
 
 

 تخصصی گروه صنعتی سیمان تهران همایش  چهارمین
 "ارزش پایدار در ایجاد  HSEنقش "

 مقاله شماره : 

 بررسی شاخص هاي پایش عملکرد ایمنی و آنالیز حوادث شغلی در کارخانه سیمان پیوند گلستان

 1بهمن کُر 

 korbahman2015@yahoo.com؛ ، شرکت سیمان پیوند گلستان HSE بهمن کُر کارشناس  -1

 چکیده

 در میر و مرگ عامل دومین جهان، در میر و گ مر علت سومین بعنوان کار از ناشی حوادث حاضر حال در مقدمه:
 می توسعه حال در و جوامع صنعتی در اقتصادي و بهداشتی، اجتماعی فاکتورهاي ریسک مهمترین از یکی و ایران

در کارخانه سیمان باشد. هدف از این مطالعه، بررسی حوادث ناشی از کار با استفاده از شاخص هاي عملکرد ایمنی 
 پیوند گلستان می باشد.

تا  1391سال ( 6 طی داده رخ کار از ناشی حادثه 73روي بر تحلیلی توصیفی به صورت مطالعه این روش بررسی:
جهت بررسی حوادث ثبت شده، از شاخص  .شد انجام بود شده استخراج HSE واحد از آن اطالعات که )1396
 استفاده گردید. IRو  FR، SR، FSI، STS مانند OSHAهاي 

شدت و مقدار –مورد بود. باالترین ضریب تکرار حادثه، ضریب تکرار 73تعداد کل حوادث ثبت شده  یافته ها:
بود و بیشترین مقدار ضریب شدت حادثه و ضریب  1393ایمن محاسبه شده در این سال ها، مربوط به سال  Tضریب 

یافته هاي تحقیق نشان داد بیشترین حوادث ثبت شده در بود.  1391و  1396 نرخ رویداد به ترتیب مربوط به سال
بوده  %36 نسبی با فراوانی واحد مکانیک ط به% و بیشترین پرسنل حادثه دیده مربو23دپارتمان پخت با فراوانی نسبی 

% باالترین میزان حوادث را به خود اختصاص داده بود. از سویی 40سال با فراوانی نسبی  30تا  26است. و رده هاي سنی 
اشتند. % را د4/64سال، بیشترین میزان حوادث با فراوانی نسبی  5تا  1نتایج پژوهش نشان داد که افراد با سابقه کاري بین 

% و بیشترین میزان آسیب از نوع 33عوامل اصلی ایجاد حوادث برخورد،پرتاب و ضربه اشیاء با فراوانی نسبی 
% بوده است و مهمترین اندام آسیب دیده دست کارکنان با فراوانی نسبی 52ضربدیدگی و کوفتگی با فراوانی نسبی 

 % بود.47

و  1393در این شش سال، به غیر از سال هاي  (FSI) شدت-تکرار شاخصنشان داد  مطالعه نتایج نتیجه گیري:
ایمن  T کمتر از حد استاندارد بود و این به معناي مناسب بودن وضعیت حفاظتی در این سالها بوده است. شاخص 1396

و  به طور معنی داري اختالف دارد 1392مواجه بوده و نسبت به سال  FRبا وضعیت بدتري در شاخص  1393در سال 
 در نتیجه بررسی تغییرات ضروري است.

 حوادث ، آنالیزOSHAشغلی، شاخص هاي  حوادث کلید واژه ها:
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 تخصصی گروه صنعتی سیمان تهران همایش  چهارمین
 "ارزش پایدار در ایجاد  HSEنقش "

 مقاله شماره : 

 مقدمه

 هاي پیامد اما است، شده انسان براي رفاه افزایش و صنعتی پیشرفت باعث اخیر، هاي دهه در بشر علمی رشد هرچند
است. حوادث، معموالً بر اثر فقدان نظم و انضباط در  برداشته در نیز را کار از ناشی حوادث جمله از دیگري ناخواسته

کار، نقص دستگاه ها، بی دقتی و سهل انگاري، عدم هماهنگی و سازش جسمی و روانی کارگر با نوع کار به وجود می 
ر ]. حرکت شتابان صنعتی شدن و عدم توجه جدي به اصول ایمنی صنعتی، باعث باال رفتن نرخ حوادث شغلی د1آید[

حادثه رویداد برنامه ریزي نشده و اغلب مخرب است که انجام، پیشرفت و  .]2کشورهاي در حال توسعه گردیده است[
ادامه کار را مختل می سازد. حادثه در اثر انجام کار ناایمن، یا فعالیت در شرایط ناایمن یا در اثر ترکیبی از این دو ، در 

و یا یا در اثر برخی نارسایی هاي موجود در در سیستم متداول خطر اثر عدم تشخیص خطر یا ضعف در تشخیص آن 
]. حوادثی که در حین انجام وظیفه و به سبب آن براي شاغالن اتفاق می افتد، حوادث ناشی از کار می 3ایجاد می شود[

ر نتیجه ضررهاي گویند که عالوه بر صدمات جسمی و ناتوانی در نیروي کار، سبب از بین رفتن سرمایه و تجهیزات و د
]. 4اقتصادي به آن می شود. لذا رسیدگی به حوادث از دیدگاه انسانی، اقتصادي و اجتماعی حائز اهمیت زیادي است[

ایران  در میر و مرگ عامل دومین جهان، در میر و گ مر علت سومین بعنوان کار از ناشی حوادث حاضر، حال در
 و صنعتی جوامع در اقتصادي و بهداشتی، اجنماعی فاکتورهاي ریسک مهمترین از یکی و بعد از تصادفات رانندگی

 ].6و 5باشد [ می توسعه حال در
) تقریباً یک سوم مرگ و میر ناشی ILO: International Labor Officeبین المللی کار ( سازمان گزارش طبق

 در جهان حادثه شغلی میلیون 250  ساالنه حدود از کار، در اثر حادثه رخ می دهد. بر اساس اطالعات این سازمان،
هزار کارگر می باشد. و همچنین چند میلیون روز کاري در اثر حوادث  100در  14و میزان مرگ و میر،  اتفاق می افتد

هزار حادثه  300میلیون حادثه شغلی منجر به جرح و  250]. ساالنه حدود 7و جراحات ناشی از کار تلف می شوند[
 خسارات وسیع ابعاد از نیز حکایت ایران در آمده عمل به هاي بررسی ].8جهان رخ میدهد[شغلی منجر به فوت در 

 قانونی سازمان پزشکی الملل بین امور و عمومی روابط کل اداره گزارش به دارد. حوادث از ناشی مالی و انسانی
 که از طوري به است، داشته صعودي روندي ایران در گذشته هاي سال طی کار حوادث از ناشی هاي مرگ کشور،

 ].9است[ رسیده 1392 سال در نفر 994 و هزار یک به 1383 سال در حوادث این فوتی مورد 679

مطالعه حاضر به منظور بررسی شاخص هاي پایش عملکرد ایمنی و آمار حوادث براساس دپارتمان هاي کاري، شغل 
اهیت آسیب، عضو آسیب دیده و علل وقوع حادثه کارکنان، سن و سابقه کارکنان، شیفت هاي کاري، نوع حادثه، م

. با بررسی این شاخص ها می توان وضعیت ایمنی صنعت مورد مطالعه را مشخص نموده و با انجام صورت گرفته است
اقدامات پیشگیرانه و مدیریت صحیح بر حوادث، روش هایی را ارائه کرد تا میزان حوادث را به طرز قابل قبولی کاهش 

سالمت نیروي انسانی را به حد قابل قبول ارتقا داد. و همچنین هزینه هاي اقتصادي ناشی از حوادث را به حداقل داده و 
 رساند.
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 تخصصی گروه صنعتی سیمان تهران همایش  چهارمین
 "ارزش پایدار در ایجاد  HSEنقش "

 مقاله شماره : 

 روش بررسی
در  1396 تا 1391 هاي سال بین رخ داده شغلی حوادث بررسی از که است مقطعی -توصیفی مطالعه رو پیش تحقیق

گرفت. به منظور بررسی حوادث شغلی و گردآوري اطالعات، به فرم هاي ثبت  کارخانه سیمان پیوند گلستان انجام
مورد حادثه در این بازه زمانی ثبت شده بود و همه این  73نفر بود و  350مراجعه شد. جامعه  HSEحادثه در واحد 

 حوادث مورد بررسی قرار گرفت.
 OSHA: Occupational Safety andدر مطالعه حاضر جهت بررسی حوادث ثبت شده، از شاخص هاي (

Health Administration.استفاده شد ( 
) که میزان تکرار حادثه در مدت زمان FR: Frequency Rateاین شاخص ها عبارتند از ضریب تکرار حادثه (

) که میزان وخامت حادثه را نشان می دهد، SR: Severity Rateمعین را نشان می دهد، ضریب شدت حادثه (
) که ترکیبی از تکرار و وخامت حوادث را نشان FSI: Frequency Severity Rateشدت حادثه (-ضریب تکرار

 Tکه شیوع حوادث در صنعت را نشان می دهد و ضریب  )IR: Incidence Rateمی دهد، ضریب نرخ رویداد (
 که وضعیت تکرار حادثه را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. )STS: Safe T Scoreایمن(

آمار حوادث براساس دپارتمان هاي کاري، شغل کارکنان، سن و سابقه کارکنان، شیفت هاي  مطالعه همچنین این در
 مقایسه و بررسی گردید.کاري، نوع حادثه، ماهیت آسیب، عضو آسیب دیده و علل وقوع حادثه 

 
 یافته ها

 شاغل افراد سنی ررسی قرار گرفت. میانگینمورد ب 1396تا  1391حادثه شغلی رخ داده بین سال هاي  73در این مطالعه 
با توجه به تعداد کل شاغلین در هر سال و ساعات کاري مفید پرسنل در سال این ضرایب . بود سال 35 کارخانه این در

 محاسبه شد. 
ایمن محاسبه شده در این سال ها نشان  Tشدت و ضریب -ضریب تکرار حادثه، ضریب تکرار،  1مطابق جدول شماره 

باالترین مقدار بودند و مقدار ضریب شدت   38/8و  18/0، 76/1، به ترتیب 1393داد که مقدار این ضرایب در سال 

 باالترین مقدار بود.  1391) در سال 93/3و مقدار ضریب نرخ رویداد ( 1396) در سال 86/23حادثه (

 1396تا  1391ر سال هاي مقادیر ضرایب حادثه د -1جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

OSHA سال 96سال 95سال 94سال 93سال 92سال 91ضرایب حوادث
(FR) 0/870/181/760/780/980/72ضریب تکرار حادثه

(SR)  10/051/8218/245/887/2523/86ضریب شدت حادثه
(FSI)  0/090/020/180/070/080/13ضریب تکرار-شدت

(STS) ایمن T 0/53-1/670/50-1/748/38--ضریب
(IR)  3/932/182/550/982/942/41ضریب نرخ رویداد
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 تخصصی گروه صنعتی سیمان تهران همایش  چهارمین
 "ارزش پایدار در ایجاد  HSEنقش "

 مقاله شماره : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )FSIشدت حادثه (-ضریب تکرار -1نمودار

 
% و 23حوادث در دپارتمان پخت با فراوانی نسبی باالترین آمار  2از مجموع ده دپارتمان کارخانه مطابق جدول شماره 

%  و کمترین میزان حوادث ثبت شده در سالن اختالط و کارگاه ساخت با فراوانی 22آسیاي سیمان با فراوانی نسبی 

 % بوده است.3نسبی 

 آمار حوادث بر اساس دپارتمان هاي کاري (محل حادثه) -2جدول 

 

سپس پرسنل بهره  و% 36 نسبی با فراوانی واحد مکانیک حوادث مربوط به پرسنل ، بیشترین تعداد3مطابق جدول شماره 
 است. % 25 نسبی با فراوانی بردار

 آمار حوادث بر اساس واحدهاي کاري (شغل) -3جدول 

 

 که باشد می سال 35 تا 26 سنی محدوده در دیده آسیب کارکنان تعداد فراوانی نشان می دهد بیشترین 4جدول شماره 

 داده است.  اختصاص خود به را داده رخ حوادث میزان بیشترین% 40 حدود با سال 30 تا 26 سنی گروه بین، این در

 اساس این بر گرفت، قرار بررسی مورد شده ثبت حوادث تعداد میزان با کارکنان کاري ، سابقه5مطابق جدول شماره 

 کارکنان نیز و. شد مشاهده% 4/64 نسبی فراوانی درصد با حوادث میزان بیشترین سال 5 تا 1 کاري سابقه با افراد در

 به را حوادث از% 4/1 سال 10 از باالتر کاري سابقه داراي کارکنان و % 2/34 میزان سال 10 تا 6 کاري سابقه داراي

 قابل کاهش حوادث نسبی فراوانی درصد کاري، سابقه افزایش با آماري هاي یافته اساس بر. اند داده اختصاص خود

 دهد. می نشان را توجهی

جمع کلسایر دپارتمانهاکارگاه ساختبارگیرخانهآسیاي سیمانپختآسیاي موادسالن اختالطسنگ شکنمعدننام دپارتمان

87261716521073تعداد حادثه

%100%14%3%7%22%23%8%3%10%11فراوانی نسبی

جمعانبار و اداريخدماتبارگیريکنترل کیفیبرقمکانیکبهره بردارمعدننوع واحد کاري

918263228573تعداد حادثه

%100%7%11%3%3%4%36%25%12فراوانی نسبی
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 تخصصی گروه صنعتی سیمان تهران همایش  چهارمین
 "ارزش پایدار در ایجاد  HSEنقش "

 مقاله شماره : 

 

 آمار حوادث بر اساس گروه هاي سنی افراد حادثه دیده  -4جدول 

 

 
 آمار حوادث بر اساس سابقه کاري افراد حادثه دیده  -5جدول 

 
 

% 40% بصورت نوبتکار و 60بررسی میزان حوادث براساس نوبت کاري نشان داد که از تعداد کل افراد حادثه دیده 

% در نوبت صبح (ساعت 60، از میزان کل حوادث 2روزکار مشغول به فعالیت بوده اند. مطابق نمودار شماره بصورت 

 .) رخ داده است7الی  23% در نوبت شب (ساعت 8) و 23الی  15% در نوبت عصر (ساعت 32)، 15الی  7

 

 درصد فراوانی حوادث بر اساس نوبت هاي کاري -2نمودار

% درصد از کل افراد حادثه دیده، بیشتر از یکبار دچار حادثه شده اند که بعنوان افراد 16براساس نتیج بدست آمده، 

 مستعد حادثه نیازمند فرهنگ سازي و ارتقاء سطح آگاهی ایمنی از طریق آموزش هاي الزم می باشند. 

حادثه مربوط به برخورد،پرتاب و ضربه اشیاء با  ، بیشترین نوع8تا  6بر اساس یافته هاي تحقیق مطابق جدول شماره 

% بوده است. 52% بوده است. و بیشترین میزان آسیب از نوع ضربدیدگی و کوفتگی با فراوانی نسبی 33فراوانی نسبی 

% می باشد. همچنین بررسی 32% و سپس پا با فراوانی نسبی 47شایعترین عضو آسیب دیده نیز دست با فراوانی نسبی 

جمعباالي 40 سال40-3536-3031-2526-21سن
929275373تعداد حادثه

%100%4%7%37%40%12فراوانی نسبی

جمعباالي 10 سال10-56-1سابقه (سال)
4725173تعداد حادثه

%100%1/4%34/2%64/4فراوانی نسبی
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 تخصصی گروه صنعتی سیمان تهران همایش  چهارمین
 "ارزش پایدار در ایجاد  HSEنقش "

 مقاله شماره : 

% بعلت شرایط ناایمن رخ داده 18% از حوادث بعلت اعمال ناایمن و 82بر اساس علل وقوع نشان می دهد که حوادث 

 است.

 آمار حوادث بر اساس نوع حادثه -6جدول 

 

 آمار حوادث بر اساس ماهیت آسیب -7جدول 

 

 آمار حوادث بر اساس عضو آسیب دیده  -8جدول 

 

 

 بحث و نتیجه گیري

 1393ایمن در سال  T) و ضریب FSIشدت (-) ، ضریب تکرارFRمطالعه نشان داد که ضریب تکرار حادثه(نتایج این 

و ضریب نرخ رویداد در سال  1396) در سال SRدر این کارخانه باالترین مقدار را داشت و ضریب شدت حادثه(

 6/5ضریب تکرار حادثه را  1384و همکارش در استان یزد در سال  Halvaniباالترین مقدار بود. مطالعه  1391

) بود به این معنی که به ازاي هر 0-10در این شش سال، کمتر از حد استاندارد ( FR]. شاخص هاي 10گزارش داد[

در  SRساعت کاري، تعداد حوادث اتفاق افتاده در حد استاندارد بود. بر اساس مقادیر استاندارد، شاخص  200000

ساعت کاري، روز  200000) بود به این معنی که به ازاي هر 1د استاندارد (کمتر از تمامی این شش سال باالتر از ح

 شدت و تکرار شاخص دو تعامل جهت که روشی FSIکاري از دست رفته از نرخ استاندارد بیشتر بود. شاخص 

و  1393هاي  کند در این شش سال، به غیر از سال می ایجاد ها براي ارزشیابی معتبرتري اساس و باشد می حادثه

) بود و این به معناي مناسب بودن وضعیت حفاظتی در این سالها بوده است. 1/0کمتر از حد استاندارد (کمتر از  1396

مواجه بوده  FRبا وضعیت بدتري در شاخص  1393در این سال ها نشان می دهد سال  (STS)ایمن T تفسیر شاخص

سقوط اجسامسقوط افرادنوع حادثه
گیرکردن 

عضو
برخورد/پرتا

ب/ضربه اشیاء
برق گرفتگی

مجاورت با 
حرارت

سر خوردنپاشش مواد
حوادث 

مربوط به 
وسایل نقلیه

جمعسایر موارد

76924222115573تعداد حادثه
%100%7%7%15%3%3%3%33%12%8%10فراوانی نسبی

نوع آسیب
شکستگی و 

دررفتگی
ضربدیدگی و 

کوفتگی

بریدگی و 

پارگی
جمعآسیب چشمسوختگیبرق گرفتگی

16381322273تعداد حادثه

%100%3%3%3%18%52%22فراوانی نسبی

جمعتنهسر و گردنپادستعضو آسیب دیده
342311573تعداد حادثه

%100%7%15%32%47فراوانی نسبی

6 
 



 
 

 تخصصی گروه صنعتی سیمان تهران همایش  چهارمین
 "ارزش پایدار در ایجاد  HSEنقش "

 مقاله شماره : 

ف دارد و در نتیجه بررسی تغییرات ضروري است. ولی در بقیه سالها به طور معناداري اختال 1392است و نسبت به سال 

 اختالف معناداري در این شاخص مشاهده نمی گردد.

نتایج بررسی ها نشان داد که باالترین آمار حوادث در دپارتمان پخت و آسیاي سیمان بود. علت عمده افزایش ریسک 

ام تعمیرات اساسی و نسوزکاري می باشد که بطور میانگین دو بروز حادثه در دپارتمات پخت کارخانجات سیمان انج

بار در سال انجام می شود. لذا به جهت مقابله و پیشگیري از رویداد و ارائه راهکارهاي بهبود و اصالح باید ابتدا دو 

 دپارتمان پر حادثه پخت و آسیاي سیمان در اولویت قرار گیرند. 

بهره بردار بود که با توجه به ماهیت کاري ریسک بروز حادثه در  و احد مکانیکو بیشترین تعداد حوادث دربین پرسنل

 این افراد بیشتر می باشد و برنامه آموزشی متناسب با فعالیت آنها بایستی درنظر گرفته شود.

بیشترین مقدار است. مطالعه  سال 35 تا 26 سنی حادثه در گروه فراوانی نتایج این مطالعه نشان می دهد که

Nezamoldini  سال  35تا  20در شرکت مرات پوالد ذوب آهن اصفهان نشان داد که فراوانی حادثه در گروه سنی

مطالعه مهرابی در یک ارگان نظامی نشان داد که سن بیشتر افراد حادثه دیده ]. 11[ بیشتر از سایر گروه هاي سنی است

 ].1کارکنان و نداشتن تخصص کافی می باشد[بوده و مهمترین علت آن عدم آموزش کافی  35تا  25بین 

،  Salmineسال بود که مشابه با مطالعه  5تا  1نتایج نشان داد که بیشترین تعداد حادثه در افراد داراي سابقه کاري 

Webb ]علت این امر می توند عدم تجربه کافی و دقت نداشتن به مسائل کاري و بی توجهی به  ].13و12قلمداد گردید

 یمنی و حفاظت فردي باشد.مسائل ا

 مطالعه در. است داده رخ شب نوبت در تعداد کمترین و صبح نوبت در حوادث تعداد بیشترین مطالعه این در

Halvani  که است بوده شب شیفت در آن کمترین و صبح نوبت در حوادث میزان بیشترینو همکارش در استان یزد 

 ].10حاضر مطابقت دارد[ مطالعه نتایج با

نسبت  Henrish% علل حوادث را نشان می دهد. که طبق نسبت 18% و شرایط ناایمن 82در این مطالعه اعمال ناایمن 

است که با نتایج مطالعه تا حدود زیادي مطابقت  2:10:88اعمال ناایمن به شرایط ناایمن و علل غیرقابل اجتناب برابر با 

 ].14[دارد

در مطالعه دانا بیشترین عامل  .است بوده اشیاء ضربه و برخورد،پرتابوع حادثه نتایج تحقیق نشان داد که شایعترین ن

]. در مطالعه مهرپرور گیرافتادگی بین دو جسم و خدابنده برخورد 15ایجاد حادثه برخورد اشیاء و سقوط اشیا بوده است[

ت را می توان به علت تفاوت در ] البته این تفاو17و16اجسام و ریزش به عنوان بیشترین علت حادثه گزارش شده است[

 ماهیت و فرآیند کاري صنعت سیمان دانست.
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و  Lumisبوده است. مطالعه  کوفتگی و ضربدیدگی آسیب وارده به پرسنل، بر اساس نتایج این مطالعه، شایعترین نوع

و همکاران نیز بروز  Esmailiهمکارانش نیز بر بروز بیشتر نحوه حوادث به صورت انواع ضربدیدگی تاکید کردند. 

 ].18حوادث در قالب ضربدیدگی و کوفتگی را بیشترین نوع حوادث کاري اعالم کردند[

فراوانی حوادث برحسب اعضاي آسیب دیده در شرکت مورد مطالعه نشان می دهد که بروز جراحات و آسیب ها در 

ر مطالعه خود نشان داد که فراوانی حوادث د  Nezamoldiniناحیه دست و پا بیشتر از سایر اعضا بوده است. همچنین 

در دست و پا بیشتر بوده که علت آن می تواند انجام شدن کارها توسط دست، انجام کارهاي سنگین و کار با ابزارهاي 

 ]. 11مطابقت دارد[ JoernAstygو  Mohammadfam  ،Bylandدستی باشد که این یافته ها با یافته هاي 

 پیشنهادات

صورت گیرد و از روش مکمل  )Wilian fineشنهاد می گردد بازنگري در روش فعلی ارزیابی ریسک (در انتها پی

FMEA  جهت ارزیابی بهتر ریسک ها استفاده گردد. با توجه به میزان فراوانی حوادث در دپارتمان ها و واحدهاي

کاري و نوع حوادث رخ داده، برنامه ریزي آموزشی متناسب با آنها صورت گیرد. مشارکت مدیران و سرپرستان 

در امتیاز ارزشیابی ادواري کارکنان می تواند واحدها در زمینه نظارت بر رعایت اصول ایمنی توسط پرسنل و تاثیر آن 

 وقوع از پیشگیري جهت کنترلی تهیه اقداماتدر ارتقاء فرهنگ ایمنی در سازمان موثر باشد. حوادث مهم به منظور 

کارخانجات سیمان هلدینگ به اشتراك گذاشته شود. همچنین با توجه اینکه براي  HSEدر بین مسئولین  مجدد

عملکرد ایمنی از منابع مختلفی استفاده می گردد، بهتر است براي ارزیابی دقیق تر وضعیت ایمنی محاسبه شاخص هاي 

 و مقایسه با سایر کارخانجات هلدینگ شاخص ها یکسان سازي گردد.
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