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 9318 بهمن تاریخ پذیرش:          9318 آبان تاریخ دریافت:

 

 چکیده
 یارک تیپرمخاطره بودن ماه لیهمواره به دل یساخ مان یهادر پروژه یسک یزطیو مح یمنیا ،یبهداشک  یهاسک یر تیریمد

فاده از با اس  ندهیبان  آ یپروژه ساخ مان مرکز س یر تیریمد ندیتا فرآ شد یپژوهش سک  نیمورد توجه بوده اسکت  در ا

شککود  انجام  یسکک یزطیو مح یمنیا ،یمخاطرات بهداشکک  یبرا بیترتبه EFMEA و  William Fine ،JSA ،PFMEAی م دها

بدست  جیاس فاده شده است  ن ا SPSS 25 افزاراز نرم س یها بر حسب نوع و سطح رسک یر یفراوان لیو تحل هیجهت تجز

در  %82در سطح بالا،  William Fine ،35%  یتوسط تکن یشده در بخش بهداش  ییشناسا سک یر 35آمده نشکان داد که از 

ا اس فاده ب زین یمنیبودند  در بخش ا  یاز نوع مخاطرات ارگونوم ش ریقرار گرف ند که ب نییدر سطح پا %65سکطح م وسط و 

در سطح هشداردهنده و  %36 ،یدر سطح بحران %34شد که  ییشکلل شکناسا 86 یمخاطره برا 36در مجموع  JSA  یاز تکن

در  %35در سطح بالا،  %34ده، ش ییشکناسکا سک یر 82از مجموع  PFMEA   بر اسکا  م درف ندقرار گ نییدر سکطح پا 7%

سقوط از ارتفاع و سقوط  س یشده ر ادی  یدر سکطح هشکداردهنده قرار گرف ند که در مجموع دو تکن %7و  یسکطح بحران

با  یسک یزطیمحدر حوزه  نیچنمرا به خود اخ صکا  دادند  ه سکک یر تیعدد اولو نیشک ریو مصکالح از ارتفاع ب زاتیتجه

قابل قبول قرار  هیدر ناح %5قبول و  رقابلیدر حد غ %43شده،  ییشناسا سک یر 56از مجموع  زین EFMEA  یتکن کردیرو

توان یم یبرخوردار بودند  به طور کل س یر تیعدد اولو نیاز بالاتر زگردهایو ان شکار ر یصکوت یآلودگ سک یگرف ند که ر

 امدیاح مال و شدت پ ،یساز از لحاظ فراوانها در صن ت ساخت و س یر ریاز سکا شیب یمنیا یهاسک یگرفت که ر جهین 

 .باشندیبرخوردار م یش ریب تیاز اهم
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 مقدمه
 یاز ساخت و ساز مل یاساس یساز، صنعت صنعت ساخت و

 کشورهای در یاقتصاد شرفتیاست که نقش مهمی را در پ

(. از آنLio et al., 2012) دارد افتهیحال توسعه و توسعه 

که فشردگی و پیچیدگی زیادی در زمینه کاری در  ییجا

آمیزترین صنعت از این صنعت وجود دارد، بنابراین مخاطره

 است یستیزطیمربوط به کار، بهداشت، مح تلفاتنظر 

(McDonald et al., 2012).  حوادث این صنعت ناشی از

 چنینهم و خطر ارزیابی متعارف هایناکارآمدی روش

  اجرای

 ستا ایمنی استانداردهای گرفتن در نظر بدون هایفعالیت

. اردمی گذ کارکنان ایمنی و سلامت بر را عمده ای تأثیر که

 و شرفتیکه پ اندافتهیمتخصصان در ریاخ هایدر سال

ارزشمند است که  یعمران هایدر پروژه یتوسعه، زمان

را به همراه  ستیز طیو مح یمنیمخاطرات بهداشت، ا

 یبه عنوان ابزار HSE تیریمد ستمیس نداشته باشد.

 مربوط به بهداشت، لئجهت کنترل و بهبود مسا یتیریمد

 یررسبا ب یتیریمد ستمیس نیاست. ا ستیزطیمح ،یمنیا

 و جهت استقرار یهمزمان سه فاکتور مذکور، بستر مناسب

(، ISO 14000) یستیزطیمح تیریمد یاستانداردها یاجرا

 یاو بهداشت حرفه یمنیا تیریمد یاستانداردها

(OHSAS 18001ا )یقاتی. با توجه به تحقدینمایم جادی 

به اصول  وجهصورت گرفته، ت نهیزم نیکه تاکنون در ا

 یادیاصول، نقش ز نیا تیو رعا ایفهو بهداشت حر یمنیا

داشته  یصنعت یواحدها یاقتصاد یهاانیدر کاهش ز

 دنید بیاست. چرا که با کاهش حوادث، احتمال آس

و کاهش  افتهیکاهش  یخسارات مال جادیو ا زاتیتجه

جوزی و همکاران، رخ خواهد داد ) زین یلطمات جان

4631.) 

 امگ یک هاریسک و خطرات ارزیابی و شناسایی بنابراین،

بوده و تجزیه و تحلیل ایمنی یک  صنعت این در ضروری

ثر و فعال برای شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرها ؤاقدام م

بهداشت و  ،یمنیهای صنعتی است. توجه به اروشدر 

است که هر فرد  یمسائل نتری( از مهمHSE) ستیز طیمح

 دیبدان توجه نما دیبا یکار و زندگ طیدر مح یدر هر سطح

را  یریناپذجبران عاتیصدمات و ضا و غفلت از آن بعضاً

همکاران  یفرد و حت یموجب خواهد شد و چه بسا زندگ

 به  زیرا ن یفراوان هایبیاندازد و آسیاو را به خطر م

است.  اریمل بسأت یکه خود جا سازدیم ردوا ستیزطیمح

بزرگ همواره در  یو مسکون یتجار یساز واحدهاساخت

است.  یستیزطیو مح یبهداشت ی،منیمعرض خطرات ا

 طیبهداشت و مح ،یمنیا یاصول و استانداردها تیرعا

به میزان کار  طیآن در مح بالقوهاز خطرات  ستیز

 (.4636)جوزی و همکاران،  دکاهیمچشمگیری 

 

 هامواد و روش
اشیید بتوصیییفی می -پژوهش پیش رو یک مطالعه تحلیلی

های شییناسییایی و ارزیابی ریسک، که با بکارگیری تکنیک

طیمحهای بهداشتی، ایمنی و سیعی در مدیریت ریسیک

در پروژه عمرانی ساختمان بانک آینده در کلانشهر  یستیز

 ینیدر زم ندهیبانک آ یپروژه ساختمان مرکزتهران دارد. 

مترمربع  36666 یبنا ریمتر مربع با ز 6161به مسیاحت 

با  4636ماه سال  یاز د یآرمان ایشیرکت آسی یبا همکار

قرار  ییطبقییه در فییاز اجرا 52در  یمتعییدد مییانکییارانیپ

نقشییه طبیعی مکان قرارگیری پروژه  4در شییکل  گرفت.

 مذکور نشان داده شده است:
 

 
 نقشه طبیعی پروژه عمرانی بانک آینده -1شکل 

 

لازم به ذکر است که فرآیند شناسایی مخاطرات و ارزیابی 

های اصییلی ساخت و ساز ریسیک برای کلیه مراحل و گام

پذیرد. در پروژه عمرانی سیاختمان بانک آینده صورت می

از این رو لازم اسییت مراحل اجرای پروژه سییاختمان بانک 
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های اصیییلی آینده در ابتدا مورد بررسیییی قرار گیرند. گام

 4عملیییات عمرانی در پروژه مییذکور بییه شیییر  جییدول 

 باشد:می
 

 های اصلی اجرای پروژه ساختمانی بانک شهرشرح گام -1جدول 

 عنوان عملیات شماره گام

 گودبرداری 4

 اجرای بتن مگر 5

 اجرای فونداسیون 6

 اجرای اسکلت 1

 اجرای سقف عرضه فولادی 2

 قالب بندی دیوار 3

 دیوارچینی 7

 سازیکف 8

 کاریگچ 3

 اجرای نما 46

 اجرای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی 44
 

و شییناخت  ازیاطلاعات مورد ن یآورجهت جمعچنین هم 

 ییشییناسییا نیچنموجود در پروژه و هم یندهایکامل فرآ

ل کام یو بررسییی یدانیم دیاقدام به بازد یمنطقه مطالعات

موجود در  زاتیتجه هیییو کل دیییپروژه گرد یاجرا نیدیفرآ

مختلف به صیییورت  یهاتیها و فعالکیارگاه و عملکرد آن

مطالعه  نیچنشییدند و هم یشییده ثبت و بررسیی کیتفک

 HSE شده واحد یسازسیواب  و آمار و اطلاعات مسیتند 

که  ییدادهایو رو انیهییحوادث سیییال نیهیپروژه در زم نیا

 یو بهداشت یمنیمخاطرات ا ایو  زاتیتجه یمنجر به خراب

 یهاسکیر یابیبه منظور ارز. دیگرد یشیده اسیت بررسی

 یپس از بررسییی یسیییتیزطیمحو  یمنیا ،یبهییداشیییت

با  نگر وو گذشته یاپروژه و مطالعات کتابخانه یهایژگیو

 ذیل یهاکیها و اطلاعات در دسیییترت، تکنداده هعلم ب

 :کار انتخاب شدند یبرا

 (1JSAآنالیز ایمنی شغل )

 هایاز روش یکی یشییی ل یمنیا زیآنال ایی JSAتکنییک 

و کنترل  فیتعر برای توانیاسیییت که م یمنیا تیریمید

 کیبکار برد. تکن نیدهیایفرآ یخطرات در ارتبیاط بیا برخ

 زیاسییت که همراه با آنال یاصییطلاح JSA سییکیر یابیارز

رود. یکار مبه سییکیر یابی( و ارز5JHA) یخطرات شیی ل

 لیو تحل هیتجز یاجرا یچگونگدادن  حیهدف از آن توض

  یاسییتفاده از آن به عنوان ابزار یو چگونگ یشیی ل یمنیا

از  یریشیییگیپ ندیکارکنان و فرا یمنیآموزش ا یثر براؤم

جهت تحلیل ایمنی  کارکنان اسیییت. یماریصیییدمیه و ب

به ترتیب به منظور  6و  5مشیییاغیل از جیداول راهنمای 

به جهت  1تعیین نرخ شدت پیامد و احتمال وقوع جدول 

 ردد:گتعیین کد ریسک برای ش ل مورد نظر استفاده می

 

 جدول راهنمای شدت پیامد حادثه -2جدول 

 تعریف طبقه نوع خطر

 ستمیرفتن س نیاز ب ای ریمرگ و م 4 فاجعه بار

 .است دیشد ستمیوارده به س یهابیآس ای یش ل یهایماریجراحات/ ب 5 بحرانی

 .کوچک است ستمیوارده به س یهابیآس ای یش ل یهایماریجراحات/ ب 6 مرزی

 .کوچک است یلیخ ستمیوارده به س یهابیآس ای یش ل یهایماریجراحات/ ب 1 جزئی
 

 جدول راهنمای احتمال وقوع حادثه -3جدول 

 شرح کد احتمال ضوابط

 دهد. یرو طیدر اکثر شرا رودیانتظار م E قریب به یقین

 دهد.یم یدر اکثر مواقع رو احتمالاً D احتمالا

 دهد. یها روزمان یممکن است در برخ C ممکن

 دهد. یها روزمان یممکن است در برخ B بعید

 دهد. یممکن است در موارد نادر رو A نادر

                                                           
1 Job Safety Analysis 2 Job Hazard Analysis 
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 ماتریس ارزیابی ریسک -4جدول 

 شدت خطر
 4فاجعه بار  3بحرانی  2مرزی  1جزئی 

 احتمال خطر

خیلی ضعیف 
A 

1A 2A 3A 4A 

 B 1B 2B 3B 4B ضعیف
 C 1C 2C 3C 4C متوسط
 D 1D 2D 3D 4D زیاد

 E 1E 2E 3E 4E خیلی زیاد
 

 (1FMEAآنالیز حالات شکست و اثرات آن )

 لیییو تحل هیییتجز یهییااز روش یکی FMEAتکنیییک 

دارد و  یجا یاسیییمند اسییت که در دسییته فنون قنظام

بار  نینخست یبرا 26است که در دهه  یکم مهین یروشی

 یهاسیییتمیسییی یمنیخطرات ا سیییکیر یابییدر در ارز

 یهاهوا فضییا و برنامه یهامربوط به برنامه یافزارسییخت

 با متحده مورد اسییتفاده قرار گرفت. الاتیوزارت دفاع در ا

ها و مشکلات یتوان خطاها، خرابیروش م نیاسیتفاده از ا

 یهاندی، فرآ5DFMEAطر  محصییول  سییتم،یبالقوه سیی

 ،یخدمات تیفعالگونیه و هر 6PFMEAمحصیییول  دییتول

در  و برطرف نمود. ییرا شییناسییا رهیروزمره و غ ،یراتیتعم

جهت  PFMEAرو سعی شده است از روش پژوهش پیش

، 3، 2های ایمنی استفاده گردد. در جداول ارزیابی ریسک

به ترتیب احتمال بروز، شیدت پیامد، قابلیت کشف قید  7

اند:شده

 

 حادثهجدول راهنمای احتمال وقوع  -5جدول 

 شرح احتمال خطر نرخ احتمال خطر نمره

 قابل اجتناب ریغ ،ادیز یلیخ وقوع در هر روز کیاز  شیب 46

 قابل اجتناب ریغ ،ادیز یلیخ چهار روز ایوقوع در هر سه  کی 3

 یدر پ یپ یخطاها، ادیز هفته کیوقوع در  کی 8

 یدر پ یپ یخطاها، ادیز وقوع در هر ماه کی 7

 یدر پ یپ یخطاها، متوسط وقوع در هر سه ماه کی 3

 یدر پ یپ یخطاها، متوسط کسالیوقوع در هر شش ماه تا  کی 2

 یدر پ یپ یخطاها، متوسط وقوع در هر سال کی 1

 کم ینسبتاً خطاها، کم تا سه سال کیوقوع در  کی 6

 کم ینسبتاً خطاها، کم وقوع در هر سه تا پنج سال کی 5

 احتمال خطا وجود ندارد، دیبع از پنج سال شیوقوع  در ب کی 4
 

 جدول راهنمای شدت پیامد حادثه -6جدول 

 شرح شدت پیامد نرخ شدت پیامد نمره

 کامل بیسف بار مثل خطر مرگ، تخرأوخامت ت شدید 46

 سف بار اما همراه با هشدار استأوخامت ت بسیار بالا 3

 یاصل فهیانجام وظ ییعدم توانا -است ریوخامت جبران ناپذ ادیز یلیخ 8

 عضو بدن کیاست مانند از دست دادن  ادیوخامت ز ادیز 7

 بدن یو سوختگ زاتیوخامت متوسط همانند آتش گرفتن تجه متوسط 3

 ییغذا فیخف تیمسموم ،یدگیوخامت کم است مانند ضرب د کم 2

 ازگ یمانند نشت جزئ کنندیافراد آن را احسات م شتریب یکم است ول یلیوخامت خ کم یلیخ 1

 یمثل خراش دست هنگام تراشکار گذاردیبر جا م یاثرات جزئ یجزئ 6

 دارد یجزئ یلیاثرات خ یجزئ یلیخ 5

 بدون اثر چیه 4

                                                           
1 Failure Mode and Effects Analysis 
2 Design Failure Mode and Effects Analysis 

3 Process Failure Mode and Effects Analysis 
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 جدول راهنمای قابلیت کشف حادثه -7جدول 

 شرح احتمال کشف خطر نرخ قابلیت کشف نمره

 ستیدر صورت وجود قادر به کشف خطر بالقوه ن ایوجود ندارد و  یکنترل چیه چیمطلقا ه 46

 و آشکار شود یابیموجود خطر رد یدارد که با کنترل ها یزیناچ یلیاحتمال خ زیناچ یلیخ 3

 و آشکار شود یابیموجود خطر رد یدارد که با کنترل ها یزیاحتمال ناچ زیناچ 8

 و آشکار شود یابیموجود خطر رد یدارد که با کنترل ها یکم یلیخ یاحتمال کم یلیخ 7

 و آشکار شود یابیموجود خطر رد یدارد که با کنترل ها یاحتمال کم کم 3

 و آشکار شود یابیاز موارد محتمل است که با کنترل موجود خطر بالقوه رد یمیدر ن متوسط 2

 ودو آشکار ش یابیوجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه رد یادیاحتمال نسبتاً ز ادینسبتا ز 1

 و آشکار شود یابیوجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه رد یادیاحتمال ز ادیز 6

 وجود دارد ادیز یلیاحتمال خ ادیز یلیخ 5

 شود یو آشکار م یابیموجود خطر بالقوه رد یبه طور حتم با کنترل ها باًیتقر یحتم بایتقر 4

ی طیمح سککتیحالات شکککسککت و اثرات ز زیآنال

(1EFMEA) 

 یمیکار ت هیبر پا افتهیابزار نظام  کیی EFMEA کییتکن

ذف ح ،یریشگیپ ،یابیارز ،ییشیناسا ف،یاسیت که در تعر

 کیبالقوه در  یکنترل حیالیات، علیل و اثرات خطیاها ایی

د. شو یخدمات به کار گرفته م ایطر   ند،یفرآ سیتم،یسی

در  لیییروش تحل کییی EFMEAروش  گرید یبییه عبییارت

 یها رشییاخهیاسییت و از ز یسییتیزطیمح سییکیر یابیارز

FMEA ثر ؤهای ماین ابزار یکی از مدل گردد.یمحسوب م

 EFMEA کیباشیید. هدف از تکنیبینی خطا مبرای پیش

 ؤثرم یزیستمحیط های ترین جنبهشناسایی به موقع مهم

ثیر از أدر محیدوده تحت ت زیسیییتیبر وضیییعییت محیط

و  یهیا و فرآیندهای در حال انجام اسیییت )قادرفعیالییت

بییه ترتیییب  44و  46، 3، 8جییداول  (.4631همکییاران، 

احتمیال وقوع، شیییدت پیامد و امکان بازیافت منابع را در 

 تکنیک مذکور تشریح می سازند:

 
 

 جدول راهنمای شدت خطرات زیست محیطی -8جدول 

 تعریف شدت شدت نمره

 تولید شدید آلاینده/ اثر غیرقابل جبران بر محیط زیست/تخریب غیرقابل جبران منابع و انرژی شدید/فاجعه آفرین 46

 تاسف بار منابع و انرژیتولید جدی آلاینده/ اثر جدی و خطرناك/ تخریب  جدی 3

 تولید خیلی زیاد آلاینده/ اثر خیلی زیاد بر محیط زیست/ اتلاف یا مصرف بسیار زیاد منابع و انرژی خیلی زیاد 8

 تولید زیاد آلاینده/ اثر زیاد بر محیط زیست/ اتلاف یا مصرف زیاد منابع و انرژی زیاد 7

 محیط زیست/ اتلاف یا مصرف متوسط منابع و انرژیتولید متوسط آلاینده/ اثر متوسط بر  متوسط 3

 تولید کم آلاینده/ اثر کم بر محیط زیست/ اتلاف یا مصرف کم منابع و انرژی کم 2

 تولید خیلی کم آلاینده/ اثر خیلی کم بر محیط زیست/ اتلاف یا مصرف خیلی کم منابع و انرژی خیلی کم 1

 محیط زیست/ اتلاف یا مصرف جزیی منابع و انرژی تولید جزیی آلاینده/ اثر جزیی بر جزئی 6

 تولید خیلی جزیی آلاینده/ اثر خیلی جزیی بر محیط زیست/ اتلاف یا مصرف خیلی جزیی منابع و انرژی خیلی جزئی 5

 تولید آلاینده ندارد/ بدون اثر/ اتلاف منابع و انرژی وجود ندارد هیچ 4

 

                                                           
1 Environmental Failure Mode and Effects Analysis 
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 خطرات زیست محیطیجدول راهنمای احتمال وقوع  -9جدول 

 احتمال وقوع نمره

 (امکان دارد هر روز اتفاق بیافتد)رخداد بسیار زیاد و حتمی  2

 (امکان دارد در طول هفته یکبار اتفاق بیافتد)رخداد معمول  1

 (امکان دارد در طول ماه یکبار اتفاق بیافتد)رخداد متحمل و متوسط  6

 (سال یکبار اتفاق بیافتدامکان دارد در طول )رخداد کم مقدار  5

 (سال یکبار اتفاق بیافتد 64امکان دارد در هر )رخداد غیرممکن و بعید  4
 
 

 

 

  جدول راهنمای گستره آلودگی زیست محیطی -11جدول   جدول راهنمای امکان بازیافت منابع زیست محیطی -11جدول 

 احتمال وقوع نمره

 انآس اتلاف منابع با قابلیت بازیافت و اصلا  2

 اتلاف منابع با قابلیت بازیافت و اصلا  سخت 1

 اتلاف منابع غیر قابل بازیافت 6

 مصرف منابع قابل بازیافت 5

 مصرف منابع غیر قابل بازیافت 4

 شرح گستره آلودگی زیست محیطی نمره 

 منطقه ای 2

 ناحیه ای 1

 محدوده ای 6

 واحد 5

 ایستگاه 4
 

 

 

 

 1ویلیام فاین

های بررسیییی ریسیییک و مدیریت آن، از روش گرییکی د 

بییاشیییید. از این روش جهییت می نیفییا امیییلیو کیییتکن

ی هابودن هزینهگیری در ارتباط با ضرورت و موجهتصمیم

چنین لزوم اجرای هرچییه سیییریع تر حییذف خطر و هم

 & Braure) شییوداسییتفاده میهای کنترل خطرات برنامه

Rogerl, 1990; Nicholas & Bahr, 1997.)  بییه همین

، احتمال بروز، 47و  43، 42، 41، 46، 45ترتییب جداول 

ره و سطح ریسک، تعیین نمشیدت پیامد، میزان مواجهه، 

 کنند:فاکتور هزینه و درجه تصحیح را ذکر می

 

 

 جدول راهنمای احتمال بروز خطر -12جدول 

 شرح احتمال بروز خطر نرخ احتمال

 اغلب محتمل هستند 46

 )امکان دارد( است 26/26شانس وقوع  3

 است( %26)شانس وقوع کمتر از  افتدیاتفاق ب یتواند تصادفیم 5

 افتد اما امکان وقوع داردیتا چند سال بعد از تمات اتفاق نم احتمالاً 2/6

 افتد(ی)هرگز اتفاق نم ممکن استریدر عمل وقوع آن غ 4/6

 
 

 

                                                           
1 William Fine 
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 جدول راهنمای شدت پیامد خطر -13جدول 

 شرح شدت پیامد خطر نرخ شدت

466 

یلیون م 26از  شیب ادیز یخسارت مال مدت، یبا اثرات طولان یستیزطیقابل جبران مح ریغ یخسارت ها چند نفر، ریم مرگ و

از حد  شتریب %26) ندهیاز حد آلا شیغلظت ب ،یاز حد منابع و انرژ شیمصرف ب شهرت سازمان، یرو یالملل نیاثر ب ،تومان

 استاندارد(

26 

مدت،  انیبا اثرات م یستیزطیقابل جبران مح ریخسارت غ نفر، کیاز  شیدائم ب یمنجر به از کار افتادگ بینفر، آس کیمرگ 

 غلظت ،یمنابع و انرژ ادیز نسبتاً مصرف ،یشهرت سازمان به صورت مل یرو اثر ،یلیون تومانم 426تا 466 نیب یخسارت مال

 از حد استاندارد( شتریب % 66) ندهیآلا ادینسبتا ز

52 

 یلخسارت ما با اثرات کوتاه مدت، یستیزطیقابل جبران مح ریغ یخسارت ها نفر، کیدائم  یمنجر به از کار افتادگ بیآس

 %46) ندهیآلا ادیز غلظت ،یمنابع و انرژ ادیمصرف ز ،یشهرت سازمان به صورت استان یاثر رو ،یلیون تومانم 466تا  26 نیب

 از حد استاندارد( شتریب

42 

 26تا  2 نیب یمال خسارت ،یبا اثرات طولان یستیزطیقابل جبران مح یها خسارت ،یدائم یمدت بدون ناتوان یطولان بیآس

از حد  شتریب %2) ندهیغلظت متوسط آلا متوسط منابع، مصرف ،یشهرت سازمان به صورت محل یاثر رو ،یلیون تومانم

 استاندارد(

2 
 ی، اثر رویلیون تومانم 2کمتر از  یخسارات مال با اثرات کوتاه مدت، یستیز طیقابل جبران مح یها خسارت ،یموقت بیآس

 از حد استاندارد شتریب %2کمتر از  ندهیآلامصرف کم منابع، غلظت  ،یشهرت سازمان به صورت درون سازمان

5 
شهرت سازمان به  ی، اثر رویلیون تومانم4کمتر از  یخسارت مال روز و کمتر(، 6) هیاول یهابه کمک ازمندی، نیجزئ بیآس

 در حد استاندارد ندهیغلظت آلا کم منابع،ی لیمصرف خ ،یصورت درون واحد

4 
 ،یستیز طیبدون خسارت مح شهرت سازمان، یبدون اثر رو قابل صرف نظر، یمال یهاخسارت شتر،یب یهایبه بررس ازیبدون ن

 رداکمتر از حد استاند ندهیغلظت آلا مصرف منابع، وندب

 
 جدول راهنمای مواجهه خطر -14جدول 

 شرح مواجهه با خطر نرخ مواجهه

 ندهآلای مداوم انتشار –ساعت  8از  شیتمات ب -چند بار یروز - وستهیطور په ب 46

 ندهیآلا ادیانتشار ز - ساعت 8تا  3 نیتمات ب - چند بار یهفته ا - غالباً 3

 ندهیانتشار متوسط آلا - ساعت در روز 3تا  1 نیتمات ب - چند بار یماه - گهگاه 6

 ندهیآلا یعاد رغی انتشار –ساعت در روز  1تا  5 نیتمات ب -چند بار یسال - معمول ریطور غه ب 5

 ندهآلای کم انتشار –ساعت در روز  5تا  4 نیتمات ب - کباری سال چند –ندرت به 4

 ندهآلای اغماض قابل انتشار –ساعت در روز  4تمات کمتر از  - کم یلخی – یطور جزئه ب 2/6

 ندهیبدون انتشار آلا - بدون تواتر وقوع - بدون تمات 5/6

 
 یو اقدامات اصلاح سکینمره ر -15جدول 

 شرح اقدامات اصلاحی سطح ریسک درجه اولویت ریسک نمره

566-4266 4 High Risk ها بایستی متوقف شودهای تصحیحی: تا کاهش خطر فعالیتنیاز فوری به فعالیت 

36-433 5 Middle Risk نیازمند بررسی و توجه هر چه سریعتر است 

6-83 6 Low Risk  نیستخطر بایستی حذف شود ولی وضعیت اضطراری 



 های ایمنی، بهداشت و محیط زیستی پروژه احداث بانک آینده مدیریت ریسک       و همکاران                                 فیضی

 

15 
 

چنین فرمول های محاسبه نرخ ریسک و میزان هزینه هم

 قید شده اند: 5و  4به ترتیب در معادلات 

 
(4)                                          R = P × E × C   
(5)                                J = RN / (CF × DC)              

شییناسییایی و ارزیابی ریسییک مخاطرات بهداشییتی، جهت 

ایمنی و زیسیت محیطی در پروژه عمرانی ساختمان بانک 

 آینده به شر  جدول زیر عمل شده است:

 

 

 

 هجدول راهنمای کاربرد روش های شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه عمرانی ساختمان بانک آیند -16جدول 

 تکنیک ارزیابی ریسک نوع مخاطرات

 William Fine بهداشتی

 JSA/ PFMEA ایمنی
 EFMEA زیست محیطی

 

 نتایج 
ای هدر ادامه به نتایج شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک

پروژه عمرانی ساختمان زیستی بهداشیتی، ایمنی و محیط

های معرفی شیییده در بکارگیری تکنیکبیانیک آینیده بیا 

شیییود. در این بخش نتایج نهایی پرداخته می 43جیدول 

شیناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات در قالب نمودارهای 

شیییونید. در ادامیه بیه ترتیب مخاطرات مختلف بییان می

مورد ارزیییابی قرار زیسیییتی محیطبهییداشیییتی، ایمنی و 

 گرفتند.

 سیییکیر یابیحیاصیییل از کاربرگ ارز جیبر اسیییات نتیا 

William Fine مخاطرات  سکیر یابیو ارز ییدر شیناسیا

و  ییایمیشیی ،یکیزیآور فانی)شییامل عوامل ز یبهداشییت

سیییاختمان  یبردارسیییاخت و بهره نیدی( فرآیکیارگونوم

شد  ییشناسا سییکیر 16در مجموع  نده،یبانک آ یمرکز

 یدارا نییپا وبیالا، متوسیییط  سیییکیکیه در سیییطو  ر

به وضییو   4 یارهیهسییتند. نمودار دا یمتفاوت یهایفراوان

شیییده در بخش مخاطرات  یابیارز یهیاسیییکیر یفراوان

. دهدیرا نشیییان م William Fine کردیبا رو یبهداشیییت

( از سیییکیر 51)معیادل  %23، 5-2 شیییکیلمطیاب  بیا 

به  ای High Riskشییده در سییطح  ییشییناسییا یهاسییکیر

ها سییکیر %58قرار گرفتند،  4266 یال 566بازه  یعبارت

 Middle) 433 یال 36( در محدوده سییکیر 45)معادل 

Risk نییپا یهاسکیرا ر ی( باقسکیر 7)معادل  %43( و 

(Low Riskتشیییک )توان اظهار یم یکلطوربه ودادند  لی

قابل  ریها در حوزه بهداشت غسکیر تیداشیت که وضیع

با  یو کنترل یاقدامات اصلاح ازمندیشود و نیم یقبول تلق

 HSEواحد  سکیر یابیارز میت یاز سو رانهیشگیپ کردیرو

های بهداشییتی بر در ادامه فراوانی ریسییک پروژه اسییت.

ای در ذیل آمده حسب نوع مخاطرات در قالب نمودار دایره

مشییخا اسییت، اغلب  6 شییکلطور که از هماناسییت. 

 طهیشییده در حوزه بهداشییت، در ح ییمخاطرات شییناسییا

قرار دارنیید و پس از آن مخییاطرات  %68بییا  یارگونوم

صدا و  ،یو بخارات آل ومیگرد و غبار، ف ،یحرارت یهاتنش

قرار  %2و  %3، %47، %64با  بیترتارتعاش و تشعشعات به

 یو طراح یانسیییان یمهم فاکتورها شامر از نق نیدارند. ا

دهد که در یخبر م یکار بر اسییات اصییول ارگونوم طیمح

 ،یبرداراز مرحله سییاخت تا بهره یعمران یهاتیاغلب فعال

نامطلوب در  یچون پوسییچرهاهم ییهاسییکیکارکنان با ر

 ستادنیا ،یتکرار یسر و گردن، کمر و زانوها، کارها هیناح

بار مواجهه دارند که  ملمدت و ح ینشیییسیییتن طولان ای

ات اختلال وعینرخ بروز و شییی شیتواند باعث افزایم متعاقباً

از دسییت رفته  یتعداد روزها شیو افزا یعضییلان-یاسییکلت

چون سیاخت سییاختمان هم یبزرگ یهاشیود که در پروژه

 باشییید.یبرخودار م یاژهیو تیاز اهم نده،یبانک آ یمرکز

( به وضییو  قید Jنیز فراوانی فاکتور هزینه ) 1 شییکلدر 

اقدام  61دهد که از مجموع ینشان م 1 شکلشیده است. 

 زانیو م یاز لحاظ اقتصییاد %6تنها  یشیینهادیپ یاصییلاح

 باشد. یمقرون به صرفه نم سکیبر ر یرگذاریثأت
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در دومین مرحله نتایج حاصیییل از شیییناسیییایی و ارزیابی 

وظایف  ریسییک مخاطرات ایمنی بر حسییب مشییاغل و زیر

قید شده  PFMEAو  JSAتعریف شده در پروژه با رویکرد 

برای کلیه  JSAفراوانی سطو  ریسک در  2 شیکلاسیت. 

در مخاطرات ایمنی مشییاغل و وظایف ذکر شییده اسییت. 

سییطح  یشیید که فراوان ییمخاطره شییناسییا 14مجموع 

احتمال وقوع خطر و  یها بر اسیات ارزشگذارآن سیکیر

اسات  نیمشخا شده است. بر ا 2 شکلدر  امدیشدت پ

در  سییکیر 46(، %53)معادل   5Cدر سییطح  سییکیر 45

)معادل   1Cدر سطح  سکیر 8(، %51)معادل   6Cسطح 

 سکیر 6(، %42 دل)معا  1Bدر سیطح  سیکیر 3(، 56%

هر کدام   1Dو   1A( و سطو  %7)معادل   4Eدر سیطح 

.شدند یابی( ارز%5و  %6)معادل  سکیر 4با 

 

 
 William Fineفراوانی سطوح ریسک های بهداشتی در  -2 شکل

 

 
 William Fineفراوانی ریسک های بهداشتی در  -3 شکل

 

 
 William Fineدر  Jفراوانی فاکتور  -4 شکل
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 JSAفراوانی سطوح ریسک های ایمنی وظایف در روش  -5 شکل

 

های ایمنی به تفکیک ریسک، PFMEAبر اسیات رویکرد 

آلات مورد اسیییتفاده در پروژه ماشیییینکلییه تجهیزات و 

سیییاختمیانی بانک آینده مورد ارزیابی قرار گرفتند که در 

به ترتیب فراوانی سیییطو   7و  3های شیییکلادامیه و در 

 اند. قید شدهریسک و سطو  ریسک باقی مانده 

 هیدر ناح سییکیر 41، 3 شییکلحاصییل از  جیمطاب  با نتا

شده را  یابیارز یهاسکیر هیکل %26شد که  افتی یبحران

 45بالا با  یهاسییکیر هیشییود و بعد از آن ناحیشییامل م

در محدوده  سییکیر 5( و %16شییده ) ییشییناسییا سییکیر

 لیییرا تشیییک یارهینمودار دا ی( بییاق%7هشیییداردهنییده )

شییده در  ییشییناسییا یهاسییکیر اسییت یدهند. گفتنیم

 نیکمتر ایو  یو کنترل یصورت عدم وجود اقدامات اصلاح

شیییده قرار  ادی یهاهیا در محیدودهآن یسیییطح از اجرا

 یو کنترل یامییا بییا اعمییال اقییدامییات اصیییلیاح رنیدیگیم

کاهش  سیکیسیطح ر و متعاقباً سیکیعدد ر ،یشینهادیپ

 ادی ندهما یباق سییکیکند که از آن تحت عنوان ریم دایپ

مانده  یباق یهاسکیسیطو  ر یفراوان 7 شیکل شیود.یم

ط توس یشنهادیپ یو کنترل یپس از اعمال اقدامات اصلاح

  در سطو عتاًیدهد که طبیرا نشان م سیکیر یابیارز میت

در  رانهیشیییگیپ کردیچرا که رو رنیدیگیقرار م یترنییپیا

و  امدیشدت پ ع،قبال مخاطرات دارد و بر نرخ احتمال وقو

 اهد.کیم سکیدارد و از عدد ر ییبسزا ریثأاحتمال کشف ت

 یقابل توجه راتییها ت سکیر یفراوان دیجد تیدر وضیع

مانده به سییطح  یباق سییکیر 43را داشییته اسییت چرا که 

 یهاسکیر هیاز کل %27کردند که شامل  دایتنزل پ نییپا

مانده یباق سکیر 45 نیچنباشد و همیشده م ییشیناسیا

 %16هشداردهنده قرار گرفتند که  یعنی یدر سطح بالاتر

توان اظهار داشییت که یم ی. به راحتدهندیم لیرا تشییک

از قبل از اعمال اقدامات  یمنیا یهیاسیییکیر تییوضیییع

 تیو بالا( به وضییع یبحران تی)وضییع یو کنترل یاصییلاح

و  یو هشییداردهنده )پس از اعمال اقدامات اصییلاح نییپا

و  یاثربخشییی زانیم ینمود و بییه نوع دایییپ ریی( ت یکنترل

 کردیو بییا رو یمنیا دگییاهیییاقییدامییات را از د نیا ییکییارا

 دهد.ینشان م رانهیشگیپ

 یزیستمحیطدر آخرین مرحله نتایج مربوط به مخاطرات 

قید  7 شیییکلو در  EFMEAموجود در پروژه بیا رویکرد 

در صورت فرض بر حداقل بودن سطح اقدامات شده است. 

 53)معیادل  %31 ،یدر پروژه عمران یو کنترل یاصیییلیاح

 رقابلیدر محدوده غ زیسییتیمحیط یهاسییکی( رسییکیر

( در محدود سیییکیر 5)معادل  %3قبول قرار دارند و تنها 

توان اظهار داشییت که یم قابل قبول قرار گرفتند و متعاقباً

حالت در  نیدر ا یطیمح سییتیز یهاسییکیر تیوضییع

با فرض اعمال و  قرار دارد. ینیامسیییاعد و بحران طیشیییرا

 کاملاً طیبار شیییرا نیا یو کنترل یاقدامات اصیییلاح یاجرا

قبول،  رقابلیغ سکیر 53خورد چرا که از یمتفاوت رقم م

مورد  8مقدار به  نیا راتییپس از اعمیال اصیییلاحات و ت 

به  5قابل قبول از تعداد  یهاسییکیرسیید و بالعکس ریم

 گاهدیاز د طیاوجود شر نیکنند که با ایم دایپ شیافزا 56

در محدوده مساعد و قابل قبول  زیستیمحیط یهاسکیر

ه در قبول ک رقابلیغ یهاسییکیر یکند. باقیم دایپ رییت 

مرحله از  نینمودار با رنگ قرمز مشییخا اسییت، در دوم

و  یتوسط اقدامات اصلاح EFMEA سکیر یابیارز ندیفرآ

سک یر یابیارز میت یاعضا یاز سو یشنهادیدوم پ یکنترل

 .و کنترل خواهند شد تیریپروژه، مد
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 PFMEAفراوانی سطوح ریسک های ایمنی ماشین آلات در روش  -6 شکل

 

 
 PFMEAفراوانی سطوح ریسک های ایمنی باقی مانده ماشین آلات در روش  -7 شکل

 

 بحث
 William کیتکن دگاهیاز د یبهداشت یهاسکیر در حوزه

Fine شده در محدوده  یابیارز یهاسکیغالب رHR  قرار

باشد یم یکنون طیبودن شرا یبحران یبه معنا نیگرفتند و ا

 دیتجد ای یاقدامات اصلاح یتر اجرا عیهر چه سر ازمندیو ن

اکثر  نیچنباشد. همیموجود م ینظر بر اقدامات کنترل

از نوع  ،یشده در حوزه بهداشت ییشناسا یهاسکیر

در صنعت عمران  بودند که معمولاً یکیارگونوم یهاسکیر

 است تا یکمتر مورد توجه قرار گرفته است و ضرور

 ییدر پروژه به مرحله اجرا یانسان یفاکتورها یمهندس

از دست  یکار یامر خود به کاهش نرخ روزها نیا برسد.

-یچرا که اختلالات اسکلت دینمایم یانیرفته کمک شا

گردند که یمحسوب م یش ل یهایماریاز جمله ب یعضلان

 .دارند یطولان یطور معمول روند معالجه و درمانبه

 یهاتیانجام فعال ییتوانا دهید بیدر اغلب موارد فرد آس

 نیپزشک طب کار نخواهد داشت و ا ایخگذشته را به تش

 تازه نفس و کم تجربه یانسان منابع ینیگزیجا یبه معنا

بر پروژه اعمال خواهد  یمیرمستقیغ یاست که خسارات مال

طور که از قبل در پروژه همان یمنیا تیوضع لیتحل نمود.

 و JSA سکیر یابیارز دگاهیبه آن اشاره شد، از دو د

PFMEA بر اسات  دگاهید نیقابل بحث است. اول

مشاغل  دگاهیرا از د یمنیا تیاست که وضع  JSAروش

ها از آن کیهر  یشده برا فیتعر فیروظایموجود و ز

از فصل چهار،  حاصل جیکند. بر اسات نتایم لیتحل

 طیدر شرا فیروظایمشاغل و ز کردیبا رو یمنیا تیوضع

نظر بر  دیتجد یبه معن نیهشداردهنده قرار داشت و ا

 و ییکارا زانیموجود است تا م یو کنترل یاقدامات اصلاح

امر به نوع خود بر  نی. اابدی شیافزا زیها نآن یاثربخش

 ریثأحادثه ت امدینرخ احتمال بروز خطر و شدت پ زانیم

 زانیبا توجه به بالا بودن م .خواهد داشت ییمثبت و بسزا

 یمنیدر صنعت عمران در کشور، حوزه ا یحوادث ش ل

 HSE تیریدر سامانه مد گرید یهاحوزه رینسبت به سا

 نیچنثر و همؤم یو کنترل یتوجه و اقدامات اصلاح ازمندین

 یباشد. اما بررسیم انیو کارفرما مانکارانیپ یتوجه جد
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 کیتکن کردیرو با یمنیپروژه در حوزه ا یفعل تیوضع

PFMEA یکار یندهایها در فرآسکیخبر از بالا بودن ر 

بودن  کیدهد. نزدیم یبردارپروژه از مرحله ساخت تا بهره

و  JSA نکیدر دو تک سکیر یابیحاصل از ارز جینتا

PFMEA یمنیمتفاوت نسبت به ا دگاهیدو د ی)که دارا 

و  انیکارفرما تیاز آن است که اولو یهستند( حاک

است و اقدامات  یمنیا یهاسکیدر درجه اول ر مانکارانیپ

به همراه  یتیریو مد یمانند اقدامات مهندس رانهیشگیپ

حادثه و واکنش  یفرمانده ستمیمانند س یاقدامات واکنش

لازم  یحفاظت فرد زاتیو در آخر تجه یاضطرار طیدر شرا

مراجعه به استانداردها،  نهیزم نیباشد. در ایالاجرا م

 ها جهت ها و دستورالعملنامه نییآ ،یقانون زاماتال

 و یاهداف کلان، خط مش نییو تع یاتیعمل یزیربرنامه

 یکاربرد اریبس یو خارج یعوامل داخل یاستراتژ نیچنهم

و  انیکارفرما HSE دگاهید ازمندیخواهد بود که ن یو عمل

گام  نیدر اول نیباشد. بنابرایم نفعانیذ ریو سا مانکارانیپ

از  شیپ ییو اجرا یتیریمد یهاآموزش در رده بحثم

است چرا که با همراه  ریانکارناپذ یشروع هر پروژه امر

 یاریتوان از بسیم HSEدر حوزه  یتیریمد دگاهیداشتن د

در حوزه  نمود. یریجلوگ یاز حوادث و شبه حوادث به راحت

 EFMEA کیبر اسات تکن یستیزطیمح یهاسکیر

شد چرا که اغلب مخاطرات  نییقبول تعقابلریغ طیشرا

و قابل لمس  ندیآیدر پروژه به چشم نم یستیزطیمح

 یوجود دارد که صنعت عمران دارا تیواقع نیاما ا .ستندین

  کیاست که هر  یمتنوع یستیزطیمح یهایآلودگ

در سه بخش هوا، آب و خاك تحت  یعیتوانند منابع طبیم

همواره خلاءها و  ستیز طیقرار دهند. در حوزه مح ریثأت

 وجود داشته است و به تبع خسارات  ییکمبودها

مشابه اتفاق افتاده است. در  یهادر پروژه یستیزطیمح

کاهش احتمال، شدت و  ایرو جهت حذف  شیپژوهش پ

 و یصلاحاقدامات ا یستیزطیمح یندهایآلا یگستردگ

ها و اعمال در ارائه شد که با در نظر گرفتن آن یکنترل

قابل قبول به حالت قابل  ریاز حالت غ طیتوان شرایپروژه م

 ییاساشن یستیزطیمح یهاسکی. اغلب رافتی رییقبول ت 

 یصوت یهوابرد و آلودگ یهاندهیشده در پروژه از نوع آلا

 کردیرو اب یاقدامات مهندس ازمندیبودند که اغلب ن

و  انمانکاریباشد و در اکثر مواقع توسط پیم رانهیشگیپ

 یبر است و اجرا نهیشوند چرا که هزینم تیرعا انیکارفرما

اقدامات  لیقب نیدارد. از ا ازین یادیها به زمان زآن

ه آلات مدرن و ب نیماش ینیگزیتوان به جایم رانهیشگیپ

 یصوت یلودگنام برد که از آ CNG نیگزیروز با سوخت جا

 رگیبرخوردار هستند. اما در موارد د یکمتر اریو هوابرد بس

 یادیمانور ز یجا یاهیگ یهامانند مصرف منابع و پوشش

 توانیم نهیزم نیموجود است و در ا گریبه نسبت موارد د

  لیقب نیرا حذف نمود. از ا یستیزطیمح یهاسکیر

 شیبا ارزش، افزا یاهیگ یهاتوان به حفظ پوششیم

نمودن  نهیبه ،یعمران یهاسبز در اطراف پروژه یفضاها

 کیو تفک یانرژ یهامصرف آب، برق و عامل زانیم

نمودن فاز  لیجهت تسه اءتر و خشک از مبد یپسماندها

 اشاره نمود. افتیباز

با توجه به نتایج بدست آمده از فرآیند مدیریت ریسک 

های بهداشتی، )شامل شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک

ایمنی و محیط زیست( در پروژه عمرانی ساختمان مرکزی 

آمیز بودن صنعت عمران بانک آینده و با توجه به مخاطره

 طیمح های ش لی و خساراتیو نرخ بالای حوادث، بیمار

توان اظهار داشت با شناسایی و ارزیابی هر چه ، مییستیز

توان تا میزان چشمگیری تر از مخاطرات میتر و کاملدقی 

های ش لی در حوزه بهداشت، از بروز و شیوع بیماری

 طیمححوادث و شبه حوادث در حوزه ایمنی و خسارات 

ها از در حوزه محیط زیست و به تبعیت از آن یستیز

خسارات مالی جلوگیری نمود. لازم به ذکر است فرآیند 

های تعریف شده در حوزه مدیریت ریسک برای کلیه پروژه

ساخت و ساز صادق بوده و جزء جدایی ناپذیر از پروسه 

 باشد.کاری می

فرآیند یا فعالیت،  36، پس از بررسیEFMEAدر روش 

ا هحاصل از این فرآیند یا فعالیتی ستیزطیمحجنبه  447

 مورد یا 51مورد ارزیابی قرار گرفت که  شناسایی و

بالاتر از درجه  های شناسایی شده،(  درصد از جنبه24/56)

قرار  (H)های بحرانی پذیری و در سطح ریسکمخاطره

ها در سطح ( درصد از جنبه67/73مورد یا ) 83 داشتند.
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 ( درصد 15/6مورد یا ) 1 و قرار داشتند (M) متوسط

بالاترین ریسک  .قرار داشتند (L) ها در سطح پایینجنبه

زیستی مربوط به کارکرد وسلیل نقلیه با عدد اولویت محیط

و کمترین عدد اولویت ریسک مربوط  452 (RPN) ریسک

 باشد. نتایج ارزیابی محیطمی RPN 1به آلودگی هوا با 

زیستی حاکی از آن است که به علت تنظیم نبودن دبی 

گیری سوخت که سوخت و اکسیژن ورودی و عدم رطوبت

ود، شمنجر به احتراق ناقا در تجهیزات حرارتی ونقلیه می

یکی از عوامل اصلی افزایش گازهای آلاینده خروجی از 

هت کاهش در نتیجه ج دودکش این تجهیزات می باشد.

آلودگی هوا و بهسوزی این تجهیزات، ت ییر سوخت از 

گازوئیل به گاز، تنظیم دبی سوخت و اکسیژن ورودی، 

ها و پایش و مانیتورینگ نصب آنالایزرهای گاز در خروجی

سزایی در کاهش تواند تأثیر بهمنظم این تجهیزات می

 هادر انتها برای کاهش سطح ریسک .ها داشته باشدآلاینده

اقدامات مدیریتی و  به حد قابل تحمل و مورد قبول،

اصلاحی انجام شد. و جهت اطمینان از اثر بخشی اقدامات 

عدد  (RPN) ها انجام شد وارزیابی مجدد ریسک اصلاحی،

نتایج ارزیابی ریسک  اولویت ریسک ثانویه محاسبه شد.

دهد پس از انجام اقدامات اصلاحی، تقلیل ثانویه نشان می

باشد که های بحرانی مشهود میدرصدی تعداد ریسک47

 باشد. طی حاکی از اثر بخشی اقدامات مدیریتی می

بیشترین درصد  های انجام شده مشخا گردید،بررسی

 درصد( منجر به آلودگی هوا  13های بحرانی )ریسک

نشان  ثانویه یاشد. مقایسه نتایج ارزیابی ریسک اولیه ومی

ز آنالی ویژه پایش وهم اقدامات اصلاحی بدهد پس از انجامی

منظم کیفیت هوا که در کشف و رفع نقایا نقش مؤثری 

های بحرانی که تواند به کاهش چشمگیر ریسکمی دارد،

 13گردند شود. این کاهش از منجر به آلودگی شدید می

درصد در این واحد  5/1های بحرانی به درصد ریسک

زیست و فاظت از محیطثری در حؤمحاسبه شد که نقش م

 کاهش اتلاف منابع با ارزش و حیاتی دارد.

 

 منابع

جوزی، س.ع.؛ رضایان، س. و حیدری  .4

ارزیابی خطر محیط . 1394پیربلوط، س.ن.، 

زیستی فاز بهره برداری واحد الفین شرکت 

 HAZAN پتروشیمی بندر امام به روش تطبیقی
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Abstract 
Health, safety and environmental risk management in construction projects has always been 

a concern because of the risk nature of the work. In this study, we attempted to manage the 

risk management process of the future bank central building project using William Fine, JSA, 

PFMEA and EFMEA methods for health, safety and environmental hazards, respectively. 

SPSS software was used for frequency analysis of risks by type and level of risk. The results 

showed that of the 43 risks identified in the health sector by William Fine technique, 56% 
were at high level, 28% at moderate level and 16% at low level, most of which were 

ergonomic hazards. In the safety sector, JSA techniques identified a total of 41 hazards for 21 
jobs, 40% at critical level, 51% at warning level, and 7% at low level. According to the 

PFMEA method, out of the 28 identified risks, 50% were at the top level, 43% at the critical 

level and 7% at the warning level. In total, the two techniques included risk of falling from a 

height and falling equipment and materials from a height. They prioritized risk. Also in the 

environmental field with EFMEA technique approach out of 31 identified risks, 94% were 

unacceptable and 6% were in acceptable area where risk of noise pollution and emission of 

microbes had the highest risk priority. In general, it can be concluded that safety risks are 

more important than other risks in the construction industry in terms of frequency, likelihood 

and severity of consequences. 
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