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Abstract
Background and purpose: Comprehensive evaluation of jobs in industries is a practical and
effective method that could identify the jobs and industries with negative effects on the environment. This
study identified environmental hazards of hot rolling process and assessing their risks.
Materials and methods: An observational study was carried out in which identification of
human activity and job´s risks in production hall of Kavir Steel Complex was done according to ISO
14001 approaches (pollutant emissions to air, discharges to water, energy consumption, energy released
as heat, wastes, side products, etc) by Job Hazard Analysis method (JHA). Then the risks identified were
prioritized and assessed using William Fine method.
Results: We identified 205 environmental hazards (in 9 groups) associated with production
personnel (n= 81), mechanics and maintenance personnel (n= 44), bed personnel (n= 9), personnel of
cleaning services (n= 33), and water plant personnel (n= 38). The highest and lowest rate of risks were
due to creation and distribution of wastes (n= 73) and corrosion and depreciation of equipment, (n= 1),
respectively.
Conclusion: The production personnel were mainly responsible for environmental emissions.
The leading causes were stress and anxiety about stoppage of production, payment reduction, and lack of
awareness and workers and supervisors on environmental issues.
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چكیده
سابقه و هدف :بررسی جامع مشاغل موجود در صنایع ،ابزاری کاربردی و اثربخش برای شناسایی آثار منفی و مخرب
مشاغل و صنایع بر محیط زیست می باشد .این مطالعه ،خطرات زیست محیطیی رراینید ریورد یر را بیه رول آریالیز خطیر
شغلی ) (JHAشناسایی و سپس ارزیابی ریسک آن به رول ویلیا راین ارجا شده است.
مواد و روشها :پژوهش حاضر مطالعهای تحلیلی -مشیاهدهای مییباشید .شناسیایی خطیرات حاصیل از رعالییتهیای
ارساری و مشاغل موجود در سالن تولید مجتمع ریودد کیویر ،بیا توجیه بیه رویهردهیای میدرزر اییزو ( 10441رزییر ارتشیار
آدیندهها به هوا ،تخلیه آدیندهها به آب ،مصرف اررژی ،اررژی آزاد شده به صورت رما ،اتالفها ،محصودت جیاریی و ،،...
به رول ارزیابی مخاطرات شغلی ( ،JHAارجا شد و سپس ریسیک هیای شناسیایی شیده بیه رول ویلییا ریاین ارزییابی و
اولویتبندی شدرد.
یافتهها 542 :خطر زیست محیطی (در قالب  9روه ،شناسایی شد که  11خطر مربوط به پرسنل تولید 00 ،خطر مربوط
به پرسنل مهاریک و تعمیرات 9 ،خطر مربوط به پرسنل بستر 33 ،خطر مربوط به پرسنل خدمات و  31خطر مربوط به پرسنل
آبرساری میباشد .بیشترین خطر مربوط به ایجاد و پراکند ی پسیمارد ( 33میورد ،و کی تیرین آن مربیوط بیه خیورد ی و
استهالک تجهیزات ( 1مورد ،میباشد.
استنتاج :پرسنل تولید ،بادترین رقش را در ارتشار آدینده های زیست محیطی داشتند که مه ترین علل آن ،اسیتر و
رگراری از بابت ایجاد توقف تولید ،کسر کاراریه و عید آ یاهی و شیناخت رسییت بیه مسیا ل زیسیت محیطیی کیار ران و
سرپرستان بود.
واژه های کلیدی :رورد ر رودد ،خطر زیست محیطی ،ارزیابی ریسک ،آرالیز خطر شغلی ،ویلیا راین

مقدمه
توسییعه روزارییزون صیینایع جدییید جهییت عرضییه
محصییودت موردریییاز جوامییع ارسییاری ،حاصییل تغییییر در

تهنیکها و پیشررت در ماشیین آدت جدیید اسیت کیه
عد شناسایی دقیق این میوارد (تغیییر رول ،ماشیین آدت،

مولف مسئول :محسن حسامی آرانی -کاشان مرکز بهداشت شهرستان آران و بید ل
 .1استادیار ،روه مهندسی بهداشت حرره ای ،دارشهده بهداشت ،دارشگاه علو پزشهی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 .5استاد ،روه مهندسی بهداشت محیط ،دارشهده بهداشت ،دارشگاه علو پزشهی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
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کاربرد تکنیک های آنالیز خطر شغلی و ارزیابی ریسک ویلیام فاین در
شناسایی و ارزیابی ریسک شغلی صنعت نورد گرم فوالد کویر

پژوهشی

غالمحسین حلوانی و همکاران

در معرض آسیب و خطرات جدی قرار دهید( .،1عیالوه

آرالیز ایمنی شغلی ،روشی دقیق و رزا مند و از مه ترین

بر این ،پیشررتهای صینعتی ،کیاهش سیوددهی و بهیره

ابزار مدیریتی جهت شناسایی خطاها ،حیاف خطیرات و

وری و از دست ررتن منابع طییعی را ریز بیه درییا داشیته

کاهش حوادث محیط کار و در رهاییت اریزایش بهیرهوری

است( .،5توسعه تهنولوژی در قرن  51و ریشه یابی بیروز

در ررایند تولید میباشد که اجرای آن در راز عملییات و

حوادث در صنایع ،رقش ریروی ارسیاری در ایجیاد خسیارات

بهرهبرداری بیرای شناسیایی و تجزییه و تحلییل خطیرات

سنگین ارساری ،اقتصادی و زیست محیطیی در صینایع را

توصیه می ردد( ،11که با شرایط کیاری در ایین مطالعیه

پرررگتر رموده است( .،3بررسی رعالیت مختلف مشاغل

هماهنگی دارد .اجرای صحیح آرالیز ایمنی شغلی (،JSA

و پروسههای تولیدی موجود در صنایع رودد ،حیاکی از

میتوارد ضمن پیشگیری از بسیاری از آسیبها ،ریازهای

بروز حوادث و خطرات مختلف برای کارکنان و محییط

آموزشیکار ران را مشخص و در تدوین دستورالعملهای

زیست است که اثرات زیست محیطیی مهمیی هی چیون

آموزشییی ایمنییی هییر رعالیییت و بررامییه مییدیریت ایمنییی

آلود ی هوا ،آلود ی صیوتی ،آلیود ی آب ،مصیرف

سیست رقش بارزی ایفیا کنید( .،15،11مطالعیات ارزییابی

اررژی و مواد زاید را شامل میشود( .،0صنعت رورد ر

ریسک به شهل ستردهای در صنایع ارجا شیده اسیت.

یهی از مه ترین ررایندهای تولیدی صنایع ریودد اسیت

در ارزیابی ریسک ریمه کمی آدینیدههیای تولیو ن دی

که به دلیل ظرریت تولید بسیار باد رسیت به محصیودت

ایزوسیییارات و متیییلن دی ایزوسیییارات در کار ییاه هییای

دیگییر ررآینییدها از اهمیییت خاصییی برخییودار اسییت(.،2

رقاشی اتومییل استان الیرز توسط موسوی ررد و همهاران

آلیود ی زیسییت محیطیی ،محصییو ررعیی و راخواسییته

در سا  ،1395رهایتاً رتیهبندی ریسک ارجا و اقیدامات

رعالیتهای صنعتی مخصوصاً صنعت رورد ر است که

اصالحی ارا ه

ردید(.،13

باعث تهدید محیط زیست شده اسیت( .،6لیاا بیه منزیور

ابراهی زاده و همهاران در سا  1391در مطالعهای

پیشگیری از وقوع حوادث و خطرات زیست محیطی در

با استفاده از تهنیکهای آرالیز ایمنی شیغلی 115 ،خطیر

صنعت رودد ،شناسیایی خطیرات ،ضیروریتیرین اقیدا

شغلی را در معیدن اورارییو شناسیایی و بیا رول ویلییا

محسوب میشود .جهت شناسایی جامع خطرات زیسیت

ریییاین بیییه ارزییییابی ریسیییک و راهکارهیییای کنترلیییی

محیطی صنعت ریورد یر  ،مطالعیه جیامع رعالییتهیای

پرداختند(.،10

موجود و آ اهی به پیامدهای زیست محیطی هر رعالیت

جوزی و باراری در سا  1311خطیرات موجیود در

جهت ارا ه راهکارهای اصالحی دز است .شناسیایی خطیر

واحد تغلیظ مجتمع سنگ آهن یل هیر سیرجان را بیا

دقیق ،ارا ه رولهای کنترلی اثربخش را تضمین میکنید.

استفاده از رول آرالیز ایمنی شغلی 35 ،خطر شناسیایی و

ارزیابی ریسک به عنوان ابزاری برای سنجش و ارزییابی

ارزیابی کرده و برای حاف یا کاهش سطح ریسک هیر

بیا عوامیل خطیر (هی چیون

کییدا از اییین خطییرات راهحییلهییای کنترلییی پیشیینهاد

آدیندههای شیمیایی ،رلزات سنگین و غیره ،و ه چنیین

رمودرد( .،12عیرب زاده و همهیاران در مطالعیه ارزییابی

به عنوان اساسیی بیرای توسیعه اسیتراتژیهیای میدیریت

ریسک در یک صنعت چر سازی با استفاده از تهنییک

ریسک میباشد( ،3که شامل شناسیایی خطیرات موجیود

 ،JSAبییرای مشییاغل پرخطییر 53 ،رییوع خطییر شناسییایی

در یک ررایند یا یک شغل ،محاسیه عدد ریسیک آنهیا

رمودرد که  53میورد از آنهیا غیرقابیل قییو و  0میورد

و ارا ییه اقییدامات کنترلییی مناسییب جهییت کنتییر آنهییا

رامطلوب بیود و در رهاییت بهتیرین راهحیلهیای کنتیر

میباشد( .،1در صنایع و مشاغل مختلفیی از آریالیز ایمنیی

جهییت حییاف و کییاهش خطییرات را ارایییه رمودریید(.،16

پیامدهای حاصیل از تمیا

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 541بهمن 5931

331

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 10:02 +0330 on Thursday December 13th 2018

مواد ،سرعت تولید و ،...میتوارد بشر و محیط زیست را

شغل جهت شناسایی خطرات استفاده شیده اسیت(.،14،9

تكنيک آناليز خطر شغلي و ارزیابي ریسک ویليام فاین

پارکر در تحقیقی روی ارراد شاغل در صنایع جنگلی بیا

مواد و روش ها

زماری کارایی بیشتری خواهد داشت که ررتارهیای میرتیط

میباشد کیه در سیا  1393در مجتمیع ریودد کیویر در

با ایمنی و بهداشیت و سیالمت بیدری کارکنیان ارزییابی

شما شهرستان آران و بید ل بیر روی مشیاغل موجیود

شییود( .،13رول ارزیییابی ریسییک ویلی یا رییاین ،روش یی

در واحدهای تولیید ،مهارییک و تصیفیه خاریه از لحیا

سازمان یارته و رزا مند جهت ارزیابی خطرات بیالقوه و

زیست محیطی ،طی مراحل ذیل ارجا

ردیده است.

برآورد سطح خطر ،در راستای مدیریت خطیر و کیاهش

الف ،شناسایی خطیر بیا اسیتفاده از تهنییک آریالیز

آن به سطحی قابل قیو میباشد .از الزامیات ایین رول،

خطر شغلی ( ،JHAشناسایی خطرات ارجا شد .مراحیل

توجه به پیامدهای احتمالی مواجهه خطر با ارسان ،محیط

اجرای  JHAعیارتند از

زیسییت و تجهییزات میییباشیید .پیشیینه اسییتفاده از رول

 .1تشهیل تی اجرایی واکاوی شغلی

ویلیا راین جهت تجزیه و تحلیل خطرات ایمنی و بهداشتی

 .5تهیه رهرست مشاغل و اولویتبندی جهت واکاوی

واحدهای صنعتی کهن ریست بهطیوریکیه  Smoskeyو

 .3ارتخاب شغل و وظایف شغلی

همهارارش در سیا  5446مییالدی در ارزییابی خطیر

 .0مشاهده شغل و شهستن آن به مراحل کاری مختلف

ایمنی و بهداشتی کارخاره تولید خطوط ریل راه آهین شیهر

 .2شناسایی خطرات در هرکدا از مراحل کاری

کراسنووسک روسیه از رول ویلیا راین استفاده رمودرد(.،11

 .6تعیین سطح ریسک در هریک از مراحل کاری

جوزی و همهاران درسا  ،1395ارزیابی ریسکهیای
ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی کارخاره تصفیه روغین

 .3ارجا راههارهای اصالحی برای حاف ،کاهش و
کنتر

سطح ریسک(.،51

موتور مهستان کرمارشاه را به رول ویلیا ریاین و آریالیز

لاا با توجیه مراحیل ریو  ،تیی ارزییابی متشیهل از

ایمنی شغلی ارجا دادرد که در رتیجه رول آرالیز خطرات

کارشناسان رنی و کارشناسان ایمنی و بهداشیت تشیهیل

شییغلی بییا بررسییی مشییاغل و وظییایف آنهییا 14 ،شییغل

ردیید و رهرسیتی از مشیاغل موجیود تهییه شید .سیپس

خطرساز و  152ریسک شناسایی ردید؛ سپس اقدامات

جهت آرالیز مشاغل و وظایف شغلی ،مطالعیات مییداری،

اصالحی را جهت کیاهش ریسیکهیای دارای اولوییت

مشاهده مستقی رعالییتهیا و وظیایف روتیین و میوردی

ارا ه کردرد( .،19در سا  ،1319جعفیری و همهیاران در

پرسنل و مصاحیه با کار ران مجرب هر واحد ارجا شد.

پژوهشی در ارزیابی ریسک ریرو یاههیای بیر شیرکت

حاصل بررسیهای رو  ،شناسایی  13رده شغلی (شیامل

پییادیش رفییت آبییادان از رول ویلیییا رییاین اسییتفاده

کاروال ،روردکار ،روارهار ،مهارییک ،تعمییرات بیر ،

کردرد( .،54با توجه به اثرات صنعت ریورد یر مجتمیع

تأسیسات ،خدمات ،جوشیهار ،پرسینل بسیتر ،آبرسیاری،

رودد کویر بر محیط زیست پیرامون آن ،واکاوی مشیاغل

کارمند بهداشت ،پرسنل کوره و اپراتیور جرثقییل ،بیود

و رعالیتهای موجود در ایین صینعت و طییف خطیرات

که در  2روه شامل پرسینل تولیید ،پرسینل مهارییک و

زیست محیطی حاصل آن ،این مطالعه با هدف شناسیایی

تعمیرات ،پرسنل بستر ،پرسنل خدمات و پرسنل آبرساری

و ارزیییابی ریسییک زیسییت محیطییی مشییاغل موجییود در

دستهبندی شدرد.

صنعت رورد مجتمع رودد کویر به رولهای ( JHAکیه

به منزور شناسایی خطرات زیسیت محیطیی ،چیک

به رول  JSAریز معروف اسیت ،و ویلییا ریاین و ارا یه

لیست زیسیت محیطیی مطیابق بیا رویهیرد اییزو 10441

راهکارهای کنترلی جهت کاهش آسیب و حفظ محییط

(شامل ارتشار آدیندهها به هوا ،تخلیه آدیندهها بیه آب،

زیست ارجا

332

ردیده است.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تخلیه آدیندهها بیه خیاک ،مصیرف میواد خیا و منیابع

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 541بهمن 5931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 10:02 +0330 on Thursday December 13th 2018

استفاده از تهنیک  ،JSAرشیان داد کیه میدیریت ،HSE

پییژوهش حاضییر مطالعییهای تحلیلییی -مشییاهدهای

پژوهشی

غالمحسین حلوانی و همکاران

توجه به چک لیست میاکور ،خطیرات زیسیت محیطیی

اثرات میان مدت ،اثیرات کوتیاه میدت هیر کیدا قابیل

مربوط به هر یک از رعالیتها و وظایف پرسنل شناسایی

جیران و یا غیرقابل جیران ،ماکور میباشد.
احتمییا ریسییک؛ شییارس وقییوع هییر خطییر زیسییت

و ثیت شد (جدو شماره .،1
به دریا آن 110 ،رعالیت ارساری تأثیر اار بر محیط

محیطییی بییه دریییا رعالیییت و وظیفییه (روزارییه ،هفتگییی،

زیست شناسایی شد که به علت محدودیتهای آمیاری،

ماهاره ،چند ماه یهیار و سیادره ،مییباشید .شیر مییزان

رعالیتهای ارسیاری بیه صیورت  1یروه شیامل رزاریت

تما

در ییک روزکیاری

محیط وتجهیزات ،تعمیرات مهاریهی و سرویس تجهیزات،

(مداو  ،زیاد ،متوسط ،ک و بندرت ،مشخص می شیود.

اریار و چیدمان محصودت و تجهییزات ،مورتیاژ و دمورتیاژ

هرکدا از این عوامیل ،بیا توجیه بیه شیرایط موجیود بیر

تجهیزات ،امیور جابیهجیایی و حمیل تجهییزات ،تعمییرات

اسا

جدو پیشنهادی ویلیا راین توسط سیازمان رمیره

برقی تجهیزات ،عملیات تصفیه خاره و رعالییتهیای متفرقیه

داده میشود( ،50که در این مطالعه برحسب اهمیت ،هیر

طیقهبندی شدرد.

راکتور از  1تا  2رمره دهی شدرد و از حاصل ضرب ایین

با خطر بر اسا

مدت تما

سه راکتور ،عدد ریسک محاسیه ردید که دامنه آن بین

ب ،ارزیابی ریسک

 1تییا  152میییباشیید .بییه منزییور دسییتهبنییدی رمییره خطییر

پس از شناسایی خطیرات شیغلی ،ارزییابی ریسیک

ریسکها در  3سطح قابل قیو  ،متوسط و غیرقابل قییو

خطرات به رول ویلیا راین ارجا شید .تهنییک ویلییا

(بحراری ،،از قارون پارتو (قارون ،54/ 14استفاده ردیید.

راین از جملیه رولهیای منعطیف ارزییابی ریسیکهای

اصل یا قاعده پارتو ابزار بسیار میوثری بیرای کمیک بیه

محیطزیستی ،بهداشتی و اقتصادی راشی از رعالیت واحد

مدیریت اثربخش میباشد؛ قارون  54/14بدین معنا است

صنعتی شناخته میشود که در ساماره مدیریت بهداشت و

که در هرچیزی ،میزان اردکی ( 54درصد ،دارای اهمییت

ایمنی از جمله رولهای متواتر به حساب میآید .به منزیور

حیاتی و میزان بسیاری ( 14درصد ،دارای اهمیت کی و

ارزیابی ریسک بیا تهنییک ویلییا ریاین ،دز اسیت تیا

یا راچیز است( .،52خطرات دارای رمره خطر بیادتر از14

رتیهبندی شدّت اثر ،رتیهبندی احتمیا وقیوع ریسیک و

درصد (عدد  ،144به عنیوان ریسیک بحراریی (غیرقابیل

هییر یییک از رعالیتهییا محاسیییه

قیو  ،که ریازمنید راهکارهیای اصیالحی ریوری اسیت و

شود( .،53شدت ریسک رشیاندهنیده تیاثیر هیر خطیر بیر

خطرات دارای رمره خطر ک تر از  54درصد (عدد ،،52

محیط زیست ،میزان آسیب و تخریب محیط زیست توسیط

بهعنوان ریسک قابل قیو و تحت کنتر تلقی ردیدرد.

رتیهبنییدی میییزان تمییا

جدول شماره  :1رموره کاربرگ شناسایی خطر بر اسا
شغل

رعالیت

خطر زیست محیطی

حمل سمپل با کاری چرب و روغنی از کوره تا استندها

ارتشار دود و بوی رامطلوب در محیط

رها کردن سمپل داغ روی زمین چرب و ریس

ارتشار دود و بوی رامطلوب در محیط

دستهاری کوپلینگ های روغن و ریس قیل از اتصا به استند

رشتی و پراکند ی روغن از تجهیزات

بازو بسته کردن تجهیزات استند با آچار بهس بادی

ایجاد سروصدا

برشهاری سمپل یا میلگرد پیچش
روردکار

مشاغل صنعت رورد ر رودد کویر (،51

ایجاد دود و دمه و ارتشار در هوا

برشهاری سمپل یا میلگرد پیچش

ایجاد سروصدا

ر کردن غلتک ها با هوابرل قیل از شروع عملیات رورد

دود کردن و سوختن راخالصی های غلتک

جابجا کردن اجسا داغ با وسایل غیر مرتیط

ارتشار دود و بوی رامطلوب در رضا و سوختن دستهش

اردازه یری میلگرد در خط تولید با چوب

ایجاد حریق و ارتشار دود و بوی رامطلوب در رضا

رزارت و ررع آلود ی ها با دستما تنزیف

ایجاد پسمارد

ررزکاری غلتک ها

ارتشار دود و ذرات رلزی در هوا

ریسهاری و روغن زری استندها

پراکند ی روغن و ریس در اطراف استند

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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طییعی ،مصرف اریرژی و ،،...تیدوین ردیید( ،55کیه بیا

خطر و مصرف منیابع و اریرژی (اثیرات طیودری میدت،

تكنيک آناليز خطر شغلي و ارزیابي ریسک ویليام فاین

عنوان ،ریسک متوسط (که دارای پایین حید قابیل قییو

بصییری ،آلییود ی خییاک ،از بییین ررییتن منییابع ارییرژی،

است ،در رزر ررته شدرد.

تجهیزات ومواد وآلود ی حرارتی ،،در  1روه دستهبنیدی
شییدرد کییه آلییود ی هییوا بییادترین مقییدار ( 53درصیید،

ج ،ارا ه راههار کنترلی بعد از ارزیابی ریسیک بیه

پیامدهای زیست محیطی را به خود اختصاص داد.

رول ویلیا راین 5 ،دسته خطر بحراریی شیامل خطراتیی

طیق جدو شماره  ،5بیشترین تعداد ریسیک (04

که عدد ریسک آنها بادی  144بود (طیق قارون پیارتو،
و ریز خطراتی که یهی از این سه راکتور شدت ،احتمیا

درصد ،مربوط به رعالیت پرسنل تولید (روردکار ،مورتیاژ

و میییزان مواجهییه بییا خطرشییان عییدد ( 2بحراری،بییود ،در

کییار ،کییاروال و پرسیینل کییوره ،میییباشیید؛ هرچنیید در

اولویت بررامههای کنترلی قرار ررتند که بیدین منزیور

تفهیک شغلی طیق رمودار شماره  ،1پرسینل آبرسیاری

اقدامات اصالحی مناسب طیی مشیورت بیا صیاحب رزیران

بیشترین تعداد خطرات را به خیود اختصیاص دادهارید.

میاحث زیسیت محیطیی و صینایع و مطالعیات کتابخاریه ای

مطابق جیدو شیماره  ،5بیادترین درصید خطیر زیسیت

ارا ه ردید .سپس ارزیابی ریسک مجدد حاصیل از اعمیا

محیطی مصرف بیش از حد و هیدرررت آب مربیوط بیه

این راهکارهای پیشنهادی به صورت تخمینی ارجا شد.

رعالیت پرسنل خدمات میباشد .بییشتیرین مییزان خطیر
زیسیت محیطییی هیدر ررییت میواد ،ارییرژی و تجهیییزات،
حدود  64/9درصد ،مربوط به پرسنل تولید می باشد.

یافته ها
در رراینید شناسیایی خطیر مربیوط بیه رعالییت هیا و

40

38

مشاغل موجود در صنعت رورد ر رودد کویر 92 ،روع

35

29

خطر زیست محیطی مشاهده شد .با توجه به این کیه هیر

28 27

30

25

25
18

شغل دارای وظایف و رعالیتهای متعددی است که برخیی

20
13
9

از این وظایف و رعالیتها میتوارند عامل ایجاد چند روع

7

5
1

15
4

1

متفاوت ریسک باشند ،در مجموع  542روع ریسک زیسیت
و طیقهبندی ردید (رمودار شیماره  .،1سیپس خطیرات
نمودار شماره  :1رراواری خطرات زیست محیطی بر حسب مشاغل

شناسایی شده با توجه به پیامدهای زیست محیطی متعاقب

ردیف

332

مشاغل
خطرات زیست محیطی

مشاغل مختلف در مجتمع رودد کویر

پرسنل تولید

پرسنل مهاریک و تعمیرات

پرسنل ستر

پرسنل خدمات

پرسنل آبرساری

تعداد کل خطرات

1

ورود جامدات و راخالصی ها به آب و راضالب

5

4

4

0

5

1

5

مصرف بیش از حد و هدرررت آب

3

4

5

3

3

12

3

ورود آدینده ها به هوا

31

14

3

2

2

20

0

ارتشار حرارت در محیط

1

1

4

4

1

3

2

ایجاد و پراکند ی پسمارد

54

52

1

16

11

33

6

خورد ی و استهالک تجهیزات

4

4

4

4

1

1

3

هدرررت مواد ،اررژی و تجهیزات

10

2

5

1

1

53

1

ایجاد سرو صدا

14

3

1

4

5

16

9

رها کردن پساب در محیط زیست

4

4

4

4

15

15

14

جمع کل خطرات بر حسب پرسنل

11

00

9

33

31

542
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5

0

محیطی از  110رعالیت ارساری موجود شناسایی ،ارزییابی

جدول شماره  :2رراواری ارواع خطرات زیست محیطی بر اسا
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ریسکهایی که رمره خطر آن ها بین  52تا  144بیود بیه

آن (آلود ی آب ،آلود ی هوا ،آلود ی صوتی ،آلود ی

پژوهشی

غالمحسین حلوانی و همکاران

رعالیتهای ارساری مشخص شد که رعالیت رزارت محیط

مییدیریت پسییمارد و ،....بییرای خطییرات بحرارییی پیشیینهاد

و تجهیزات ،بیشترین میزان ایجاد خطر زیست محیطیی

ردید و مجدداً با توجه به راهکارهای اصالحی پیشینهادی،

ورود جامدات و راخالصیها به آب و راضیالب را دارد.

ارزیییابی ریسییک ثارویییه ارجییا شیید کییه رشییان دهنییده

 26/0درصیید خطییر ارتشییار آدینییدههییا بییه هییوا ،حاصییل

اثربخشی راههارهای اصالحی پیشنهادی در پیشگیری از

رعالیت تعمیرات مهاریهی و سرویس تجهیزات میباشد.

ایجاد آسیب به محیط زیست مییباشید .بیدینمنزیور بیا

بیشترین رقش در ایجاد و پراکنید ی پسیمارد ،حاصیل

استفاده از آزمون ویلهوکسون ،رمره ارزیابی ریسک قییل

رعالیت تعمیرات مهاریهی و سرویس تجهیزات و سیپس

و بعد از اقیدا اصیالحی پیشینهادی ) (RAC1,2مقایسیه

رعالیت رزارت محیط و تجهیزات میباشد .رعالیت ارساری

 ،0و با توجه به مقیدار p =/4441

ردید (جدو شماره

تعمیرات مهیاریهی و سیرویس تجهییزات 60/3 ،درصید

به دست آمده ،رتیجه شید کیه اخیتالف معنییداری بیین

ایجاد خطر زیست محیطیی سروصیدا را بیه عهیده دارد.

ارزیابی ریسک قیل و بعد از اقدا اصالحی وجود داشیت

مقایسییه مخییاطرات زیسییت محیطییی بحرارییی برحسییب

و این معنییداری در جهیت مثییت بیود کیه بییارگر ایین

رعالیتهای ارساری ریز طیق جدو شماره  3ارجا شد که

موضوع است که اجرای اقدا اصالحی پیشنهادی ،تیأثیر

رعالیت رزارت محیط و تجهیزات و عملیات تصفیه خاره،

مثیتی در کاهش رمره احتما ریسک خواهد داشت.

بادترین رراواری را داشتند.

جدول شماره  :4میارگین و ارحراف معیار رمره ارزیابی ریسک  1و2
بر حسب مشاغل

جدول شماره  :3رراواری ریسک های بحراری رعالیت های ارساری
رمره خطر
رعالیت ارساری

رمره

رمره

خطر با رمره خطر با رمره خطر با میزان
احتما 2

شدت 2

مواجهه 2

خطر  144خطر 152

رزارت محیط و تجهیزات

3

3

9

13

11

رمره ارزیابی ریسک 1

رمره ارزیابی ریسک 5

ارحراف معیار±میارگین

ارحراف معیار±میارگین

1

پرسنل تولید

01/55±19/2

55±11/31

ردیف

مشاغل

تعمیرات مهاریهی و سرویس تجهیزات

5

4

11

14

3

5

پرسنل مهاریک و تعمیرات

30/02±50/2

16/41±9/34

اریار و چیدمان محصودت و تجهیزات

4

4

1

3

5

3

پرسنل خدمات

63/90±31/3

50/19±13/10

مورتاژ و دمورتاژ تجهیزات

4

4

1

1

4

0

پرسنل بستر

51/11±9/60

0

امور جابجایی و حمل تجهیزات

4

4

0

4

4

2

پرسنل آبرساری

25/50±33/29

12/10±6/31

تعمیرات برقی تجهیزات

4

4

4

4

4

سطح معنی داری

p<4/4441

p<4/4441

عملیات تصفیه خاره

3

0

0

1

9

tضریب

51/33

11/51

رعالیت های متفرقه

4

4

1

4

4

جمع کل

15

3

31

32

52

بحث

علیرغ این که بیشترین مخاطرات زیسیت محیطیی

اثربخشی رزا مدیریت زیست محیطی در صنایع ،به

بحراری ،مربوط به واحد تولید میباشد .پرسنل تولیید در

ارراد شاغل آن صنعت و عملهیرد آنهیا در برخیورد بیا

ایجاد مخاطرات بحراری با عدد ریسک  144و  ،152هیچ

مسا ل زیست محیطی و اثرات راشی از آن بسیتگی دارد.

رقشی رداشتند .پرسنل خدمات و آبرساری درصد بادتری

بییدینمنزییور اسییتفاده از رول  JSAدر شناسییایی دقیییق

از مخاطرات زیست محیطی بحراری (با عدد ریسیک  144و

خطرات زیست محیطی متیأثر از مشیاغل و رعالییتهیای

 ،152رسیت به سایر پرسنل به خود اختصاص دادهارد که در

موجود در صنعت رورد ر رودد کویر منطقی میباشید،

صورت بررامهریزی جهت آمیوزل و تیدوین دسیتورالعمل

زیرا ایین رول بیا مطالعیه دقییق و موشیهاراره رعالییت و

آموزشی در اولویت قرار می یررد.

وظایف رییز و کیالن مشیاغل موجیود ،طییف وسیعی از

در رهایت پس از ارزیابی ریسک زیست محیطی بیه

کوچکترین تیا بیزرگتیرین ریسیکهیای موجیود در

رول ویلیا راین ،راههار اصالحی مناسب (رزییر آمیوزل

سیست را در اختیار کارشناسان  HSEقرار میدهید تیا بیا

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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با بررسی رراواری خطرات زیست محیطی بر اسیا

پرسنل ،تنزی دستورالعمل ،بررامههای عمران و تعمییرات،

تكنيک آناليز خطر شغلي و ارزیابي ریسک ویليام فاین

شناخت کامل و جامع وضعیت موجود ،کنتیر دقییق را

داد( ،51کییه بییه عنییوان ریسییک بحرارییی در آرییالیز خطییر

اتخاذ رمایند.

زیست محیطی شغلی در مجتمع رودد کویر  3/1درصید

براسا

خطر ایجاد و پراکند ی پسمارد و پس از آن خطر ارتشار

تولییید بییوده و بیییشتییرین میییزان آن در قسییمت بسییتر و

آدیندهها به هوا،محتملترینخطرات زیستمحیطی موجود

بستهبندی مشاهده ردید.

میباشند که ریازمند اجرای راههارهای اصیالحی مناسیب

حییدود  52درصیید ریسییکهای شییغلی موجییود در

میباشند ،ه چنین از دید اه شغلی ،پرسنل واحید تولیید،

مجتمع رودد کویر ،ریسک ارتشار آدیندهها به هیوا میی

بیشترین رقش را در ارتشار آدیندههای زیسیت محیطیی

باشد که مه ترین عوامل ایجاد آن ،دود شدن ریس و

و رگراری از بابت ایجاد

روغن در اثر تما با شمش و میلگرد داغ در ررایند تولید،

توقف تولید و کسر کاراره ،عد آ یاهی و شیناخت رسییت

رعالیتهای جوشیهاری و برشیهاری ،ارتشیار بیوی میواد

به مسا ل زیست محیطی کار ران و سرپرستان میباشد.

شیمیایی ،سوختن چیوب ،ارتشیارات بخارهیای حیال و

داررد که مه ترین علل آن ،استر

در مطالعهای که در رودد آریان جهیت شناسیایی و

ارتشار بخار روغن است که در اکثر مشاغل صنعت رودد

ارزیابی ریسک زیست محیطی توسط مزفری اجرا شید،

مشهود میباشید( ،53و بییشتیرین تعیداد آن مربیوط بیه

پنج رعالیت کوره ،حرارت شمش ،تراشهاری و برشیهاری،

رعالیییت پرسیینل تولییید میییباشیید کییه تسییریع در اجییرای

پوسییته زدایییی و مورتییاژ قفسییه ،دارای بیییشتییرین آثییار

اقدامات اصالحی پیشنهادی ،کنتر اثیربخش و کیاهش

مخرب زیست محیطی این واحد صنعتی بودرد( .،56ایین

عدد ریسک ثارویه را در پی خواهد داشت.

رعالیتها در حیطه وظایف شغلی پرسینل تولیید مجتمیع

یارته های مطالعه حاکی از ایین اسیت کیه بیادترین

رودد کویر بیان شده است ،هر چند پرسنل واحد تولیید،

میارگین عدد ریسک مربوط به رعالییت پرسینل خیدمات

بیشترین رقش را در تعداد ارتشیار آدینیدههیای زیسیت

( ،63/90±31/3اسییت کییه بییه رعالیییت رزارییت محیییط و

محیطی داررد ،اما مییارگین رمیره ارزییابی ریسیک اولییه

تجهیزات مشغولند که این رعالیت مطیابق جیدو شیماره ،3

حاصل از رعالیت پرسنل تولید ( ،01/55±19/2رسیت بیه

بیشترین رراواری ریسکهای بحراری حاصل از رعالییتهیای

رعالیت پرسنل مشیاغل دیگیر در سیطح پیایینتیری قیرار

ارسییاری را بییه خییود اختصییاص داده اسییت و در اولویییت

دارد .تحلیییل ریسییکهییای بحرارییی مشییاغل موجییود در

اجییرای اقییدامات اصییالحی (آمییوزل پرسیینل در زمینییه

رودد کویر حاکی از  19ریسک بحراری ( 9/2درصد ،بود

رول روین رزارتی و تهیه تجهیزات ارتقا پسیمارد بیرای

که در مقایسه با  09ریسک بحراری ( 19درصد ،صینعت

پرسنل خدمات ،قرار می یررد.

رورد آریان رودد و تعداد  16( 32درصید ،ریسیک زیسیت

بادترین تعداد ریسک شغلی مشاهده شیده ریسیک

محیطی بحراری شناسایی شده در شیرکت آهین و ریودد

ایجییاد و پراکنیید ی پسییمارد اسییت (جییدو شییماره .،5

غدیر ایراریان( ،،53تعداد خطرات بحراری شناسیایی شیده

پرسنل تولید و پرسنل مهارییک و تعمییرات ،بییشتیرین

در مجتمع رودد کویر در سطح پایینتری قرار دارد.

رقش را در ایجاد آن داررید کیه بیه دلییل عید آ یاهی

سروصدا و آلود ی صوتی ،یهی از بارزترین خطرات

زیست محیطی و تسریع در ایجیاد کیار و رییز اسیتهالک

بهداشتی و زیست محیطی صنایع درصنایع رودد محسوب

تجهیزات ،درصد بیادیی از خطیرات حاصیل از رعالییت

میشود ،بهطوریکه ارزیابی آلود ی صدای هواکشهیای

شاغلین را به خود اختصاص داده است.

مهاریهی و دستگاه دمنده هوا در یک کارخاره رودد در

ارتییاط بیین رمیره احتمیا  ،شیدت و رمیره ارزیییابی

کشور هند ،تراز رشار صیوت  91-13دسیی بیل را رشیان

ریسک قیل و بعد از اقدامات اصالحی سینجیده و مشیخص
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یارتههای آرالیز خطر شغلی در رودد کویر،

محاسیه شد .بیشترین تعداد آن مربوط به پرسنل واحید

پژوهشی

غالمحسین حلوانی و همکاران

از اقدا اصالحی وجود دارد و این امر رشیاندهنیده اثیر

و خامول رمودن دستگاه هیا در وقفیههیای بیین رعالییت

بخیش بییودن اقیدامات کنترلییی مییباشیید .رتیایج مطالعییه

پیشنهاد ردید( ،56که با راهکارهای کنترلیی پیشینهادی

خولاخال و همهاران تحت عنوان اثر بخشی اقدامات

مطالعه حاضر همخواری دارد .ه چنین در مطالعه ارزیابی

کنترلی در کاهش سطح ریسک خطیرات راشیی از کیار

ریسک ریمه کمی آدیندههای تولو ن دی ایزوسیارات و

در صنایع سرامیکسازی حاکی از آن بود کیه اقیدامات

متیلن دی ایزوسییارات در کار یاههیای رقاشیی اتومیییل

کنتر مدیریتی -مهندسی ،اثربخشیی بهتیری در کیاهش

استان الیرز توسط موسوی ریرد و همهیاران در سیا ،1395

رمره ریسک داشته است و پس از آن اقدامات مهندسیی

ارجا کنتر های مهندسی موثر ،به کار یری سیست های

و مییدیریتی قییرار داشییتند .از طییرف دیگییر آمییوزل در

تهویه مناسب ،ارجا رمورهبرداری هیوا ،آمیوزل کیار ران،

پیادهسازی هرچه بیشتر اقدامات اصالحی و کنترلیی رقیش

تهیه وسایل حفاظت ریردی مناسیب ،اصیال رولهیای

بهسیزایی دارد( .،59در پیژوهش "ارزییابی خطیر صینعت

ارجا کار ،تهیه دستورالعملهای شیرایط اضیطراری و...

رساجی بر کارکنان در معرض آلیود ی صیوتی" توسیط

بییه عنییوان راهکارهییای اصییالحی ارا ییه شییده( ،13کییه بییا

رصیری و همهاران در سیا  ،1312بیه رول آریالیز ایمنیی

راهکارهای اصالحی پیشنهادی این پژوهش رزییر آمیوزل

شغلی ،رشان داد که استفاده از رول  ،JHAارتقیا سیطح

پرسیینل و تییدوین دسییتورالعملهییای کنتییر  ،برقییراری

آ اهی کار ران از خطرات و رزارت مستمر بر کار آنهیا

بازرسیییهییای میینز  ،بررامییه مییدیریت پس یمارد ،بررامییه

ترین راه حلهای ارا ه شده آموزل آنها اسیت(،34

بازیارت ،تفهیک در میدا و اجرای پروژه ممییزی آب،

که با یارتههای این پژوهش که حاصیل اجیرای رول JHA

صررهجویی در مصرف آب و ریشه یابی مصرف زییاد و

است ،مطابقت دارد .ه چنین در مطالعیه ارزییابی ریسیک

هدر ررت آب ،در اکثر موارد همخواری دارد.

مه

توسط باراری و همهاران در واحد تغلیظ مجتمیع سینگ

رول آرالیز خطر شغلی ) (JHAبه دلییل واکیاوی و

آهن ل هر سیرجان با اسیتفاده از رول آریالیز ایمنیی

تحلیییل جییامع مشییاغل ،رعالیییتهییا و وظییایف کییار ران

شغلی ،از  35خطر شناسیایی و ارزییابی شیده 31 ،میورد

صیینعت رییورد ،کییارایی زیییادی در شناسییایی مخییاطرات

رامناسب بود که برای حاف یا کاهش سطح ریسک هر

زیست محیطی مرتیط با صنعت رودد و رمایش آلیود یهیا

کدا از آنها ،راهحلهای کنترلی پیشنهاد ردید که شیامل

و پیامدهای زیست محیطی احتمالی داشته و بدین لحیا

ارتقا سطح آ اهی کار ران رسیت به خطرات ،رزیارت

در تدوین و ارا ه بررامههای آمیوزل زیسیت محیطیی از

مستمر بر کار آنها و ارزییابی ریسیک آنهیا بیه منزیور

اهمیت بادیی برخوردار می باشد .با توجه به عد وجود

ارا ییه اقییدامات کنترلییی مناسییب ارجییا بییود( ،12کییه بییا

مدیریت جامع زیسیت محیطیی در واحید  HSEمجتمیع

راهکارهای کنترلی پیشنهادی در مطالعه آرالیز خطیر زیسیت

رودد کویر ،رتایج مطالعه حاضر رقش مهمی در اسیتقرار

محیطی مشاغل مجتمع رودد کویر همخواری دارد.

سیست مدیریت زیست محیطیی ایفیا خواهید رمیود .لیاا

در مطالعیه ارزییابی ریسیک شیرکت ریورد آرییان

ارتزار میرود اقدامات مربوط به مستندسیازی و بروزرسیاری

رودد بیرای تمیامی ریسیکهیای سیطح بیاد ،اقیدامات

مخاطرات زیست محیطی اجرا و تداو یارته و اطالعیات

کنترلی متناسب با روع رعالیت یا ررآیند رزییر اسیتفاده از

کامل و جامع جهت بررامهرییزیهیای آتیی جمیعآوری

کوپراتور در مسیر دودکش ،رصیب سیسیت هیای کنتیر

شود تا بر اسا

دمای کوره ،ایجاد موارع صوتی ،سیترل رضیای سییز،

ه ی چییون تییدوین دسییتورالعملهییای تخصصییی زیسییت

استفاده از آب به صورت میدار بسیته ،میدیریت صیحیح

محیطی برای مشاغل و تجهیزات مختلف ،ارجا شود.
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ردید که تفاوت معنیداری بین این متغیرها قییل و بعید

ضایعات و پسماردها ،سرویس مرتب هادی های ریوردی

تكنيک آناليز خطر شغلي و ارزیابي ریسک ویليام فاین

سپاسگزاری
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 دز بیه ذکیر اسیت کیه ایین مقالیه بخشیی از.میداررد

رویسند ان این مقاله مراتب تشهر و قدرداری خیود

پایانرامه کارشناسی ارشد محسن حسامی آراری با عنوان

را از کلیه پرسنل مجتمع ریودد کویرکیه میا را در ارجیا

"مدیریت ریسک مخاطرات زیسیت محیطیی و بیرآورد

، ایین تحقییق ییاری دادریید بییه ویییژه مییدیر عامییل محتییر

هزینههای کنترلی در مجتمع ریودد کیویر بیا اسیتفاده از

،شییفیعی

" مصیییوب در دارشیییهدهWilliamFine  وPHA رول

دخیل پیور و رییز سیرکار

بهداشییت دارشییگاه علییو پزشییهی شییهید صییدوقی یییزد

 استادیار روه زبان دارشگاه آزاد،خار دکتر دله مقتدی
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