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Abstract 

Background and Objective: Human beings are at the center of concerns for 

sustainable development in which they deserve health and safety. The rapid 

growth of industrialization coupled with insufficient attention to safety 

principles has led to an increase in the rate of occupational accidents in 

developing countries. This study aimed to estimate the years of life lost due 

to work-related accidents among workers covered by the National 

Organization of Social Security from 2007 to 2017. 

Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was 

conducted based on the statistics of occupational accidents reported by the 

National Organization of Social Security using the Disability-Adjusted Life 

Years (DALY) index. Disability percentiles were used to estimate the 

disability burden in this study. Moreover, Excel software was utilized to 

estimate the number of years lost due to early death and disability, and the 

overall years of life lost regarding the social values. 

Results: The results showed that 181900 years were lost due to occupational 

accidents. Moreover, 15.8% and 84.2% of the lost years were due to early 

death and disability, respectively. It should be noted that the majority of  

the work-related lost years (i.e., 39860 years, 21.9%) were related to 

construction activities. 

Conclusion: The results of this study highlighted the poor supervision on 

construction activities and the need for training the construction workers and 

contractors. 
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 تیبر حسب نوع فعال یدالاستفاده از شاخص  بااز کار  یبار حوادث ناش برآورد

 ۱۳۸۶-۹۶ رانیا: یمورد مطالعه :یاقتصاد

1فام محمد ایرج
 *،3احمدی سرو رضا محمد ،2فضائلی اکبر ، علی  

 ایران همدان، همدان، ابن سینای پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده (،HSEزیست ) محیط و ایمنی سالمت، مدیریت آموزشی گروه استاد، 1
 رانیا تهران، تهران، یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، اقتصاد و تیریمد علوم گروه سالمت، اقتصاد استادیار 2
 دانشکده (،HSE) محیط زیست و ایمنی سالمت، مدیریت گروه (،HSEزیست ) محیط و ایمنی سالمت، مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی 3

 ایران همدان، همدان، ابن سینای پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه

 ابن سینای پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه دانشکده (،HSE) محیط زیست و ایمنی سالمت، مدیریت گروه ،احمدی سرو رضا محمد * نویسنده مسئول:
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 29/04/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 20/07/1398 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 رشد. باشدیم یمنیو ا بهداشت ینتأم سزاوارو  بوده توسعه رمحوانسان  پایدار، توسعه در سابقه و هدف:

 لدرحا یدر کشورها ینرخ حوادث شغل افزایشباعث  یمنیبه اصول ا ناکافیتوجه  با همراهشدن یشتابان صنعت

 ناشی حوادث دلیل بهرفته عمر ازدست یهاسال برآورد هدف با حاضر مطالعهراستا،  ینا درتوسعه شده است. 

 .شد انجام 1386-96 هایسال طی کشور اجتماعی تأمین سازمان پوشش تحت کارگران کار از

 اجتماعی تأمین سازمان کار از ناشی حوادث آمار با ارتباطدر  حاضر مقطعی -توصیفی پژوهش ها:روش مواد و

 منظوربهمطالعه  ینا در. شد انجام( Adjusted Life Years-Disability) دالی شاخص از استفاده با کشور

 دلیل به رفتهازدست هایسال تعداد همچنین. گردید استفاده ازکارافتادگی درصدهای از ناتوانی بار برآورد

 درنظرگرفتن با( ی)دال رفتهازدست هایسال مجموع و ناتوانی علت به شدهتلف هایسالتعداد  زودهنگام، مرگ

 .شد محاسبه Excel افزارنرمبا استفاده از  یاجتماع هایارزش

 181900معادل  کار از ناشی حوادث دلیل به( دالی) رفتهازدست هایسال تعداد که دادند نشان نتایج ها:یافته

 2/84 و بودهزودهنگام  مرگ به مربوط رفتهازدست هایسال تعداد از درصد 8/15 نتایج، مبنای بر. باشدمی سال

 رفتهازدست هایسال بیشترین که ساخت خاطرنشان باید. باشدمی ناتوانی از ناشی شدهتلف هایسالاز  درصد

 .است بودهدرصد(  9/21سال ) 39860 با ساختمانی هایفعالیت به مربوط کار، از ناشی حوادث دلیل به

 استخدام بدو هایآموزشارائه  لزوم و ساختمانی هایفعالیت بر ناکافی نظارتمطالعه  ینا یجنتا گیری:نتیجه

 .نمایدمی گوشزد را ساختمانی یمانکارانپ و کارگران به

 

 ناتوانی ؛مرگ ؛دالی شاخص ؛عمر رفتهازدست هایسال اجتماعی؛ تأمینسازمان  شغلی؛ حوادث واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 حورانسان م یدار،محور است. در توسعه پاانسان پایدار، توسعه

 فرهنگ، آموزش، دانش  یت،سزاوار بهداشت، امن و بودهتوسعه 

. حرکت شتابان [1] باشدمیو توسعه ارتباطات و اطالعات 

باعث  یصنعت یمنیبه اصول ا یشدن و عدم توجه جدیصنعت

توسعه شده است. درحال  یدر کشورها ینرخ حوادث شغل افزایش

کنترل نرخ تکرار و شدت حوادث  یبرا بسیار یهابا وجود تالش

 .[2] باشدمی یزآمهمچنان فاجعه یآمار حوادث شغل ،از کار یناش

و  یزاتزده تجهشتاب کارگیریبه ها،یتفعال گسترشو  تنوع

 افزایشو  مرتبط ایمنی اماتالز به توجه بدون مدرن یورناف

 موجبمواد خطرناک مورد استفاده در صنعت  یفیتو ک یتکم

شغلی و حوادث کاری  هاییماریب تهدیدکننده، عوامل افزایش

 مرگ علت سومین یشغل حوادث حاضر، حال در. [3]شده است 

عوامل  ینتراز مهم یکیعنوان به و شدهدر جهان محسوب  میر و

 درحال و صنعتی جوامع در اقتصادی و اجتماعی بهداشتی، خطر

از کار از  یو صدمات ناش هابیماری. [4]است  شده معرفی توسعه

 ویژهبه -کارگران برای مشکالت ایجاد در توجه مورد عوامل جمله

کار  المللیین. سازمان بباشندیم -یافتهتوسعه کمتر کشورهای در

نفر به  یلیونم 3/2 حدود ساالنه تقریباًکه  است نموده گزارش

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 33تا  26 صفحات ،1398 زمستان ،4شماره  ،6دوره 

 مقاله پژوهشی 
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 (1386–96) عالیتف نوع حسب بر دالی شاخص                                              

نفر از عوارض  یلیونم 317 نمایند،می فوت شغلی عوارض دلیل

 عوارض دچار نفر میلیون 160 و برندمی رنج حوادث یرکشندهغ

 توسعه درحال کشورهای. [5] شوندمی شغلی هایبیماری از ناشی

 تنها که اندداده جای خود در را دنیا کار نیروهای کل از درصد 60

 دسترسی شغلی بهداشت خدمات به جمعیت این از درصد 15 تا 5

 هایمحیط ایمنی وضعیتکه  باشدیبه ذکر م الزم. [3] دارند

 که یطوربه است؛ ترنامناسب توسعه درحال کشورهای در شغلی

 یکشورها از بیشتر کشورها ایناز کار در  یحوادث ناش یزانم

 سازمان توسط شدهانجام مطالعات براساس. باشدمی یافتهتوسعه

 کار از ناشی هایبیماری و حوادث متوسط هزینه کار، المللیبین

 یافتهتوسعه کشورهای داخلی ناخالص تولید از درصد 4 معادل

در  اییژهمباحث اقتصادی جایگاه و رو، ایناز  است؛ شده برآورد

 .[1] اندبررسی حوادث شغلی پیدا نموده

 هایینهبه دو گروه هز توانیرا م حوادث هایینهو هز زیان

 طوربه مستقیم هایهزینه. کرد تقسیم یرمستقیمو غ یممستق

 تمامی دربرگیرنده و شوندیبه حوادث نسبت داده م مستقیم

همراه  به یو پزشک یدرمان هایهزینه نظیر ایبیمه هایهزینه

 هایهزینهمقابل،  در. باشندمیعنوان غرامات به یپرداخت مبالغ

 یریگو اندازه یینهستند که جبران، تع هاییهزینه غیرمستقیم

. باشدمی ناپذیرامکان موارد از برخی در و بودهدشوار  تقریباً هاآن

 مراتببهاز حوادث همواره و  یناش یرمستقیمغ هایینههز یزانم

 یرمستقیمغ هایینههز جملهاست. از  یشترب یممستق هایینهاز هز

 . [6] کرد اشاره حوادثاز  ناشیشده به زمان تلف توانیم

تحت عنوان  هاییشاخص ،عمر شدهتلفزمان  برآورد منظوربه

 باکه  اندشده تدوین "یتخالصه سالمت جمع هایشاخص"

 هابیماری غیرکشنده پیامدهای و میر و مرگ اطالعات از تلفیقی

عدد نشان  یکخاص را با  یتجمع یکسالمت  ها،یبآس یا

 بسط یقتحق در ی،فاصله سالمت یها. شاخص[7] دهندیم

سر برده شده  بهکه زمان  ترتیببدین. هستند مرگمفهوم فاصله 

 هاآن محاسبه در نیز مطلوب سالمتی ازتر در حاالت نامناسب

 ینچن یدارا هایشاخص جمله. از [7]منظور شده است 

 از یکی .[8] کرد اشاره دالی شاخص به توانمی هاییویژگی

 یا دالیشاخص  ها،یبو آس هایماریبار ب گیریاندازه معیارهای

 شاخص ین. اباشدمی ناتوانی برای شدهتعدیل زندگی هایسال

 استفاده مورد بهداشت جهانی سازمان و جهانی بانک توسط غالباً

 شاخص از خاص فرم یک دالی حقیقت، در. [7] گیردمی قرار

( است که QALY: Quality Adjusted Life Years) کالی

 یشنهادپ 1976در سال   Zeckhauserو Shepard توسط

 بر یشترب 1990در سال  هایماریب ی. مطالعه بار جهانگردید

معادل  یدال تر،ساده عبارت به. [9] بود متمرکز یدال شاخص

YLL: ) زودرسمرگ  یجهرفته در نتازدست یهامجموع سال

Life LostYears of  )و  ناتوانی دلیلرفته به ازدست یهاسال و

 باشدمی( Years Lost due to Disability :YLD) معلولیت

سنجش و  یارهایها و معحاصل از شاخص یج. با استفاده از نتا[8]

 و یتمتناسب با نوع، ماه توانیم یجنتا ینهم یریگاندازه

الزم را  هایبینییشپ ی،احتمال یعو وقا یطاز شرا یناش یامدهایپ

 قرار نظر مد مؤثر پیشگیرانه اقدامات و تمهیدات تدارک مورددر 

حداقل  یاو  گردد جلوگیریو حوادث  رویدادها دیگرتا از بروز  داد

  .[10] شود کاسته یاز شدت و وسعت خسارات احتمال

 یهاداده مورد در پژوهشنمونه  یناول را مطالعه ینا توانیم

 محسوبساله(  11وسعت ) یندر ا یشاخص دال براساس حوادث

موضوع  این مورد در شدهانجاممطالعات  یرسا که یطوربه نمود؛

توجه  باو  اندشده انجام محدود بسیار مکانی و زمانی یهادر بازه

که با  المللیینب ایمطالعهپژوهشگران،  یو جستجو یبه بررس

 گرفته صورت شدگانبیمهبا  ارتباطدر  یاستفاده از شاخص دال

 یحاضر به بررس مطالعهدر  پژوهشگران رو این از نشد؛ یافت باشد،

نوع  حسب براز کار  یناش حوادث دلیلرفته به ازدست هایسال

تحت پوشش سازمان  کارگران میاندر  دیدگانحادثه یتفعال

با استفاده از  1396تا سال  1386کشور از سال  یاجتماع ینتأم

به  توانیشاخص م یناستفاده از ا با یراز ند؛پرداخت دالیشاخص 

 رفتندستاز دلیلبه  یاز حوادث شغل یناش هایینهمحاسبه هز

 پرداخت حوادث این وقوع متعاقب شدهتلفو عمر  کاری روزهای

 حوادث کاهش منظوربه یزیرو برنامه گذاریسیاستو آن را در 

 ینانتخاب ا ی. الزم به ذکر است که مبناداد قرار استفاده مورد

دسترس بودن و  در ،انجام مطالعه ی( برا1396تا  1386ها )سال

 اییهپا ایمطالعه نبوددوره و  ینا طیثبت حوادث  یتجامع

  بود. یحوادث شغل یعتوض یابیمنظور ارزبه
 

 هامواد و روش

 یبه بررس 1398سال  در حاضر مقطعی -توصیفی پژوهش

تحت پوشش  یهاکارگاه کارگران یبرا دادهرخنگر حوادث گذشته

 1396تا  1386 یهاسال طی یرانا یاجتماع ینسازمان تأم

 پرداخته است.

شده در از کار ثبت یموارد حوادث ناش تمامی پژوهش این در

 1396تا  1386 یهاسال یدر بازه زمان یاجتماع ینسازمان تأم

 حوادثی تمامی و گردیدند اخذسازمان  یناز ا ینامه رسم توسط

وارد  یصورت سرشماربه ،بوده است یناتوان یامرگ  هاآن یامدکه پ

 حوادث واسطه به که شدگانیبیمه دیگر، عبارت به. شدندمطالعه 

 یدچار درصد 1396تا  1386 یهاسال زمانی بازه در کار از ناشی

کارفرما طبق ماده  وبودند  شدهمرگ  یاو  کارافتادگیاز ی،از ناتوان

از کار مربوطه را به سازمان  یحادثه ناش ی،اجتماع ینقانون تأم 65

بازرسان  ییدحوادث مورد تأ یناز کار بودن ا یناش واطالع داده 

 شدگانیبیمه و گرفتند قرار مطالعه موردسازمان قرار گرفته است، 

 .ندشد مطالعه خارج ازبودند،  یافتهادثه بهبود که پس از ح

 یجهنت و گروه 17در  دیدگانحادثه یتفعال نوعمطالعه  ینا در

ارافتاده کاز ی،ازکارافتاده کل فوت،) گروهحادثه در پنج  یامدپ یا

 .یدگرد یبنددسته( کامل بهبودیغرامت نقص عضو و  ی،جزئ

  2010Excelافزار به کمک نرم نیز هاداده آماری تحلیل
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 انو همکار فام محمد 

 استفاده با حاضر پژوهشخاطرنشان ساخت که  باید. گرفت صورت

و با  هابیماریبار  مطالعه برای بهداشت جهانی سازمانروش  از

 :شد انجام زیرمراحل  یبترت به مربوطه 3و  2 ،1روابط  کاربردنبه

 

 زندگی به امید سن تعیین: اول مرحله. الف

در  حوادث، دلیلبه  رفتهازدست هایسال محاسبه منظوربه

 تا گردد تعیین "زندگی به امید سن"درجه اول الزم است که 

رفته عمر نسبت به ازدست یهاتعداد سال معیار، یک عنوانبه

 یعموم یبه زندگ یدام سنحاضر  پژوهش. در شودآن محاسبه 

 هایسال تفکیک بهدر نظر گرفته شد و  یارعنوان معبه یراندر ا

 در و گردید استخراج جهانی بانک سایت از مطالعه مورد

 امیدکه  باشدیذکر م شایان. گرفت قرار استفاده مورد محاسبات

 متوسط از است عبارت و بوده یتیشاخص جمع یک یبه زندگ

انتظار  تواندیم یدر هر سن فرد هر که سال حسب بر زمانی

 .[7]داشته باشد زنده بماند 

 

 یتیهر فرد در هر گروه فعال YLD محاسبهدوم:  مرحله. ب
مرحله تعداد  یندر ا ی،به زندگ یدسن ام ییناز تع پس

جهت  یک( به تفکYLD) ناتوانی دلیلرفته به ازدست یهاسال

 یلتنز نرخ) یاجتماع یهاارزش کردنلحاظبا  یتیهر گروه فعال

( و C=1658/0و  β=04/0با  یدرصد و اعمال وزن سن 3 معادل

 مطالعات اینکه به توجه با .یدمحاسبه گرد 1 رابطهبا استفاده از 

توأم با  یزندگ یهاسال یکه مردم برا اندنشان داده متعدد

 هایسال به نسبتعمر  ییو انتها ییابتدا یهادر سال یسالمت

 برای یوزن سن هستند، قائل کمتری ارزش میانی و جوانی

 طوربه براین،عالوه. رودیها به کار مسال ینارزش ا نمودنیکسان

 زمان در سالمتی ارزش با دور هایسال در سالمتی ارزش طبیعی

 یهادر سال یارزش سالمت یبرا ینبنابرا بود؛ نخواهد یکسان حال

 یلتنز یا یفکه به آن نرخ تخف گیرندیدر نظر م را یفاتیتخف ی،آت

 یوزن ناتوان تعیین منظوربهپژوهش  یندر ا. [7] گویندیم

(Disability Weight :DWپ )حوادث یرکشندهغ یامدهای 

 یسیوندر کم شدهیینتع کارافتادگیاز یاز درصدها کار، از ناشی

 دیدهحادثه شدگانبیمه برای یاجتماع ینسازمان تأم یپزشک

 ناتوانی هایوزن همانند ازکارافتادگی درصدهای این. شد استفاده

 100 تا 0" بین بهداشت جهانی سازمان توسط شدهتعریف

در پژوهش حاضر  براین،عالوه. باشدمی "1 تا 0" بین یا و "درصد

 سن کردنکم از (L) یبا ناتوان شدهیسپر یهاسال تعداد

 سال همان در زندگی به امید سن از حادثه زمان در دیدهحادثه

 ،Excelهر فرد در  YLD یزان. پس از محاسبه مگردید محاسبه

 یکل YLD و شده یعتجم یتیگروه فعال یک افراد YLD یتمام

  .آیدیم دستبهدر آن گروه 

 

 (1 رابطه) 

 

 یتیهر گروه فعال در فرد هر YLL محاسبهسوم:  مرحله. ج
 ثبت حادثه پیامدعنوان به مرگکه  مواردی درمرحله  یندر ا

زودرس  مرگ دلیلرفته به ازدست یهاسال تعداداست،  شده

(YLL )به هر فرد در  مربوطExcel  یهاارزش کردنلحاظبا 

با  یدرصد و اعمال وزن سن 3 معادل یلتنز نرخ) یاجتماع

04/0=β  1658/0و=C و  گردیدمحاسبه  2 رابطه( و با استفاده از

 YLL و شده یعتجم یتیگروه فعال یک افراد YLL تمامیسپس 

 .آمد دستبه یتیدر آن گروه فعال یکل
 

 (2 رابطه)

 
 

 :هستند برقرار ریز موارد 2و  1 روابط در

K (1با  برابر) یوزن سن نوسان= ثابت 

C =(1658/0با  برابر) یوزن سن یبرا لیتعد ثابت 

r =(03/0با  برابر) لیتنز نرخ 

β =(04/0با  برابر) یوزن سن ثابت 

a =مرگ سن ای یناتوان شروع سن 

L یبه زندگ دیبا سن ام یناتوان شروع= اختالف سن در زمان 

 یبه زندگ دی( و اختالف سن در زمان مرگ با سن ام1 رابطه)

 (2 رابطه)

DW(یازکارافتادگ درصد) ی= وزن ناتوان 

 یمطالعه از روش سازمان جهان یندر ا ینکهتوجه به ا با

تفاده از استفاده شده است، اس هایماریبرآورد بار ب یبهداشت برا

 .شودمی یهسازمان توص ینها توسط ااعداد ثابت فوق در رابطه

 

 فعالیتی گروه هر در دالی محاسبه: چهارم مرحله. د
 مرگ دلیلرفته به ازدست یهاحاصل جمع تعداد سال یدال

( YLD) یبا ناتوان شدهیسپر یها( و تعداد سالYLLزودرس )

 YLL)آمده در مراحل قبل دستبه نتایجراستا،  ین. در اباشدمی

 3 رابطهاستفاده از  با یتیگروه فعال یک افراد برای (YLD و

 درصد و آیدمیدست به یتیدر هر گروه فعال یدال و شده تجمیع

 .گرددیمحاسبه م یاز کل دال یتیگروه فعال هر سهم
 

 DALY=YLL+YLD                                (    3)رابطه 

 

 هایافته

طالعه مورد م زمانیدر مقطع  دیدهحادثهافراد  تعداد مجموع

 د،بودن شده فوت نفر 1197 تعداد، این از که بودندنفر  226483

 افراد یرسا و بودندشده  یناتوان یا ینفر دچار ازکارافتادگ 17262

 . بودند یافتهدرصد( بهبود  8/91)

با  زن( رصدد 5/2نفر ) 455 دیده،یبافراد آس مجموعاز 

 با مرددرصد(  5/97نفر ) 18004سال و  11/31 یسن یانگینم

  یزسن افراد ن کلی میانگین. بودند سال 16/33 سنی میانگین
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 (1386–96) عالیتف نوع حسب بر دالی شاخص                                              

 فعالیت نوعاز کار بر حسب  یحوادث ناش دلیلبه  دیدگانحادثه فراوانی: 1جدول 

 یاقتصاد تیفعال نوع
 دگانیدحادثه یفراوان

 (درصد)کل  (درصد) ازکارافتاده ای ناتوان (درصد) شدهفوت

 256 (4/1) 241 (4/1) 15 (3/1) و جنگل یباغبان ،یدامدار ،یکشاورز

 447 (4/2) 412 (4/2) 35 (9/2) یآبز واناتیح و یماه دیص

 959 (2/5) 897 (2/5) 62 (2/5) معادن و نمک اکتشاف و استخراج

 1096 (9/5) 1060 (1/6) 36 (3) اتیدخان و هایدنیآشام ،ییغذا عیصنا

 1165 (3/6) 1133 (6/6) 32 (7/2) چرم و ینساج صنعت

 115 (6/0) 111 (6/0) 4 (3/0) مبل صنعت

 366 (2) 354 (1/2) 12 (1) مقوا و کاغذ صنعت

 154 (8/0) 149 (9/0) 5 (4/0) یو مصنوع یعیطب یکائوچوئ یایاش صنعت

 1322 (2/7) 1267 (3/7) 55 (6/4) ییایمیش عیصنا

 3224 (5/17) 3096 (9/17) 128 (7/10) یاساس فلزات صنعت

 591 (2/3) 570 (3/3) 21 (8/1) و نقلحمل  لیوسا صنعت

 4011 (7/21) 3703 (5/21) 308 (7/25) ساختمان و راه احداث

 422 (3/2) 389 (3/2) 33 (8/2) قدرت دیگاز و تول برق، آب،

 360 (2) 341 (2) 19 (6/1) تجارت و یبازرگان

 30 (2/0) 29 (2/0) 1 (1/0) مستغالت و مؤسسات وابسته مه،یب بانک،

 355 (9/1) 315 (8/1) 40 (3/3) و نقل و ارتباطاتحمل 

 1417 (7/7) 1300 (5/7) 117 (8/9) خدمات

 2007 (9/10) 1741 (1/10) 266 (2/22) هامانیپ

 162 (9/0) 154 (9/0) 8 (7/0) ریسا

 18459 (100) 17262 (100) 1197 (100) کل

 
  یتفعال نوعاز کار بر حسب  یحوادث ناش دلیلرفته به ازدست هایسال: 2جدول 

 یاجتماع یهالحاظ ارزش به یاقتصاد تیفعال نوع
 رفتهازدست یهاسال

YLL )درصد( YLD )درصد( DALY )درصد( 

 2406 (3/1) 2076 (4/1) 330 (2/1) و جنگل یباغبان ،یدامدار ،یکشاورز

 4235 (3/2) 3498 (3/2) 737 (6/2) یآبز واناتیح و یماه دیص

 9115 (5) 7684 (5) 1431 (5) معادن و نمک اکتشاف و استخراج

 9572 (3/5) 8667 (7/5) 905 (2/3) اتیدخان و هایدنیآشام ،ییغذا عیصنا

 10059 (5/5) 9221 (6) 838 (9/2) چرم و ینساج صنعت

 929 (5/0) 826 (5/0) 103 (4/0) مبل صنعت

 3512 (9/1) 3215 (1/2) 297 (1) مقوا و کاغذ صنعت

 1611 (9/0) 1490 (1) 121 (4/0) یو مصنوع یعیطب یکائوچوئ یایاش صنعت

 13898 (6/7) 12520 (2/8) 1378 (8/4) ییایمیش عیصنا

 30314 (7/16) 27018 (6/17) 3296 (5/11) یاساس فلزات صنعت

 5452 (3) 4910 (2/3) 542 (9/1) و نقل حمل لیوسا صنعت

 39860 (9/21) 32658 (3/21) 7202 (1/25) ساختمان و راه احداث

 4263 (3/2) 3524 (3/2) 739 (6/2) قدرت دیگاز و تول برق، آب،

 3365 (8/1) 2880 (9/1) 485 (7/1) تجارت و یبازرگان

 253 (1/0) 232 (2/0) 21 (1/0) مستغالت و مؤسسات وابسته مه،یب بانک،

 3820 (1/2) 2953 (9/1) 867 (3) و ارتباطات نقل و حمل

 14086 (7/7) 11490 (5/7) 2596 (1/9) خدمات

 23855 (1/13) 17285 (3/11) 6570 (9/22) هامانیپ

 1295 (7/0) 1097 (7/0) 198 (7/0) ریسا

(100) کل  28656 (100)  153244 (100)  181900 
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 انو همکار فام محمد 

 .یدسال محاسبه گرد 11/33معادل 

تعداد  یشترینشده در جدول فوق، بدرج هاییافته با مطابق

احداث راه و ساختمان  هاییتگروه فعال به مربوطشدگان فوت

 نیز ازکارافتادگان تعداد بیشترین و بودهدرصد(  7/25 ،نفر 308)

. دارد اختصاص( رصدد 5/21 ،نفر 3703) یتیگروه فعال همین به

 مربوط ازکارافتاده وشده فوت افراد تعداد کمترین یگر،د یسو از

مستغالت و مؤسسات وابسته  یمه،مرتبط با بانک، ب هاییتفعال به

درصد(  2/0نفر ازکارافتاده ) 29درصد( و  1/0مورد مرگ ) یکبا 

 بوده است.

 از دیدهیبافراد آس کلیه یانم ازگفت که  توانیدر مجموع م

 4011تعداد ) یشترینب ،شده و ازکارافتاده()فوت شغلی حوادث

و احداث راه  هاییت( مربوط به گروه فعالدرصد 7/21 ،نفر

( به درصد 2/0 ،نفر 30) تعداد ینکمتر واست  بودهساختمان 

مستغالت و مؤسسات وابسته  یمه،مرتبط با بانک، ب هاییتفعال

 .است داشته اختصاص

 هایسال تعداد کل ،اجتماعی یهاارزش درنظرگرفتن با

 181900معادل  کار از ناشی حوادث دلیل به( دالی) رفتهازدست

 درصد 2/84 و YLL سهماز  درصد 8/15برابر با  که باشدمی سال

 است. YLD سهماز 

رفته مربوط ازدست یهاتعداد سال یشترینب دیگر، سوی از

مرتبط  هاییتداده در گروه فعالرخ حوادث از دیدهیببه افراد آس

سال  7202برابر با  YLLبا  ترتیببهبا احداث راه و ساختمان 

 یدرصد( و دال 3/21سال ) 32658معادل  YLD ،(درصد 1/25)

 هایتعداد سال یندرصد( بود و کمتر 9/21سال ) 39860برابر با 

 یمه،مرتبط با بانک، ب هاییتفعال به حوادث، دلیلرفته به ازدست

 1/0سال ) 21برابر با  YLLمستغالت و مؤسسات وابسته با 

 253با برابر  یدرصد( و دال 2/0سال ) 232معادل  YLD ،درصد(

 یشترین. در رتبه دوم بداشت اختصاصدرصد(  1/0سال )

درصد از  7/16با  یفلزات اساس یعصنا یزرفته نازدست هایسال

 .دارند قرار رفتهازدست یهاکل سال
 

 بحث

 یهاحوادث و سال یفراوان یشترینب پژوهش ینا در

 و راه احداث بخش به مربوط YLD و YLL ،(دالی) رفتهازدست

از  یشو ب YLL چهارمیکاز  یشب که طوریبه ؛بود ساختمان

 است.  رفته دست از فعالیتی گروه یندر ا یو دال YLD پنجمیک

و همکاران در مطالعه خود تحت عنوان  فراستیراستا،  ینا در

 یالمدر ا یاجتماع ینتأم شدگانبیمهاز کار  یحوادث ناش بررسی"

درصد از  8/41که  دریافتند "1390تا  1386 هایسال طی

 مربوطدرصد  7/28و  ساز و ساخت هاییتحوادث مربوط به فعال

 نتایج همچنین،. [11] است بوده یساختمان هاییتبه فعال

حوادث در شهر  بررسی موردو همکاران در  یلیمطالعه اسماع

 که دبودن آن یانگرب 1391تا  1387 یهاسال یرفسنجان ط

 رخ یساختمان هاییتدرصد( در فعال 4/29حوادث ) بیشترین

خود در ارتباط با  مطالعه در نیزو همکاران  ی. عابد[12] اندداده

براساس شاخص  1388کرج در سال  یبرآورد بار حوادث شغل

 هاییتدر فعال یدرصد از دال 54که  یدندرس یجهنت ینبه ا یدال

درصد  31 مطالعه این در. [13]رفته است و ساز از دست ساخت 

 ی( مربوط به کارهاYLLمرگ ) دلیل به رفتهازدست یهاسال از

 37 همچنین،. بود عمرانی یهاو پروژه ساز وو ساخت  یساختمان

 کارهای به( YLD) یناتوان دلیلرفته به ازدست یهاسال ازدرصد 

 داشت اختصاص عمرانی یهاو پروژه ساز و ساخت و ساختمانی

با  ارتباط در همکاران و عطرکار مطالعه در براین،عالوه. [13]

 ،1391داده وزارت کار در سال  یگاهشده در پاثبت حوادث

 دلیلبه  یراندر ا سال این دررفته ازدست یکار یروزها یشترینب

و  عماد ینه،زم ینا در. [14]( بوده است درصد 56) ساز وساخت 

 یهاسال طیدر اردن  یشغل یهامرگ مطالعه پیهمکاران در 

 شدهفوت افراددرصد از کل  44اعالم نمودند که  2012تا  2008

 اندکردهمی فعالیت ساز و ساخت بخش در شغلیحوادث  یلدل به

 حوادث بار برآورد مطالعه پی در یزن همکاران و مطلق ثابتی. [15]

 تأمین سازمان در 1392 تا 1390 هایسال طیشده ثبت شغلی

 که یافتند دست نتیجه این به قزوین کار اداره و اجتماعی

 به مربوط YLD و YLL ،(دالی) رفتهازدست هایسال بیشترین

 دقیق بررسی نیازمند مهم این که است بوده ساختمان و راه بخش

 یجو بار حوادث، نتا یفراوان نظر. از [11] باشدیم آن دالیل

 باشند؛یراستا مهم حاضر پژوهش هاییافتهمطالعات فوق با 

 یفراوان یشترینب المللی،ینو ب خلیاز مطالعات دا برخی در اگرچه

 هاییافته. است یرساختمانیغ یهاشغل به مربوط یحوادث شغل

از  یحوادث ناش یارتباط با بررس در همکاران و زراوشانی مطالعه

که  بودند آن یانگرب 1390تا 1350 هایسال طی یرانکار در ا

 انددادهرخ  یکار با فلزات اساس یتیحوادث در گروه فعال یشترینب

حوادث  بررسی مورددر  یاریبخت مطالعه در ین. همچن[16]

 ات 1380 هایسال طی یاجتماع ینشده در سازمان تأمثبت

 یحوادث در گروه شغل یفراوان یشترینکه ب شد داده شانن 1384

 4/23) یرالکتریکیو غ یکیالکتر هایینو ماش یفلزات اساس

 در آمدهدستبه نتایج مبنای بر. [17] است داده رخدرصد( 

 یگیری،ماه ی،کشاورز صنعت به مربوطحوادث  یشترینب آمریکا،

کارگران  مطالعات، بیشتر در واست  ساختمان بوده و معدن

ذکر  شایان. [17]اند بوده مواجه حوادث بیشترینبا  یساختمان

 ساز و ساخت نعتص کارگرانتعداد  ،2004سال  درکه  باشدمی

 2/22 اما است؛ هدرصد از کل کارگران بود 7/7معادل  آمریکادر 

کارگران  ینا یندر ب شغلیاز حوادث  ناشی میر و مرگ ازدرصد 

صنعت  اینبه  نیز تایوان در یحوادث شغل عمدهاست.  داده رخ

 بررسی در همکاران و قنبریراستا،  ینا در. [14] دارد اختصاص

کرمانشاه  در 1381تا  1379 هایسال طی سازمانی حوادث

 ییمحصوالت غذا یدیتول یعحوادث در صنا یشترینکه ب دریافتند

 رخدرصد(  9/20) یدرصد( و سپس ساختمان 6/25) ییو دارو

 نیز یاو همکاران در استرال Brodyمطالعه  نتایج. [18] اندداده
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 (1386–96) عالیتف نوع حسب بر دالی شاخص                                              

به  مربوط ترتیببهحوادث  یفراوان یشتریندادند که ب نشان

 پنجمیک دیگر، سوی از. [19] باشدیم ساختمان و راهو  یرانندگ

 دراروپا  در 2015سال  در شغلی حوادثاز  ناشی یهااز مرگ

 30 موجود، آمارهای براساس. [20] اندداده رخبخش ساختمان 

کشور به صنعت ساختمان اختصاص دارد.  یدرصد از حوادث شغل

درصد  15 معادلصنعت  ینا حوادث از ناشی میر و مرگ یزانم

 ساز و ساخت صنعتتوجه داشت که  باید. [21]برآورد شده است 

خطرناک  یاربس صنعتی یا،متنوع و پو پیچیده، ماهیت دلیل به

 . [14] باشدمی

 مورد در سازمان بندیطبقه که دارد ضرورت نکته این ذکر

 با منطبق و بوده قراردادی بندیطبقه یک شغلی، هایگروه

 که گفت توانمی رو این از ؛[17] باشدنمی جهانی استانداردهای

 ثبت درستی به هاآن اطالعات یا و روندمی دست از مشاغل بیشتر

 بازنگری به نیاز بندیطبقه نوع این پژوهشگر، اعتقاد به) شوندنمی

 کارگران برای خطر هایکانون و هاریسک کهآنجایی از(. دارد

  نیز و باشدمی پیچیده و متنوع ساز، و ساخت صنعت در شاغل

 کارگران و پیمانکاران کارفرمایان، آموزش عدم به توجه با

 ساختمانی، پیمانکاران بیشتر ایمنی صالحیت عدم ساختمانی،

 هایبیمه به هاآن خاطر اطمینان عدم و هاآن بر نظارت عدم

 افزایش آن تبع به و حوادث افزایش باعث نامبی مسئولیت

 از. [13] است شده بخش این در کارگران رفتهازدست هایسال

 هایسال افزایش آن دنبال به و حوادث زیاد تعداد دالیل دیگر

 در فعال زیاد کارگران تعداد ساختمان، بخش در رفتهازدست

 که طوریبه باشد؛می هافعالیت سایر به نسبت ساختمان بخش

 باالیی شیب با 1392 سال تا ساختمان بخش در شاغل افراد تعداد

 نقش شده،ارائه هایگزارش با مطابق. [22] است یافته افزایش

 از درصد 19 معادل آفرینیاشتغال در مسکن و ساختمان صنعت

 حوادث یفراوان شیافزا خصوص در. [23] باشدمی کشور اشتغال

 موضوع نیا مطالعه، مورد یهاسال در ساختمان بخش در یشغل

 مهر مسکن دستگاه هزاران ساخت طرح که گرفت نظر در دیبا را

شده و تعداد افراد فوت بودنکم علت .است بوده هاسال نیا در

 مستغالت بیمه، بانک، با مرتبط هایفعالیتازکارافتاده در بخش 

 بخش این در کار ماهیت دلیل به تواندمی نیز وابسته مؤسسات و

 و هستند دفتری بیشتر هافعالیت بخش، این در زیرا باشد؛

 .شوندمی شدید حوادث دچار کمتر کارگران

 

 گیرینتیجه
شده در انجام مطالعات بیشتر همانند حاضر پژوهش نتایج

 یفراوان یشترینکه ب بودند یندهنده اکشورها نشان یرو سا یرانا

 رفته بهازدست هایسال یاروزها  یشترینب ینحوادث و همچن

 فعال در صنعت ساخت شاغل افراد به مربوط یحوادث شغل یلدل

 دالیل یبررس مورددر  ترییقو مطالعات دق باشدیو ساز م

 است. یازصنعت مورد ن یندر ا حوادث
 

 تشکر و قدردانی
شد ار یدوره کارشناس نامهیانحاضر برگرفته از پا مقاله

  یمنیسالمت، ا یریتهمدان در رشته مد یدانشگاه علوم پزشک

. باشدمی 9617195002 شماره به( HSE) زیست یطو مح

نشگاه دا یو فناور یقاتاز معاونت تحق نویسندگان وسیلهینبد

 از نیز ومطالعه  یناز ا یمال یتحما دلیلهمدان به  یعلوم پزشک

 پژوهش این انجام راستای در را پژوهشگران که افرادی تمامی

 پژوهش و شآموز کل اداره محترم کارکنان ویژهبه -رساندند یاری

 تأمین سازمان اجتماعی و اقتصادی محاسبات و آمار دفتر و

 .نمایندمی قدردانی و تشکر -اجتماعی

 

 منافع تضاد
 سندگانینو یبرا یگونه تضاد منافعچیپژوهش حاضر ه

 . است نداشته
 

 اخالقی مالحظات
سال  ازدهی یمربوط به حوادث شغل یهامطالعه، داده نیدر ا

 نیسازمان تأم یاز ستاد مرکز یرسم یانامه یطمورد مطالعه 

گردید و  تیرعا یداراصل راز .شدو دریافت درخواست ی اجتماع

شدگان مهیب یکننده اطالعات شخصکه افشاء یاهر داده یاز افشا

و  گردیده تیرعا یداراصل امانت همچنین وخودداری شد  ،بود

منابع مورد ها بدون کم و کاست پرداخته شد. داده ریبه تفس

 .گردیدارجاع  قیبه دقت و دق زیاستفاده ن
 

 نویسندگان سهم
افزار و ورود اطالعات به نرم، و استخراج اطالعاتآوری جمع

توسط آقای محمدرضا تهیه گزارش نهایی و  تحلیل آنو تجزیه 

است و نظارت بر روش تجزیه و تحلیل،  شدهسرو احمدی انجام 

تر ها و نتایج و انجام تصحیحات الزم توسط آقای دکمرور یافته

 .صورت گرفتایرج محمد فام و آقای دکتر علی اکبر فضائلی 
 

 مالی حمایت
حمایت مالی پژوهش حاضر توسط دانشگاه علوم پزشکی و 

 درمانی ابن سینای همدان انجام گردید. -خدمات بهداشتی
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