
بررسي  حوادث ناشي از كار منجر به فوت در كارگران شاغل در شركتهاي 
پيمانكاري خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري تهران در سالهاي 1383 و 

 1384
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٭٭  دستيار اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي  تهران، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي
٭٭٭ كارشناس بهداشت حرفه اي، مركز بهداشت شهرداري تهران

چكيده
ــوراي ملي حفاظت اياالت متحده آمريكا  ــاله موجب مرگ و مير هزاران كارگر مي گردد. طبق آمار ش ــي از كار هر س زمينه و هدف: حوادث ناش
ــال 1976 افزايش يافته است (افزايش به  ــال 1961 به 10/87٪ در س ميزان تكرار حوادثي كه منجر به از كارافتادگي مي گردد از ميزان 5/9٪ در س
ميزان 81٪) (1). آمار سازمان جهاني كار حاكي از آن است كه در اتحاديه اروپا به استثناي هلند و انگلستان از هر 100 هزار نفر كارگر 6 نفر جان 
خود را به خاطر حوادث ناشي از كار از دست مي دهند. اين عدد در استراليا 7، در كانادا 7، ژاپن 4، سوييس 7، اطريش 6، بلژيك 7، دانمارك 3، 
آلمان 5، يونان 4، هلند 3، پرتقال 6، اسپانيا 10، سوئد 6 و در تركيه 16 مي باشد. در ايران آمار منتشره در مورد حوادث ناشي از كار نشان مي دهد 
ــته كه رقم مذكور رقم واقعي كل حوادث اتفاق افتاده نبوده و صرفًا اين رقم، حوادثي  ــال 1361 تعداد 14706 مورد حادثه به وقوع پيوس كه در س
آلمان 5، يونان 4، هلند 3، پرتقال 6، اسپانيا 10، سوئد 6 و در تركيه 16 مي باشد. در ايران آمار منتشره در مورد حوادث ناشي از كار نشان مي دهد 
ــته كه رقم مذكور رقم واقعي كل حوادث اتفاق افتاده نبوده و صرفًا اين رقم، حوادثي  ــال 1361 تعداد 14706 مورد حادثه به وقوع پيوس كه در س
آلمان 5، يونان 4، هلند 3، پرتقال 6، اسپانيا 10، سوئد 6 و در تركيه 16 مي باشد. در ايران آمار منتشره در مورد حوادث ناشي از كار نشان مي دهد 

است كه از طرف بازرسان كار پس از اطالع از وقوع آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
ــت. كارگران شركت هاي پيمانكاري خدمات شهري و فضاي سبز مناطق  seriesنوع مطالعه دراين تحقيق ازنوع seriesنوع مطالعه دراين تحقيق ازنوع case-series بوده اس نوع مطالعه دراين تحقيق ازنوع : نوع مطالعه دراين تحقيق ازنوع :  روش بررســي
ــال هاي 1383 و 1384 كه دچار حوادث منجر به فوت شده بودند جامعه مورد مطالعه را تشكيل مي دادند. به دنبال وقوع  ــهرداري تهران طي س ش
هر حادثه منجر به فوت براي افراد مذكور، حادثه به كارشناسان بهداشت و ايمني مستقر در پايگاه هاي بهداشت و ايمني مراكز بهداشت و درمان 
ــهري و فضاي سبز يا ساير مسؤولين ذيربط اعالم گرديده و فرم هاي مربوطه  تكميل  ــت و دو گانه از طريق ناظرين محترم خدمات ش مناطق بيس

و به مركز بهداشت شهرداري تهران ارسال مي گرديد.
ــده منجر به فوت در سال 1383، 9 مورد و در سال 1384، 6 مورد بوده  ــي هاي انجام شده تعداد كل حوادث گزارش ش ــاس بررس يافته ها: بر اس
ــت. با توجه با اينكه تعداد كل  ــال 1384 شده اس ــال 1383  و 45000 روز كاري در س ــت رفتن 67500 روز كاري در س ــت كه باعث از دس اس
ــال 1383 و 26 مرگ به ازاي هر  ــت، به مفهوم 43 مرگ به ازاي هر 100 هزار نفر كارگر در س ــال ها حدود 21000 نفر بوده اس كارگران در اين س

100 هزار نفر در سال 1384 مي باشد. 
نتيجه گيري: براساس بررسي هاي انجام شده عمده ترين علل مرگ و مير كارگران شاغل در شركت هاي پيمانكاري خدمات شهري و فضاي سبز 
ــت  ــد كه 22/5٪ حوادث به علت بي احتياطي كارگران و 66/5٪ به علت بي احتياطي رانندگان بوده اس ــال 1383 تصادف رانندگي مي باش در س
ــال 1384 نيز بيشترين علت، تصادف رانندگي  بوده كه 67٪ به علت بي احتياطي كارگران و 33٪ به علت بي احتياطي  ــاير علل). در س (11/5٪ س

رانندگان بوده است.
دييدييدي: كارگران، كارگران خدمات شهري، كارگران فضاي سبز، حوادث كاري منجر به فوت، حوادث كاري يواژگان كليواژگان كل
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مقدمه

ــرگاه  ــاي كالن ه ــهري و برنامه ريزي ه ــت ش ــث مديري در مباح
ــهروند مداري به ميان مي آيد بي درنگ ذهن اكثريت افراد  ــخن از ش س
ــردد و كمتر به  ــان معطوف مي گ ــهروندان و خدمت به آن ــوي ش به س
خدمت دهند گان كه خود نيز شهروند محسوب مي شوند توجه مي گردد 

ــع آوري زباله،  ــهري (جم ــي از مصاديق آن در ارايه خدمات ش ــه يك ك
ــهروندان است كه اين مهم  ــبز) به ش رفت و روب و نگهداري فضاي س
ــار جامعه يعني كارگران شاغل در شركت هاي  ــط محروم ترين اقش توس
ــهري و فضاي سبز صورت مي گيرد و حاصل آن  پيمانكاري خدمات ش
ــت ارتقاي وضعيت  ــهري و در نهاي ــهر، زيبايي فضاهاي ش پاكيزگي ش

بهداشت زيست بوم شهر تهران مي باشد.
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ــود اين است  ــؤال مهمي كه در ذهن متبادر مي ش اما در اينجا س
ــايش و راحتي و زيبايي شهري را كه در  كه ارايه اين خدمات گرچه آس
ــازد، آيا براي دهندگان خدمات هم به  آن زندگي مي كنيم فراهم مي س
ــد گفت خير؛ چرا كه يكي از  ــد؟ در يك جمله باي همان صورت مي باش
ــتند  ــر خدوم همواره در معرض آن هس مهم ترين معضالتي كه اين قش
حوادث ناشي از كار در هنگام ارايه اين خدمات است. حوادثي كه بعضاً 

فوت و معلوليت اين عزيزان را به دنبال داشته است.
بر همين اساس و با توجه به وظيفه ذاتي، مركز بهداشت شهرداري 
ــتي در سطح شهرداري تهران  تهران به عنوان ناظر امور ايمني و بهداش
اقدام به بررسي حوادث شغلي منجر به فوت در كارگران خدمات شهري 
ــبز در سال هاي 1383 و 1384 نموده است. در اين مطالعه  و فضاي س
ــي علل حوادث و پارامترهاي دموگرافيك حادثه ديدگان نظير  به بررس
وضعيت تأهل، شغل، حوزه فعاليت، زمان وقوع حادثه، سال وقوع حادثه، 

فصل، نتيجه حادثه و علت وقوع حادثه پرداخته شده است.

مواد و روشها

ــت .  ــوع case-series بوده اس ــن تحقيق ازن ــوع مطالعه دراي ن
ــهري و فضاي سبز مناطق  ــركت هاي پيمانكاري خدمات ش كارگران ش
ــهرداري تهران طي سال هاي 1383 و 1384 كه دچار حوادث منجر  ش
ــكيل مي دهند. در اين  ــد جامعه مورد مطالعه را تش ــده بودن به فوت ش
ــي به منظور جمع آوري اطالعات مربوط به حوادث از ابتداي سال  بررس
ــت شهرداري تهران  ــط مركز بهداش 1383 فرم هاي ثبت حوادث توس
ــتقر در پايگاه هاي  ــت و ايمني مس ــان بهداش تدوين و جهت كارشناس
ــت و دو گانه  ــت و درمان مناطق بيس ــت و ايمني مراكز بهداش بهداش
ــق 1، 3، 5، پلي كلينيك ، 8، 12، 17،  ــت و درمان مناط (مراكز بهداش
ــر حادثه منجر به فوت براي  ــال گرديد. به دنبال وقوع ه 19 ،20) ارس
ــهري» و «فضاي سبز»،  ــركت هاي پيمانكاري «خدمات ش كارگران ش
ــبز» به  ــهري» و «فضاي س حادثه از طريق ناظرين محترم «خدمات ش

ــان فوق الذكر يا ساير مسؤولين ذيربط اعالم گرديده، فرم هاي  كارشناس
ــت شهرداري تهران ارسال مي شد. پس  مذكور تكميل و به مركز بهداش
ــال فرم هاي تكميل شده، علل حوادث و پارامترهاي دموگرافيك  از ارس
ــوزه فعاليت، زمان وقوع  ــغل، ح ــدگان نظير وضعيت تأهل، ش حادثه دي
حادثه، سال وقوع حادثه، فصل، نتيجه حادثه و علت وقوع حادثه  مورد 

بررسي قرار گرفت.
ــده به واسطه خسارت جاني ناشي از حادثه  تعداد روزهاي تلف ش
ــتاندارد تعيين گرديد. مطابق اين تعرفه ها  ــتفاده از تعرفه هاي اس با اس
براي حادثه منجر به فوت 7500 روز تلف شده معادل پيشنهاد مي شود 
ــدت حادثه را به نحو  ــه رقم مربوط به ش ــتاندارد 5) (OSHA) ك (اس
چشمگيري افزايش مي دهد و اين بيانگر اهميت مسأله در بررسي سطح 

ايمني مي باشد. 

يافته ها

ــده تعداد كل حوادث گزارش شده  بر اساس بررسي هاي انجام ش
منجر به فوت در سال 1383، 9 مورد بوده است كه باعث از دست رفتن 
ــت. تعداد كل كارگران در اين سال حدود  ــده اس 67500 روز كاري ش
ــت. بر اساس بررسي هاي انجام شده، وقوع حوادث  21000 نفر بوده اس

بر حسب پارامترهاي دموگرافيك به شرح زير مي باشد:
حوزه فعاليت: خدمات شهري 67٪، فضاي سبز ٪33

وضعيت تأهل: متأهل 55/5٪، مجرد ٪44/5
ــتان 22/2٪، پاييز ٪0،  ــار 33/3٪، تابس ــه: به ــل وقوع حادث فص

زمستان ٪44/5
زمان وقوع حادثه: صبح (6الي14): 22/22٪، عصر (14 الي 22): 

33/33٪، شب (22 الي 6): ٪44/44
ــاير وسايط  علت وقوع حادثه: تصادف خودرو حامل كارگران با س
ــاير علل  نقليه 22/2٪، تصادف كارگران با خودروي عبوري 66/7٪، س

(سقوط بهمن) 11/1٪ (جدول 1)

جدول 1- حوادث منجر به فوت در كارگران شاغل در شركت هاي پيمانكاري خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري تهران 
در سال 1383 (12)

علت حادثه

وسايل 
حفاظت فردي 

كارگر در هنگام 
وقوع حادثه

شرح حادثه محل اشتغال

سابقه 
اشتغال 
در شغل 

محوله

مدت اشتغال 
در شركت 
پيمانكاري 

فعلي

غل
ش مشخصات فرد 

حادثه ديده

ثه
حاد

ره 
ما

ش

كارگر  ــي  بي احتياط
غير  عمل  ــام  انج و 
ــوار شدن  ايمن و س
ــار  ب ــمت  قس در 
خودروي جمع آوري 
زباله در حال حركت

لباس كار

در   83/2/22 روز   22 ــاعت  س در 
ــان  ــي، خياب ــهيد رجاي ــان ش خياب
بين  ــاهورديان  ش ــه  كوچ ــگل  جن
ــمي و ناظري كارگر بر  كوچه هاش
ــي از باالي خودروي  اثر بي احتياط
ــه در حال حركت  ــع آوري زبال جم
سقوط كرده و پس از هفت ساعت 

در بيمارستان فوت نموده است.

شركت پيمانكاري 
خدمات شهري در 
ــه  ــه 2 منطق ناحي

 16

2 سال حدود 7 ماه

اله
ي زب

 آور
مع

ر ج
ارگ

ك مرد،  متاهل،  سن 
ــت  ملي  ، ــوم  نامعل
ــداد  تع  ، ــي  ايران
ــوم و  ــد نامعل فرزن

داراي همسر

1

دكتر جالل خسروي و همكاران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             2 / 10

https://sjfm.ir/article-1-25-fa.html


70

مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 13 ، شماره 2 ، تابستان 1386

بررسي  حوادث ناشي از كار منجر به فوت در كارگران شاغل ...

ــران به  ــل كارگ حم
در  غيرايمن  صورت 
ــت وانت مزدا و  پش
راننده  ــي  بي احتياط

ميني بوس

و  ــلوار  ش و  ــوز  بل
دستكش برزنتي

در   83/2/26 روز   17 ــاعت  س در 
ــع غرب به  ــدي آزادگان ضل كمربن
ــيده به ميدان  شرق كمربندي نرس
ــروي پمپ بنزين به علت  جهاد روب
ــل 8 نفر  ــت مزدا حام ــراف وان انح
كارگر و برخورد ميني بوس به پشت 
ــدن كارگر به  وانت مزدا و پرتاب ش
ــت كارگر مذكور در دم  خارج از وان

فوت نموده است.

شركت پيمانكاري 
ــبز واقع  فضاي س
ــگل كاري  جن در 
ــروه يك منطقه  گ

19

3 سال   حدود 11 ماه

بز.
ي س

ضا
ه ف

ساد
گر 

كار مرد،  متاهل،  سن 
ــت  ملي  ، ــوم  نامعل
ــداد  تع  ، ــي  ايران
ــوم و  ــد نامعل فرزن

داراي همسر

2

ــران به  ــل كارگ حم
در  غيرايمن  صورت 
ــت وانت مزدا و  پش
راننده  ــي  بي احتياط

ميني بوس

ذكر نگرديده است

در   83/2/26 روز   17 ــاعت  س در 
ــع غرب به  ــدي آزادگان ضل كمربن
ــيده به ميدان  شرق كمربندي نرس
ــروي پمپ بنزين به علت  جهاد روب
انحراف وانت مزدا حامل هشت نفر 
كارگر و برخورد ميني بوس به پشت 
ــدن كارگر به  وانت مزدا و پرتاب ش
ــارج از وانت كارگر  در  دم  فوت  خ

نموده است.

شركت پيمانكاري 
فضاي سبز واقع در 
ــكاري گروه  جنگل

يك منطقه 19
1 سال حدود 11 ماه

بز.
ي  س

ضا
ه ف

ساد
گر 

كار

ــن    مرد مجرد، س
ــت  ملي ــوم،  نامعل

افغاني
3

ــمي تريلر  ــده س رانن
صراحتًا اعالم نموده 
ــت فرمان  كه در پش

خواب بوده است

ــانگر  نش ــم  عالي
ــبرنگ و همچنين  ش
اعالم  ــو  تابل ــود  وج
ــر و چراغ  گردان   خط

ماشين خاور

ــداد  ــه بام ــاعت ً 3:45 دقيق در س
ــري  45مت در   83/5/21 ــورخ  م
ــهيد آويني 50 متر بعد از تقاطع  ش
ــمت پل شهيد آويني  سلمان به س
ــغول جمع آوري  ــر مذكور مش كارگ
خرده شن هاي باقي مانده از عمليات 
احداث الين كناري اتوبان بوده است 
ــمي تريلر حمل  كه يك دستگاه س
ــورد  ــه وي برخ ــت ب ــه از پش زبال
ــمي تريلر  نموده كه براثر برخورد س
ــاوري كه در  ــده به خ كارگر يادش
ــوده   ــن ها ب ــارزدن خرده ش حين ب
ــوده و دردم جان  ــت اصابت نم اس

سپرده است.

شركت پيمانكاري 
خدمات شهري در 
ــه  ــه 5 منطق ناحي

20

2 سال 5 ماه

ري
شه

ت 
دما

ر خ
ارگ

ك
ــن  س مجرد،  مرد، 
ــت  ملي ــوم،  نامعل

ايراني
4

ــمي تريلر  ــده س رانن
صراحتًا اعالم نموده 
ــت فرمان  كه در پش

خواب بوده است

ــانگر  نش ــم  عالي
ــبرنگ و همچنين  ش
وجود تابلو اعالم خطر 
ــردان  چراغ گ و 

ماشين خاور

ــداد  ــه بام ــاعت ً 3:45 دقيق در س
ــري  45مت در   83/5/21 ــورخ  م
ــد از تقاطع  ــهيد آويني 50متر بع ش
ــمت پل شهيد آويني  سلمان به س
ــغول جمع آوري  ــر مذكور مش كارگ
خرده شن هاي باقي مانده از عمليات 
احداث الين كناري اتوبان بوده است 
ــمي تريلر حمل  كه يك دستگاه س
زباله از پشت به وي برخورد نموده 
ــمي تريلر كارگر  كه براثر برخورد س
يادشده با خاوري كه در حين بارزدن 
خرده شن ها بوده  است اصابت نموده 

و دردم جان سپرده است.

شركت پيمانكاري 
خدمات شهري در 
ــه  ــه 5 منطق ناحي

20

1 روز 1 روز

ري
شه

ت 
دما

ر خ
ارگ

ك ــن  س متاهل،  مرد 
ــت  ملي ــوم،  نامعل
ايراني، تعداد فرزند 
داراي  و  ــوم  نامعل

همسر

5
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ــده تعداد كل حوادث گزارش شده  بر اساس بررسي هاي انجام ش
منجر به فوت در سال 1384، 6 مورد بوده است كه باعث از دست رفتن 
ــت. تعداد كل كارگران در اين سال حدود  ــده اس 45000 روز كاري ش
ــت. بر اساس بررسي هاي انجام شده وقوع حوادث  21000 نفر بوده اس

بر حسب پارامترهاي دموگرافيك به شرح زير مي باشد:
حوزه فعاليت: خدمات شهري 67٪، فضاي سبز ٪33

وضعيت تأهل: متأهل 100٪، مجرد ٪0

ــتان 66/6٪، پاييز ٪16/7 ــوع حادثه: بهار 16/7٪، تابس فصل وق
درصد، زمستان ٪0

ــي 14): 50٪، عصر (14 الي 22):  ــوع حادثه: صبح (6ال زمان وق
16٪، شب (22 الي 6): ٪34

ــاير  ــودرو حامل كارگران با س ــادف خ ــوع حادثه: تص ــت وق عل
ــايط نقليه 0٪، تصادف كارگران با خودروي عبوري 100٪، ساير  وس

ــدول 2) ــدول 2)٪  (ج ــدول 2)٪  (ج (ج ــل 0 عل

و  راننده  بي احتياطي 
همچنين عدم وجود 
بر  چراغ چشمك زن 

روي بازوي كارگر

ــايل  وس از  ــر  كارگ
ــردي  ف ــت  حفاظ
ــم  عالي ــه  جمل از 
ــبرنگ دوخته شده  ش
استفاده  لباس  بروي 

مي نموده است.

در ساعتً  2:30 دقيقه بامداد مورخ 
83/10/18 فرد مذكور در تهرانسر، 
بلوار نيلوفر بعد از چهارراه صدف در 
هنگام انجام عمليات رفت و روب با 
ــواري برخورد نموده و  خودروي س
ــت و فرد  ــته  اس راننده متواري گش

حادثه ديده دردم جان سپرده است.

شركت پيمانكاري 
خدمات شهري در 
ــه  ــه 1 منطق ناحي

 21

نامشخص يك ماه و18 روز

گر
رفت

ــرد  مج ــرد،  م   
ــت  ملي ــاله،  35س

ايراني 6

راننده  ــي  بي احتياط
و  ديدكافي  نبودن  و 
همچنين عدم وجود 
بر  چراغ چشمك زن 

روي بازوي كارگر

ــايل  وس از  ــر  كارگ
ــردي  ف ــت  حفاظ
ــم  عالئ ــه  جمل از 
ــبرنگ دوخته شده  ش
استفاده  لباس  بروي 

مي نموده است

ــاعتً  6:30 دقيقه مورخ 24/ در س
83/10 در بزرگراه نواب، باندكندرو، 
ــازي  ــيده به پل نوس ــمال نرس از ش
ــگام انجام  ــرقي در هن ــع ش در ضل
ــور در اثر  ــت و روب، كارگر مذك رف
ــواري  تصادف با اتومبيل پيكان س
ــده  و به حالت  دچار ضربه مغزي ش
كما رفته كه پس از 10 روز بستري 

در بيمارستان فوت نموده است.

شركت پيمانكاري 
خدمات شهري در 
ــه  ــه 2 منطق ناحي

 10
11 سال 7ماه و 23 روز

گر
رفت

ــل،  متأه ــرد،  م
ــت  ملي ــاله،  45س
ــداد  تع ــي،  ايران
نامعلوم،  ــدان  فرزن
ــوت  ف ــر  همس و 

شده است

7

از  ــتفاده  اس ــدم  ع
ــانگر  نش ــم  عالئ
ــوي  از س ــبرنگ  ش

كارگر مذكور
نامشخص

ــاعت 6 صبح مورخ 83/11/1  در س
ــداز ورودي  ــاده قديم كرج بع در ج
ــه پل كن در  ــيده ب خليج فارس نرس
ــتگاه كاميون  ــورد يك دس اثر برخ
ــركارگر مذكور  ــوري با س خاور عب
ــاير  كه درحال نظارت بر فعاليت س
كارگران بوده است وي دچار ضربه 
ــتان فوت  ــده و در بيمارس مغزي ش

نموده است.

شركت پيمانكاري 
خدمات شهري در 
ــه  ــه 5 منطق ناحي

 18

15 سال حدود 4 ماه

ري
شه

ت 
دما

ر خ
ارگ

سرك مرد متأهل 47ساله، 
مليت ايراني ، تعداد 
ــوم و  ــد نامعل فرزن

داراي همسر
8

نامناسب بودن محل 
ــس  كانك ــتقرار  اس
ــتراحت  اس ــل  مح
كارگران كه درمسير 
قرار  بهمن  ــقوط  س

داشته  است

ذكر نگرديده

ــورخ 83/11/20  ــاعت 16 م در س
ــن در منطقه،  ــقوط بهم به دليل س
ــتراحت كارگران  كانكس محل اس
ــده كه حادثه  در زير برف مدفون ش
منجر به فوت كارگر مذكور گرديده 

است.

شركت پيمانكاري 
ــبز  س ي  فضا
توچال  ــن  تله كابي

در منطقه 1

سابقه فعاليت 
ــغل  ش در 

كشاورزي

حدود 2 ماه

سبز
ي 

ضا
ه ف

ساد
گر 

كار

ــرد، 26  ــرد، مج م
ساله، مليت ايراني 9

دكتر جالل خسروي و همكاران
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بررسي  حوادث ناشي از كار منجر به فوت در كارگران شاغل ...

جدول 2- حوادث منجر به فوت در كارگران شاغل در شركت هاي پيمانكاري خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري تهران 
در سال 1384 (12)

علت حادثه

وسايل 
حفاظت فردي 

كارگر در 
هنگام وقوع 

حادثهحادثه

شرح حادثه محل اشتغال

سابقه 
اشتغال 
در شغل 

محوله

مدت اشتغال 
در شركت 
پيمانكاري 

فعلي

غل
ش مشخصات 

فرد حادثه 
ديده ثه

حاد
ره 

ما
ش

ــي  احتياط ــي  ب
ــر در عدم  كارگ
ــل  ــتفاه از پ اس

عابر پياده

نامشخص

ــاعت يك بامداد مورخ 1/25/ در س
ــرض بزرگراه  ــگام عبور از ع 84 هن
ــمت پل فتح روبروي  (آزادگان به س
ــودروي عبوري  با خ خيابان خليج) 
ــس از انتقال به  ــرده و پ تصادف ك
ــدت جراحات  ــتان در اثر ش بيمارس
ــوت مي نمايد. ضمنًا الزم به  وارده ف
ــه در 20 متري محل  ــت ك ذكر اس
ــاده وجود  ــه پل عابر پي وقوع حادث
داشته كه فرد نامبرده از آن استفاده 

نكرده است

شركت پيمانكاري 
ناحيه  فضاي سبز 

5 منطقه 18
8 سال 1 سال و 10 ماه يار

آب

ــل،  متأه ــرد،  م
مليت  ساله،   68
ــداد  تع ــي،  ايران
نامعلوم،  ــد  فرزن
ــوت  ف ــر  همس

شده

1

ــي  ط حتيا بي ا
كارگر نامشخص

ــورخ  م ــه  دقيق  6:30  ً ــاعت  س در 
ــرد مذكور حين عزيمت  84/4/19 ف
ــور با  ــل كار، در بزرگراه  ن ــه مح ب
ــوري  ــان عب ــت نيس ــودروي وان خ
تصادف مي نمايد كه منجر به آسيب  
ــده  ــر وي ش در ناحيه پا- كتف و س
ــاه فوت  ــس از يك م ــرده پ و نامب

مي نمايد.

شركت پيمانكاري 
ــهري  ش خدمات 
 2 ــه  ناحي در 

منطقه 19

5/2 سال. 2 سال يك ماه و 
19 روز ان

گهب
ن

ــل،  متأه ــرد،  م
مليت  ساله،   49
ــداد  تع ــي،  ايران
فرزندان نامعلوم، 

داراي همسر

2

ــي  ط حتيا بي ا
راننده

كار،  ــاس  لب
و  ــش كار  كف

دستكش

ــورخ  ــح م ــاعت ً 11:30 صب در س
ــر مذكور در خيابان  84/5/24 كارگ
ــهيد تبريزي، پايين تر  نياوران، خ ش
ــتي در حين انجام  از مجتمع بهزيس
كار، سركارگر نامبرده در اثر برخورد 
ــون به تير چراغ برق اصابت  با كامي
ــوده كه اين حادثه منجر به فوت  نم

وي گرديده است

شركت پيمانكاري 
خدمات شهري در 
ناحيه 3 منطقه1 نامشخص 5 ماه و 24 روز

اله.
ل زب

حم
 و 

ري
ع آو

جم

ــل،  متأه ــرد،  م
ــوم،  نامعل ــن  س
ــي،  ــت ايران ملي
ــد  فرزن ــداد  تع
ــر  نامعلوم، همس

فوت شده.

3

ــي  احتياط ــي  ب
كارگر نامشخص

ــاعت 13 روز 84/5/29 كارگر  در س
ــور از عرض بلوار  ــرده حين عب نامب
ــيكلت تصادف و به علت  با موتورس
ــه حالت كما  ــر ب ضربه وارده به س
ــتان   رفته و پس از دو ماه دربيمارس

فوت نموده است

شركت پيمانكاري 
در  ــبز  فضاي س
منطقه   2 ــه  ناحي

19

ــال و  1 س
نيم 1 سال و 1 ماه

ان.
اغب

سرب

ــل،  متأه ــرد،  م
نامشخص،  سن 
ــي،  ــت ايران ملي
ــد  فرزن ــداد  تع
داراي  ــوم،  نامعل

همسر

4

ــي  احتياط ــي  ب
ــور  موت ــده  رانن

سيكلت
نامشخص

در ساعت ً 17:30 روز 1384/6/14 
ــتگاه اتوبوس  ــور در ايس ــرد مذك ف
خيابان بخشنده، جنب پارك جانباز 
با موتورسيكلت تصادف كرده و پس 
ــتان و يك ماه  ــال به بيمارس از انتق

مداوا فوت نموده است

شركت پيمانكاري 
ــهري  ش خدمات 
 2 ــه  ناحي در 

منطقه 19 

5/2 سال 2 سال و 3 ماه و 
14 روز ان

گهب
ن

ــل،  متأه ــرد،  م
نامشخص،  سن 
ــي،  ــت ايران ملي
ــد  فرزن ــداد  تع
داراي  ــوم،  نامعل

همسر

5
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بحث

ــتان موجب مرگ و مير  ــاله در انگلس ــي از كار هر س حوادث ناش
ــان جراحت هاي مختلف  ــردد، پانصد هزار تن از آن ــزاران كارگر مي گ ه
ــاله از طريق حوادث و  برمي دارند و حدود 32 ميليون روز كاري هر س

بيماري هاي ناشي از كار از بين مي رود (1).
ــوراي ملي حفاظت ايالت متحده آمريكا ميزان تكرار  طبق آمار ش
ــال  ــي كه منجر به از كار افتادگي مي گردد از ميزان 5/9٪ در س حوادث
ــت، (افزايش به  ــال 1976 افزايش يافته اس ــه 10/87٪ در س 1961 ب

ميزان ٪81) (1).
ــان  ــي از كار نش ــره در مورد حوادث ناش ــران آمار منتش در اي
ــه به وقوع  ــداد 14706 مورد حادث ــال 1361 تع ــد كه در س مي ده
ــته كه رقم مذكور رقم واقعي كل حوادث اتفاق افتاده نبوده و  پيوس
ــت كه از طرف بازرسان كار پس از اطالع  صرفاً اين رقم، حوادثي اس
ــت. از تعداد حوادث فوق  ــي قرار گرفته اس ــوع آنها مورد بررس از وق
ــترين رقم  ــورد مربوط به تهران بوده كه در حال حاضر بيش 7796 م

ــد (2). را دارا مي باش
ILO و WHO در سال  طبق آخرين آمار منتشر شده از سوي 1
ــي از كار در جهان بيش از 20 ميليون حادثه  1995 ميزان حوادث ناش
ــت كه هر حادثه منجر به اتالف هزينه، وقت و انرژي  ــال بوده اس در س
گرديده و ضمن ايجاد صدمات جبران ناپذير جسمي و رواني بر كارگر و 
ــور 2500 دالر هزينه در برداشته است. در اياالت متحده  بر اقتصاد كش
ــي از كار در سال 1965 به حدود 11 ميليارد  آمريكا هزينه حوادث ناش
ــارات وارده به تجهيزات)  ــدون در نظر گرفتن هزينه خس ــه ب دالر (البت
رسيد. با توجه به آمارهايي كه اخيراً منتشر شده در بعضي از كشورهاي 
صنعتي، هزينه متوسط حوادث ناشي از كار و بيماري هاي حرفه اي ٪4

توليد ناخالص ملي كشور بوده است (1). 
ــي (آتيه) مورخ 1378/5/12،  ــا به گزارش مجله تاًمين اجتماع بن
125 نفر در سال 1377 در حوادث ناشي از كار جان سپردند. بيشترين 
آمار اعضاي حادثه ديده مربوط به آسيب ديدگي دست و پا و انگشتان 
ــترين حادثه ديدگي مربوط به گروه سني 25 تا 29  ــت، بيش دست اس
ــقوط كردن و لغزيدن، ضرب خوردگي و شكستگي اعضا  ــال است، س س
ــت. دليل اصلي بروز  ــت كه رخ داده اس از عمده ترين انواع حوادثي اس
ــت (3) همچنين اين  هفته نامه  حوادث بي احتياطي كارگران بوده اس

ــه در چهار ماه اول  ــورخ 1380/8/22 بيان مي كند ك ــماره 34 م در ش
ــي از  ــدگان دچار حوادث ناش ــال 1380 تعداد 4236 نفر از بيمه ش س

كار شده اند (4).   

مستندات قانوني:  
ــتقيم و  - ماده 85 قانون كار و مواد 93، 94، 95، 96، به طور مس

غير مستقيم به حوادث ناشي از كار مي پردازند.  
- مواد 50 و 54 و 60 و 65 و 66 قانون تأمين اجتماعي به صورت 
ــي از كار تأكيد دارند  ــتقيم بر اهميت حوادث ناش ــتقيم و غير مس مس

.(13)
ــتم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي  در مباحث مربوط به سيس
ــدت مورد  ــي از كار به ش (OHSAS 18001) نيز موضوع حوادث ناش
ــالم و  ــت و در ايجاد محيط هاي كاري ايمن و س ــه قرار گرفته اس توج
ــررات مربوطه كه موجب  ــوادث و  رعايت قوانين و مق ــش خطر ح كاه
ــارت و ساير  ــده براي پرداخت غرامت، خس كاهش هزينه هاي صرف ش
جريمه هاي احتمالي مي شود، همچنين در مورد موضوع حوادث و جمع-

آوري اطالعات، طبقه بندي حوادث و كنترل در جهت كاهش آنها مكرراً 
تأكيد شده است (5). 

اهميت حوادث ناشي از كار:    
ــاله در جهان ده ها ميليون كارگر قرباني حوادثي مي شوند  همه س
ــدن و يا از كارافتادگي تعداد كثيري از آنها مي- ــته ش كه منجر به كش

ــورهاي پيشرفته صنعتي ساالنه از هر  ــره در كش گردد. طبق آمار منتش
ــود و در نتيجه اين گونه سوانح  ــانحه مي ش 10 نفر كارگر يكي دچار س
ــي از  ــي به هدر مي رود (6). از اين رو حوادث ناش ــاي كار مل 5٪ روزه
ــبب ناراحتي فرد كارگر و يا افراد خانواده  اش شده، از  ــويي س كار از س
ــبب از بين رفتن سرمايه و تزلزل بنيان اقتصادي جامعه  سوي ديگر س
ــايان  ــردد. لذا اين گونه حوادث از ديدگاه هاي زير داراي اهميت ش مي گ

توجهي است:  

1) بعد انساني:   
ــبب درد و ناراحتي  ــي از كار ولو جزيي، س ــه حادثه ناش ــر گون ه
ــديد  ــخص كارگر و افراد خانواده اش گرديده و در صورتيكه حادثه ش ش
ــأله اهميت  ــود اين مس بوده و منجر به مرگ يا از كارافتادگي دايمي ش

عدم وجود چراغ 
ن  ــمك ز چش
بازوي  ــرروي  ب
در  ــر  كارگ
و  كار  ــن  حي
ــي  ط حتيا بي ا

راننده

به  نشانگر  عاليم 
رنگ

ــاعتً  4:30 بامداد مورخ 28/ در س
84/7 فرد مذكور حين انجام كار در 
اتوبان ستاري رمپ خروجي ستاري 
به رسالت غرب به علت تصادف در 

دم جان سپرد

شركت پيمانكاري 
خدمات شهري در 
ناحيه 5 منطقه 5

- 4 ماه گر
رفت

متأهل،32  مرد، 
ــت  ملي ــاله،  س
ــداد  تع ــي،  ايران
نامعلوم،  ــد  فرزن
ــوت  ف ــر  همس

شده

6

1 - International Labor Organization

دكتر جالل خسروي و همكاران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 10

https://sjfm.ir/article-1-25-fa.html


74

مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 13 ، شماره 2 ، تابستان 1386

بررسي  حوادث ناشي از كار منجر به فوت در كارگران شاغل ...

بيشتري پيدا مي كند. 

2) بعد اجتماعي:     
از آنجا كه پيشرفت و ترقي هر اجتماع بستگي به نيروي كار افراد 
جامعه دارد، لذا محصول كار هر كارگر نه تنها مايه امرار معاش زندگي 
ــتوانه اقتصاد يك جامعه نيز  ــرمايه و پش ــت بلكه س خود و خانواده اوس
ــد. چنانچه مي دانيم قريب 50 تا 60٪ افراد هر اجتماع را افراد  مي باش
در سنين كار تشكيل مي دهند ولي در اصل افراد فعال جامعه، مخصوصاً 
در كشورهاي كم رشد، در حدود 1/4  كل جمعيت مي باشند و حال اگر 
از اين تعداد افرادي نيز به علت حوادث ناشي از كار نتوانند كار خود را 

انجام دهند اين امر سبب تنزل در وضع اجتماعي جامعه مي گردد.

 3) بعد اقتصادي: 
ــراي كارگر، كارفرما و  ــد ب حادثه به هر صورت و درجه اي كه باش
ــتقيم  ــه زيان هاي اقتصادي در بر دارد. اين زيان ها به صورت مس جامع
ــتقيم مي توان از  ــند. تحت عنوان زيان هاي مس ــتقيم مي باش و غير مس
خسارت ناشي از وقفه كار به علت حادثه، هزينه هاي درماني يا جراحي 
و خسارات پرداختي در مورد ازكار افتادگي موقت، دايم و باالخره فوت 

بحث نمود (6). 
ــبه زيان هاي غيرمستقيم كه مقدار آن در تمام كشورها  در محاس
ــت بايستي ضرر و زيانهاي ناشي از وقفه  ــتقيم اس بيش از زيان هاي مس
ــاير كارگران به علت كمك به فرد مصدوم، بحث و گفتگو در  در كار س
ــام كار پس از انتقال كارگر به  ــورد علت وقوع حادثه، بهم ريختن نظ م
ــب براي انجام امور، خسارات  ــتن فرد مناس ــتان تا موقع گماش بيمارس
ــين آالت و خسارات ناشي از تقليل فعاليت مصدوم بعد از  وارده به ماش
برگشت به كار در صورت داشتن معلوليت مورد توجه قرار گيرد (13). 
ــي آمار حوادث در اكثر كشورها نشان مي دهد كه پراكندگي  بررس
ــرايط  ــر يكنواخت نبوده و در ش ــخاص در معرض خط ــوادث در اش ح
ــاوي سه چهارم از حوادث براي يك چهارم از افراد در معرض خطر  مس
ــود؛ براي  ــده به نام حادثه پذيري خوانده مي ش ــاق مي افتد. اين پدي اتف
اولين بار اين اصطالح توسط فارمر در سال 1932 بكار برده شد. امروز 
عقيده بر اين است كه منظور از اشخاص حادثه پذير عبارت است از افراد 
حساس به حادثه به دليل علل انساني. بايد دانست كه اين حساسيت در 
ــته و تنها ميزان آن در اشخاص متفاوت  تمامي افراد جامعه وجود داش
ــان داده است كه اين امر كم و  ــت. تحقيقات در مورد اين گروه نش اس
ــت، روحيه ماجراجويي و اقدام به كارهاي  بيش با حواس پرتي، عصباني
خطرناك براي نشان دادن استقالل كار بستگي داشته و ضمناً به عقيده 
ــخص نيز در پيدايش  ــن تأثير حادثه اول بر روي ش ــي از محققي گروه
ــت حادثه پذيري، تأثير دارد. براي پيدا كردن اين افراد در گروه- خاصي

هاي كارگري مي توان از تست هاي مخصوص رواني استفاده كرد. تجزيه 
ــت كه كارگران  ــان داده اس ــت هاي رواني انجام گرفته نش و تحليل تس
ــتند در  جوان حادثه پذير قادر به درك به موقع وضعيت خطرناك نيس

حالي كه كارگران مسن وضعيت خطرناك را تشخيص داده ولي قادر به 
عكس العمل مناسب نمي باشند.

ــته عمده زير  ــيم بندي ديگر، علل حوادث به دو دس ــك تقس در ي
تقسيم بندي مي گردند:  

1) شرايط ناسالم و غير ايمن 
2) عمل ناسالم و غير ايمن 

البته عده اي از كارشناسان، عامل سومي تحت عنوان عامل روحي-
ــه مي كنند، هر چند كه اين عامل در نهايت  ــي را به علل فوق اضاف روان

يكي از دو عامل فوق الذكر را سبب مي شود (8، 7).

بررسي حوادث:
ــي يك حادثه جمع آوري اطالعات الزم جهت  هدف اصلي از بررس
ــگيري از بروز حوادث مشابه مي باشد.  تعيين علت و تدوين اصول پيش
واضح است نه تنها كليه حوادثي كه منجربه مصدوميت كارگر مي گردد، 

بلكه  ساير حوادث كه صدمات جاني ندارد نيز بايد بررسي گردد.
نحوه انجام بررسي در هر مورد بستگي به نوع حادثه داشته، ممكن 
است منحصر به سؤال از مصدوم باشد يا ضمن سؤال، بازديد از محل و 

باالخره كسب نظريه متخصصين را نيز شامل شود.  
ــود به دو دسته  ــي حادثه اطالعاتي كه بايد جمع آوري ش در بررس
ــته اول عبارت است از اطالعاتي در مورد نام، نام  ــيم مي گردد. دس تقس
خانوادگي، سن، جنس، سابقه كار، درجه مهارت، ميزان دستمزد، محل 
و زمان وقوع حادثه، نوع صدمه، نتيجه آن اطالعات دموگرافيك و دسته 
ــتن حادثه،  ــت از اطالعاتي در مورد نحوه به وقوع پيوس دوم عبارت اس
كه در اين مورد در صورتي كه حادثه ناشي از كار با ماشين آالت باشد 
ــاخت و مدل و در صورتيكه ناشي  ــتي نوع ماشين آالت، تاريخ س بايس
ــد بايد نوع ماده معلوم گردد، عالوه بر اينها بايستي  از مواد مصرفي باش
ــنايي، تهويه،  ــرايط محيط كار چون وضعيت روش اطالعاتي در مورد ش

درجه حرارت محيط كار و غيره جمع آوري گردد . 
   در ايران مطابق قوانين موجود، براي اينكه كارگر مصدوم بتواند 
ــت در مورد بروز  ــتفاده نمايند الزم اس ــات درماني و رفاهي اس از امكان
ــامل كليه اطالعات بحث شده درقبل مي  حادثه، فرم مخصوصي كه ش
باشد،  توسط مسئول ايمني و بهداشت مربوطه تكميل گردد. از تجزيه 
ــي  ــل اين فرمها مي توان اطالعات جامعي در مورد حوادث ناش و تحلي
ــأله و بوجود آوردن  ــهولت بيان مس ــت آورد. ضمناً براي س از كار بدس
امكان مقايسه آمارهاي مختلف، ميزان هايي از طرف كميته كارشناسان 
ــنهاد شده است كه برخي از آنها  ــازمان جهاني كار (ILO) پيش آمار س

عبارتند از:

(frequency rate ) (وفور) 1) ضريب تكرار حادثه  
ــبت حوادث اتفاق افتاده  ــت از نس ضريب تكرار حوادث عبارت اس
ــاعات كار كل كارگران در همان زمان  در يك زمان معين بر مجموع س

ضرب در 200000  
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                    تعداد كل حوادث در يك زمان معين
F.R= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 200000

               جمع كل ساعات كار كارگران در همان زمان 

ــداد حوادث اتفاق افتاده به ازاي هر  ضريب تكرار حادثه بيانگر تع
دويست هزار ساعت كاري است. به عقيده صاحب نظران در صورتي كه 
ضريب تكرار حوادث در در محيط كاري  بين صفر تا ده باشد آن مكان  

از نظر رعايت اصول ايمني خيلي خوب است (9).

(severity rate)  2) ضريب شدت حادثه
ــيم حاصل ضرب مجموع روزهاي از  ــدت حادثه از تقس ضريب ش
ــت هزار بر مجموع  ــت رفته به علت حادثه در زمان معين در دويس دس

كل ساعات كاركارگران در همان زمان بدست مي آيد:                 

                     تعداد كل روزهاي از دست رفته به 
                         علت حادثه در زمان معين

S.R= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 200000
               جمع كل ساعات كار كارگران در همان زمان 

ضريب شدت حادثه بيانگر تعداد روزهاي تلف شده در اثر حوادث 
ــت هزار ساعت كار مي باشد. در محاسبه ضريب شدت  به ازاي هر دويس
ــبب قطع عضو و يا مرگ گردد براي  ــه در صورتي كه حادثه اي س حادث
ــت رفته از جدولي كه توسط «كنفرانس آمار»  ــبه روزهاي از دس محاس

كارشناسان كار توصيه گرديده استفاده مي شود (9).

         (incident rate) 3) ضريب شيوع حادثه
ــبه  ــورهايي كه محاس ــازمان بين المللي كار براي كش از طرف س
ــتن اطالعات الزم در مورد  ــدت حوادث به علت نداش ضريب تكرار و ش
مجموع ساعات كار كليه كارگران و ساعات از دست رفته به علت حادثه 
ــت، محاسبه اين ميزان توصيه گرديده كه از تقسيم مجموع  مقدور نيس
ــت هزار به  ــل ثبت در يك زمان معين ضربدر دويس ــداد حوادث قاب تع

تعداد كل ساعات كاري كارگران در همان زمان بدست مي آيد:

                     تعداد حوادث قابل ثبت در يك زمان معين
I.R= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 200000

                                 كل ساعات كار كارگران

ــيوع حادثه)  ــدت حادثه، ش - ضرايب فوق الذكر (تكرار حادثه، ش
براساس استاندارد (OSHA) مي باشد (5). 

Frequency - Severity) ــدت حادثه ــاخص تكرار ـ ش 4) ش

    (Index
ــدت و ضريب تكرار حوادث  ــاخص تركيبي از دو ضريب ش اين ش

مي باشد و از رابطه زير محاسبه مي شود:
        

ــتگي  با توجه به اينكه اهميت هر حادثه به نتايج حاصله از آن بس
ــتن  ــبه ضرايب فوق و دانس دارد، لذا با جمع آوري اطالعات الزم محاس
ــه از كارافتادگي هر يك چه  ــه افراد دچار حادثه چند نفرند، درج اينك
ــت، از كارافتادگي دايم يا موقت است، در مدت معين در يك  اندازه اس
محيط كاري چند حادثه اتفاق افتاده است و چقدر نيروي كار هدر رفته 
ــگيري هاي الزم جهت جلوگيري از بروز حوادث در  است، مي توان پيش

مشاغل مختلف را پي ريزي نمود (10 ، 6). 

نحوه محاسبه ساعت كاركرد كارگران ( نفر ساعت )  
ساعات كاري مورد استفاده در محاسبه ضرايب فوق الذكر عبارتست 
از كل ساعت هاي كاري انجام شده توسط همه كارگران. ساعات كاركرد 
ــاعت زني يا با  ــد از طريق صورت حقوق بگيران يا كارت س ــران باي كارگ
مراجعه به مسؤولين ذيربط محاسبه گردد و اگر از اين طريق امكانپذير 
نيست، با ضرب كردن روز هاي كاري كارگران در زمان معين، در ساعت 

كار كارگران در روز قابل دستيابي است.  
با توجه به اينكه در محاسبه ضريب هاي حادثه از كل ساعات مفيد 
كار استفاده مي شود براي تعيين كل ساعات كار مفيد كارگران در يك 

دوره زماني معين بهتر است از رابطه زير استفاده شود.  
ــاي كاري در دوره  ــد روزانه كارگر * تعداد روزه ــاعات كار مفي س

مطالعات * تعداد شاغلين  =  كل ساعات كار مفيد كارگران

نحوه محاسبه روزهاي تلف شده  
ــب روزهاي از  ــوط به كار برحس ــي از صدمات مرب ــارات ناش خس
كارافتادگي به وجود آمده، خواه واقعي و خواه بالقـوه (معادل)، ارزيابي 
ــبه ضرايب  ــه صدمات جزيي در محاس ــت ك ــردد. بايد توجه داش مي گ
حادثه دخالتي ندارد. ولي صدمات از كارافتادگي موقت و دايم و مرگ، 
ــه گروه مرگ،  ــب حادثه نقش مهمي دارند. براي س ــبه ضراي در محاس
ــت  ازكارافتادگي دايم و از كارافتادگي موقت، اين روزهاي معادل از دس
ــد و معموالً از مقدار  ــده مي باش رفته يك مقدار كلي از پيش تعيين ش
ــت كه اين مقادير كار از پيش تعيين  ــده بيشتر اس زمان واقعي تلف ش
ــت روزهاي معادل  ــف از كارافتادگي را فهرس ــوارد مختل ــده براي م ش

گويند (11). 

نتيجه گيري

ــده عمده ترين علل مرگ و مير  ــي هاي انجام ش ــاس بررس بر اس

دكتر جالل خسروي و همكاران
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بررسي  حوادث ناشي از كار منجر به فوت در كارگران شاغل ...

ــهري و فضاي  ــركت هاي پيمانكاري خدمات ش ــاغل در ش كارگران ش
ــبز طرف قرارداد مناطق شهرداري تهران در سالهاي 1383 و 1384  س
ــد كه در سال 1383، 22/5٪ حوادث به علت  تصادف رانندگي مي باش
بي احتياطي كارگران و 66/5٪ به علت بي احتياطي رانندگان بوده است 
(11/5٪ ساير علل). در سال 1384، 67٪ به علت بي احتياطي كارگران 

و 33٪ به علت بي احتياطي رانندگان بوده است.
همچنين طي سال 1383 ميزان مرگ و مير در كارگران خدمات 
ــترين  ــت و بيش ــبز 33٪ بوده اس ــهري 67٪ و دركارگران فضاي س ش
ــاعات اوليه صبح به وقوع پيوسته است. در سال 1384  تصادفات در س
نيز توزيع به همين نحو بوده است. در اين بررسي مشخص شد كه ساير 

پارامترهاي دموگرافيك ارتباط معني داري با وقوع حوادث نداشته اند.
ــابق سالمت وزارت بهداشت و درمان و  بنا به اظهارات معاون س
ــريه سراسري نظام پزشكي جمهوري اسالمي  آموزش پزشكي در نش
ــفند 1384  ــماره 10 و 11 پياپي 75 و 76، اس ايران (دوره جديد ش
ــي از  ــور ناش ــطح كش ــرگ و مير در س ــن 1385) 56٪ م و فروردي
ــه ميزان حوادث منجر به فوت  ــت كه در مقايس حوادث رانندگي اس
ــهرداري تهران  ــبز ش ــهري و فضاي س در كارگران حوزه خدمات ش
ــر در كارگران  ــد كه ميزان مرگ و مي ــخص گردي ــا كل جامعه مش ب
ــت اما با  ــور بوده اس ــطح كش ــده كمتر از مرگ و مير در س ــاد ش ي
ــي از حوادث منجر به فوت  ــه به تبعات اجتماعي، اقتصادي ناش توج
ــگيري از حوادث توجه خاصي  ــت در جهت پيش در كارگران مي بايس
مبذول داشت. به منظور پيشگيري از حوادث مشابه توصيه مي گردد 

ــنهادات زير مورد توجه قرارگيرد:  پيش
1 - رعايت دستورالعمل هاي ايمني و بهداشتي تدوين شده توسط 

مركز بهداشت شهرداري تهران. 
آموزش مستمر كارگران، پيمانكاران و ساير مسئولين ذيربط   - 2

ــول ايمني در  ــي از كار و اهميت رعايت اص ــوادث ناش ــوص ح در خص
پيشگيري از حوادث توسط كارشناسان ايمني و بهداشت مناطق.

ــانگر شبرنگ مناسب، مطابق  در اختيار گذاردن عاليم نش  - 3
ــوي مركز بهداشت شهرداري  ــتورالعمل هاي تدوين شده از س با دس

ــران. ته
در صورت امكان استفاده از عاليم هشدار دهنده در محدوده   - 4
ــات رفت و روب و جمع آوري و  ــت كارگران در هنگام انجام عملي فعالي

انتقال زباله.
نظارت مستمر ناظرين محترم خدمات شهري و فضاي سبز   - 5
ــكاري و تأكيد بر رعايت  ــركت هاي پيمان ــه انجام فعاليت كارگران ش ب

اصول ايمني و بهداشتي به منظور پيشگيري از حوادث شغلي.
برگزاري مستمر جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار   - 6
ــتي توسط كارگران، پيمانكاران  و تأكيد بر رعايت اصول ايمني و بهداش
و ساير مسؤولين ذيربط درخالل برگزاري جلسات كميته حفاظت فني 

و بهداشت كار. 
ــده  ــتي تدوين ش ــتورالعمل هاي ايمني و بهداش رعايت دس  - 7

توسط مركز بهداشت شهرداري تهران. 
آموزش مستمر كارگران، پيمانكاران و ساير مسؤولين ذيربط   - 8
ــول ايمني در  ــي از كار و اهميت رعايت اص ــوادث ناش ــوص ح در خص

پيشگيري از حوادث توسط كارشناسان ايمني و بهداشت مناطق.

تقدير و تشكر

ــهرداري  ــت كار ش ــان محترم مركز بهداش از مديريت و كارشناس
ــركت شهر سالم شهرداري تهران كه در انجام اين تحقيق ما  تهران و ش

را ياري نمودند تشكر و قدرداني مي گردد.
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