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ABSTRACT
Introduction and purpose: Industries face different risks and dangers 
depending on the type of their activity. To reduce the level of risks in the 
workplace, the application of standard methods of risk identification and 
assessment is highly beneficial. This study aimed to identify hazards and assess 
risks using the hazard analysis (HAZAN) method in one of the steel industries 
in Khuzestan Province, Iran.
Methods: This descriptive study was conducted with a cross-sectional qualitative 
design in the facilities zone of one of the steel companies in the south of Iran 
within 4 months in 2018. The hazard analysis risk assessment technique was 
used to assess the risk of occupations in units. In this study, direct observation 
of jobs, workers' experiences, and interviews with officials and supervisors were 
used to collect the required data. Risk levels were classified as unacceptable, 
undesirable, acceptable if controlled, and acceptable represented by ranks of 1, 
2, 3, and 4, respectively.
Results: According to the results of this study, 1,763 hazards were identified 
in the whole facilities zone with water treatment plant 1, Makeup, and water 
treatment plant 2 areas as the most dangerous facilities areas with 644, 410, 
and 395 hazards, respectively. Moreover, out of the total identified risks in the 
7 investigated units in the facilities zone, 4.6, 6.5, 28.9, and 60% areas were 
identified in the ranks of 1, 2, 3, and 4, respectively.
Conclusion:  The implementation of the HAZAN method in the studied industry 
determined systematically what dangers existed in the steel facilities zone and 
which areas were involved in more risks. Furthermore, it was possible for the 
relevant officials and supervisors to properly prioritize the implementation of 
control strategies. Therefore, the HAZAN method can be well applied to increase 
staff awareness of existing risks and assess the available risks of the steel industry.
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HAZAN 34/ شناسایی و ارزیابی خطرات به روش
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مقاله پژوهشی  

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با استفاده از روش HAZAN در واحد تأسیسات یکی از صنایع 
فوالد خوزستان

مقدمه و هدف: صنایع برحسب نوع فعالیت با خطرات و ریسک های متفاوتی مواجه هستند. به منظور 
کاهش سطح خطرات در محیط کار، استفاده از روش های استاندارد شناسایی و ارزیابی خطرات بسیار مفید 
است. لذا هدف از این تحقیق، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با استفاده از روش HAZAN در یکی 

از صنایع فوالد استان خوزستان است.
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی-مقطعی از نوع کیفی است که در سال 1397 در ناحیه تأسیسات یکی از 
شرکت های فوالد جنوب کشور طی مدت 4 ماه اجرا شده است. به منظور ارزیابی ریسک مشاغل واحدها از 
تکنیک ارزیابی ریسک HAZAN استفاده شد. در این تحقیق از روش های مشاهده مستقیم مشاغل، تجربیات 
کارگران و مصاحبه با مسئوالن و سرپرستان استفاده شد. ریسک ها به صورت رتبه های 1، 2، 3 و 4 به ترتیب 

به مفهوم غیرقابل قبول، نامطلوب، قابل قبول به شرط کنترل شدن و قابل قبول طبقه بندی شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد 1763 خطر در کل واحد تأسیسات شناسایی شد که نواحی Make UP ،WTP1 و 
WTP2 به ترتیب با داشتن 644، 410 و 395 خطر، پرخطرترین نواحی تأسیسات به شمار می روند. همچنین 

از مجموع ریسک های شناسایی شده در 7 واحد بررسی شده ناحیه تأسیسات، 4/6، 6/5، 28/9 و 60 درصد 
به ترتیب در رتبه های 1، 2، 3 و 4 قرار داشتند.

چه  شد  مشخص  سیستماتیک  به طور  مطالعه شده  صنعت  در   HAZAN روش  اجرای  با  نتیجه گیري: 
خطراتی در واحد تأسیسات فوالد وجود دارد و کدام نواحی خطرات بیشتری دارد. همچنین این امکان 
فراهم شد که مسئوالن و سرپرستان مربوطه بتوانند برای اجرای راهکارهای کنترلی اولویت بندی مناسب 
انجام دهند. ازاین رو می توان نتیجه گرفت روش HAZAN به خوبی می تواند در افزایش آگاهی کارکنان 

از خطرات موجود و ارزیابی ریسک خطرات صنعت فوالد استفاده شود.

HAZAN ،کلمات کلیدی: ارزیابی ریسک، شناسایی خطرات، صنعت فوالد
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مقدمه

که  مختلف  صنایع  در  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  هزینه های زیادی را بر صنعت وارد می کند، حوادث ناشی از کار امروزه 
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است. تحلیل حوادث شغلی در شناسایی و کاهش خطرات محیط 
بهره وری  افزایش  و  ایمن  محیطی  ایجاد  باعث  و  است  مؤثر  کار 
انجام  در کارگران می شود. همچنین آموزش کارگران جدید در 

صحیح روش های کاری ارزشمند است ]1[.
استفاده  مورد  دستگاه های  وارداتی بودن  دلیل  به  ایران  در 
آن،  جانبی  مسائل  به  نسبت  کامل  شناخت  نبود  صنایع،  بیشتر  در 
کارکرد بیش ازحد دستگاه ها و تجهیزات صنعتی و استفاده نکردن 
از دستگاه های جدید و استاندارد، خطرات و ریسک های قابل تأملی 
به جامعه، صنعت و افراد وارد می شود. برای جلوگیری از حوادث 
و  شناسایی  کار  فرایند  در  مختلف  ریسک های  تمامی  است  الزم 
شود.  اقدام  آن  کنترل  به  نسبت  درست  و  دقیق  ارزیابی  با  سپس 
یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد یک سازمان، تعداد و شدت 
حوادث به وقوع پیوسته در آن سازمان است. لذا هر مدیر شایسته ای 
سریعاً به فکر کاهش تعداد و شدت حوادث می افتد و در این زمینه 

اقدامات الزم را انجام می دهد. 
ارزیابی ریسک یکی از مراحل پایه و اصلی در تمامی سیستم هاي 
شناسایی،  هدف  با  که  است  حرفه اي  بهداشت  و  ایمنی  مدیریت 
ارزیابی و اولویت بندی مخاطرات شغلی به منظور کنترل آن ها انجام 
کاري  محیط هاي  در  مخاطرات  ریسک  ارزیابی  براي  می شود. 
روش هاي مختلفی وجود دارد که به طور عمده بر مخاطرات ایمنی 
متمرکز هستند ]2[. ارزیابی ریسک به طور سیستماتیک تعیین می کند 
که چه خطراتی در محیط کار وجود دارد و احتمال رخ دادن خطر 
چقدر است و چه آسیبی و با چه شدتی ممکن است به وجود آید ]3[. 
درحقیقت، ارزیابی ریسک فرایندی سه مرحله ای است؛ مرحله اول: 
شناسایی کل خطرات، مرحله دوم: محاسبه ریسک ها و مرحله  سوم: 
ارائه اقدامات کنترلی. برای کاهش سطح خطر، تجزیه وتحلیل خطر با 
استفاده از روش های استاندارد بسیار مفید است ]4[. شناسایی خطرات 

یکی از اولین اهداف در تجزیه وتحلیل ریسک است ]5[.
مطالعات انجام شده نشان داده است در حال حاضر بیش از ده ها 
نوع روش مختلف کیفی و کّمی برای ارزیابی ریسک در دنیا وجود 

 )Hazard Analysis( HAZAN دارد ]6[. ارزیابی ریسک با روش
یکی از روش های ارزیابی ریسک به شمار می آید که در سطح بسیار 
محدودی انجام شده است. علت این موضوع، زمان بربودن پروژه و 
متکی بودن به دانش افراد و عدم طبقه بندی ریسک است که بیشتر 
 HAZAN با روش های دیگر ارزیابی ریسک ادغام می شود ]7[. در
باید تشخیص داد که در حالت های مختلف چه رویدادهایی محتمل 
است. اولین کار در این مورد شناخت و درنظرگرفتن تمام خطاهایی 
است که ممکن است اتفاق بیفتند و منجر به حادثه شوند یا مشکالتی 

را در فرایند تولید ایجاد کنند ]8[.
صنعت  شاخه های  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان  فوالد  صنعت 
کارکرد  بررسی  که  دارد  را  فرایندها  از  وسیعی  طیف  کشور 
توان  نشان دهنده  آن  در  موجود  مختلف  دستگاه های  و  تجهیزات 
یکی   .]9[ آسیب هاست  و  خطرات  ایجاد  در  تجهیزات  این  زیاد 
که  است  فوالد  تأسیسات  واحد  فوالد،  صنعت  مهم  واحدهای  از 
در  است.  صنعت  کل  در  تصفیه شده  آب وهوای  تأمین  آن  کار 
که  دارد  وجود  زیادی  مخاطرات  صنعت،  این  کاری  محیط های 
شناسایی و ارزیابی نشده اند و مدیریت ریسک مستلزم شناسایی و 
ارزیابی ریسک تمامی خطرات است. به منظور پیشگیری از وقوع 
حوادث و خطرات در این واحد، شناسایی خطرات ضروری ترین 
هدف  با  حاضر  مطالعه  اساس،  این  بر  می شود.  محسوب  اقدام 
شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات به روش HAZAN در واحد 

تأسیسات صنعت فوالد انجام شد.

روشکار

مطالعه حاضر توصیفی-مقطعی از نوع کیفی است که در سال 
1397 در ناحیه تأسیسات یکی از شرکت های فوالد جنوب کشور 
طی مدت 4 ماه اجرا شد. جامعه آماری شامل تمام واحدهای ناحیه 
تأسیسات فوالد است که برای ارزیابی ریسک مشاغل واحدها از 
تکنیک ارزیابی ریسک HAZAN استفاده شد. یکی از مهم ترین 
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وظایف  به  شغل  هر  تجزیه وتحلیل  امکان  روش  این  قوت  نقاط 
تشکیل دهنده اش و شناسایی خطرات در هر شغل به طور جداگانه 
است )مانند روش JSA(. همچنین عالوه بر ارزیابی دقیق شغل به 
پژوهشگر این امکان را می دهد که تحلیل آماری دقیقی از مشاغل 
و دیدی کلی از کل کارگاه به دست آورد. به عبارت ساده تر، پس 
از پایان اجرای روش HAZAN می توان به این نتیجه دست یافت 
که چند درصد از خطرات محیط کاری در چه رتبه هایی هستند و 
امکان مقایسه سطح ریسک خطرات واحدهای مختلف فراهم است. 
بر اساس مشاهدات میدانی و بازدیدهای ارزیابان، برای شناسایی بهتر 
و دقیق تر خطرات تأسیسات شرکت فوالد تصمیم گرفته شد بخش 
فشرده  هوای  تأمین کننده  )اتاقک  ناحیه   7 به  شرکت  تأسیسات 
کارخانه )کمپرسورخانه :Compressor Room(، اتاقک سردکننده 
)کارگاه  کولر  تعمیرات  کارگاه   ،)Chiller Room: چیلرخانه(
تصفیه خانه  سه  و  مکانیک  کارگاه   ،)Cooler Shop: کولرشاپ
 Water( WTP2 ،)Water Treatment Plant 1( WTP1 به نام های
 )Water Treatment Plant 3(  WTP3  ،)Treatment Plant 2

)Make UP( تقسیم شود. 
در ناحیه تأسیسات تا پیش از اجرای این تحقیق، مطالعه ای در 
نشده است. در همین راستا  انجام  بدین روش  ارزیابی خطر  زمینه 
به منظور شناسایی فعالیت ها و فرایند کاری و خطرات و عوامل بالقوه 
روش های  از  مطالعه شده،  واحدهای  از  یک  هر  در  آسیب رسان 
با  مصاحبه  و  کارگران  تجربیات  بررسی  مشاغل،  مستقیم  مشاهده 

مسئوالن و سرپرستان استفاده شد. بدین ترتیب جمع آوری داده ها 
قسمت ها،  سرپرستان  همکاری  و  ناحیه  مدیریت  هماهنگی  با 
)متشکل  تحقیقاتی  تیم  با  کار  محیط  ایمنی  مهندس  و  کارکنان 
از سه نفر از کارشناسان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار( 
صورت گرفت. برای تهیه داده ها از اطالعات و تجربیات ارزشمند 
تیم  ارزیابی های  و  مشاهدات  کنار  در  کارکنان  و  سرپرستان 

تحقیقاتی استفاده شد. 
ارزیابی  برآورد  در   HAZAN دوبعدی  روش  قوت  نقاط  از 
ریسک این است که برای تعیین دو پارامتر میزان شدت و احتمال 
ازاین رو پس  ارائه شده است.  وقوع، جداول رتبه بندی مشخصی 
مذکور،  واحد  هفت  از  یک  هر  مشاغل  لیست کردن خطرات  از 
به منظور تعیین درجه هر یک از دو پارامتر احتمال وقوع و شدت 
به  توجه  با  شد.  استفاده  واحدها  سرپرستان  نظرات  از  ریسک، 
پیامد  احتمال   ،2 جدول  و  خطر  از  ناشی  پیامد  شدت   ،1 جدول 

جدول 2: طبقه بندی احتمال وقوع ریسک ]10[

شرح احتمال وقوع ریسک شاخص

ممکن است در هر هفته یک بار یا بیشتر اتفاق افتد. 1

ممکن است در هر ماه حداقل یک بار اتفاق افتد یا در بین 10 سازمان مشابه یک مورد در ماه اتفاق افتد. 2

ممکن است یک بار در سال اتفاق افتد یا در بین 10 سازمان مشابه یک مورد در سال اتفاق افتد. 3

انتظار می رود در طول فعالیت سازمان حداقل یک بار اتفاق افتد. 4

به طورکلی وقوع آن انتظار نمی رود. 5

جدول 1: طبقه بندی شدت ریسک ]10[

شرح شدت ریسک شاخص

مرگ ومیر یا آسیب شدید A

آسیب شدید یا ناتوانی دائمی B

آسیب طوالنی مدت بدون ناتوانی دائمی C

آسیب نیازمند کمک های اولیه بدون ناتوانی D

بی خطر، نیاز به بررسی بیشتر نیست، مشکلی وجود ندارد. E
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احتمال  و  خطرات  شدت  تعیین  از  پس  شد.  تعیین  خطر  از  ناشی 
وقوع، ضمن مراجعه به جدول 3، رتبه ریسک هر خطر تعیین شد 
نمونه ای   4 جدول   .]10[ گرفت  صورت  خطرات  اولویت بندی  و 
از فرم تکمیل شده ارزیابی ریسک به روش HAZAN در فعالیت 

مکانیک است.

یافتهها
 
و  ارزیابی شد   HAZAN از روش  استفاده  با  خطرات موجود 

نتایج آن در جدول 5 و نمودارهای 1 و 2 آمده است.
طبق جدول 5 و نمودار 1، از مجموع ریسک های بررسی شده 
موجود در تأسیسات 60 درصد در گروه 4 )قابل قبول(، 28/9 درصد 

در گروه 3 )قابل قبول به شرط کنترل شدن(، 6/5 درصد در گروه 
2 )نامطلوب( و 4/6 درصد در گروه 1 یعنی گروه )غیرقابل قبول( 

قرار دارند.
 WTP2 و   Make UP  ،WTP1 نواحی   ،2 نمودار  به  توجه  با 
پرخطرترین  جزء   22/6 و   23/3  ،36/6 درصدهای  با  ترتیب  به 
ازجمله مهم ترین ریسک های  به شمار می روند.  تأسیسات  نواحی 
می توان  مطالعه  این  در  شناسایی شده  نامطلوب  و  غیرقابل قبول 
شوک  برق،  تابلوی  جرقه  برق گرفتگی،  سروصدا،  با  مواجهه  به 
دستگاه  سیم  معیوب بودن  جوشکاری،  از  ناشی  الکتریکی 
جوشکاری، نقاط گیر دستگاه ها، مواجهه با حرارت زیاد، سقوط 
از ارتفاع، سقوط اشیا، انفجار لوله و کپسول های گاز، نشت کلر، 
با مواد شیمیایی  استنشاق بخارات مواد شیمیایی و تماس پوستی 

جدول 3: رتبه بندی ریسک ]10[

احتمال وقوع

12345

شدت وقوع

A1123غیرمحتمل

B1234غیرمحتمل

C3344غیرمحتمل

D4444غیرمحتمل

Eبی خطربی خطربی خطربی خطربی خطر

جدول 4: نمونه  از فرم تکمیل شده ارزیابی ریسک به روش HAZAN در فعالیت مکانیک تأسیسات

سطح ریسک رتبه ریسک احتمال وقوع میزان شدت پیامدهای ناشی از آن حوادث یا خطرات احتمالی

قابل قبول 4 2 D گرمازدگی-استرس حرارتی تماس با حرارت زیاد

قابل قبول به شرط کنترل 3 1 C آسیب شنوایی تماس با سروصدا

قابل قبول به شرط کنترل 3 1 C آسیب ریوی استنشاق آالینده های هوا

قابل قبول 4 2 D آسیب به بدن محدودیت فضای تردد و برخورد به تجهیزات

قابل قبول 4 3 C تاری دید، خستگی، آسیب بینایی کمبود روشنایی
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اشاره کرد.

نتیجهگیری بحثو
 
در مطالعه حاضر که در واحد تأسیسات یکی از صنایع فوالد 
جنوب کشور صورت گرفت، 210 فعالیت مشخص و مخاطرات 

آن ها شناسایی شد. سپس نمره ریسک بر اساس جداول تعیین شده 
در  قرارگرفته  ریسک های  درصد  و  نتایج  و  مشخص  روش،  در 
فعالیت ها، درمجموع  تعداد  به  توجه  با  تعیین شد.  سطوح مختلف 
1763 خطر شناسایی شد که پس از تحلیل خطرات و ارزیابی ریسک 
آن ها، 60 درصد از خطرات شناسایی شده در سطح 4 )قابل قبول(، 
6/5 درصد  کنترل(،  به شرط  )قابل قبول   3 در سطح  28/9 درصد 

جدول 5: تعداد خطرات شناسایی شده بر اساس رتبه ریسک به تفکیک واحدها

واحدردیف
رتبه ریسک ها

جمع
4321

564298115چیلرخانه1

6537715124کمپرسورخانه2

18199046کارگاه مکانیک3

12111529کارگاه کولرشاپ4

5WTP14121763521644

6WTP22401092818395

7Make UP2551152614410

1058509115811763جمع

6028/96/54/6100درصد

نمودار 1: درصد رتبه ریسک های موجود در تأسیسات
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زینب نظام الدینی و همکاران /39

)غیرقابل قبول(   1 سطح  در  درصد   4/6 و  )نامطلوب(   2 سطح  در 
با  ترتیب  به   WTP2 و   Make UP  ،WTP1 نواحی  قرارگرفتند. 
درصدهای 36/6، 23/3 و 22/6 جزء پرخطرترین نواحی تأسیسات 
به شمار می روند. آب رودخانه کارون پس از تصفیه مقدماتی در 
از  پس  و  می شود   )Make Up(  WTP3 وارد  صنعت،  از  خارج 
عبور از دو مرحله صافی کربنی و صافی شنی وارد قسمتی به نام 
Ro )اسمز معکوس( می شود که خروجی این قسمت آب صنعتی 

 WTP2  ،WTP1 با پمپ ها به قسمت های آب رسانی  خام است و 
هدایت می شود. آب در این دو بخش پس از آماده سازی به منظور 
خنک سازی تجهیزات و قسمت هایی پمپاژ می شود که در دمای باال 
کار می کنند و این سیکل به این صورت فعال است. به بیان دیگر، 
اگر هر کدام از این مراحل انجام نشود، نه تنها نتیجه مطلوب حاصل 
نخواهد شد، بلکه اختالالتي در تأمین آب مورد نیاز سازمان، آب 
آشامیدنی، آتش نشانی و ... رخ خواهد داد یا اینکه تولید آب در 
همان بخش متوقف خواهد شد. در چنین حالتی عالوه بر هدررفت 

مواد، انرژی و زمان زیادی صرف می شود.
در مطالعه شاکری اسکی و همکاران که ریسک های ایمنی و 
بهداشتی را به روش HAZAN ارزیابی کردند، به این نتیجه رسیدند 

که در حدود 3 درصد از ریسک ها در سطح قابل قبول، 3 درصد در 
سطح نامطلوب، 40 درصد در سطح قابل قبول به شرط کنترل و 53 
درصد در سطح قابل قبول قرار دارند ]11[. قره گوزلو و همکاران نیز 
در مطالعه ای به منظور شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با استفاده 
از روش HAZAN در یکی از شرکت های نفتی غرب کشور، به 
این نتیجه دست یافتند که در 9 واحد بررسی شده، تنها 0/8 درصد 
 12/7 )غیرقابل قبول(،   1 رتبه  در  موجود  ریسک های  مجموع  از 
درصد در رتبه 2 )نامطلوب(، 29/36 درصد در رتبه 3 )قابل قبول به 
شرط کنترل( و 57/14 درصد در رتبه 4 )قابل قبول( قرار دارند که 
این پژوهش ها با نتایج مطالعه  حاضر همخوانی نزدیکی دارند ]12[.

سیامکی و همکاران در مطالعه خود با هدف بهره گیری از روش 
رسیدند  نتیجه  این  به  خطرات  ریسک  تحلیل  به منظور   HAZAN

در   .]13[ دارند  باال  ریسک  سطح  حوادث  از  درصد   79 که 
ارزیابی خطرات  و  شناسایی  به  که  همکاران  و  بیگالری  مطالعه 
این  بیانگر  نتایج  پرداخته اند،   HAZAN روش  از  استفاده  با 
)غیر   1 سطح  در  ریسک ها  از  درصد   2/92 که  است  واقعیت 
درصد   85/3 )نامطلوب(،   2 سطح  در  درصد   2/92 قابل قبول(، 
3 )قابل قبول به شرط کنترل( و 8/76 درصد در سطح  در سطح 

نمودار 2: درصد ریسک های موجود در واحدهای مختلف تأسیسات
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در  روزبهانی  و  حریرفروش   .]8[ دارند  قرار  )قابل قبول(   4
 Frank HAZAN و  ارزیابی ریسک زیست محیطی با روش های 
غیرقابل قبول،  ریسک ها  از  درصد   38 که  کردند  بیان   Morgan

16 درصد نامطلوب، 20 درصد قابل قبول با تجدیدنظر مدیریت 
جانی زاده   .]14[ است  تجدیدنظر  بدون  قابل قبول  درصد   26 و 
در   HAZAN ریسک  ارزیابی  روش  از  استفاده  با  همکاران  و 
در  خطرات  از  درصد   62/74 که  دریافتند  نساجی  صنعت  یک 
رتبه 4، 16/67 درصد در رتبه 3 و 20/59 درصد در رتبه 2 قرار 
و  همسویی  حاضر  پژوهش  یافته های  با  مطالعات  این  که  دارند 
هماهنگی الزم را ندارند و دلیل اصلی آن ماهیت شغلی متفاوت 

با صنایع مذکور است ]15[. صنعت مطالعه شده 
به  خطرات  بررسی  در  ریسک  تحلیل  و  ارزیابی  مطالعه  در 
دادند، مشخص شد  انجام  و همکاران  یگانه  HAZAN که  روش 
که از 342 ریسک شناسایی شده، 74 درصد قابل قبول، 1/5 درصد 
تحقیقی  در   .]16[ هستند  قابل تحمل  درصد   24/4 و  غیرقابل قبول 
دیگر که مصدق و رضاییان در زمینه شناسایی و ارزیابی ریسک 
درصد   42/55 که  شد  مشخص  دادند،  انجام   HAZAN روش  به 
سطح  نشان دهنده  که  دارند   4 رتبه  شناسایی شده  ریسک های  از 
قابل قبول ریسک است. همچنین 46/8 درصد از ریسک ها رتبه 3 
و سطح قابل قبول به شرط کنترل شدن، 7/8 درصد  رتبه 2 و سطح 
نامطلوب و 4/96 درصد  رتبه 1 و سطح غیرقابل قبول دارند ]17[. 
در مطالعه بهوندی و همکاران نشان داده شد 48 درصد از مجموع 
3، 22 درصد  رتبه  در  1، 29 درصد  رتبه  در  موجود  ریسک های 
در رتبه 2 و 2 درصد نیز در رتبه 1 قرار داشتند ]18[. برای افزایش 
اعتبار نتایج می توان به نتایج مطالعه دحاسی و اورک نیز اشاره کرد 
در  و  دارد  همخوانی  قبلی  مطالعات  بیشتر  نتایج  با  یافته ها  این  که 

پژوهش حاضر نیز مورد تأیید بود ]19[.
به طور  مطالعه شده  صنعت  در   HAZAN روش  اجرای  با 
تأسیسات  واحد  در  خطراتی  چه  که  شد  مشخص  سیستماتیک 
فوالد وجود دارد و کدام نواحی خطرات بیشتری دارد و این امکان 

فراهم شد که مسئوالن و سرپرستان مربوطه بتوانند به منظور اجرای 
ازاین رو  دهند.  انجام  مناسب  اولویت بندی  کنترلی  راهکارهای 
برای  به خوبی می تواند   HAZAN نتیجه گرفت که روش  می توان 
ریسک  ارزیابی  و  موجود  خطرات  از  کارکنان  آگاهی  افزایش 

خطرات صنعت فوالد استفاده شود.
کاهش  برای  برنامه ها  مهم ترین  از  یکی  ریسک  ارزیابی 
بسزایي  نقش  جراحات و مرگ شغلی در صنایع است و درنتیجه 
در افزایش سود و بهره وري دارد. با توجه به نتایج تحلیل ریسک، 
اقدامات اصالحی پیشنهادی زیر به منظور کاهش سطح ریسک های 
غیرقابل قبول و نامطلوب، مناسب با شرایط موجود و ... در موضوع 
ایمنی،  اصول  رعایت   .1 می شود:  ارائه  زیر  شرح  به  مطالعه شده 
اتصاالت  نرم( ضربه های  از الیی  )استفاده  نرم کردن  یا  2. حذف 
صدای  کاهش  به منظور  لرزشی  بخش های  نگه داشتن  محکم  و 
 .4 مناسب،  صدای  عایق  گوشی های  از  استفاده   .3 تجهیزات، 
استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب هنگام کار با برق، 5. بازبینی 
و  دستگاه ها  خرابی  تعمیر  لزوم  صورت  در  و  دوره ای  بازرسی  و 
از  استفاده   .7 دستگاه ها،  مناسب  حفاظ گذاری   .6 تأسیسات، 
کاورهای محافظ، 8. استفاده از کالهک شیر، 9. نصب سایبان در 
محوطه تجهیز، 10. ایجاد محیطی سرپوشیده برای تجهیزات، 11. 
استفاده از تجهیزات ایمنی و روشنایی کامل محوطه، 12. بازرسی 
روزانه از تجهیزات برقی دستگاه، 13. استفاده از دوربین مداربسته، 
14. انتقال کپسول ها به انبار مواد شیمیایی، 15. لزوم تست سالیانه 
کپسول ها، 16. تقویت سیستم مکنده موضعی و تهویه عمومی، 17. 
استفاده از تجهیزات حفاظت فردی هنگام کار در ارتفاع ازجمله 
مواد  مخصوص  ماسک  از  استفاده   .18 )هارنس(،  ایمنی  کمربند 
شیمیایی، 19. استفاده از ماسک مخصوص گاز کلر، 20. استفاده 
از لوازم حفاظت فردی مخصوص گاز کلر، 21. استفاده از لوازم 
حفاظت فردی مخصوص مواد شیمیایی، 22. شست وشوی روزانه 
محوطه تجهیز، 23. تهیه دستورالعمل محلول سازی مواد شیمیایی و 

24.آموزش های الزم در زمینه عالئم و تابلوهای نصب شده. 
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درحقیقت با فراهم کردن ابزار کاری مناسب و وسایل حفاظت 
سطح  می توان  پیشنهادی  اقدامات  اجرای  با  همچنین  و  فردی 
به منظور  داد.  کاهش  چشمگیری  به طور  را  موجود  ریسک های 
دستیابی به محیطی ایمن و عاری از هرگونه خطر در محیط کار، الزم 
است با برنامه ریزی و برگزاری کالس های آموزشی به منظور افزایش 
سطح آگاهی کارکنان از خطرات، سطح مسئولیت پذیری تمام افراد 

اعم از کارفرما، مسئوالن ارشد، مدیران و ناظران را ارتقا داد.

قدردانی

این مقاله از طرح پژوهشی به شماره 330096955 گرفته شده 
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