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 خالصه

یری حفظ ایمنی در حین اجرای پروژه یکی از مهم ترین راهکارهای مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های عمرانی ،صیانت از سالمت کار و به تعب

می شود و طبق  روز کاری 0077ر اساس استانداردهای بین المللی هر حادثه منجر به فوت باعث از بین رفتن هاست.مطالعات نشان می دهد که ب

 آمار براساسو  ی هد رخ م  ی مختلف جهانهزار حادثه منجر به فوت در کارگاه های ساختمان سازی کشورها 07آمارهای بین المللی هر ساله 

؛ بیشترین سهم برداری ها اتفاق می افتد که البته گودبرداری و ریزش عمرانی  در کارگاه های در ایران  درصد حوادث منجر به فوت 60،کشوری 

اما  ه است و برای اجرا ابالغ شددر این زمینه آئین نامه ها و دستورالعمل های فراونی تدوین .اگرچه را در بروز حوادث به خود اختصاص داده اند

 عدم وجود ضمانت اجرایی کافی، ضعف دولت در انجام بازرسی و کنترل های الزم و همچنین تمایل کارفرمایان به کسب باالترین سود در کارگاه

ای شاغل در این بخش می های ساختمانی و حذف هزینه های حیاتی ارتقای ایمنی در این کارگاه ها؛ باعث وقوع حوادث مرگبار برای نیروه

.پروژه های فاضالب شهری با عنایت به ماهیت درون شهری خود و ویژگی جامعه محوری و از آنجائیکه در بطن محل زندگی مردم یک شهر شود

رساختهای ایمنی انجام می پذیرد و در زمره پروژه های خطی و غیرمتمرکز می باشند  بیش از سایر پروژه ها نیازمند اهتمام در خصوص رعایت زی

ا آفرین است چراکه این نوع حوادث بدلیل نمود بیشتر آن در متن شهر ، در زمره حوادث ویترینی محسوب میشوندو حساسیتهای اجتماعی بیشتری ر

یت و سبب ساز می گردد. این تحقیق تالش دارد ضمن بررسی ضرورت  وماهیت ایمن سازی در پروژه های شبکه فاضالب شهر مشهد ،میزان کم

 قرار دهد. با رویکرد مهندسی ارزش مورد بررسیکیفیت آن را در ابعاد مختلف از جمله بعد هزینه و زمان 

 

 ایمن سازی ،جامعه محوری ، ،مهندسی ارزش ،شبکه فاضالب ،مشهدکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1

 و تصادفات رانندگی از بعد ایران در میر و مرگ عامل دومین ، جهان در میر و مرگ عامل سومین عنوان به کار از ناشی حوادث حاضر حال در

 007سال  هر در . باشند مطرح می توسعه حال در و صنعتی جوامع در اقتصادی و اجتماعی ، بهداشتی مهم فاکتورهای ریسک ترین مهم از یکی

 و شود می صرف حوادث این نگفت برایه های هزینه . شود می کارگر هزار 330مرگ  موجب کم دست و دهد می روی شغلی ی حادثهمیلیون 

 مصرف به جهان ی سرانه درآمدها از درصد 6حدود در ، دهد می نشان آمار . است محاسبه قابل غیر آن از ناشی اجتماعی و خانوادگی های آسیب

  ( 1د.)رس می امدادگران پرداخت دستمزد همچنین و کار از ناشی بیماران و حادثه قربانیان غرامت پرداخت و معالجه

 وجود. دارد قرار آفرین حادثه های فعالیت صدر در جهان کشورهای اغلب در آنها گستردگی و بودن فراگیر به توجه با نیز عمرانی های پروژه

نموده  در سطح دنیا صنایع آمیزترین مخاطره از یکی به تبدیل پروژه های عمرانی را ، اجرایی کارگاههای در گوناگون آور زیان عوامل و خطرات

 ثبت به عمرانی های فعالیت در هزار کارگر  شاغل 177حادثه منجر به جرح بازا هر   021حادثه مرگبار و  1020میانگین  میالدی  0770سال  در.است

 %30حدود  که دهد می نشان اجتماعی وامور کار وزارت کار اداره توسط منتشره ساالنه آماری گزارشهای بررسی نیز ایران ( در0) . است رسیده

                                                 
 دانشیار   1
 مدیر پروژه شرکت آب وفاضالب 2
   مهندسین مشاور سروآب –نظارت عالیه  3
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 و فوت به منجر آنها اغلب متاسفانه که بوده وعمرانی ساختمانی های فعالیت به مربوط ( کشور کار از ناشی حوادث سوم یک ) کار از ناشی حوادث

 ساخت عتصن برای بیشتری تجهیزات و امکانات ، صنعت روزافزون توسعه و پیشرفت با. است شده نقص عضو یا شدید مصدومیت به منجر نیز بقیه

 و بزرگ های پروژه اجرای امکان ، پیشرفته و جدید تجهیزات و امکانات این نتیجه در که شده است ساخته و ابداع ، عمرانی کارهای و ساز و

 حوادث شکاه منظور به هایی روش یافتن و ایمنی حفظ به نیاز ، عمرانی های پروژه شدن پیچیده و با بزرگتر . است شده فراهم عمرانی تر پیچیده

 و ممکنه خسارت و خطرات کاهش جهت راهکار تنها ایمنی ضوابط و شرایط برقراری راستا این در . شود می پیش احساس بیش از ها کارگاه در

 شود ینم چندانی توجه ایمنی موضوع به ، عمل در متاسفانه ، ایران کشورمان در . باشد می پروژه اجرایی و مدیریتی مختلف وظیفه سطوح ترین مهم

 و " اجرا درحین کار حفاظت و ایمنی " عنوان با ساختمان ملی مقررات 10مبحث  ، ها کارگاه ایمنی با رابطه در ایران در اصلی منابع و مراجع تنها.

  ( 3است) اجتماعی تامین و کار بهداشت و حفاظت نامه آیین

 :هاپروژهحوادث دربروزعلل-2

 علل . -شود می دیده ( مربوط آسیب شخص از غیر ( درگیر عوامل به :علل محیطی .- شود می مربوط یو قصور شخص و به : رفتاری علل -

 مانند اقتصادی و فرهنگی :  علل .... و شغلی رضایت عدم ، روانی فشارهای مانند :روانی علل .... و پرتی حوس ، بینایی ضعف مانند :جسمانی

 و فرهنگی عادات ، ایمنی فرهنگ ضعف - دستگاه فنی نقایص به توجه عدم ، اقتصادی دالیل به یحفاظت امور در گذاری سرمایه از رفتن طفره

  . تقدیرگرایی ، اجتماعی

  AHPوزن دهی به علل بروز حوادث بر اساس روش -3

 

همیت های علل مذکور ل شد .نسبت ابر اساس مطالعات انجام شده و پرسشنامه های تحقیقی که از گروه کارشناسان نمونه و گروه پیمانکار نمونه تحصی

 به شرح ذیل است : 

 

گانه بر اساس بررسی های میدانی از کارشناسان و پیمانکاران  0نسبت اهمیت تاثیر و ترجیحات علل   

 

 ترجیحات علل بر اساس اهمیت تاثیر علل

 3 رفتاری

 7 محیطی

 1 جسمانی

 9 اقتصادی وفرهنگی

 5 روانی

 

 

وز حوادث ایمنی ماتریس علل برتشکیل   

 

  رفتاری محیطی جسمانی اقتصادی و فرهنگی روانی

5/3  9/3  3 7/3  رفتاری 1 

5/7  9/7  7 1 3/7  محیطی 

5/1  9/1  1 7/1  3/1  جسمانی 

5/9  1 9 7/9  اقتصادی و فرهنگی 3 

1 9/5  5 7/5  3/5  روانی 

 

 :رفتاری  (1))×(3/7)×(3)×(3/9)×(3/5) (7621/5.= 

 : محیطی 7/9*7*(7/3))(7/5*1/5=  1.77

 :جسمانی ((1/5)(1/9)(1/7)(1/3))2541/5. =

 :اقتصادی وفرهنگی  (9/5*9*9/7*3)2.281/5=



 

 3 

 : روانی  (1*5/9*5*5/7*5/3)1.271/5 = 

6.336=∑ 

 

 درنتیجه ضریب اهمیت عوامل فوق عبارتند از :

 

 %10یا   12.=ضریب اهمیت علل رفتاری =

 

  %02یا 28.ی = ضریب اهمیت علل محیط

 

  %76یا 04.ضریب اهمیت علل جسمانی= 

 

  %30یا  36.یب اهمیت علل اقتصادی و فرهنگی =ضر

 

 % 07یا  2.ضریب اهمیت علل روانی= 

 

 لذا مالحظه می گردد که علل اقتصادی وفرهنگی و سپس علل محیطی در زمره مهمترین عوامل بروز خطرات در کارگاهها می باشند .

 

د تاثیر علل های مختلف در بروز حوادث نمودار درص  

 

 
 

فرهنگی( –با تاکید بر علل محیطی و اقتصادی  )ایمنی در پروژه های فاضالب شهری-4  
 

از کل علل حوادث را شامل می شود  %60فرهنگی در بروز حوادث معادل –همانگونه که مالحظه می گردد مجموع میزان تاثیر علل محیطی و اقتصادی 

ه های فاضالب در پروژاکید در پروژه های فاضالب شهری در مبحث ایمنی در مقاله حاضر نیز از این منظر مورد بررسی قرار گرفته است.در لذا عمده ت

می  های جدی را اقتضا شهری با عنایت  به اینکه این فعالیتها در درون فضاهای شهری اتفاق می افتد و مستلزم تعامل با شهروندان است نیاز به مراقبت

از شود.ضمن نماید.چه بسا کوتاهی در رعایت نکات ایمنی در این دست از پروژه ها بتواند تبعات جدی اجتماعی و نارضایتی های عمومی را سبب س

( 0اینکه موجبات ضرر وزیانهای سنگین مالی برای پروژه زا نیز موجب گردد.)  
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با رویکرد مهندسی ارزش کیفیت ایمنی تعیین ضرایب تاثیر مالی و ضرایب خسارت جانی ناشی از  -5  

 

د توجه ویژه قرار در این راستا اهم فعالیتهائی که در راستای ایمن سازی در پروژه های فاضالب شهری انجام می شود و ضریب اهمیت آنها را بایستی مور

ثریت مناطق هر مشهد با گسترش دامنه حضوراجرائی در اکپیمانکار مرتبط با اجرای شبکه فاضالب ش 10با تعریف جامعه آماری با محوریت انتخاب داد. 

ریب تاثیر مالی آن در توصیفی مورد بررسی قرار گیرد  و ض-شهرداری مشهد ،سعی گردید  میزان اهمیت جنبه ایمنی کار برای پیمانکاران بطور تحلیلی

سی های میدانی اضالب شهر مشهد، و پس از تحلیل های آماری و بررروند اجرا بررسی شد . با بررسی امتیاز میانگین ایمنی پیمانکاران پروژه های ف

منی ( و شناخت درجه تاثیر آن چه بصورت آمارگیری میدانی و چه برنامه ریزی نرم افزاری ، مطلوبیت ای 1333-1320ساله ) 2مستند به بازه آماری 

 بصورت یک طیف با دامنه

 

  الف(  ایمنی خیلی ضعیف با امتیاز 7 تا07 ،ضریب تاثیر مالی بر هزینه پروژه :  123≤1 و ضریب تاثیر خسارت جانی 1200 

. 
  ب(   ایمنی ضعیف با امتیاز 07 تا 67 ،ضریب تاثیر مالی 120 و ضریب خسارت جانی 120

. 

 ج(  ایمنی متوسط با امتیاز 67 تا 07 ،ضریب تاثیر مالی 121 و ضریب خسارت جانی 121

. 

  د(  ایمنی خوب با امتیاز 07 تا 27 وضریب تاثیر مالی 1 و ضریب خسارت جانی 1270 

. 
  ه(  ایمنی خیلی خوب با امتیاز 27 تا 177و ضریب تاثیر مالی 7/30  و ضریب خسارت جانی 1 در نظر گرفته شد.

 

 طیف تاثیر 

 

        صفر                                          بیست                                   چهل                                  شصت                                   هشتاد                           صد

 

 

 

-) با محوریت علل محیطی و اقتصادی و وزن اثر در پروژه های فاضالب شهر مشهد ایمنی  شرح آیتم های مورد نیاز -6

 فرهنگی( 
آیتم های موردنیاز برای ایمنی ،عمدتا تاکید بر آیتم هائی شده که  حفرهنگی در تعریف و شر-بیشتر علل محیطی و اقتصادیبا توجه به وزن  

 هر کدام به شرح ذیل است :  اثر آیتم های مورد نیاز و وزن زیرمجموعه این علل می باشند لذا

 هرکدام شرح آیتم های ایمنی در پروژه های فاضالب شهری و وزن اثر -1جدول

 ردیف شرح آیتم امتیاز

 

امتیاز 14  

ردیف نوار خطر  3نصب داربست در مسیر ترانشه همراه با چتائی و   

(4( ، *( مطمئن و ایمن بودن داربستها)3*( میزان سالم بودن چتائی ها)  

(4( *( میزان پوشش دو طرف ترانشه)3زرد رنگ و سه ردیفه بودن نوار خطر)  

1 

 

امتیاز 11  

ست در اطراف منهول ها و تابلو عالئم خطرنصب دارب  

( ، *( زردرنگ و سه ردیفه بودن نوار 4( ،*( مطمئن و ایمن بودن و کالف بودن،  داربستها)3*( سالم بودن چتائی ها) 

( 1( ،تعداد عالئم به میزان کافی چهارطرف منهول )2خطر و غیر مستعمل بودن )  

2 

 

امتیاز 9  
 

شبرنگ درابتدا وانتهای مسیر و تقاطعهانصب چراغ چشمک زن  عالئم   

( ، *( نور مناسب روشنائی درشب بخصوص محل تقاطع ها و 2( ، *( پخش مناسب در مسیر)2*( کافی بودن چراغها)

(5متر) 51بفواصل   

3 

 

امتیاز 11  

 پوشش چاهکها توسط پالت حصیری فلزی یا چوبی

(  4( ، *( محیط بودن پالت نسبت به چاهکها)3پالت )( ، *( تعداد کافی 3*( استحکام و سالم بودن پالتها)  

4 
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امتیاز 8  

 نصب تابلو مشخصات در ابتدا و انتهای پروژه

( ، *( 2(،  *( قید تمام مفاد پروژه در تابلوها)3*( استاندارد بودن تابلوها)  

(3تعداد کافی آنها)   

5 

 

امتیاز 12  

متر 111فواصل حداکثر  ایجاد مسیر تردد عابرین پیاده در مسیر حفاری با  

( ، *( وضعیت دپوی نخاله و جلوگیری از 4*( کشیدن نوار خطر در دو ردیف در محور عرضی مسیر تردد عابرین پیاده )

(5( ، *( ایمن بودن مسیر تردد)3تردد)  

6 

 

امتیاز 9  

(4)متری کافی بودن تعداد تابلوها 12نصب تابلوهای ترافیکی و خطر بر روی داربست در فواصل  *( شفافیت و زیبائی ,

(3( ، اثرگذاری بر بیننده)2تابلوها)  

7 

 

امتیاز 8  

 نصب پرده در ابتدای مسیر حفاری جهت اطالع رسانی

(،*( موضوعیت متن پرده با 2(  *( مکانیابی مناسب آنها درمسیر)3*(سالم بودن پرده ها )  

(3اجرا)  
 

8 

 

امتیاز 5  
 

در خیابانهای اصلی متری 71نصب بنر تبلیغاتی در فواصل   

( 2(، *( مکانیابی مناسب)1( ، *( متن مناسب)2*(سالم بودن بنر)  

9 

امتیاز 15  11 معرفی مسئول ایمنی ،آشنائی با وظایف ،مسئولیت پذیری 

 

 

 
 

با تاکید بر شرایط محیطی و عوامل اقتصادی و فرهنگی شرح آیتم ها 7  
 

فاضالب باید بگونه ای باشد که  از یک سو ،حاشیه ایمنی مطمئن و پایداری برای ساکنین و داربست بندی دو طرف مسیر ترانشه  های شبکه 

عابرین پیاده ای که از محل حفاری شده عبور می نمایند ایجاد نماید و از طرف دیگر در طول مدتی که کارگران در داخل ترانشه مشغول 

سقوط احتمالی اشیا و ماشین آالت ،وسایل نقلیه و حتی انسانها و بروز هرگونه  فعالیت هستند حفاظی قابل اطمینان و مانعی سدید در مقابل

با توجه به اینکه منهولها )آدم روها ( سطح باز و گسترده تری نسبت به امتداد ترانشه دارند   -.حادثه احتمالی برای کارگران مزبور باشد
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م و ضروری است و از آنجائیکه در مواردی منهولها در محل تقاطع ها داربست بندی در چهار ضلع منهول جهت تحصیل ایمنی پایدار الز

واقعند از این بعد هم ضروری است با نصب تابلوهای خطر هشداردهنده با جنبه بازدارندگی باال،برای رانندگانی که قصد عبور از جنب 

 منهول را دارند نوعی ذهنیت خطرزا و تاثیرگذار ایجاد گردد.

ه احتمالی حفاری شده  ترانشه و منهول بخصوص در شب هنگام به جهت محدود شدن توان دید انسان و امکان بروز حادث رعایت ایمنی مسیر -

 قابل رویتی را در اهمیت بیشتری دارد،لذا ضروری است با تعبیه چراغهای روشنائی با نورپردازی کافی و میزان پخش نور مناسب ،فضای کامال

و روشنائی ایجاد شده  و وسایل نقلیه عبوری فراهم نمود .بگونه ایکه فواصل چراغها بگونه ای باشد که نور حاصله ساعات شب برای عابرین پیاده

دد.ضمن اینکه بعلت افزایش بیش از اندازه بعد فواصل چراغها دچار انقطاع  نشده و موجب ایجاد فضاهای  سایه روشن در طول مسیر ترانشه نگر

د باید به ه حفاری شده یا در کنار منهول حفر شده ،خاک مازاد یا مصالحی اعم از آجر،شن و ماسه و ... دپو شده باشدر مواردی که در جنب ترانش

 شیوه ای مقتضی، مثال نصب چراغ در فضای میانی یا باالئی مصالح یا دپوی خاک،زمینه رویت آنها را فراهم نمود.

ن اقدامات می توان به  و عبور و مرور زیاد ،بایستی تمهیدات ایمنی هم بیشتر باشد از جمله ایدر خیابانها و شریانهای اصلی با بار ترافیکی باال -

متری،تابلوهای هشداردهنده با محوریت اطالع رسانی در خصوص  10نصب تابلوهای ترافیکی جهت مشخص بودن حریم حفاری در فواصل 

مستقر گردند تا  ره نمود.تابلوها بایستی بگونه ای جانمائی و با زاویه ای مناسباشتغال بکار کارگران ،محلهای گردش به چپ و راست و ... اشا

ژه با هدف نصب پرده های اطالع رسانی در ابتدا و انتهای پرو -اثرگذاری آن بر افرادی که آن را رویت و قرائت میکنند قابل توجه باشد.

ه جهت تعدیل میگردد اعم از تعریف ماهیت و ضرورت اجرای کار،مدت اجرا و یا بخبررسانی به ساکنین منطقه ای که فعالیت اجرائی در ان انجام 

ت.سالم بودن پرده و فضای روانی ،عذرخواهی بابت محدودیتهائی که انجام این فعالیت برای ساکنین ایجاد می نماید امری است که مورد تاکید اس

ایستی رعایت ایجاز و تناسب متن با موضوع اجرا از جمله مواردی است که ب عدم مستعمل بودن آنها،مکانیابی مناسب و،جامع و مانع بودن و

ایمنی کارگاه با  معرفی فردی متعهد بعنوان مسئول -رعایت شود.بدیهی است در مورد بنرهای نصب شده نیز باید موارد فوق الذکر رعایت گردد.

اران جهت دستیابی پس از بررسی امتیاز هر کدام از پیمانکنیز امری واجب است .رافراهم نماید اختیارات الزم که بتواند زمینه ایجاد ایمنی مطلوب

پیمانکار  10توسط  به میانگین رعایت مسائل ایمنی در کارگاههای شبکه فاضالب شهری ،برای هر ردیف آیتم مربوطه،میانگین امتیاز اخذ شده

ی آید.در جدول مسائل ایمنی در پروژه های شبکه فاضالب شهری بدست ممربوط محاسبه شده و سپس با جمع آنها میانگین امتیاز کل رعایت 

؛همانطور که گفته شد این امتیاز محاسبه شده است0  

یمانکاران با امتیاز هر ردیف ایمننمودار میله ای مقایسه میانگین امتیاز پی  
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 امتیاز ردیف

 

 مشخصات ردیف

امتیاز 14 81813  نصب داربست در مسیر ترانشه همراه با چتائی و سه ردیف نوار خطر 
 

امتیاز 11 61938  نصب داربست در اطراف منهولها و تابلوهای عالئم خطر 

امتیاز 9 41813 تقاطع ها نصب چراغ چشمک زن در ابتدا و انتها مسیر و   

امتیاز 11 7116  پوشش چاهکها توسط پالت حصیری یا چوبی 

امتیاز 8 61125  نصب تابلوی مشخصات در ابتدا و انتهای پروژه 

امتیاز 12 71188 متر 111ایجاد مسیر تردد عابرین پیاده در مسیر حفاری با فواصل حداکثر    

امتیاز 9 61188 متری 12ربست در فواصل نصب تابلوهای ترافیکی و خطر بر روی دا   
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امتیاز 8 31438  نصب پرده در ابتدای مسیر حفاری جهت اطالع رسانی 

امتیاز 5 115 متری در خیابانهای اصلی 71نصب بنر تبلیغاتی در فواصل    

امتیاز 15 71188  معرفی مسئول ایمنی،مسئولیت پذیری و تعهد 
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 نتیجه گیری:
 

پیمانکار)بعنوان  10 امتیاز  میانگین پس از بررسی کفایت ایمنی در پروژه های فاضالب شهری میانگین امتیاز بر اساس طیف تعریف شده.که با توجه به

یان متوسط و ابتدای طیف خوب قرار دارد.در این م می باشد ،مطلوبیت ایمنی پروژه های فاضالب در انتهای  طیف 0323جامعه آماری( که معادل 

یا در طیف  بوده است.یعنی تمامی پیمانکاران یا در طیف مطلوبیت ایمنی متوسط قرار  داشته اند و  27امتیاز و بیشترین امتیاز  67،کمترین امتیاز اخذ شده 

 121افزایشی  متوسط قرار دارد این امر می تواند موجب تحمیل ضریبخوب.از آنجائیکه مطلوبیت ایمنی در پروژه های فاضالب شهری مشهد در طیف 

حال کمترین  در عیندر پروژه گردد که نیازمند اهتمام بیشتر در جهت بهینه کردن کیفیت ایمنی می باشد.  121در هزینه ها و ضریب بروز خسارت جانی 

ین خصوص صورت نرهای هشداردهنده بوده است که الزم است اهتمام بیشتری در اامتیازات مربوط به ردیفهای  معرفی مسئول ایمنی و نصب تابلوهاو ب

 گیرد.

 

 

 مراجع 

 
،بررسی ضرورتهای ایمن سازی پروژه با استفاده از تحلیل های آماری در پروژه های تحت پیمان شرکت مپنا ،هشتمین 1331سعیدی ،محمد، (1

 کنفرانس مدیریت ساخت ،دانشگاه تبریز

 ،مهندسی ایمنی ،راهکاری نوین در پایش هزینه،انتشارات برتر،چاپ اول1337فرهادی ،مصطفی ؛ (2

ایمن سازی در مدیریت هزینه و زمان )نمونه موردی : پروژه های کارآمدی مدیریت  پروژه با نگاهی به نقش ،1322غیب دوست ،ناصر ، (3

  راهسازی (

ردی : شیراز (، اولین کنفرانس مدیریت بحران در پروژه های جامعه ، ایمنی در پروژه های درون شهری )نمونه مو1323شارستانی ،شاهین ،  (4

 محور 

،معاونت برناه ریزی و  1931، ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضالب )تجدید نظر اول ( ،572نشریه شماره  (5
 نظارت راهبردی ریاست جمهوری 

 1385 چاپ ، اجتماعی تأمین و کار موسسه کار، هداشتب و فنی حفاظت های نامه آئین (6

 1380 اجتماعی،تهران وامور کار وزارت کار روابط تنظیم معاونت سوم، جلد کار، بهداشت و ایمنی المعارف ( دایرة (7
1) 8- “Excavation” section of “Regulation for Construction of OSHA 

9- OSHA 1926 Subpart P Excavations Standard 

10- CCOHS – Canadian Centre for Occupational Health and Safety 
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