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 هاای  پاروژه  و ساازها  و سااخت  در زیست محیط و بهداشت ایمنی، الزامات

 عمرانی

  

 :مقدمه

 عمرانیی  های پروژه در زمانی توسعه، و پیشرفت که اند دریافته متخصصان اخیر سالهای در

 در .باشید  نداشیته  همیراه  به را زیست محیط و ایمنی بهداشت، مخاطرات که است ارزشمند

 رییودوژانیرو  کنفیران   ماننید  المللیی  بیین  مجیام   سطح در محیطی زیست مسائل راستا این

 جهان کشورهای سایر مانند نیز ایران در .گرفت قرار سیاستمداران و متخصصان توجه مورد

 ادی،اقتصی  توسیعه  اول برنامیه  از آن الزامیات  رعاییت  و زیسیت  محییط  از حفاظیت  بحی  

 .است یافته گسترش بعدی های برنامه در و آغاز اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

  

 تحیوتت  ایجیاد  باعی   کیه  شیود  میی  مطیر   نییز  جدیدتری های دیدگاه خصوص این در

 عمران، بخشهای نظیر تخصصی بخشهای و فرآیندها ریزی،برنامه مختلف سطو  در شگرفی

 در مهمی بسیار نقش تواند می راستا این در دسانمهن آموزش .گردد می آموزش و صنعت

 داشیته  آنهیا  تخصصیی  فعالیتهیای  در مبیانی  این بکارگیری و جوان مهندسان نگرش اصال 

 آموزشها اینگونه برای مناسب بستر آوردن فراهم نیز، ها دانشگاه مهم وظایف از یکی .باشد

 مختلفیی  هیای  برنامه  شور،ک مهم صنعتی های دانشگاه است ضروری راستا، این  در .است

  .نمایند تدوین زمینه این در را

  

 بیه  مربیو   مسیایل  بهبیود  و کنتیرل  جهت مدیریتی ابزاری عنوان به  HSE مدیریت سیستم

 سیه  همزمیان  بررسیی  بیا  مدیریتی سیستم این .است وکیفیت زیست محیط ایمنی، بهداشت،

 زیسیت  میدیریت  نداردهایاسیتا  اجیرای  و اسیتقرار  جهیت  مناسیبی  بسیتر  میكکور،  فیاکتور 

 ایحرفییه بهداشییت و ایمنییی مییدیریت اسییتانداردهای ،(ISO14000)محیطییی
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(OHSAS18001)  زمینیه  ایین  در تیاکنون  کیه  تحقیقیاتی  بیه  توجیه  بیا  .نمایید می ایجاد 

 نقیش  اصیول،  ایین  رعاییت  و ای حرفیه  بهداشیت  و ایمنیی  اصیول  به توجه ، گرفته صورت

 کیاهش  بیا  کیه  چیرا  .اسیت  داشیته  صینعتی  واحدهای اقتصادی های زیان کاهش در زیادی

 کیاهش  و یافتیه  کیاهش  میالی  خسیارات  ایجیاد  و تجهییزات  دییدن  آسیب احتمال حوادث،

 بیردارد  در را زیانهایی کوچك خیلی حتی حادثه هر بروز .داد خواهد رخ نیز جانی لطمات

 میی  بندی طبقه هانپن یا مستقیم غیر های زیان و نمایان یا مستقیم های زیان گروه دو به که

 .شوند

  

 و نداشت وجود امروزی شکل به صنعتی مخاطرات ماشین، عصر از قبل :ایمنی تاریخچه

 نهضیت  پییدایش  بیه  منجیر  خطیرات   افیزایش  و کارها شدن ماشینی صنعتی، انقالب از پ 

 .گردید حوادث از پیشگیری

  

 ناشی های بیماری و کار بهداشت به انگلستان بار نخستین :ای حرفه بهداشت تاریخچه

 از فرانسیه  اکنیون  هیم  .نمود توصیه  صنعت کارکنان به هایی دستورالعمل و اشاره صنای  از

 .دارد قرار رأس در صنعتی بهداشت مقررات و قوانین لحاظ

  

 محییط  در پایدار توسعه نگرش ریو در 1992 کنفران  از پ  :زیست محیط تاریخچه

 نظیرات  «پایدار پسوند» هابخش  تمام در و داد تصاصاخ خود به را تریوسی  ابعاد زیست

 .داد قرار بازنگری مورد را قدیمی های دیدگاه و

  

 تونیل،  احیداث  شیامل  کیه  گرفتنید  قیرار  بررسیی  میورد  عمرانیی  هیای  پروژه تحقیق این در

 محییط  و بهداشیت  ایمنیی،  نظیر  از مختلفیی  هیای  فعالییت  .شود می زیرگكر و پل بزرگراه،

 :است شده اشاره بدان زیر در که دارد وجود ها روژهپ این در زیست
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 عالئیم  اطراف، و داخلی حریق،محصورسازی اطفاء وسایل  و ایمنی تجهیزات :ایمنی 

 و ارتفیا   در کیار  ایمنیی  باتبرهیا،   با کار ایمنی برشکاری، ایمنی هشداردهنده، تابلوهای و

 و تجهییزات  بیا  کیار  ایمنیی  ونیل، ت و بسیته  فضیاهای  در کار ایمنی سقو ، برابر در حفاظت

 در ایمنی انبارها، ایمنی محیط، ربط و ضبط فردی، حفاظت تجهیزات سنگین، آتت ماشین

 .موارد سایر و حوادث تحلیل و تجزیه و دهی گزارش برق،

  

 حرفیه  بهداشیت  آشیززخانه،  و بهداشتی های سروی  شامل محیط بهداشت :بهداشت 

 .اولیه های  کمك جعبه و ای دوره و استخدام بدو معاینات شامل ای

  

 .هوا آلودگی و آب آلودگی خاك، آلودگی :زیست محیط 

  

 و کیار  تنیو   بیه  توجیه  بیا  عمرانیی  مختلیف  هیای  پروژه در شده انجام های بازرسی از پ 

 و بهداشیت  ایمنیی،  مختلیف  های بخش در هایی مغایرت یکسری آن انجام مختلف مراحل

 بیه  زیر در و داشته عمومیت ها پروژه اکثر در که آمد بدست کلی صورت به زیست محیط

 .پردازیم می آن بیان

 فرهنگیی  رشد به فرد یك که مانیتاز مربوطه الزامات کل و ایمنی رعایت:آموزش

 ابتدا مناسب سازی فرهنگ یك برای .بود خواهد مشکلی بسیار کار هدف این به نیل نرسد

 بیه  اصول و عقیده شکل به فرهنگ این سز  و شود گنجانده ها برنامه در آموزش باید می

 تزم ،HSE سیازی  فرهنیگ  در آمیوزش  اهمییت  بیه  توجیه  با .شود تزریق مختلف طبقات

 HSE مسیوولین  و کارگیاه  سرپرسیتان  پیروژه،  میدیران  سیطو   در هایی آموزش ابتدا است

 خصیوص  در سیازمان  اهیداف  تحقیق  و کلییدی  نفرات آموزش از پ  .شود ارائه ها پروژه
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 از پ  تواند می نیز کارکنان کلیه آموزش مدیریتی، ارشد سطو  در HSE فرهنگ جادای

 قالیب  در آموزشیی  هیای  جیزوه  انتشیار  بیا  .شیود  انجیام  هیا،  پیروژه  سیطح  در نفیرات  ایین 

 و شیده  مسیتحکم   HSE جایگیاه  آموزشی، های کلیپ و فیلم لیستها، چك دستورالعملها،

 .کرد نهادینه توان می را سیستم این ناظرین، بازرسی با درنهایت

  

 ایمنی بخش

 :حریق اطفاء وسایل  و ایمنی تجهیزات

 و ایمنیی  تجهییزات  بیا  را خیود  کارکنیان  موظفنید  پیمانکاران کلیه ،HSE الزامات براساس

 در و محولیه  وظیایف  شیر   به توجه با حوادث وقو  هنگام در تا نمایند، آشنا نشانی آتش

 بیر  بیه  بایید  هیا  کزسیول  ایین  از اسیتفاده  جهت .نمایند دهاستفا تجهیزات این از نیاز صورت

 کزسیول  میورد  در اطالعیاتی  هیا  چسیب  بیر  این برروی که چرا شود توجه آنها روی چسب

 آتیش  از خاصیی  نیو   کیردن  خیاموش  وییهه  کزسیول،  هیر  .اسیت  شده نوشته استفاده مورد

 بیروز  و آتیش  شیدن  تیر  مشیتعل  باعی   اسیت  ممکین  انهیا  نادرسیت  استفاده و شده طراحی

 زنیدگی  بیا  عمرانیی  هیای  پیروژه  نزدییك  تعامیل  به توجه با گردد ناپكیری جبران خسارات

 .اسیت  ناپیكیر  اجتنیاب  امیری  پیروژه  سیطح  در تجهییزات  وجیود  بیه  توجیه  میردم،  و شهری

 قبییل  ایین  از عیواملی  و قرشدگی پوسیدگی، باع  ها کننده خاموش از نامناسب نگهداری

 از مراقبیت  هیای  روش از یکی .کاهد می را آن مفید عمر و بازدهی نهایت در که شود می

 محیل  در هیا  کزسیول  این که نمود دقت باید .باشد می آنها نصب نحوه به توجه ها کزسول

 اختییار  در و شیده  نصیب  فیزیکیی،  دقییق  هیای  بررسی با دسترس، قابل و مشاهده قابل های

 .باشند داشته کافی آشنایی آنها کاربرد با که گیرند قرار افرادی
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 :پروژه داخلی و اطراف محصورسازی

 کیار  محییط  سیازی  ایمین  میوارد  مهمتیرین  از یکیی  (شیهر  سطح در باتخص) پروژه هر در

 رسیانی  اطیال   عدم موارد بسیاری در که چرا .باشد می پروژه اطراف مناسب محصورسازی

 ایین  .آورد میی  بیار  به را زیادی حوادث عمرانی، عملیات وجود از مردم به درست و کافی

 بافت از نیز اتمکان حتی و مشخص کامال عملیاتی، منطقه که باشد می این مستلزم موضو 

 تجهیزات و مناب  از ضمنی طور به هم و شود کنترل افراد تردد هم تا باشد شده جدا شهری

 در کیه  سیایت  قسمتهای بعضی نیز داخلی سازی محصور خصوص در .شود حفاظت پروژه

 ییا  و رسیده اتمام به کار که نقا  برخی در اما کنند نمی محصور را آن دباشن می کار حال

 سیقو   احتمیالی  حیوادث  از تیا  گیردد  انجام محصورسازی است نیاز گردیده متوقف موقتاً

 اطیراف  زردرنیگ،  خطر نوار از استفاده با باید کار این.شود جلوگیری آتت ماشین و افراد

 .بگیرد صورت آنها از رمستم بازدید و ها ترانشه و کانالها

  

 :(ترافیك انحراف) هشداردهنده تابلوهای و عالئم

 به عمده خسارت شدن وارد از جلوگیری جهت خیابان، در اجرایی عملیات اجرای هنگام به

 یا ممنو  را تردد توانندمی امر مسوولین است، آن ساز و ساخت وضعیت از ناشی که خیابان

 بجیای  هیدایت،  تجهییزات  نصیب  یا کشیخط با یا و نمایند منحرف یا آنرا و نموده محدود

 بیه  نییاز  که اینجاست .مستقرنمایند نیز را خطر عالیم لزوم صورت در و کنند هدایت دیگر

 .                                      گییرد  قیرار  میدنظر  بایید  رانندگی و راهنمایی عالیم نصب

 محیل  و اجرائیی  هیای  کارگاه اطراف کردن مسدود و گكاری عالمت و سازی ایمن جهت

 تجهییزات  قبییل  از مسییر،  انسداد ازتجهیزات توان می قانونی، تجهیزات بر عالوه کار، های

 و راهنمیایی  تجهییزات  و عالییم  .نمیود  اسیتفاده  نیز مسیرها کردن مسدود و هدایت هشدار،

 به شود، می اتخاذ که تدابیری .دارند ای العاده فوق اهمیت و تردد ایمنی تامین در رانندگی

 هشیداردهنده  تابلوهیای  و عالئم وجود .است محلی شرایط و تردد جریان تراکم تاب  شدت
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 و ضروری کامالً محصورسازی و حصارکشی تکمیلی فاز  عنوان به عمرانی عملیات هر در

  .است اتجرا تزم

  

 :سنگین آالت ماشین و تجهیزات با کار ایمنی

 میی  تجهییزات  و آتت ماشیین  سیازمان،  هیر  در خدمات ارائه و تولید اصلی عوامل از یکی

 فعالییت  نو  به توجه با تهران، شهر عمران و مهندسی سازمان عمرانی های پروژه در .باشند

 از اسیتفاده  .ناپكیراسیت  اجتنیاب  امیری  سینگین  آتت ماشیین  از اسیتفاده  آن، اجراییی  های

 و وری بهیره  افیزایش  راسیتای  در موجیود  تجهییزات  از مناسیب  استفاده و مناسب تجهیزات

 اسیت  تزم رو ایین  از .اسیت  برخیوردار  بسیزایی  اهمییت  از آتت ماشین و تجهیزات نیایم

 آشنا آنها خطرات انوا  با ویهه گواهینامه بودن دارا بر عالوه آتت ماشین کنندگان استفاده

 توجیه  مورد ها دستگاه و آتت ماشین انوا  با کار خصوص در را ایمنی مالحظات و شوند

 بیه  توجیه  گییرد،  قیرار  توجیه  میورد  باید بدقت ها جرثقیل با کار در هک مواردی .دهند قرار

 میی  مجیاز  بیارگیری  و جیك  زییر  در پلییت  دادن قیرار  شده، حفاری مناطق کنار در توقف

 آنهیا  شدن واژگون خطر از تا گیرد صورت مطمون فاصله یك در باید وسایل پارك .باشد

 مهار و بارگیری .آید بعمل وگیریجل مناطق آن خاك بودن سست دلیل به گودال داخل به

 عیدم  صورت در .آید عمل به جلوگیری وسیله شدن واژگون از که باشد شکلی به باید آن

 هیای  جیك  زیر در کافی های ضخامت با فلزی یا چوبی الوارهای یا تخته پلیت، از استفاده

 رفتن فرو لدلی به جرثقیل شدن واژگون مثل حادثه وقو  احتمال لحظه هر ها جرثقیل تعادل

 تحیت  سیطح  قیدر  هیر  (بار و جرثقیل وزن) نیرو بودن ثابت با زیرا .رود می زمین در جك

 جرثقییل  بیا  کیار  ضیمن  در .(P=F/A) بیالعک   و یابد می کاهش فشار باشد، بیشتر فشار،

 .باشد می کور نقا  در راننده هدایت جهت ریگر به نیازمند بزرگ های
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 :فردی حفاظت تجهیزات

 آمیدن  وارد از جلیوگیری  باعی   توانید  میی  فیردی  حفاظیت  تجهییزات  تیممین  هکی  آنجیا  از

 بنیابراین  گردد، کار محیط در موجود خطرات و آور زیان عوامل کاهش و جدی آسیبهای

 پیمانکیار  .شیود  میی  احسیاس  پیروژه  در عمرانیی  هیای  فعالییت  تمام در آن از استفاده لزوم

 پیمیان  شیرو   از قبیل  را مقاوم و بمرغو جن  از فردی حفاظت وسایل کلیه است موظف

 سیسیتم  اسیت  تزم موضیو ،  ایین  اهمییت  بیه  توجیه  با حال .نماید تهیه خود کارکنان برای

 .گردد برقرار آن از استفاده بر نظارت و تجهیزات این مناسب توزی  جهت جامعی

  

 :ارتفاع در وکار گذاری داربست ایمنی

 ارتفا  در کار عملیات باشد متر 20/1زمین حسط از آن بلندی که هاییمکان در کار انجام

 پیشیگیری  جهیت  تزم اقدامات هافعالیت قبیل این در که است ضروری و شودمی محسوب

 را زییر  مراحیل  ارتفیا   در کار عملیات سازی ایمن فرایند در .شود گرفته نظر در سقو  از

 :گرفت نظر در باید

  

 ایین  کیه  شیرایطی  در زمیین  سطح در آن از هاییبخش انجام یا و ارتفا  در کار از پرهیز -

 .دارد وجود امکان

  

 در ببیرد  بیین  از را کیار  حیین  در افیراد  سیقو   خطیر  کیه  تجهیزاتیی  و هاروش از استفاده -

 .ندارد وجود ارتفا  در کار از ممانعت امکان که شرایطی

  

 کاهش را سقو  از ناشی صدمات شدت و سقو  ارتفا  که تجهیزاتی و هاروش از استفاده

 .ندارد وجود سقو  خطر بردن بین از امکان که شرایطی در دهند
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 به خسارت بر عالوه که است اجسام و اشیاء سقو  ارتفا ، در کار عمده مخاطرات از یکی

 .هسیتند  محیل  در کیار  و عبیور  حیال  در کیه  شود افرادی آسیب باع  تواند می تجهیزات،

 رنگ زرد خطری نوار و عملیاتی منطقه زیر در محافظ میسی های توری از باید می بنابراین

 استفاده محدوده، آن از کارگران و عابرین عبور جهت ارتفا  در کار منطقه تفکیك جهت

 ارتفیا   در کیار  هنگیام  در ضمن در .آید بعمل جلوگیری غیرضروری ترددهای از تا شود،

 سیانتی  60 حیداقل  عیر   بیه  دهمهارشی  کیار  هیای  تخته همراه به استاندارد داربست از باید

 .گردد استفاده (ایستاندن جایگاه)متر

  

 :کار محیط ربط و ضبط

 و نبیوده  درسیت  ای حرفه بهداشت و ایمنی نظر از آن انجام که ممنو  های فعالیت از یکی

 زائید  میواد  و ها نخاله ریختن گردد، ایجاد آن به رسیدگی جهت مناسبی شرایط باید سریعا

 محییط  اینکیه  لحیاظ  با .باشد می مناسب دپوی محل گرفتن نظر در بدون نامناسب محل در

 سینگ  آجر، آتت، آهن قبیل از ها نخاله یکسری دارای ماهیتا عمرانی، های پروژه در کار

 سیطح  در هیا  نخالیه  ایین  با کارگران برخورد از حاصل مخاطراتی رو این از باشد، می ... و

 از آنهیا  انتقیال  و ها نخاله این از کار محیط سازی اكپ بنابراین .آید می وجود به ها پروژه

 .رسد می نظر به ضروری کامال سایت از خارج یا و انبار مثل محوطه یك به سایت، داخل

  

 :انبارها ایمنی

 :نوعند دو بر انبارها

          مسقف انبارهای .1

 روباز انبارهای .2 
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 منظیور  بیه  کیافی  فضیای  و تجهییزات  :باشید  ذیل موارد برگیرنده در باید ایمن مسقف انبار

 نگهیداری  هیا،  کزسیول  مهار و اصولی نگهداری یراق، و ابزار مدیریت نگهداری، و انبارش

 شیکل  بیه  قیوانین  روبیاز  انبارهیای  خصیوص  در .مناسیب  تهویه و نور شیمیایی، مواد اصولی

 محل از باید رگاهکا روباز انبار .باشد می کمتر بسیار ها محدودیت و نبوده مسقف انبارهای

 از ضیمن  در و نگیردد  کیار  محیل  نظمی بی موجب تا شود تفکیك کارگران مرور و عبور

 .شود جلوگیری نیز نشده بینی پیش حوادث بروز

  

 :برق در ایمنی

 .اسیت  زنیدگی  آسیایش  و رفاه سطح ارتقاء برای بشر مهم دستاوردهای جمله از برق انرژی

 بیه  را برق از استفاده که است هایی ویهگی جمله از دنبو قوی و پاك ارزان، آسان، انتقال

 .دهید  میی  افیزایش  روز بیه  روز (خطرنیاك  حال عین در و) انرژی مناسب منب  یك عنوان

 از کیاری  هیای  محییط  روشینایی  تیامین  و هیا  دسیتگاه  و تجهییزات  نییاز  میورد  انرژی تممین

 درسیتی  بیه  انیرژی  منبی   نای چنانچه اما .هستند مختلف صنای  در برق کاربردهای مهمترین

 دنبیال  بیه  ناپیكیری  جبیران  گاهیا  و نیامطلبوب  اثیرات  است ممکن نگیرد، قرار استفاده مورد

 خطیرات  توانید  می آن از استفاده در ایمنی اولیه اصول نمودن لحاظ آنکه حال .باشد داشته

 .دهد کاهش توجهی قابل مقدار به را آن

  

 :گودبرداری و حفاری ایمنی

 زمیین  در مناسیب  فضیاهای  ایجیاد  و هیا  کانیال  حفیر  از است عبارت برداریگود و حفاری

 چیون  مختلفیی  خیدمات  بیرای  گكاریلوله یا و (کنیپی) مشخص سازة یك احداث جهت

 ییا  بیرداری خیاك  بیا  عمیده  بطیور  که غیره و تلفن برق، فاضالب، آب، گاز، انتقال خطو 

 ایین  .اسیت  همیراه  محل، از سنگ و خاك تخلیه نیز و دو این از ترکیبی یا و برداریسنگ
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 نیو   ایین  در که اصولی .هستند فراوانی جدی و کشنده حوادث با همراه معموت کارها نو 

 ییك  ایجیاد  مشخص، فواصل در نردبان کردن تعبیه :از عبارتست شود رعایت باید عملیات

 خاك کردن تلمبار استاندارد فاصله رعایت شده، حفر ترانشه طرفین از تردد جهت ایمن پل

 .گودبرداری های محل از حاصل های

  

 :بسته فضاهای در کار ایمنی

 بیه  عمرانیی  هیای پیروژه  از بسییاری  در مهیم  بسیار هایفعالیت از یکی عنوانبه تونل حفاری

 .رودمی شماربه آمیزمخاطره هایفعالیت جمله از بسته فضاهای و تونل در کار رودمی شمار

 در فضیای  بیودن  محیدود  -1 :از عبارتنید  فضاها این در کار بودن آمیزمخاطره اصلی دتیل

 تازه و آزاد هوای بودن محدود -3 کاری فضاهای بودن تاریك -2 دسترس

  

 کار از ناشی مخاطرات میزان بر نیز ذیل موارد تونل ساز و ساخت عملیات در این، بر عالوه

 :دارد فراوان تاثیر

  

 زمین بودن بینیپیش قابل غیر -

  

 زیاد مقادیر در نشده بینیپیش آب وجود -

  

 نقل و حمل هایفعالیت بودن وزن سنگین -

  

 .کاری محیط در رطوبت و دما بودن بات -
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 و حفیاری  عملییات  در محیطیی  زیسیت  و بهداشیتی  ایمنیی،  مالحظات به پرداختن رواین از

 هیا تونیل  .است برخوردار سزاییبه اهمیت از بسته فضاهای در کار و تونل در ساز و ساخت

 :دارند ذیل شر  به اصلی کاربری سه

  

 ها،جاده و ها شاهراه ارتباطی هایتونل آهن،راه هایتونل شامل مرور و عبور های تونل -1

 زییر  هیای تونیل  متیرو،  ییا  زیرزمینیی  قطیار  هیای تونل ناوبری، هایتونل پیاده، عابر هایتونل

 دریا یا رودخانه

  

بهیره  اکتشافی، هایتونل ،(عمرزیاد با) اصلی و دسترسی هایتونل شامل نتقالا هایتونل -2

 هیای تونیل  ،(کیم  عمیر  بیا ) هیا  اتیاق  راهروهیا،  بیاربری،  و آمد و رفت :استخراج یا برداری

 .زهکشی هایتونل ،رسانی خدمات

  

 ،(یكهییدروالکتر )برقیابی  هیای  نیروگیاه  ییا  هیا ایستگاه هایتونل شامل معدنی هایتونل -3

تونل ،(...برق،گاز، آب،) گكرگاه و معبر :همگانی ضروری تمسیسات آب، انتقال هایتونل

 .فاضالب های

 تیممین  ماننید  شیود  رعاییت  بایید  کیه  باشید  میی  ضیروری  الزامات جزء یکسری ها تونل در

 و اکسییهن  تسیت  معلیق،  ریز غبار و گرد ایجاد از جلوگیری مناسب، تهویه کافی، روشنایی

 اولیه های کمك جعبه و حریق اطفاء کزسول وجود می،س گازهای

 

 :حوادث تحلیل و تجزیه و دهی گزارش

 تنظییم  تحلییل  و تجزییه  و حیوادث  دهیی  گیزارش  فیرم  ییك  است تزم حوادث ثبت برای

 هیا  کارگیاه  سرپرسیتان  ییا  و هیا  پروژه  HSE مسوولین میان طراحی از پ  فرم این .گردد
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 پرخطیر  هیای  محیدوده  و منیاطق  :کیه  اسیت  ایین  طیر   نای اجرای مزایای از .گردد جاری

 کیه  کیرد  بیشیتر  قسیمت  آن در را ایمنی تمهیدات و ملزومات توان می و شود می مشخص

 عیدم  خصیوص  در طرفیی  از و کیرد  برطیرف  را حادثیه  ای ریشه علل توان می طریق بدین

 بیه  حیوادث  آمیار  ضیمن  در .داد انجیام  پیشگیرانه اقدامات مشابه مناطق در آن مجدد وقو 

 حیوادث  نیرخ  کیاهش  و کنترل جهت در آنها از توان می گردد می ثبت که مکتوب شکل

 .برد بهره

  

 بهداشت بخش

 :محیط بهداشت

 زیسیتن  سیالمت  دارد،می بر گام بیشتر هرچه شدن صنعتی سوی به اکنون هم که جهانی در

 .باشد می برخوردار ویههای اهمیت از تکنولوژی و علم دنیای در

 نفیر  15 هیر  ازاء بیه  پیروژه  هیر  در حمیام  اختصاصیاً  و بهداشیتی  های سروی  وصخص در

 شییمیایی،  میواد  سموم با هاآن شاغلین که مواردی در و سرد و گرم آب دوش یك کارگر

 دوش ییك  کیارگر  نفیر  10 الیی  یك برای دارند سروکار غكایی مواد یا و زا عفونت مواد

 نظیر  در دیگیر  سیرد  و گیرم  آب دوش ییك  اضیافی  نفیر  10 هر ازاء به و سرد و گرم آب

 بیرای  توالیت،  1 حیداقل  شاغل نفر 1-9 برای برای نیز توالت خصوص در .شود می گرفته

-74 بیرای  توالیت،  3 حداقل شاغل، نفر 25-49 برای توالت، 2 حداقل شاغل نفر 24-10

 یمیوارد  در و توالت 5 حداقل شاغل، نفر 75-100 برای توالت، 4 حداقل شاغل، نفر 50

 توالت یك حداقل اضافی نفر سی هر ازاء به است نفر 100 از بیش هاآن شاغلین تعداد که

 می کاشی از دیوار و کف محیط بهداشت نظر از حمام و توالت در .شود می گرفته درنظر

 از برخیی  در .باشند می سالم گرم و سرد آب شیر دارای نیز فردی بهداشت نظر از و باشند

 از کف محیط بهداشت نظر از آشززخانه شود، می طبخ پروژه سایت لداخ غكا که مواردی

 میی  دارنید  کیار  و سر غكایی مواد با که پرسنلی تمام و بود خواهد کاشی از دیوار و سنگ
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 میی  مقییم  کیارگران  کیه  هیایی  پیروژه  در نیز اسکان محل .باشند داشته سالمت کارت باید

 قیرار  بیمیاری  انتقیال  منشیم  توانید  می زیرا اشدب می اهمیت حائز بسیار بهداشتی نظر از باشند

 .بگیرد

  

 :ای حرفه بهداشت

 را اسیتخدام  بیدو  آزمایشیات  یکسیری  کیار  بیه  شرو  از قبل کارگر باید می قسمت این در

 فقیط  ییا  و شیود  نمی انجام یا معاینات این اما شود جكب کار برای سز  گكارد، سر پشت

 جهت درمانگاهی ها پروژه اکثر در .شود می جامان اجتماعی تممین بیمه های آزمایش همان

 آنجیا  از البتیه  .باشید  نمی مستقر پروژه محل در نیز پزشك تب  به و ندارد وجود بیمار اعزام

 و پزشیك  حضور لزوم لكا باشند، می انجام حال در تهران شهر داخل در ها پروژه اکثر که

 اولیه های کمك جعبه ولی .شود نمی احساس ها پروژه گونه این در خیلی درمانگاه وجود

 حیوادث  وقیو   صورت در تا باشد می مبرم نیاز یك عمرانی کار یك برای شرایطی هر در

 .کاست آن وخامت شدت از یا و کرد درمان را آن بتوان سطحی

  

 :زباله دفع و آوری جمع

 و بهداشیتی  هیای  جنبیه  :شیامل  که باشد می اهمیت حائز مختلفی های جنبه از موضو  این

 طرییق  از محیط در آن پراکندگی و معابر در زائد مواد انباشتن .باشد می محیط شناسی زیبا

 زائد مواد دف  همچنین .گردد می منجر زمینی زیر و سطحی آبهای آلودگی به شیرابه، نشت

 بیشیتر  نتیجیه  در و سیالب ایجاد آنها، انسداد سبب  موجود آبروهای و روباز های کانال در

 پراکندن باشند، می خاك آلودگی در مهم عوامل از جامد زائد مواد .شود یم ها آلودگی

 خیاك  در نییز  دیگیری  نیامطلوب  اثرات بیماریزا، عوامل انتشار بر عالوه خاك در مواد این

  جملیه  از مختلیف  گازهیای  تولید به منجر تابستان در باتخص زائد مواد کردن تلنبار .دارد

  2, CO 4, CH 2SHنظییر  گازهیایی   ایجاد نیز نآ سوزاندن و, COO   2CO کنید  میی 



 

 15 

 میواد  بهداشیتی  غییر  دفی   .باشد می زباله سوزاندن بواسطه هوا آلودگی در و مه عوامل  که

 .شیود  میی  مختلیف  هیای  بیمیاری  انتشیار  و انتقیال  نتیجه در و حشرات افزایش موجب زائد

 آن در و شده ئدزا مواد جلب سرعت به خاکی پشه و سوسك مگ ، نظیر حشراتی معموت

 جونیدگان  جلیب  موجیب  زائید  میواد  بهداشتی غیر دف  ضمن در .یابند می پرورش و تکثیر

 غیكا،  عامیل  سه به مثل تولید برای موش .شود می صحرایی های موش خصوص به مختلف

 دسیترس  قابل محیط در شده انباشته های زباله در عامل سه هر که دارند نیاز پناهگاه و آب

 :از عبارتنید  دارنید  نقیش  آنهیا  انتقیال  در هیا  میوش  کیه  هیایی  بیمیاری  ینمهمتیر  باشید  میی 

 گرفتگیی  گیاز  از ناشیی  تیب  لزتوسیزیروز،  طیاعون،  سیالمونالیی،  غیكایی  مسیمومیت 

 ... و هموراژیك تب موشی، تیفوس تریشینوز، آندمیك، راجعه تب ،(سودوکو)موش

  

 زیست محیط بخش

 :خاک آلودگی

 رفیتن  بیین  از به منجر که خاك بیولوژیکی یا و شیمیایی فیزیکی، خواص در تغییر هرگونه

 تعریف خاك آلودگی گردد، آن حاصلخیزی کاهش نتیجه در و خاك اکولوژیکی تعادل

 :خاك های آتینده انوا  .شود می

  

 نفتی مواد و موتورها سوخت -1

 ها زباله -2

 بهداشتی های فاضالب -3

  

 عملیات، انجام زمان مدت طی در سنگین تآت ماشین از مناسب نگهداری عدم صورت در

 کیه ) مصیرفی  سوخت نشت آنها از یکی که شده فنی نواقص برخی دچار آتت ماشین این
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 از بعضیی  .شیوند  میی  خیاك  سیاختن  آلوده باع  که شوند می (باشد می گازوئیل معموتٌ

 :از عبارتند عمرانی های پروژه در معمول محیطی زیست عوامل

  

 آتت ماشین از ازوئیلگ و روغن نشتی -

 نتیجه ودر دیگر ظرفی به منب  از مناسب تخلیه عدم یا و سوختی مواد ذخیره مناب  از نشتی -

 .زمین به نفتی مواد ریختن

  

 :هوا آلودگی

 دوده، میسیتها،  هیا،  فییوم  غبیار،  و نظیرگیرد  آتینیده  چنید  ییا  یك وجود یعنی هوا آلودگی

 و انسان سالمتی که هایی غلظت در هوا در موجود مای  و جامد ریز ذرات و سمی گازهای

 عمیده  علیل  .شیود  میی  امیوال  و اشییا  بیه  آسییب  باع  و کند می تهدید را زنده موجودات

 خودروها انسانی، فعالیتهای از ناشی های آتینده وجود عمرانی های پروژه در هوا آلودگی

 منواکسیدکربن، سرب، فور،سول اکسیدهای آزبست، شامل آنها از برخی که باشند می ... و

 انسیان،  روی بیر  پیامدهایی و اثرات هوا آلودگی .شود می نیتروژن اکسیدهای معلق، ذرات

 .دارد نیز اجسام و ها ساختمان نظیر اشیا حتی و گیاه

  

 گیری نتیجه و بحث

 در کار انجام برای که رسد می نظر به چنین نتایج، قسمت در شده مطر  مباح  به توجه با

 رعاییت  جهیت  سیاز  زمینه تا است نیاز موارد یکسری HSE اصول طبق عمرانی های ژهپرو

 :از عبارتند موارد این .باشد اصول این
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 منیاب   و جیان  حفیظ  بیر  عیالوه  HSE اصیول  رعایت که منظور بدین :سازی فرهنگ-1

 نیگ فره بیه  نیازمنید  نیز ها  پروژه این در .شود می اجتماعی توسعه و پیشرفت باع  طبیعی

 .باشد می ... و دیداری گفتاری، نوشتاری، آموزشی، مختلف طرق از سازی

  

 مستلزم غیره و صنعتی عمرانی، مختلف های پروژه در HSE اصول سازی پیاده :زمان -2

 و باشد می نگرش تغییر نیازمند شود  لحاظ سیستم در که تغییری هر که زیرا باشد می زمان

 .باشید  می جدید شرایط با شدن هماهنگ و پكیرفتن برای زمان نیازمند خود نوبه به نیز این

 بعیدی،  تحقییق  و بیوده  آنها کنونی شرایط تحقیق، این در ها پروژه برای شده مطر  شرایط

 .کند مشخص تواند می HSE نظر از را ها پروژه پیشرفت درصد زمان گكشت از پ 

  

 گرفتیه  نظیر  در هزینیه  چیه  هر و شدبا می هزینه به نیازمند کاری هر انجام برای :هزینه -3

 تاکنون که آنجا از .شود می تضمین باتیی کیفیت با کار آن انجام بنابراین باشد بیشتر شده

 اختصاصی بشکل بنابراین است شده دیده کلی بصورت HSEE اصول رعایت جهت هزینه

 ابتیدای  رد کیه  صیورتی  در .شیود  انجام جزء به جزء موارد تمام که داشت انتظار توان نمی

 شیکل  بیه  میوارد  تیا  داشیت  انتظار توان می شود گرفته درنظر ریز به نیز HSE هزینه پروژه

 .شود رعایت اصولی

  

 هیا  آموزش این .باشد می آموزش به نیاز HSE موارد اصولی رعایت جهت :آموزش -4

 از آگیاهی  سیطح  تیا  شیود  اجرایی  نظارت و پیمانکاری مختلف های رده و سطو  در باید

 .برسد مشترکی مرز به پرسنل بین عمرانی عملیات انجام در موجود اطراتمخ
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 :پیشنهاد

 زیست محیط و بهداشت ایمنی، مدیریت سیستم استقرار مزایای

 کار بهداشت و ایمنی مسائل با مستند و (سیستماتیك) شده ریزی طر  نگرش و برخورد -

 .حوادث وقو  از پ  اصالحی اقدامات اعمال جای به

 کیاهش  نتیجیه  در و کیار  بهداشیت  و ایمنیی  مقرارت و قوانین با انطباق برای ریزی برنامه -

 .خسارات و جرایم پرداخت یا قانونی مراج  از واصله اخطارهای

 .پرسنل به تزم های آموزش ارائه موازات به حوادث به مربو  آمار در بهبود -

 .پرسنل جانی آسیبهای یا تمسیسات به وارده خسارات کاهش -

 .تر سالم و تر ایمن کاری محیط ایجاد -

 .گران بیمه طرف از بیمه نرخ کاهش -

 .ایمنی و سالمت درباره دانش و آگاهی افزایش -

 .وری بهره افزایش -

 مسیایل  میورد  در گییری  تصیمیم  سیوی  بیه  میدیریت  مفیید  اوقیات  دهیی  جهیت  -

 بهداشت و ایمنی به مربو  های گرفتاری شدن کم با وری بهره افزایش/بازرگانی/مالی/فنی

 .کار

 محیدوده  کننیده  مشیخص  که ای حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت واضح و روشن ساختار -

 .باشد می ها مسوولیت

 .سازمان به نسبت دولتی مراج  و کارکنان نگرش تغییر -

 پروژه تمام در نظام این تا شود می پیشنهاد HSE مدیریت سیستم استقرار مزایای به توجه با

 ..شود نهادینه عمرانی های
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