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Abstract
According to the latest occupational injury census, more than a quarter of workplace casualties occur
in the construction industry as a whole. UAVs, smart sensors, virtual reality and wearable devices are
technologies used to secure work in progress in construction projects. Less damage to the site indicates
that employees can spend more time working and improving productivity. It is hoped that in the new
editions of Article 81 of the National Building Code, it may be possible to add a few instances of the use
of new technologies to better and more accurately secure the work site.
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چکیدٌ
تطاساس جسیستطیي سطضواضی هصسٍهیت ّای حطفِ ای ،اظ تلفات هحل واض تِ عَض ول ،تیص اظ یه چْاضم زض صٌؼت ساذت ٍ ساظ اتفاق
هیافتس .پْپازّا ،سٌسَضّای َّضوٌسٍ ،الؼیت هجاظی ٍ زستگاُّای پَضیسًی اظ فٌاٍضی ّایی ّستٌس وِ تطای ایوي ساظی واضّای زض حال
اجطا زض پطٍغُّای ساذت ٍ ساظ استفازُ هی ضَز .صسهات ووتط زض سایت تیاًگط ایي هَضَع هیتاضس وِ واضوٌاى هیتَاًٌس ٍلت تیطتطی ضا
صطف واض وطزى ٍ تْثَز تْطُ ٍضی وٌٌس .اهیس است وِ زض ٍیطایصّای جسیس هثحج  12همطضات هلی ساذتواى ،ضایس تتَاى چٌسی اظ هَاضز
استفازُ اظ فٌاٍضیْای جسیس ضا اضافِ وطز ،تا ػولیات ایوي ساظی سایت واض ،تْتط ٍ زلیمتط اًجام ضَز.

کلمات کلیدی :پُپاد ،سىسًر ًَضمىد ،ياقعیت مجاسی  ،پزيژٌَای عمزاوی
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 -۲مقدمٍ
تطای یه پیواًىاض ساذت ٍ ساظّ ،سف اصلی تاهیي ایوٌی ،ضاهل ضٌاسایی ،تفسیط ٍ هسیطیت ذغطات احتوالی هحیظ واض است.
سایت ّای ساذت ٍ ساظ هجوَػِ ای هٌحصط تِ فطز اظ چالطْا ضا تِ ٍجَز هی آٍضًس  ،تِ ّویي زلیل اهطٍظُ پیواًىاضاى تِ زًثال
جسیستطیي ضاُ حل ّای هْن تطای ووه تِ غلثِ تط ایي هَاًغ ّستٌس .زض همایسِ تا یه هحیظ واضذاًِ وِ تا حثات ٍ لاتل پیص
تیٌی هیتاضس ٍ ذغطات تِ ًسضت تغییط هی یاتس  ،ذغطات زض ساذت ٍ ساظ زائوا زض حال تحَل استٍ .لتی زض ًظط تگیطیس وِ
پیواًىاضاى زاضای سایت ّای تی ضواضی ّستٌس  ٍ ،پطٍغُ ّایی تطای هسیطیت ّوعهاى زض هٌاعك جغطافیایی گستطزُ زاضًس،
هطرص هیطَز وِ چگًَِ اعالػات هی تَاًٌس تسٍى زستطسی تِ زازُ ّای ایوٌی جوغ آٍضی ضسُ ٍ شذیطُ ضسُ تِ عَض ذَزواض
اظ تیي تطًٍس.
زاًص لسضت است ٍ ،زازُ ّای ایوٌی لَی ،اٍلیي لسم تطای ضٌاسایی ضفتاضّای ًاایوي یا ػازات ایوٌی ضؼیف هیثاضٌس ٍ تصحیح
آًْا اظ عطیك هساذالت ضفتاضی  ،هىالوات یه تِ یه ٍ یا گفتگَّای گطٍّی اهىاى پصیط است.
ٍالؼیت ایي است وِ تیطتطیي حَازث ٍ تصازفات یا ایٌىِ زض ظْط ضخ هی زٌّس ٍ یا ٍلتی وِ واضگطاى ػجلِ هی وٌٌس تا یه
پطٍغُ ضا تِ هَلغ تِ اتوام تطساًٌس ،وِ ایي حالت تیطتط زض پایاى پطٍغُ ضخ هیسّس .چٌیي اعالػاتی تِ صٌؼت اجاظُ هی زّس تا
ضٍضْای ایوٌی ٍ تطًاهِ ّای آهَظضی آگاّاًِ تط ٍ ّسفوٌس ضا تَسؼِ زّس.

 -۱فىايری َای ایمىی در ساخت ي ساس
في آٍضی ّای هسیطیت ضیسه ٍ ایوٌی زض ساذت ٍ ساظ  ،ظهاى پاسد تِ صسهات احتوالی ضا تْثَز هیثرطٌس ٍ تاػج صطفِ جَیی
زض ّعیٌِ ّای گطاى ٍ غیط ضطٍضی تیوِ هیطًَس .یه سایت واضی ایوي تط  ،یه سایت واضی هَفك تط است.
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صسهات ووتط زض سایت ،تیاًگط ایي هَضَع هیتاضس وِ واضوٌاى هیتَاًٌس ٍلت تیطتطی ضا صطف واض وطزى ٍ تْثَز تْطُ ٍضی
وٌٌس .تا استفازُ اظ تىٌَلَغی هٌاسة ،ضطوتّای ساذتواًی هیتَاًٌس تِ تْثَز ضضایت واضوٌاى ازاهِ زازُ ٍ زض ػیي حال ویفیت
ولی ٍ سَز آٍضی پطٍغُ ٍ ّوچٌیي ضْطت ضطوت زض صٌؼت ضا افعایص زٌّس.
تطاساس جسیستطیي سطضواضی هصسٍهیت ّای وطٌسُ حطفِ ای ،ساذت ٍ ساظ یىی اظ وطٌسُ تطیي هطاغل است .ایي اهط زض
چٌس سال گصضتِ زض حال تغییط است ،ظیطا ضطوت ّا هتَجِ هی ضًَس وِ هیتَاى اظ فٌاٍضی تطای هحافظت تْتط اظ واضگطاى،
استفازُ وطز .زض ایٌجا چٌس ضٍش ٍجَز زاضز وِ اظ فٌاٍضی تطای ایوي ساظی واضّای زض حال اجطا زض پطٍغُّای ساذت ٍ ساظ
استفازُ هی ضَز:
 پْپاز ّا )(Drones سٌسَضّای َّضوٌس )(Smart sensors ٍالؼیت هجاظی )(Virtual reality -زستگاُّای پَضیسًی )(Wearable devices

 -۱-۲پُپاد َا )(Drones
تاظضسی ایوٌی لثل  ،حیي ٍ تؼس اظ ّط پطٍغُ ضطٍضی است .تا ایي حال  ،ضًٍس ساذت ٍ ساظ هی تَاًس ذغطات جسیسی ضا ایجاز
وٌس ّ ،وچٌیي زستطسی تِ تطذی فضاّا تا پیططفت واض زضَاضتط هی ضَز .پْپاز ّا هی تَاًٌس تِ عَض هَحطی زض سطاسط سایت
حطوت وٌٌس ٍ تا اًجام تاظضسی اظ ضاُ زٍض ٍ حتی زض صَضت حضَض واضگطاى ٍ تجْیعات  ،ترلفات یا ذغطات ضا تطریص زٌّس.
تِ جای تاظضسی اظ ظیطساذت ّا زض اهتساز تعضگطاُ ّای ضلَؽ  ،یا ذعیسى زض فضاّایی وِ زض حال ساذت ّستٌس  ،پْپاز ّا هی
تَاًٌس تِ ایي فضاّا فطستازُ ضًَس تا زازُ ّا ضا جوغ آٍضی وٌٌس .واضهٌساى تِ جای تطًاهِ ضیعی تطای تاظضسی ّای زٍضُ ای هی
تَاًٌس اظ فٌاٍضی پْپاز تطای زستیاتی ٍ تجعیِ ٍ تحلیل ّطچِ تیطتط سایت ساذت ٍ ساظ استفازُ وٌٌس .پْپاز ولیِ هَاضزی ضا وِ
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زض سایت ضخ هیسّس ،تِ واضتطاى اضائِ هی زّس .اظ ّوِ هْوتط ،پْپازّا تِ تین ساذتواى اجاظُ هی زٌّس تا اظ ّط گَضِ هیساى واض،
حتی زض هىاًْایی وِ اهىاى زستطسی تِ آًْا ٍجَز ًساضز  ،اعالػات وسة وٌٌس .پْپازّا هی تَاًٌس اهٌیت سایت ضا تِ سغح
واهالً جسیسی تطساًٌس .اهىاى ًظاضت هحل ساذت ٍ ساظ اظ ضاُ زٍض یه لسم تعضي تِ سَی یه ضًٍس ساذتواًی ایوي تط ٍ واضآهس
تط است.

 -۱-۱سىسًرَای ًَضمىد )(Smart sensors
زض پطٍغُّایی وِ اهىاى هسوَهیت اظ اظتست ٍ یا سوَم زیگط ٍجَز زاضز ،سٌسَضّای َّضوٌس زض سطتاسط هحل واض ًصة هی
ضًَس ٍ زائواً زض حال آظهایص َّا ّستٌس تا اظ اهٌیت آى اعویٌاى حاصل وٌٌس .اگط آظتست یا سوَم زیگط زض سغح ذغطًاوی
لطاض زاضتِ تاضس ،سٌسَض واضگطاى ضا آگاُ هی وٌس ٍ آًْا هی تَاًٌس لثل اظ ایٌىِ آسیة جسی ٍاضز ضَز ترلیِ ضًَس.
سٌسَضّای سایت زض تسیاضی اظ هَاضز هفیس ّستٌس .آًْا واضگطاى ضا ایوي ًگِ هی زاضًسّ ،عیٌِ ّا ضا واّص هی زٌّس ٍ تا جوغ
آٍضی زازُ ّا ٍ تجعیِ ٍ تحلیل آىً ،یاظّای ساذت ٍ ًگْساضی ضا پیص تیٌی هی وٌٌس.
احساث ظیطساذتْایی هاًٌس تًَلْا ٍ هؼازى ،تِ زلیل ضطایظ ساذت ٍ ساظ ًاپایساض ٍ غیط لاتل پیطثیٌی ،ضًٍسی پیچیسُ است.
هَلؼییت زلیك ٍ ضزیاتی واضگطاى زض ظهاى ٍالؼیی تطای وٌتطل ایوٌی هٌاعك ذغطًان ٍ تطریص هحل زلیك افطاز تِ زام افتازُ
زض صَضت تطٍظ حازحِ هیتَاًس تسیاض هْن تاضس[1] .

یىی اظ ػلل اصلی تطذی اظ تیواضیْای ضغلی ،زض هؼطض لطاض گطفتي تیص اظ حس هجاظ زضجِ حطاضت تاال ٍ ضعَتت زض هحیظ واض
هیتاضس ،وِ تِ عَض هستمین تِ ٍضؼیت ضٍاًی واضوٌاى ٍ ًْایتا ضٍی پطٍغُ تاحیط ذَاّس گصاضت ٍ ایي اهط ذغط حَازث ایوٌی زض
ساذت ٍ ساظ ضا افعایص هیسّس .تٌاتطیي هسیطیت تْساضت ٍ ایوٌی واضگطاى ،ترص هْوی اظ هسیطیت ایوٌی ساذت ٍ ساظ است.
فٌاٍضیّای هثتٌی تط سٌسَضّای َّضوٌس ،تستط جسیسی ضا تطای هسیطیت سالهت ٍ ایوٌی واضگطاى فطاّن هیوٌس[1] .
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 -۱-9ياقعیت مجاسی )(Virtual reality
تسیاضی اظ ضطوتّا تا تِ اهطٍظ زض آهَظشّای ایوٌی اظ ضٍشّای استاًساضز هطسَم استفازُ هیىٌٌس .فٌاٍضی ٍالؼیت هجاظی
) (VRوِ صس زض صس تی ذغط است ،یه هحیظ ساذت ٍ ساظ زلیك ضا تاظفطیٌی هیىٌس ،وِ زض ایي هحیظ هیتَاى تواهی
آهَظشّای ایوٌی الظم ،تطای واضوٌاى ضا تِ عَض تی ذغط اًجام زاز.
سایتّای ساذت ٍ ساظ واتَسی تطای سالهت ٍ ایوٌی تِ حساب هیایٌس .اظ تلفات هحل واض تِ عَض ول ،تیص اظ یه چْاضم زض
صٌؼت ساذت ٍ ساظ اتفاق هیافتس .ػالٍُ تط ایي ،جطاحتّای ًاضی اظ واض ٍ صسهات تلٌس هستی وِ تِ واضوٌاى ٍاضز هیطَز ،جع
هسائل ایوٌی سایت هیثاضٌس .هْوتطیي هعیت ٍ تطتطی استفازُ اظ ضثیِ ساظی سِ تؼسی ٍ ٍالؼیت هجاظی زض پطٍغُّای ػوطاًی،
ایوٌی ضًٍس آهَظش است .اس تفازُ اظ ایي هسل ّا ،هعایایی ضا اضائِ هیسٌّس وِ حتی تصَض آًْا تطای استفازُ زض آهَظش ایوٌی تِ
شّي ذغَض ًویىٌس.
هَلؼییتّا ٍ فطایٌس ّای پیچیسُ ،زض ایي هحیظ تاظفطیٌی هیطًَس ٍ تِ واضوٌاى اهىاى توطیي زض ایي ضطایظ ضثیِ ساظی ضسُ
زازُ هیطَز .تِ ػٌَاى هخال واضوٌاى هیتَاًس تسٍى ذغط سَذتگی ،جَضىاضی ضا اًجام زٌّس .ذسهات فٌی ٍ آهَظضی اضائِ ضسُ
زض هحیظ هجاظی ،تِ واضتطاى اهىاى هیسّس تا تجطتِ واهلی اظ هحیظ واضی ٍالؼی تسست آٍضًس .آهَظش ایوٌی ساذت ٍ ساظ ،تِ
لغف ٍالؼیتّای هجاظیّ ،طگع واهل تط ٍ زلیك تط ًثَزُ است.
 VRزض آهَظش ایوٌی ،هعایای چطوگیطی ضا تِ ضطوتّای ساذتواًی هیسّس .تطای تسیاضی اظ ضطوتّای ساذتواًی ،آهَظش
ایوٌی ٍ اًتمال آًچِ زض حالت ٍالؼی زض سایت اتفاق هیافتس (سٌاضیَّای ٍالؼی هحل واض) تسیاض زضَاض ٍ تمطیثا غیطِ هوىي است.
تا استفازُ اظ  ، VRیه ضطوت ساذتواًی هیتَاًس سٌاضیَ ّای ٍالغ گطایاًِ ضا زض یه هحیظ سِ تؼسی هجاظی ایجاز وٌس ٍ زض
ایي حالت هْاضت ّای تیطتطی تطای ضطایظ پیچیسُ تط ،لاتل اًتمال هیتاضس .اظ ذیاتاى ضْطی ضلَؽ گطفتِ ،تا حَهِ گستطزُ
ضْط ،ضطایغی وِ واضوٌاى ،ذَز ضا زض حالت ٍالؼی پیسا ذَاٌّس وطز ،لاتل تىطاض ٍ ضثیِ ساظی هیتاضس.
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 -۱-4دستگاٌَای پًضیدوی )(Wearable devices
پَضیسًی ایوٌی ّ ،ط ٍسیلِ ایوٌی یا لثاسی است وِ تِ ایوٌی واضگطاى ووه هی وٌس .پَضیسًی ّای زاضای سٌسَض تِ احتوال
ظیاز زض سالْای آیٌسُ تِ تجْیعات استاًساضز هحافظ ضرصی ( )PPEزض سایت ّای ساذت تثسیل ذَاٌّس ضس .ایي سٌسَضّا
اهىاى ضزیاتی ٍ ًظاضت آساى تط ٍضؼیت پطسٌل ٍ ،زستطسی تِ اعالػات ػالئن حیاتی آًْا ضا تطای ضػایت تْساضت ٍ ایوٌی فطاّن
هیوٌس.
ایي زستگاُ هوىي است تِ صَضت یه ساػت َّضوٌس تاضس وِ هَلؼیت هىاًی واضهٌساى ٍ ػالئن حیاتی ضا زض ظهاى ٍالؼی
ضزیاتی وٌس ،یا یه جلیمِ َّضوٌس پیچیسُ تاضس وِ تا زاضا تَزى یمِ ویسِ َّا ) (Air bagاظ واضگطاى زض تطاتط سمَط،
هحافظت وٌس.
تا استفازُ اظ سٌسَضّا ٍ زستگاُ ّای  ، GPSپَضیسًی ّا هىاى یاتی واضگطاى ضا زض صَضت تطٍظ حازحِ آساى تط هی وٌٌس ٍ لازض
تِ اًتمال اعالػات حیاتی زض ظهاى ٍالؼی ّستٌس.
تِ ػٌَاى هخال ،زازُ ّای ایوٌی زض ظهاى ٍالؼی ) (Real timeاظ یه زستگاُ پَضیسًی  ،تِ یه سطپطست ایوٌی اجاظُ هی زّس
وِ یه ضفتاض ذغطًان هاًٌس پطیسى تِ یه گَزال زض هماتل استفازُ اظ پلِ ّا ضا ضٌاسایی وٌس .زض ایي هَلؼیت ،سطپطست زض یه
هىالوِ تعضي زضتاضُ ایوٌی تِ واضوٌاى اذغاض زازُ ٍ تا ضٌاسایی ضفتاض هراعطُ آهیع ٍ اصالح آى اظ عطیك زازُ ّا ضیسه ضا
واّص هیسّس.

 -9وتیجٍگیزی
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