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تْذاشت کار ٍ ارتقاء سالهت

شناسایی و ارزیابی مخاطرات بىداشتی صنعت پتروشیمی با استفاده از روش
آنالیز مخاطرات شغلی بيمیسازی شده
غیصی ىجیدیُ ،1ادی زارغیىديّدآةادی ،2خاىد فحاخیةافلی ،3شّداةَ اخيدی ،4ىرجضی طریفی ،5ةٍِام ىرادی

*6

چکیذُ
هقذهِ :در غٍػث پحروطیيی غّاىم زیانآور ىخحهفی وجّد دارٌد کَ غدم جّجَ و ىدیریث غدیح آنُا،

مقاله پژووشی

پیاىدُای ٌاىعهّةی را ةرای شازىان و کارکٍان ةَ دٌتال خّاُد داطث .ایً ىعانػَ ةا ُدف طٍاشایی و ارزیاةی
ىخاظرات ةِداطحی غٍػث پحروطیيی ةا اشحفاده از روش آٌانیز ىخاظرات طغهی ةّىیشازی طده اٌجام طد.
رٍش تزرسی :در ایً ىعانػَ ىلعػی -جّغیفی کَ در یکی از پحروطیيیُای ایران در شال  1399اٌجام طد
ةَ ىٍظّر ارزیاةی ریصک ةِداطحی ٌاطی از غّاىم زیانآور از روش آٌانیز ىخاظرات طغهی ( Job Hazard
تاریخ دریافت00/04/11 :

 )Analysis: JHAةّىیشازی طد اشحفاده گردید .اةحدا پس از جػییً طغم ىّرد ٌظر و جلصیو آن ةَ وظایف

تاریخ پذیزش00/06/15 :

طغهی ،جػداد وظایف ىظخع گردید .شپس ةَ ىٍظّر ىداشتَ غدد اونّیث ریصک ( Risk Priority
 )Number: RPNاز خاغمضرب  3فاکحّر اخحيال وكّع ،طدت ،جٍاوب ىّاجَِ اشحفاده طد .کهیَ ىداشتات
جّشط  Excellاٌجام گرفث.

ارجاع:

ىديّدآةادی ُادی ،فحاخی ةافلی

كاةمكتّل 4/82 ،درغد از ریصکُا در شعح اُيیث کو و  1/7درغد در شعح ریصکُای ةا اُيیث ىحّشط

خاىد ،اخيدی شّداةَ ،طریفی

كرار دارٌدُ .يچٍیً در ةیً ىخاظرات ىّرد ةررشی غّاىم زیانآور ارگٌّّىی ةا  22درغد ةیظحریً فراواٌی و

ىرجضی ،ىرادی ةٍِام .طٍاشایی و

غّاىم زیانآور ةیّنّژیکی ةا  1درغد کيحریً فراواٌی ىخاظرات ةِداطحی را ةَ خّد اخحػاص دادٌد.

ارزیاةی ىخاظرات ةِداطحی غٍػث

ًتیجِگیزی :ةا اشحفاده از روش  JHAةّىیشازی طده ىیجّان ىخاظرات ةِداطحی ىدیط کار را ارزیاةی و

پحروطیيی ةا اشحفاده از روش

ىحٍاشب ةا شعح ریصک ظتلَةٍدی کرد .ةا جّجَ ةَ اُيیث ىخاظرات ةِداطحی الزم اشث غالوه ةر طٍاشایی و

آٌانیز ىخاظرات طغهی ةّىیشازی

ارزیاةی آنُا ،اكداىات ىدیریحی ىٍاشتی ةَ ىٍظّر کاُض و کٍحرل شعّح ریصک جػییً و اجرا ٌيّد جا از

طده .ةِداطث کار و ارجلاء شالىث

خّادث و ةیياریُای طغهی ىرجتط و ُزیٍَُای شٍگیً پیظگیری طّد.

ىجیدی

غیصی،

.374-385 :)4(5 ;1400

ٍاژُّای کلیذی :ارزیاةی ریصک ،JHA ،غٍػث پحروطیيی ،ىخاظرات ةِداطحی
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زارغی

یافتِّاٌ :حایج ٌظان داد کَ از  353ریصک ىداشتَ طده  93/48درغد از کم ریصکُا در شعح ریصک
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گروه ىدیط زیصث ،داٌظگاه ازاداشالىی ،واخد ىیتد ،یزد ،ایران
 2گروه ىدیط زیصث ،داٌظگاه ازاداشالىی ،واخد ىیتد ،یزد ،ایران
 3گروه ىدیط زیصث ،داٌظگاه ازاداشالىی ،واخد ىیتد ،یزد ،ایران
 4گروه ىدیط زیصث ،داٌظگاه آزاد اشالىی ،واخد کازرون ،فارس ،ایران
 5گروه ىٍِدشی ةِداطث ىدیط ،داٌظکده ةِداطث ،داٌظگاه غهّم پزطکی جِران ،جِران ،ایران
 6گروه شالىث ،ایيٍی و ىدیط زیصث ،داٌظکده ةِداطث و ایيٍی ،داٌظگاه غهّم پزطکی طِیدةِظحی ،جِران ،ایران
* (ٌّیصٍده ىصئّل)b.moradi@sbmu.ac.ir :

عیسی هجیذی ٍ ّوکاراى

شٌاسایی ٍ ارسیاتی هخاطزات تْذاشتی صٌعت ...

هقذهِ
غٍػث پحروطیيی یکی از غٍایع ىِو در جّشػَ اكحػادی ُر

ةر روی ىّاردی کَ ریصک پاییً داطحَ ىػعّف طده و از

کظّری ىدصّب ىیطّد کَ ةا اٌجام فرایٍدُای ىحػدد،

ىّاردی کَ خیهی ىِوجر ُصحٍد غافم گردٌد ( .)9در آخریً

فراوردهُای ٌفحی و اونیَ ىّرد ٌیاز ةصیاری از غٍایع دیگر را

ویرایض اشحاٌدارد ىدیریث ایيٍی و ةِداطث طغهی ،ارزیاةی

جأىیً ىیٌياید .ایً غٍایع ةا ىّاد طیيیایی پرخعر شروکار دارٌد

ریصک ةَ غٍّان اةزاری جِث جػییً ریصکُای ٌاطی از

در ٌحیجَ کارکٍان ایً غٍایع ةا خعرات ةِداطحی ىحػددی ىّاجَ

ىخاظرات ىّجّد در ىدیط کار ةا در ٌظر گرفحً اكداىات کٍحرنی

ُصحٍد ( .)1ةیياریُای ٌاطی از کار خجو ةصیار ىِيی از ةروز

ىّجّد و جػيیوگیری در ىّرد پذیرش و غدم پذیرش آن جػریف

ىظکالت جاىػَ را ةَ خّد اخحػاص دادهاٌد کَ از ٌظر دشث اٌدر

طده اشث ( .)10یکی از روشُای ارزیاةی ریصک ىّجّد آٌانیز

کاران ظب کار ،ةیياریُای ىذکّر ةَ غٍّان یک غاىم

ىخاظرات طغهی ( )Job Hazard Analysis: JHAىیةاطد

جِدیدکٍٍده زٌدگی کارگران جهلی ىیطّد ( .)2در غٍایع

( JHA .)11روش ىعانػَ دكیق و شیصحياجیکی ةَ ىٍظّر

پحروطیيی ةَ غهث وجّد غّاىم زیانآور ىدیط کار کَ ةػضا

طٍاشایی و ارزیاةی ىخاظرات ىّجّد و یا ةانلّه در ُر فرآیٍد یا

ىٍجر ةَ ایجاد ةیياری طغهی و خحی فّت ىیطّد ( ،)3یکی از

طغم اشث کَ در ایً روش ،طغم ةَ ىراخم پیدرپی طکصحَ

ىِوجریً دغدغَُای ىدیران ،طٍاشایی ىخاظرات ةِداطحی و

ىیطّد و در گام ةػد ،خعرات ُر ىرخهَ طٍاشایی طده و غدد

اجخاذ جداةیر شازٌده در جِث ىدیریث آنُا ىیةاطد (.)4

ریصک آنُا ةَ دشث ىیآید و در ٌِایث راهخمُای کٍحرنی

ةَ غتارت دیگر شیصحو ایيٍی و ةِداطث ،طٍاشایی خعر اشث.

ةَغٍّان یک راٍُيا ةرای ىيیزی اشث و ىيیز ىیجّاٌد ةا

اةحدا ةاید خعرات را طٍاشایی ٌيّد جا ةحّان ةر اشاس آن راه

اشحفاده از فرم ةفِيٍد چَ اكداىات کٍحرنی جِث کاُض

ىلاةهَ و خذف خعر را پیظٍِاد کرد و اُداف و ةرٌاىَُای ایيٍی

ریصک ىدیط کار اٌجام طده اشث (.)14

و ةِداطحی خّد را جٍظیو ٌيّدُ .رچَ طٍاشایی خعر دكیقجر

ةٍاةرایً ةا جّجَ ةَ اُيیث خضّر غّاىم زیانآور ىدیط کار

ةاطد ،شیصحو غيهکرد ةِحری را ةروز ىیدُد ( .)5در یک

در غٍػث پحروطیيی و ُيچٍیً جأثیر ٌاىعهّب آنُا ةر

دشحَةٍدی کهی ىیجّان غّاىم زیانآور طغهی را ةَ گروه غّاىم

شالىث طغهی کارکٍان ایً ىعانػَ ةا ُدف طٍاشایی و ارزیاةی

زیانآور طیيیایی ،فیزیکی ،ةیّنّژیکی ،ارگٌّّىیکی و رواٌی

ىخاظرات ةِداطحی غٍػث پحروطیيی ةا اشحفاده از روش آٌانیز

جلصیوةٍدی ٌيّد ( .)6طّرای جدلیلات آىریکا ( )NRCارزیاةی

ىخاظرات طغهی ةّىیشازی طده اٌجام گرفث.

ةا خعرات ىدیعی جػریف ىیکٍد ( .)7ارزیاةی ریصک یکی از

ىعانػَ خاضر کَ از ٌّع ىلعػی -جّغیفی ىیةاطد در یکی

ىِوجریً ىراخم شیصحو ىدیریث شالىث ،ایيٍی و ىدیطزیصث

از پحروطیيیُای جٍّب کظّر در شال  1399اٌجام طد .در

()Health, Safety &Environment Management :HSE

ایً ىعانػَ  33طغم ىخحهف اداری و غيهیاجی (ىظاغهی کَ

ىیةاطد کَ در آن ُدف طٍاشایی ،ارزیاةی و کٍحرل غّاىم

غّاىم زیانآور آنُا اٌدازهگیری طده و ٌحایج آن در دشحرس

ىخاظرهآىیزی اشث کَ شالىث و ایيٍی کارکٍان در غٍػث را

ةّد) ىّرد ةررشی كرار گرفحٍد .در ایً پژوُض از روش ارزیاةی

جدث جأثیر كرار ىیدُد (.)8

ریصک  JHAکَ ةراشاس انزاىات ةِداطث خرفَای ایران جّشط

ةدون یک شیصحو ارزیاةی کَ ىخاظرات را ةر اشاس پحاٌصیم
خعر آنُا رجتَةٍدی ىیکٍد ،ىيکً اشث زىان و ىٍاةع شازىان

375

ىحخػػیً غٍػث پحروطیيی ىّرد ىعانػَ ،ةّىیشازی طد،
اشحفاده گردید .ایً ىعانػَ در  5گام و ةَ طرح ذیم اجرا طد:
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ریصک را ةَ غٍّان جػییً اثرات ةِداطحی ٌاىعهّب ةانلّه ىّاجَِ

رٍش تزرسی
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از ظرفی ضروریجریً ةخض از ُر ةرٌاىَ ایيٍی و ةِداطحی و

ارائَ ىیگردد ( .)13 ,12از فّاید دیگر  JHAاشحفاده از آن

عیسی هجیذی ٍ ّوکاراى

شٌاسایی ٍ ارسیاتی هخاطزات تْذاشتی صٌعت ....

اشث.

گام اٍل :تشکیل گزٍُ ارسیاتی ریسک
در ایً ىرخهَ پس از جػییً داىٍَ و اُداف ارزیاةی ریصک،

 -ىظاغهی کَ در آنُا ىجيّغَای از کارگران جدید ةا یکدیگر

ةَ ىٍظّر طٍاشایی و ارزیاةی ىخاظرات ةِداطحی و پیاىدُای

کار ىیکٍٍد.

ٌاطی از آنُا گروه ارزیاةی ریصک ىحظکم از کارطٍاس

شکستي هشاغل تِ هزاحل تَالی آى :ةَ ظّر ىػيّل در

ةِداطث خرفَای ،ىٍِدس فرآیٍد ،ىٍِدس جػيیرات ،شرپرشث

ُر طغم ،فرد وظایف ىحػددی را ةر غِده داردُ .ر یک از ایً

واخدُا و ،...جظکیم طد.

وظایف ىيکً اشث ،خعرات ىرةّط ةَ خّد را ُيراه داطحَ

گام دٍم :تْیِ فْزست هشاغل ٍ شٌاسایی هخاطزات

ةاطٍد .جلصیو و جفکیک یک طغم ةَ وظایف جظکیمدٍُدهی

ایً ىرخهَ طاىم شَ ةخض اٌحخاب و اونّیثةٍدی ىظاغم،

آن ،ىصحهزم داٌض کافی و کاىم از آن طغم اشث.

طکصحً ىظاغم ةَ ىراخم جّانی آن و طٍاشایی ىخاظرات ُر طغم/
وظیفَ ىیةاطد کَ در اداىَ ةَ جظریح ُریک پرداخحَ ىیطّد.
اًتخاب ٍ اٍلَیتتٌذی هشاغل :در روش ججزیَوجدهیم

شٌاسایی هخاطزات ّز شغلٍ /ظیفِ :در ایً ىرخهَ
کهیَ خعرات ةانلّه ىّجّد در ُر یک از ىراخم اٌجام یک
وظیفَ طٍاشایی ىیگردد.

ىخاظرات طغهی ىظاغهی کَ دارای ویژگیُای ذیم ُصحٍد در

گام سَم :تعییي پاراهتزّای ارسیاتی ریسک

اونّیث كرار دارٌد:

در ایً ىرخهَ ةَ ىٍظّر ىظخع کردن غدد ریصک ،شَ

 -ىظاغم ةا ةاالجریً ىیزان ةیياری یا جراخث

فاکحّر اخحيال وكّع ،طدت و جٍاوب ىّاجَِ ةا غّاىم

 -ىظاغم ةا پحاٌصیم ایجاد ةیياریُا یا غدىات طدید و

ىخاظرهآىیز ةررشی و جػییً ىیگردد.
احتوال ٍقَع ( :)Probability:Pةا اشحفاده از جدول

ٌاجّانکٍٍده
 -ىظاغهی کَ در آنُا یک خعای شاده اٌصاٌی ىيکً اشث

طٍاشایی طده را ٌظان ىیدُد ىیجّان غدد ىرةّط ةَ اخحيال

 ىظاغهی کَ ةَ اٌدازُای پیچیده ُصحٍد کَ ةرای اٌجام آنُاٌیاز ةَ دشحّرانػيم کحتی ىیةاطد.

وكّع را ىظخع ٌيّد .جدول طياره  ،1شعح اخحيال وكّع
ٌاطی از ىخاظرات ةِداطحی در روش  JHAةّىیشازی طده را

 -ىظاغهی کَ در آنُا خّادث یا طتَ خّادث ىکرر رخ داده

ٌظان ىیدُد.

جدول  :1شعح اخحيال وكّع خعر در روش  JHAةّىیشازی طده
عثارت تَصیفی

هقذار عذدی

وكّع رویداد ةصیار ةصیار ىدحيم اشث (ُر روز یکةار یا ةیظحر)

10

وكّع رویداد ةصیار ىدحيم اشث (ُر  3جا  4روزیکتار)

9

اخحيال وكّع رویداد ةصیار ةاالشث (ُر ُفحَ یکتار)

8

اخحيال وكّع رویداد ةاالشث (ُر ىاه یکتار)

7

اخحيال وكّع رویداد ىحّشط اشث (ُر  3ىاه یکتار)

6

اخحيال وكّع رویداد کو اشث (ُر  6ىاه جا یکصال یکتار)

5

اخحيال وكّع رویداد خیهی کو اشث (ُر شال یکتار)

4

اخحيال وكّع رویداد خیهی ٌادر اشث (ُر  3جا  5شال یکتار)

2

اخحيال وكّع رویداد ةػید ةَ ٌظر ىیرشد

1
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اخحيال وكّع رویداد ٌادر اشث (ُر یک جا  3شال یکتار)

3
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ىٍجر ةَ آشیب یا جراخث طدید طّد.

طياره  1کَ جّانی اخحيال وكّع رویدادُای ىرجتط ةا ىخاظرات

شٌاسایی ٍ ارسیاتی هخاطزات تْذاشتی صٌعت ...

عیسی هجیذی ٍ ّوکاراى

شذت ( :)Severity:Sةا اشحفاده از جدول طياره  2کَ

جدول طياره  2ظتلَةٍدی طدت پیاىدُای رویداد در روش

طدت و گصحردگی پیاىدُای ٌاىعهّب اٌصاٌی ٌاطی از رویدادُا

 JHAةّىیشازی ٌاطی از ىخاظرات ةِداطحی را ٌظان

را ٌظان ىیدُد ىیجّان غدد ىرةّط ةَ طدت را ىظخع ٌيّد.

ىیدُد.

جدول  :2ظتلَةٍدی طدت پیاىدُای رویداد در روش  JHAةّىیشازی طده
هقذار عذدی

عثارت تَصیفی
فّت یا ازکارافحادگی دائو

10

ازکارافحادگی طغهی

9

ىددودیث در اٌجام کار

8

ازکارافحادگی ىّكث

7

غدىَ در خد ىحّشط و ىٍفک طدن فرد ازکار ةَ ىدت  3روز یا ةیظحر

6

غدىَ کو و ىٍفک طدن فرد از کار ةَ ىدت  3روز

5

غدىَ خیهی کو و ىٍفک طدن فرد از کار ةَ ىدت  2روز

4

غدىَ جزئی و ىٍفک طدن فرد از کار ةَ ىدت چٍد شاغث

3

غدىَ خیهی جزئی ةدون ُدر رفحً وكث و ةِتّدی کاىم

2

ُیچ غدىَ پرشٍهی اٌحظار ٌيیرود

1

تٌاٍب هَاجِْ ( :)Exposure:Eایً فاکحّر جػداد دفػات و

کاری ،ةا چَ جٍاوب و ىدت زىاٌی در ىّاجَِ ةا ىخاظرات

جٍاوب ىّاجَِ کارگر را ةا غّاىم زیانآور ٌظان ىیدُد .در واكع

طٍاشایی طده كرار دارٌد .در جدول  ،3ظتلَةٍدی جٍاوب ىّاجَِ

ىیجّان ىظخع ٌيّد کَ ُر یک از کارکٍان در ظّل ٌّةث

در روش  JHAةّىیشازی طده ٌظان داده ىیطّد.

عثارت تَصیفی

هقذار عذدی

فرد ةَظّر دائو در ىّاجَِ ةا خعر اشث

10

فرد ُر دكیلَ یکتار در ىػرض خعر كرار ىیگیرد

9

فرد ُر  15دكیلَ یکتار در ىػرض خعر كرار ىیگیرد

8

فرد ُر  30دكیلَ یکتار در ىػرض خعر كرار ىیگیرد

7

فرد ُر شاغث یکتار در ىػرض خعر كرار ىیگیرد

6

فرد ُر ٌّةث کاری یکتار در ىػرض خعر كرار ىیگیرد

5

فرد ُر ُفحَ یکتار در ىػرض خعر كرار ىیگیرد

4

فرد ُر ىاه یکتار در ىػرض خعر كرار ىیگیرد

3

فرد ُر شال یکتار در ىػرض خعر كرار ىیگیرد

2

فرد ُر شَ شال یکتار در ىػرض خعر كرار ىیگیرد

1

در ایً ىرخهَ پس از جػییً ىیزان غددی شَ فاکحّر اخحيال

گام پٌجن :اٍلَیتتٌذی ریسک ٍ اقذاهات اصالحی

وكّع ،طدت و ىیزان ىّاجَِ ،غدد اونّیث ریصک از
خاغمضرب ایً شَ فاکحّر جػییً ىیطّدRPN= P×S×E .

377

پس از ىداشتَ  ،RPNشعح ریصکُای ىرةّط ةَ
ىخاظرات طٍاشایی طده جػییً ىیگردد .شپس ةر اشاس شعح
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گام چْارم :عذد اٍلَیت ریسک ()RPN

غدد اونّیث ریصک ةیً  1جا  1000خّاُد ةّد.
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جدول  :3ظتلَةٍدی جٍاوب ىّاجَِ در روش  JHAةّىیشازی طده

عیسی هجیذی ٍ ّوکاراى

شٌاسایی ٍ ارسیاتی هخاطزات تْذاشتی صٌعت ....

ریصک اكداىات اغالخی ىٍاشب ةَ ىٍظّر رشاٌدن شعح

اونّیثةٍدی ىیگردٌد .در جدول  4اونّیثةٍدی ریصک و

ریصکُای غیركاةمكتّل ةَ خد پذیرش پیظٍِاد و جِث اجرا

اكداىات اغالخی ٌظان داده طد.

جدول  :4ظتلَةٍدی شعح ریصک و اونّیثةٍدی اكداىات اغالخی
عذد اٍلَیت ریسک

اٍلَیتتٌذی اقذام اصالحی

سطح ریسک

1000-800

ةصیار ىِو

اكدام فّری

800-600

ىِو

اكدام ظرف یک ُفحَ

600-400

اُيیث ىحّشط

اكدام ظرف یک ىاه

400-200

کو اُيیث

اكدام ظرف یک شال

زیر 200

كاةمكتّل

اكدام فّری ٌیاز ٌدارد اىا در ةرٌاىَریزیُا گٍجاٌده طّد

یافتِّا
در ایً ىعانػَ ىجيّع  33طغم از گروهُای طغهی ىخحهف

فػانیثُای آنُا در شایث ىیةاطد .جدول طياره  5نیصث

ةِرهةرداری ،جػيیرات ،اداری ،خدىات و آزىایظگاه اٌحخاب و

ىظاغم ىظخع طده جِث ارزیاةی ریصک ةِداطحی ةا JHA

ىّرد ارزیاةی ریصک كرار گرفحٍد کَ شِو ةیظحر طغمُا ىرةّط

ةّىیشازی طده را ٌظان ىیدُد.

ةَ گروه جػيیرات ةّد .کارکٍان ةِرهةرداری ةَ دو گروه شایحيً

جدول طياره  6یک ٌيٌَّ ارزیاةی ریصک اٌجام طده ةرای

و ةردىً (اپراجّر اجاق کٍحرل) جلصیو طدٌد .شایحيً ةا جّجَ ةَ

یکی از وظایف طغم کارگر شاخحياٌی (اٌجام غيهیات جخریب و

ىاُیث کار ةیظحر از شایر گروهُا در شایث خضّر داطحٍد.

گّدةرداری) را ٌظان ىیدُد.

غيده فػانیث کارکٍان گروه جػيیراجی در کارگاهُا اٌجام

ٌظان ىیدُد.

ىیطّد و ةَظّر ىیاٌگیً خدودا ةیً  10جا  20درغد کم

جدول  :5ىظاغم ىظخع طده جِث ارزیاةی ریصک ةا  JHAةّىیشازی طده
شغل

شوارُ تزگِ ارسیاتی

شغل

شوارُ تزگِ ارسیاتی

شغل

شوارُ تزگِ ارسیاتی

12

شرپرشث ةرق

23

جکٍصیً آزىایظگاه

شرپرشث اةزار دكیق

24

ٌيٌَّگیر

رئیس کارگاه

25

جراطکار

02

شایحيً

13

03

کارگر شایث

14

26

جّطکار

04

رئیس واخد

15

اٌتار و جدارکات

غایقکار

05

ایيٍی

16

شرپرشث جّطکاری

27

06

ةِداطث

17

شرپرشث جراطکاری

28

ىٌّحاژکار

07

ىدیطزیصث

18

ةرقکار

29

جِّیَکار

08

اداری

19

اةزار دكیق

30

نپیٍگکار

09

آةدارچی

20

ىکاٌیک

31

راٌٍده نیفحراك

10

ٌظافحچی

21

ىاطیٍر

32

ٌاىَرشان

11

شرپرشث ىکاٌیک

22

کارگر شاخحياٌی

33

شرپرشث ٌّةث جػيیرات

تْذاشت کار ٍ ارتقاء سالهت | سال پٌجن | شوارُ چْارم | سهستاى 1400

378

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v5i4.8462

01

ةردىً
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ٌيّدار طياره  1درغد فراواٌی ریصکُای ىداشتَ طده را

شٌاسایی ٍ ارسیاتی هخاطزات تْذاشتی صٌعت ...

عیسی هجیذی ٍ ّوکاراى

جدول ٌ :6يٌَّ کارةرگ جکيیم طده ةرای طغم کارگر شاخحياٌی ةا روش  JHAةّىیشازی طده
هزاحل

خطز

اًجام کار

رٍش کٌتزلی

پیاهذ

احتوال

شذت

تٌاٍب

ٍقَع

پیاهذّا

هَاجِْ

RPN

آىّزش خعرات ىّاجَِ ةا غدا  /اٌجام ادیّىحری ةَ
غّرت شاالٌَ
اشحفاده از گّطی خفاظحی
غدا

افث طٍّایی

دشحّرانػيم پایض و اٌدازهگیری غّاىم زیانآور فیزیکی
ىدیط کار در غٍػث پحروطیيی (NPCHSE-112-

3

7

5

105

)03
دشحّرانػيم اجرای ةرٌاىَ خفاظث طٍّایی در غٍػث
پحروطیيی )(NPCHSE-113-03
ٌّطیدن آب ُر  20جا  30دكیلَ
اشحفاده از نتاس کار جاةصحاٌی شتک ،خٍک و ةَ رٌگ
اشحرسُای
خرارجی

گرىازدگی

روطً
دشحّرانػيم پایض و اٌدازهگیری غّاىم زیانآور فیزیکی

6

5

7

210

ىدیط کار در غٍػث پحروطیيی (NPCHSE-112-
)03
اخحالالت
ارجػاش

اشکهحی-
غضالٌی

اًجام

اشحفاده از وشایم خفاظث فردی
دشحّرانػيم پایض و اٌدازهگیری غّاىم زیانآور فیزیکی
ىدیط کار در غٍػث پحروطیيی (NPCHSE-112-
)03

تخزیة ٍ

 10دكیلَ اشحراخث ةَ ازای یک شاغث کار شٍگیً یا

گَدتزداری

ةیياریُای

دو شاغث کار شتک ُيراه ةا خرکات کظظی ىٍاشب/

اشکهحی

اشحفاده از وشایم خفاظحی ىٍاشب

غضالٌی

دشحّرانػيم طٍاشایی و ارزیاةی خعرات ارگٌّّىیکی در

8

8

7

448

ىدیط کار در غٍػث پحروطیيی (NPCHSE-111-
)03
رفع ٌظحی ىّاد آالیٍده
ٌػب جاةهّ غالئو ُظداردٍُده و خػارکظی ىٍاظق
آنّده
آىّزش  MSDSةَ کارکٍان
اشحفاده از وشایم خفاظحی
غّاىم زیانآور
طیيیایی

اثر ةر روی

دشحّرانػيم پایض و اٌدازهگیری غّاىم زیانآور

دشحگاه

طیيیایی ىدیط کار در غٍػث پحروطیيی

جٍفصی

()NPCHSE-109-02

3

8

5

120
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عولیات

آىّزش غدیح اغّل ارگٌّّىی در ىدیط کار

خو طدن

6

7

6

256

دشحّرانػيم ارزیاةی ریصک ةِداطحی ٌاطی از ىّاجَِ
()NPCHSE-115-01
دشحّرانػيم اجرای ةرٌاىَ خفاظث جٍفصی
در غٍػث پحروطیيی ))NPCHSE-114-03
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ةا ىّاد طیيیایی در غٍػث پحروطیيی

عیسی هجیذی ٍ ّوکاراى

شٌاسایی ٍ ارسیاتی هخاطزات تْذاشتی صٌعت ....

][VALUE

350
300
250
200
150
100
50

][VALUE

][VALUE

][VALUE

][VALUE

ةصیار ىِو

ىِو

اُيیث ىحّشط

کو اُيیث

0

كاةم كتّل

ٌيّدار  :1درغد فراواٌی ریصکُای ىداشتَ طده

ىعاةق ٌيّدار طياره  1ىیجّان دریافث کَ از ىجيّع

ُيانظّر کَ ىظاُده ىیطّد ىظاغم کارگران ةِرهةرداری،

ىخاظرات طٍاشایی طده  330ىخاظره در شعح كاةمكتّل17 ،

کارگران شاخحياٌی ،جِّیَ ،جّطکار و ىٌّحاژکار دارای

ىخاظره در شعح کو اُيیث و  6ىخاظره در شعح اُيیث

ریصکُای ةا اُيیث ىحّشط ىیةاطدُ .يچٍیً در جدول

ىحّشط كرار دارد ُيچٍیً ریصکُای ةا درجَ اُيیث ىِو و

طياره  8ىخاظرات ةارز ُر طغم ٌظان داده طد.
ٌيّدار طياره  2درغد فراواٌی غّاىم زیانآور ىدیط کار در

ةصیار ىِو در ٌحایج ىظاُده ٌظد.
جدول طياره  ،7ریصکُای ةارز و درجَ اُيیث ىظاغم

ایً پژوُض را ٌظان ىیدُد.

ةررشی طده را ٌظان ىیدُد.

ًام خطز تارس

ًام شغل

درجِ اّویت

ًام خطز تارس

ًام شغل

درجِ اّویت

شایحيً

طیيیایی

کو اُيیث

ىاطیٍر

غدا

کو اُيیث

شایحيً

غدا

کو اُيیث

ىاطیٍر

اشحرس گرىایی

کو اُيیث

کارگر شایث

طیيیایی

اُيیث ىحّشط

ىاطیٍر

ارگٌّّىی

کو اُيیث

کارگر شایث

غدا

کو اُيیث

ىکاٌیک

غدا

کو اُيیث

کارگر شایث

ارگٌّّىی

کو اُيیث

کارگر شاخحياٌی

ارجػاش

کو اُيیث

اةزار دكیق

غدا

کو اُيیث

کارگر شاخحياٌی

ارگٌّّىی

اُيیث ىحّشط

ٌيٌَّگیر

طیيیایی

کو اُيیث

کارگر شاخحياٌی

اشحرس گرىایی

کو اُيیث

جّطکار

طیيیایی

اُيیث ىحّشط

ىٌّحاژکار

غدا

اُيیث ىحّشط

جّطکار

ارگٌّّىی

کو اُيیث

ىٌّحاژکار

اشحرس گرىایی

کو اُيیث

جّطکار

پرجّ ُا

کو اُيیث

ىٌّحاژکار

ارگٌّّىی

اُيیث ىحّشط

جِّیَ کار

ارگٌّّىی

اُيیث ىحّشط

ىٌّحاژکار

ارجػاش

کو اُيیث
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جدول  :7جػییً ریصکُای ةارز و درجَ اُيیث ىظاغم ةررشی طده

شٌاسایی ٍ ارسیاتی هخاطزات تْذاشتی صٌعت ...

عیسی هجیذی ٍ ّوکاراى

جدول  :8ىخاظرات ةارز جػییً طده ةرای ىظاغم ىّرد ةررشی
عاهل سیاىآٍر
غدا

شغل
شایحيً -کارگر شایث -جّطکار -ىٌّحاژکار -ةركکار-ا ةزار دكیق -ىکاٌیک -ىاطیٍر-کارگر شاخحياٌی -ایيٍی

ارجػاش

جّطکار -ىٌّحاژکار -ىکاٌیک -ىاطیٍر -شایحيً-جراطکار -راٌٍده نیفحراك

اشحرس خرارجی

ُيَ گروهُای غيهیاجی

پرجُّا

جّطکار -ةرطکار -ةركکار -شایحيً -کارگر شایث-کارگر شاخحياٌی -جکٍصیً آزىایظگاه

روطٍایی

ةردىً -اداری -رییس کارگاه -رییس واخد -ایيٍی -ةِداطث -ىدیطزیصث

غّاىم زیانآور طیيیایی

شایحيً-کارگر شایثٌ -يٌَّگیر -جکٍصیً آزىایظگاه -جّطکار -ىٌّحاژکار -ةركکار -اةزار دكیق -ىکاٌیک -ىاطیٍر-کارگر
شاخحياٌی -ایيٍی

غّاىم زیانآور ةیّنّژیک

ٌظافحچی -آةدارچی

غّاىم زیانآور رواٌی

شرپرشث ةرق -شرپرشث اةزار دكیق -رییس کارگاه -رییس واخد -ایيٍی -ةِداطث -ىدیطزیصث -شرپرشث جّطکاری-
شرپرشث جراطکاری -شرپرشث ىکاٌیک

غّاىم زیانآور ارگٌّّىیکی

ةردىً -جراطکار -جّطکار -غایقکار -ةِداطث -ىدیطزیصث -اداری -ىٌّحاژکار -ةركکار -جِّیَ کار -اةزار دكیق-نپیٍگ
کار -ىکاٌیک -راٌٍده نیفحراك -ىاطیٍر

1%
13%

5%

غدا
پرجّ
روطٍایی

22%

9%

اشحرس گرىایی
ارجػاش
طیيیایی
ارگٌّّىی
13%

رواٌی
ةیّنّژیکی
14%
11%

ٌيّدار  :2درغد فراواٌی غّاىم زیانآور ىدیط کار

ىعاةق ٌيّدار  ،2در ةیً ىخاظرات ىّرد ةررشی ةَ جرجیب

طغم دارای اُيیث ىحّشط) ةا فراواٌی ٌصتی  1/7درغد17 ،

غّاىم زیانآور ارگٌّّىی ةا  22درغد ةیظحریً و غّاىم زیانآور

ریصک ( 8طغم) دارای ریصک ةااُيیث کو (ةا فراواٌی ٌصتی

ةیّنّژیکی ةا  1درغد کيحریً فراواٌی ىخاظرات ةِداطحی را ةَ

 4/82درغد) و  330ریصک كاةمكتّل (ةا فراواٌی ٌصتی 93/48

خّد اخحػاص دادٌد.

درغد) ىداشتَ گردید .ریصکُای ةا درجَ اُيیث ىِو و

ُدف از اٌجام ایً ىعانػَ طٍاشایی و ارزیاةی ىخاظرات

ةاالجریً شعح ریصک خعرات ةِداطث خرفَای ىّجّد در ایً

ةِداطحی غٍػث پحروطیيی ةا اشحفاده از روش آٌانیز ىخاظرات

واخد ىرةّط ةَ غّاىم زیانآور طیيیایی ،شروغدا و ارگٌّّىی

طغهی ةّىیشازی طده ةّد .در ایً ىعانػَ ىجيّغا  353ریصک

ىیةاطد ةَ گٌَّای کَ در ةیً ىخاظرات ىّرد ةررشی ةَ جرجیب

ةِداطحی طٍاشایی گردید کَ از ایً جػداد ىجيّع  6ریصک (5

غّاىم زیانآور ارگٌّّىی ( 22درغد) ،اشحرس گرىایی (14
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درغد) ،غّاىم زیانآور طیيیایی و غدا ( 13درغد) ،روطٍایی

ریصک ةاالی ىّاجَِ ةا غّاىم طیيیایی ىّاجَ ىیةاطٍد کَ ةا

( 12درغد) ،ارجػاش ( 11درغد) ،پرجّ ( 9درغد) ،رواٌی (5

ٌحایج ایً ىعانػَ ُيصّ ىیةاطد ( .)17ىعانػَ اٌجام طده

درغد) و غّاىم زیانآور ةیّنّژیکی ( 1درغد) ةیظحریً و

جّشط جِاٌگیری و ُيکاران ( )1397ةا غٍّان ارائَ روش

کيحریً درغد فراواٌی ىخاظرات را ةَ خّد اخحػاص دادٌد.

ارزیاةی ریصک جاىع ىخاظرات ةِداطث خرفَای ()COHRA

ةرىتٍای ٌحایج در ةیً ىظاغم کارکٍان ةِرهةرداری (شایيً و

ىعانػَ ىّردی در یک غٍػث پحروطیيی ٌظان داد کَ شعح

کارگران ةِرهةرداری) ةیظحریً شعح ریصک ىداشتَ طده

ریصک ىخاظرات ةِداطث خرفَای در  13/6درغد از ىظاغم

ىرةّط ةَ غّاىم زیانآور طیيیایی ،غدا و اشحرس خرارجی

ىّرد ةررشی در شعح ةاال ارزیاةی طدُ .يچٍیً در ةیً

ىیةاطدُ .يچٍیً در کارکٍان جکٍصیً آزىایظگاه و ٌيٌَّگیر

ىخاظرات ةِداطث خرفَای ،ریصک غدا و روطٍایی در شعح

ةیظحریً شعح ریصک ىرةّط ةَ غّاىم زیانآور طیيیایی

ةاال و ریصک ىّاجَِ ةا ةٍزن و غّاىم ارگٌّّىیک در شعح

ىیةاطد .در گروه جػيیرات ،ىظاغم ةرق ،ىکاٌیک و ىاطیٍری

ىحّشط ارزیاةی طدٌد .طایان ذکر اشث کَ ریصک ىخاظرات

ةیظحریً ىیزان ىرةّط ةَ غّاىم ارگٌّّىیکی ،غدا و اشحرس

ةِداطث خرفَای ةَ غیر از غّاىم ارگٌّّىیک در ىظاغم

خرارجی ىیةاطد .کارکٍان جّطکار ،ةرطکار ،غایقکار غّاىم

غيهیاجی ةیظحر از ىظاغم اداری ةّد کَ ةا ٌحایج ایً ىعانػَ

زیانآور ارگٌّّىیکی ،غدا ،غّاىم طیيیایی و اشحرس خرارجی

ُيصّ ىیةاطد (.)18

ىظاغم اداری غّاىم ارگٌّّىیکی ةاالجریً شعح ریصکُا طاىم

واةصحَ ةَ طرکث ایران خّدرو ةَ روش آٌانیز ایيٍی،1393،

ىیطّد .كهع جِی و ُيکاران ( )1396در ىعانػَای ةَ

ٌحایج ٌظان داد کَ خعر پّشحی ( )%30و شپس ىخاظرات

طٍاشایی و ارزیاةی ریصک خعرات در یک کارخاٌَ آرد ةَ روش

ارگٌّّىیکی ( )%21دارای ةیظحریً فراواٌی ةّد کَ ةا ٌحایج ایً

 JSAو  FMEAدر اشحان گهصحان پرداخحٍد کَ ٌحایج ٌظان

پژوُض ُيصّ ىیةاطد ( .)19در ىعانػَ دیگری کَ جّشط

داد کَ  45/54درغد از ىخاظرات طٍاشایی طده در ىددوده

خصیٍی و ُيکاران ( )1391ةا غٍّان ىدیریث ریصک ایيٍی و

ریصک غیركاةمكتّل 36/36 ،درغد در ىددوده ریصک

ةِداطث طغهی در فاز شاخث شکُّای ٌفحی و ارائَ راُکارُای

ٌاىعهّب 9/09 ،درغد در ىددوده ریصک كاةمكتّل ةا ججدید

ىدیریحی ةِتّد (ىعانػَ ىّردی فاز شاخث شکُّای ىیدان

ٌظر و  9/01درغد در ىددوده ریصک جزئی كرار گرفحٍد (.)15

ٌفحی رطادت) ٌحایج ٌظان داد ىیزان ریصکُای کو ،%62/7

ىعانػَ اٌجام طده جّشط ادبآوازه و ُيکاران ( )1394ةا غٍّان

ریصکُای ىحّشط  %31/6و ریصکُای ةاال  %5/7ةّد کَ ةا

ارزیاةی ریصک ةِداطحی طغهی ةا رویکرد  COHRAو ةا

ٌحایج ایً پژوُض جا خدودی ُيصّ ةّد ( .)20از ىددودیثُای

اشحفاده از جدهیم پّطظی دادهُاٌ ،ظان داد کَ غدا و ارجػاش

ایً پژوُض ىیجّان ةَ غدم ُيکاری ةػضی از کارکٍان و

ةاالجریً شعح ریصک را در غّاىم زیانآور فیزیکی ةَ خّد

ُيچٍیً ىياٌػثُای غّرت گرفحَ در زىیٍَ ارائَ اظالغات

اخحػاص دادٌد کَ ةا ٌحایج ایً ىعانػَ ُيصّ ىیةاطد ( .)16در

درخّاشحی ٌام ةرد.

ىعانػَ دیگری کَ جّشط جِاٌگیری و ُيکاران ( )1389ةا

ًتیجِگیزی

غٍّان ارزیاةی ریصک ةِداطحی ىّاجَِ طغهی ةا غّاىم زیانآور

ةا اشحفاده از روش  JHAةّىیشازی طده ىیجّان ىخاظرات

طیيیایی :ىعانػَ ىّردی در یک غٍػث پحروطیيی اٌجام طد،

ةِداطحی ىدیط کار را ارزیاةی و ىحٍاشب ةا شعح ریصک،

ٌحایج ٌظان داد کارکٍان ةِرهةرداری ،جػيیرات و ةازرشی ةا

ظتلَةٍدی و اونّیثةٍدی کرد .از ظرفی از ٌحایج اٌدازهگیریُا و
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کارطٍاشان ةِداطث خرفَای طرکث پحروطیيی و شایر دوشحان

ًارزیاةیُای غّاىم زیانآور ىدیط کار ىیجّان ةَ ىٍظّر جدوی

َکَ ىا را در ٌگارش ایً ىلانَ یاری ٌيّدٌد جظکر و كدرداٌی ة

و ارائَ راُکارُای کٍحرنی ةَ ىٍظّر کاُض شعح ریصک ٌِایی

.غيم ىیآید

ةَ شعح ریصک كاةمكتّل در غٍایػی ُيچّن غٍایع

هشارکت ًَیسٌذگاى

پحروطیيی اشحفاده کرد؛ ةٍاةرایً پیظٍِاد ىیگردد ىحخػػان

ز. ه،م. ع:ظراخی پژوُض

ةِداطث خرفَای داٌض و ٌگرش کارکٍان را ةا ىخاظرات ىّجّد

ا. س،ف. ه،م. ع:جيعآوری دادهُا

.در ىدیط کار و ةیياریُای ٌاطی از آن را افزایض دٍُد

م. ب،م. ع:جدهیم دادهُا

َُيچٍیً ةاید ةَ ىػایٍات دورهای و ةدو اشحخدام کارکٍان ة

م. ب،ا. س،ف. ه،ز. ه،م. ع:ٌَگارش و اغالح ىلان

ىٍظّر جٍاشب ةیً طغم و طرایط جصياٌی فرد جّجَ ویژهای

تضاد هٌافع

.داطحَ ةاطٍد

در ایً ىعانػَ ُیچ گٌَّ جضاد ىٍافػی از شّی ٌّیصٍدگان
.گزارش ٌظده اشث

تشکز ٍ قذرداًی
 ىصئّنیً و،ةدیً وشیهَ از ُيکاری غيیياٌَ کهیَ کارکٍان
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Identifying and Assessment the Health Hazards of the Petrochemical Industry
Using the Localized JHA Method
Eisa MAJIDI1, Hadi ZAREI-MAHMOUD-ABADI2, Hamed FATTAHI-BAFGHI3, Soodabeh AHMADI4,
Morteza SHARIFI5, Behnam MORADI6

*

Abstract

Original Article

Introduction: In the petrochemical industry, there are various harmful
factors that lack of attention and proper management will have adverse
consequences for the organization and employees. The aim of this study was
to Identifying and assessment the health hazards of the petrochemical
industry using the localized JHA method.
Materials and Methods: In this cross-sectional descriptive study that

Received: 2021/07/02

conducted in one of Iran's petrochemicals, in order to assess the health risk

Accepted: 2021/09/06

caused by harmful factors was used from localized JHA method. First, after
determining the desired job and dividing it into job duties, the number of tasks
Citation:
MAJIDI

was specified. Then, in order to calculate the Risk Priority Number (RPN),
ZAREI-

E,

frequency of exposure was used. All calculations were performed by Excell.

FATTAHI-BAFGHI H,

Results: The results showed that from 353 calculated risks, 93.48% of the total

AHMADI S, SHARIFI
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from multiplication of 3 factors of probability of occurrence, severity and

MAHMOUD-ABADI H,
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risks are at the acceptable risk level, 4.82% of the risks are at the low importance
level and 1.7% is at risk level with medium importance. Also, at between the
studied hazards, ergonomic harmful factors with 22%, had the highest frequency
and biological harmful factors with 1% had the lowest frequency of hazards.
Conclusion: Regarding to importance of health hazards, in addition to
identifying and evaluating them, it is necessary to determine and implement
appropriate management measures to reduce and control of risk levels to
prevent from accidents and related occupational diseases and the heavy costs.

Health
5(4):

Keywords: Risk Assessment, JHA, Petrochemical industry, Health Hazards
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