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چکيده
زمينه و هدف :با پيشرفت صنعت در اثر عدم دقت و پيش بيني هاي الزم ،مشکالت بي شماري پديد آمده که اين مشکالت از يک طرر
باعث آلود گي هاي زيست محيطي و از طر ديگر سبب بروز خطرات و حوادث ناشي از عمليات معرد کراري و بيمراري هراي شررلي در
محيط کار شده است .با توجه به اينکه غالب فعاليت ها در واحد ترليظ مجتمع معدني گل گهر سيرجا مربوط به کار در شررايط ريسرک
مي باشند  ،ارزيابي ريسک ،رعايت الزامات و موارد ايمني ،بهداشتي و زيست محيطي جهت حفظ امنيرت و سرالمت کارکنرا و همننرين
جلوگيري از آلودگي محيط زيست امري ضروري و واجب است .
روش بررسی :اين تحقيق با استفاده از روش ( JSAآناليز ايمني شرل) ابتدا به شناسايي و مشخص کرد خطرات مررتبط برا هرکردام از
شرل ها با تو جه به وظايف موجود در هر شرل پرداخته و سپس به ارزيابي و بررسي ميزا مواجهه کارکنا برا خطررات شناسرايي شرده ،
احتمال وقوع حوادث و شدت پيامد حوادث مي پردازد  .در نهايت براي حذ يا کاهش سطح ريسک هرکدام از خطرات شناسايي شده راه
حل هاي کنترلي پيشنهاد شده است.

( -*1مسوول مکاتبات) :مسوول محيط زيست ،واحد  ،HSEشهرداري سيرجا  ،ايرا .
 -2عضو هيات علمي رشته محيط زيست ،گروه مديريت محيط زيست ،دانشکده انرژي و محيط زيست ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي،
تهرا  ،ايرا .
 3و  -4کارشناسي ارشد رشته مديريت محيط زيست ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندرعباس ،ايرا .
 -5دکتري رشته مديريت محيط زيست ،گروه مديريت محيط زيست ،دانشکده انرژي و محيط زيست ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي،
تهرا  ،ايرا .

يافتهها :در بخش تعميرات و نگهداري اين واحد  12شرل خطرساز مشخص و خطرات هريک شناسايي و ارزيرابي شرد و نيرز راه حلهراي
کنترلي پيشنهاد گرديد .پس از بررسي و ارزيابي ريسک و محاسبه سطح ريسکهاي موجود در واحد مذکور ،نتايج حاصله مشخص کرد کره
تکنسين بخش تعميرات و نگهداري الينرها از نظر تعداد ريسک با داشتن  11ريسک داراي رتبه نخست مري باشرد .تکنسرين تعميررات و
نگهداري ديسک فيلترها از نظر تعداد ريسک با داشتن  7ريسک داراي کمترين ميزا خطر مي باشد.
بحث و نتيجهگيری :مهمترين راه حلهاي کنترلي ارائه شده آموزش کارگرا  ،باال برد سطح آگهي آنها از خطرات  ،نظرارت مسرتمر برر
کار آنها و بهبود سيستم مديريت ايمني و بهداشت شرلي مي باشد.
واژههای کليدی :خطر ،ريسک ،حادثه ،ايمني ،شرل ،معد سنگ آهن.
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Abstract
Background and Objective: With advances in technology and the provision of care, numerous
problems have emerged yet. On the one hand, these problems have led to environmental pollution and,
on the other hand, have created risks of mining accidents and occupational diseases in the workplace.
Since most of the activities in the concentrative unit of Sirjan Gol-E-Gohar Iron Company unit are
considered working in a risk condition, it is essential to observe safety, and environmental and health
issues and requirements to guarantee the security, health of the personnel and also to prevent
environmental pollution.
Method: In this study, using the JSA (Job Safety Analysis) method, first, the risks associated with
each the job depending on the performed task were identified. Next, the employee exposure to risks,
the probability of the risk of accidents, and the intensity of accident consequences are assessed.
Finally, control solutions was proposed to eliminate or reduce any risks level.
Findings: 12 hazardous jobs were determined, the associated risks were assessed, and control
solutions were suggested. After risk assessment and calculating the risks level in the mentioned
company, the results indicated that the liner maintenance technician with 18 risks ranked the first and
the disc filters maintenance technician with 7 risk ranked as a person with the lowest risk.
Conclusion: Training of the workers, increasing awareness of the risks, continuous monitoring of
their work, improving the occupational safety and health management system are the main control
solutions.
Keywords: Hazard, Risk, Incident, Safety, Job, Iron Ore.
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مقدمه
با پيشرفت فناوري و افزايش کاربرد ماشرين آالت ،رونرد توليرد

يا بالقوه در هر فرآيند يا شرل است .هد اصلي از اجرراي ايرن

ريسک و احتمال بروز حوادث در محيطهاي صنعتي فزوني يافته

تکنيک  ،يافتن روشي ايمن جهت انجرام شررل و پيشرگيري از

است ( .)1در حال حاضر در حدود  2/6ميليارد نفر نيرروي کرار

حوادث است ( .)12آناليز ايمني شرلي ) (JSAيک عنصر بسيار

در سطح جها مشرول به کار هسرتند و سراالنه حردود هرل

مهم در سيستم مديريت ريسک محسو مي شود  ،اين تکنيک

ميليو نفر بر اين تعداد افزوده مي شود  75 .درصد ايرن افرراد

يک روش پيشگيرنده براي کسب اطمينا از وجود درجه قابرل

در کشورهاي در حال توسعه مشرول بره کرار هسرتند ( .)2هرر

قبولي از ايمني و بهداشت در محيطهراي کراري بشرمار رفتره و

ساله ميليونها نفر د ار جراحت نراتوا کننرده و صردها نفرر در

راهي را براي شناسرايي خطررات مررتبط برا شررل و همننرين

محل کار کشته مي شوند (.)3

تعيين اقدامات کنترلي فراهم مي آورد  .اين فرايند شامل آنراليز

حوادث کاري يک مشکل جردي را در جامعره مرا تشرکيل مري

دقيق کليه وظايف موجرود در يرک شررل  ،شناسرايي خطررات

دهند و پيامدهاي مهمي از نظر روانري  ،سرالمتي  ،اجتمراعي ،

بالقوه ايمني و بهداشت در هر مرحله و تعيرين مکانيسرم هراي

اقتصادي و سازماني دارند ( .)4به نظر مي رسرد کره رفتارهراي

عملي و کاربردي براي حذ و يا کنترل خطرات شناسايي شده

ناايمن ترکيبي از تعردادي فاکتورهرا اسرت کره شرامل شررايط

است (.)13

انسرراني و جنبرره هرراي محيطرري در انجررام وظررايف سرراختاري

فرآيند ترليظ در مجنمع سنگ آهن گل گهر سريرجا هماننرد

است( .)5تکرار حوادث مي تواند باعرث اسرترس بيشرتر بيشرتر

ساير محيط هاي صنعتي به دليل ماهيت و نروع فعاليرت هرا برا

کارکنا و احساس عدم امنيت شرلي براي آنها شود (.)6

مخاطرات مختلفي از نظر ايمنري ،سرالمت ،بهداشرت و محريط

در همين راستا وجود محيطهاي کاري ايمن يکري از مهمتررين

زيست همرراه مري باشرد ،درنتيجره امکرا آسريب بره انسرا ،

مؤلفه هاي الزم براي رسيد به بهبود مسرتمر و بهرره وري بره

تجهيزات و محيط زيست ،درصورت وقوع حادثه ،وجرود دارد .از

شمار مي رود (.)7

اين رو مطالعه کنوني درزمينه ارزيابي و بررسي خطر ايمني ،برا

شناسايي و ارزيابي ريسکها و مخاطراتي که سرالمتي فررد را در

هد شناسايي مخاطرات احتمالي ،تخمين ميزا خطر ،کنترل

حين انجام کار تهديد مي کنند زير بنايي ترين بخش در بحرث

و کرراهش سررطح خطررر و در راسررتاي حفررظ سررالمت پرسررنل،

ايمني و بهداشت شرلي است .زيرا براي کنترل يا حذ عوامرل

تجهيزات و سرمايه به انجام رسيد.

خطر ابتدا بايد آنها را شناخت (.)1

مواد و روشها

با شناسايي دقيق و کامل خطرات موجرود در محريط کرار مري

در اين پژوهش پس از انجرام مطالعرات کتابخانره اي و مقراالت

توا راهکار کنترلي صحيح و مناسب را براي حرذ يرا کراهش

مربوط در زمينه مورد مطالعه  ،به منظور جمرع آوري اطالعرات

حوادث ناشي از کار و افزايش ايمني و بهره وري انتخرا کررد

پايه به مجتمع سنگ آهن گل گهر سريرجا مراجعره شرد  ،برا

(.)9

توجه به گستردگي واحدها و فعاليت هاي ايرن مجتمرع ،واحرد

اقدامات کاهش ريسک موثر و پيگيرري آنهرا نيازمنرد مرديريت

ترليظ جهت آناليز ايمني شرلي در اين مطالعه انتخرا گرديرد.

جدي مي باشد .مديريت ريسک فرآيند سيستماتيک شناسرايي

در اين واحد تا پيش از اجراي اين تحقيق مطالعه اي در زمينره

آناليز و پاسخگويي به ريسک پروژه مي باشد که در پي افرزايش

ارزيابي خطر بدين روش به انجام نرسيده بود..

و به حداکثر رساند احتمال و پيامدهاي حوادث مطلرو و بره

آناليز ايمني شرلي موثرترين تکنيرک برراي شناسرايي دقيرق و

حداقل رساند احتمال و عواقب اتفاقات نامطلو و با اثر منفي

کامل خطرات مي باشد که بر اساس آ هر شرل به تفکيک ريز

بر روي اهدا پروژه است (.)11

فعاليتهايش مورد بررسي قرار مي گيرد (.)14

يکي از راهکارهايي که بوسيله آ مي توا ارزيابي ريسک انجام

در اين واحرد ضرمن شناسرايي فراينرد توليرد در بخرش هراي

داد ( JSAآناليز ايمني شرلي) است ( JSA .)11روش مطالعه

مختلف ،مصاحبه با مسئولين مربوطه و نيز کارکنا و کرارگرا

دقيق و سيستماتيک جهت شناسايي و ارزيابي خطرات موجرود

کارخانرره  ،سرروابق و مسررتندات وقرروع و حرروادث شناسررايي و

بررسی مخاطرات شغلی با رويکرد ايمنی....
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اطالعات الزم جمع آوري گرديد  .باتوجره بره اطالعرات بدسرت

حاصل ضرر آيتمهراي  S1 * E2 * P3امتيراز ريسرک اوليره

آمده مقرر گرديرد از روش تجزيره و تحليرل ايمنري شررلي بره

خواهد بود  ،سپس با استفاده از جداول مربوط به سطح ريسرک

منظور ارزيابي ريسک واحرد ترلريظ اسرتفاده شرود .ايرن روش

 ،سطح ريسک را تعيين کررده و برر ايرن اسراس مشرخص مري

تکنيکي است که سرابقه اجرراي آ در کشرورهاي صرنعتي بره

سازيم که کدام بخش از فعاليتها سطح ريسک باالتري داشرته و

حدود سالهاي قبل از  1931مري رسرد JSA .مهمتررين ابرزار

نياز فوري تري به اجراي برنامه هاي کنترلي دارد (.)13

مديريتي موجود است که به حذ خطرات و کاهش جراحات و
جدول  - 0احتمال وقوع خطر )(P

حوادث محيط کار کمک مي کند و همننين با شناسايي خطاها
در فرايند توليد  ،بهره وري را افزايش مي دهد (.)9

)Table 1- Risk Probability (P

رديف

احتمال

درجه

)THA (Task Hazard Analysis) ٬ Job Analysis
معرو است [ . ]15يکي از مهم ترين نقاط قروت روش حاضرر

1

مکرر

5

تأکيد بر کار گروهي و افزايش ابتکار و نروآوري در اعضراي تريم

2

محتمل

4

11-5

کاري است .در همين راستا و به منظور شناسايي منابع خطر در

3

گاه به گاه

3

5-1

واحد ترلريظ مجتمرع سرنگ آهرن گرل گهرر سريرجا  ،گرروه

4

جزئي

2

1-1.1

کارشناسي براساس تخصرص و تجربره در ايرن زمينره تشرکيل

5

غير محتمل

1

کمتر از 1.1

اين روش بره نامهراي (SJA ( Safe ٬ JHA( Job hazard

گرديد.

تقسيم کرده  ،سپس بر اساس نتايج حاصل از مشاهده گونگي

خطراتي هستند که در سال
 11باريا بيشتر رخ ميدهند.

جدول  - 2ميزان مواجه )(E

با توجه به دستورالعمل روش آناليز ايمني شرلي در ايرن واحرد
نخست هر شرل را به ريز فعاليتهايي که در آ انجام مري شرود

تعريف

)Table 2- Exposure (E

تعريف

رديف ميزان مواجه درجه
1

بسيار باال

4

 1ساعت بيشتر

2

باال

3

 1-4ساعت

ايمني و شرح وظايف کارکنا به شناسايي کل مخاطرات موجود

3

متوسط

2

 4-1ساعت

در آ فعاليت توسط تيم کارشناسياقدام مي کنيم .

4

کم

1

کمتر از  1ساعت

انجام فعاليت از نزديک  ،گفتگو با اپراترور و مسرئول مسرتقيمي
که فعاليت  ،زير نظر او انجام مي شود  ،مطالعه دسرتورالعملهاي

به منظور ارزيابي خطر به روش آناليز ايمني شررلي ،الزم اسرت

جدول  -9شدت حادثه )(S

تا رتبه بندي شدت اثر ،رتبه بندي احتمال وقروع خطرر و رتبره
بندي ميزا تماس هريک از فعاليت ها و جنبه هاي آ مطرابق

)Table 3- Severity (S

رديف

احتمال

درجه

1

فاجعه بار

4

احتمال وقوع خطر و رتبره بنردي ميرزا تمراس ،و از محاسربه

2

بحراني

3

 61-11ميليو

حاصل ضر آ ها محاسبه مي گردد .در رابطه ذيل : P ،امتياز

3

مرزي

2

 111-11هزار

1

کمتر از  111هزار

با جداول مربوطه روش مزبور استخراج گردد .نحوه امتيازدهي و
الويت بندي خطرها توسط ارزيا انجام شده است .در اين روش
امتياز خطر براساس جداول رتبه بندي شدت اثرر ،رتبره بنردي

حاصل از جدول رتبره بنردي احتمرال وقروع خطرر : E ،امتيراز
حاصل از جدول رتبه بندي ميزا مواجهه و  : Sامتياز حاصل از

4

قابل
صرفنظر

تعريف
 61ميليو توما (ديه
فرد کامل)

جدول رتبه بندي شدت حادثه است.
1 - Severity
2 - Exposure
3 - Probability
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جدول  -4معيارهای تصميم گيری بر اساس سطح ريسک

تکنسين تعمييرات و نگهرداري ديسرک فيلترهرا از نظرر تعرداد

Table 4- Criteria for decision-making based on
risk level

ريسک با داشتن  7ريسک و از نظر سطح خطر در فعاليت هايي

رديف سطح ريسک

مانند تعويض سنسورها (از جهت استنشاق فيوم) برا امتيراز  6و

تعريف

1

باالتر از 45

2

بين 45-6

نامطلو

3

کمتر از 6

قابل قبول

تنظرريم سنسررورها (از جهررت سررقوط شررا) بررا امتيرراز  6داراي

غير قابل قبول

کمترين سطح خطر مي باشرد .نمونره اي از اقردامات اصرالحي
درخصوص تجهيزات و امکانات با ميزا خطر باال به شررح ذيرل
پيشنهاد مي گردد -1 :استفاده از کمربند ايمني و اجرراي دوره
هاي آموزش ايمني و بهداشرت  -2تعميرر ،نگهرداري مناسرب

نتايج

تجهيزات و تعويض قطعات فرسوده  -3استفاده از ماسرک هراي

در صنعت مورد مطالعه ،پس از شررح وظرايف ،مراحرل ارزيرابي

فيلتردار مناسب  -4نصب و راه اندازي سامانه غبارگيري جهرت

ريسک در بخش تعمييرات و نگهرداري ايرن صرنعت تکميرل و

کاهش غلظت گردوغبار و فيوم ها و تهويه هوا.

انجام گرديد .در بخش تعميرات و نگهداري  12شررل خطرسراز

با توجه به آننه که در روند مشاهدات بدست آمد بنظر مي رسد

مشخص و خطرات هريرک شناسرايي و ارزيرابي شرد و نيرز راه

که در موارد زياد کارگرا بي احتياط بوده و اسرتفاده از وسرايل

حلهاي کنترلي پيشنهاد گرديد  .پس از بررسي و ارزيابي ريسک

حفاظت فردي را جدي نگرفته اند و قوانين و مقررات ايمنري را

و محاسبه سطح ريسکهاي موجود در واحد مذکور ،نتايج حاصله

رعايت نکرده اند .

مشخص کرد که تکنسين بخش تعميرات و نگهداري الينرهرا از

با ارائه روش هاي کنترلي سعي مي شود که در مرحله اول از راه

نظر تعداد ريسک با داشتن  11ريسک و از نظر سرطح خطرر در

هاي اداري و مديريتي در کنترل خطرات و پيشگيري از حوادث

فعاليت هايي مانند برشکاري الينرهاي دهانه سرنگ شرکن (از

احتمالي بهره جست  ،بدين ترتيب مي توا اقدامات مفيدي در

جهت سقوط افراد) با امتيراز  36و تميرز کررد دهانره سرنگ

جهت بهبود و کاهش هزينه هراي سرنگين (ناشري از خسرارات

شکن (از جهت تماس با گردوغبار) با  24امتياز از ميرزا خطرر

جاني و مالي) انجام داد .به دليل محدوديت در اين مقاله تنها به

باالتري نسبت بره سراير مشراغل تحرت بررسري در ايرن واحرد

يک مورد از جداول محاسبه ريسرک کره مربروط بره تکنيسرين

برخوردار بروده اسرت و داراي رتبره نخسرت مري باشرد ،لريکن

تعميرات ديسک فيلترها مي باشد ،اشاره کرده ايم .

خوشبختانه ميزا خطر درحد غيرقابل قبول برآورد نمي شرود.
جدول -5جدول آناليز ايمنی شغلی ()JSA
)Table 5- Table of job safety analysis (JSA
انجام دهنده :سودابه شهبا
واحد :تغليظ
کارخانه :مجتمع سنگ آهن
شغل :تکنيسين تعميرات ديسک فيلترها

تاريخ 0931/0/94 :
خطر و
رديف

مراحل
انجام کار

جنبه

اثرات و

های بارز

پيامدهای

زيست

احتمالی

کنترلهای
موجود

ريسک
P

S

E

اوليه

اقدامات و
کنترلهای

ريسک
P

S

E

پيشنهادی

ثانويه

محيطی
تعويض
1

سنسورها
به وسيله
جوشکاری

-1-1
اشعه UV

-1-1-1
آسيب به
شم و
ناراحتيهاي
پوستي

استفاده
ازدستکش
و عينک
مناسب
جوشکاري

2

1

3

6

آموزش و
نظارت –
استفاده از
لباس
مناسب
استفاده از

1

1

3

3

اصالحات

بررسی مخاطرات شغلی با رويکرد ايمنی....
-2-1
الکتريسيته

-3-1
استنشاق
فيوم
-4-1
ارتفاع

-1-2
ارتفاع
تنظيم
2

-1-2-1
برق
گرفتگي

استفاده
ازدستکش
مناسب

-1-3-1
مشکالت
تنفسي

ماسک
جوشکاري

-1-4-1
سقوط و
آسيب به
پرسنل

کمربند
ايمني

-1-1-2
سقوط و
آسيب به
پرسنل

3

2

3

12

2

1

3

6

2

کمربند
ايمني

1

4

3

2

2

12

6

سنسورها
-2-2
الکتريسيته

تعويض
3

013

کيسه
های
سنسور

-1-3
ارتفاع

-1-2-2
برق
گرفتگي

-1-1-3
سقوط و
آسيب به
پرسنل

استفاده
ازدستکش
مناسب

کمربند
ايمني

3

1

2

3

2

2

12

6

وسايل
حفاظتي
فردي -
آموزش
آموزش و
نظارت
استفاده از
ماسک
تنفسي
مناسب و
تهويه
موضعي
موزش و
نظارت
ارائه
آموزشهاي
ايمني و
نظارت
آموزش و
نظارت
استفاده از
وسايل
حفاظتي
فردي
ارائه
آموزشهاي
الزم و
نظارت

2

2

3

12

1

1

3

3

1

1

2

1

4

3

2

3

2

2

2

2

1

6

1

6

بحث و نتيجه گيری
امروزه اهميت ايمني در دستيابي بره کرارايي سرازما بره طرور

آ داشته باشيم و براي پياده کرد برنامه هاي ايمني ،برا ديرد

فزاينده اي مورد توجه قرار گرفته است و از نگاه کارکنا ايمني

بهتري بتوا تصميم گيري کرد.

شرط اوليه محيط کار است .مشارکت کارکنا در امرر ايمنري و

بر اساس دسرتورالعمل هراي موجرود در روش هراي ارزيرابي و

تشويق آنها به گزارش شرايط خطرناک و ايراد نقطه نظرر برراي

مديريت ريسک ،در اولويت بندي براي انجرام اقردامات کنترلري

رفع اين خطرات است .درصورتيکه کارگرا در ايراد نقطره نظرر

براي کاهش سطح ريسک بايد  ،سطوح ريسرک را مردنظر قررار

در جهت رفع مشکالت صنعت خود دخيل بداننرد باعرث ايجراد

داد  .به اين منظور براي خطراتي با سطح ريسک غير قابل قبول

مسئوليت در آنها براي جلروگيري از ايجراد حادثره و تشرويق و

در اسرع وقت بايد آنها را حذ کرد .فعاليتهايي که داراي سطح

تذکر به همکارا براي بهبود وضعيت ايمني در صنعت مي شود.

ريسک نامطلو مي باشند طي برنامه زما بندي کوتراه مردت

ارزيابي ريسک در تمام صنعت بايستي بصورت اساس کار درآيد

آنها را با ريسک کمتر جايگزين کرد و يا طي برنامه هراي زمرا

تا براي هر صنعت ليست مدو و دقيقي از ريسکهاي مخصوص

بندي شده کنترل هاي مهندسي شامل اصالح تجهيزات  ،اصالح

شهبا و همکاران
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