

اي که تجهیزات حفاظت فردي هاي سازهگاهشود. در مقابل، به طناب صلب بین تكیهحفاظت فردي به آن متصل مي

 شود.گاه گفته ميگردد، ریل تكیهبه آن متصل مي

توان تجهیزات حفاظت فردي را گردد که ميگاه اضافه ميگاه یا ریل تكیهگاهي جزء متحرکي به طناب تكیه

 شود.گاهي متحرک خوانده ميآن وصل نمود. این جزء متحرک، نقطه تكیه به

 

 گاهیالزامات عمومی برای ابزار تكیه

اي طراحي گردند که گونهگاهي متحرک باید بهگاهي و نقطه/نقاط تكیهگاهي، نقطه/نقاط تكیهابزارهاي تكیه

ود و جداشدن غیر ارادي آن ممكن نباشد. اگر ها متصل نمبتوان تجهیزات حفاظت فردي را به طور صحیح به آن

شدن گاه داراي بیش از یك جزء باشد، طراحي باید به نحوي باشد که سرهم نمودن آن اجزا توسط قفلابزار تكیه

 در یكدیگر صورت پذیرد. 

 

  های عمومی انتخاب وسیله حفاظت فردی در برابر سقوط از ارتفاعمحدودیت
درستي عمل کنند که پارامترهاي توانند بهابر سقوط از ارتفاع تنها زماني ميتجهیزات حفاظت فردي در بر

 توانند باعث از دست دادن این پارامترها شوند:حفاظتي الزامي رعایت شوند. هر یك از عوامل زیر مي

 ویژه اشعه ماوراي بنفش شرایط جوي، مثالً پرتوهاي خورشیدي، به(UV)  که باعث تضعیف و تخریب

 کند.شوند و نیز رطوبت که خوردگي اجزاي فلزي را تشدید ميها ميكپالستی

 ها وغیره توسط اشیا که ممكن است در کارگاه اتفاق بیفتد.عوامل مكانیكي مانند اصطكاک، برش 

  عوامل حرارتي مانند اشیاي داغ، پاشش فلزات مذاب و آتش باز که باعث آسیب اجزاي پالستیكي و

 شود.بافته شده، مي مخصوصاً اجزاي منسوجات

 شوند.ها و خوردگي اجزاي فلزي ميعوامل شیمیایي که باعث خرابي پالستیك 

 هاي دقیق وسیله حفاظت فرد در برابر سقوط از ارتفاع بسیار مهم هستند و بنابراین، بررسي

دیده وزشاي باید توسط فرد آمباید پیش از هربار استفاده توسط کاربر آن انجام شوند و به صورت دوره

 دیگري، مثالً 

هاي کارخانه سازنده مورد بررسي قرار گیرند. در صورتي که هرگونه تردیدي در ارتباط با شرایط سرویس

وسیله حفاظتي وجود داشته باشد، یا تاریخ مصرف تعیین شده توسط کارخانه سازنده به اتمام رسد، یا زماني 

 شده باشند، باید آن وسیله حفاظتي معدوم گردد.که تجهیزات مورد نظر براي مهار سقوط استفاده 
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 هارنس بدن

هارنس بدن باید هرگاه خطر سقوط از ارتفاع، به ویژه سقوط آزاد، سقوط آزاد محدودشده یا سقوط 

 محصورشده  وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد.

 در انتخاب یك هارنس بدن مناسب باید به موارد زیر توجه نمود:

 دن و درآوردن آسانامكان پوشی 

 )اینكه اتصاالت براي نوع کار یا فعالیت مناسب هستند یا خیر )اتصاالت جلویي و پشتي 

 اي که روي بدن به طور مناسبي قرار گیرند.گونهامكان تنظیم اجزا به 

اند، هرگاه نوع فعالیت یا کار ایجاب کند، اتصاالت قفسه سینه که به طور مناسبي روي هارنس بدن قرار گرفته

باید استفاده شوند، مثالً براي کارگراني که مجبورند ابزارها و وسایل را روي پشت خود حمل کنند، یا کساني که 

ها باید هارنس بدن  با هاي مخصوصي را براي حفاظت در برابر هواي سرد یا رطوبت بپوشند. در این حالتباید لباس

  د.اتصاالت روي قفسه سینه مورد استفاده قرار گیر

  کمربند محدودکننده یا استقرار در محل کار

کمربندهاي محدودکننده باید به عنوان ابزارهایي براي محدودکردن افقي بكار روند و اگر احتمال خطر 

  ها استفاده شود.سقوط آزاد، سقوط آزاد محدودشده یا سقوط محصور شده وجود دارد، نباید از آن

  محل کار لنیارد محدودکننده یا استقرار در

اگر احتمال خطر سقوط آزاد، سقوط آزاد محدودشده یا سقوط محصور شده وجود دارد، نباید از لنیاردهاي 

 محدودکننده یا استقرار در محل کار استفاده شود.

  لنیارد به همراه جاذب انرژی

زار متحرک صلب گاهي مناسب ثابت یا متحرک در طول ابلنیارد وسیله اتصال هارنس بدن با یك نقطه تكیه

 پذیر است.یا انعطاف

 هاي یك لنیارد مناسب عبارتند از:ویژگي

 شده و تنظیم شودبه سادگي سرهم 

  ،از مشخصات متناسب با نوع کاري که باید انجام شود و مهار سقوطي که باید مورد استفاده قرار گیرد

 رژي، نوع اتصال و نظایر آن است.برخوردار باشد. این مشخصات شامل طول، دارا بودن یا نبودن جاذب ان

  اتصاالت

 اتصاالت باید با درنظرگرفتن موارد زیر انتخاب شوند: 

 گاه مورد استفادهاندازه و نوع تكیه 

 ( 22فرکانس یا دوره تناوب سوار شدن و باز شدن )قالب شدن 

  فرکانس یا تناوب حرکات کارگر 

                                                 
22
Hooking 
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   هاگاهانتخاب تكیه

 گاه بستگي دارد.ه نوع کار یا فعالیت و همچنین به سازه محل استقرار تكیهگاه بانتخاب و استقرار تكیه

هاي حفاظتي دیگري ها مناسب نباشند، باید پس از ارزیابي ریسك سیستمگاهها براي تكیهاگر سازه

 درنظرگرفته شوند.

راهنماي کاربر گاه در شود، توسط سازنده تكیهگاه روي آن بسته مياي که تكیهقدرت الزم براي سازه

 شود.مشخص مي

 استفاده از سیستم مهار سقوط

 هاي ذیل را مدنظر قرار داد:هاي مهار سقوط همواره باید شاخصبراي استفاده از سیستم

 هاي تأمین شده توسط سازنده مورد هاي مهار سقوط باید تنها در حد انتظار و طبق دستورالعملسیستم

 استفاده قرار گیرند.

 ها بكار روند.هار سقوط باید با نهایت حفاظت براي جلوگیري از آسیبهاي مسیستم 

 هاي مهار سقوط باید در یك حالت مؤثر نگهداري، تعمیر و در صورت نیاز جایگزین شوند.سیستم 

 ها بندي شده باشند و اینكه قفلپیش از استفاده از ابزار، کارگران باید بررسي کنند که ابزار درست سرهم

 کنند.به درستي عمل  و اتصاالت

 .پس از استفاده ابزار باید به طور صحیح انبار شوند 

  اگر سیستم براي مهار سقوط استفاده شده، باید از سرویس خارج شده و براي بازرسي طبق دستورالعمل

 آماده شود.

 ي الزم را هاي آموزشهاي مهار سقوط باید تنها توسط کارگراني مورد استفاده قرار گیرند که دورهسیستم

 طي کرده باشند.

 هاي مهار سقوط حداکثر مراقبت را بعمل آورده و ابزارها و اجزاي کارگران باید در استفاده از سیستم 

 ها را که توسط سازنده تأمین شده، تغییر ندهند.آن

 ارایه هاي بیشتري در ادامه هاي مهار سقوط تحت شرایط ویژه، راهنمایيبا مراجعه به استفاده از سیستم

 شود. مي
 

 نگهداری، انبار و استفاده از وسایل حفاظت فردی
نگهداري از وسایل حفاظت فردي شامل تمیز کردن، آزمودن، جایگزیني، تعمیر مي باشد. کاربر باید قادر به انجام 

 نگهداري ساده مانند تمیز کردن باشد، اما تعمیرات آن باید توسط فرد ذیصالح انجام گیرد.

 هاي عدم استفاده داشته باشند تا از خارج اید مكاني براي نگهداري وسایل حفاظت فردي در زمانکارگران ب

 کردن وسایل از محیط کار جلوگیري بعمل آید.
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  .در زمان هایي که وسیله حفاظت فردي مورد استفاده نیست، در محل خشك و تمیز مثل کمد نگهداري شود

  ه مخصوص نگهداري شوددر مورد وسایل کوچك تر مثل عینك در جعب

 ها را از آلودگي، گم شدن، صدمه دیدن، رطوبت و مكان نگهداري وسایل حفاظت فردي باید مناسب بوده و آن

 نور مستقیم آفتاب محافظت نماید.

 بكارگیري دستورالعمل کارخانه سازنده در مورد زمان تعویض و نحوه تعمیر 

 میر باشد( بایدتوسط افراد متخصص انجام شود.در صورت نیاز به تعمیرات اساسي )اگر قابل تع 

  وسایل حفاظت فردي نو و اضافي در کارگاه موجود باشد تا در صورت نیاز به جایگزیني سریعاً باید همواره

 . در صورت نیاز به تعویض وسیله حفاظت فردي ، تا زمان دریافت وسیله نو، باید کار متوقف گردد.عمل شود

 از آن مورد بررسي قرار گیرد.قبل و بعد از استفاده  بایدفردي ت ظسالم بودن وسیله حفا 

 لباس کار نباید در منزل شسته شود 

  جدا از یكدیگر نگهداري شوندباید لباس هاي کار تمیز و کثیف  

 

 

 آموزش
  3کارفرما مكلف است کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردي را به کارگران آموزش دهد. )ماده 

 ه وسایل حفاظت فردي(آیین نام

  ي که در آموزش وسایل حفاظت فردي به کارگران مدنظر قرار گیرد، عبارتند از:موارد

 خطرات موجود و علت استفاده از وسایل حفاظت فردي 

  چه زماني استفاده از یك وسیله ضروري است؟ 

  عملكرد وسیله 

 )زمان تعمیر، جایگزیني )تعویض  

 ي استفاده از وسیلهمحدودیت ها  

  توسط مصرف کننده شامل مراحل بهداشتي و تمیز کردن روش استفاده و نگهداري 

 هر نوع آزمون مورد نیاز قبل از استفاده 

 عوامل تأثیرگذار بر کارآیي وسیله شامل شرایط محیطي، عوامل فردي، عیوب و صدمات 

  ارایه دستورالعمل استفاده 
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 ظر و رویه گزارش دهي آنچگونگي تشخیص معایب در وسیله حفاظت فردي مورد ن 

 مكان مراجعه براي جایگزیني و تعویض وسیله مورد نظر 

  استفاده مداوم در شرایط قرار گرفتن در معرض خطرات وعوامل زیان آور )استفاده از وسیله حفاظت

 فردي آخرین مرحله است(

 

 سایر وظایف کارفرما در ارتباط با وسایل حفاظت فردی

 نصب عالیم هشداردهنده 

 رت بر استفاده صحیح و مداوم وسیله و یافتن علت عدم استفاده از وسیلهنظا 

 ازآموزي کارکنانب 

  آموزش کارکنان در صورت تغییر شغل و تغییر نوع وسیله مورد استفاده 

 

  6کارفرما باید براستفاده صحیح کارگران از وسایل حفاظت فردي نظارت کامل داشته باشد. )ماده  

 ت فردي(نامه وسایل حفاظآیین
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 فصل هفتم

 

 

 

 

 

 

 واکنش در شرایط اضطراری

 و مدیریت بحران
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 شرایط اضطراری

انحراف از رفتارهای برنامه ریزی شده و مورد انتظار، یا رشته ای از رویدادها است که شرایط اضطراری یك 

کارگاه، وقتی در یك نها تأثیر منفی دارد. مردم، سرمایه یا محیط زیست را به خطر می اندازد یا بر روی آ

فتد که وضعیت را از حالت عادی خارج نموده و حالت غیر عادی ایجاد ای اتفاق بیاسازمان یا جامعه ، حادثه

از کنترل خارج به درستی مدیریت نشود و چنانچه این وضعیت  طراری بوجود آورده است.، شرایط اضکند

 .ا خطر مواجه نماید، وارد مرجله بحران خواهد شدو زندگی افراد زیادی را ب شود

 .تنوع دارند و بصورت آبشاری و پشت سر هم وقایع ناخوشایندی را در پی خواهد داشتعموما ها بحران

ای اتفاق های کمی و کیفی خلل عمدهبه عبارت دیگر هرگاه در تعادل بین منابع و امكانات با نیازمندی

ی بحران خواهیم شد. زیادی بر امكانات و منابع موجود غلبه کند، وارد مرحلهبیافتد و نیازها به مقدار 

مدیریت بحران در این حالت باید سعی نماید تا این تعادل را با اقزایش منابع یا کاهش نیازها، به نحو موثری 

 مجددا برقرار نماید.

اند، از جنس کاهش ل حادثه بودهبه عنوان مثال، تخلیه محل از افرادی که مشغول به کار و زندگی در مح

نیازها بوده و کمك خواهی از نیروهای امدادی سایر ارگانها و سازمانها و شهرهای مجاور از جنس افزایش 

 منابع و امكانات است.

ی، عبارت است از وقفه کامل و یا بخشی از فعالیت گروه یا جامعه شناس بیآس(: بحران از نظر crisisبحران )

ای که جامعه  یافته بوده به گونه محیطی گسترش های آسیبضایعات جانی، خسارات مادی و که همراه با 

. مدیریت بحران عبارت است از مجموعه باشد ینممربوطه با منابعی که در اختیار دارد قادر به جبران آن 

وح بحران، ی مدیریتی و سیاسی وابسته به مراحل مختلف و کلیه سطها یریگ میتصماجرایی و  های فعالیت

در جهت نجات، کاهش ضایعات و خسارات، جلوگیری از وقفه زندگی، تولید و خدمات، حفظ ارتباطات، حفظ 

 . ها یخرابزیست و باألخره ترمیم و بازسازی  محیط

 عبارتست از: خصوصیات عمده یك بحران

  فرصت و زمان کم برای واکنش نسبت به آن .1

 ر هنگام وقوع حادثهدوجود اطالعات ناقص، نامعتبر و مشكوک .2

 تهدید کردن منابع طبیعی و یا زندگی بشر .3

 را مدیریت کند. ها آنبتواند بحران را به اجزای آن تقسیم کرده و  بایدمدیر  ،در یك شرایط بحرانی

یك سیستم، تجزیه و تحلیل کرد که در آن دو سری عوامل  به صورت توان میاز نظر عملیاتی نیز بحران را 

و بازخورد( که باعث  ها ستاده، ها دادهرد: یكی محیط یا ساختار سیستم و دیگری عوامل )مختلف وجود دا

ی ریپذ بیآسسیستم در مقابل بحران  دهنده لیتشك. تعیین اینكه کدامیك از عوامل و عناصر شوند میبحران 
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ین و تأثیرپذیری بیشتری دارد، یكی از وظایف اولیه تحقیق و پژوهش مدیریت بحران است. تعی

 که باالترین رسیدگی را نیاز دارد. گردد یبرمپذیرترین بخش سیستم در عمل به بخشی از سیستم  آسیب

 –محیطی و روانی  طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، بحران عبارت است از درهم ریختگی شدید زیست

 اجتماعی که بسیار فراتر از ظرفیت انطباقی جامعه مبتال است.

ی ا ژهیواست که نوع « فوریت»یا « موقعیت اضطراری»واژه  کند یمحه و بحران ارتباط پیدا که با سانای واژه

. در شود میکه منجر به تغییر در روند عادی جریانات زندگی  شود میاز بحران یا بخشی از آن در نظر گرفته 

 كبه ی لیتبدباشد، ی کنترل آن برایی منابع منطقه تواناتر از  ی، بزرگاضطرار تیوضع كی که یوقتواقع 

 .شود میبحران 

شده  تفاوت عمده بحران با شرایط اضطراری این است که در بحران وضعیت و پیامدهای شرایط حادث

گردد. یعنی در شرایط بحرانی، شدت  میی بیشتر بر ذینفعان و سازمان رسان بیآساست و موجب  تر عیوس

یی ملی و دولتی و حتی جامعه اهمیت باالیی ها زمانو سا ها عواقب عالوه بر خود سازمان برای سایر بخش

 دارد.

 اضطراری  تیوضعشدت 

واضح است که میزان واکنش بستگی به شدت وضعیت اضطراری دارد. به طور معمول سه نوع وضعیت 

 :شود میاضطراری مختلف در نظر گرفته 

. این وضعیت بدون درخواست دگرد ینمگونه آسیب جدی به افراد وارد  ایمنی واحد تهدید نشده و هیچ -1

ی ها رسانهکمك از خارج از واحد، توسط کارکنان واحد، قابل رسیدگی است. به طوری که عمدتاً توجه 

 .دارد ینمگروهی را به خود معطوف 

ممكن است نیاز به کمك از خارج از سازمان باشد. در ضمن مناطق فراتر از تأسیسات مربوطه تهدید  -2

 ی گروهی را در محل، استان و کشور به خود جلب کند.ها رسانهنیز هست که توجه  نشده و این احتمال

که خطر به مناطقی فراتر از  رود یمتأسیسات مورد نظر را تحت تهدید جدی قرار داده و این احتمال نیز  -3

نیاز به کمك گردد. لذا  ها آنچندگانه افراد و یا مرگ  های آسیبیافته و یا اینكه سبب  آن تأسیسات گسترش

ی گروهی در کشور را به خود جلب ها رسانه. احتماالً این وضعیت توجه باشد میاز منابع خارج از آن محل 

 .دینما یم

برای توسعه و اجرای یك طرح واکنش اضطراری مراحل زیادی وجود دارد که استقرار تیم عملیات اضطراری 

 .باشد میی این برنامه ها گامترین  از مهم

 :باشد میكیل تیم واکنش در شرایط اضطراری به شرح ذیل نحوه تش

 شناسایی اعضای تیم  .1
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 تعیین صالحیت اعضای تیم   .2

 ی کلیدی ها تیمسئولتعیین وظایف و   .3

 تعیین اعضای جانشین  .4

 آموزش و مانور   .5

 ی بحرانبند طبقه

 از: اند عبارت ها آنکه برخی از  اند گرفتهی مختلفی برای بحران در نظر ها یبند طبقه

 ساز بشر )حوادث  دست های بحرانطبیعی )حوادث طبیعی( و  های بحرانی بر اساس منشأ: بند طبقه

 تكنولوژیك(

 ی بر اساس ضایعات و تلفات: تلفات کم، تلفات در حد متوسط و تلفات سنگین بند طبقه 

 قلمرو: فراگیر جهانی، فراگیر ملی، سطح وسیع و سطح محدود  بر اساسی بند طبقه 

 تدریجی )مهاجرت و  های و بحرانناگهانی )زلزله(  های بحرانی بر اساس عامل زمان: بند طبقه

 پناهندگی(

 سطوح بحران

 (یعاد طی. )شرایبه ارائه خدمات اضطرار ازیسطح صفر: عدم ن

 .یتوسط سازمان مسئول با استفاده از برخی از امكانات سازمان ی: ارائه خدمات اضطراركیسطح 

 توسط سازمان مسئول با استفاده از تمام امكانات سازمان. یمات اضطرارسطح دو: ارائه خد

 ها. از سازمان یا سازمان مسئول توسط مجموعه تیریبا مد یسطح سه: ارائه خدمات اضطرار

حالت سازمان مسئول به  نی)در ا نیجانش ییها سازمان تیریبا مد یسطح چهار: ارائه خدمات اضطرار

 (.باشد یمن تیریقادر به مد ییتنها

 باشد:مورد سطوح وضعیت اضطراری بصورت زیر میدر نیز دسته بندی دیگری 

محیطی  مالی و زیست های خسارتدر این وضعیت صدمات جانی،  الف: وضعیت اضطراري دسته اول:

کنترل خواهد  نشانی و خدمات ایمنی قابل محدود بوده و بحران توسط فرد، کارکنان قسمت و یا بخش، آتش

مانند حریق کوچك، نشتی کوچك گاز و غیره. در این حالت صدمات جانی در حد زخم و پانسمان بود. 

 خواهد بود.

ی، انفجار، ریزش سقف سوز آتشدر این وضعیت ممكن است در اثر یك  ب: وضعیت اضطراري دسته دوم:

ت واحدهای اطراف آید و پیامد آن مرگ یك نفر و مجروح شدن چند نفر باشد. در این وضعی به وجودو ... 

 . ممكن است احتیاج به کمك و امدادرسانی خارج از کارخانه باشد.شود یمتهدید ن



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

316 

 

 

 

و هر  شوند میدر این حالت تأسیسات و واحدهای مجاور تهدید جدی ج: وضعیت اضطراري دسته سوم: 

دادرسانی لحظه امكان گسترش خطر در سطح وسیع وجود دارد که احتیاج به کمك از واحدهای ایمنی و ام

 خارج از محیط کار ضروری است.

 (Crisis managementمدیریت بحران )

آمادگی در برابر وضعیت اضطراری و مخاطره آمیز نیاز به مدیریت خاص تمرکز یافته ای به نام مدیریت 

بحران دارد که پس از وقوع حوادث غیر مترقبه، دامنة بحران ناشی از آن را تا حد زیادی محدود کرده و 

 بحران را به حالت قابل مدیریت درمی آورد. 

به عبارت دیگر، مدیریت بحران به معنی سوق دادن هدفمند جریان پیشرفتة امور به روالی قابل کنترل و 

 انتظار برگشتن امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است.

 

 اهداف مدیریت شرایط اضطراری

 :گردد مییر خالصه اهداف مدیریت شرایط اضطراری به صورت ز

 تخلیه محل و جلوگیری از آسیب به افراد در داخل و خارج واحد عملیاتی 

  ها آنکاهش خسارت به اموال و حفاظت مستمر از 

 زیست کاهش خسارت به محیط 

 کاهش وقفه در تولید 

 تداوم روابط عمومی خوب 

  تقویت اعتماد افكار عمومی، ذینفعان و سهامداران 

 

 چرخه عمر بحران

دهند که البته توأم با عالئمی است که عوارض آن در هنگام بروز ها بصورت ناگهانی رخ میشتر بحرانبی

 :ظاهر می شود. هر بحران شامل چهار مرحله مختلف است که عبارتند از

 مرحله ایجاد شوک 

 مرحله وخامت بحران 

 مرحله مزمن شدن بحران 

  مرحله مهار یا حل بحران 
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 مراحل مدیریت بحران

 مراحل مدیریت بحران را به شرح زیر دانست :  توان می

 ی الزم برای ارزشیابی احتمال بحران ها یبررس .1

 اقدامات پیشگیری و افزایش ایمنی در مقابل بحران .2

 تمهیدات الزم برای مواجهه با بحران بینی پیش .3

 اقدامات اضطراری پس از وقوع بحران .4

 و ضایعات بحران ها بیتخربازسازی و ترمیم  .5

 های مدیریت بحرانفاز

 
 (Planningفاز اول : طرح ریزی )

فعالیت هایی که باید برای احتمال ایجاد یك وضعیت اضطراری یا بحران و یا پیامدها و شدت های بالقوه آن 

 بر روی زندگی، سرمایه و محیط زیست، تجزیه و تحلیل و مستند شوند. 

ها و تعیین نیازهای فازهای پیشگیری و کاهش اثرات، ریسكارزیابی خطرات، شناسایی این فعالیت ها شامل 

  .آمادگی، واکنش و بهبود می باشند
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 (Mitigation/Prevention) کاهش اثرات یافاز دوم: پیشگیری 

-تواند شامل فعالیتهمچنین میکند. تمال یك فاجعه را کم و یا حذف میکه احاست هایی فعالیتشامل 

 شوند.غیر قابل اجتناب در نظر گرفته میهای که برای کاهش اثرات بحرانهای طوالنی مدتی باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Preparednessسوم : آماده سازی )فاز 

-توان یا نمیاثرات در زمانی که نمی که برای گسترش اقدامات پیشگیری و کاهشاست هایی شامل فعالیت

 شود از بحران جلوگیری کرد. 

داقل رساندن هایی را برای حفظ زندگی و به حها و اشخاص برنامهسازی، دولتمردان، سازمانز آماده در فا

)به عنوان مثال گردآوری فهرست موجودی منابع، برگزاری تمرینات آموزشی، دهند آسیب بحران توسعه می

 نصب سیستم های هشدار سریع و تعیین نیروهای واکنش اضطراری پیش از وقوع بحران(. 

 

 

 

 

 آمادگي

پیشگیري 

و کاهش 

 اثرات

برنامه  مقابله

 ریزي

 بهبود

 

 رانچرخه مدیریت جامع بح

 

 

 

 محل قرارگیري چرخه مدیریت ایمني در چرخه مدیریت بحران 
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)به عنوان مثال واکنشی در مقابل بحران برمی آیند  آماده سازی درصدد افزایش عملیات ن اقداماتهمچنی

ذخیره سازی اغذیة حیاتی، فراهم کردن کمك های پزشكی، اجرای تمرینات آموزشی و بسیج کردن پرسنل 

 مقابله با وضعیت اضطراری در حالت آماده باش(.

 (Responseفاز چهارم : واکنش )

 شوند. ضعیت اضطراری یا بحرانی انجام میکه به دلیل یك واست عالیت هایی فشامل 

جستجو و نجات،  )مانندشوند مك برای قربانیان درنظر گرفته میها به منظور فراهم کردن کاین فعالیت

 ، تغذیه(. های پزشكیچادرهای اضطراری، مراقبت

)مانند بستن منابع آب آلوده، ل آسیب مجدد ها برای تثبیت وضعیت و کاهش احتماهمچنین این فعالیت

 شوند.انجام میگشت زنی و محافظت از مناطق مستعد غارت( و عملیات بهبود سریع )مانند ارزیابی آسیب( 

 (Recovery)و بازیابیفاز پنجم : بهبود 

به  و شوند  ها به حالت طبیعی یا بهتر انجامباید برای بازگرداندن همة سیستم که است هاییشامل فعالیت

 گروه کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.  دو

های حیاتی پشتیبان را به حداقل استانداردهای عملیاتی باز سیستمهای بهبود کوتاه مدت فعالیت -

 )مانند پاکسازی محل، خانه های موقتی و دسترسی به آب و غذا(. می گردانند 

هدف از  د.سال پس از بحران ادامه داشته باش فعالیت های بهبود بلند مدت ممكن است تا چند -

های یا بهبود سطح آن است )مانند کمك اینگونه فعالیت ها، بازگرداندن زندگی به حالت طبیعی

 هایی برای توسعة مجدد(.های ارتباطی، وامقانونی و برنامه

 

 Incident management system(IMS) رویدادسیستم مدیریت 

ها را در پنج شود که بتواند فعالیتطوری ساختار بندی و طرح ریزی می طور معمولاین سیستم مدیریت به 

 محور مهم تسهیل نماید:

 فرماندهی -

 عملیات -

 طرح ریزی -

 لجستیك -

 مالی و اجرایی -
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 (INCIDENT COMMAND SYSTEM) سیستم فرماندهی حادثه

 یك جزء از سیستم جامع مدیریت حوادث است. (ICS)سیستم فرماندهی حوادث 

 یاتعمل مراکز فرماندهی

اطالعات و منابع را جهت  یهستند که کار هماهنگ یمراکز: (EOCs) ياضطرار ياتیمراکز عمل •

 دهند.یت حوادث انجام میریمد یهاتیان فعالیبه موقع در جر یهایبانیپشت

 (ICP) حادثه يپست فرمانده •

دارد، مراحل مختلف  ش تاکتیكی بر رویواکن را در اگرچه اولین  نقش ،  در مجاورت یك محل حادثه دیده

 EOCهمچون  یتواند عملكرد می ،پیچیدهو  حوادث بزرگ یك مقیاس کوچك تر  یا در فاز ابتداییدر  ولی

 .ها داشته باشد

 :(DOC) دپارتمان مراکز عملیاتي •

 ا هستند.ه EOCباالتر از  یتمرکز دارد و در  سطح یداخل هایبه طور معمول بر مدیریت و پاسخ  آژانس 

 (ICP) :حادثه يپست فرمانده •

جهت حصول اطمینان ( یاضطرار ها )مراکز عملیاتیEOCو ( ها )دپارتمان مراکز عملیاتیDOCبا  بایستی

 از کارا بودن و موثر بودن مدیریت حوادث مرتبط باشند.

 ل را انجام دهد:یات ذید عملیبا EOCك ی یافهیاز لحاظ ساختار وظ •

 یهماهنگ -

 م منابع و اطالعاتیتقسارتباطات و  -

 ز و انتشاری، آنالیجمع آور -

  Emergency Operating Procedure(EOPs) روشهای عملیاتی اضطراری

باعث افزایش کارایی تیم هستند که  یك سری رهنمودهای از پیش تعیین شده و سازمان یافتهها،  این روش

باعث ایجاد یك طرح دسته جمعی  کهك طرح پیش از عملیات ی .بر اساس یك روش استاندارد می شود

جهت مطرح کردن روش کار و شرح یك روش سازماندهی ها معموال EOP شود. قبل از شروع عملیات می

که  گرددمی روشی اتخاذسپس  روند.های دسته بندی شده عملیات پاسخ به کار میشده مربوط به فعالیت

ت مربوط به می شود. تمام نكاتفویض اختیار  هابه روسای بخشهای فرماندهی بر اساس آن مسئولیت

ایمنی مربوط به عملیات پاسخ، دستورالعملهایی که شرح اولویتهای تاکتیكی و ارتباطات و مخابره آنها، 

ها و وظایف مربوطه را ارائه نماید، روش معمول بكارگیری منابع اولیه ورئوس مطالب مربوط به مسئولیت

 شود.در این روش عملیاتی گنجانده می های مختلفوظایف افراد و بخش
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EOP و توسط افراد کاربر  بودهها عوامل مناسبی برای آموزش افراد در سازمان هستند و باید باید قابل اجرا

 پذیرفته شوند.

یص مختلف در سطوح  نقا یهست که برا گروهی یك گروه کاری :Task Group  گروه کاري •

مشخص  یك برنامه زمان بندیبهبود بر اساس  یرا برا یشود و اقدامات ضرورمشخص تعیین می

اقدامات  یمختلف برا هایتوسعه حالتعبارتست از وظایف گروه کاری کند.یم یگیریپ

که ممكن  توسعه یك طرح اجرایی، حاالت برتر یهات برایالزم و توج هایهی،ایجاد توصیاصالح

 یاقدامات اصالح ینات بعدیتمر طیحصول اطمینان از اینكه در و  است شامل آموزش هم باشد

 .گردد یین میتع یزان موفقیت اقدامات اصالحیشوند و میم  یابیارزش

 

 کاهش اثر حادثه( (Mitigation 

اثرات و  یکاهش یا از بین بردن میزان خطر حوادث طبیع یبرا است یمجموعه اقداماتکاهش اثر حادثه 

شناسایی حوادث ممكن شامل  فرایند کاهش اثر حادثهبر جان و مال مردم در بلند مدت.   یتكنولوژیك

در سطح محلی، ویژگیهای حوادث، موقعیت محلی و احتمال وقوع آنها، اثر بالقوه حوادث بر افراد و 

تجزیه و تحلیل آنها و  محیط زیست و در نهایت شناسایی اقدامات مناسب برای کاهش خسارت و خرابی

 باشد.می زان آسیب پذیری افراد، اموال، جامعه و محیط زیستمیزان خطر احتمالی وقوع فاجعه و می
همه جنبه های فنی و به نحوی که  ،تهیه، پیشنهاد و برقراری راهبرد کاهش اثر حادثه در ارکان جامعه

-ها و میزان بودجه اختصاص یافته، مقررات و آموزشهای دولت، طرحو برنامهها سیاسی الزم، سیاست

 .ندهای الزم را لحاظ ک

حمل و نقل، زیر ، شامل سیستم بر تأسیسات زیر بنایی  تاثیرات احتمالی بحراندر این فرآیند باید 

، آب آشامیدنی و سوخت، ها و سیستم های ارتباطی و تسهیالت بهداشتیها مانند بیمارستانساخت

 بررسی و سنجیده شده باشد.

اثر  قرار بگیرد و در تعیین راهبرد کاهشدر این بخش باید مد نظر که های حادثه و ویژگیعملكرد 

 از: موثر است عبارت است  حادثه

 نییش بیت پی( قابل1

 ( سرعت عمل2

 ( شدت حادثه3

 ( گستردگی اثر4

 ( زمان در دسترس برای اعالم خطر5
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 ( امكان وقوع مجدد6

 ب فاجعهی( امكان کنترل و قدرت تخر7

 

 و آمادگی بحران بینی پیشی، نگر ندهیآ

. شود میی بحران به کار گرفته نگر ندهیآو بررسی حوادث آینده برای  بینی پیشیی علمی ها روشامروزه 

برای کمك به تهیه تصویر بحران در آینده، طراحی عملیات کاهش خسارت، واکنش  ها روشتمامی این 

ند. در حال حاضر شو یی که در جامعه کارایی دارند به کار گرفته میها بحرانبحران، مدیریت ایمنی و آمادگی 

 اند از: عبارت اند دادهترین کاربرد را به خود اختصاص  بیش هایی یكه روش

 آفرینی، فن دلفی و تمرین در عرصه. ی، ایجاد سناریو، نقشساز هیشب

به  ها مدل. این باشند یمیی مهم در بررسی توسعه بحران در طی زمان ها روشی بحران: از ساز هیشب .1

 ی ریاضی.ها مدلی تشبیهی و ها مدلی قیاسی، ها مدل: دشون میسه دسته تقسیم 

ایجاد سناریو: سناریو شامل مالحظه به نتایج انواع حاالتی است که در رابطه با آینده به نظر انسان  .2

 .کند یمی خاص را در محور زمان، آزمایش ریگ میتصم. سناریو روشی است که حاصل یك رسد یم

. سناریو به عنوان یك وسیله باشد میاستفاده از سناریو مفید بحران در بلندمدت  بینی پیشبرای 

 های بحرانجهت ارزشیابی اثرات تقلیل خطرات در همه نوع بحران کاربرد دارد. این روش در اغلب 

 .باشد میطبیعی، تكنولوژیك، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده 

ی و رویارویی با زیر برنامهجهت  کلیدی ها بحرانآفرینی و نمایش: کشف و درک تشابهات بین  نقش .3

 .باشد میبحران و تخفیف اثرات سوء 

اندیشی و  فن دلفی: فن دلفی استفاده از عوامل اصلی در جریان بحران، تفكر، انتظارات، چاره .4

بحران و پیامدهای  بینی پیشو برای  شود میمردم از بحران، که به فرهنگ مردمی مربوط  بینی پیش

ی و ایجاد سناریو در این است که معموالً تحت تأثیر ا انهیرای ساز هیشبآن است. نقاط ضعف 

نمایند،  نیروهای خارجی مانند تغییرات در محیط و نظام جامعه قرارگرفته و مخاطرات را تعدیل می

تا  شود میرا تغییر داد، اما در روش دلفی سعی  ها فرمولضرایب ثابت  توان میو همواره برای اصالح 

 شده و اثرات عوامل به صورت ترکیبی در نظر گرفته شود. رایط موجود تطبیق دادهحد امكان ش

ی که اصطالحاً مانور یا رزمایش نیز گفته ساز هیشبی: بازی ساز هیشبتمرین همگانی یا بازسازی  .5

 . رود یمبرای شناخت و سنجش توان جامعه و مسئولین در برخورد با بحران به کار  شود می

 

 



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

323 

 

 

 

 (Preparedness)با بحران آمادگی برخورد

و منابع به طور  ها روش، ها ستمیس ،آمادگی بحران عبارت است از حصول اطمینان به اینكه در زمان بحران

  نمایند.میدر برخورد با بحران کمك  دگانید بیآسصحیح در محل حاضرشده و به توانمندی 

 از: است عبارت  شود میارچوبی که برای آمادگی بحران در نظر گرفته هچ

ی جامعه و ریپذ بیآس. ارزیابی باشد میجنبه مدیریت بحران اطالعات  نیتر یاساس: يریپذ بیآسارزیابي 

ساختارهای آن در مقابل حوادث، یك فرایند پویا و در جریان است که شامل: ارزیابی خطر و احتمال، ایجاد 

موجود  نیتأمیی امداد، بهسازی، و منابع ها یازمندین بینی پیشپایگاه اطالعاتی متمرکز بر پیامد مخاطرات، 

 .باشد می

بحرانی مشخص  های فوریتدر این بخش باید اهداف کامالً مشخص و وظایف مردم و نهادها در  :طراحي

 گردد.

العمل در مقابل حوادث الزم  یك نظام هماهنگ برای آمادگی و عكس تشكیالت آمادگي مقابله با بحران:

یی دولت مرکزی و هماهنگی عمودی بین ها زمانو سا ها وزارت خانهافقی در بین  . وجود هماهنگیباشد می

 .باشد میتشكیالت مرکزی و محلی در مقابله با بحران موثر 

خزنده و تدریجی این سیستم شامل فرموله کردن اطالعات  های بحران: برای یي اطالعاتيها ستمیس

 های بحران. در باشد میبر آخرین اطالعات هشدار  ی شده، سیستم هشداردهنده و سیستم نظارتآور جمع

 بینی، هشدار و ارتباطات تخلیه باشد. ناگهانی این سیستم باید شامل پیش

 

 رسانی و اعالم هشدار در بحران اطالع

زندگی بسیاری از مردم را حفظ نماید. بر این  تواند میدر اکثر حوادث یك سیستم هشداردهنده همگانی 

ستم ارتباطی از اهمیت بسزایی در مدیریت بحران برخوردار است، زیرا ممكن است برخی اساس پایداری سی

 در آغاز بحران کامالً تخریب شوند. ها ستمیس

 یی هشداردهنده: هر سیستم هشداردهنده معتبر باید دارای دو جزء اصلی باشد:ها ستمیسماهیت 

لف حفاظت، دوری و کاهش خطرها را مشخص . راهكارهای مخت2. به طور واضح وجود خطر را نشان دهد. 1

 سازد.

ی هشداردهنده شامل دستگاه نظارتی است که خطر را تشخیص داده و ابعاد زمانی و مكانی ها شبكهبیشتر 

 .دینما یم بینی پیشآن را 
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 پاسخ در شرایط اضطراری

نیست، مگر با استفاده کامل بحران و شناسایی زمان، شدت و پیامدهای آن در اغلب موارد مقدور  بینی پیش

 از فنون خاص، که بتوان احتمال، شدت و پیامدهای آن را تا حدودی فقط جهت آمادگی مشخص کرد.

یی دولتی، ها زمانعبارت است از مجموعه عملیاتی که به وسیله مردم یا سا پاسخ در شرایط اضطراری

سازی شرایط و  جات افراد، عادیخصوصی و مردمی در مقابله با بحران جهت تقلیل خسارات و ضایعات، ن

. این عملیات ممكن است با هشدار عامل تهدیدکننده و یا گیرد میبازگرداندن به حالت قبل از بحران انجام 

 بدون هشدار آغاز گردد.

بخشی یا  ها سازمانواکنش بحران یك فعالیت جمعی و چند سازمانی است ولی، در اغلب جوامع و 

یی مربوطه داخلی یا خارجی ها زمانکه با مشارکت سایر سا باشد میکنش بحران تشكیالتی، مسئول انجام وا

 . دینما یماقدام به واکنش 

ی بسته به توان و امكانات با ا منطقهو واحدهای محلی و  ها سازماندر شرایط بحرانی الزم است که تمام 

شرایط بحرانی اهمیت دارد  توجه به ماهیت بحران در امر واکنش، همكاری و مشارکت نمایند. آنچه در

 ی و فرماندهی است.ریگ میتصمهماهنگی، وحدت 

بحران همواره نیاز به وسایل و تجهیزاتی دارد که بستگی کامل به نوع و عامل بحران دارد. نگهداری  پاسخ به

د به وسایل، عدم سرویس و آزمایش ممكن است باعث ناکارآمدی در زمان الزم شود، لذا بایاز بدون استفاده 

، تعدد و تنوع وسایل و ها بحرانی و آزمایش گردد. با توجه به گوناگونی در ماهیت نیبازطور مرتب وسایل ب

 ی است.نیب شیپ رقابلیغتجهیزات بسیار زیاد است و گاهی لزوم برخی از ابزارها قبالً 

 :باشد میوسایل انواع بحران و مراحل مختلف اجرایی به شرح ذیل  ترین مهم

 ی، صوتی و بصریا رسانهسایل و تجهیزات هشدار شامل الف( و

مصدومین از  کردنب( وسایل جستجو و نجات شامل ابزار جستجوی مصدومین دربند یا محبوس، خارج 

 نقاط خطرناک

سرعت عمل و عدم اتالف وقت از ضروریات است. تعیین زمان ورود به عرصه و اقدامات اولیه از  ها بحراندر 

 واحد است.وظایف فرماندهی 

 واکنش  های فعالیتحدود 

. واکنش بحران یك اقدام باشد میی اجرایی، فنی و پرسنلی ها تیمحدودواکنش بحران همواره دارای 

 :شود میی کامل و اصولی است زیرا برنامه کار به دو صورت تنظیم و تدوین زیر برنامهاضطراری و فاقد 

نشأ آن بدون توجه به ماهیت، شدت و پیامدهای آن، : قبل از بحران بسته به نوع و مشده بینی پیش .1

. زمان بحران با شود میبرنامه به صورت کلی تنظیم و تمهیداتی نیز برای آن در نظر گرفته 
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و به مرحله  گیرد میتصمیمات فوری توسط کمیته مدیریت بحران، در آن تغییر و تعدیل صورت 

 .دیآ یماجرا در 

ی کرده و برنامه فوری ریگ میتصم، کمیته مدیریت بحران، نشده ینیب پیش های بحرانغیرمنتظره: در  .2

 .شود میو بالفاصله اجرا  کند یمتنظیم 

 بحران پاسخ به های فعالیت

یكسان است و به طور  ها بحران، تقریباً در انواع دهند یمانجام  ها بحران به اقداماتی که جوامع در واکنش

 :باشند یمدانست. این اقدامات به شرح ذیل  ها بحرانک تمام را از وجوه مشتر ها آن توان میمعمول 

 ی یا هشدار بحرانرسان اطالع 

 تخلیه یا مهاجرت 

 تفحص و جستجو 

 نجات 

 ارزیابی بعد از بحران 

 ی و بهسازی اضطراریساز یعاد 

 ونقل و انتقاالت حمل 

 برقرار کردن ارتباطات 

  یافتگان ی نجاتها خواستهبرآورد 

 ایجاد امنیت 

 اجرایی ایه فوریت 

 احیا و بازسازی 

 یساز آگاههشدار یا 

اطالق  الوقوع بیقرالف( بحران ناگهانی. هشدار به ترتیب انتشار دادن اطالعات مربوط به تهدید بحران 

 استفاده است. . این نوع هشدار معموالً برای سیل و توفان قابلشود می

های تدریجی به ویژه قحطی به کار  برای بحرانب( بحران تدریجی. هشدار قبلی )زودتر از بحران( معموالً 

ی در مقابل ریپذ بیآس. هشدار قبلی اقداماتی است که شامل نظارت در اوضاع جامعه یا منطقه از نظر رود یم

. زمانی که در یك بحران تدریجی باشد میسالی، کمبود محصول و یا تغییر در وضع اقتصادی  خشك

 )عمداً یا سهواً(، اولین اقدام بحران هشدار و انتشار خبر است. ی قبلی انجام نگرفته باشدساز آگاه
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 از عرصه بحران یا کارکنان تخلیه یا مهاجرت مردم

در  تر امناز ناحیه خطر، به محل  یا کارکنان الف( بحران ناگهانی: تخلیه عبارت است از جابجا کردن مردم

 .الوقوع بیقریك بحران 

در واقع مهاجرت  تر امنی که امكان خطر وجود دارد، به محل ا هیناحردم از ب( بحران تدریجی: تغییر محل م

بلكه یك  شود یمو هماهنگی ن دهی سازمان. این نوع تغییر مكان معموالً توسط مسئولین رسمی باشد می

 سالی. خود مردم است، مانند خشك واکنش ارادی و خودبه

 جستجو و نجات 

SARگهانی است، که در بین امدادگران با حروف التین نا های بحرانجستجو و نجات، مخصوص 
رایج  23

 گردیده است. 

ی شهری دانسته ها زلزلهوسیله برای آواربرداری  نیتر مناسبی مربوط به آواربرداری، جرثقیل ها یبررسطی 

شده است. همچنین از کابل تله فریك برای خارج کردن مصدومین از ساختمان در حال تخریب استفاده 

 .ودش می

 مدیریت اطالعات و ارتباطات

 مدیریت اطالعات و ارتباطات در شرایط بحرانی دارای دو جنبه است:

شامل  ها آنیی پشتیبانی ها ستمیستجهیزات ارتباطی: وسایل و ابزار ارتباطی شامل تلفن، رادیو و  .1

 .باشند یمرله، ماهواره و خطوط ارتباطی  های دستگاه

 است. ها گزارشی خبرها و ساز نهیبهی مدیریتی، پاالیش و ها تاسیسمدیریت اطالعات: یكی از  .2

 سازی و بازسازی بحران احیا، عادی

بخش عملیات محسوب  نیتر یطوالناحیا و بازسازی بحران مرحله نهایی واکنش بحران بوده و همچنین 

لی، در عملیات ی ممكن است با سرعت و به طور اضطراری انجام گیرد، وساز یعاد. عملیات احیا و شود می

بازسازی، بخشی حالت فوریت داشته و قسمتی نیاز به طرح و برنامه بلندمدت دارد که جز واکنش محسوب 

 .شود یمن

 طراحي عملیات در مدیریت بحران

آغاز عملیات بحران زمانی است که مسئولین از وقوع حادثه به طور قطعی اطالع یافته ولی اطالع کافی از 

 .نامند یمن ندارند. شروع عملیات را حمله به بحران جزئیات و روند بحرا
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 یرسان اطالعی ها ستمیسایجاد 

، و باید مستقل از گیرد میی گوناگون در بحران مورد استفاده قرار ها شكلیی هشداردهنده به ها ستمیس

ده جوامع وسایل هشداردهن نیتر مناسب، عمل نمایند. رندیپذ بیآسیی دیگر که در شرایط بحرانی ها ستمیس

 اند از: در شرایط بحرانی عبارت

 ی نوری ویژهها عالمت -5اعالمیه از هوا  -4بلندگوهای ثابت و سیار  -3آژیر خطر  -2رادیو  -1

 اند از : عبارت باشند یماقدامات اضطراری که در طراحی عملیات دارای اولویت 

تخلیه و خدمات متوفیات، نجات اموال و  تخلیه و فرار افراد سالم و مصدوم، نجات افراد درگیر و دربند،

، برقراری ارتباطات، اسكان موقت ساکنین و عوامل مدیریت، اقدامات ها راهاز تخریب، آزادسازی  ها هیسرما

 بهداشتی، حفظ امنیت.

 :باشند یماقداماتی که از نظر فوریت در درجه دوم قرار دارند، به شرح زیر 

 های فعالیتی روند زندگی، احیای ساز یعادحفظ وضعیت روانی افراد، زیست، ارزیابی بحران،  حفاظت محیط

تولیدی و خدماتی، برقراری خدمات دولتی، ایجاد نظم و قانون مداری جامعه، برآورد نیازهای ثانویه ساکنین 

 و امدادگران.

ات، ی اضطراری عبارت است از: شناسایی اقدامها حرکت: منظور از طراحی ي اضطراريها حرکتطراحي 

، استفاده ها حرکتیی رایج طراحی ها روش. یكی از ها حرکتلوازم، پرسنل، زمان، ترتیب و موقعیت هر یك از 

جریان عمل یك طراحی را در نجات  زیر(. شكل PERTی بر اساس بازنگری و ارزیابی است )زیر برنامهاز فن 

 .دهد یمی اتفاقی نشان سوز آتشو تخلیه افراد یك سالن طی 

 
 ها. نیاز حرکت سوزی با توجه به ترتیب و پیش خلیه افراد یك سالن در حادثه آتشطرح ت
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 الگوهای رایج مدیریت بحران در جهان

به ترتیب  Gupta ،Thompson ،UNDPمراحل مدیریت بحران بر اساس الگوهای رایج در دنیا از جمله 

 شده است. نمایش دادهزیر در اشكال 

 
 [Gupta, 2002:3]حران چهار مرحله اصلی مدیریت ب

 

 
 [UNDP, 2002:18]چرخه عملیات مدیریت جامع بحران در مناطقی که زمینه بحران موجود است. 

در زمینه مدیریت بحران، هر یك الگویی خاص برای مدیریت بحران  رو شیپسازمان و م سسات پژوهشی 

ی زیادی ها مشابهتدارند در اصول و ساختار  . این الگوها که در جزئیات و شكل بعضاً باهم تفاوتاند دادهارائه 

یكی از محققینی است  Guptaپرداخته شده است.  ها مدلدارند. در ادامه به شرح و مقایسه برخی از این 

 که الگوی پلكانی را به صورت زیر پیشنهاد کرده است:
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ده است این در حالی همان طور که مشخص است این الگو توجه زیادی به مراحل پیش از حادثه معطوف نكر

برای مقابله با شرایط اضطراری هم جزئی از  سازماناست که مراحل پیشگیری از حوادث یا ایجاد آمادگی در 

 .شوند میمدیریت بحران شناخته 

 
 یك مدل بحران

را جزء  (Preparation)و آمادگی  (Prevention)فوق عالوه بر اینكه مراحل پیشگیری  ای چرخهالگوی 

 (Recovery)و نیز بازسازی  (Response)بحران ذکر کرده است به لزوم وجود مراحل مقابله مدیریت 

 (Learning)هم اشاره داشته است. نكته متمایزکننده این الگو این است که در مرکز چرخه یادگیری 

تجربیات  ذکر شد نظام مدیریت بحران باید پویا باشد و بر مبنای تر شیپگنجانده شده است. همان طور که 

 حاصل از مقابله با حوادث شكل و ساختار آن اصالح شود.

 شده است. نروژ است در تصویر زیر نمایش داده Statoilالگویی دیگر که الگوی مورد استفاده شرکت نفتی 

 
 Statoilمدل بحران شرکت 

 

سازی تكرار مشخص است که در تمامی الگوهای ذکرشده مراحل اصلی پیشگیری، آمادگی، مقابله و باز

 . اما چینش و جا نمایی این مراحل نسبت به هم در الگوهای مختلف متفاوت استاند شده
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 وظایف مدیریت بحران

ل نیروی انسانی ی و مساینیب شیپ رقابلیغزمان محدود، امكانات ناکافی، حساسیت زیاد عملیات، پیامدهای 

 ماهیت مدیریت بحران است. دهنده نشان

ت بحران، نظم و انضباط در سطح عالی است. ثبت رویدادها به طور ساعتی و روزانه، از ضروریات مدیری

از یك سو و انجام اقدامات به طور  ها فعالیتی ذهنی ها یابیارزنظارت بر عملیات به طور لحظه به لحظه و 

 قانونی و رعایت مقررات از سوی دیگر، الزمه مدیریت بحران است. 

دهی  ی اضطراری، سازمانزیر برنامه: شناسایی و ارزشیابی بحران، باشد مین شرح وظایف مدیریت بحران به ای

، نظارت و کنترل عملیات، مدیریت عملیات ها دستهو  ها گروهی، هماهنگی ریگ میتصمعملیاتی،  های گروه

 نجات در بحران.

بحران و تجسم عینی منظور از شناسایی بحران عبارت است از داشتن تصویر روشن از شرایط قبل و بعد از 

 اثرات، خسارات، ضایعات و پیامدهای آن.

اقداماتی که مدیریت بحران الزم است در جهت شناسایی و کسب اطالعات از بحران به عمل آورده به شرح 

 : باشد میذیل 

 ها گزارشی، ا ماهوارهی هوایی و ها عكس، ها نقشهآوری اطالعات: اطالعات مدون و مكتوب از قبیل  الف( جمع

یی ها ستمیسگزارش وقوع یا شروع بحران توسط ناظرین و ، و آمارهای مربوط به وضعیت قبل از بروز بحران

ی هواییها یبردار عكسبازدیدها و اطالعاتی،  مصاحبه با مردم عادی و مسئولین  -مشاهده گروه تجسس،

 درگیر در بحران.

ی ها برنامهو تدوین  ها یازمندینرا در تدارک ب( ارزیابی بحران: دانستن اندازه و شدت بحران، مدیران 

مربوط به وجوه مشترک  شود میبكار گرفته  ها بحرانی ریگ اندازه. معیارهایی که برای کند یمعملیاتی کمك 

 .باشد میمعیارها اثرات، ضایعات و خسارات  نیتر مناسبکه یكی از  هاست بحران

به طوری که کلیات آن  باشد میی عادی متفاوت زیر برنامهبا  ی در مدیریت بحرانزیر برنامهدوین برنامه: ج. ت

 .شود میشده و در حالت بحران فقط سریعاً مرور و تكمیل   از پیش تهیه

 اند از: عبارت گیرد میکه جهت ارزیابی بحران انجام  هایی فعالیتبه طور معمول 

 ها آناطمینان  شناسایی اطالعات و منابع قابل 

 ی اطالعاتآور جمع 

 جزیه و تحلیل و همچنین تفسیر ت 

  ،ها ینیب شیپگزارش نتایج 

  ی ریگ میتصمراهكارهای طراحی و 
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. فرایند ارزیابی انجامد یمی و تنظیم حرکات واکنشی در مقابل بحران زیر برنامهنهایتاً اقدامات ارزیابی به 

 به صورت زیر است:بحران بنا بر پیشنهاد برنامه توسعه سازمان ملل متحد 

 
 ایند ارزیابی بحران بنا بر پیشنهاد برنامه توسعه سازمان ملل متحدفر

 ی اضطراریزیر برنامه

شوند،  بینی پیش: نخست باید حوادث ناگوار شود میی برای کنترل بحران از چهار مرحله تشكیل زیر برنامه

بحران آموزش داده  عملیاتی مدیریت های گروهی اقتضایی تنظیم گردند، پس از آن باید ها برنامهسپس باید 

 ، به صورت عملی تمرین شود.ها برنامهدهی گردند، سرانجام باید برای تكمیل  شوند و سازمان

، تعیین و بینی پیشی و نگر ندهیآاند از: شناخت وضع موجود،  ی اضطراری عبارتزیر برنامهمراحل اساسی 

 اتی یا استراتژیك.ی عملیزیر برنامهی اهداف، تدوین راهبرد )استراتژی(، بند تیاولو

. 

 بحران در یتیریمد یساختارها: 

سطح: ساختاری است که طی آن مدیر تعدادی از افراد با سطح برابر را بعد از خود قرار مساختار مدیریت 

 . دهند یمو تحت نظر هر یك از این افراد نیز تعدادی افراد هم سطح قرار دارند که به او گزارش  دهد یم

الشعاع  هر نوع مزیت آن تحت به طوری کهمشكالت زیاد و مزایای کمتری دارد،  سطح،مسیستم مدیریت 

 معایب آن قرار دارد.

و هر  اند شدهساختار مدیریت هرمی:  ساختاری است که در آن کارکنان سازمان در سطوح مختلف چیده 

نفر گزارش  7 ر ازو اختیارات متفاوتی دارد. در ساختار هرمی به هر مدیر کمت ها مسئولیتسطح وظایف، 

 .دهند یم

 : فرماندهي

بر اساس برنامه و تغییرات احتمالی محدودی که بسته به شرایط زمان و  ها حرکتفرماندهی شامل اعالم 

 . باشد می ها آنمكان حاصل گردیده و همچنین پیگیری 
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 :نظارت و کنترل عملیات

ی، ا لحظهجهت کسب اطالعات از وضعیت  در ایجو  چارهنظارت عبارت است از نوعی فعالیت پژوهشگرانه و 

 پیشرفت اقدامات و ترسیم عملكرد بر اساس مختصات زمان و مكان که ادامه آن ارزشیابی و هدایت است. 

نظارت از چهار مرحله اصلی تعیین معیارها و ضوابط کنترل، مقایسه نتایج عملكردها با معیارها و 

و عملیات اصالحی  ها برنامهها، تنظیم و اجرای  ی علل بروز آناستانداردها، تشخیص میزان انحراف و بررس

 تشكیل گردیده است.

 :عملیاتي هاي گروهدهي  سازمان

تخصصی و مستقل ولی به  به صورتعملیاتی بایستی  های گروهدهی  به منظور مدیریت بحران، سازمان

ی دارای مسئولیت مستقل بوده و عملیات های گروهصورت هماهنگ و متمرکز انجام شود. در مدیریت بحران، 

 . باشد میدر عرصه عملیات دارای آزادی عمل زیاد  ها یریگ میتصم

 :گیري یمتصم

سازمانی جریان دارد و هر فردی در جایگاه خود یك  های فعالیتفرایندی مستمر است که در تمام 

 است. رندهیگ میتصم

 :ي اولیه بحرانها يریگ میتصم هاي ویژگي

 .گیرد مید تصمیمات حساس در لحظات اولیه بحران انجام درص 90بیش از 

 :باشد میزیر  های ویژگیاین تصمیمات دارای  

 .باشد میی زیاد ریگ میتصمعمق و وسعت  .1

 ی وجود ندارد.ریگ میتصمزمان کافی برای  .2

 .دهد یمآینده و گستره بحران را تشكیل  .3

 .رندیگ یمتصمیمات مورد قضاوت عام قرار  .4

، از نظر اهداف و ها سازمانبحران یك فعالیت چند سازمانی است که اغلب این  عملیات مدیریتی .5

. موفقیت کار مدیریت بحران بستگی به باشند یمی زیاد ها تفاوتوظایف دارای اختالفات و 

دارد. برای ایجاد هماهنگی در یك سازمان، باید به  ها گروههماهنگی معقول و مطلوب بین افراد و 

 اندهی، اصل خط فرمان و اصل حیطه نظارت توجه گرددسه اصل وحدت فرم

 ( (logisticsتدارکات

نقش  -2 یواکنشنقش اول عملكردهای  -1اهمیت و جایگاه تدارکات در مدیریت بحران عبارت است از 

 ی نیز در نظر گرفته شود.ساز آمادههای اصالحی. تدارکات باید در طول مدت آمادگی و  کلیدی در برنامه
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  عملیات نجات در بحرانمدیریت 

 هاي نجات  و وظایف دسته تیمأمور

 ند از :عبارت ها آنو وظایف  باشد میغیرطبیعی طبیعی و  های بحرانی نجات در ها دسته تیمأمور

اولیه به افراد مستقرشده، افراد جدا و محبوس و در معرض خطرات داخل  های کمكالف( نجات و رساندن 

ی رادیولوژیك و رساندن ها تابشایل نقلیه و سایر اماکن بسته، یا افراد در معرض ، وسها پناهگاه، ها ساختمان

 .امن های مكانبه  ها آن

 نیازهای اضطراری شامل مواد، وسایل و مایحتاج زنده ماندن. نیتأمب( 

 :دهي دسته نجات سازمان

 الف( سازمان نیروهاي نجات

 8تا  4شده که خود شامل  دین دسته نجات تشكیلهر واحد اجرایی نجات عبارت از گروهی است که از چن

. بهتر است در هر جامعه ندینما یمو کالً زیر نظر مسئولین محلی انجام وظیفه  باشد مینفر ناجی )امدادگر( 

 یك درصد افراد به طور داوطلب عضو کادر نجات باشند.

دیده که  چهار نفر افراد آموزشی نیروی نجات در زمان صلح به وسیله واحد نجات متشكل از ریگ شكلاساس 

برابر شود گروه و  16قرار دارد. موقعی که تعداد افراد واحد  باشند یمموظف به مشخص کردن پایگاه 

نفر تشكیل  13. جهت ورود به عملیات نجات یك دسته یا جوخه از شود میی نجات تشكیل ها دسته

 سته یا جوخه را به عهده دارد.نفری بوده و یك نفر رهبری د 4واحد  3، که دارای شود می

 ب( اداره و کنترل عملیات نجات

. این مسئولین بایستی در گیرد می، زیر نظر مسئولین رسمی انجام ها بحراناداره و کنترل عملیات نجات در 

یی انجام خدمات ایمنی و اضطراری معمولی باشند، تا بتوانند موارد زیر را ها زمانباالتر از مسئولین سا رده

 وابگو شوند:ج

  در واکنش بحران کنندگان شرکتایجاد هماهنگی بین تمام 

 داشتن دیدگاه وسیع از مسایل نجات 

  در وظایف و اجرا ها تیاولوتعیین 

 منابع مالی نجات نیتأم 

مدیریت عملیات نجات به وسیله باالترین مقام منطقه )دولت محلی یا استانداری( و یا باالترین مسئول 

مراتب فرامین نیز از همین طریق  و سلسله شود میشده است، تعیین  ی همین منظور تعریفسازمانی که برا

 .شناسد یم. بنابراین، هر مأموری محل دریافت دستور را دانسته و محدوده فرماندهی خود را ابدی یماعتبار 
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باالترین درجه  . رهبر عملیات نجات باید دارایباشد میرهبر باتجربه، موثرترین عامل در عملیات نجات 

 ی فنی در زمینه نجات باشد.ها مهارتتعلیمات و 

 عملیاتی های گروهدهی  سازمان

با توجه به تنوع اهداف و اقدامات، در مدیریت بحران وظایف به طور دقیق تفكیك و برای انجام هر یك، گروه 

طبیعی  های بحرانی که در اغلب عملیات های گروه. نامند یمشده که گروه عملیاتی  یی در نظر گرفتهها گروهیا 

 : باشند یمشامل موارد زیر  شود میو تكنولوژیك تشكیل 

ی اطالعات)اطالعات(، گروه جستجو، نجات و تخلیه )فوریت(، گروه پزشكی و آور جمع ویی شناساگروه 

و اسكان  ونقل زمینی و هوایی، گروه پناهگاه درمان موقت )پزشكی(، گروه ارتباطات )ارتباطات(، گروه حمل

 موقت ساکنین و امدادگران، گروه تغذیه و بهداشت ساکنین و امداد گران، گروه امنیت و حراست.

 Forwardیا  FCT و MCT ای Main Control Teamدسته  دو به یاتیعمل های گروه یکل طور به

Control Team های شوند. گروه می میتقس MCTًبحران تیریدماتاق  در و بوده دور حادثه محل از اکثرا 

 و بحران ریمد که است یمنیا و یارتباط لیوسا تمام با یمرکز بحران تیریمد هستند. اتاق تیفعال مشغول

 نوع به بسته FCTبه  موسوم یاتیعمل های گروه .کنند یم یرهبر را بحران با مقابله آنجا ازMCT های گروه

 .ندهست رهیغ و نشانی، حراست آتش ی،امداد یروهاین شامل بحران

 موارد زیر را ذکر کرد: توان می MCT های گروهاز دیگر وظایف 

  ی بحرانا لحظهپیگیری و پویش 

  شده ی عملیاتی طرحساز ادهیپاطمینان از 

 های خارج از سازمان در صورت نیاز ارتباط با ارگان 

  ها رسانهارتباط با 

  ها گزارشثبت 

ی اطالعات، آور جمعی، زیر طرحشامل گروه  اندتو می MCTهای  بزرگ زیرمجموعه های بحرانمعموالً در 

شامل دفتر امن و دور از کانون حادثه، تجهیزات ارتباطی  MCTپشتیبانی و ارتباط عمومی باشد. احتیاجات 

 ذیربط است. های ارگاناطراف و اطالعات تماس سایر  های راهی جا نمایی محل حادثه، نقشه ها نقشهمناسب، 

، نشانی آتشبسته به نوع بحران شامل نیروهای امدادی،  FCTلیاتی موسوم به عم های گروهاز سوی دیگر 

وظیفه برخورد با بحران را به طور مستقیم داشته و در محل حادثه حضور  ها آنحراست و غیره هستند. 

دارند. وظایف نجات مجروحین و یافتن اجساد و اطفاء حریق و نیز اجرای عملیات تخلیه و ایجاد نظم و 

 .هاست گروهت در محل حادثه از وظایف این امنی
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بسیار وابسته به نوع بحران است که با آن درگیرند. در یك بحران صنعتی در  ها گروهتجهیزات الزم برای این 

ی ضد حریق ها لباسضد گاز و  های ماسك، نشانی آتشی و یا انفجار تمامی تجهیزات سوز آتشصورت رخداد 

 .ستا ها گروهین جزء الزامات اولیه فعالیت ا

 ی اقتضایی در بحران احتمالیزیر برنامه

ی از قبل، در وضعیت عدم اطمینان، که در آن سناریوی زیر برنامهی اقتضایی عبارت است از فرایند زیر برنامه

شده و نحوه مدیریت و عملیات فنی به طور کامل تعریف گردیده  بحران و اهداف عملیات مورد قبول واقع

 باید از قبل طراحی الزم به عمل آید. زا بحرانواقعه  است. برای هر

( 1اند از: ) در برخورد با بحران نظریه هشدار زودتر از موعد اهمیت دارد که مراحل تحلیلی آن عبارت 

تقلیل ( واکنش. در این نظریه شناخت علت بحران، عوامل 5( انتشار، و )4( تحلیل، )3( برخورد، )2مشاهده، )

 .باشند یماقدام مهم  و عوامل دهنده

ی عملیاتی است، به محض هشدار زیر برنامهی اقتضایی یك مرحله جلوتر از زیر برنامهدر یك مدل پیوسته، 

. به عبارت دیگر برنامه گردد میی عملیاتی زیر برنامهگرفته و در موقع وقوع بحران تبدیل به  ی انجامزیر برنامه

ی عملیاتی این زیر برنامهی اقتضایی و زیر برنامهترین تفاوت  ست، مهمی عملیاتی ازیر برنامهاقتضایی بخشی از 

ی زیر برنامهترتیب  12-14. در شكل گیرد میی اقتضایی در شرایط نامطمئن انجام زیر برنامهاست که 

 شده است: اقتضایی و عملیاتی نشان داده

 

 ریزی عملیاتی ریزی اقتضایی بخشی از برنامه برنامه

 :باشد میتضایی در یك کشور دارای سطوح مختلف آمادگی ی اقزیر برنامه

 آمادگی سطح جهانی یا عمومی .1

 آمادگی کشوری یا ویژه عملیاتی .2

 آگاهی و هوشمندی سطح باال .3

 :اجراي عملیات بحران

دهی، فرماندهی و هماهنگی در مدیریت  ی، سازمانزیر برنامهی، ریگ میتصماجرای عملیات بحران، حاصل 

، نیاز به پشتیبانی و نظارت دقیق دارد و شامل باشد میعملیات که دارای وسعت زیادی بحران است. این 

 :باشد میموارد زیر 
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ترین شاخص هر بحران تلفات و ضایعات جانی است. در هر بحران  مهم عملیاتي و اضطراري: هاي فوریت

و یا کاهش ضایعات  ها سانانهای تخلیه افراد، نجات مجروحین باید بدون اتالف وقت جهت حفظ جان  فوریت

 صورت گیرد.

: مسئولیت عملیات نجات با یك سازمان دولتی است و از این سازمان یك نفر روش عملیات نجات افراد

. رهبر یك دسته نجات باشد می، مسئولیت این فرد مدیریت عملیات نجات شود میمأمور به انجام خدمات 

ود وی بر اساس اولویتی که سرپرست مرکزی تعیین کرده به فرامین را از مسئول عملیات نجات دریافت و خ

 .گردد میاعزام  تیمأمور

 مراحل اجراي عملیات بحران

از آغاز تا به مرحله عادی و بهبود  زده بحرانجامعه یا سیستم  ها آن، مراحلی را که طی ها بحراندر زمینه 

 .گردد میتقسیم  باشند یمبخش مهم که همه باهم دارای فصل مشترک  4به  رسد یم

 
 مراحل اجرای عملیات بحران

 Management of Change (MOC) مدیریت تغییر

عامل  ریت تغییر را ایجاد و اجرا نماید زیراروش اجرایی مدی ،در راستای مدیریت تغییر بایدسازمان هر 

 هندوستان(. ) مانند حادثه بوپالدر فرایند بوده استمدیریت نشده تغییرات  ،بسیاری از حوادث بزرگ

 شود: در این روش اجرایی به طور معمول موارد زیر تشریح می

 شرح و هدف از تغییر –

 اساس مورد نظر در تغییر مربوطه –

 مالحظات ایمنی و بهداشتی  –

 مستندسازی تغییرات برای روش اجرایی عملیاتی –

 روش تعمیرات و نگهداری –

 نظارت و بازرسی –

 غییر(طول دوره تغییر )در صورت موقتی بودن ت –

 تاییدیه ها و  مجوزها  –
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موقت،  راتییهمزمان با تغ دیحوادث فاجعه بار است و سازمان با جادیاز عوامل مهم در ا یكیموقت  راتییتغ

 .در نظر داشته باشند زیرا ن یدائم راتییتغ

 یحدهاوا دییبا تا سكیر یابیارز كی دیبا ،برخوردار باشد ییو خطر باال یدگیچیاز پ رییکه تغ یموارد در

 .ردی( صورت گHSE) یمنیو ا یو نگهدار ریتعم ،یاتیعمل

 Maneuver)) مانور و تمرین

برگزاری تمرین و مانور از اهمیت باالیی برخوردار  برای آشكار ساختن نقاط ضعف برنامه عملیات اضطراری

ه ارکنان شناختتوان بالقوه کو مشكالت ستادی ، نقاط ضعف کل نظام مدیریت بحرانها این مانوراست. در 

برنامه  ساختار  وشناسایی شده مشكالت مربوط به کاربری و کارایی امكانات و تجهیزات موجود  شده و

 گیرد.مورد ارزیابی قرار میعملیات اضطراری 

:انواع مانورها  

رد زیر و شامل موا نمودتقسیم بندی  بدون اعالم قبلی و  با اعالم قبلیدسته کلی  2به توان را میمانورها   

 خواهند بود:

A.   تمرین دور میز(Table-Top) 

B. تمرین وظایف 

C. تمرین همه جانبه 

 

:اسناد تمرین  

ا مفاد تمرین آشنایی داشته بخش عمده موفقیت تمرین بستگی به این موضوع دارد که شرکت کنندگان ب

 :ارت است ازسند عب عناوین این. کنده رشد آگاهی شرکت کنندگان کمك میب تمرین  تهیه سندباشند و 

 مقدمه                            -

 تشریح کل سناریوی تمرین -

 منظور از برگزاری تمرین -

 اهداف تمرین -

 جدول زمانی تمرین -

 سازماندهی تمرین  -

:نقد و بررسی تمرین  

بر اجرای  کسانی هستند که کنترل کنندگان .بر عهده کنترل کنندگان تمرین است نقد و بررسی تمرین

تمرین برگزار شده را با برنامه از پیش تنظیم شده  و دارند و از نكات آن یادداشت بر می دارند تمرین نظارت
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شفاهی . نقد و بررسی تمرین اهداف مورد نظر تحقق یافته استچه اندازه مطابقت می دهند تا ببینند 

ه شده و او نیز مكلف بالفاصله پس از اجرای آن انجام شده و نواقص و نكات آن به اطالع مدیر بحران رساند

موارد شفاهی باید بصورت مكتوب درآمده و در پرونده مربوط به تمرین به رفع نواقص احتمالی خواهد بود. 

 ثبت و نگهداری شود.

مرتباً  (PDCA) دمینگآن در فرآیند چرخه   و  اقدامات اصالحی مربوط به یاتیعمل روشهای وها طرح

 یابد.  زش و افزایش تجهیزات بطور مستمر تكمیل و بهبود میمورد بازنگری قرار گرفته و با آمو
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 : آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

باشد، ضمن توصیه به تهیه ما میبا توجه به اینكه اطالع از کلیه قوانین و رعایت کامل آنان از وظایف کارفر

های ایمنی و بهداشت کار، در دسترس قرار دادن آیین نامه کتاب قوانین و مقررات مربوط به کار و آیین نامه

باشد. در این قسمت به  برخی از قوانین و مقررات و مرتبط با هر فعالیت برای افراد درگیر با آن  الزامی می

 باشد، اشاره شده است :نی و بهداشت کار که دارای عمومیت بیشتری میهای مرتبط با ایمآئین نامه

  قانون کار : 85ماده 

هایی که از طریق شورای عالی حفاظت برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستور العمل

های یماریو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی )جهت جلوگیری از ب فنی )جهت تأمین حفاظت فنی(

ها ،کارفرمایان ، شود، برای کلیه کارگاهای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار( تدوین میحرفه

 کارگران و کارآموزان الزامی است

  قانون کار :  87ماده 

اشخاصی حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی تأسیس نمایند یا کارگاه موجود را توسعه دهند 

های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت های ساختمانی و طرحبرنامه کار و نقشه مكلفند بدواً

  فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند .

  ها منوط به رعایت  مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.بهره برداری از کارگاه

  ون کار :قان 89ماده 

ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق با آئین ها، دستگاهماشین مكلفندپیش ازبهره برداری از کارفرمایان 

نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است، آزمایش های الزم را توسط 

ه و مدارک مربوطه را حفظ و یك نسخه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام دادآزمایشگاه

 ازآنهارابرای اطالع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند .

  قانون کار: 90ماده 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید 

زارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به و

  درمان و آموزش پزشكی ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.

 

  قانون کار :  91ماده 

مكلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی  85کلیه واحدهای موضوع ماده  کارفرمایان و مسئوالن

حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امكانات الزم را تهیه و در اختیار  برای تأمین
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و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و  آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند

یل حفاظتی و بهداشتی فردی و ملزم به استفاده و نگهداری از وسانمایند . افراد مذکور نیز  بهداشتی نظارت

  باشند .های مربوطه کارگاه میاجرای دستور العمل

  قانون کار :  92ماده 

این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای  85کلیه واحد های موضوع ماده 

معاینه و آزمایشات الزم را به عمل آورند  سالی یكبار توسط مراکز بهداشتی درمانی بایدناشی از کارقرار دارند 

 و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.

چنانچه با نظر شورای پزشكی فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتال باشد کارفرما و  : 1تبصره 

ناسب مسئولین مربوط مكلفند کار او را بر اساس نظر شورای پزشكی بدون کاهش حق السعی در قسمت م

  دیگری تعیین نمایند.

در صورت مشاهده چنین بیمارانی ، وزرات کار و امور اجتماعی مكلف به بازدید و تایید مجدد  :2تبصره 

 شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.  

 قانون کار   : 93  ماده 

در محیط کار و   و بهداشتی  تیحفاظ  مقررات  اجرای  بر حسن  و نظارت  کارگران  مشارکت  بمنظور جلب

و   ، درمان  بهداشت  و وزارت  کار و امور اجتماعی  وزارت  که  و بیماریها، در کارگاههائی  از حوادث پیشگیری 

 خواهد شد.   کار تشكیل  و بهداشت  فنی  حفاظت  دهند کمیته  تشخیص  ضروری پزشكی  آموزش

  کارگاه  و امور فنی  ای حرفه  و بهداشت  فنی  حفاظت  در زمینه  مذکور از افراد متخصص  کمیته : 1  تبصره

  کار و امور اجتماعی  های مورد تائید وزارتخانه  که  واجد شرایطی  اعضاء دو نفر شخص میشود. و از بین  تشكیل

  کمیته  نارتباط میا  برقراری  شان  وظیفه  میگردند که  باشند تعیین  پزشكی  و آموزش  ، درمان و بهداشت

 میباشد .   پزشكی  و آموزش  ، درمان  بهداشت  و وزارت  کار وامور اجتماعی  مذکور با کارفرما و وزارت

هائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور نحوه تشكیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعمل :2تبصره

 خواهد شد. اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تهیه و ابالغ

 

 قانون کار   : 94ماده 

این قانون امكان وقوع  85در مواردی که یك یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده  

توانند مراتب را به کمیته حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می

توسط فرد  بایدل حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئو

 شود ثبت گردد.مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می
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چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند ، موظف است  :1تبصره

و نظرات خود به نزدیكترین واحد کار و امور اجتماعی محل اعالم  در اسرع وقت موضوع را همراه با دالیل

نماید اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و 

 اقدام الزم را معمول نماید.

 قانون کار   : 95ماده 

های موضوع ذکر ارفرما یا مسئولیت واحدمسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده ک

این قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولیت  85شده در ماده 

ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج  واحد حادثه

 در این قانون مسئول است .

این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در  85کارفرما یا مسئوالن واحد های موضوع ماده  :1هتبصر

به صورت  ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم میگردد ، ثبت و مراتب را سریعاً دفتر ویژه

 کتبی به اطالع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار  85نچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده چنا :2تبصره

های الزم و تذکرات قبلی ، وسایل و امكانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش

مسئولیتی نخواهد داشت در  بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها استفاده ننماید. کارفرما

 صورت بروز اختالف رای هیات حل اختالف نافذ خواهد بود.

 قانون کار   : 98ماده 

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هر موقع از 

ازند و نیز می توانند به دفاتر و این قانون وارد شده و به بازرسی بپرد 85شبانه روز به موسسات مشمول ماده 

 .مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند

 .های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بودورود بازرسان کار به کارگاه: 1تبصره

 قانون کار   : 104ماده 

یكه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این کارفرمایان و دیگر کسان

قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات و مدارک الزم به آنان خودداری نمایند ، 

 .حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم خواهند شد
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 قانون کار   : 105ماده 

ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز  هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه 

به  و کتباً ای مكلف هستند مراتب را فوراً خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه

 .کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطالع دهند

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد گزارش  :1تبصره

ای ، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشكیل دادسرا از  بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه

را صادر نماید  قرار تعطیل و الک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً

دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجراست دستور رفع تعطیل 

ای و یا کارشناسان  توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه

  .باشندذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده 

 .کارفرما مكلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود، مزد کارگران کارگاه را بپردازد :2تبصره

متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس  :3تبصره

دادگاه صالح شكایت کنند و دادگاه مكلف توانند از مراجع مزبور ، به ای و تعطیل کارگاه ، می بهداشت حرفه

 .است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است

 :موادي از قانون تامین اجتماعي 

اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مكلف است اقدامات الزم  قانون تأمین 65براساس ماده  

روز اداری از تاریخ  3حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف   را برای جلوگیری از تشدید وضعیتاولیه 

چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید .اجتماعی اطالع دهد وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمین

اجتماعی است و سازمان  مینپوشش تأ شده تحت هایی شود از آنجایی که بیمه دیده متحمل هزینه وضع حادثه

های خود به سازمان  تواند برای دریافت هزینه شدگان است کارفرما می مكلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه

رسانی کارفرما از حادثه ظرف سه روز  اجتماعی برای اطالع تأکید سازمان تأمین.اجتماعی مراجعه کند تأمین

های  شده از حمایت مندی بیمه یص ماهیت حادثه و همچنین بهرهاداری به دلیل ارسال بازرسان برای تشخ

 .اجتماعی است ای مقرر در قانون تأمین های درمانی و بیمه شده از حمایت درمانی بیمه

اجتماعی در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار به علت عدم توجه  قانون تأمین 66همچنین طبق ماده 

اجتماعی پس از اخذ نظر  حفاظت ایمنی و فنی باشد، سازمان تأمینکارفرما در زمینه رعایت مقررات 

 .کند شده را اعمال و خسارات وارده از کارفرما را وصول می بازرسان، تعهدات قانونی درخصوص بیمه
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 ها:ی کارگاهمنیا نیمسئول یریبكارگ تشریح آیین نامه 

 بكارگیري مسئولین ایمني: يقانون يها تیظرف

 یریبكارگ یینامه اجرا نییآ ،قانون کار 85استناد ماده  بهو  94و  93مواد قانونی  یها تیظرف هیبر پا

و تعاون، کار و رفاه اجتماعی محترم  ریوز دییو پس از تا بیتصو یحفاظت فن یعال یدر شورا یمنیا نیمسئول

 .دیالزم االجرا گرد یدرج در روزنامه رسم

  : يراهبرد اساس

ها در توسعه و جلب مشارکت آن یو کارگر ییکارفرما یهاتشكل یهاتیو قابل تیفاز ظر یحداکثر یریبهره گ

  یبخش خصوص یو تخصص یاو استفاده از توان حرفه یمنیا

  یعالیمصوب شورا یو حفاظت فن یمنیا ینامه ها نییآ یبه منظور اجرا کارفرما مكلف است :1ماده 

 نییآ نیرا که مطابق ا یافراد ،فیبر اساس شرح وظا  وو مخاطرات کارگاه  طیتوجه به شرا با ،یحفاظت فن

 .دینما یریبكارگ یمنیشده اند را به عنوان مسوول ا تیصالح دیینامه تا

تمامی افرادی که با یكی ازعناوین مسوول حفاظت فنی، افسرایمنی، ناظرایمنی، رابط ایمنی، همیار  تبصره:

نمایند،مشمول این آیین نامه بوده و الزم است صالحیت ها فعالیت می ایمنی، کارشناس ایمنی در کارگاه

دار وظایف محوله مندرج نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تاییدیه، در کارگاه  عهده

 در این آیین نامه گردند.

 ( این 2احراز و صدورتاییدیه صالحیت برای مسوول ایمنی، مطابق جدول پیوست شماره):3ماده

 نامه، توسط اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان)اداره بازرسی کار( انجام می شود. آیین

تاییدیه صالحیت مسئول ایمنی با امضای رییس بازرسی کار استان و برای مدت دو سال صادر خواهد : 1تبصره

 شد.

ا شرح وظایف و طی تمدید مجدد صالحیت مسئول ایمنی، با بررسی مستندات ارایه شده مرتبط ب: 2تبصره

 های آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهد شد.دوره

 کارفرما مكلف است ظرف مدت یك سال نسبت به تطبیق شرایط مسئوالن ایمنی کارگاه ،که :5ماده

 اند، با مفاد آیین نامه اقدام نماید.قبل ازتصویب این آیین نامه مشغول بكار بوده

 ي: منیمسوول ا تیز صالحاحرا 

 :ارایه گواهی دوره های آموزش مربوطه شامل 

 .دوره عمومی ایمنی یا گواهی قبولی در آزمون ادواری 

 ( دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسكRisk assessment ). 

  .شرکت در جلسه توجیهی شرح وظایف 
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 .)دوره تخصصی ایمنی )برای تایید صالحیت مجدد 

 د فصلی.ارایه گزارش عملكر 

 .تایید عملكرد ساالنه 

 بر اساس شرح  یمنیول ائتا گزارش عملكرد مس دیاتخاذ نما یبیکارفرما مكلف است ترت:6ماده

سامانه الكترونیكی که به  قیاز طر ایهر فصل به صورت مكتوب و  انینامه،در پا نییآ نیا مندرج در فیوظا

 .دیمحل ارسال نما یععاون، کار و رفاه اجتمااداره ت یخواهد شد، به واحد بازرس یمنظور طراح نیهم

 يدرون کارگاه ياهداف مدل خودبازرس

 موجود در کارگاه یهاتیاز ظرف یریبا بهره گ کار طیدر مح یمنیارتقاء سطح ا 

 از کار یو شدت حوادث ناش یفراوان بیقابل مالحظه ضر کاهش 

 از کار یحوادث ناش یهانهیقابل مالحظه در هز ییجو صرفه 

 کار طیدر مح یمنیو ارتقاء فرهنگ ا جیترو 

 کار یبازرس ستمیس یاثربخش ارتقاء 

 گر مهیب یهامنابع دولت و صندوق حفظ  

 

 :شرح وظایف مسئول ایمنی 

 با بازرسان کار یمساع كیو تشر یهمكار. 

 ر د یریگیکارگاه و پ تیمرتبط با فعال یمنیا یهانامه ها و دستورالعمل نییو مستند نمودن آ ییشناسا

 .مقررات مذکور نیخصوص انطباق کارگاه با قوان

 و کنترل خطرات موجود درکارگاه ییپاسخگو یبرنامه ها هیو ته سكیر یابیخطر، ارز ییشناسا. 

 آنها یدر کارگاه و نظارت بر اجرا یمنیا طیو بهبود شرا یمربوط به  اقدامات اصالح یبرنامه ها یریگیپ. 

 کار کارگران کارگاه در  طیانجام کار و شرا ندیمستمر از فرآ یزرسبه منظور با یاتیبرنامه عمل نیتدو

 .یتیریمد ماتیتصم یریگیو پ تیریو اعالم به مد جیو مستند نمودن نتا یمنیخصوص ا

 و  هیتجز نیمحل وهمچن یاز کار و گزارش آن به اداره تعاون، کار ورفاه اجتماع یآمار حوادث ناش ثبت

 .از تكرار موارد مشابه یریآنها به منظور جلوگ لیتحل

  نیکارگران کارگاه و همچن یمنیا یآموزشها ی، آموزش و سنجش اثر بخش یسنج ازین نهیدر زم یهمكار 

 .یمنیموضوعات مرتبط با ا یو اطالع رسان یفرهنگ ساز نهیدر زم یانجام اقدامات

 نهیو معا دیبازد نیو همچن یحفاظت فرد لیو استفاده از وسا لید،آموزش،تحویبرخر ،نظارتیازسنجین. 

 در کارگاه. وبیمع زاتیتجه ینیگزیمذکور بجهت جا لیوسا
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 و  حیآالت و ابزار کار به نحو صح نیو محصوالت و استقرار ماش هیمواد اول شیو آرا بیبر نظم و ترت نظارت

 تیرینظارت بر مد نیکار و همچن طیکار و کارگر در مح حیدر تطابق صح یمساع كیتشر نیو همچن منیا

  .در کارگاه رییتغ

 تیدستگاهها و ابزارها و نظارت بر رعا یتمام یبرا یو حفاظت فن یمنیا یدستورالعملها نیو تدو هیته 

 .مذکور یدستورالعملها

 در  منیاعمال و رفتار ا یمناسب برا زهیانگ جادیو ا قیتذکرات و تشو رادیبجهت ا منیاعمال نا ا ییشناسا

 .خصوص به کارفرما نیالزم درا شنهاداتیکارگران وپ

 نیو همچن یاضطرار طیبحران و واکنش در شرا تیریو مد یآمادگ ییاجرا هیرو نیدر تدو یهمكار 

 ی.اضطرار طیدر شرا یآمادگ یمانورها یبرگزار

 

 ردهاي مخاطره آمیزكالف : پیش بیني، شناسایي و ارزیابي شرایط و عمل

 توسعه روش هایی برای -1

 یات، داده های تاریخی و منابع اطالعاتی دیگرپیش بینی مخاطرات از تجرب. 

  شناسایی مخاطرات سیستم ها، تجهیزات، محصوالت، نرم افزار، تسهیالت، فرایندها، عملیات ها و

 .دستورالعمل ها موجود یا آینده در طی دوره مورد انتظار کاری

 خاطرات واقعی یا ارزیابی و ارزشیابی احتمال و شدت وقایع و حوادث که ممكن است ناشی از م

 بالقوه باشد.

 .بكارگیری روش ها و انجام تجزیه و تحلیل مخاطرات و تفسیر نتایج -2

بازبینی، به همراه متخصص هرجا نیاز هست، کل سیستم، فرایندها و عملیات  برای مشخص کردن نحوه  -3

 سیستم ناشی ازنقص، علل و اثرات روی کل سیستم، فرایند یا عملیات و زیر سیستم ها یا اجزای 

 نقص سیستم، زیر سیستم  یا اجزای آن. 

 خطای انسانی. 

 تصمیم گیری، قضاوت و کنترل های اجرایی نادرست و خطاگونه.  

 ضعف در خط مشی های، راهبری ها، اهداف یا عملكردها. 

در ارتباط با بازبینی، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها از گزارش حوادث و وقایع خسارت امیز و منابع دیگر  -4

 :آسیب ها، بیماری ها، آسیب به اموال، اثرات محیطی زیستی یا اثرات عمومی با

 شناسایی علل، روابط. 

 تضمین صحت و اعتبار اطالعات مورد نیاز. 
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  وری اطالعات و طبقه بندی آنهاآارزیابی اثربخشی روش های جمع. 

 بررسی های اولیه. 

ره سازگاری فعالیت ها با ایمنی، بهداشت، محیط زیست، قوانین، فراهم نمودن اطالعات مشاوره ای دربا -5

 .مقررات، آیین نامه ها و استانداردها

 .انجام مطالعات تحقیقاتی روی مسائل و موضوعات ایمنی و و بهداشت موجود یا بالقوه -6

ایمنی و بهداشت  تعیین نیاز برای بررسی و ارزیابی که به شناسایی شرایط یا عملكردهای تاثیر گذار روی -7

کمك کند شامل اینهایی که نیاز به خدمات تخصصی خاصی باشد نظیر متخصص بهداشت، بهداشت 

صنعتی، مهندس حریق، مهندس طراح و فرایند، ارگونومیست، روانشناس، متخصص بهداشت محیط و 

 .محیط زیست و دیگر

ها و ظرفیت های فیزئولوژیك و  ارزیابی محیطی، وظایف و عناصر دیگر برای تضمین اینكه قابلیت -8

 .روانشناختی  و محدوده های انسانی

 

 ها، دستورالعمل ها و برنامه هاي کنترل مخاطره شب : توسعه طراحي ها، رو

و فرمول بندی و توصیه کنترل های مهندسی و اجرایی قابل قبول قبل از اینكه مواجهه، حوادث و وقایع 

 .خسارت رخ دهد 

 .مواجه ها، حوادث و وقایع خسارت آمیزحذف مخاطرات و علل  -

کاهش احتمال یا شدت آسیب، بیماری، خسارات یا آسیب های زیست محیطی از مواجهه بالقوه، حوادث و  -

 .وقایع خسارت آمیزی که نتوان مخاطره را حذف کرد
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 :آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان 

 تعاریف:

ی است حقیقی یا حقوقی که مالك یا قائم مقام قانونی مالك کارگاه بوده و انجام یك یا شخص صاحب کار:

نماید و یا خود رأساً یك یا های کارگاه را به یك یا چند پیمانكار محول میچند نوع از عملیات یا فعالیت

ه در حالت دوم کارفرما گمارد کچند کارگر را در کارگاه متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار می

 گردد.محسوب می

در این آیین نامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار ستاد، توابع و اشخاص  مرجع ذیصالح:

 باشد.حقیقی و حقوقی مورد تایید مرکز ستاد می

وزش ایمنی های آمکارفرما یا نماینده قانونی وی مكلف است پیش از راه اندازی کارگاه، دوره -1ماده 

 عمومی متناسب با نوع کار را بگذراند.

هایی که قبل از تصویب این آیین نامه راه اندازی شده است، کارگران و کارآموزان شاغل در کارگاه -2ماده 

 میبایست دوره های آموزش ایمنی را طی نموده و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

تصویب این آیین نامه راه اندازی شده اند، کارفرمایان مكلفند دوره  هایی که قبل ازدر مورد کارگاه -3ماده 

 های آموزش ایمنی را طی نمایند. 

د رمواردی که کار از طریق پیمانكاری انجام میگیرد، کارفرما یا صاحب کار مكلف است قبل از  -4ماده 

 ایمنی را اخذ نمایند. انعقاد قرارداد، از پیمانكاران و کارگران تحت پوشش آنها، مستندات آموزش

کارفرما مكلف است پیش از بكار گماردن کارگران و کارآموزان نسبت به ارایه آموزش ایمنی  -5ماده 

 متناسب با نوع کار به آنان از طریق مرجع ذیصالح اقدام نماید.

ارگران کارفرما مكلف است با تایید مراجع ذیصالح آموزش های ایمنی متناسب با نوع کار به ک -6ماده 

 شاغل و کارآموزان خود ارایه نماید.

های آموزش ایمنی باشند، گذراندن دورهدر کارگاه هایی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می -7ماده 

 مطابق این آیین نامه بایستی در شناسنامه شغلی کارگران مربوطه لحاظ گردد.

روریات انتخاب و معرفی کارفرمایان و های آموزش ایمنی باید به عنوان یكی از ضطی دوره -8ماده 

 کارافرینان و کارگران نمونه منظور گردد.

دستورالعمل اجرایی این آیین نامه که سطح بندی آموزش و همچنین اولویت بندی گروه هدف را  -9ماده 

 شامل میشود توسط کمیته ای متشكل از اعضای تعیین شده تدوین شده است.

 ش ایمنی در سراسر کشور از طریق مراجع ذیصالح انجام خواهد گرفت.کلیه دوره های آموز-10ماده 
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قانون کار از طریق بازرسان  96ادارات کار و امور اجتماعی استانها مكلفند به موجب بند ج ماده  -11ماده 

 کار، نظارت های الزم را اعمال نمایند.

تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت  چگونگی اجرای دوره های آموزشی بر عهده مرکز تحقیقات و -12ماده 

 کار ستادی است.

قانون کار جمهوری اسالمی ایران  196و  193، 91، 85ماده و به استناد مواد  12این آیین نامه مشتمل بر 

به تصویب وزیر کار و  5/3/1389شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ  3/12/1388در جلسه مورخ 

 امور اجتماعی رسیده است.
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 :آيین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و : 1ماده  

بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه های مشمول و همچنین پیشیگیری از 

ای ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سالمتی کارگران و سالم سازی محیط های کار، تشكیل حوادث و بیماری ه

های کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه در کارگاه

 کشور الزامی است.

ای به نام کمیته حفاظت فنی یتهنفر کارگر باشند، کارفرما مكلف است کم 25هایی که دارای کارگاه :2ماده  

 و بهداشت کار در کارگاه با اعضای ذیل تشكیل دهد:

 کارفرما یا نماینده تام االختیار او – 1

 نماینده شورای اسالمی کار یا نماینده کارگران کارگاه – 2

 مدیرفنی و در صورت نبودن او یكی از سراستادکاران کارگاه – 3

 مسئول حفاظت فنی – 4

 ول بهداشت حرفه ایمسئ – 5

 ترجیحاً از فارغ التحصیالن رشته حفاظت فنی و ایمنی کار باشد. بایدمسئول حفاظت فنی می  : 1تبصره 

ای یا پزشك عمومی ترجیحاً فارغ التحصیل بهداشت حرفه بایدمسئول  بهداشت حرفه ای می : 2تبصره  

 مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان باشد.

در برنامه های آموزشی و  بایدته حفاظت فنی و بهداشت کار با هزینه کارفرما اعضای کمی :3تبصره 

 های ذیربط برگزار می گردد شرکت نمایند.بازآموزی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار که توسط ارگان

از نفر نفر کارگر داشته باشند در صورتی که یك یا دو نفر  100تا  25در کارگاه هایی که بین  :4تبصره 

اعضاء کمیته در کارگاه حضور نداشته باشند جلسه کمیته با حداقل سه نفر از افراد مذکور تشكیل می گردد 

 مشروط بر آنكه در این کمیته مسئول حفاظت فنی یا مسئول بهداشت حرفه ای حضور داشته باشد.

ب نماید با نظر مشترک و نفر کارگر دارند و نوع کار آنها ایجا 25در کارگاه هایی که کمتر از  :3ماده  

 ای محل، کارفرما مكلف به تشكیل کمیته مذکور خواهد بود.هماهنگ بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه

 گردد:در اینگونه کارگاه ها کمیته مذکور با سه نفر از اعضاء به شرح ذیل تشكیل می  :1تبصره

 کارفرما یا نماینده تام االختیار وی – 1

 ای اسالمی کار یا نماینده کارگران کارگاهنماینده شور – 2

 ای.مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه – 3
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ای برای اینگونه کارگاه ها باید به تایید اداره کار صالحیت مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه : 2تبصره 

 و مرکز بهداشت محل برسد.

گردد مسئول کار با سه نفر تشكیل می در کلیه کارگاه هایی که کمیته حفاظت فنی و بهداشت  :3تبصره 

های الزم که با هزینه تواند یك نفر باشد. مشروط برآنكه پس از آموزشای میحفاظت فنی و بهداشت حرفه

کارفرما توسط مرکز بهداشت و یا اداره کل محل حسب مورد تشكیل می گردد شرکت نموده و گواهی نامه 

 الزمه را دریافت نماید.

ت کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید الاقل هرماه یك بار تشكیل گردد و در اولین جلسه جلسا :4ماده  

خود نسبت به انتخاب یك نفر دبیر از میان اعضاء کمیته اقدام نمایند. تعیین زمان تشكیل جلسات و تنظیم 

 صورتجلسات کمیته به عهده دبیر جلسه خواهد بود.

ر از موعد با پیشنهاد مدیرکارخانه یا مسئول حفاظت فنی و یا مسئول در مواقع ضروری یا زودت  : 1تبصره 

 ای کمیته تشكیل خواهد شد.بهداشت حرفه

کارفرما مكلف است یك نسخه از تصمیمات کمیته مذکور و همچنین صورتجلسات تنظیم شده   : 3تبصره 

 را به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نماید.

 ته حفاظت فنی و بهداشت کار به شرح ذیل است:وظایف کمی :5ماده  

طرح مسایل و مشكالت حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارایه پیشنهادات الزم به کارفرما جهت  – 1

 رفع نواقص و سالم سازی محیط کار.

ی انعكاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات الزم جهت رفع آنها به کارفرما – 2

 کارگاه.

همكاری و تشریك مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات  – 3

 حفاظتی و بهداشت کار.

 توجیه و آشنا سازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار. – 4

رای انجام کار مطمئن، سالم و بدون خطر و همچنین های الزم بهمكاری با کارفرما در تهیه دستورالعمل – 5

 استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.

که درامرحفاظت فنی و بهداشت حفاظتی و بهداشت کار  پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی – 6

 عالقه و جدیت دارند.

صورتجلسات کمیته و همچنین فرم های مربوط به حوادث ناشی پیگیری الزم به منظور تهیه و ارسال  – 7

 از کار و بیماری های ناشی از کار به ارگان های ذیربط.
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پیگیری الزم در انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواری به منظور پیشگیری از ابتالء کارگران  – 8

 اکز بهداشت مربوطه.به بیماری های ناشی از کار و ارایه نتایج حاصله به مر

اعالم موارد مشكوک به بیماری های حرفه ای از طریق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و همكاری در  – 9

ای مبتال شده و یا در های حرفهتعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشخیص شورای پزشكی به بیماری

 قانون کار(. 92ماده  1معرض ابتال آنها قرار دارند. )موضوع تبصره 

جمع آوری آمار و اطالعات مربوطه از نقطه نظر مسایل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تكمیل فرم  – 10

 صورت نواقص موجود در کارگاه.

 بازدید و معاینه ابزار کار و وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها. - 11

های ناشی از کار کارگران و تعیین ضریب تكرار و ضریب شدت ساالنه بیماریثبت آمار حوادث و  – 12

 حوادث.

ای و همچنین نصب پوسترهای آموزشی های حرفهنظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماری – 13

 بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.

 های ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در کارگاه.اعالم کانون – 14

نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصوالت و استقرار ماشین آالت و ابزار کار به نحو  – 15

 صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار.

تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی برحسب شرایط اختصاصی هر کارگاه  – 16

های سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماریجهت حفظ و ارتقاء 

 شغلی.

های اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل کارگاه در تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل – 17

بیولوژیكی و مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی از عوامل فیزیكی، شیمیایی، ارگونومیكی، 

 روانی محیط کار.

وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه ای در کارگاه  :6ماده  

 های قانونی کارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود.وجه رافع مسئولیت هیچ به

ون کار جمهوری اسالمی ایران توسط قان 93تبصره به استناد ماده  10ماده و  7این آیین نامه در  :7ماده  

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه شده و در تاریخ 

 به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت،  درمان و آموزش پزشكی رسید. 11/4/74
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 :آيین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها 

یه کارگاه های موجود و کارگاه هایی که در آتیه تاسیس می شوند باید مقررات عمومی مربوط به کل :1ماده 

 قانون کار رعایت نمایند. 48حفاظت و بهداشت کار را که در این آئین نامه مقرر می شود طبق ماده 

 فصل اول : ساختمان 

 محل متناسب باشد.ساختمان کارگاه ها و کارخانه ها باید با وضع آب و هوای : 2ماده 

متر مكعب فضا منظور گردد و فضای اشغال شده به وسیله  12برای هر کارگر در کارگاه حداقل باید : 3ماده 

ماشین آالت یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار همچنین فضای باالتر از ارتفاع سه متر جزء فضای مزبور محسوب 

 شود.نمی

داخل  اه باید با مصالحی ساخته و اندود شود که از نفوذ رطوبت بهسقف و بدنه و کف عمارات کارگ: 4ماده 

 گرما و یا سرمای خارج گردد. االمكان مانع نفوذ نماید و حتی  کارگاه جلوگیری 

کف عمارات کارگاه باید هموار و بدون حفره بوده و به نحوی مناسب مفروش شود که قابل شستشو  :5ماده 

 و موجب لغزیدن کارگران نگردد. باشد و تولید گرد و غبار نكند

در مواردی که نوع کار اقتضای ریخته شدن آب را به کف کارگاه داشته باشد باید کف کارگاه دارای شیب 

 متناسب و مجرای مخصوص برای خروج آب و جلوگیری از جمع شدن آب در کف کارگاه باشد.

اید بدنه دیوار کارگاه تا یك متر و شصت در محل هایی که مواد شیمیایی و سمی بكار می برند ب: 6ماده 

 سانتیمتر ارتفاع از کف زمین قابل شستشو باشد.

هایی موجود باشد که احتمال سقوط اشخاص ها یا سوراخدر صورتی که در ساختمان کارگاه دهانه :7ماده 

متر باشد سانتی 60هایی که حداقل ارتفاع آن برود باید به وسیله نصب پوشش های فلزی محكم و نرده

 موجبات جلوگیری از سقوط اشخاص و رفع خطر بعمل آید.

سانتیمتر و پاگردهای آن متناسب با عرض مزبور باشد.  120عرض پلكان عمومی کارگاه باید حداقل : 8ماده 

در مورد پلكان هایی که بیش از چهار پله دارد در طرف باز پلكان باید نرده محكم نصب شود و در مسیر 

 د هیچگونه مانعی وجود داشته باشد.پلكان نبای

عمارات کارگاه باید به تناسب وسعت محل کار به اندازه کافی در و پنجره برای ورود نور و هوا داشته  :9ماده 

 باشد.

کارگاه هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوری است که بیشتر در معرض حریق واقع می شود  :10ماده 

 ح نسوز ساخته شوند.حتی االمكان باید با مصال

 فصل دوم : روشنایي 
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روشنایی کافی )طبیعی یا مصنوعی( متناسب با نوع کار و محل تامین شود. در  بایددر هر کارگاه  :11ماده 

صورتی که برای روشنایی از نور مصنوعی قوی استفاده شود باید برای ممانعت از ناراحتی چشم حبابهای 

 مخصوصی نصب گردد.

پنجره های بدنه و سقف که جهت روشنایی اطاق ها تعبیه شده و کلیه چراغها و حبابها باید  کلیه :12ماده 

 نظیف نگاه داشته شود.

 فصل سوم : تهویه و حرارت 

محل کار در هر کارگاه باید بطوری تهویه شود که کارگران همیشه هوای سالم تنفس نمایند. در  :13ماده 

الی  30قل هوای الزم برای هر کارگر بر حسب نوع کار در هر ساعت مورد محل های کار پوشیده مقدار حدا

 متر مكعب می باشد. 50

: در کارگاه هایی که دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا بخارهای مضر ایجاد می شود باید مواد مزبور با 14ماده 

خطری برای کارگران ایجاد وسایل فنی موثر طوری از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مزاحمت و 

 ننماید.

 درکارگاه هایی که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده شود. :15ماده 

هر کارگاه باید دارای وسائلی باشد که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلی آن به وضع قابل  :16ماده 

 تحملی نگاهداری شود.

 ي از آتش سوزي و مبارزه با حریق فصل چهارم : جلوگیر

ای که به خارج باز شوند بنام : در هر سالن کار به تناسب تعداد کارگران باید درهای یك طرفه17ماده 

 درهای نجات وجود داشته باشد و درهای مزبور به راهروها و یا معابر خروجی ساختمان منتهی شوند.

های مخصوصی از ل باشد و باید به وسیله عالیم و یا چراغدرهای خروجی نجات هیچوقت نباید قف :18ماده 

 داخل مشخص باشد.

متر و سایر طبقات هر  5ها و پاگردها در ساختمان های بلندتر از دو طبقه )طبقه اول کلیه پلكان :19ماده 

 شود( باید با مصالح ساختمانی نسوز ساخته شوند.متر محاسبه می 4کدام 

ای به اندازه عرض در تا نخستین پله برای رف پلكان باز می شود باید الاقل فاصلهدرهایی که به ط :20ماده 

 توقف داشته باشد.

در کارگاه هایی که بیشتر احتمال بروز حریق می رود باید وسایل مخصوص اعالم خطر )آژیر( بكار  :21ماده 

 رود به طوری که در تمام محوطه کار اعالم خطر شنیده شود.
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رما موظف است مواد محترقه مورد نیاز کارخانه را در تانك ها و مخازنی که مقاوم در مقابل : کارف22ماده 

 آتش باشند نگهداری نماید و این مخازن و تانك ها باید از محل کار مجزا و فاصله کافی داشته باشند.

دارد استعمال در نقاطی که مواد منفجره و یا مواد سریع االحتراق یا سریع االشتعال وجود  :23ماده 

 دخانیات و روشن کردن و حمل کبریت و فندک و امثال آنها باید ممنوع گردد.

 در موارد زیر تعبیه و نصب برق گیر الزامی است :  :24ماده 

 شود.ساختمان هایی که در آن مواد قابل احتراق و یا انفجار تولید و یا ذخیره و انبار می -الف

 شود.دیگر درآنها نگهداری می  اشتعال و روغن و یا مواد قابل   و نفتتانك ها و مخازنی که بنزین  -ب

 کوره های مرتفع و دوکش های بلند. -ج 

 فصل پنجم : ماشین آالت ، پوشش و حفاظ ماشین آالت 

کلیه قسمت های انتقال دهنده نیرو )ترانسمیسیون ( از قبیل تسمه، فلكه، زنجیر و چرخ دنده و  :25ماده 

ها که امكان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باشد باید دارای همچنین قسمت هایی از ماشینامثال آن و 

 پوشش و یا حفاظ با استقامت کافی باشد. 

: قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغنكاری ماشین ها باید بطور اطمینان بخشی آنها را متوقف 26ماده 

 ساخت .

ابزار مطمئن به   کار با این  منظور آزمایش یا پس ازتعمیر الزمست  ها به انداختن ماشین   هنگام راه -تبصره 

 صالحیت او انجام گیرد. نظر مدیر فنی و یا نماینده فنی ذی وسیله متخصصین فنی تحت

در موقع تعمیر تانك ها و مخازن مواد خطرناک و قابل احتراق و اشتعال و انفجار از قبیل مخازن  :27ماده 

و روغن و غیره باید مخازن مذکور تخلیه و سپس به خوبی شستشو شود به طوری که هر گونه بنزین و نفت 

مواد زائد و خطرناک از جدار داخلی آن زائل گردد و برای آنكه گازهای موجوده احتمالی بكلی خارج شود 

 های مخازن باز بوده و به وسایل الزم تهویه گردد.باید دریچه

 

 ي فصل ششم : وسایط الكتریك

وسایل و ادوات الكتریكی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب و بكار برده شود که خطر  :28ماده 

 برق زدگی و آتش سوزی وجود نداشته باشد.

: نصب و امتحان و یا تنظیم وسایل و ادوات الكتریكی باید فقط توسط اشخاصی که صالحیت فنی 29ماده 

 تخصص قبل از شروع بكار آنرا مورد آزمایش قرار دهد.آنها محرز باشد انجام گیرد و م
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های برای جلوگیری از ازدیاد سیم های متحرک و آزاد الزمست به مقدار کافی پریز در محل :30ماده 

 مناسب نصب گردد تا به سهولت بتوان از آنها استفاده نمود.

ها و سایر قسمت ات و همچنین حفاظها و متعلقها و بستهای برق و لولهها و زره کابلپوشش :31ماده 

های فلزی وسایل برق که مستقیماً تحت فشار برق نیستند برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی باید 

 اتصال زمین موثری داشته باشند.

های اتصال زمین باید دارای ضخامت کافی و در نتیجه مقاومت کم باشند تا بتوانند با حداکثر : سیم32ماده 

احتمالی که در اثر از بین رفتن و یا خراب شدن عایق بوجود آید استقامت داشته باشند. ضمناً باید در  جریان

زمین گردد  به  جریان برق موجب اتصال مدار جریان وسایل پیش بینی شود که در صورت پیدا شدن نقصی که

 کند. تمام مدار یا قسمت معیوب آنرا قطع

به وسیله مكانیكی آنها را  بایدمه به سیم های اتصال زمین می رود : در نقاطی که احتمال صد33ماده 

 محافظت نمود.

های الكتریكی متحرک که دارای قسمت های فلزی بدون عایق باشند اعم از اینكه در مورد دستگاه :34اده م

 با جریان متناوب کار کنند یا دائم باید احتیاطات زیر بعمل آید: 

بطور اطمینان بخشی اتصال زمین داشته باشند مگر  بایدعایق وسایل مزبور  بدنه های فلزی بدون -الف 

 ولت باشد. 250اینكه جریان دائم با فشار کمتر از 

 ولت ممنوع است . 250بكار بردن دستگاه های الكتریكی متحرک با ولتاژ بیش از  -ب 

 ریانی با ولتاژ کمتر بكار برده شود. در مواردی که بكار بردن سیم اتصال زمین موثر مقدور نباشد باید ج -ج 

های آماده به اشتعال و همچنین در مجاورت مواد قابل اشتعال باید فقط از وسایل مخصوص در محیط -د 

 الكتریكی متحرکی استفاده شود که از لحاظ عدم ایجاد اشتعال اطمینان بخش باشد.

از منبع جریان قطع و به زمین متصل نمود و در  : در مدت تعمیر شبكه برق باید آنرا به وسیله کلید35ماده 

 صورت لزوم بین سیم های شبكه نیز اتصال مستقیم برقرار کرد.

در محیطی که خطوط تحت فشار برق وجود دارد تعمیر یا نصب ماشین آالت و دستگاه ها یا  :36ماده 

و فقط پس از قطع جریان برق زدگی نماید اکیداً ممنوع  کشی یا هرعمل دیگر که ممكن است ایجاد برق سیم

 انجام آن مجاز خواهد بود.

سیم ها و کابل های برق باید دارای روپوش عایق مناسب با فشار الكتریسیته و سایر شرایط : 37ماده 

موجوده )رطوبت ، گرما ، ضربه و ساییدگی و غیره ( بوده و روی اصول فنی نصب و حتی االمكان در لوله و یا 

 باشند.  کانال قرار گرفته
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توان عایق نمود باید طوری در حفاظ سیم های پل گردان ، جرثقیل و سایر سیم هایی را که نمی: 38ماده 

 قرار داد که از اتصال احتمالی جلوگیری شود.

 بایدشود هایی که مواد منفجره و یا گازهای قابل احتراق و مواد قابل اشتعال تولید میدر کارگاه: 39ماده 

رقی به نحوی باشند که ایجاد جرقه ننماید و از موتورهایی که طبق اصول فنی برای این قبیل های باتصال

 کارها ساخته شده استفاده شود.

هایی که احتمال تولید الكتریسیته ساکن دارد باید اتصال زمین موثر آالت و دستگاهکلیه ماشین: 40ماده 

 روی آنها جلوگیری شود. داشته باشند تا از تراکم بارهای الكتریسیته ساکن

در محیطی که مواد قابل اشتعال و یا قابل انفجار )گازها ، گرد و غبار و بخارات قابل انفجار و  :41ماده 

مایعات قابل اشتعال و غیره( وجود دارد عالوه بر اتصال زمین باید به وسایل مطمئن دیگری نیز از تراکم 

 بارهای الكتریسیته ساکن جلوگیری نمود.

 ل هفتم : آب آشامیدني فص

ها کارفرما مكلف است آب آشامیدنی گوارا و سالم به مقدار کافی در مخازن در کلیه کارگاه :42ماده 

 سربسته و محفوظ که طبق اصول بهداشت ساخته و نگاهداری شود در دسترس کارگران بگذارد.

ند باید قرص های نمك طعام داده کنبه کارگرانی که در گرمای زیاد برای مدت مدیدی کار می :43ماده 

 شود.

 استفاده از لیوان عمومی برای آشامیدن آب ممنوع است . :44ماده 

 

 فصل هشتم : نظم و نظافت در کارگاه 

،  انبارها و سایر قسمت های دیگر کارگاه باید طبق اصول راهروها ،های کارهای کار و سالنمحل :45ماده 

 بهداشت نگاهداری شود.

، سقف، پنجره ها و درها و شیشه ها باید پاکیزه بوده و بی عیب نگاهداشته شوند کف سالن رهادیوا :46ماده 

 ها باید پاکیزه بوده و در حدود امكان تر و لغزنده نباشد.

های کار انجام شده و به ترتیبی جارو و نظافت کردن تا جایی که امكان دارد باید در فواصل نوبت :47ماده 

 از انتشار گرد و غبار جلوگیری شود.صورت گیرد که 

انداختن آب دهان و بینی روی زمین و دیوار و راه پله ممنوع است و در هر محل کار باید به تعداد  :48ماده 

کافی ظروف مخصوصی برای ریختن زباله و ظروف دیگری برای انداختن اخالط موجود باشد. این ظروف باید 

 ناسب بهداشتی نگهداری و گندزدایی شوند.قابل پاک کردن بوده و در شرایط م
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فاضالب و سایر فضوالت کارخانجات باید به وسیله مجاری فاضالب به چاه ها و یا حوضچه های  :49ماده 

تصفیه ریخته شود و این مجاری باید با مصالح غیر قابل نفوذ ساخته شده و قطر داخلی و شیب آنها طوری 

هایی که شیب ه ها و یا حوضچه های تصفیه هدایت نماید. در محلباشد که به سهولت فاضالب را به چا

 این منظور تامین گردد. بایدکافی وجود ندارد به وسایل مكانیكی 

در کارگاه هایی که فضوالت حاصله ممكن است موجب مسمومیت یا بیماری گردد باید فضوالت  :50ماده 

صوص تصفیه گردد در هر حال در دفع فضوالت مزبور با عملیات فیزیكی یا شیمیایی در حوضچه های مخ

 باید از نظر حفظ سالمت و بهداشت و جلوگیری از خطرات ممكنه دقت و پیش بینی های الزمه بعمل آید.

مواد اولیه و محصول کارگاه باید طوری در داخل انبارها و یا کارگاه گذارده شود که عبور و مرور  :51ماده 

یل نقلیه به راحتی ممكن باشد و ضمناً مواد مزبور باید طوری چیده شود که کارگران و در صورت اقتضا وسا

 خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته باشد.

هر کارگاه باید دارای تعداد کافی مستراح مردانه و زنانه بطور مجزا باشد ساختمان مستراح باید  :52ماده 

منتقل گردد و آبی که در آن استعمال می شود از طوری باشد که بوی عفونت آن به وسیله هواکش به خارج 

کارگر حداقل باید یك مستراح وجود داشته باشد و در هر مستراح یك آفتابه  25شیر برداشته شود. برای هر 

 گذاشته شود شستشو و گندزدایی مرتب مستراح ها الزامی است .

روشویی ها باید طوری ساخته شود که : هر کارگاه باید دارای تعداد کافی روشویی یا شیر باشد 53ماده 

نفر کارگر حداقل باید یك روشویی  20طبق اصول بهداشتی قابل استفاده و قابل پاک کردن باشد. برای هر 

 وجود داشته باشد.

: کارفرما مكلف است برای تامین نظافت کارگران به مقدار کافی صابون در اختیار آنان گذارده و 54ماده 

 ت و روی کارگران را تامین نماید.وسایل خشك کردن دس

در کارگاه هایی که پوست بدن کارگران در معرض مواد سمی یا عفونی یا محرک یا مواد کثیف و  :55ماده 

کنند کارفرما مكلف است گرد و غبار بوده و همچنین در کارگاه هایی که کارگران در گرمای زیاد کار می

ار خود را ترک می کنند حداقل یك دوش با آبگرم و سرد تهیه برای هر شش نفر کارگری که در یك زمان ک

 نماید و محل روش ها باید با مراقبت کامل نظیف و گندزدایی شود.

در هر کارگاه باید اطاقی با وسعت کافی و قفسه های انفرادی برای تعویض و گذاردن لباس  :56ماده 

 باید مرتباً تهویه و گندزدایی و پاکیزه شود.شخصی کارگران اختصاص یابد. اطاق مزبور و قفسه های آن 
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 فصل نهم : ناهار خوري 

هر کارگاه که کارگران آن در همانجا غذا صرف می نمایند باید دارای محل مخصوصی با وسعت  :57ماده 

کافی و تعداد الزم میز و نیمكت برای عده ای که در یك موقع غذا می خورند باشد. محل غذاخوری باید 

 روشنایی کافی بوده و پیوسته طبق اصول بهداشتی پاکیزه نگهداری شود.دارای 

 ظروف غذاخوری باید همیشه پاک و عاری از هر گونه آلودگی باشد. :58ماده 

کارکنان محل غذاخوری باید دارای روپوش تمیز بوده و نسبت به نظافت شخصی خود مراقبت  :59ماده 

 پزشكی بشوند.کامل بنمایند و ماهی یك مرتبه معاینه 

کارگران قبل از ورود به محل غذاخوری باید دست و روی خود را با صابون بشویند و درصورتی که  :60ماده 

 با مواد سمی یا عفونی و یا کثیف سروکار دارند لباس کار خود را تعویض نمایند.

 فصل دهم : وسایل استحفاظي فردي 

لباس کار مجاناً در اختیار هر کارگر بگذارد. لباس کار کارفرما موظف است در هر سال دو دست  :61ماده 

باید مناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظائف خود را انجام دهد و موجب 

 بروز سوانح نگردد.

 به کارگران زن عالوه بر لباس کار باید سربند نیز داده شود. -تبصره 

بر حسب نوع کار وسایل  -با مواد شیمیایی کار می کنند باید عالوه بر لباس کار  به کارگرانی که :62ماده 

استحفاظی الزم از قبیل پیش بند و کفش و دستكش مخصوص و عینك و غیره که آنان را از آسیب مواد 

 مزبور مصون دارد، داده شود.

کنند باید لباس یا پیش بند  به کارگرانی که در مجاورت کوره های ذوب فلز و آهنگری کار می :63ماده 

کنند عالوه بر وسایل فوق دستكش نسوز و نقاب یا عینك و به کارگرانی که مستقیماً با مواد گداخته کار می

 و کفش نسوز داده شود.

برای سیم کشی و هر نوع کار دیگر در ارتفاعات مانند دیوارها و پایه های بلند و بطور کلی هر  :64ماده 

تعبیه وسایل حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگر مقدور نباشد باید به کارگران کمربند محلی که امكان 

 اطمینان داده شود.

کنند باید در محل مخصوصی جدا از محل لباس کن لباس کارگرانی که با مواد سمی کار می :65ماده 

 ون بدارد.مص نفوذ سم  کارگران را از آسیب  ترتیبی شستشوشودکه نگاهداری و به عمومی

برای کارگرانی که موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند باید کفش حفاظتی و کاله  :66ماده 

 مخصوص حفاظتی از فلز و یا ماده سخت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه شود.
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 آالت کارفرما مكلف است مراقبت نماید کارگرانی که در نزدیكی قسمت های گردنده ماشین :67ماده 

 سربند نگهداری نمایند. کوتاه نموده و یا به وسیله مشغول کار می باشند. موهای خود را

در مواردی که نوع کار طوری است که خطراتی برای چشم کارگران وجود دارد از قبیل سمباده و  :68ماده 

در های مخصوص مناسب با کار جوشكاری و ماشین های تراش و نظائر آن کارفرما مكلف است عینك

 دسترس کارگران بگذارد.

کارفرما مكلف است به کارگرانی که روی شبكه تحت فشار برق کار می کنند و در معرض خطر  :69ماده 

 برق زدگی هستند عالوه بر ابزار مخصوص دستكش و کفش و کاله مخصوص عایق الكتریسیته بدهد.

یمیایی و یا تهویه محیط آلوده به مواد در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار و مواد ش :70ماده 

مزبور از لحاظ فنی ممكن نباشد کارفرما موظف است ماسك و یا وسایل استحفاظی متناسب دیگری تهیه و 

 در اختیار کارگر مربوطه قرار دهد.

در محیط های مرطوب و در مورد کارهایی که در آب انجام می شود کارفرما باید به تناسب نوع  :71ماده 

ر کفش یا چكمه های الستیكی و در صورت لزوم دستكش های غیر قابل نفوذ تهیه و در دسترس کارگران کا

 بگذارد.

به کارگرانی که با اشیاء و مواد برنده )از قبیل اوراق فلزی و جام های شیشه و خورده شیشه و  :72ماده 

 غیره ( کار می کنند باید دستكش های متناسب با نوع کار داده شود.

: کارفرما مكلف است به وسیله مسئولین فنی خود کلیه وسایل استحفاظی را مرتباً بازرسی و در 73اده م

 صورت لزوم تعمیر و یا تعویض نماید تا پیوسته وسایل مزبور برای تامین حفاظت کارگران آماده باشد.

ظی که به وسیله او تهیه و کارفرما مكلف است مراقبت نماید که کارگران مرتباً از وسایل استحفا :74ماده 

در اختیار آنان گذاشته شده استفاده نمایند. عدم استفاده از وسایل مزبور قصور در انجام وظیفه محسوب 

 میشود.

 فصل یازدهم :کمك هاي اولیه 

کارفرما مكلف است در صورت امكان مرکزی برای استفاده فوری بیماران یا اشخاص آسیب دیده  :75ماده 

یا چند پزشك یا پزشكیار تاسیس نماید و در صورت عدم امكان باید یك یا چند قفسه تحت نظر یك 

محتوی داروها و لوازم کمك های اولیه متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه در نقاطی که 

ها دسترسی فوری به آنها برای کارگران میسر باشد ایجاد نماید. مراکز کمك های اولیه و محل نصب قفسه 

باید به وسیله عالیم مخصوص بصورتی مشخص باشد که کلیه کارگران از محل آن مطلع باشند. کارفرمایانی 

که کارگران آنان مشمول مقررات بیمه های اجتماعی می باشند می توانند در صورت وقوع حادثه ناشی از 
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قانونی بیمه های اجتماعی  الیحه 85کار یا بیماری حرفه ای هزینه انجام کمك های اولیه را طبق ماده 

 کارگران از سازمان بیمه های اجتماعی کارگران دریافت نمایند.

کار احتمال مخاطرات مهم از قبیل خفگی و برق زدگی و امثال   سبب نوع در کارگاه هایی که به :76ماده 

 ا بنماید.دیده پیش بینی های الزم ر است برای نجات کارگر آسیب  آنها وجود دارد کارفرما مكلف 

کارفرما مكلف است به محض اطالع از ابتال یكی از کارگران به امراض واگیر مراتب را به اولین  :77ماده 

 پست وزارت بهداری و همچنین به سازمان بیمه های اجتماعی کارگران اطالع دهد.

بهداشتی  کارفرما مكلف است دستورات بهداشتی مربوط به کارگاه خود و همچنین دستورات :78ماده 

مربوط به امراض واگیر و امراضی که به صورت همه گیری در آمده است برای اطالع کارگران در محل های 

 مناسب نصب نماید.

کارفرما موظف است آمار بیماران و حادثه دیدگان خود را در آخر هر ماه به ادارات کار محل  :79ماده 

 ارسال دارد.

قانون کار مصوب اسفند ماه  60این آئین نامه مشمول شق دوم از ماده متخلفین از اجرای مقررات  :80ماده 

 خواهند بود. 1337

قانون کار تدوین و در یازدهمین جلسه  47تبصره به استناد ماده  2ماده و  80این آئین نامه مشتمل بر 

 به تصویب نهایی رسیده و قابل اجرا است .  14/6/1338شورایعالی حفاظت فنی مورخ یكشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       (هامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار) ویژه  
 

 

362 

 

 

 

  تشریح آيین نامه ایمنی پیمانكاران 

 هدف:

 قانون کار جمهوری اسالمی ایران هدف از تهیه این آئین نامه عبارتست از: 91و  85، 13به استناد مواد  

 تعریف الزامات ایمنی )که باید توسط پیمانكار در محیط های کار رعایت گردد( ٭ 

 گیرانه ایمنی پیمانكارانتدوین یك استراتژی برای مدیریت پیش ٭ 

 های پیمانكاریتوجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت ٭ 

ایجاد روشی برای پایش عملكرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانكاران به منظور بهبود مستمر  ٭ 

 های محولهعملكرد ایمنی پیمانكاران در تمام فعالیت

ادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی ایمن سازی محیط کار و کاهش حو ٭ 

 کشور

نامه تمام فعالیت های پیمانكاری در کشور را که مشمول قانون کار جمهوری اسالمی این آئین دامنه کاربرد 

 ایران می شوند تحت پوشش قرار می دهد.

 فصل اول: تعاریف 

 :کارفرما یا مقاطعه دهنده 

قوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به شخص حقیقی یا ح 

 باشند.نماید، در ضمن نمایندگان ایشان در حكم کارفرما میپیمانكار واگذار می

  :پیمانكار یا مقاطعه کار 

شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات  

 گیرد.ان را به عهده میپیم

 :قرارداد یا پیمان 

مابین کارفرما با پیمانكار اصلی یا پیمانكار اصلی با پیمانكاران فرعی یا بین پیمانی است مكتوب فی

پیمانكاران فرعی با یكدیگر که بیان کننده تعهدات و التزام طرفین قرارداد در موضوع پیمان آنان است. در 

ی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت پیمان، تعهدات و قرارداد پیمانكاری موارد

 شود.اختیارات کارفرما و پیمانكار و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص می

 

 :پیمانكار اصلی 

شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان به عنوان مجری اصلی موضوع  

 پیمان شناخته می شود.
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 نكار فرعی:پیما 

شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که پیمانكار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد  

 نموده و پیمانكار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات براساس اسناد و مدارک موضوع پیمان می باشد.

 :صاحب کار 

الك کارگاه بوده و انجام یك یا چند نوع از شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالك یا قائم مقام قانونی م 

عملیات یا فعالیت کارگاه را به یك یا چند پیمانكار محول می نماید که در این حالت مطابق تعریف بند اول 

کارفرما یا مقاطعه دهنده نامیده می شود، و در صورتی که خود رأساً یك یا تعدادی کارگر را در کارگاه 

 قانون کار به کارگمارد از نظر این قانون کارفرما محسوب می گردد. 2دهمتعلق به خود بر طبق ما

 فصل دوم: مقررات 

قانون کار مقاطعه دهنده )کارفرما( مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار  13مطابق ماده  ـ1ماده 

مقررات قانون کار و  ی)پیمانكار( به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار )پیمانكار( متعهد گردد که تمام

 آئین نامه های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

پیمانكاران می بایست صالحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ  ـ2ماده 

 نمایند.

به همین منظور توسط شورای عالی  نحوه تأیید صالحیت پیمانكاران در دستورالعمل اجرایی که تبصره ـ 

 حفاظت فنی تدوین می گردد، لحاظ خواهد شد. 

با پیمانكارانی قرارداد منعقد نماید که صالحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط  بایدکارفرما  ـ3ماده 

 وزارت کار و اموراجتماعی تأیید شده باشد.

های حفاظت انین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعملپیمانكاران اصلی و فرعی مكلفند کلیه قو ـ4ماده 

 فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند.

ها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتاً در متن قرارداد لحاظ کلیه مسئولیت ه 5ماده  

 گردد.

ربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ در هنگام عقد قرارداد الزم است هزینه های م ـ 6ماده 

 نموده و پیمانكار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد.

در ههنگام عقدقرارداد پیمانكاری الزم است امكانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و  ـ7ماده 

 رد توسط طرفین تأمین گردد.پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مو
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بایست بر ارائه آموزشهای مورد نیاز در زمینه های ایمنی از طریق مراجع ذیصالح به ه کارفرما می 8ماده 

 پرسنل تحت پوشش پیمانكاران اصلی و فرعی با توجه به نوع فعالیت، نظارت نماید.

موجود و مفاد قرارداد فی مابین، بر عملكرد کارفرما مكلف است با توجه به قوانین و آئین نامه های  ـ9ماده 

 ایمنی کلیه پیمانكاران خود نظارت نماید.

هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کالً به یك پیمانكار محول  ـ10ماده 

 بود.نماید، پیمانكار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد 

هرگاه پیمانكار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمت های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد  ـ11ماده 

قراردادی به پیمانكار یا پیمانكاران دیگر محول نماید، هر پیمانكار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای 

 ماهنگی بین آنها خواهد بود.کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانكار اصلی مسئول نظارت و ایجاد ه

هرگاه صاحب کار اجرای عملیات پیمان را به پیمانكاران مختلف محول نماید، هر پیمانكار در  ـ12ماده 

محدوده پیمان خود، مسئول اجرای مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آنها 

 می باشد.

ار و ارایه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره پیمانكاران ملزم به ثبت آم ـ13ماده 

قانون کار جمهوری اسالمی ایران  95کار و اموراجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرای تبصره یك ماده

 میباشند.

ن در قانون کار جمهوری اسالمی ایرا 91،  85ماده به استناد مواد  13فصل و  2این آئین نامه مشتمل بر  

به تصویب وزیر کار و امور  5/3/1389شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ  3/12/1388جلسه مورخ 

 اجتماعی رسیده است.
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 نامه ایمنی کار در ارتفاع آیین 

 کلیات و تعاریف:

 هدف:

ادی کشور و سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع م نامه، ایمن هدف از تدوین این آیین

باشد که عملیات کار در ارتفاع و فرایندهای مرتبط،  هایی می پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه

 گیرد. در آنها انجام می

 دامنه شمول:

قانون کار جمهوری اسالمی ایران تدوین گردیده و برای کلیه  85نامه به استناد ماده  مقررات این آیین

 باشد . قانون مذکور الزم االجرا می های مشمول کارگاه

 
 کار در ارتفاع:

 متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد. 2/1هر کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن، در ارتفاع بیش از 

 سطح مبنا:

 اولین سطح زیرین جایگاه کار یا سكوی کار در ارتفاع، که بصورت ایمن گسترش یافته است.

 مراجع ذیصالح آموزشی:

ای کشور یا سایر مراکز بین  گردد که مجوز الزم را از سازمان آموزش فنی و حرفه به مراکزی اطالق می

 المللی معتبر اخذ نموده باشند.

 مجری ذیصالح:

 و داشته فنی و علمی صورت به راشخص حقیقی یا حقوقی است که صالحیت، تجربه و مهارت انجام کار

آوری  جمع و تغییرات برپایی، عملیات انجام به نسبت ذیصالح شخص و آمدکار نیروی از استفاده با تواند می

 تجهیزات سامانه کار در ارتفاع اقدام نماید.

 شخص ذیصالح:

های آموزشهی  نامه که با گذراندن دوره متخصصی است با دانش فنی و مهارت الزم مطابق با شرایط این آیین

ی ونظارت بر کار در ارتفاع را داشته باشد. ضمنا نامبرده از مراجع ذیهصالح آموزشی، توانایهی سهرپرست

 تواند نماینده مجری ذیصالح یا کارفرما باشد. می

 عامل کار در ارتفاع:

 گواهینامه اخذ به نسبتهای متناسب با نوع کار در ارتفاع را حسب شرایط گذرانده و فردی است که آموزش

 .باشد می ایمن بصورت کار انجام به قادر و نموده اقدام آموزشی ذیصالح مراجع از مربوط
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 حفاظت از سقوط:

مجموعه تدابیر و اقداماتی است که به منظور پیشگیری از سقوط یا کاهش عوارض و صدمات ناشی از آن 

 شود. انجام می

 های ایمن انجام کار در ارتفاع: روش

 الف ه سامانه محدودکننده:

کند و به دو شكل عمومی نظیر، نرده  عیت سقوط جلوگیری میای است که از قرارگیری فرد در وض سامانه

 گیرد. حفاظتی و فردی شامل نقطه اتصال، لنیارد و کمربند حمایل بند کامل بدن مورد استفاده قرار می

 ب ه سامانه متوقف کننده:

سقوط  ای است که با استفاده از تجهیزات مناسب، در صورت انجام سقوط، با جذب انرژی ناشی از سامانه

گردد. که به دو شكل فردی  باعث کاهش شدت صدمات و جراحات وارده به عامل کار در ارتفاع کار می

شامل،کمربند حمایل بند کامل بدن، طناب ایمنی و نظایر آنها و عمومی مانند تور ایمنی مورد استفاده قرار 

 گیرد. می

 ج ه دسترسی با طناب:

 طناب عنوان تحت دیگری و دسترسی طناب عنوان به یكی: باشد یم مجزا ایمن سامانه دو شامل روش این

بند کامل بدن همراه با وسایل دیگری برای صعود و فرود  نماید که شامل، کمربند حمایل پشتیبان عمل می

 .شود می استفاده مناسباستقراربه جایگاه کار، و یا از آن و نیز موقعیت

 فاصله ایمن:

ی جلوگیری از برخورد فرد هنگام سقوط با سطح مبنا مورد استفاده قرار ای است که برا حداقل فاصله

 گیرد. می

 لنیارد:

گاه یا سازه  ای است که به منظور ایجاد ارتباط بین عامل کار در ارتفاع با نقطه یا طناب تكیه طناب یا تسمه

 گیرد. ثابت با کمترین ایجاد مزاحمت مورد استفاده قرار می

 کمربند ایمنی:

 پوشاند. ای است از جنس الیاف طبیعی یا مصنوعی با ترکیبات پلیمری که ناحیه کمر را می هوسیل

 حمایل بند کامل بدن )هارنس(:

 را کتف سطح روی تا ران باالی انتهای از عموما که مقاوم و پلیمری ترکیبات با الیاف جنس از است پوششی

 در کار های سامانه تجهیزات سایر به را ردف است، متصل آن روی به که قالبهایی توسط و پوشانده

 ند.ک می وصلارتفاع
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 قالب قفل شونده )کارابین(:

های کار در ارتفاع به یكدیگر، مورد استفاده قرار  ای شكل که برای اتصال اجزاء سامانه ابزاری است حلقه

 گردد. گیرد و به دو شكل پیچی یا قفل خودکار، ایمن می می

 گیر: شوک

اثر نیروی ضربه حاصل از سقوط،  کاهش منظور به ارتفاع، در کار انجام ایمن های روش در که است ابزاری

 گیرد . مورد استفاده قرار می

 انواع طناب:

 گاهی، عملیات، ایمنی، دینامیكی، نیمه استاتیك، پشتیبان تكیه

 گاهی: طناب تكیه

 و حفاظت منظور به و گردیده متصل ایمن گاه تكیه به سمت یك از که پذیر انعطاف است طنابی

 .کند می عمل سقوط برابر در فرد محدودسازی

 طناب عملیات:

گیری و محدودسازی فرد در عملیات صعود و  گاهی است که برای حالت معلق، موقعیت طنابی از نوع تكیه

 گیرد. فرود مورد استفاده قرار می

 طناب ایمنی:

ردن عامل کار در ارتفاع، از دست دادن موقعیت اولیه وی گاهی است که در زمان سرخو طنابی از نوع تكیه

 نماید. عمل نموده و فرد را در حین سقوط متوقف می

 طناب دینامیك:

طنابی است با خاصیت کشسانی که برای جذب شوک ناشی از سقوط و به حداقل رساندن نیروی برخورد 

 گیرد. مورد استفاده قرار می

 انواع نردبان:

 ، دو طرفه، ثابت، ریلی، ثابت سقفی )پله مرغی(، کشویی، طنابییك طرفه قابل حمل

 داربست:

کار به منظور حفظ و نگهداری کارگران و مصالح  یا چند جایگاه   ساختاری است موقتی، که برای ایجاد یك

ابت، گیرد و به انواع ث قرار می  ، مورد استفاده در ارتفاع و فراهم نمودن دسترسی کارگران به تراز باالتر

 شود. متحرک، دیوارکوب، معلق و نردبانی تقسیم می

 اجزاء داربست:
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 تیر حفاظتی، میانی تیر پاخور،ها، راه دسترسی، کف پوش سكو، یر، دستك، اتصاالت یا بستت کفشك، پایه،

 پایه صفحه بالشتك، حفاظتی، باالیی

 بالشتك:

وارده از لوله پایه یا کفشك به زمین مورد  ای است از جنس چوب، فلز و یا بتن که برای گسترش بار صفحه

 گیرد . استفاده قرار می

 راه دسترسی:

 گیرد. برای رسیدن ایمن عامل کار در ارتفاع کار به تراز مربوطه مورد استفاده قرار می

 :مهار

 باربر عنوان به و گردیده نصب داربست روی بر مختلف ترازهای در افقی و مایل بصورت که است ای قطعه

 .کند می عمل

 بادبند:

ای است که در طول، عرض یا ارتفاع )عمودی یا مورب( برای جلوگیری از حرکت جانبی در داربست  قطعه

 گردد. نصب می

 باالبر سیار:

ماشین سهیاری است که برای انتقهال افراد برای کهار در ارتفاع، از داخل سكو )محفظهایمن( استفاده 

توانند در یك موقعیت دسترسی خاص به داخل سكو سوار یا پیاده شوند و به  میشود با این دید که افراد  می

 شوند: دو گروه اصلی زیر تقسیم می

 گروه الف:باالبر سهیاری که تصهویر عمودی مهرکز ثقهل بار همواره داخهل خط واژگونی است.

 گونی باشد.گروه ب:باالبر سیاری که تصویر عمودی مرکز ثقل بار ممكن است خارج از خط واژ

 شوند: و براساس نوع حرکت به سه گروه زیر تقسیم می

 باشد . باالبر سیاری که حرکت آن فقط در موقعیت ترافیكی مجاز مینوع اول:

تواند حرکت نماید و باالبر از مكانی بر روی شاسی  باالبر سیاری که در زمان باال بودن سكو مینوع دوم:

 شود. می کنترل

تواند حرکت نماید و باالبر از درون سكو کنترل  ر سیاری که در زمان باال بودن سكو میباالبنوع سوم:

 شود. می
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 ضریب ایمنی:

تواند سازه در برابر شكست یا تخریب مقاومت  نسبتی است که از تقسیم حداکثر نیروی وارده به سازه که می

گردد. این ضریب هرگز نباید  عضو وارد میبرداری که به همان  نموده به نیروی وارده ناشی در زمان بهره

 ( BSEN 280 و92ANSI Aباشد. ) براساس استاندارد 4/2کمتر از 

 حد بار کاری:

شده توسط شرکت سازنده، مجاز به  حداکثر باری است که توسط بخشی از تجهیزات در وضعیت مشخص

 باشد . برداری و استفاده از دستگاه یا تجهیزات می بهره

 (:SWLیمن )بار کاری ا

های مشخص در نظر گرفته  حداکثر حمل بار در شرایط ایمن که برای بخشی از تجهیزات، در وضعیت

 شود. می

 باشد. نامه در ضمیمه پیوست می :تصاویر بعضی از مواد آیین1توجه

 باشد. نامه براساس سیستم متریك می :کلیه واحدهای مورد استفاده در این آیین2توجه

 امات عمومیفصل اول ه الز

 سازی محیط کار اقدام نماید. کارفرما مكلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ایمنه1ماده

های انجام ایمن کار در ارتفاع متناسب با نوع کار، ایمنی  کارفرما مكلف است با استفاده از سامانهه2ماده

 شغول کار می باشند، را تامین نماید.متر نسبت به سطح مبنا م 2/11افرادی که در ارتفاع بیش از 

 ( 70و  69، 67، 55، 54های  )شكل

 که ارتفاع درکارفرما مكلف است نسبت به تهیه لوازم و تجهیزات استاندارد و متناسب با نوع کاره3ماده

لوح شناسایی حاوی اطالعات فنی بوده و در محل مناسبی از تجهیزات قابل رویت، نصب شده است را  دارای

 اقدام و در اختیار کارگران قرار دهد .

 کارفرما مكلف است در شرایط جوی نامساعد یا معیوب و ناقص بودن سازه و تجهیزات یا نقص دره4ماده

 های ایمن کار در ارتفاع، از فعالیت کارگران شاغل در ارتفاع جلوگیری بعمل آورد. روش

المی ایران، کلیه واردکنندگان، تولیدکنندگان، قانون کار جمهوری اس 88با عنایت به ماده ه 5ماده

برداران از ابزارآالت، دستگاهها و تجهیزات مربوط به عملیات کار در ارتفاع  کنندگان و بهره فروشندگان، عرضه

 باشند. مكلف به رعایت استاندارد تولید و موارد ایمنی و حفاظتی فوق الذکر می

کار با طناب و سایر تجهیزات و دستگاههای کار در ارتفاع باید قبل  نردبان، اجزاء داربست، تجهیزاته 6ماده

از هر بار استفاده توسط عامل کار در ارتفاع بازدید شده و در صورت فرسوده یا معیوب بودن، موضوع را به 

 کارفرما یا نماینده وی گزارش نماید.
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ازم و تجهیزاتكار در ارتفاع با برچسب کارفرما مكلف است پس از اطالع از فرسوده و معیوب بودن لوه7ماده

آنها را از دسترس کارگران خارج و پس از تعمیر شدن، تایید توسط « خطرناک است ه استفاده نشود  »

 (9شخص ذیصالح مجددا به محل کار منتقل نماید. )شكل 

 یزات، دستگاه وبرداری، سرویس، تعمیر و نگهداری تجه اندازی، بهره انجام کلیه امور نصب، راهه 8ماده

 آالت کار در ارتفاع باید مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده صورت پذیرد. ماشین

کلیه متعلقات داربست، نردبان، تجهیزات، ابزار و وسایل کار در ارتفاع باید قبل از شروع و پس از ه9ماده

 و مجوز شروع به کار صادر شود.ای بازرسی و کنترل گردد  کار توسط کارگران و در فواصل معین دوره اتمام

ای مورد بازرسی دقیق  کلیه لوازم و تجهیزات کار در ارتفاع باید توسط شخص ذیصالح بصورت دورهه10ماده

 گرفته و در صورت مشاهده نقص و یا فرسودگی برای از رده خارج نمودن به کارفرما اعالم نماید. قرار

گیرد  نامه که عملیات اجرایی آنها در ارتفاع انجام می ینکلیه مجریان ذیصالح مشمول این آیه11ماده

ای  باشند در هنگام انجام کار از کارگران دارای گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه می موظف

 کشور یا سایر مراجع ذیصالح استفاده نمایند .

الزم از مراکز ذیصالح بوده و توانایی عامل کار یا شخص ذیصالح باید دارای گواهینامه مهارت فنی ه12ماده

 انجام کار مربوطه را داشته باشد.

کارفرمایان، مجریان، پیمانكاران و سایر عوامل اجرایی در محدوده کارگاه و عملیات خود مكلف به ه13ماده

ابق مط»باشند. ضمنا نصب عالیم هشداریبرای کارگران و افراد متفرقه  جلوگیری از ورود افراد متفرقه می

به نحوی که به سهولت قابل رویت باشد و مانع انجام کار نگردد الزامی « ها نامه عالیم ایمنی در کارگاه آیین

 است .

آالت و تجهیزات کار در ارتفاع  ها، ماشین آوری، انبار نمودن و کار با دستگاه حمل و نقل، نصب، جمعه14ماده

 افراد متفرقه ایجاد نكند. ای باشد که خطری را برای کارگران و باید بگونه

 پرتاب کردن و رها نمودن هرگونه شی، ابزار، لوازم، تجهیزات و مصالح در حین کار ممنوع است.ه15ماده

 طنابها و کابلها باید در برابر هرگونه سایش، مواد خورنده، گرما و شعله مستقیم مقاوم باشند.ه16ماده

دار در انجام هرگونه عملیات کار در ارتفاع که افراد و  ط برقهای مربوط به خطو نامه رعایت آیینه17ماده

 گیرند، الزامی است. مربوطه در حریم تجهیزات و خطوط برقدار قرار می تجهیزات

کارگر   از لغزش و سقوط  جلوگیری  جهت  و کافی  دار باید تجهیزات مناسب  های شیب سقف  در لبهه18ماده

 ( 344.)شكل شود  بینی و یا ابزار کار پیش
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کنند باید مجهز به  کار می  درجه 20از   بیش  دار با شیب شیب  های سقف  بر روی  که  کارگرانیه19ماده

کننده گردند و در صورت امكان تورهای حفاظتی در زیر محل کار آنها  محدودکننده و یا متوقف سامانه

 ( 55، 3ه1های  نصب گردد. )شكل

های کار آویزان، باالبر های سیار،  سطح مبنا در هنگام انجام کار روی جایگاهحضور فرد دوم روی ه20ماده

 الزامی است. برجی

کارفرما مكلف است نسبت به تهیه و در اختیار قرار دادن وسیله ارتباطی مناسب با فرد ثانوی در ه21ماده

 انجام عملیات در ارتفاع اقدام نماید. زمان

« قابل استفاده یا عدم استفاده» ت به نصب تابلو با محتوای موضوعی کارفرما مكلف است نسبه22ماده

 کننده، باالبر سیار، جایگاه کار آویزان و سایر موارد مشابه اقدام نماید. سامانه از قبیل داربست، متوقف

 هنگام کار در ارتفاع فرد مستقر در جایگاه کار باید متناسب با نوع کار مجهز به وسایل حفاظته23ماده

 ( 78، 68های کار، هارنس، کاله و کفش ایمنی و سایر لوازم حفاظت فردی گردد. )شكل فردی از قبیل لباس

استفاده از کمربند ایمنی برای عملیات کار در ارتفاع ممنوع بوده فقط در صورتی مجاز است که به ه24ماده

عیت سقوط قرار گیرد. ) عنوان سامانه محدودکننده مورد استفاده قرار گیرد و فرد نباید در وض

 (55و 54ه2و  544ه1های شكل

 فصل دوم ه نردبان

 نوع، جنس و ابعاد، قابلیت بارگذاری هر پله، نحوه نصب و نگهداری نردبان باید با شرایط جوی،ه25ماده

 محیطی و نوع عملیات متناسب باشد.

 استفاده از نردبان در موارد زیر ممنوع است:ه26ماده

 (28ه 1ست یا جایگاه کار در ارتفاع ) شكل الف ه روی دارب

 ( 33شكل)ب ه به عنوان الوار و تخته زیرپایی برای ایجاد جایگاه کار

رو و  های آدم های نردبان بر روی جایگاه کار ناپایدار مانند بشكه، آجر، جعبه، کیسه، دریچه ج ه قرار دادن پایه

 ( 39موارد مشابه )شكل 

 ف نردبان به لكه چربی، گریس، روغن و سایر مواد لغزنده دیگرد ه آغشته بودن سطوح مختل

 هه ه معبر و پل ارتباطی بین دو جایگاه کار در ارتفاع

 وه استفاده از نردبان معیوب، شكسته، پوسیده و ناسالم

 ( 8زه تكیه گاه فوقانی ناایمن، سست و لغزنده باشد )شكل 

 (1متر باشد. )شكل 10طول نردبان قابل حمل نباید بیش از ه27ماده

 های نردبان باید بر روی سطوح هموار و همتراز که مقاوم و غیرلغزنده باشد، قرار گیرد. پایهه28ماده
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برای تردد و استفاده از نردبان، کارگر باید همواره روبه نردبان بوده و دارای سه نقطه اتكاء باشد و ه29ماده

 ( 5خارج گردد. )شكلوضعیت بدن او نباید از محور تقارن نردبان 

 سانتیمتر باشد. 35تا  25های نردبان از یكدیگر باید مساوی و بین  فواصل پلهه30ماده

 ( 12تردد یا استقرار همزمان دو کارگر بر روی نردبان به جزء نردبان ثابت ممنوع است.)شكله31ماده

وان جایگاه کار مجاز است که جایگاه ها هنگامی به عن به جز نردبان طنابی استفاده از سایر نردبانه32ماده

 (133و  10های  کار از پله سوم انتهایی نردبان باالتر قرار نگیرد.)شكل

ای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان با سطح مبنا  استقرار نردبان یك طرفه قابل حمل باید به گونهه33ماده

صله بین پایه نردبان تا پای سازه یك درجه بوده و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فا 755در حدود 

 ( 28گاه فوقانی بر روی سازه تا سطح مبنا باشد. )شكل  چهارم فاصله تكیه

درجه که  90تا  75ای بین  ه در صورت اجبار در استقرار نردبان یك طرفه قابل حمل در زاویه34ماده

صاالتی با سازه یا دیوار بصورت ایمن بسته گردد باید نردبان بوسیله ات گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد می تكیه

 (8و محكم گردد. )شكل 

متر از  1شود باید انتهای فوقانی آن  در نردبانهای یك طرفه ای که به عنوان معبر استفاده میه35ماده

 ( 15و  6های  گاه باالتر بوده و به نحو ایمنی مهار گردد . )شكل تكیه

 یكدیگر به منظور افزایش طول آن ممنوع است. اتصال دو نردبان یك طرفه بهه36ماده

درجه ممنوع  16های نردبان یك طرفه قابل حمل در سطوح با شیب بیش از  همتراز نمودن پایهه37ماده

 (277بوده و برای کمتر از آن باید از گوه مناسب استفاده شود. )شكل 

درجه ممنوع است.  6با شیب بیش از  استقرار نردبان یك طرفه قابل حمل در امتداد سطح شیبداره38ماده

 ( 277)شكل 

کننده از سقوط باشد و در فواصل  متر باید مجهز به سامانه متوقف 3نردبان ثابت با طول بیش از ه39ماده

متری یك پاگرد و هر قطعه از نردبان بین دو پاگرد به نحوی نصب گردند که در امتداد قطعه  99حداکثر 

 ( 71و  69های  قبلی نباشد. )شكل

متر ارتفاع دارد باید حفاظهای حلقوی یا مربعی شكل  2/2برای نردبان ثابت عمودی که بیش از ه40ماده

متری ازیكدیگر و با بستهایی در طول محفظه مهارشده تا  9/00نصب شود بطوریكه با فواصل حداکثر 

 ( 20و  19های  احتمال سقوط کارگر ازبین حفاظ وجود نداشته باشد. )شكل

های حلقوی یا مربعی  در نردبانهای ثابت که مجهز به نرده جانبی هستند و امكان نصب حفاظه41ادهم

شونده  وجود ندارد کارگر باید به حمایل بند کامل بدن )هارنس( و طناب ایمنی با تجهیزات خود جمع شكل

 (56تجهیز گردد. )شكل
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 متر باشد. 30طول نردبان طنابی نباید بیش از ه42ماده

 استفاده از نردبان طنابی هنگامی مجاز است که امكان استفاده از سایر نردبانها میسر نباشد.ه43ادهم

 استفاده از نردبان با پله طنابی ممنوع است.ه44ماده

 خوردگی و پوسیدگی باشد. پله نردبان طنابی باید از جنس مقاوم بدون ترکه45ماده

 د بصورت محكم و ایمن در باالی هر پله بسته شده باشد.های نردبان طنابی بای نگهدارندهه46ماده

در موقع استفاده از نردبان پله مرغی بر روی سقفهای شیبدار باید نردبان مذکور از راس شیب تا ه47ماده

 (33ه1لبه انتهایی آن ادامه داشته و بصورت ایمن مهار گردد. )شكل

 ( 22)شكل پلكان منهول باید دارای مشخصات زیر باشد: ه48ماده

 ها و اطراف کامال احاطه شده باشد. الف ه توسط دیواره

 سانتیمتر باشد. 50تا  40ب ه عرض پله باید بین 

 سانتیمتر باشد. 20ج ه فاصله نصب اولین پله از کف نباید بیش از 

 .باشد سانتیمترمربع 14/3 حداقل بایدای پله ده سطح مقطع دایره

آخرین پله باالیی محلی برای قرار دادن موقت دو عدد دسته یك متری برای هه ه در باالترین نقطه بعد از 

 سهولت ورود و خروج تعبیه گردد.

 فصل سوم ه جایگاه کار

کلیه جایگاه های کار در ارتفاع باید دارای محل استقرار، پاخور، نرده حفاظتی و راه دسترسی ایمن ه49ماده

 ( 322مطابق با استانداردهای معتبر باشد. )شكل 

اطراف جایگاه کار باید دارای حفاظ متناسب با نوع کار و ایمن باشد و همچنین جایگاه کار و ه 50ماده

 (455کننده از سقوط تجهیز گردند. )شكل کارگران مربوطه به سامانه متوقف

تیمتر کمتر سان 60کار باید متناسب با نوع کار انتخاب شده و در هیچ حالتی نباید از   عرض جایگاهه 51ماده

 باشد.

 نگهداری گاه تكیهه سههشوند باید حداقل روی های کف که برای جایگاه کار استفاده می پوششه 52ماده

دادگی بیش  ای باشد که خطر شكم ها متناسب با ضخامت الوار و به گونه گاه شوند، مگر آنكه فاصله بین تكیه

 ( 36استحكام کافی برخوردار باشد. )شكل  از حد یا بلندشدن تخته وجود نداشته و از مقاومت و

فاصله بین دیوار و جایگاه کار به جز دیوارکوب و نردبانی باید طوری باشد که امكان سقوط کارگر ه 53ماده

در هیچ حالتی از جایگاه کار ممكن نباشد و در مواردی که کهار بر روی جایگهاه کار بهصورت نشسته انجام 

 سانتیمتر باشد. 45ه بیش از شهود نباید این فاصهل می
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برای جلوگیری از وقهوع حوادث احتمالی، فضای جایههگاه کار باید عاری از هرگونه حفره، ه 54ماده

 آمدگی و سایر موارد مشابه باشد. پیش انداز، دست

 یمنمحل ورود افراد از راه دسترسی به جایگاه کار باید دارای حفاظ یا سرپوش لوالیی مناسب و اتبصره ه

 باشد.

 نصب سرپوش حفاظتی در لبه خارجی جایگاه کار الزامی است.ه 55ماده

آمده جایگاه کار آویزان باید دارای مقاومت، استحكام کافی و پایداری بوده و با  تیرهای پیشه 56ماده

 (1200گاهی ایمن متصل و مهار گردند. )شكل اتصاالت مناسب به تكیه

کننده باشد.  آمده جایگاه کار آویزان باربر باید مجهز به قطعه متوقف رهای پیشانتهای هر یك از تیه 57ماده

 ( 123و  122های  )شكل

 طناب جایگاه کار آویزان باید مطابق با شرایط ذیل باشد:ه 58ماده

 برای سیم فوالدی 6ای و فیبرها و ضریب اطمینان  برای رشته 10الف ه با ضریب اطمینان 

 تهای طناب روی قرقره یا پولی باقی مانده باشد.ب ه حداقل دو دور ان

 متر 5/3ج ه فاصله طنابها از یكدیگر حداکثر 

 ای باشد که به هیچ عنوان احتمال تماس یا برخورد فاصله جایگاه کار آویزان از سازه باید به گونهه 59ماده

 جایگاه کار با سازه وجود نداشته باشد.

آوری یا مهار آن به سازه اقدام  جایگاه کار آویزان باید نسبت به جمع در صورت عدم استفاده ازه 60ماده

 گردد .

گاه  های موتوری )وینچ( یا تجهیزات باالبر جایگاه کار آویزان باید بصورت مناسبی روی تكیه کشندهه 61ماده

 (1211و 123های  برداری باشند. )شكل متصل، مهار و قابل بهره

 انداز دستی ممنوع است. نفر در جایگاه کار آویزان با راه استقرار بیش از دوه 62ماده

ای باشد که پس از برداشتن فشار دست از  کلیدهای قطع و وصل جایگاه کار آویزان باید به گونهه 63ماده

 ( 1222روی آن موتور فورا متوقف شده و جایگاه را بصورت ایمن نگه دارد. )شكل 

ن باید به مرکز تیرهای پیش آمده متصل شده و نیروهای حاصل از این طنابهای جایگاه کار آویزاه 64ماده

 باید مستقیما به قرقره انتقال یابد. اتصال

سانتیمتر قادر به تحمل حداقل  75جایگاه کار دیوارکوب باید از جنس فلز مقاوم با عرض حداکثر ه  65ماده

 کیلوگرم وارده به قسمت جلوی آن باشد. 1755نیروی 

شدگی وجود دارد کارفرما  چنانچه جایگاه کار در مكانی قرار گیرد که زیر آن آب یا خطر غرقه 66ماده

 است جلیقه نجات برای عامل کار در ارتفاع و تیم امداد و نجات با تجهیزات مناسب فراهم نماید. مكلف
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وط اشیاء و عدم تعادل فرد جایگاه کار باید کامال تمیز و عاری از هرگونه مواد لغزنده بوده و از سقه 67ماده

 آن جلوگیری نماید. روی

 فصل چهارم ه داربست

 کارفرما مكلف است نسبت به نصب تابلو با مشخصات زیر که توسط مجری ذیصالح به داربسته 68ماده

 نصب گردیده اقدام نماید:

 الف ه نام شرکت

 ب ه نام و نام خانوادگی مدیر مسئول

 ل فنیج ه نام و نام خانوادگی مسئو

 شرکت تماس تلفن ده

 ره آدرس شرکت

آوری و نگهداری و هرگونه تغییر در سازه داربست باید تحت نظارت و سرپرستی  برپایی، جمعه 69ماده

 ذیصالح انجام گردد. شخص

شهخص ذیصالح باید از استحكام کافی سازه داربست قبل از شروع به کار، هنگام تعویض اجزاء، ه70ماده

در استفاده از آن یا قرار گرفتن در شرایط جوی نامساعد اطمینان حاصل نموده و مستندات  وقفه طوالنی

 تایید استحكام سازه مذکور باید در کارگاه و شرکت مجری نگهداری شود.

داربست باید بر روی سطوح مناسب، صاف، هموار و غیرشیبدار برپا گردیده و دارای کفشك ه71ماده

ها بر روی آجر، بشكه،  نوسانات، جابجایی و لغزش آن جلوگیری بعمل آورده و نصب پایهگاه( باشد تا از  )تكیه

 گاه پایه داربست ممنوع است. رو و سایر موارد مشابه به عنوان تكیه های آدم جعبه، دریچه

 ها به جز داربست نردبانی باید از تمامی اجزاء زیر برخوردار باشند: داربسته72ماده

 کفشك )به غیر از دیوار کوب، معلق، آویزان ( الف ه کف پایه یا

 ه پایه ب

 ج ه تیر باربر

 ده تیر افقی

 هه ه میله اتصال

 وه میله باالیی

 زه میله میانی

 ح ه صفحات پاخور

 ط ه حفاظ مناسب بین میله میانی و پاخور
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 ی ه راه دسترسی مناسب و ایمن

 با نوع کار و تعداد کافی ک ه پوشش کف محل استقرار کارگر و مصالح مقاوم و مناسب

 ه لوله مهار ل

 ه بادبندهای عمودی، افقی، عرضی، طولی و مورب م

 ت ه بالشتك )به غیر از دیوار کوب (

 (45ه بست و اتصاالت )شكل  ن

 متر باشد . 4/2دهانه داربست یا فاصله دو پایه عمودی داربست نباید بیش از ه73ماده

نه تجهیزات روی داربست شخص ذیصالح باید استحكام، مقاومت و در صورت نیاز به نصب هرگوه74ماده

 مهار اجزاء آن را کنترل و بررسی نموده و مجوز نصب را بر روی داربست صادر نماید .

 آوری داربست رعایت موارد زیر الزامی است: در برپایی، استفاده و جمعه75ماده

 از اتمام کار روزانهآوری تجهیزات و مصالح از روی داربست بعد  الف ه جمع

 ب ه کشیدن تمامی میخها از قطعات پیاده شده چوبی

 ج ه توزیع بار بصورت یكنواخت بر روی داربست

 ده تعبیه بالشتك مخصوص در زیر کابل یا طناب داربست به لحاظ احتمال بریدگی و ساییدگی

 ح ه عدم انجام کار بر روی داربست معیوب و ناقص

 روی داربست در شرایط جوی نامساعدوه تعطیل نمودن کار بر 

 زه عدم بارگذاری بیش از حد مجاز طراحی بر روی داربست

 برابر بار وارده )مصالح و وزن کارگر( باشد. 4داربست باید قادر به تحمل حداقل ه76ماده

 شدگی، زدگی، له خوردگی، زنگ داربستها باید سالم و عاری از هرگونه عیب و نقص نظیر ترکه77ماده

پوسیدگی و سایر عیوب ظاهری بوده و بطور مطمئن مهار و بهم متصل شده و امكان جابجایی و لغزش در 

 حین انجام کار وجود نداشته باشد.

 در صورتی که در حین حمل بار بسمت باال و پایین امكان برخورد آن با داربست وجود داشته باشده78ماده

 ودی پوشیده شود.های حفاظتی عم سراسر مسیر باید با نرده

ها به جز نردبانی باید از لوله مهار و بادبندهای مناسب )مورب، عمودی، افقی، طولی و  داربسته79ماده

 ( 500و  45های  عرضی( برای جلوگیری از حرکت جانبی برخوردار باشد. )شكل

 ری و ثبات کامل داربستهای مهاری و دستكها برای اتصال به سازه به منظور پایدا استفاده از لولهه 80ماده

 الزامی است .
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دیوار برای اتصال داربست با سازه به عنوان مهار یا پوشش فاصله بین   طول دستكهایی که در داخله 81ماده

 سانتیمتر بیشتر باشد. 1500شود، نباید از  داربست تا سطح سازه استفاده می

 های عمودی قرار گیرد. تر از انتهای پایه یینباید حداقل یك متر پا  کار در داربست  جایگاهه 82ماده

سانتیمتر مربع یا مربعی  150ای شكل به مساحت حداقل  هر پایه داربست باید دارای کفشك دایرهه 83ماده

 میلیمتر بوده و از جنس مقاوم باشد. 55سانتیمتر مربع با ضخامت حداقل  175شكل به مساحت حداقل 

 یر داربست مشغول بكار هستند راه عبوری یا راه دسترسی داربست را باید بادر اماکنی که افراد زه 84ماده

 های مناسب ایمن نمود. استفاده از حفاظ

 2های شبكه مذکور حداکثر  های فلزی به عنوان حفاظ باید چشمی در صورت استفاده از شبكهتبصره ه

 سانتیمتر مربع باشند.

ها به جز نردبانی باید از نردبان ثابت با پاگرد حفاظ  کلیه داربستبرای دسترسی به تراز باالتر در ه 85ماده

 ( 388 شكل. )گردد استفاده ایمندار

 در صورت استفاده از راه پله به عنوان راه دسترسی در داربست این راه پله ها باید دارای شرایطه 86ماده

 ذیل باشند:

 سانتیمتر 15الف ه ارتفاع پله 

 سانتیمتر 30اکثر ب ه کف پله به طول حد

 سانتیمتر 75دار حداقل ارتفاع  سانتیمتر و در سطوح شیب 110ج ه نرده راه پله به ارتفاع حداکثر 

 های متحرک چرخدار با نفر مستقر شده روی آن ممنوع است. انتقال یا جابجایی داربسته 87ماده

 دی و افقی به سازه محكم مهارها به جزء داربست متحرک باید در دو جهت عمو تمامی داربسته 88ماده

 شوند.

متر بوده و برای ارتفاع بیش از آن داربست  6/9حداکثر ارتفاع مجاز برای داربست متحرک برجی ه 89ماده

 ( 500و  47های  مذکور باید مهار گردد. )شكل

 (50باشد. )شكل 1به  3در داربست برجی متحرک نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از ه90ماده

کلیه چرخهای داربست متحرک باید مجهز به قفل مناسب بوده و قطر خارجی چرخها نباید از ه91دهما

 ( 488سانتیمتر کمتر باشد .)شكل  5/12

 باشد . 1به  4در داربست برجی ثابت نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از ه92ماده

 ( 45متر باشد. )شكل  12ش از حداکثر ارتفاع داربست برجی ثابت در حالت آزاد نباید بیه93ماده

 فصل پنجم ه روش دسترسی با طناب
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 های عملیات آوری طناب گاهی ایمن، نصب و جمع شخص ذیصالح باید نسبت به ایجاد نقاط تكیهه94ماده

 .نماید اقدام ارتفاع در کار عامل برای پشتیبانو

 غ دستورالعمالجرایی شروع به کارشخص ذیصالح باید قبل از شروع هر شیفت کاری نسبت به اباله95ماده

 عامل کار در ارتفاع اقدام نموده و مجوز شروع به کار وی را صادر نماید.

 دهنده الزامی است. در عملیات دسترسی با طناب حضور تیم یا فرد نجاته96ماده

یك از نقاط اتكاء عامل کار در ارتفاع باید همواره دارای حداقل دو نقطه اتكاء یا تماس بوده و هر ه97ماده

 ( 1122و  88های  گاه ایمن متصل شده باشند. )شكل باید بصورت مجزا به یك تكیه

 استفاده بیش از یك نفر به صورت همزمان از یك طناب ممنوع است .ه98ماده

 کننده و محدودکننده سقوط های متوقف فصل ششم ه سامانه

داقل فاصله ایمن بوده و از اجزاء زیر تشكیل شده باشد: کننده از سقوط باید دارای ح سامانه متوقفه99ماده

 ( 788تا  65های  )شكل

 الف ه طناب ایمنی افقی و عمودی

 ب ه لنیارد نگهدارنده

 ج ه ابزار قفل شونده

 ده کمربند حمایل بند کامل بدن

 گیر هه ه شوک

بردار  ده شده و در اختیار بهرهکننده از سقوط باید مطابق با شرایط زیر تهیه و آما سامانه متوقفه100ماده

 قرار گیرد:

 کیلو گرمی را تحمل نماید. 2000گاهی متصل گردیده و نیروی  الف ه بصورت ایمن به نقطه تكیه

 .باشد شده بسته محكم افقی ایمنی طنابه ب

 ( 106کیلوگرم بار وارده را تحمل نماید. )شكل  2000ج ه طناب استاتیك حداکثر 

 و بازرسی کاری شیفت هر از قبلراکننده از سقوط ح موظف است سامانه متوقفشخص ذیصاله101ماده

 کنترل نموده و از ایمن بودن آن اطمینان حاصل نماید.

گیر نباشد این  کننده از سقوط مجهز به شوک متر، چنانچه سامانه متوقف 2/1در ارتفاع بیش از ه102ماده

 کیلوگرم کاهش دهد. 4000قوط به مقدار کمتر از سامانه باید سطح شوک وارده را در شرایط س

 فاصله از بیش نبایدمتر، 2/1گیر در ارتفاع بیش از  فواصل سقوط آزاد و سقوط ناشی از شوکه103ماده

 جایگاه کار و سطح مبنا باشد. بین
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خارج شده و گیر و در صورت استفاده از آن باید این ابزار از رده  پس از وقوع سقوط بر روی شوکه104ماده

 تعمیر آن ممنوع است.

 کننده از سقوط باید دارای شرایط زیر باشد: سامانه متوقفه105ماده

 ها الف ه مطابق با استانداردهای معتبر در خصوص طناب ایمنی عمودی و ریل

 ب ه طنابها در قسمت پایینی بهم تابیده نشده باشند

 گاهی متصل گردد ج ه بصورت ایمن به نقطه تكیه

 گره نداشته و لغزنده و روغنی نباشد د ه

 ه برای ازدیاد طول طناب، طنابها بهم گره زده نشوند  ه

 (105های برنده و تیز محافظت شود ) ه بوسیله پوشش های مناسب از لبه و

 بندی، طناب ایمنی مشخص گردد. ه بوسیله رنگ ز

 ح ه به سطح ایمن زیر ناحیه کاری کارگر متصل گردد.

 کننده از سقوط ممنوع است. فاده همزمان افراد از طناب ایمنی عمودی در سامانه متوقفاسته106ماده

متر + طول لنیارد نگهدارنده  2/1در نصب طناب ایمنی باید حداقل فاصله ایمن تا سطح مبنا )ه107ماده

 .شود گرفته نظر در( متر 5/22گیر+ بیشترین ازدیاد طول شوک

 متر باشد. 2/1گاهی، نباید بیش از  ایمنی افقی در بین دو نقطه تكیهدهی طناب  میزان شكمه108ماده

 2200گاهی مناسب از سازه که حداقل قادر به تحمل نیروی  طناب ایمنی باید به نقاط تكیهه109ماده

 باشد متصل گردد. کیلوگرمی می

 زیر باشد:کننده از سقوط باید دارای شرایط  هطناب نیمه استاتیك در سامانه متوقف110ماده

 میلیمتر باشد. 13الف ه قطر طناب باید حداقل 

 ( 88و  89های  متر باشد. )شكل 9ب ه مجهز به طناب پشتیبان عمودی برای حداقل هر 

 متر طول باشد. 9میلیمتر به ازاء هر  40پ ه حداکثر تغییر شكل هنگام کشیده شدن نباید بیش از 

 ا از بریدن و ساییدگی محافظت نماید.ت ه مجهز به پوشش حفاظتی مناسب که طناب ر

 ث ه مطابق با استانداردهای معتبر باشد.

 کننده از سقوط باید کمربند حمایل بند کامل بدن )هارنس( مورد استفاده در سیستمهای متوقفه111ماده

. دگرد متصل پشتی یا ای سینه های حلقه این بهدارای حلقه سینه ای بوده و ابزار متوقف کننده سقوط

 ( 95 شكل)

کمربند حمایل بند کامل بدن )هارنس( مورد استفاده در سیستمهای محدودکننده باید دارای ه112ماده

 ( 588و  57های  حلقه شكمی باشند. )شكل
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 فصل هفتم ه تور ایمنی

کند باید مطمئن باشد که: )شكل  هنگامی که کارفرما تور ایمنی را روی ناحیه کاری نصب میه113ماده

115) 

 تر از ناحیه یا تراز کاری نصب شده باشد. متر پایین 6/4متر و حداکثر  4/2الف ه تور ایمنی حداقل 

 متر از هر طرف از کنارهای ناحیه کاری بیشتر ادامه داشته باشد. 4/2ه تور ایمنی باید   ب

که توانایی جذب شود باید بصورت ایمن بهم متصل شده بطوری  ه تور ایمنی که از چندین تور تشكیل می ت

 نیروی برابر یا بزرگتر را داشته باشند.

در مواقعی که افراد به تراز زیرین ناحیه کار دسترسی دارند و احتمال خطر سقوط مصالح روی ه114ماده

آوری نخاله در زیر منطقه کاری اقدام نماید.  آنها وجود دارد کارفرما مكلف است نسبت به نصب تور جمع سر

 ( 113)شكل 

ای نصب شود که بین کارگر و تور هیچ مانعی وجود نداشته باشد. )شكل  تور ایمنی باید بگونهه115اده م

1155) 

 فصل هشتم ه باالبرهای سیار

باالبرهای سیار باید دارای حداقل چهار چرخ و اهرم ترازکننده بوده و به مكانیزم قفل شونده و ه116ماده

 ( 1188و  117و  116های  ند. )شكلمحدودکننده شعاع حرکت بازو مجهز باش

 گرهای فعال وزن بار و گشتاور بودهتا در صورت افزایش وزن و باالبرهای سیار باید مجهز به حسه117ماده

 نامتعادل شدن سكوی کار از ادامه کار و واژگونی دستگاه جلوگیری بعمل آورد.

 دن فرد به جایگاه کار باشد.باالبرهای سیار باید مجهز به پلكان ایمن برای رسیه118ماده

گرهای محدودکننده ارتفاع بوده تا درصورت افزایش غیرمجاز  باالبرهای سیار باید مجهز به حسه119ماده

 سكوی کار از ادامه کار دستگاه جلوگیری بعمل آورد. ارتفاع

صورت  گرهای فعال حرکت روی سطح زمین مجهز بوده تا در باالبرهای سیار باید به حسه120ماده

 قرارگیری دستگاه در شیب بیش از حد مجاز، عمل نموده و از ادامه کار آن جلوگیری بعمل آورد.

های توقف اضطراری که در دو محل سكوی کار و کنار منبع تغذیه  باالبرهای سیار باید به دگمهه121ماده

 گیرد مجهز باشد. می قرار

 ی سیار، کلیه سیلندرهای هیدرولیك باید به شیرهایبه منظور جلوگیری از واژگونی باالبرهاه122ماده

 کننده حفاظتی تجهیزگردد. قفل

باالبرهای سیار باید مجهز به سیستم کنترل اضطراری باشد تا در مواقع قطع برق دستگاه یا از ه123ماده

 افتادن موتور و یا هر دو نسبت به جمع کردن دستگاه بصورت ایمن اقدام نماید. کار
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 گر بوده تا در حالت باالبودن های دستگاه باالبرهای سیار باید مجهز به حس سیستم فرمان جكه124ماده

 سكو، امكان جمع شدن جكها میسر نگردد.

کارفرما مكلف است نسبت به تهیه دستورالعمل شرکت سازنده برای اجرای نكات ایمنی هنگام کار ه125ماده

 اع قرار دهد.اقدام و آنرا در اختیار عامل کار در ارتف

 مجری کار با باالبر سیار باید از تردد افراد متفرقه در حریم دستگاه جلوگیری نماید.ه126ماده

 هنگام کار در داخل سكوی باالبر سیار استفاده از هرگونه نردبان، زیرپایی و سایر موارد مشابه بهه127ماده

 باشد. منظور افزایش ارتفاع ممنوع می

 بجایی باالبرهای سیار، نباید فرد در سكوی باالبر مستقر شده باشد.ههنگام جاه128ماده

 کارفرما مكلف است برای استفاده از باالبرهای سیار ماشینی در مكانهای پر تردد از سه نفر بهه129ماده

 شرح زیر استفاده نماید:

 الف ه راه انداز دستگاه

 ب ه فرد مستقر در جایگاه کار

 مناسب، عالیم با و مستقرشده مذکور خودروی از قبل متری 150 فاصله در باید کهدار یا کسی ج ه پرچم

 .نماید مطلع مذکور کار جایگاه یا خودرو توقف از را سایرین

های ایمنی و عالئم ههشداردهنده  بر روی بهدنه باالبرهای سیار بایهد لوح شناسایی، دستور العمله130ماده

 ه واضح و خهوانا باشد نصب گردد.ای ک مهطابق با استاندارد بگهونه

هنگام استقرار باالبر سیار، عامل کار در ارتفاع باید برای تعادل دستگاه از جكهای تعادلی، ترمز و ه131ماده

 ی زیر چرخ استفاده نماید. گوه

 است.ها و مفاصل سكوی کار باالبر سیار ممنوع  ها، بوم باال رفتن و پائین آمدن از مهارها، ستونه132ماده

استقرار باالبر سیار، در صورتی مجاز است که زیر جكها از استحكام کافی برخوردار بوده و شیب ه133ماده

 مجاز سطح مبنا رعایت شده باشد.

 استفاده از باالبر سیار به عنوان جرثقیل ممنوع است.ه134ماده

ن، مسئولیت رعایت مقررات این قهانون کار جمههوری اسهالمی ایهرا 95و  91به استهناد مهواد ه135ماده

نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه بدلیل عدم توجه کارفرما به الزامات  آیین

 باشد. قانونی، مكلف به جبران خسارات وارده می

قانون کار  91و  85باشد که به استناد مواد  تبصره می 3ماده و  135فصل و  8نامه مشتمل بر  این آیین

شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در  10/8/1389جمهوری اسالمی ایران در جلسه مورخ

 .است رسیده اجتماعی امور و کار وزیرتصویب به17/11/1389تاریخ
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 مورد استفادهمنابع 

و  مرجعتخصصی  از کتب گیریبا بهره آموزشی چهکتاباین 

 و کارشناسان محترم اساتید محترم دانشگاه آموزشیجزوات 

، اداره و بهداشت کار فنی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت

کانون کل بازرسی کار و بازرسان کار محترم سراسر کشور، 

با و ، ایمنی و بهداشت کارهای صنفی مسئولین انجمن

و مشاوران همفكری کارشناسان و متخصصان  همكاری و

که  ،حوزه ایمنی از سراسر کشور تهیه گردیده است

و بدینوسیله از زحمات فراوان  تمام عزیزانی که ما را در تهیه 

 نماییم.یاری کردند، تشكر و قدردانی می کتابچهاین تدوین 


