
 ي كشاورز و ادواتها ماشين ايمنيه ين ناميآ

  باسمه تعالي

 :هدف 

و  نيـروي انـساني       صيانت همچنينونيروي كار   ايمني و حفاظت     سطح    و ارتقاء   منظور تأمين  به

 و پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جـاني و خـسارت مـالي در فعاليـت     منابع مادي كشور  

 قـانون كـار     85مقررات اين آيـين نامـه بـه اسـتناد مـاده             .كشاورزيهاي مرتبط با ماشين هاي      

  .جمهوري اسالمي ايران تدوين گرديده است

   تعاريف-فصل اول 

و جهت عمليات كـشاورزي      داراي موتور بوده و    اطالق مي شود كه   ماشين هايي   به   :ماشين هاي كشاورزي  

  . بكار گرفته مي شوند محصولجابجايي برداشت و ،،داشت، كاشت آماده سازي زمين نظير كارهايي ايبر

سـوار،نيمه سـوار و     ( كـه بـه طـرق مختلـف         موتور اطالق مي شـود     ه هاي فاقد  به دستگا  :ادوات كشاورزي 

 محصولبه ماشين هاي كشاورزي متصل شده و عمليات مختلف كاشت،داشت،برداشت و جابجايي  )كششي

  .را انجام مي دهند

مين انجـام مـي    هستند كه عمليات آماده سازي را قبل از كشت برروي زدستگاه هايي :خاك ورزيادوات 

 .د مانند گاو آهن ،ديسك و هرسدهن

  .غيره را انجام مي دهند  و  نشاء، هستند كه عمليات كاشت بذردستگاه هايي :ماشين هاي كاشت
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 هستند كه پس از كاشتن دانه ها و ساير محصوالت تا زمان برداشت محـصول       دستگاه هايي   : داشت ادوات

مانند ماشين هاي تنك كن، كود پاش       ي دهند   ، عمليات نگهداري ، كودپاشي و سمپاشي مزرعه را انجام م          

  .و سم پاش

 ،بسته بندي، سطح مزرعه محصول از هستند كه عمليات برداشت دستگاه هايي  : برداشتماشين ها و ادوات 

 ، كمباين ها ، علوفـه       بسته بندها ، ساقه كوبها      از قبيل  .مي دهند يا چند عمليات را با هم انجام         و خرمنكوبي

  .خردكن ثابت

 بكـار انـداختن   ،ماشين هاي متحـرك ،   كشيدن ادواتبراي چند منظوره اي است كه هاي ماشين: و تيلرر كتوترا

  . به كار مي روندماشين هاي ساكن و يا قابل حركت به كمك تسمه و فلكه و محور تواندهي

تـور   را از موتـور تراك      الزم ه مخصوصي است كه نيروي محرك     گردندهمحور   :  )P.T.O(محور تواندهي   

  . ها ويا ادوات كشاورزي منتقل مي نمايد گرفته و به ماشين

  كه در صورت برخورد خيش به مانع ،         خيش به گاوآهن     اتصال  نگهداري   برايقطعه اي است     :يبرش نپي

  . و واژگوني تراكتور مي گرددشده و مانع از بلند شدنود را از دست داده و بريده مقاومت خ

 كه روي محور انتقال دهنـده نيـرو قـرار مـي گيـرد تـا از                   است پوششي :) P.T.O(سپر دوار محور اتصال     

  . با محور جلوگيري نمايدبرخورد انسان
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   عمومي مقررات–فصل دوم 

 بايد آموزش و مهارت الزم را       دها و ادوات كشاورزي استفاده مي نماين        اشخاصي كه از ماشين     كليه -1ماده  

    .ديده باشند

  .مه ويژه از مراجع ذيصالح براي كار با ماشين هاي كشاورزي موتوري الزامي است داشتن گواهينا-2ماده 

 مـورد   قبل از هر گونه عمليات كـشاورزي       بايد   ماشين هاي كشاورزي و ادوات آن      كليه قسمتهاي    -3ماده  

  .بازديد قرار گيرد

 انتقال   هاي پيچمار  ورنجي ز ودنده   ، چرخ تسمه فلكه ازقبيل   مواد و  كليه قسمتهاي انتقال دهنده نيرو     -4هماد

داشته باشد    براي كارگر وافراد   حادثهاز ماشين ها كه امكان ايجاد        امثال آنها وهمچنين قسمت هايي       موادو

 حفاظت در مقابل وسـايل انتقـال نيـرو    ضمنا رعايت مفاد آيين نامه. باشدبايد داراي حفاظ مناسب و موثر

  .باشد در اين زمينه الزامي مي 13 40  /4 /21مصوب 

 يهاماشـين ادوات   وجداسـازي     اتـصال  ،تنظـيم   ،   ،نظافت، سرويس  تعميرانجام عمليات     قبل از   - 5ماده  

  .نمودرا به طور اطمينان بخشي متوقف و بي حركت بايد آنها كشاورزي 

نده يا ساير اتصاالت مـدتي بـه        عد از خاموش كردن ماشين محور چرخ       كه ب  و ادواتي  ها  در ماشين  -6ماده

 . امكان پذير نباشد قسمتهاي خطرناك آندسترسي به تا توقف كامل  بايد ادامه مي دهندحركت خود

 طبـق   بايـد   وادوات آن  كـشاورزي ي  هـا  ، تنظيم و سرويس ماشين     تعمير عمليات بهره برداري،   -7ماده  

 .انجام گيرداشخاص ماهر  اصول ايمني و توسط دستورالعمل شركت سازنده و با رعايت

 هاي مجاز كه توسـط شـركت        حلغيراز م  ها و ادوات كشاورزي،     ماشين بر روي ن افراد     سوار شد   – 8ماده

  . ممنوع است، شده تعبيهسازنده
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 شركت سازنده اسـتفاده      هاي  دستورالعمل  كاربري و    مطابق با بايد    را  كشاورزي ها وادوات   ماشين -9ماده

 .نمود

 داخل   افراد در  وجود عدم  كار با ماشين ،از      ماشين كشاورزي مكلف است قبل از شروع به          راننده – 10ماده  

 . خطر اطمينان حاصل نمايدومحدوده مخازن و محفظه ها

 .دن به خاموش كننده هاي دستي مناسب مجهز گردد باي هاي كشاورزي  ماشين-11ماده

 هقف كامل ماشين اطمينان حاصل نمود      نسبت به تو    پس از اتمام كار    بايدماشين كشاورزي    راننده   -12ماده  

  .و سوييچ آن را بردارد

ا رعايت اصول ايمني و      ب د باي شيب تپه ها و زمين هاي داراي اختالف سطح        مليات كشاورزي در     ع - 13ماده  

 . صورت گيرددستورالعمل شركت سازنده

   .ردد با رعايت اصول ايمني و تامين روشنايي مناسب انجام گدعمليات كشاورزي در شب باي- 14ماده 

در نزديكـي خطـوط انتقـال نيـروي         و يا حمل ونقل آنهـا        كشاورزي   هايماشين  با   كار  هنگام -15ماده  

 . گرددعايت آنها رمقررات مربوط به حريم قوانين و بايد ،آب،گاز و نفتبرق

 مـي   كه نياز به روشن بودن ماشين      هاي كشاورزي  ماشينادوات   زيجدا سا  اتصال،تنظيم و  هنگام -16ماده

  .ستورالعمل هاي شركت سازنده الزامي است،رعايت اصول ايمني و دباشد

هاي كشاورزي با استفاده      ادوات و ماشين    و ايستايي   و سرويس، بايد پايداري    ،تنظيم هنگام تعمير  -17ماده  

 .مناسب تامين گردد ايمن واز تجهيزات

ـ     فشار كردنزاد  قبل از ترك يا خاموش نمودن ماشين ها و ادوات كشاورزي آ            -18ماده   ه  هيـدروليك كلي

  .ادوات و متعلقات براي قرار گرفتن در پايين ترين حد و نزديكترين فاصله با سطح زمين الزامي است
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بايـد از وزنـه     ،  ادوات سوار شونده   هاي كشاورزي در حالت اتصال      حفظ پايداري ماشين   بمنظور- 19ماده

  .هاي تعادلي مطابق با دستورالعمل هاي شركت سازنده استفاده نمود

 .استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب با نوع كار الزامي است –20ماده 

  مقررات اختصاصي -فصل سوم

  .تراكتورالزاميست تواندهيدرباالي محور استفاده ازسپراصلي وحفاظ مخصوص- 21ماده

 .قفل شوندديگريكبه  پدال هاي ترمزد بايمجازومعابرجاده هارانندگي تراكتوردرام هنگ-22ه ماد

  . هاي برشي استاندارد صورت گيرد از پينبا استفاده  ادوات كششي به تراكتور صرفا بايد اتصال-23 ماده

   خودداريدپشت آن بايدرمنطقه خطرو از قرار گرفتن  دوار هايهنگام كارخاك ورز -24هماد

 .شود 

در  هنگام عمليات خاك ورزي توسط گاو آهنهاي دو طرفه و در زمان تعويض خيشها قرار گرفتن                   -25ماده  

  .محدوده چرخش خيش ممنوع است 

 ميـزان بـذر از      بررسي دهانه مخزن بسته بوده و       د در حال كار است باي      كاشت كه ماشين   مادامي –26ماده

 .كار ممنوع است طريق دريچه هاي مخصوص انجام گيرد و استفاده از دست براي اين

 پس از   دين هاي دروگر شانه اي باي      جمع شده در مقابل شانه برش ماش        وضايعات  تميز كردن علوفه   -27هماد

 .نمودن آن انجام پذيردتوقف كامل دستگاه و خاموش 

 .ممنوع مي باشد تحت هر شرايطي، قرار گرفتن افراد در مقابل شانه برش ماشين دروگر -28ماده

هنگـام  ر   د هـا وادوات كـشاورزي      ماشـين  حركت و فعاليت  ايستادن و تردد افراد در محدوده        –29ماده  

 .منوع است م،كار
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 با استفاده از وسيله مناسبي از چـرخش         د باي ، خرد كن   هاي  ماشين ي تنظيم تيغه هاي برش     هنگام -30ماده  

 .ناخواسته تيغه ها جلوگيري شود

 و مطابق با دستورالعمل هاي شـركت         مطمئن  سرعت  با  هنگام پربودن مخزن دانه كمباين بايستي      -31ماده  

 .نمودحركت  سازنده

 برداشت محصول از تپه هايي با شيب تند بايستي از كمباين هايي مجهز بـه سيـستم تـراز                     هنگام -32ماده

 .ود استفاده ش خودكاركننده

ـ  به هنگام خاموش      بايد  ماشين كه در ارتفاع كار مي كنند       قسمتهايي از  -33ماده   ودن دسـتگاه بـروي     نم

  .زمين قرار گيرد

 محصول در ماشين ها و ادوات كشاورزي بايـد بـه            دهانه هاي ورودي و خروجي مواد اوليه يا        -34 ماده

  . محدوده خطر امكان پذير نباشدبدن بهاعضاي   ودرگيرينحوي باشد كه ورود

 كه در اثر كار كردن احتمال داغ شدن آنهـا وجـود              از ماشين و يا ادوات آن      هايي كليه قسمت -35 ماده

  . جلوگيري به عمل آيد احتماليدارد بايد مرتبا بازديد و سرويس گردد تا از بروز آتش سوزي

 تا از باز شدن آن ها در        تجهيز شوند بازوهاي تاشو در ادوات كشاورزي بايد به قفل كن مكانيكي           -36ماده

   .زمان حمل و نقل جلوگيري نمايد

 ساير مقررات-چهارمفصل 

ات راهنمـايي و    مطابق با قوانين و مقـرر      د متصل به تراكتور باي    تخليه تريلر بارگيري و    حركت ،  -37 ماده

  .پذيردصورت رانندگي 
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 مـي   براي اتصال به ادوات كشاورزي به كار       كههيدروليك  فشار،لوله ها واجزاي تحت      شيلنگها -38 ماده

  .به روش مطمئن و ايمن محافظت گردند  مرتبا بازديد وبايدروند 

، چراغ گردان بـراي      عقب، آينه هاي بغل     دنده به بوق هشدار دهنده   بايد  كشاورزي  هاي   ماشين -39ماده

  . باشندساير تجهيزات هشداردهنده مجهزاستفاده در شب و

  براي اسـتفاده كـاربر     قابل تنظيم ) حمايل( بايد داراي يك بند مهار     موتوري دستگاههاي شاخه بر   -40ماده

 .باشد

و  استفاده مي شوند بايد مجهز بـه اشـپيل           پين هايي كه براي اتصال ماشين هاو ادوات كشاورزي        -41ماده

   .گيره ايمني باشند

  .د سپر دوار محور مجهز باش بهدباي اتصال محور تواندهيهر گونه  -42ماده 

  . استفاده از مالبند تراكتور مجاز استبراي كشش ادوات كشاورزي صرفا-43ماده 

و عالئـم   كتور متصل مي شوند بايـد بـه چـراغ ترمـز           ي كه به عنوان دنباله بند به ترا        تريلرهاي -44ماده  

  . مجهز باشنداردهندههشد

،بايد ماشـين   در صورت عدم وجود كابين ايمن و استاندارد و به منظور حفظ جان راننده تراكتور              -45ماده

  .مجهز باشد) راپس(به چهار چوب حفاظتي 

  .ست ارعايت وزن،ارتفاع و جوانب مجاز بار در تريلرها الزامي -46ماده

  .بار مجاز بايد روي بدنه تريلر حك گرددميزان بار قابل حمل و همچنين ارتفاع -47ماده

 خـوردن، آشـاميدن      :از انجام امـور ذيـل     بايد  كارهاي كشاورزي در هنگام       رانندگان ماشين  -48ماده

ث عدم تمركز    و هرگونه شوخي واعمال غير ايمن كه باع        استراحت،ال دخانيات ،صحبت با تلفن همراه       ،استعم
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وع به كار يا در حين كار،استفاده از داروهاي خواب آور ممنوع            ضمنا قبل از شر   .مي گردد،خودداري نمايند  

  .است

تريلر هاي مخصوص حمل بار كه با تراكتور كشيده مي شوند بايد به پايه هاي نگهدارنده مناسـب                  -49ماده

  .مجهز باشند

قانون كار جمهوري اسالمي ايـران، كليـه دارنـدگان ،توليـد كننـدگان                88با عنايت به ماده     -50ماده

هاي كشاورزي مكلف به رعايت اسـتاندارد        فروشندگان ،عرضه كنندگان و بهره برداري كنندگان از ماشين        ،

 .مي باشند مربوطههاي   وحفاظتي در ماشيند ايمنيرو موا توليد

 مقررات اين آيين    تـايـعت ر مسئولي ران،ـجمهوري اسالمي اي  كار   انونـ ق 95تناد ماده   ـاسه  ب-51ماده

 توجـه كارفرمـا بـه        ليل عدم  ثه به د  دحا  هرگونه    فرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع      امه بر عهده كار   ن

  .مي باشد  وارده،مكلف به جبران خسارات الزامات قانوني

 قانون كار در    91 و  85 و به استناد مواد      اده تهيه  م  51وفصل    4رين نامه مشتمل ب   يين آ ا

 و در تــاريخ دوين تــشــوراي عــالي حفاظــت فنــي 2/11/1387سه مــورخ ـــجل

 .وزير كار و امور اجتماعي رسيده است   به تصويب27/12/1387


