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چكيده 
    هر روز در محيط هاي كار رويدادهاي متعددي رخ مي دهند كه باعث مرگ وآسيب مي شوند. اين حوادث، اغلب به علت عدم شناسايي 
خطرات بالقوه وآموزش صحيح كارگران اتفاق مي افتد. از اين رو، شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار، مي توان از بسياري ازحوادث 
پيشگيري كرد. و عدد ريسك آنها رامحاسبه وكنترل هاي مورد نياز را ارائه داد. روش JSA به صورت سيستماتيك، جهت شناسايي 
خطرات وارزيابي ريسكهاي آنها به منظور ارائه اقدامات كنترلي مناسب است. در اين روش، هر مرحله از شغل به دقت بررسي مي شود ، 
خطرات بالقوه هرمرحله شناسايي وارزيابي شده و بهترين راه حل كنترل جهت حذف يا كاهش خطرات، ارائه مي شود. دراين تحقيق كه، 
در يک شركت توليدي انجام شد با استفاده از روش JSA ، ٤٥ خطر شناسايي و ارزيابي شدند كه ازآنها ١٤ مورد غير قابل قبول ، ٢٨ مورد 
نامناسب و٣ مورد قابل قبول با تجديد نظر بود. براي حذف يا كاهش سطح ريسك هركدام ازاين خطرات، راه حلهاي كنترلي پيشنهاد 
شد كه مهمترين راه حلهاي كنترلي ارائه شده، آموزش كارگران ، باال بردن سطح آگاهي آنها ازخطرات و نظارت مستمر بر كار آنها اشت.

توليدي  شرکت  يک  در  يابالقوه  موجود  خطرات  وارزيابي  شناسايي 
بااستفاده از روش آناليز ايمني شغل 

پروين نصيري
(عهده دار مکاتبات)

سيد شمس الدين عليزاده
فريده گلبابايي

سيد جمال الدين شاه طاهري
دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشکده بهداشت و انستيتوتحقيقات بهداشتي ، گروه بهداشت حرفه اي

 

مقدمه 
مي  رخ  زيادي  حوادث  كار،  هاي  محيط  در  روز  هر     
دهند كه منجر به مرگ وآسيب مي شوند. يكي ازراههاي 
خطرات  شناسايي  كار،  محيط  حوادث  از  پيشگيري 
 : از  است  عبارت  ريسك  ارزيابي  است(١).  آنها  وارزيابي 
 ، شغل  يك  يا  فرآيند  دريك  موجود  خطرات  شناسايي 
محاسبه عدد ريسک آنها و ارائه اقدامات كنترلي مناسب 
جهت كنترل آنها. درواقع ارزيابي ريسك يك فرآيند سه 

مرحله اي است : 
شناسايي كل خطرات   -١

محاسبه ريسكها   -٢
ارائه اقدامات كنترلي (٢)  -٣

ارزيابي  توان  مي  آن  وسيله  به  كه  راهکارهايي  از  يكي 
ريسك  انجام داد JSA است. JSA روش مطالعه دقيق و

 
سيستماتيك جهت شناسايي و ارزيابي خطرات موجود يا 
بالقوه درهرفرآيند يا شغل است (١و٣). دراين روش شغل 
به مراحل پي در پي شكسته مي شود ، و در گام بعد، 
دست  به  آنها  ريسك  وعدد  شناسايي  هرمرحله  خطرات 

مي آيد ودرنهايت راه حلهاي كنترلي ارائه مي شود. 
 JHA(Job Hazard نامهاي  به  روش  اين 
 Analysis),SJA(Safe Job Analysis),

THA(Task Hazard Analysisمعروف است(٥و٤). 

ايمن  روشي  يافتن  تكنيك،  اين  اجراي  از  اصلي  هدف 
مي   . است(٥)  ازحوادث  وپيشگيري  شغل  انجام  جهت 
صنايع  درمهندسي  ابزاري  بعنوان   JSA روش  از  توان 
استفاده كرد. با استفاده از اين روش، مي توان نيازهاي 
آموزش ايمني كاركنان راتعيين نمود (٥). از JSA ، مي 

واژه هاي كليدي: آناليز ايمني شغل، شناسايي خطرات ، ارزيابي ريسك
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وپيشگيري  ايمني  مديريت  برنامه  يك  درتدوين  توان 
ازحوادث بهره برد، همچنين، در انتخاب وسايل حفاظت 
فردي مورد نياز مي توان استفاده كرد (٥).فرآيند انجام 

JSA درنمودار شماره ١ آورده شده است (٦).

روش كار
بالقوه  خطرات  تحقيق،  اين  در  بررسي:  مورد  مكان    
 JSA از  استفاده  با  توليدي  شركت  دريک  موجود 
شناسايي و ارزيابي شدند. اين شركت، توليد كننده انواع 
توري، حصاري، سيم خاردار، مفتول هاي آبكاري شده و 
الكترودهاي جوشكاري است و در آن حدود ٣٠٠ نفر در 

دو شيفت ١٢ ساعته مشغول به فعاليت هستند.

: JSA اجرا ي روش
 JSA ١-تشكيل تيم

تجزيه و تحليل ايمني شغل، بايد توسط يك تيم انجام 
شود . ابتدا تيمي متشكل از يك سرپرست ، يك كارگر 
با تجربه ويك كارشناس ايمني و بهداشت، جهت انجام 
هرشغل  خطرات  ارزيابي  و  شناسايي  براي  تكنيك  اين 

تشكيل شد.
٢-مراحل اجرا

مراحل اجرای روشJSA  به ٤ مرحله زير تقسيم شد: 
الف- شكستن شغل، به مراحل پي در پي پس ازانتخاب 
يك شغل، مراحل مختلف انجام آن شغل مشخص و براي 

هرشغل يك فرم JSA  تكميل شد.
ب- شناسايي خطرات موجود در هرمرحله 

در اين مرحله خطرات موجود يا بالقوه مرتبط با هر شغل 
شناسايي وتعيين شدند. 

ج- ارزيابي ريسك 
در  كنترلي  اقدامات  و  ريسكها  بندي  اولويت  منظور  به 
اين مرحله خطرات شناسايي و طبقه بندي شدند. برای 
احتمال   - شد:  مشخص  پارامتر   ٢  ، مرحله  اين  انجام 
وقوع يك حادثه و شدت پيامد آن (جداول شماره ١و٢). 
سپس جداول شدت و احتمال وقوع حادثه درهم ادغام 
در  و  شماره٣)  آيد(جدول  بدست  ريسک  ماتريس  تا 

پايان ، با توجه به براساس شاخص ريسك تصميم گيري 
شد(جدول شماره ٤) (٨ و٧). چون شركت فاقد سيستم 
وقوع  احتمال  تعيين  جهت  بنابراين،  بود  حوادث  ثبت 
حادثه و شدت پيامد آن، ازسرپرستان وكارگران باتجربه 
زير  فرمول  از  استفاده  با  ريسك  عدد  شد.  گرفته  كمك 

محاسبه شد: 
شدت پيامد حادثه * احتمال وقوع حادثه = ريسك

د- ارائه اقدامات كنترلي
اقدامات  آنها  بندي  واولويت  ريسكها  ارزيابي  براساس 
توان  ريسكها مي  به طبقه بندي  باتوجه  و  ارائه  كنترلي 
مطمئن شد كه اقدامات كنترلي، به صورت موثر اعمال 

مي شوند.

نتايج
در  پژوهش  مورد  صنعت  در  ريسک   ارزيابي   مراحل    
در  جدول،  مطابق   است.  شده  خالصه   ٥ شماره  جدول 
اين صنعت، ٥ شغل خطر ساز مشخص و خطرات هر يک 
شناسايي و ارزيابي و نيز راه حلهاي کنترلي، پيشنهاد شده 
است. اپراتوري دستگاه کشش، يکي ازاين شغل هاست که 
داراي خطر عدم استفاده از وسايل حفاظت فردي ، فضاي 
دستگاهها  ايمني  حفاظ  برداشتن  اپراتور،  نامناسب  کار 
و مواجهه با صدا با احتمال وقوع A ، شدت ٢ و سطح 
ريسک A٢ ، پارگي سيم بکسل و سقوط بار برروي فرد با 
احتمال وقوع B ، شدت ٢ و سطح ريسک B٢ ، روشنايي 
ريسک  سطح  و   ٣ شدت   ،   Aوقوع احتمال  با  نامناسب 
A٣ ، برخورد ميله فلزي طبل آخر دستگاه کشش به سرو 
صورت فرد با احتمال وقوع D ، شدت ١ وسطح ريسک 
D١، شوخي خطرناک، گير افتادن دستها ودستکش ها 
به هنگام کار در دستگاه و استفاده از تجهيزات نامناسب 
با احتمال وقوع C، شدت ٢ و سطح ريسک C٢، بردن 
بخشي از بدن به داخل دستگاه، تميزکاري و روغن کاري 
ماشين آالت در حال کار، گير کردن قسمتهاي مختلف 
بدن در کالف پاي دکل، روشن و متوقف نمودن دستگاه 
بدون عالمت دادن و بريده شدن دست، بر اثر برخورد با 
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لبه ها و نوکهاي تيز قطعه کار با احتمال وقوع D، شدت 
٣ وسطح ريسک D٣ و مواجهه با گرد و غبار با احتمال 
کار  ديگر،  شغل  است.   A٤ ريسک  وسطح   ٤ شدت   ،A

درکنار کوره هاي هوايي است.
  اين شغل داراي خطر مواجهه با گرما، مواجهه با اشعه 
با  فردي  حفاظت  وسايل  از  استفاده  عدم  و  قرمز  مادون 
احتمال وقوع A، شدت ٢ وسطح ريسک A٢ ، بلند کردن 

ايستادن   ، خطرناک  شوخي   ، سنگين  بارهاي  حمل  يا 
در زير بار ، سوختن دست بدليل داغ بودن قطعه کار و 
 ،C وقوع احتمال  با  فرد  بدن  و  صورت  با  شعله  برخورد 
بدون  کوره  کردن  روشن   ،C٢ ريسک  وسطح   ٢ شدت 
قطع شير گاز با بي دقتي با احتمال وقوع D، شدت ٢ 
که  قطعاتي  سقوط  و  خوردن  سر   ،D٢ ريسک  وسطح 
توسط ليفتراک حمل مي شوند با احتمال وقوع D، شدت 

٧٩ نصيري و همكاران          

جدول ٢- رشد جمعيت در شهر جديد هشتگرد در سال هاي ١٣٩٥-١٣٧٥
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علوم و تكنولوژي محيط زيست ٨٠

جدول ١- طبقه بندي شدت حادثه

جدول ٢- سطح احتمال وقوع خطر

جدول ٣-ماتريس ارزيابي ريسک

جدول ٤- معيارهاي تصميم گيري براساس شاخص ريسک
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٨١ نصيري و همكاران          

جدول ٥- خالصه مراحل ارزيابي ريسک
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علوم و تكنولوژي محيط زيست ٨٢

جدول ٥- خالصه مراحل ارزيابي ريسک (ادامه)
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٨٣نصيري و همكاران          
جدول ٥- خالصه مراحل ارزيابي ريسک (ادامه)
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علوم و تكنولوژي محيط زيست ٨٤

جدول ٥- خالصه مراحل ارزيابي ريسک (ادامه)
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٨٥نصيري و همكاران          

٣ و سطح ريسک D٣ است. کار در واحد اسيد شويي نيز، 
داراي خطر مواجهه با بخارهای اسيد کلريدريک و فضاي 
کار نامناسب، با احتمال وقوع A، شدت ٢ و سطح ريسک 
A٢ و بلند کردن بار بدون ايمنی مناسب، با احتمال وقوع 
C، شدت ٢ و سطح ريسک C٢ است. از ديگر کارهای 
در خط گالوانيزه با خطر استفاده نکردن  کار  ساز  خطر 
از وسايل حفاظت فردي و فضاي کار نامناسب با احتمال 
وقوع A، شدت ٢ و سطح ريسک A٢، پرت کردن حواس 

کارگران، اذيت کردن و ترساندن و داد کشيدن و ايجاد 
صداي غير ضروري با احتمال وقوع B، شدت ٢ و سطح 
ريسک B٢، روشنايي نامناسب و دويدن داخل سالن با 
احتمال وقوع A، شدت ٣ و سطح ريسک A٣، ريخت و 
پاش اسيد با احتمال وقوع C، شدت ٢ و سطح ريسک 
C٢، پرت کردن اشياء يا مواد با احتمال وقوع D، شدت 
٢ و سطح ريسک D٢ ، هل دادن يا کشيدن بدون رعايت 
موارد ايمنی، مواد و وسايل، و استفاده از دست، به جاي 

جدول ٥- خالصه مراحل ارزيابي ريسک (ادامه)
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ريسک  وسطح   ٣ شدت   ،D وقوع  احتمال  با  تجهيزات 
D٣، ريخته شدن مواد برروي کف و ليز خوردن افراد با 
احتمال وقوع B، شدت ٣ وسطح ريسک B٣ ، قرار دادن 
 ،C وقوع احتمال  با  کارگاه  کف  در  اضافي  و  زايد  مواد 
وبخارات  گرما  با  مواجهه   ،  C٣ ريسک  وسطح   ٣ شدت 
وسطح   ٤ شدت   ،  A وقوع  احتمال  با  کلريدريک  اسيد 
ديگر  از  گالوانيزه،  کوره  درکنار  کار  است.   A٤ ريسک 
مادون  واشعه  گرما  با  مواجهه  خطر  با  خطرساز  مشاغل 

قرمز و عدم استفاده از وسايل حفاظت فردي با احتمال 
وقوع A، شدت ٢ وسطح ريسک A٢ ، افتادن فرد د در 
داخل کوره با احتمال وقوع D، شدت ١ و سطح ريسک 
وقوع  احتمال  با  ناايمن  صورت  به  بار  کردن  بلند   ،  D١
گردوغبار  با  مواجهه   ،  C٢ ريسک  وسطح   ٢ شدت   ،C
وبخارات اسيد کلريدريک با احتمال وقوع A ، شدت ٤ و 

سطح ريسک A٤ است.

جدول ٦- اولويت بندي خطرات براساس سطح ريسك بدست آمده 
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بحث 
   مطابق جدول شماره ٦، از ٤٥ خطر شناسايي و ارزيابي 
شده، ١٤ خطر داراي سطح ريسک غير قابل قبول ، ٢٨ 
خطر در حد نامناسب و ٣ خطر قابل قبول با تجديد نظر 
کليه  ريسک  سطح  توان،  مي  کارگران  آموزش  با  است. 
خطرات را کاهش داد و در واقع، مهمترين راه کنترل، باال 
بردن سطح آگاهي کارگران و نظارت بر کار آنها است. با 
طراحي و استفاده از کنترل هاي مهندسي و در صورت 
ريسک  سطح  کاري  چرخش  سيستم  از  استفاده  امکان، 
مواجهه با گرما واشعه مادون قرمز از A٢ به حد قابل قبول 
مي رسد. با کاهش تعداد دستگاهها در سالن ، تعمير به 
صورت  در  و  مناسب  جاذبهاي  از  استفاده  و  آنها  موقع 
تهيه  با  نهايت  در  و  سازي  محفظه  و  جداسازي  امکان 
گوشي هاي حفاظتي مي توان، سطح ريسک، مواجهه با 
صدا را ازA٢ به حد قابل قبول رساند. با طراحي اصولي 
نامناسب  فضاي  وجود  ريسک  سطح  کاري  ايستگاههاي 
سطح  رسد.  مي  قبول  قابل  حد  به   A٢ از  اپراتور  جهت 
ريسک پاره شدن سيم بکسل ، با تعمير، تعويض وبازرسي 
مداوم ازB٢ به حد قابل قبول خواهد رسيد. جهت کاهش 
حد  به   Aاز٣ نامناسب  روشنايي  از  ناشي  ريسک  سطح 
شود و  مجددا طراحي  بايد  روشنايي سالنها  قابل قبول، 
سطح ريسک نصب نکردن عالئم هشدار دهنده، ازA٣، با 
نصب اين عالئم، به حد قابل قبول خواهد رسيد. ٢٨ خطر 
اين  سطح  قراردارند.  نامناسب  گروه  در  شده  شناسايي 
خطرات، با رعايت نظم و نظافت كارگاهي، بازرسي هاي 
آالت  ماشين  موقع  به  تعمير،  و  پرسنل  مداوم،  آموزش 
به سطح قابل قبول خواهند رسيد و در نهايت، ٣ خطر 
باقيمانده، جزء خطرات قابل قبول با تجديد نظر هستند 
جهت  مناسب  موضعي  تهويه،  طراحي  از  استفاده  با  كه 
حوضچه هاي اسيد كلريدريك، سطح ريسك مواجهه با 
با  مواجهه  يابد.  مي  كاهش  کلريدريک،  اسيد  بخارهای 
گرد و غبار، با رعايت و نظم و نظافت  كارگاهي وتهيه 

ماسكهاي مناسب كنترل مي شود.
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