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 چكيده

ها و قيـمت تمام شده در معادن و حصول ارزش افزوده نهايي در بخش  كاهـش هزينه, وري ارتقاي سـطح بهره
اطالع رساني صحيح و سريع در مورد كم و كيف توليدات . باشد هاي دولت در اين بخش مي مـعدن از اهم برنامه
هاي  اي برنامهه هاي جهاني و نيز اهداف و شاخص هاي انجام شده با شاخص سه فعاليتيمعدني، امكان مقا

 ،از طرفي از آنجـا كه بـروز حـوادث معـدني منجر به تخريب تأسيسات. سازد اي  در كشور را فراهم مي توسعه
 ،شود آسيب به نيروي انساني و از دست رفتـن زمان كار و غيره مي, ها، انهـدام تجهيـزات و ماشيـن آالت كارگاه
 فراواني و ،تعدادداليل وقوع، تواند   هنگام آمار حوادث مـذكور ميه بهيمـي و ارايپـردازش دا،  گردآوري،ثبـت

پيشگيري و يا  و راهكـارهـاي الزم براي ، هزينه ساليانه حـوادث را محاسبـه،شـدت حوادث مـعدني را مشخص

 .دهي نمايد آنها را جهتاثرات  کاهش
هاي  دادهزايش تعداد حوادث معدني پردازش بدليل افزايش تعداد معادن و ميزان استخراج آنها و به دنبال آن اف

در اين مقاله سعي شده . باشد حوادث معدني در سطوح كالن و ملي به صورت پراكنده و سنتي غيرعملي مي

که گاهي  ( داده پايگاهمديريتهاي  امانهو س (Database) پايگاه داده در مورد نظرياست با تلفيق مباحث 

هاي موجود در   و واقعيت(Database Management Systems, DBMS)) دشو بانک اطالعات نيز ناميده مي
 حوادث معدني با هاي مربوط به حوادث معدني در كشور، راهكارهاي نويني براي مديريت ت دادهيمورد وضع

 جويي از فنآوري اطالعات و ارتباطات بهرهو ور کش  کليه معادنحوادث معدني درهمه هاي   آمار و دادهتکيه بر
(Information Communication Technology, ICT)مراحل مختلف  وها اساس، ضرورتاين بر . ه شوديرا ا 

هاي آماري مربوط به همه حوادث   مديريت و ساماندهي دادهرايطراحي و نيز مشخصات يك سامانه نرم افزاري ب
ترين  در كوتاهرا  داده نامحدودي  تعداد امكان ثبت، پردازش و بهره برداري ازاين سامانه. شود  مطرح ميمعدني
هاي خام به دانش فني جهت بهبود   تبديل دادهيا امانه از مهمترين مزاياي چنين س.سازد فراهم ميممکن زمان 

 .باشد وضعيت مديريت كالن حوادث معدني مي
  اطالعات، سامانه مديريت پايگاه دادهيحوادث معدني، فناور: واژه هاي كليدي

                                           
 .١٥٦١٤ ، کد پستی  ٤٩د مفتح، شماره يابان شهي خت معلم ، تهرانين شناسی دانشگاه تربيگروه رم ∗
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 مقدمه
ميني گسترده با منابع ارزشمند معدني است كه تاكنون بسياري از آنها مورد استفاده قرار نگرفته و ايران سرز

دهد كه منجر  حادثه معدني در معادن كشور رخ مي يا در دست اكتشاف است، با اين وجود همه ساله صدها
طلق از بروز حادثه در هرچند پيشگيري م. شود هاي مالي گسترده مي ها نفر و زيان به فوت و قطع عضو ده

دهد اما  ترين كشورهاي جهان هم همواره حوادثي رخ مي معادن تقريبا غير ممكن است و حتي در پيشرفته
دهد كه با رعايت اصول اوليه ايمني قابل پيشگيري  اين حوادث در كشور ما گاه به داليل بسيار ساده رخ مي

رم توسعه بر افزايش ميزان استخراج، فرآوري و صادرات هاي سوم و چها از سوي ديگر با تاكيد برنامه. است
رود كه در  ها به بخش خصوصي بيم آن مي اي از اين فعاليت هاي معدني و واگذاري بخش عمده مواد و فرآورده

صورت عدم كنترل و نظارت كافي بر معادن اين حوادث گسترش يابد و پيامدهاي سنگين اجتماعي و 
 براي اخذ گزارش اين يا اين وجود و علي رغم اين تاكيدات هيچ سامانه تعريف شدهبا . اقتصادي به بار آورد

. هايي براي مديريت و پيشگيري از بروز آنها وجود ندارد ه تحليليتحقيقاتي آنها و ارا -حوادث، بررسي علمي
دهد كه به  اي است که همه ساله تعداد زيادي حادثه در معادن كشور رخ مي در حال حاضر وضعيت به گونه

 .شود ول گزارش ميئشود و يا به مراجع غير مس هيچ مرجعي گزارش نمي
ه شده ناقص، مبهم، غير كارشناسي و ديرهنگام است كه كاربرد يهاي ارا از سوي ديگر بسياري از گزارش

ه يراه شده در اين مقاله با نگاهي كاربردي و توسعه نگر براي حل اين معضل ايتحقيقات ارا. چنداني ندارد
آوري  امكان ايجاد يك سامانه مكانيزه براي جمع ( ICT) با استفاده از فنآوري اطالعات و ارتباطات. شده است

هاي موجود در اطالع  تواند ضعف شود كه مي هاي مفيد و كاربردي  فراهم مي ه گزارشيها و ارا و تحليل داده
 . روشني را فراروي صنعت معدن كشور قرار دهدانداز رساني و تحليل حوادث معدني را از ميان برده و چشم

  اهداف
معموالً تحليل حوادث معدني در سطوح مختلف كشوري، استاني و يا حوادث مربوط به يك معدن خاص 

  :صورت صحيح و دقيق و با اهداف زير انجام شود تواند براي شناخت وضع موجود به مي
 .هاي استخراج، خطاهاي انساني و غيره ل زمان، مكان، روشساز از قبي ن حادثهي شناسايي عوامل و يا قرا-١
 .ساز اي بر روند تغييرات آماري حوادث و تحليل علت بروز حادثه توسط عوامل حادثه نظارت دوره -٢
زا  هاي خودنجات و اکسيژن ماسک ضد گاز، دستگاه(پيشنهاد مالحظات ايمني و تجهيزات حفاظتي فردي  - ٣
 ها در صورت وقوع و نيز كاهش خسارت) خصوصاً حوادث مهلك(ش تعداد حوادث به منظور كاه)  غيرهو
 )سال مثالً يك(حوادث در حين كار طي يك دوره مشخص ) مالي و جاني(هاي  برآورد زيان - ٤
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هاي ناشي از حوادث   و بخش معدن با در نظر گرفتن خسارتيتعيين سود و زيان واقعي هر واحد معدن - ٥
 معدني

 هاي مقرراتي سازي نيازهاي آموزشي و خالءآشکار - ٦
  امداد و نجاتيساماندهي فرآيندهاي معطوف به کاهش اثرات حوادث و تجهيز ساز و کارها - ٧
نسبت  (Sensitivity) و ايجاد حساسيت (Documentation) ، مستندسازي(Transparency) سازي شفاف - ٨

  .]١[ باشند مي (Decision support) سازي د تصميم از فرآينييهاي موجود که هر کدام جز به واقعيت
تجربيات گذشته . باشد هاي حوادث معدني مي  عدم دسترسي به داده، در تحليل حوادث معدني اصليچالش

محل معدن، : باشد هاي حوادث معدني به سه حوزه مربوط مي دهد كه مشكل دسترسي به  داده نشان مي
ات كامل ييبه اين ترتيب كه احياناً سهل انگاري در ثبت حادثه و يا جز.  محل ستاد و ،١مسير معدن تا ستاد

از طرفي . تواند راه را براي هر نوع تحليل و اقدام پيشگيرانه در آينده مسدود سازد آن در محل معدن مي
در شوند که  ه مراکزي گزارش ميبشوند و يا  معموالً بسياري از حوادث معدني ثبت شده به ستاد گزارش نمي

ها  عالوه بر اين. بيني نشده است اي براي ارسال گزارش حادثه به ستاد پيش آن مراکز مسير اداري تعريف شده
اي  هاي ارسالي مربوط به كل كشور در طول ساليان گذشته به صورت متمركز و سازماندهي شده گزارش

حوادث  (Data) هاي به دادهيکي از داليل اين مشکل، عدم وجود نگرش جامع نسبت . است نگهداري نشده 
هاي مربوط به يک  آموزد که همه داده چنين نگرشي به ما مي. باشد معدني در سطوح مديريتي در کشور مي

امان يافته سصورت  هباشند و در صورتي که ب به هم مرتبط مي) مثال حوادث معدني(موضوع خاص 
(Systematic)ه راهکارهاي مناسب براي کاهش آمار ينند در اراتوا آوري شده و از آنها استفاده شود مي  جمع

باشد که در ادامه با تفصيل بيشتري در  پيش نياز اين موضوع مي هاي کارآمد ايجاد داده. حوادث به کار آيند
 .مورد آن توضيح داده خواهد شد
در سطح ملي هاي جامع  هاي مناسب امكان انجام تحليل ساخت دليل نبود زير هواقعيت اين است که تاکنون ب

اندازهاي  هاي تطبيقي با کشورهاي توسعه يافته معدني و تعيين چشم و امکان مقايسه بخش معدن و بررسي
وعه مقاالت منگاه اجمالي به مج. آتي در زمينه ايمني و مديريت حوادث معدني چندان ميسر نبوده است

د سال گذشته مؤيد اين موضوع در چن ]٤[, ]٣[, ]٢[ هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست معادن همايش
 محدود به حوادث يك يا ه شده در مورد حوادث معدني عمدتاًيهاي ارا است كه كارهاي تحقيقاتي و تحليل

 در قالب يك سامانه   (ICT) بر اين اساس استفاده از فنآوري اطالعات و ارتباطات. باشد چند واحد معدني مي
پردازش , هاي آتي كه امكان ثبت هاي حوادث معدني در سال ي دادهجامع نرم افزاري براي مديريت و سامانده

                                           
 مربوط به حوادث یها ، ذخيره  و تحليل دادهیآور  كار جمعی كه متولیمنظور از ستاد مركز استان، وزارتخانه يا هر محل ديگر  1

 . باشدیدر سطح ملنی ت حوادث معديريو مد یمعدن
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هاي مورد نياز براي  ترين زمان فراهم سازد، يكي از زير ساخت ها را در كوتاه  و بهره برداري از اين  داده
 .باشد اي و جهاني مي هاي جامع در سطح ملي، منطقه هاي تحقيقاتي و امكان انجام تحليل فعاليت

 

 ( DBMS) ومي يك سامانه مديريت پايگاه داده مشخصات عم
ز اهميت ياز اين نظر حا (DBMS) ي مديريت پايگاه داده عقواذكر برخي از مشخصات عمومي يك سامانه 

 آشنايي دارند ولي كمتر با مقوله طراحي پايگاه داده و سامانه مديريت رايانهاست كه افرادي كه احياناًً با 
آوري و   بتوانند درك بهتري از آن داشته باشند و ديگر اينكه هر روش جمع،اند شتهپايگاه داده سر و كار دا

بنابراين، اين بحث نه .  تلقي ننمايند ي را يك سامانه مديريت پايگاه دادها رايانهها در يك محيط  ذخيره داده
از مشخصات . كند  ميها صدق مربوط به حوادث معدني بلكه براي مديريت هر نوع از داده هاي فقط براي داده

” ها ويژگي“ كه در حال حاضر در مورد آن اتفاق نظر نسبي وجود دارد ،عمومي يك سامانه مديريت پايگاه داده
ي مديريت عقواهاي يك سامانه  برخي از ويژگي .شود ميداده ح وضي تمهاددر اباشد که  آن مي” اجزاء اصلي“و 

 :]٥[  عبارتست از  پايگاه داده
  دارا بودن قابليتها يعني استقالل منطقي داده:  (Data Independence) ها داده) منطقي و فيزيكي( استقالل -

موقعيت و منظره ظاهري ها بدون نياز به اعمال تغييرات در  اعمال تغييرات در تعاريف و روابط بين داده
ها  محل فيزيکي ذخيره داده (ها يعني تغيير خصوصيات فيزيكي ذخيره سازي  و استقالل فيزيكي دادهها داده

 .ها  بدون تغيير روابط منطقي موجود ميان داده)در رايانه
مثالً رابطه يك به يك، (مكان ايجاد هر نوع رابطه ا:  (Complex Data Relationship) ها  روابط پيچيده داده-
 .سازد ها را فراهم مي ميان داده) ك به چند و چند به چند ي
،  و زايدهاي تكراري ابليت كنترل و كاهش دادهق:  (Control of Data Redundancy) ها  كنترل افزونگي داده-

شود و معموال در مرحله طراحي ساختار  ها گفته مي روابط ميان داده (Normalization)  سازي كه به آن نرمال
 .شود نجام مي ا(Data Structure)  ها داده

هاي تحليلي توسط كاربران  ها به سامانه و تهيه گزارش ن ورود دادهامكا:  (User Friendly)  سهولت استفاده-
 .با حداقل وابستگي به افراد فني

قسمت  ]٦[ست از  اها عبارت مستقل از ساختار داده (DBMS) اجزاي اصلي يك سامانه مديريت پايگاه داده
اجزاي يك  بنابر اين. (Data manipulation) داده روي انجام عمليات و قسمت (Data definition)تعريف داده 

 :]٥[   عبارت است ازمديريت پايگاه داده سامانه
باشد  مي (Record)  و رديف (Field)ها به صورت چند ستو ن ترين شكل استقرار داده  ساده: (Table)  جـدول-
 .شود  در آن انجام مي(Data definition) کار تعريف دادهو 
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در آن انجام  (Data manipulation)ها   دادهانجام عمليات رويمتي است که قس:  (Query) قاضاتبازجست يا  -
مثال . شود  استفاده مي (Table)هاي ذخيره شده در جدول در مورد دادهتقاضايي ن برآوردشود و براي  مي

 ها به  داده(Sort)هاي خاصي از يك يا چند جدول، مرتب کردن   براي مشاهده داده(Filter)انجام پااليش 
ه در گزارش، ادغام دو يا چند ستون و يا انجام محاسبات براي توليد اطالعات جديد از يروش مشخص براي ارا

  .هاي خام داده
ها از طريق فرم  داده. شود ها ظاهر مي اي مشابه يك پرسشنامه است و جهت ورود داده صفحه:  (Form)   فـرم-

 .دنشو هاي مختلف ذخيره مي  و در جدولهشد وارد 
. طراحي شود (Query) بازجستا ي (Table) تواند بر اساس جدول اي است كه مي صفحه:  (Report)  گزارش-

بنابر اين پيام . باشد ها و نه نمايش روي صفحه رايانه مي ه دادهيطراحي و صفحه نگاري آن براي چاپ و ارا
 .بايست به صورت قابل درك به خواننده منتقل شود گزارش مي
 در هايي از بانك اطالعاتي هستند كه معموالً قسمت (Query) بازجستو  (Table) ه جـدولتوضيح اينك

يك كاربر عادي آموزش . بگيرند را فرا ات آنييمعرض ديد كاربران عادي نبوده و اين افراد نيازي نيست جز
هاي مورد نظر خود  صفحه گزارش (Report) ها را وارد كند و در قسمت گزارش  داده،بيند كه از طريق فرم مي

 (Query) تبازجسو  (Table) ها فقط جـدول به همين دليل در برخي تقسيم بندي. را مشاهده و چاپ كند

  .شوند اجزاي اصلي يک سامانه مديريت پايگاه داده تلقي مي
يز يي سامانه نآ كاريهاي كمكي براي ارتقا  ممكن است از برخي برنامه در يك سامانه مديريت پايگاه داده

استفاده شود و حتي امكانات نصب سامانه بر روي شبكه اينترنت نيز فراهم شود ولي الزاماً جزو مشخصات 
 اگر يك يا چند فايل ساده كه نکته ديگر اينکه. شوند ي مديريت پايگاه داده تلقي نميعقواعمومي يك سامانه 

 حتي اگر حاوي مقدار ،ه شده باشدذخير (Excel)   مثال محيط(Spreadsheet) در يك محيط صفحه گسترده
ها بر  نيز ايجاد شده باشد و حتي اين فايل  (Link)  ها نوعي ارتباط هاي اين فايل زيادي داده باشد و ميان داده

ها يك سامانه مديريت پايگاه داده تلقي  روي شبكه اينترنت هم قابل دريافت باشد، اين روش ذخيره داده
معموال در مراحل . باشد ي مديريت پايگاه داده نميعقوا عمومي يك سامانه شود چرا كه واجد مشخصات نمي

 ها، ذخيره آنها در محيط صفحه گسترده ها در يک سازمان با توجه به محدود بودن حجم داده اوليه توليد داده

(Spreadsheet)  مثال محيط (Ms Excel) هايي مثل و يا در جداولي كه در محيط (MsWord)نوشته شده  
 :آيد ولي با گذشت زمان حداقل سه موضوع جديد بوجود مي. گيرد است صورت مي

 يابد ها افزايش مي حجم داده -
 شود تر مي ها پيچيده روابط ميان داده -
 شود تر مي و تحقيقاتي متنوع) ترين زمان ممكن در كوتاه(هاي مديريتي   نياز به گزارش -
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بر همين اساس . کند ها نيز اهميت پيدا مي ترسي و استفاده از دادهها مسئله سرعت و سهولت دس عالوه بر اين
 .شود حوادث معدني مطرح مي  ي مديريت پايگاه دادهواقعبحث ضرورت طراحي يك سامانه 

 

 هاي طراحي اين سامانه ضرورت
ل شاغل در هاي آتي و افزايش تعداد پرسن هاي ملي مبني بر افزايش توليدات معدني در سال با توجه به برنامه
يكي از .  وضعيت ايمني و بهداشت در معادن كشور از اولويت خاصي برخوردار استياين بخش ارتقا

هاي كارآمد و اطالع   داشتن داده،دهد هاي اصلي براي درس گرفتن از حوادثي كه هر ساله رخ مي زيرساخت
 كارآمد باشند حداقل بايد چهار دادهپايگاه ها دريك  براي اينكه داده. باشد رساني در مورد حوادث گذشته مي

 :]٥[  خصوصيت زير را داشته باشند
 همه جزييات مربوط به آن حادثه ثبت واالمكان همه حوادث  ها كامل و جامع باشند، يعني حتي  داده- ۱

 )ها جامعييت داده(شوند 
 )دقت(ها صحيح و قابل اعتماد باشند   داده-۲
 )سرعت(ها به روز باشند   داده-۳
 )قابليت دسترسي(ها در مركز به نحوي باشد كه هميشه و به سادگي قابل دسترسي باشند   ذخيره داده-۴

شود كه در ستاد وزارت صنايع و   اشاره مييهاي مربوط به حوادث معدني به طرح براي تبيين وضعيت داده
اين .  ]٧[  م شده است انجا١٣٨٠هاي حوادث معدني كشور در سال  آوري و تحليل داده معادن با هدف جمع

اين . اند انجام شده است  و كار داشتهرهايي كه به نحوي با حوادث معدني س طرح با همكاري همه ارگان
هاي تأمين اجتماعي،  وزارت كار، شركت ملي فوالد، معاونت امور معادن  ها عبارتند ازسازمان بيمه ارگان

هاي  در اين طرح با تالش زياد مجموعاً داده . و سايرين)دفتر نظارت و ايمني معادن(وزارت صنايع و معادن 
 تعداد  ازآوري شد كه در واقع اين تعداد حادثه بسيار كمتر  حادثه از آرشيو مراجع مذكور جمع٤٤٨مربوط به 

نكته ديگري که از اين پروژه تجربه شد اين بود که آمار حوادث معدني . بود  ١٣٨٠مورد انتظار براي سال 
توان انتظار  هاي قبل را در يك مركز خاص و به صورت متمركز نمي  و احتماالً سال١٣٨٠ال كشور در س

 حادثه توسط بيش از يك مرجع ثبت و ٤٤٨دهد كه فقط تعداد كمي از اين  نشان مي)  ١(شكل . داشت
 وجود گزارش شده است و بنابراين احتمال اينكه برخي حوادث به هيچ يك از اين مراجع گزارش نشده باشد

 .داشته است
 
 
 



 

 ٧

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

وزارت آار 

سازمان بيمه هاي 
اجتماعي

وزارت صنايع و 
معادن 

ساير رجع   ك م بيش از ي

0

40

80

120

160

200

دثه
حا

اد 
عد
ت

تعداد حوادث گزارش شده توسط مراجع مختلف در آشور در سال 1380
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .]٧[  ١٣٨٠ل  تبت شده توسط مراجع مختلف در سا معدنيد حوادثتعدا: ١شكل 
 

شوند  از اين تحقيق همچنين مشخص شد معموالً حوادثي به وزارت كار يا سازمان تأمين اجتماعي گزارش مي
ت حقوقي و قانوني خود از يلئواجع به دليل مس مر ايناند و هاي جاني و مالي عمده شده كه منجر به خسارت

چه از نظر آماري و تحليلي اهميت زيادي دارند ولي معموالً ثبت  حوادث با شدت كمتر اگر. اند آن مطلع شده
هاي متفاوت براي ثبت  همچنين به علت استفاده از پرسشنامه. شوند و يا به خارج از معدن گزارش نمي

از تجربه . هاي مربوط به هر حادثه قابل دسترسي نبود د قابل توجهي از دادهجزييات يك حادثه معدني درص
هاي مربوط به همه  آوري داده گيري شد كه با وجود تالش قابل تقدير همه افراد دخيل، جمع اين پروژه نتيجه
يز قابليت ضمن اينكه سرعت انتقال و ن. باشد ك ستاد ملي با ساز و كار فعلي مقدور نميي  در ،حوادث معدني

اين توضيحات نشان . شد هاي موجود در آرشيوها بسيار كندتر از چيزي بود كه تصور مي دادهبه دسترسي 
در وضعيت ) جامعيت، دقت، سرعت، قابليت دسترسي(هاي حوادث معدني از نظر كارآمدي  دهد كه داده مي

 .نامطلوبي قرار دارند
تحقيقات در حوزه حوادث معدني عالوه بر پيش ده اند که نويسندگان اين مقاله نتيجه گيري نموبنابراين 

هاي حوادث  هاي فرهنگي براي ايجاد نگرش جامع نسبت به داده ح شد، زمينهي و فني که تشريينيازهاي اجرا
 Data) هاي ها و ايجاد انبار داده سازي داده معدني در سطح ملي بايد ايجاد شود که نتيجه آن يکپارچه

Warehouse) البته بايد اين مطلب اضافه شود که ايجاد . باشد  به حوادث معدني در سطح کشور ميمربوط
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 وضعيت ايمني در يه راهکار در جهت ارتقايها هدف نهايي نيست بلکه تبديل آن به دانش فني و ارا انبار داده
فته معدني مطالعه چند دهه روند کاهش آمار حوادث معدني در کشورهاي پيشر. باشد معادن مورد نظر مي

هاي فنآوري در زمينه معدنکاري و تجهيزات ايمني، فرهنگ  يد همين موضوع است که به موازات پيشرفتؤم
بطوري که مثال در کشور . هاي حوادث معدني نيز در طول زمان رشد کرده است نگري نسبت به داده جامع

 وجود دارد که بطور دايمي و بصورت ها امريکا در حال حاضر يک مرکز ملي براي نگهداري و تحليل اين داده
 .دينما متمرکز حوادث معدني اين کشور را تحليل مي

 هاي استفاده از اين سامانه مزيت
 استاندارد شدن فرآيند  ي مديريت پايگاه داده،عقوا يكي از مزاياي استفاده از يك سامانه ياز لحاظ نظر
  و و رعايت انظباط بدليل دقت و تجزيه(Data Dictionary) ها  دادهنامه لغتها با استفاده از  طراحي داده

هاي مربوط به  اين موضوع در بحث داده. باشد ها و روابط بين آنها مي تحليل كامل در زمان تعريف داده
 در كليه واحدهاي معدني در کشور و حتي ساير پرسشنامه مشخصحوادث معدني به معني استفاده از يك 

به . باشد در مورد يک حادثه مي (Data element) دقيق و يکسان از اقالم اطالعاتيهاي ذيربط و تعريف  ارگان
عنوان مثال يکي از مفاهيم اوليه که بايد در فرهنگ حوادث معدني مشخص شود تعريف خود حادثه است و 

آوري در تجربه مربوط به جمع . شود و بايد ثبت شده و به ستاد گزارش شود اينکه چه چيزي حادثه تلقي مي
اي  ها هيچ حادثه معدني ثبت شده  مشاهده شد که در برخي استان١٣٨٠ در سال ]٧[آمار حوادث معدني 

 اين است وضوعدليل م. هاي موجود در معادن کشور قابل قبول نيست وجود ندارد که البته با توجه به واقعيت
. باشند  تلقي شده و قابل گزارش ميکه از نظر بعضي از متوليان امور معدني فقط حوادث منجر به فوت حادثه

دانند و فقط حوادثي را گزارش   در معدن را قابل گزارش نمييحتي بعضي مديران، حوادث بخش پيمانکار
در حالي که از نظر افراد دقيق و آگاه . باشد کنند که مربوط به پرسنل استخدامي توسط مديريت معدن مي مي

 .شود ده معدن منجر به خسارات مالي يا جسمي شود حادثه تلقي مياي که در محدو هر نوع اتفاق ناخواسته
هاي ازريابي حوادث بر اساس اقالم اطالعاتي موجود در سامانه محاسبه  همچنين با توجه به اينکه شاخص

ها نيز نظم خاصي را در جامعه معدني  شوند يکسان سازي و رعايت نظم و دقت در تعريف اين شاخص مي
 (Data Dictionary) ها معموال با هر سامانه مديريت پايگاه داده يک لغت نامه داده. د کردکشور ايجاد خواه

و کليه کساني که از (گيرد که نقش مهمي در ساماندهي ادبيات مورد استفاده توسط کابران سامانه  شکل مي
  .دارد) کنند نتايج آن استفاده مي

ايجاد چنين ديدگاهي .  خواهد بوديا مزاياي چنين سامانهها يکي ديگر از  ايجاد نگرش جامع نسبت به داده
هاي مربوط به حوادث  ها حتي داده هاي حوادث معدني به اين معنا خواهد بود که همه داده نسبت به داده

 (Systematic)امان يافته سصورت  هباشند و در صورتي که ب شوند و به هم مرتبط مي  با اهميت تلقي ميييجز
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اين . ه راهکارهاي مناسب براي کاهش آمار حوادث بکار آينديتوانند در ارا و انباشته شوند ميثبت، نگهداري 
ست که در مورد هر حادثه اي که  انکته ديگر اين. دهند ها در طول زمان نيز ارزش خود را از دست نمي داده

ر اين روش ثبت حادثه بايد شوند، بناب  اطالعاتي آن حادثه مهم و با ارزش تلقي مييشود کليه اجزا واقع مي
هاي فرهنگي، قانوني و اجرايي  ايجاد پيش زمينه. هاي الزم در اين مورد به عمل آيد اي باشد که دقت به گونه

 .رسد ها ضروري بنظر مي براي پياده سازي اين روش
ها  ات از داده قابليت استخراج هوشمندانه اطالع مديريت پايگاه داده سامانهيکاز ديگر مزاياي استفاده از 

هاي مديريت پايگاه داده استخراج هوشمندانه  کي از کاربردهاي عمده و مهم سامانهيامروزه در واقع  .باشد مي
ها   است که در واقع كشف الگوهاي رفتاري و روابط جديد ميان داده(Data mining)1 ها اطالعات از داده

جديد و (Information) در واقع اطالعات  (Data)2 ها باشد که طي آن با مرتب کردن حجم زيادي از داده مي
ها   ما را در مورد الگوهاي رفتاري و روابط ميان داده (Knowledge)شود که دانش ارزشمندي توليد مي

 ها دانش بنابر اين در اين فرآيند با استفاده از داده. ايم دهد، چيزي که تاکنون متوجه آن نبوده گسترش مي

(Knowledge)  اين اطالعات معموال بسيار بيشتر از . ]٨[ دهيم  را نسبت به موضوع مورد نظر گسترش ميخود
هاي مديريت پايگاه  اين شاخه از مبحث سامانه. دهند هاي ساده توانايي پيش بيني وقايع را افزايش مي مدل

از آن وجود انبار داده با سرعت زيادي در حال گسترش و بکارگيري در علوم مختلف ميباشد که البته پيش ني
مثال کاربردي اين . ]٩[  باشد مربوط به چند دوره از آن موضوع خاص مي (Data Warehouse) هاي بزرگ داده

بر اساس . نشان داده شده است) ٢( در شکل نمادينهاي معادن کشور به صورت يک طرح  موضوع براي داده
هاي حوادث معدني کشور در قاعده هرم،  دهشود که از مرتب کردن و پااليش انبوه دا اين شکل فرض مي
در مرحله بعد از تلفيق اطالعات بدست آمده . اند آيد که در قسمت مياني هرم ترسيم شده اطالعاتي بدست مي

گان اين مقاله با اين طرح   نويسنده.شود يک راهکار اجرايي براي کاهش آمار حوادث کشور پيشنهاد مي

                                           
   Data Mining 1های مناسب و يا اصالح و تکميل يک مجموعه  سری داده و انتخاب داده کيله آن کاوش در يی است که به وسيها مجموعه روش

حتی برای . معدن نيستک واژه عمومی است و صرفا مربوط به حوزه اين ي. گيرد های موجود صورت می داده و در نهايت توليد اطالعات و دانش از داده
در  Mining بنابر اين. شود نيز از همين واژه استفاده می) بر اساس انبوهی از داده های خريد آنها( کشف الگوهای رفتاری مشتريان در يک فروشگاه

 . ميباشدکاوشاين اصطالح بيشتر به معنی 
 

  (move) يا انتقال  (process)  ترجمه شده كه پـردازش كه بصورتیای از حروف مجموعهاز  ]١٠[عبارتست   (Data)تعريف داده  2
.  داده به خودی خود هيچ معنی خاصی ندارد.ميباشد (binary digital form)  به شكل رقمهای دو دوئیايانهدر ر. آن راحت تر است

بنابر اين در يک .  داده ای است که در يک زمينه خاص معنی خاصی برای شخص خاص دارد(Information) از طرفی اطالعات 
 کرد (Sort) و يا مرتب (Filter)ها را طوری پااليش   می توان داده(Database Management system)ستم مديريت پايگاه داده يس

پايگاه داده  (Databaseبهمين دليل در زبان انگليسی از واژه . ها اطالعات خاصی به ما بدهند و معنی خاصی ايجاد کنند که اين داده
برای يك شخص يا ) Knowledge(و باالخره دانش ). بانک اطالعات (Information baseشود و نه از واژه  استفاده می)  بانک دادهيا

 باشد و يا آمادگـی برای پيدا كـردن سـريع آن می) possession of information(يـك سازمان داشتن اطــالعات 
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ترين راهکارهاي اجرايي را  توان در صورت محدوديت منابع مالي مناسب ميدهند که چگونه  نمادين نشان مي
 . انتخاب کرد  موجود(Evidence based)هاي حوادث معدني بر اساس مستندات  از انبوه داده

 مشخصات سامانه
ل آنها ها و نحوه انتقا هاي مورد نياز ، مسير و نحوه توليد داده  طراحي اين سامانه، داده"شناخت"مرحله در 

هاي مورد نياز به ازاي هر مورد حادثه تعداد زيادي  منظور برآورد داده به. مورد بررسي قرار گرفت
همچنين تعدادي . سي قرار گرفترهاي گزارش حادثه در كشورهاي پيشرفته و معدني مورد بر پرسشنامه
بر . آوري و بررسي شد  جمعگيرد نيز هاي گزارش حادثه كه در داخل كشور مورد استفاده قرار مي پرسشنامه

 :ندهاي مربوط به يك حادثه را به پنج دسته تقسيم نمود دادهگان اين مقاله  نويسندهاين اساس، 
 هاي كلي در مورد معدن داده - ١
  هاي مربوط به قبل از وقوع حادثه داده - ٢
 هاي مربوط به لحظه وقوع حادثه داده - ٣
 ثههاي مربوط به پيامدهاي حاد داده - ٤
 هاي تكميلي داده - ٥

بر همين اساس يک پرسشنامه جامع براي ثبت و گزارش يک حادثه طراحي شده است که در آن حدود 
در اين پرسشنامه همچنين مشخصات .  به ازاي هر حادثه بايد ثبت شود(Data element)  داده ءيکصد جز

شود، چرا که الزاما هميشه شخص  يشخص حادثه ديده و شخص حادثه آفرين جداگانه و بطور کامل ثبت م
  و مشخصات فردي حادثه آفرين مثال از نظر سطح سواديحادثه ديده ايجاد کننده حادثه نبوده است و از طرف

هاي مربوط به معادن  هر چند تبيين دقيق داده. ميزان آگاهي نسبت به کار محوله  اهميت بيشتري دارد
توسط ها و کاربري آنها در تحليل حوادث   برخي اقالم دادهنمايد ولي اجماال بحث کاملتري را طلب مي

 .شود تشريح مينوسندگان مقاله 
باشد که نسبت به زمان تغيري  اي معدن مي  شامل مشخصات شناسنامه- هاي كلي در مورد معدن داده - ١

اين نوع .  جغرافيايي موقعيت وبرداري مثال نام معدن، ماده معدني، روش معدنکاري، تاريخ شروع بهره. کند نمي
باشد   ضروري مي غيرهها براي تحقيق در مورد توزيع حوادث نسبت به محل جغرافيايي، ماده معدني و داده

 ).اپيدمولوژي حوادث(
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 ي حوادث معدنيها سلسله مراتب  توليد دانش از انبوه دادهطرح نمادين : ٢شكل 
 
 که ينئل و يا قراي معطوف به مسائلي است که به کشف دال- قبل از وقوع حادثه هاي مربوط به داده - ٢
ن ئد، مثال کشف اينکه آيا حوادث در قراماين يطور غير مستقيم در وقوع حادثه نقش دارند کمک بسياري م هب

ريخ، نوبت اين قسمت شامل سؤاالتي از قبيل محل وقوع، تا). کرونولوژي حوادث(افتند  زماني خاصي اتفاق مي
هاي اوليه و تيم امداد و نجات در محل کار خود،  و  شيفت کاري، ساعت وقوع، حضور مسؤلين ايمني، کمک

 .باشد مي... 
طور مستقيم در  هل فني که بيمعطوف به مسائلي است که به کشف دال -  مربوط به لحظه وقوعيها داده - ٣

مثال مشخصات پرسنلي شخص حادثه . کنند ري ميوقوع حادثه يا وخيمتر شدن آن نقش دارند کمک بسيا
مثل ماسک ضد گاز، (، تجهيزات حفاظتي مصدوم )در صورت متفاوت بودن( شخص حادثه آفرين  وديده

، ميزان آموزش و سابقه کار اين افراد در شغل فعلي، علت اصلي حادثه، )هاي خودنجات و اکسيژن زا دستگاه
هاي اوليه انجام شده، شرح  قض شده، کروکي محل حادثه، کمکعلت فني وقوع حادثه، موارد قانوني ن
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هاي اوليه و يا عدم آمادکي  عنوان مثال عدم وجود کمک هب). ...  وعکس، فيلم(عمليات نجات، شواهد حادثه 
  .تر نمايد تواند ابعاد يک حادثه را وخيم تيم نجات مي

هاي جاني و مالي کمک  براي تعيين ابعاد خسارت اين نوع سؤاالت -هاي مربوط به پيامدهاي حادثه داده - ٤
مثال موضع آسيب ديده، نتيجه آسيب ديدگي، مدت کار از دست رفته، ارزش ماشين آالت و . کنند مي

ها همچنين موجب افزايش ميزان آگاهي نسبت به تجهيزات  اين نوع داده. تجهيزات خسارت ديده، و غيره
 . ميزان توجه نيروي کار در استفاده از آنها خواهد شدحفاظتي مورد نياز در هنگام کار و نيز

طور  هباشند که ب در معدن مي) نسبت به زمان(هاي متغير   شامل مجموعه داده–هاي تكميلي  داده - ٥
 و مقايسه آنها با متوسط هاي ارزيابي سطح ايمني مستقيم به حادثه ربطي ندارند ولي براي تعيين شاخص

 بعنوان مثال تعداد کل پرسنل معدن،کل ساعت کار انجام شده، تناژ توليد روزانه، .باشند ضروري ميجهاني 
 .ماهانه و ساليانه

دهد، بلكه  پرسشنامه حادثه با اين مشخصات نه تنها دقت كار براي ثبت جزييات يك حادثه را افزايش مييک 
سؤاالتي از قبيل نحوه انجام . نمايد استراتژي كلي يك واحد معدني را براي تعامل با حوادث نيز مشخص مي

نمايد که  بطور ضمني اين پيام را القاء مي… ل ايمني در شيفت کاري و ئوعمليات امداد و نجات، نام مس
 مسايلي  ل ايمني در هر شيفت بايد مشخص باشد وئومعدن بايد برنامه و تيم امداد و نجات داشته باشد، مس

 .از اين قبيل
براي معادن (در سطح ملي، استاني، و معدني : باشد برداري مي سازي و بهره ل پيادهاين سامانه در سه سطح قاب

 بطور پويا علت وقوع  اين قابليت را راشته باشد کهتواند ها کافي باشد، سامانه مي در صورتي که داده). بزرگ
ها به سيستم به  ورود داده .نمايد داده و موارد نقض شده را اعالم  نامه ايمني معادن تطبيق  حادثه را با آيين

در اين . صورت دستي در ستاد و نيز از طريق شبکه اينترنت و بصورت غير متمرکز امکان پذير خواهد بود
، که با گذشت زمان قابل توان ارائه نمود ميهاي مديريتي و فني براي کاربران مختلف  سامانه، انواع گزارش

 .باشند اصالح و بازنگري نيز مي

 

 يگير نتيجه
 آنها به مفهومي زمنظور استفاده بهينه ا ههاي موجود ب در عصر انفجار اطالعات، مديريت و ساماندهي داده

در مورد حوادث معدني . تبديل شده است (ICT) اي بنام فنآوري ارتباطات و اطالعات کامال تخصصي و حرفه
ها   وقتي که حجم دادهورد نظر باشد،هاي جامع م با توجه به گستره وسيع معادن در ايران اگر انجام تحليل

مقدور دستي و سنتي ها به صورت  شود مديريت داده تر مي هاي مورد نياز متنوع شود و پردازش  بيشتر مي
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حوادث  سامانه مديريت پايگاه داده  در قالب يک(ICT) فنآوري ارتباطات و اطالعاتاستفاده از . نخواهد بود
در کشور ما و در حوزه مديريت حوادث معدني به دليل اينکه يک . د بوددر اين مرحله راهگشا خواهمعدني 

سازي نشده است، بحث و گفتگو در زمينه  سامانه با مشخصاتي که در اين مقاله تشريح شد در گذشته پياده
مسلماً اگر از اين مرحله . رسد نظر مي ه ضروري بيا هاي فني چنين سامانه هاي ايجاد و نيز قابليت ضرورت

ها و نتايج حاصل از آن بحث   بهره برداري از اين دادهيبايست بيشتر در مورد چگونگ بور کرده بوديم ميع
  .مکردي مي
هاي حوادث  کي از نکات اساسي در مورد مديريت حوادث معدني ايجاد يک نگرش جامع نسبت به دادهي

 براي تحليل و ،همه معادن ايرانهاي  در يک نگرش جامع ثبت و جمع آوري داده. باشد معدني در کشور مي
. ها مفيد و بلکه ضروري است درس گرفتن از حوادث گذشته و تدوين استراتژي و راهکار براي کاهش خسارت

نکته ديگري . باشد هاي طراحي شده ضروري مي ات مطابق پرسشنامهيدر مورد هر حادثه نيز ثبت همه جزئ
هاي  نسبت به داده) نگرش سيستمي (يا ک نگرش سامانهکه از اين تحقيق بدست آمده است لزوم القاي ي

  تجربهچنين نگرشي اصرار دارد به منظور استفاده بهينه از. باشد مربوط به حوادث معدني در کشور مي
هاي مربوط به حوادث معدني بر اساس اصول حاکم بر يک سامانه مديريت پايگاه داده  حوادث گذشته داده

اگر چه سامانه مورد بحث در اين مقاله قابل پياده سازي در سه .  پردازش شوندثبت، جمع آوري، نگهداري و
هاي جامع و در سطح کالن در صورتي قابل انجام است که  باشد ولي تحليل سطح ملي، استاني و يا معدني مي

 واقع اي  که در هر معدن بر اساس اين نگرش هر حادثه. هاي کل کشور در يک سامانه مرکزي وارد شود داده
 .تواند در سطح ملي و براي کل معادن کشور آموزنده باشد شود مي
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