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ABSTRACT
Introduction and purpose: The non-identification of the potential hazards in the
workplace leads to the incidence of several accidents, which result in mortality
and injury. Therefore, the recognition and assessment of the workplace hazards
can prevent many incidents. Risk assessment and risk management are the basis
of planning and providing a control solution for hazards. Regarding this, the aim
of the present study was to identify and assess the workplace hazards using the
job safety analysis (JSA) and failure modes and effects analysis (FMEA) in a
flour factory located in Golestan province, Iran.
Methods: This cross-sectional study was conducted to identify and assess the
potential hazards of workers’ activities by JSA and FMEA. Based on the risk
assessment code in each method, the risk prioritization was performed, and the
risk control solution was presented.
Results: According to the results of the study, a total of 12 hazards were identified
at three activities carried out by the workers, namely loading, transporting the
load to the warehouse, and unloading. In this regard, 45.54%, 36.36%, 9.09%,
and 0.09% of the identified risks were within the unacceptable, unfavorable,
acceptable, and inconsiderable risk level, respectively. In addition, the risk
assessment of the factory environment and the flour grinder machine (Waltz)
through the FMEA revealed the risk level of less than 85, which was within the
acceptable limit. Corrective suggestions were made to remove or limit these risks.
Conclusion: Based on the results of this study, it is seems that the level of existing
risks can be reduced by providing the appropriate means of cargo transportation,
using rest periods, shielding, as well as training the workers.
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مقدمه و هدف :هر روز در محیطهای کار حوادث متعددی رخ میدهند که باعث مرگ و آسیب

 .1مربی ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفهای ،گروه مهندسی
بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی زابل ،زابل ،ایران

میشوند .این حوادث به دلیل عدم شناسایی خطرات بالقوه اتفاق میافتند؛ بنابراین ،شناسایی و ارزیابی
ریسک خطرات در محیط کار میتواند از بسیاری از حوادث پیشگیری کند .ارزیابی و مدیریت ریسک،

زیربنای برنامهریزی و ارائه راهحل کنترلی برای خطرات میباشد .در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با استفاده از تکنیک آنالیز ایمنی شغلی و تکنیک تجزیه و تحلیل
عوامل شکست و آثار آن در یکی از کارخانههای آرد کشور انجام شد.

روش کار :این مطالعه مقطعی برای شناسایی خطرات بالقوه و ارزیابی ریسک فعالیتهای انجامشده توسط

کارگران با تکنیک آنالیز ایمنی شغلی و تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن انجام شد و در نهایت
با توجه به کد ارزیابی ریسک در هر روش ،اولویتبندی خطرات انجام گرفت و راهحل کنترلی ارائه گردید.

* نویسنده مسئول :مریم قلع جهی ،گروه مهندسی بهداشت
حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زابل،
زابل ،ایران

یافتهها :براساس نتایج بهدستآمده از پژوهش در  3فعالیت انجامشده توسط کارگران که شامل :گرفتن

Email: occmgh@gmail.com

که  45/54درصد از خطرات شناساییشده در محدوده ریسک غیرقابلقبول 36/36 ،درصد در محدوده

تاریخ دریافت1396/08/22 :
تاریخ پذیرش1396/09/29 :

بار ،حمل بار به سمت انبار و قراردادن بار در داخل انبار بود ،در مجموع  12خطر شناسایی گردید
ریسک نامطلوب 9/09 ،درصد در محدوده ریسک قابلقبول با تجدید نظر و  9/09درصد در محدوده

ریسک جزئی قرار گرفتند .محیط کارخانه و دستگاه والس نیز با تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و
آثار آن ارزیابی شدند که چون سطح ریسک آنها کمتر از  85بهدست آمد ،در محدوده قابلقبول بودند.
در پایان ،پیشنهادات اصالحی برای حذف و یا محدودسازی این خطرات ارائه گردید.

نتيجهگيري :براساس نتایج بهدستآمده از پژوهش انتظار میرود که با فراهمکردن ابزار کار مناسب حمل بار،
استفاده از زمان استراحت ،گذاشتن حفاظ و آموزش به کارگران بتوان سطح ریسکهای موجود را کاهش داد.

کلمات کلیدی :آنالیز ایمنی ،ارزیابی ریسک ،شناسایی خطرات ،کارخانه آرد
 استناد :قلع جهی ،مریم؛ نمرودی ،شیرین .شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در یک کارخانه آرد به روش  JSAو  FMEAدر استان گلستان در سال .1396
مجله تحقیقات سالمت در جامعه ،پاییز 1396؛.82-89 :)3(3

مقدمه
با پيشرفت جوامع نياز به کار سنگين تا حدود زيادي کاهش يافته

است؛ اما با اين وجود هنوز هم در بسياري از اين جوامع مشاغلي يافت
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شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در یک کارخانه آرد به روش  JSAو  FMEAدر استان گلستان
در سال 1396

 /84شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در یک کارخانه آرد

ساالنه حدود  317ميليون مورد حادثه رخ ميدهد و به دليل

ورودي مهمي را براي ارزيابي ايمني و قابليت اطمينان فراهم

نفر از افراد در معرض بيماريهاي مرتبط با کار قرار دارند؛

حاالت شکست و بررسي اثر  FMEAمانند تمام روشهاي

ناخالص داخلي جهان ميباشد [ .]3ارزيابي ريسک فرآيندي

مهمترين دستاورد اين روش ،تعيين عناصر آسيبپذير فرآيند

با محاسبه عدد ريسک آنها ،اقدامات کنترلي مناسبي را ارائه

کمي هر خرابي ،تأثير بهسزايي در کاهش مخاطرات و هزينه

گزارش سازمان ()ILO (International Labour Organization

عمر محصول و يا سيستم استفاده نمايد .عالوهبراين ،اطالعات

وقوع حوادث شغلي و يا بيماريهاي مرتبط با کار ،حدود 6300

ميکند [.]10

در نتيجه هزينه اقتصادي اين حوادث حدود  4درصد از توليد

تحليل مخاطرات ،قابليت شناسايي و ارزيابي آنها را دارد.

است که خطرات موجود در يک شغل را شناسايي ميکند و

و مناطق بحراني سيستم است که با درنظرگرفتن شاخص

ميدهد [ .]4در حقيقت ،ارزيابي ريسك يك فرآيند  3مرحلهاي

عملياتي و تعميراتي واحد دارد .نگاه سختافزاري  FMEAاين

کنترلي [.]5

حاالت بالقوه خرابي و رفع آنها ،عالوه بر کاهش اساسي ميزان

است :شناسايي كل خطرات ،محاسبه ريسکها و ارائه اقدامات

امکان را براي سيستم فراهم ميکند که با شناسايي زودهنگام

براي کاهش سطح خطر ،انجام تجزيه و تحليل خطر توسط

خسارات احتمالي ،سطح ايمني و قابليت اعتماد فرآيند را بهبود

اهداف در تجزيه و تحليل ريسک ميباشد [ .]6روشهاي مختلفي

 FMEAروشي سيستماتيک است که در تجزيه و تحليلهاي

آنها روش آناليز ايمني شغلي ()JSA: Job Safety Assessment

فعاليتهاي تعمير و نگهداري سيستم ،تعريف تمهيدات الزم

JSA

تغييرات طراحي و اقدامات اصالحي الزم براي کاهش تأثيرات

روشهاي استاندارد بسيار مفيد بوده و شناسايي خطرات يکي از اولين
براي شناسايي خطرات در محيطهاي کاري ابداع شدهاند که در بين

خطرات را قبل از رخدادن شناسايي ميکند و انجام اين روش

آسان بوده و با کمترين امکانات قابلاجرا ميباشد [.]7

بخشد [.]11

متنوعي از طراحي سيستم مانند بررسي ايمني سيستم ،طرحريزي

براي تحمل شکست ،کشف و ايزوالسيون شکست ،شناسايي

روش مطالعه دقيق و سيستماتيکي بهمنظور شناسايي و ارزيابي

يک شکست در روي سيستم به کار ميرود [.]12

روش ،شغل به مراحل پي در پي شکسته ميشود و در گام بعد،

 2باسکول همکف ،نگهباني ،سرويسهاي رفاهي کارکنان،

خطرات موجود و يا بالقوه در هر فرآيند يا شغل است .در اين

کارخانه آرد مورد پژوهش مشتمل بر ساختمان اداري و

خطرات هر مرحله شناسايي شده و عدد ريسک آنها بهدست

ساختمان توليد ،انبار آرد ،سبوس و فضوالت ،انبارهاي کيسه

تکنيک حالت شکست و تجزيه و تحليل اثرات آن

سيلوي گندم و ساختمان کنترل کيفيت بوده و در  3شيفت

نقصهاي احتمالي را بر بخشهاي سيستم ارزيابي ميکند.

نفر ،خط توليد  9نفر ،بارگير  6نفر ،خدمات  1نفر ،راننده  3نفر،

فاز طراحي و براساس دادههاي دقيق موجود انجام شود؛ اما

محصول اصلي کارخانه شامل انواع آرد بوده و محصوالت

ميآيد و در نهايت راهحلهاي کنترلي ارائه ميگردد [.]8،9

( )FMEA: Failure Mode and Effect Analysisنيز اثرات

و تجهيزات بالاستفاده ،تأسيسات ،سالن اجتماعات ،چاه آب،

کاري  8ساعته فعاليت دارد که در بخش فني  4نفر ،کيسهگير 9

اگرچه الزم است در مراحل اوليه عمر محصول بهويژه در

نگهباني  3نفر و بخش اداري  10نفر مشغول به کار ميباشند.

در صورت نياز ،تجزيه و تحليلگر ايمني سيستم ميتواند از

فرعي آن دانه مرغي و سبوس ميباشد .اين کارخانه داراي 2
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ميشوند که در زمره کارهاي سنگين قرار ميگيرند [ .]1،2براساس

اين ابزار براي شناسايي و ارزيابي نقصهاي اجزا در سراسر

مریم قلع جهی و همکار 85/

خط توليد جديد و قديم با ظرفيت توليد روزانه  200تن است.
هدف از پژوهش حاضر ،شناسايي و ارزيابي خطرات پيشروي

با آن خطرات و نقصهاي احتمالي نيز مورد تجزيه و تحليل قرار

ميگيرند تا بتوان راهکار کنترلي مناسبي را بهموقع به کار بست.

معیار ریسک

طبقهبندی ریسک

غیرقابلقبول

1A-1B-1C-2A-2B-3A

نامطلوب
قابلقبول با نیاز به تجدید نظر
جزئی

روش کار
براي شناسايي و آناليز خطرات ،يک تيم کارشناسي

1D-2C-2D-3B-3C
1E-2E-3D-3E-4A-4B
4C-4D-4E

در جدول  2معيارهاي تصميمگيري براي اقدامات کنترلي

متشکل از  2کارشناس بهداشت حرفهاي تشکيل شد که در

براساس ماتريس ارزيابي ريسک ارائه شده است [.]14

و دستورالعملها را مورد مطالعه قرار داد .در مرحله دوم

با تکنيک  FMEAمورد ارزيابي قرار گرفت.

و تجهيزات محيط کار بهطور سيستماتيک صورت گرفت و در

در روش  FMEAاز حاصلضرب شدت در احتمال وقوع

کارخانه و دستگاه والس (دستگاه آسياب غلطکي) با تکنيک

کدام از اين فاکتورها عددي بين  1تا  10را به خود اختصاص

در جدول  1ماتريس ارزيابي ريسک در تکنيک  JSAاز

اين عدد بيشتر باشد ،خرابي شديدتر بوده و عواقب وخيمتري

ابتدا تمام وظايف ،مسئوليتهاي شاغلين ،فهرست مواد اوليه

در ادامه خطرات موجود در محيط کارخانه و دستگاه والس

بازرسي دقيق از تمامي مراحل انجام کار شاغلين ،ماشينآالت

نمره اولويت ريسک ( )RPN: Risk Priority Number

مرحله سوم وظايف مربوط به حمل بار با تکنيک  JSAو محيط

در ميزان کشف عامل خطر بهدست ميآيد .در اين روش هر

 FMEAارزيابي گرديد.

ميدهند و  RPNميتواند عددي بين  1تا  1000باشد .هرچه

حاصلضرب احتمال وقوع يک حادثه و شدت پيامد آن بهدست
آمده است [.]13

جدول  :1ماتریس ارزیابی ریسک خطرات شناساییشده
احتمال وقوع

را بههمراه دارد.

یافتهها
تجزیه و تحلیل ریسک خطرات حمل بار که شامل :گرفتن بار،

شدت خطر
فاجعهبار
()1

بحرانی
()2

مرزی ()3

جزئی ()4

مکرر ()A

A1

A1

A3

A4

محتمل ()B

B1

B1

B3

B3

گاه و بیگاه ()C

C1

C1

C3

C3

خیلی کم ()D

D1

D1

D3

D4

غیرمحتمل ()E

E1

E1

E3

E4

حمل بار به سمت انبار ،قراردادن بار در داخل انبار بود با استفاده از

تکنیک  JSAانجام شد و نتایج بررسی در جدول  3آورده شده است.
با توجه به جدول  ،4بيش از  45/54درصد از خطرات شناساييشده

در محدوده ريسک غيرقابلقبول 36/36 ،درصد در محدوده ريسک
نامطلوب 9/09 ،درصد در محدوده ريسک قابلقبول با تجديد نظر

و  9/09درصد در محدوده ريسک جزئي قرار دارند.
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کارگران در هنگام حمل بار در کارخانه آرد ميباشد که همراه

جدول  :2معیارهای تصمیمگیری براساس شاخص ریسک
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جدول  :3تجزیه و تحلیل ریسک مربوط به حمل بار در کارخانه
مراحل انجام کار

خطرات بالقوه

گرد و غبار

A

2

2A

بیماری آسم

غیرقابلقبول

 .3اختالالت اسکلتی-
عضالنی

B

2

2B

 .1واریس
 .2گرفتگی ماهیچهها

غیرقابلقبول

 .1استفاده از نوار نقاله
 .2حمل دونفره
 .3استفاده از ورزشهای مناسب
 .4استفاده از ایستگاههای استراحت

3

3B

 .1شکستگی دست و پا
 .2ضربدیدگی دست و پا

نامطلوب

 .1آموزش افراد
 .2استفاده از کفش ایمنی مناسب

اختالالت اسکلتی-
عضالنی

B

2

2B

 .1واریس
 .2گرفتگی ماهیچهها

غیرقابلقبول

 .1استفاده از نوار نقاله
 .2حمل دونفره
 .3استفاده از ورزشهای مناسب
 .4استفاده از ایستگاههای استراحت

پارگی تاندون

D

3

3D

کشیدگی ماهیچهها

قابلقبول اما با
نیاز به تجدید
نظر

 .1استفاده از نوار نقاله
 .2حمل دونفره

لیزخوردگی

B

3

3B

 .1شکستگی دست و پا
 .2ضربدیدگی دست و پا

نامطلوب

 .1نظافت کف کارگاه
 .2آموزش افراد
 .3استفاده از کفش ایمنی مناسب

 .2حمل بار به
سمت انبار

تصادف

C

4

4C

 .1شکستگی دست و پا
 .2ضربدیدگی

جزئی

 .1آموزش افراد
 .2استفاده از کفش ایمنی مناسب
 .3استفاده از گاری دستی

 .1سقوط بار روی فرد

B

3

3B

 .1شکستگی دست و پا
 .2ضربدیدگی دست و پا

نامطلوب

 .1آموزش افراد
 .2استفاده از کفش ایمنی مناسب

گرد و غبار

A

2

2A

بیماری آسم

غیرقابلقبول

 .1استفاده از ماسک تنفسی مناسب
 .2نصب تهویه موضعی

 .3قراردادن بار
در داخل انبار

اختالالت اسکلتی-
عضالنی

B

B

B

2

2B

 .1واریس
 .2گرفتگی ماهیچهها

غیرقابلقبول

 .1آموزش به افراد
 .2استفاده از کفش ایمنی مناسب
 .1استفاده از ماسک تنفسی مناسب
 .2نصب تهویه موضعی

 .1استفاده از نوار نقاله
 .2حمل دونفره
 .3استفاده از ورزشهای مناسب
 .4استفاده از ایستگاههای استراحت
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3

3B

 .1شکستگی پا
 .2ضربدیدگی پا

 .1سقوط بار روی فرد

احتمال

نامطلوب

شدت

رتبه

سقوط بار روی فرد

گرفتن بار

ریسک

پیامد

معیار ریسک

اقدامات اصالحی و کنترلهای
پیشنهادی
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جدول  :4وضعیت سطح ریسک در واحد حمل بار

عضالني و سقوط بار روي فرد بود .باالترين سطح ريسک نيز

سطح ریسک

فراوانی

درصد

غیرقابلقبول

5

45/54

نامطلوب

4

36/36

( 1حمل بار) ،مرحله ( 2حمل بار به سمت انبار) و مرحله 3

قابلقبول با تجدید نظر

1

9/09

(قراردادن بار در داخل انبار) اختصاص داشت.

جزئی

1

9/09

شايان ذکر است که پايينترين سطوح ريسک مربوط به

خطر تصادف در مرحله ( 2حمل بار به سمت انبار) بود.

به خطر گرد و غبار و اختالالت اسکلتي -عضالني در مرحله

بار ،بيشتر مخاطرات مربوط به گرد و غبار ،اختالالت اسکلتي-

قابلقبول؛ بين  85تا  95متوسط؛ بيشتر يا مساوي  96بحراني تلقي
ميگردند.

جدول  :5ارزیابی ریسک محیط کارخانه و دستگاه والس با استفاده از تکنیک FMEA
ردیف

فعالیت /تجهیزات/
مواد /محیط

شرایط
مخاطرهآمیز

عادی

محیط کارخانه

احتمال سقوط

*

غیرعادی

1

دستگاه والس

چککردن
آسیاب دستگاه

*

2

اضطراری

علت

عواقب

 .1برداشتن صفحه
مشبک و عدم
جاگذاری آن
 .2اندازهنبودن محافظ
 .3لقبودن آن
 .4چندتکهبودن
محافظ

 .1جراحت
 .2شکستگی
 .3کوفتگی

 .1برخی از کارگران
خودسرانه اقدام به
آزمایش میکنند.
 .2عدم خاموشکردن
دستگاه
 .3استفاده ار روش
ناایمن

 .1جراحت
 .2پارگی
پوست
 .3قطع
انگشت و
شکستگی
دست هم
محتمل است.

RPN

80

30

اقدام کنترلی

 .1گذاشتن حفاظ
 .2تعبیه صفحات
مشبک مناسب و
ایمن

برخورد با کارگرانی
که خودسرانه اقدام
به کنترل آسیاب
والس میکنند.
آموزش

بحث و نتیجهگیری
براساس نتايج پژوهش حاضر RPN ،در محيط کارخانه  80و

در دستگاه والس معادل  30بهدست آمد که در سطح قابلقبولي
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با توجه به ارزيابي ريسک انجامشده در ارتباط با حمل

ريسکهايي که ارزش عددي آنها کمتر يا مساوي  85باشد

 /88شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در یک کارخانه آرد

ميباشد .در پژوهش جوزي و همکاران RPN ،برابر با 360

گزارش شد و تمامي ريسکهاي شناساييشده در اين مطالعه
مطابق با نتايج استفاده از ابزار مناسب کار براي حمل دستي

بار و آموزش به کارگران تا حد زيادي سطح ريسک را کاهش

خواهد داد که اين موضوع با يافتههاي مرتضوي و همکاران که
علت اصلي حوادث را خطاي انساني عنوان نمودند ،همخواني

دارد [.]16

از سوي ديگر با رعايت نظم و نظافت کارگاهي ،بازرسيهاي

مداوم ،آموزش کارکنان و تعمير بهموقع ماشينآالت ميتوان

سطح ريسک را به حد قابلقبولي رساند که اين راهکارها با مطالعه

نصيري و همکاران در بررسي  45خطر با ريسک باال در يک
شرکت توليدي همسويي دارد [.]17

عالوهبراين ،در پژوهشي که با استفاده از روش  FMEAو

 JSAبهمنظور تحليل ريسک حوادث برق در منطقه سعادتآباد

تهران توسط غيبلو و همکاران صورت گرفت و همچنين پژوهشي
که با عنوان "ارزيابي خطرات بالقوه پااليشگاه شيراز با روش

 FMEAو اثرات ناشي از آن" توسط ابراهيمزاده و همکاران
انجام شد ،بيشترين  RPNمربوط به بخش ايمني و فني بود؛ در

صورتي که نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بيشترين

مقادير را ريسکهاي مربوط به گرد و غبار و اختالالت اسکلتي-
عضالني به خود اختصاص دادهاند که اين امر به دليل تفاوت در
پروسه و فرايند کاري بود [.]18،19

از سوي ديگر در پژوهش درويشي و همکاران در ارتباط

با يکي از معادن اورانيوم منطقه مرکزي ايران 182 ،شغل آناليز
گرديدند که  42درصد از آنها داراي خطرات نامطلوب بودند.

تعداد سطح ريسک نامطلوب تقريباً برابر با همين ميزان بهدست

آمده است که بيانگر توجه کم به بحث ايمني در صنايع کشور ما
ميباشد [.]20

با توجه به نتايج مطالعه حاضر مشخص شد که هر اتفاقي که

رخ ميدهد ،ابتدا بايد علل وقوع آن را شناخت که اين امر با نتايج
پژوهش جعفري و همکاران که در آن با استفاده از روش آناليز

شغلي ،مشاغل جوشکاري در پااليشگاه تهران را مورد ارزيابي قرار

دادند ،همخواني دارد [.]21

با توجه به اينکه تقريباً نيمي از خطرات شناساييشده در صنعت

مورد مطالعه در محدوده ريسک غيرقابلقبول و  36/36درصد

در محدوده ريسک نامطلوب قرار دارند ،الزم است مسئوالن

کارخانه نسبت به تهيه لوازم و ابزار کار اقدام نمايند .همچنين تهيه

برنامهاي براي انجام ورزشهاي مناسب و ايجاد ايستگاههايي جهت
استراحت کارگران در بين کار بايد در دستور کار مديران کارخانه

قرار گيرد.

براساس نتايج پژوهش حاضر استفاده از ابزار مناسب براي کار

و استفاده از وسايل حفاظت فردي و آموزش به کارگران بهطور

قابل مالحظهاي ميتواند سطح ريسکهاي موجود را کاهش دهد.
تهيه دستورالعملهايي که کارگران مجبور به اجراي آن باشند نيز
در بهبود شرايط کارآمد ميباشد.

قدردانی
بدينوسيله پژوهشگران از همکاري کليه پرسنل کارخانه آرد

تشکر مينمايند.
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داراي سطح ريسک بااليي بودند [.]15

هرچند تعداد مشاغل در پژوهش حاضر بسيار کمتر ميباشد؛ اما
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