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چکیدهمنا
،کاریسفت،سازه،فونداسیون،گودبرداریقبیلازمختلفیهایبخششاملهاآنماهیتبهتوجهباساختمانیهایکارگاه
کارهای از سازیساختماندلیل همینبه و بوده کاری هایفعالیت در زیادی تنوع دارای بنابراین ؛ شودمینما و کارینازک
در و شدیدهاآن پیامد ًمعموال و دهدمیرخگوناگونی حوادثساختمانیهایکارگاه در سالهرکه شدهمحسوبخطرناک
بهرا تلفات وحوادثآمار ترینبیشکهساختمانیهایکارگاهخطراتعمدهاز یکی. شودمیفوتبهمنجرموارداز برخی
هایکارگاهاستالزم،روایناز.دارددنبالبهراناگواریپیامدهایکهاست1ارتفاعدرکارخطر،استدادهاختصاصخود
درکارانجامایمنهایروشازاستفادهبا،کارگرانسقوطازناشیصدماتوعوارضکاهشوگیریپیشمنظوربهساختمانی

.شودسازیمناسبکارهاقبیلاینبرایارتفاع

ساختمانیهایکارگاهسازیمناسب
برایایمنیکاردرارتفاع

محمدحسين اجرايی
کارشناس مهندسی عمران
کارشناس ارشد مهندسی ایمنی صنعتی

مقدمه
برابر آمار اعالم شده از سوی سازمان بین المللی کار ، هر سال بیش از دو 
میلیون نفر در اثر حوادث و بیماری های ناشی از کار جان خود را از دست 
می دهند . حوادث و بیماری های ناشی از کار عالوه بر آسیب های اجتماعی، 
هزینه های مالی زیادی به جامعه تحمیل می کند . هرچند رقم دقیق این 
هزینه ها مشخص نیست ، اما برآورد می شود این هزینه ها بین 4 تا 7 درصد 
تولید ناخالص ملی کشورها باشد که رقم قابل مالحظه ای بوده و اهمیت 
پیش گیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار را بیش از پیش نمایان 
از محیط های کاری  می سازد . صنعت ساختمان و کارگاه های ساختمانی 
خطرناک به شمار می روند که بیش ترین آمار حوادث ناشی از کار را به خود 
اختصاص داده اند . در ایران تقریبا نیمی از حوادث ناشی از کار مربوط به 
صنعت ساختمان است و حوادثی که در کارگاه های ساختمانی و در حین 
عملیات اجرایی روی می دهد ، حوادث تلخ و دلخراش با پیامدهای ناگوار 
و خسارت های مالی فراوان و تبعات گوناگون است . بر اساس آمار حوادث 

در بخش ساختمان طی سال های 1392 تا 1394 که اداره ی پیش گیری 
منتشر  کار  بازرسی  کل  اداره ی  کار  از  ناشی  حوادث  تحلیل  و  تجزیه  و 
کرده است ، بیش ترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان بر اساس 
چگونگی وقوع حادثه ی مربوط به لغزیدن و سقوط از ارتفاع است که تقریبًا 

50 درصد از کل حوادث ناشی از کار در ساختمان را شامل می شود .
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تراز  به  تراز  از یک  ، سقوط  تعبیری  به  و  ارتفاع  از  و سقوط  لغزیدن 
پایین تر تقریبًا در تمامی مراحل اجرای عملیات ساختمانی شامل گودبرداری، 
به  نما  اجرای   ، نازک کاری و هم چنین   ، ، سازه ، سفت کاری  فونداسیون 
وقوع می پیوندد که الزم است با توجه به هر مرحله از اجرای ساختمان و 
متناسب با آن با استفاده از روش های ایمن انجام کار در ارتفاع ، نسبت به 

ایمن سازی کارگاه های ساختمانی برای کار در ارتفاع اقدام شود . 
 

) سقوط از ارتفاع در قسمت های مختلف ساختمان (

روشهایایمنانجامکاردرارتفاع
 ( آن  از  ناشی  صدمات  و  عوارض  کاهش  یا  سقوط  از  پیش گیری  برای 
از روش های  انجام کار  با محل و شرایط  ( و متناسب  از سقوط  حفاظت 
ایمن انجام کار در ارتفاع بهره برده می شود که این روش ها عبارت اند از :

* سامانه ی محدود کننده   Fall Restraint ؛
* سامانه ی متوقف کننده       Fall  Arrest ؛
. Rope Access           دسترسی با طناب *

سامانهیمحدودکننده
این سامانه از قرارگیری فرد در وضعیت سقوط جلوگیری می کند به طوری که 
از سقوط افراد پیش گیری می شود . با توجه به این که بهترین نوع حفاظت از 
سقوط ، پیش گیری از سقوط است ؛ بنابراین این سامانه بهترین روش ایمن 
انجام کار در ارتفاع است . استفاده از این سامانه در مراحلی از ساخت قابل 
اجراست که سطح گسترده و یا کف طبقات برای انجام کار وجود داشته 
باشد ، مانند زمان گودبرداری برای جلوگیری از سقوط در محل گودبرداری 
شده و یا در محل فونداسیون برای جلوگیری از سقوط در حفره های ایجاد 
یا استفاده در سمت  شده بین نوارهای طولی و عرضی بتن ریزی شده و 
پرتگاه چاه آسانسور و طبقات ساختمان در زمانی که کف طبقه احداث شده 
باشد . سامانه ی محدود کننده به طورکلی شامل سامانه ی محدود کننده ی 
عمومی و فردی است . در سامانه ی محدود کننده ی عمومی با استفاده از 
پوشش حفره ها و دهانه های باز و هم چنین ، نرده گذاری پرتگاه ها از سقوط 
همه ی افرادی که در مواجه با خطر سقوط هستند ، پیش گیری می شود. 
 45 از  بیش  حفره  بُعد  بزرگ ترین  درصورتی که  حفره ها  پوشش  مورد  در 
الوارهایی به ضخامت حداقل 5 سانتی متر و  از تخته ی   ، باشد  سانتی متر 
درصورتی که کم تر از 45 سانتی متر باشد، از تخته ی الوارهایی به ضخامت 
بُعد حفره  البته درصورتی که بزرگ ترین   . استفاده می شود  2/5 سانتی متر 
از نرده گذاری در  از 2 متر باشد ، بهتر است به جای پوشش حفره  بیش 

اطراف آن استفاده شود . 
 در مورد نرده گذاری در آیین نامه های مختلف ابعاد و اندازه های مختلفی 
و  ساختمانی  کارگاه های  حفاظتی  آیین نامه ی  مطابق   . است  شده  گفته 
مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ، ارتفاع نرده در سطوح افقی مانند 
کف طبقه یا جایگاه کار حداقل 90 سانتی متر و در سطوح شیب دار مانند 
راه پله و رمپ ها حداقل 75 سانتی متر است . حداکثر ابعاد نرده در سطوح 
باال به ترتیب 110 سانتی متر و 85 سانتی متر است . برای تأمین استحکام 

و صلبیت نرده گذاری باید در فاصله های حداکثر 2 متری دارای پایه های 
عمودی باشد . نصب حداقل یک میان نرده بین نرده ی باالیی و کف طبقه 

یا پاخور الزامی است . 

 
) نرده گذاری با آرماتور (

 

) نرده گذاری با لوله ی داربست (

 
) نرده گذاری راه پله (

) پوشش نامناسب حفره ی آسانسور (
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قبیل  از  تجهیزاتی  از  استفاده  با  فردی  کننده ی  محدود  سامانه ی  در 
نقطه ی  و   4) هارنس   ( بدن  کامل  ایمنی3  یا حمایل بند  ، کمربند  لنیارد2  
اتصال5  ، از قرارگیری فرد در موقعیت سقوط جلوگیری می شود و عماًل به 

کارگر اجازه داده نمی شود به پرتگاه نزدیک شود . 
 

) سامانه ی محدودکننده ی فردی (
 

) سامانه ی محدودکننده ی فردی (

سامانهیمتوقفکننده
یکی از پرکاربردترین سامانه های ایمن انجام کار در ارتفاع مخصوصًا در 
زمان اجرای سازه ی فوالدی و بتنی است که عماًل به افراد اجازه سقوط 
می دهد ؛ اما با استفاده از تجهیزاتی که در آن استفاده می شود ، در صورت 
انجام سقوط با جذب انرژی ناشی از سقوط باعث کاهش شدت صدمات 
و جراحات وارده خواهد شد . استفاده از این سامانه در زمانی که شرایط 
کار به گونه ای باشد که امکان جلوگیری از سقوط نیست ، یکی از بهترین 
روش های ایمن انجام کار در ارتفاع خواهد بود . در زمان برپایی سازه ی 
فلزی به دلیل این که سطح مقطع پروفیل های فوالدی کم است و معمواًل 
کارگران برای جوش کاری و یا پیچ و مهره کردن و مهار تیرها و ستون 
برای روی آن ها قرار می گیرند با استفاده از این سامانه در صورت سقوط  
قالب بندی  زمان  در   . می شود  مبنا6  جلوگیری  سطح  با  آن ها  برخورد  از 
 . می شود  استفاده  سامانه  این  از  نیز  بتنی  سازه های  ستون  بتن ریزی  و 
سامانه ی متوقف کننده به طورکلی شامل سامانه ی متوقف کننده ی عمومی 

و فردی می شود . سامانه ی متوقف کننده ی  عمومی مانند توری ایمنی و 
کیسه ی هوا است . توری ایمنی در فاصله ی حداقل 2/4 متر و حداکثر 4/6 
متر پایین تر از تراز یا ناحیه ی کاری نصب شده و از هر طرف ناحیه ی کاری 
حداقل 2/4 متر ادامه پیدا می کند تا در صورت سقوط ، کارگران بر روی 
توری ایمنی متوقف شوند . در حد فاصل موقعیت انجام کار ، فرد و توری 

ایمنی یا کیسه ی هوا نباید هیچ گونه مانعی وجود داشته باشد . 
 

 
) توری ایمنی زیر جایگاه کار (

 
) سقوط روی توری ایمنی (

در سامانه ی متوقف کننده ی فردی ، کارگران به تجهیزاتی مانند لنیارد، 
حمایل بند کامل بدن ) هارنس ( و شوک گیر7   مجهز می شوند و با استفاده 
از قالب قفل شونده ) کارابین (8  اجزای آن به یکدیگر و به نقطه ی اتصال 

متصل می گردد .

 
) سامانه ی متوقف کننده ی فردی (

) کیسه ی هوا ( 
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) هارنس با لنیارد دو شاخه و شوک گیر و کارابین (

فاکتورسقوط
در سامانه ی متوقف کننده عماًل به فرد اجازه سقوط داده می شود و صرفًا 
عوارض و صدمات ناشی از سقوط بر روی کارگر کاهش داده می شود. در 
فرد  کار  انجام  موقعیت  فاکتور سقوط   ، فردی  کننده ی  متوقف  سامانه ی 
نسبت به نقطه ی اتصال را نشان داده و در شرایط کاری بین صفر و دو 
است . فاکتور سقوط بیان کننده ی میزان شدت سقوط است و از تقسیم 
ارتفاع سقوط به طول طناب نگه دارنده یا لنیارد به دست می آید . هر چقدر 
کم تر  سقوط(  ) شدت  سقوط  از  ناشی  اثرات   ، باشد  کم تر  سقوط  فاکتور 

خواهد بود . 
 

) انواع موقعیت کار نسبت به نقطه ی اتصال (

فاصلهیایمن
در سامانه ی متوقف کننده ی فردی به منظور جلوگیری از برخورد فرد به 
سطح مبنا ، پس از سقوط باید حداقل فاصله ای بین موقعیت انجام کار فرد 
نقطه ی  نوع  به  توجه  با  ایمن  فاصله ی  . حداقل  ایجاد شود  مبنا  و سطح 
اتصال ، نوع لنیارد ، فاکتور سقوط و شرایط کاری متفاوت خواهد بود ، اما 
به هر طریق باید فرد پس از سقوط در فاصله ی تقریبًا 1 متری از سطح 

مبنا متوقف شود .  

) حداقل فاصله ی ایمن (

 

) حداقل فاصله ی ایمن (

 

) حداقل فاصله ی ایمن (

دسترسیباطناب
یکی از بهترین روش های ایمن ، انجام کار در ارتفاع است و درصورتی که 
الزامات آن رعایت شود ، ریسک سقوط در این روش بسیار پایین خواهد 
بود . در صنعت ساختمان استفاده از این روش در زمان احداث ساختمان به 
دلیل مشکالت اجرایی و هزینه های اقتصادی کاربرد چندانی ندارد ، اما در 
زمان بهره برداری از ساختمان برای نظافت نما و یا تعمیرات جزیی بر روی 
نما از این روش استفاده می شود . این روش شامل دو سامانه ی ایمن مجزا 
است . یکی به عنوان طناب دسترسی و دیگری به عنوان طناب پشتیبان 
عمل می کند که شامل کمربند حمایل بند کامل بدن ) هارنس ( با نشیمنگاه 
است و همراه با وسایل دیگری برای صعود و فرود به جایگاه کار و نیز 

موقعیت استقرار مناسب استفاده می شود . 
 

) دسترسی با طناب (

 
) تجهیزات دسترسی با طناب (
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) دسترسی با طناب برای نظافت نما (

در همه ی روش های ایمن انجام کار در ارتفاع و به طور خاص در روش 
دسترسی با طناب ، به دلیل اهمیت موضوع باید برای برپایی سامانه های 
دسترسی با طناب و ایجاد کارگاه از مجری ذی صالح9  و به منظور نظارت 
و سرپرستی بر عملیات کار در ارتفاع از شخص ذی صالح10  و برای انجام 

آن از عامل کار در ارتفاع11  استفاده شود . 

جایگاهکار
در همه ی عملیات ساختمانی که امکان انجام ایمن آن ها بر روی زمین یا 
کف طبقات ساختمان وجود نداشته باشد و به طورکلی برای ایجاد محل و 
موقعیت ایمن برای دسترسی به تراز باالتر از جایگاه کار استفاده می شود. 
 60 از  حالتی  هیچ  در  و  بوده  کار  نوع  با  متناسب  باید  کار  جایگاه  عرض 
سانتی متر کم تر نباشد و اطراف آن دارای حفاظ متناسب با نوع کار و ایمن 
باشد و در لبه ی باز جایگاه کار پاخور به ارتفاع حداقل 15 سانتی متر نصب 
شود و هم چنین ، جایگاه کار و کارگران مربوط به آن به سامانه ی متوقف 
کننده از سقوط تجهیز شوند . جایگاه های کار مورد استفاده در ساختمان 
شامل داربست و انواع آن ) داربست فلزی لوله ای ، داربست برجی ثابت و 
متحرک ، داربست معلق با راه اندازی دستی و ماشینی ، داربست نردبانی و 
 »Climber« داربست دیوارکوب ( ، چهارپایه ، نردبان ، باالبر سیار و کالیمر
است که در استفاده و به کارگیری هر کدام از آن ها باید الزامات ایمنی آن 
رعایت شود . همه ی داربست های فلزی لوله ای باید به تعداد کافی جایگاه 
کار ایمن داشته باشند ؛ به طوری که با تخته ی الوار سالم کاماًل فرش شده 
و بر روی دستک های داربست کامالً  محکم شده باشند و سمت پرتگاه در 
با نرده محافظت  ارتفاع حداقل 90 سانتی متر و حداکثر 110 سانتی متری 

شود . نصب میان نرده بین جایگاه کار و نرده ی باال الزامی است . 

 

) داربست با جایگاه کار ایمن و راه دسترسی مناسب (

در داربست های برجی ثابت نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از 4 به 1 
باشد و حداکثر ارتفاع مجاز آن 12 متر است . حداکثر ارتفاع مجاز داربست 
برجی متحرک 9/6 متر است و برای ارتفاع بیش تر داربست باید حتمًا مهار 
شود . نسبت ارتفاع به عرض در داربست متحرک برجی نباید بیش از 3 

به 1 باشد و همه ی چرخ های داربست باید مجهز به قفل مناسب باشد . 
 

) داربست برجی (

عرض  و  طول  حداکثر  دستی  راه اندازی  با  معلق  داربست های  در 
جایگاه کار به 8 متر و 60 سانتی متر محدود می شود و فاصله ی دو طناب 
نگه دارنده ی جایگاه کار نباید از 3/5 متر تجاوز کند . حداکثر دو نفر کارگر 
به طور هم زمان می توانند بر روی جایگاه کار چنین داربست هایی قرار گیرند 
و قبل از استفاده و به کارگیری باید دو بار بارگیری آزمایشی انجام شود تا از 
عملکرد ایمن آن مطمئن شد . در داربست های معلق با راه اندازی دستی ، 
نگه دارنده ی جایگاه کار می تواند از رشته یا فیبر با حداقل ضریب اطمینان 
10 و یا کابل فوالدی با ضریب اطمینان 6 باشد ؛ اما در داربست های معلق 

با راه اندازی ماشینی ، کابل های آویز الزامًا باید فوالدی باشد . 
در داربست های نردبانی در صورتی که از نردبان دوطرفه برای ایجاد 
داربست استفاده شود نباید ارتفاع داربست از 2/5 متر بیشتر شود و جایگاه 
کار نباید باالتر از پله سوم نردبان نصب شود . در هر زمان حداکثر یک 
از جایگاه کار داربست نردبانی برای دسترسی به تراز باالتر  نفر می تواند 

استفاده کند . 
 

) داربست معلق (

) داربست نربانی (

 75 از  نباید  کار  جایگاه  یا  سکو  عرض   ، دیوارکوب  داربست های  در 
باید  کار  جایگاه  نگه دارنده ی  تکیه گاه  مقاومت  و  باشد  بیش تر  سانتی متر 
به گونه ای باشد تا بتواند نیروی متمرکز 175 کیلوگرمی را در قسمت جلو 

جایگاه کار تحمل کند . 
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) داربست دیوارکوب (
کاربرد  زمانی  کار  جایگاه  عنوان  به  ایمن  طور  به  نردبان  از  استفاده 
و  داربست ها  سایر  یا  و  یا کف طبقات  زمین  روی  بر  کار  انجام  که  دارد 
جایگاه های کار امکان پذیر نباشد . فرد مستقر بر روی نردبان نباید از پله ی 
سوم باالتر قرار گیرد و رو به نردبان ایستاده و حداقل سه نقطه از بدن فرد 

با نردبان در تماس باشد . 
باالبرهای سیار و کالیمر از تنوع زیادی برخوردار بوده و درصورتی که 
الزامات ایمنی آن ها در استفاده و به کارگیری رعایت شود ، یکی از بهترین و 
ایمن ترین جایگاه های کار را برای دسترسی به تراز باالتر فراهم خواهد کرد ؛ 
بنابراین ، الزم است در نصب و به کارگیری آن ها الزامات و دستورالعمل های 

کارخانه ی سازنده و آیین نامه های ایمنی مربوط رعایت شود . 

 ) باالبر صنعتی سیار (

نتیجهگیری
یکی از فعالیت هایی که در هر کارگاه ساختمانی ناگزیر به انجام آن هستیم، 
و  بوده  ساختمانی  فعالیت های  خطرناک ترین  از  که  است  ارتفاع  در  کار 
توجه  با   . ارتفاع است  از  به علت سقوط  نیز  بیش ترین حوادث ساختمانی 
احداث ساختمان  از  مرحله  در کدام  این که  و  کارگاه ساختمانی  به شرایط 

قرار داریم باید از روش های ایمن انجام کار در ارتفاع متناسب با نوع کار و 
انواع داربست ها و جایگاه های کار که شرایط را برای انجام کار ایمن فراهم 
می کند ، بهره برد تا شاهد کاهش قابل توجه حوادث ناشی از کار باشیم . 

 

) اجرای ساختمان با روش های ایمن انجام کار در ارتفاع (

منابع
* آیین نامه ی ایمنی کار در ارتفاع

* آیین نامه ی حفاظتی کارگاه های ساختمانی
* مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

پینوشت
1 . هر کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن ، در ارتفاع بیش از 1/2 متر نسبت به 

سطح مبنا انجام گیرد .
با  ارتفاع  در   کار  بین عامل  ارتباط  ایجاد  برای  است که  تسمه اي  یا  . طناب   2
ایجاد مزاحمت مورد استفاده  با کم ترین  ثابت  یا سازه ی  یا طناب تکیه گاه  نقطه 

قرار مي گیرد .                           
که  پلیمري  ترکیبات  با  مصنوعي  یا  طبیعي  الیاف  جنس  از  است  وسیله اي   .  3

ناحیه ی کمر را مي پوشاند  .
4 . پوششي است از جنس الیاف با ترکیبات پلیمري و مقاوم که عمومًا از انتهاي 
باالي ران تا روي سطح کتف را پوشانده وبه وسیله ی قالب هایي که به روي آن 

متصل است ، فرد را به سایر تجهیزات سامانه هاي کار در ارتفاع وصل مي کند .
5 . نقطه ی اتصال ، یک نقطه ی  تکیه گاهی است که تجهیزات حفاظت فردی کار 

در ارتفاع بتواند به آن وصل شود . 
ایمن  ارتفاع که به صورت  یا سکوی کار در  اولین سطح زیرین جایگاه کار   .  6

گسترش یافته است .
7 . ابزاري است که در روش هاي ایمن انجام کار در ارتفاع ، به منظور کاهش اثر 

نیروی ضربه ی حاصل از سقوط مورد استفاده قرار می گیرد  .  
8 . ابزاری است حلقه ای شکل که برای اتصال اجزای سامانه های کار در ارتفاع 
به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد و به دو شکل پیچی یا قفل خودکار  ،ایمن 

می شود .
را  انجام کار  یا حقوقی است که صالحیت تجربه و مهارت  . شخص حقیقی   9
کارآمد  شخص  نیروی  از  استفاده  با  می تواند  و  داشته  فنی  و  علمی  به صورت 
ذی صالح نسبت به انجام عملیات برپایی تغییرات و جمع آوری تجهیزات سامانه ی 

کار در ارتفاع اقدام کند .
10 . متخصصی است با دانش فنی و مهارت الزم مطابق شرایط آیین نامه ی ایمنی 
کار در ارتفاع که با گذراندن دوره های آموزشی از مراجع ذی صالح آموزشی توانایی 
سرپرستی و نظارت بر کار در ارتفاع را داشته باشد . هم چنین ، او می تواند نماینده ی 

مجری ذی صالح یا کارفرما باشد . 
شرایط  حسب  ارتفاع  در  کار  نوع  با  متناسب  آموزش های  که  است  فردی   .  11
اقدام  آموزشی  مراجع ذی صالح  از  مربوط  گواهینامه ی  اخذ  به  نسبت  و  گذرانده 

کرده و قادر به انجام کار به صورت ایمن است .

) نردبان به عنوان جایگاه کار (


