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تجزيه و تحليل حوادث كار در معادن سنگ آهن مركزي بافق يزد

  رخ حوادث علتهاي ممكن حد فني،تا دانش و متخصصان با نمودارها،مصاحبه بر تكيه وباگرفت قرار كيفي-آماري بررسي مورد سپس و ثبت چاهون سه و چغارت معادن در داده رخ حوادث:زمينه
.است داشته شركت در سالمت و ايمني سطح ارتقاء بر سعي پيشنهاداتي ارائه با آن از پس و كرده بيان را داده
  آنها ارائه و شده گزارش حوادث بندي طبقه با.است شده گزارش فوت به منجر حادثه 5 كه شده ثبت كامل طور به تقريبا 1393تاآذر 1391فروردين از معادن در داده رخ حوادث :ها روش و مواد

.شد داده ارائه كيفي ،تحليل شركت در HSE حيطه كارشناسان و مديران با يافته ساختار مصاحبه انجام با آن از پس و داشته كمي صورت به حوادث تحليل بر نمودارها،سعي در
 طور به گفت توان مي شده ثبت )مرگ به منجر حوادث جز به(حادثه 107گرفتن نظر در با كه است شده گزارش حوادث از ناشي رفته دست از روز 625كيفي، و آماري نتايج به توجه با :ها يافته

.است داشته حادثه 33.9 متوسط طور به هرماه و رفته دست از روز 8411.5 حادثه هر متوسط
  تواند مي اوقات اين در افراد كار بر بيشتر بازرسي و نظارت و دارند را حادثه بروز استعداد كه هوايي و آب شرايط و توليد حجم به توجه با سال از مختلفي ماههاي و فصول به توجه :گيري نتيجه

 پيشگيري حوادث بروز از تواند مي ساعات اين بر بيشتر توجه بنابراين ميدهد رخ روز شبانه از مشخصي ساعت در حادثه پراكندگي بيشترين همچنين باشد داشته بسزايي نقش حوادث كاهش در
.است بوده پيشنهادات ديگر از نيز پيشگيرانه اقدامات انجام و خطرزا مكانهاي و موارد شناسايي منظور به ايمني مسولين توسط معدن مختلف قسمتهاي كنترلي لسيتهاي چك كند،تكميل

اطالعات كيفي-آماري شده،تحليل ثبت حوادث حوادث،بررسي تحليل و تجزيه:كليدي ايه واژه

چكيده

 ميليونها هرساله متاسفانه كه دهد مي نشان المللي بين مجامع و كشورها طرف از شده منتشر آمار
 معلول و مجروح،مصدوم يا و داده دست از را خود جان گوناگون حوادث اثر در جهان مردم از نفر
 و صنعتي واحدهاي  كارگران به مربوط آن اعظم قسمت كه شوند مي

 كلمه توان مي كه اماكني تمام كلي طور وبه ساختماني هاي توليدي،كشاورزي،معادن،كارگاه
.باشد نمود،مي اطالق آن به را كارگاه
 حوادث علت به عزيزمان وطنان هم از بسياري ساله همه و نبوده مستثني مقوله اين از نيز ما كشور
 معلوليت يا و مصدوميت دچار يا داده دست از را خود جان اي حرفه بيماريهاي يا و كار از ناشي

.شوند مي
 به قبال كه باشد مي حوادثي دقيق تحليل و تجزيه و بررسي حوادث از جلوگيري راههاي از يكي

 در اطالعات ترين موثق آوردن دست به هدف حوادث بررسي در.است افتاده اتفاق طورپيوسته
.است آن مجدد بروز از جلوگيري براي حادثه علت مورد

 قرار كيفي-آماري بررسي مورد سپس و ثبت چاهون سه و چغارت معادن در داده رخ حوادث
 5 كه شده ثبت كامل طور به تقريبا 1393تاآذر 1391فروردين از آن در داده رخ حوادث كه گرفت
.است شده گزارش فوت به منجر حادثه

 كمي صورت به حوادث تحليل بر نمودارها،سعي در آنها ارائه و شده گزارش حوادث بندي طبقه با
  در HSE حيطه كارشناسان و مديران با يافته ساختار مصاحبه انجام با آن از پس و داشته

 حد فني،تا دانش و متخصصان با نمودارها،مصاحبه بر تكيه با.شد داده ارائه كيفي شركت،تحليل
 سطح ارتقاء بر سعي پيشنهاداتي ارائه با آن از پس و كرده بيان را داده رخ حوادث علتهاي ممكن
.است داشته شركت در سالمت و ايمني
 تواند مي شناسايي و بررسي هاي مالك و آن عمده حوادث،علل ميزان گزارش راههاي از يكي
 به حوادث جداول و نمودارها ارائه با كه باشد )درصد و فراواني نمودارهاي و جدول(توصيفي آمار

.شد تحليل اماري صورت
 حوادث گرفت انجام شركت HSE كارشناسان و مديران با كه اي يافته ساختار مصاحبه طراحي با
 راهكارهاي و شد بررسي مجموعه اين در شاغل متخصصان نگاه از كيفي صورت هب آن علل و

.شود داده ارائه حوادث از پيشگيري و كنترل براي علمي
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 به(حادثه 107گرفتن نظر در با كه است شده گزارش حوادث از ناشي رفته دست از روز 625•
 از روز 8411.5 حادثه هر متوسط طور به گفت توان مي شده ثبت )مرگ به منجر حوادث جز

.است داشته رفته دست
.است داشته حادثه 33.9 متوسط طور به هرماه در•
 1شيفت اوليه ساعات كه است داشته فصول بين در را حوادث درصد باالترين زمستان و پاييز•

.است بوده دارا را حوادث تعداد بيشترين )30.11 تا 30.6(
 ميانگين شركت اين در شاغل افراد كه است سال 36تا 32افراد مختص حوادث آمار باالترين•

.دارند سال 40 تا 30سني
.است بوده سال 13-8سابقه با افرادي به متعلق حوادث حداكثر•
.است شده ثبت احتياطي بي يا و افراد ناايمن عمل حوادث ايجاد عامل بيشترين•
.ميشود زانو و پا پا،ساق پا،مچ كف شامل پا بوده،كه پا براي آسيب بيشترين•
 علت ناايمن شرايط و عمل تا 2 و ناايمن عمل تا 3 حادثه 5 از كه شده مرگ به منجر حادثه5•

.است شده گفته حادثه

 ارتقاء موجب تواند مي كه است شده ارائه ها نقص رفع و حوادث از پيشگيري براي پيشنهاداتي
.شود معنوي-مالي ضرر و حادثه كمترين با توليد رفتن باال آن راستاي در و سالمت و ايمني سطح

 كه هوايي و آب شرايط و توليد حجم به توجه با سال از مختلفي ماههاي و فصول به توجه•
.اوقات اين در افراد كار بر بيشتر بازرسي و نظارت و دارند حادثه بروز استعداد

 صدا،ارتعاش،عوامل كاهش براي فردي حفاظت تجهيزات جاي به حفاظتي راهكارهاي از استفاده•
.موجود آالت ماشين خطرات و شيميايي

 تجربه طبق كه بدن از نقاطي براي راهكار آخرين عنوان به فردي حفاظت وسايل كارگيري به•
.شود مي مالي و جسمي خسارات و ضايعات كاهش موجب اند ديده بيشتري آسيب

 تاثيري هستند دلسوزشان آن مسولين و آنها حافظ ايمني كه افراد در حس اين بردن بين از•
 مي خود مقابل در را آن مسولين و افراد،ايمني اكثر كه چرا دارد حوادث كاهش در برابر چندين

 سالم رواني جو الزم،ايجاد آموزشهاي برگزاري با حس اين بردن بين از كه.خود كنار در نه بينند
 ايمني اصول رعايت همه از مهمتر و كنند مي رعايت را اصول كه افرادي مجموعه،تشويق در

.شد خواهد محقق شركت در باال رده مسولين و سرپرستان توسط

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله

روش بررسي
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