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  چكيده

با استفاده از برگهاي تكميل شده و فرم گزارش  89تا  85طي سال هاي تحت پوشش شركت جنگل شفارود اين تحقيق در جنگل
با سير  1387 تا 1385سال  شيوع حوادث از داد كهنشان  در طي دوره مورد مطالعهتحقيق نتايج . گرفتمورد مطالعه قرار، حادثه

 71/25به  سير نزولي طي نموده 1389سال  تا پايان 1388از سال  ،بوده مورد در هزار 29/45با  1387صعودي كه اوج آن در سال
يك ميليون ساعت كار و بيشترين  حادثه در 11با تقريباً  89سال به كمترين ضريب حادثه مربوط  .يافتكاهش  مورد در هزار

درصد  46كه داد هاي وقوع حادثه نشان  بررسي محل. بود حادثه در يك ميليون ساعت كار 20يعني  87حادثه مربوط به سال 
درصد در  7 اي و هگحوزه جل درصد در 7، درصد در حوزه شاندرمن 13درصد در حوزه شفارود،  27حادثه درحوزه مركزي و 

چوكربند و در  و رانندگان، اره موتورچيشامل ترتيب  برداري جنگل به بيشترين شغل مورد حادثه در واحد بهره. بوداسالم  حوزه
بررسي نتايج علل حادثه . دبوقرقبان  شامل واحدهاي احياء و توسعهر د جوشكار و مكانيك و شامل واحدهاي خدمات پشتيباني

اثر افتادن  درصد در 12درصد ناشي از تصادم و  22و  با وسايل مختلفدرصد از حوادث در اثر ضربه خوردن  43 داد كهنشان 
بقيه عوامل سهم كمتري را به خود اختصاص  اثر فشار و تقالي بيش از حد و درصد بر 9از بلندي و اثر سقوط  درصد در 10و

ستون  صورت، كمر و ،چشم ،بعضي از اعضاي بدن نسبت به ساير اعضا بيشتر در معرض خطر قرارداشتند كه شامل دست. دادند
منظور پيشگيري از حوادث، بكارگيري لوازم حفاظت فردي  به. استبوده مورد  15 و 18 و 19و  21 و 41 ترتيب و پا بهفقرات 

عنوان اقدام اساسي ايمني باعث كاهش جراحات و تأمين شرايط ايمن  آالت و ابزار كار استاندارد، به وهمچنين استفاده از ماشين
  .براي كارگران خواهدشد

  
  اعضاي بدن، شغل، علل حادثه، ضريب حادثه، پرسشنامه، گزارش حادثه: هاي كليدي واژه

 
  مقدمه

 مختلف توليديدر بخش  همه ساله حوادث گوناگوني
 جاني و مالي متعددي به بار خسارتهايدهد و  روي مي

 بايدابتدا   ،پيشگيري از وقوع حوادث منظور به .آيد مي
پردازش نمود تا از تكرار  علل حوادث را بررسي و

از وظايف مديران در  يكي .حوادث مشابه جلوگيري گردد
 كنار توليد كاال يا خدمات به حداقل رساندن حوادث،

هاي  رعايت مسايل زيست محيطي، توجه به مسئوليت
توليد و عمليات  .است اجتماعي و پرورش منابع انساني

مربوط به آن نيازمند الزامات و پيش نيازهايي است كه 
 يكي از آنها ايمني كاركردن و مديريت بر فرايند رواني و

حوادث يند افرمديريت بر  .حوادث استاجتماعي علل 
كار و انجام اقدامات  هنگاميعني بررسي علل حوادث در 

توان  با مديريت صحيح بر حوادث مي .پيشگيرانه است
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هاي اقتصادي حوادث را  كه هزينه بردروشهايي را به كار 
يكي از راههاي مهم جلوگيري از  .رساندببه حداقل ممكن 

 .ي در محيط كار استحوادث تقويت فرهنگ ايمن
Alhani et al., 2009)( در تحقيقي تحت عنوان 

 شهرستان در كار هنگام حوادث اپيدميولوژيك بررسي

بيشترين ميزان حوادث  دادند كهنشان ) 85- 81( سمنان
با متأهلين  سال مرد و 24-20كار در بين جوانان هنگام 

 عوامل حوادث، بروز عامل بيشترين هزار بوده است و 8/3

 در حوادث درصد 53 وبودن  شغله چند خستگي،، فردي

  .اند داده رخصبح  10تا  7ساعات
2001) ,& Adle ajikT( در تحقيقي تحت عنوان  

در پيشگيري از حوادث  (S.A) بررسي نقش بازرسي ايمني
واقع در (ناشي از كار در كارخانه آجر ماشيني ساز مايه 

د كارخانه در سال در سالن تولي ندنشان داد) اطراف تهران
مورد و ميزان شيوع  43بيشترين ضريب تكرار حادثه  68

حداقل ضريب  72در سال . مورد در هزار بود 447حادثه 
در هزار بوده  27مورد و ميزان شيوع  5/2تكرار حادثه 

) روز كاري تلف شده( 7است، ضمنا حداقل شدت حادثه 
شدت حداكثر  68در سال . درصد بود 6/2و نسبت حادثه 

 45و نسبت حادثه ) روز كاري تلف شده( 364حادثه 
  .درصد بود

(Khodabandeh shahrki, 2001)  بررسي در
اي شيوع حوادث ناشي از كار در كارگران  مقايسه
 1379و  1369سالهاي  طي سنگ استان كرمان در زغال
و در سال  4/66شيوع حوادث  1369كه در سال  دادنشان 
در  هديدشترين گروه سني حادثه بي .بوده است 1379،4/7
 39-30، 1379سال و در سال  20-29سنين  1369سال 

در معدن پايدانا  69از نظر علل حادثه در سال  ،سال بود
 بيشترين علت حادثه در كارگران ريزش و ماندن زير آوار

و ساير علل كه شامل حوادث ناشي از ابزار  )22/53(
و در معدن باب  .دبو درصد 3/87دستي و غيره –مكانيكي

 45/45درصد و در معدن هجدك  61/4نيزو سقوط اشياء 
ريزش و ماندن زير  درصد 14/5 ؟همكار ،برخورد صددر

پابدانا و باب نيزو  در معادن 1379و در سال . آوار بود

و  44/49ترتيب  برخورد از بيشترين علل حادثه به
مربوط به ساير علل  18/37در معدن هجك  و درصد20/7
از نظر . است مربوط به سقوط بوده درصد26/6همكار  و

 1379و  1369محل حادثه بيشترين بروز حادثه در سال 
ضريب حادثه در . استخراج و آماده سازي بود در قسمت

در مقابل يك  نشان داد كه در مدت يكسال 69سال 
حادثه  16حادثه در پابدانا و  41ميليون ساعت كار تعداد 

و در  8/04در پابدانا  1379اده و در نيزو رخ د در باب
نشان داد  69در سال  شدت حادثه. بوده 2/02همكار 

ازاي هر يك هزار ساعت كار انجام شده به طور متوسط  به
روز  99روز و در معدن باب نيزو  187 معدن پابدانا در

در معادن پابدانا، همكار،  1379 تلف شده است و در سال
روز  10 و روز 23روز،  58ب ترتي هجدك و باب نيزو به

  .بوده است
 (Halvani et al., 2010)  در تحقيقي ديگر تحت

بررسي علل حوادث ناشي از كار در كارگاههاي عنوان 
اجتماعي استان يزد در سال مين أتتحت پوشش سازمان 

كه بيشترين تعداد حادثه مربوط به  ندنشان داد ،1384
و همچنين ميانگين سني ) صددر 2/41(شهرستان يزد بوده 

باشد و بيشترين علت  سال مي 5/29ديدگان نيز  حادثه
بيشترين عضو  بوده و) درصد 8/20( قوطسحوادث 

  .باشند درصد مي 5/31انگشتان دست با  ديده حادثه
Malek et al., 2009)( بررسي الگوي حوادث  در

-88ناشي از كار در معدن كاران ايراني در فاصله سالهاي 
سن، سابقه حادثه شغلي، منطقه  ،در معادن ايران 1382

را كارگران  آناتوميكي آسيب و الگوي حادثه شغلي در
دست آمده  طبق نتايج به .دادند مورد تحليل توصيفي قرار

 كه ،سيب بودكوفتگي شايعترين الگوي آ خوردگي و پيچ
تفكيك الگوي . داشت ها قرار آسيب پس از آن شكستگي

ساله به طور توصيفي  10هاي سني  آسيب در گروه
چشمگيري را نشان نداد و اين اختالف از الگوي  اختالف
  .كرد داري پيروي نمي معني

2000) rsamany,uP( بررسي اثرات صدمات ناشي  در
 والد مباركه،توليد شركت ف از حوادث كار بر عملكرد
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 مورد 6900علت ، حادثه مورد 8779بين  از كه داد شانن
 مورد فقدان اطالعات 1100حادثه بي احتياطي كار بوده، 

مورد مربوط به وسايل بي  779مورد كار با دستگاه و  در
   .حفاظ بوده است

(Igor Potočnik et al., 2009) تجزيه و در بررسي
هاي  در جنگلگل جن عمليات تحليل شدت تصادفات در
 846مجموع از . 2005-1990ايالت اسلوونيايي در دوره 

صد و در 68در قطع  حادثهبيشترين مورد بررسي،  حادثه
در طول چوبكشي ين آن روز از دست رفته، و كمتر 20
بيشترين  .روز از دست داده رخ داده است 19صد و در 24

مختلف هاي  صدمات مستقيم ناشي از تماس با قسمت
با سطح  ،از دست داده روز 20صد و در 60ت درخ
 و روز از دست رفته 21صد و در 24هاوصخره هاسنگ

روز از  17 با صد از حوادثدر 6ديد تنها از قدرت ناشي 
كوفتگي شايعترين آسيب در . شود را شامل مي دست داده

، زخم صددر 56سكته مغزي  ،بودكار  حوادث ناشي از
 11يا فشار عضالني درصد و رگ به رگ شدن  19باز 
صدمات  وروز  5/20شدت جراحات اندام  ،صددر

   .دهد را نشان ميروز از دست داده  6/11 صورت
 (Klun & Medved, 2007)تحقيقي تحت عنوان در 

روپايي احوادث كشنده در جنگل در برخي از كشورهاي 
 واي  كار حرفه در تصادفات منجر به مرگ مقايسه ضمن

 5هاي  با دوره 2004 - 1980الهايطي س در اي غيرحرفه
آلمان، فنالند، سوئد و كرواسي  دادند كهنشان  ساله
 متر مكعب 000،000,1هر در حادثه ضريب  ينكمتر

 باالترين و اند هداشترا  از نظر مقدار برداشت ناخالص
اي اسلووني در  در كار غيرحرفه) 9.52(حادثه ضريب 

كار حرفه اي  در) 0.03(، كمترين 1994-1990طول دوره 
در  .بود )1999-1995(و فنالند ) 2004-2000(در سوئد  

حوادث منجر  ، بيشترين تعداد)2004-2000(آخرين دوره 
از . دبو ثبت شده 1 به مرگ در كار حرفه اي در سوئيس

مرگ و  ، بيشترين تعداد اي حرفهغير ردر كا سوي ديگر
كه رخ داده است،  )27/7(در اسلووني  ضريب حادثه مير

در همه  ،با اين حال. تقريبا پنج بار اتريش و سوئيس است

منجر به مرگ ضريب حادثه  كشورها روند رو به پايين از
كشور ترين  سوئد موفق كه اشاره كرد توان مي و شده است

به نصف ضريب حادثه در سوئيس و اتريش، . است
 كه در اسلووني هيچ پيشرفتي است، درحالييافته كاهش 

   .ده استمشاهده نش
(Wilhelmson et al.,2005)  در تحقيقي تحت عنوان

جنگلداري  عوارض بهداشت عمومي از حوادث در كار
 ؛)هاي غير صنعتي خصوصي جنگل انصاحب( خود اشتغالي

 بيمارستان مديريت حوادثنفر در  485سوابق جراحت 
Umeå را  2001 تا 1996 طي سالهايهاي پزشكي  مراقبت

طول كار جنگلداري خود اشتغالي به دليل صدمات در 
در طول  داد كهنشان  هدمآ دستب كردند؛ نتايجآوري  جمع

در مرخصي  درصد 29آن دوره، با توجه به جراحت، 
به طور  ،داشتند ؟عالئم مداوم درصد42استعالجي و 

از مرخصي استفاده روز  13متوسط هر صدمه منجر به 
  .بوده استساعت مراقبت  24استعالجي و 

Axelsson, 1998) (بررسي  تحقيقي تحت عنوان در
عمليات  مكانيزاسيون بر ايمني و بهداشت شغلي اثر

 اطالعاتدر سوئد با استفاده از  برداري جنگلها بهره
نشان حوادث اپراتورهاي اره برقي و اپراتورهاي دستگاه 

 ،بود 17و  63 حادثهضريب شدت  1990در سال  داد كه
درصد مكانيزاسيون در  73دهنده كاهش خطر  كه نشان

بين ( است هاي مبتني بر اره برقي بوده مقايسه با روش
  ).1990و  1970سالهاي 
  
  
  
  ها روش مواد و

  منطقه مورد مطالعه
صنعت چوب و كاغذ در سيس أتمنظور  به 1352در سال 

كشور با مشاركت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي وقت 
ن، شركت صنايع و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرا

شامل دو بخش جنگل و ) چوكا(چوب و كاغذ ايران 
به  1365گرديد و در سال سيس أتصنعت در استان گيالن 
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ت ئهيدليل تخصصي شدن كارها و بر اساس مصوبه 
وزيران، بخش جنگل از صنعت منفك و تحت عنوان 

  .شركت سهامي جنگل شفارود آغاز به فعاليت نمود
ش شركت جنگل هاي تحت پوش مساحت جنگل

هزار هكتار و در قالب  135حدود  شفارود در حال حاضر
باشد كه سطحي معادل  داري مي فقره طرح جامع جنگل 73
. شود هاي استان گيالن را شامل مي درصد از جنگل 24

ها با توجه به  برداري از جنگل حفظ، احياء، توسعه و بهره
ل شرايط اقتصادي و اجتماعي و با در نظر گرفتن اص

و   هاي تحت پوشش، تهيه از جنگل برداري مستمر بهره
داري، احداث هزاران  هاي جامع جنگل اجراي طرح

منظور دستيابي به منابع  هاي ارتباطي به كيلومتر شبكه راه
و نهايتاً ؛ كاري و احيايي جنگلي، انجام عمليات جنگل

هاي تحت پوشش  برداري صحيح و اصولي از جنگل بهره
مين أتار برداشت و افزايش توليد چوب و با هدف استمر

وظايف مهمترين بخشي از نياز صنايع سلولزي كشور از 
  .)سايت شركت شفارود( گردد شركت محسوب مي

آالت  توان انواع چوب از محصوالت عمده شركت مي
هاي مختلف شامل موارد زير را  صنعتي از درجات و گونه

آالت   چوب -2 هاي صنعتي انواع گرده بينه -1 :نام برد
كاتين و  -3 ...تبديلي نظير الوار، تراورس، تخته و 

  .چوب خمير كاغذ -5تيري و تونلي -4هيزم
حوادث  165اين تحقيق اطالعات ثبت شده از  در

تكميل  برگهاي فرم گزارش برابر 89 تا 85رخداده از سال 
حوادث نتايج . حادثه مورد بررسي قرار گرفته استشده 

علت  از نظر محل حادثه وآنها تفكيك  دي وبن بعد از طبقه
حادثه و نوع عضو حادثه ديده و شغل افراد حادثه ديده و 

  .تحليل قرار گرفت ساعت كاري مورد تجريه و
بررسي علل حوادث ناشي از كار، بسيار پيچيده 

علل آن را  بايدبراي مديريت بر حوادث . باشد مي
توان  ميرا علل بندي كرد كه در اين زمينه دو دسته  دسته

  :براي حوادث برشمرد
همانند انواع سوختگي، برخورد  داليل مستقيم) الف

  ... با مانع، سرخوردن، سقوط از ارتفاع و

همانند مشكالت خانوادگي و  داليل غيرمستقيم) ب
شغلي، سروصداي  شخصي، خستگي مفرط، عدم رضايت

 ل درآهنگ نامتعادل انجام كار، روابط انساني نامتعاد ،زياد

  .(Zahedi, 1997) ...محيط كار و 
 علل مستقيم اين تحقيق در
شده بندي  طبقه به شرح زيرحادثه 
  :است

ايست كه در آن  حادثه :وسيله يكبا ضربه خوردن  -1
كارگر به طور غيرمنتظره از ناحيه يك شي يا ماده متحرك،  

گيرد و تصادم با يك وسيله نقليه،  مورد ضربه قرار مي
ت زير ضربه چكش، رفتن يك شيء خارجي رفتن انگش

  .در چشم، ريزش سنگ در برخورد با كارگر
ايست كه در آن هميشه يك كارگر در  حادثه :تصادم -2

كند  ضمن انجام حركتي با يك شيء يا ماده برخورد مي
  ).توجه نمائيد در اينجا كارگر در حال حركت است(
هنگامي : در، روي، بين، مثال )گير كردن( گرفتار شدن -3

كه پاي يك كارگر بين چند تخته شكسته كف كارگاه گير 
  .نمايد

ها، در ضمن افتادن  بسياري از سقوط: سقوط از بلندي -4
: دهد، براي مثال تر رخ مي از سطحي بلند به سطحي پايين
  .سقوط از داربست، سقوط از پله

حوادث دربرگيرنده افتادن، آنهايي هستند كه : افتادن -5
زيرپا و افتادن  ا لغزيدن، سرخوردن، خالي شدنمرتبط ب

  .باشد تراز مي ناگهاني در سطح هم
كارگران به هنگام حمل  : فشار يا تقالي بيش از حد -6

كردن، كشيدن، هول دادن اشياء يا مواد، بدن خود را 
هاي جسماني  متحمل فشار يا تقاليي بيش از توانايي

  .نمايند مي
از اين نوع در نتيجه تماس  اي صدمه: تماس الكتريكي -7

دار، به وجود  با جريان برق يا هر دستگاه يا تجهيزات برق
  .آيد مي

شرايطي است كه در نتيجه تماس بخشي از : سوختگي -8
ماده و سطح داغ ايجاد  بدن با يك جرقه، شعله باز، يا

  .شود مي
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 :تعريف ضريب تكرار حادثه
Frequency Rate (F.r)   

افتاده در مدت يك سال در يك  تعداد حوادث اتفاق

ازاي يك ميليون ساعت كار ضريب تكرار  كارگاه را به
اين ضريب بيشتر باشد تعداد  و هر چه؛ نامند حادثه مي

  حوادث باالتر خواهد بود
  

                                           1000000 x تعداد حوادث                                   
  ضريب تكرارحادثه                              -----------------------------------------  =      

                                جمع كل ساعت كارگران در يكسال                                      

 :تعريف ضريب شدت حادثه  
(S.r) Severity rate  

ثر حوادث اتفاق افتاده در تعداد روزهاي تلف شده در ا

ازاي يك ميليون ساعت  طول يك سال در يك كارگاه به
 .نامند كار را ضريب شدت حادثه مي

  
                                           1000000 x تعداد حوادث                                   

  ضريب تكرارحادثه                              -----------------------------------------  =      
                                جمع كل ساعت كارگران در يكسال                                      

  
  ضريب شيوع حادثه

  .سنجد نسبت به تعداد كارگران مي اين ضريب تعداد كل حوادث را
 

1000 x تعداد حوادث در يك سال        
  حوادث  ضريب شيوع                             -----------------------------------------  =      

                                متوسط تعداد كارگران در يكسال                                      
  

نشانگر وضعيت بد  باال بودن هر يك از سه ضرايب فوق
  .ايمني است

  
  نتايج

مورد حوادث، داشتن يك سيستم ثبت و  براي تحقيق در
اين سيستم بايد به . مستند سازي خوب، ضرورت دارد

اي عمل نمايد كه حقايق اساسي در مورد يك حادثه  گونه
كار . هم شكل ثبت گردد بدون نقص و به سرعت، و

به از  تحقيق و تحليل در مورد تمامي حوادثي كه منجر
شده يا ايجاد صدمات از كار دست رفتن يك روز كاري 

حوادثي كه ويژه  بهشوند مورد تحقيق قرار گيرند،  منجر مي

به كرات در يك منطقه كاري يا عملياتي به وقوع 
كه يا اينكه دسته خاصي از اين گونه حوادث،  ند،پيوند مي

  .فراواني بااليي داشته باشد
هنده اين است كه در  نشان 1ضريب حادثه در جدول

. ميليون ساعت كار چند حادثه رخ داده استازاي يك 
كنيد كمترين  همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي

يك  حادثه در 11تقريباً  89سال به ضريب حادثه مربوط 
باشد و بيشترين حادثه مربوط به  ميليون ساعت كار مي

حادثه در يك ميليون ساعت كار  20يعني  87سال 
رين تعداد نيرو كار اين در حاليست كه بيشت ،باشد مي

  89و كمترين آن مربوط به سال  85مربوط به سال 
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  .باشد مي
سير  1385سال  ازنتايج نشان داد كه شيوع حوادث 

 با 1387كه اوج آن در سال گيرد به خود ميصعودي 

طي سير نزولي  1388سال  ازو  مورد در هزار 29/45
كاهش  مورد در هزار 71/25به  1389كه در سال ، نموده
  .يابد مي

  
  ضريب حوادث در شركت سهامي جنگل شفارود در طي دوره مورد مطالعه -1جدول

 سال تعداد پرسنل برداريتعداد پرسنل بهره تعداد حاثه حادثه ضريب  ضريب شيوع حادثه
91/41  06/18   43 700 1026  1385 
96/42  26/18   40 620 931  1386 
29/45  72/19 39 600 861  1387 
48/29 75/12  24 550 814  1388 
71/25  96/10  19 550 739  1389 

  
 علت حوادث در شركت سهامي جنگل شفارود در طي دوره مورد مطالعه -2جدول

 درصد جمع كل 1389 1388 1387 1386 1385 علت حادثه
 12 20 3 566 افتادن
 22 36 3 711105 تصادم

 10 16 6 3322سقوط از بلندي
 2 4  121 سوختگي

 43 71 211713155ضربه خوردن به وسيله
 9 14 2 6241فشار يا تقالي بيش از حد

 2 4  112بينروي،گرفتار شدن در،
 100 165 4340392419  جمع كل

  

  
  برداري از جنگل علت حادثه در طي دوره مورد مطالعه در عمليات بهره -1شكل
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كنيد ضربه خوردن  اهده ميمش 1شكل همانطور كه در
درحوادث  و تصادم بيشترين سهم رامختلف  يلاوس اب

برداري  بهره تكاري در طي دوره مورد مطالعه در عمليا
درصد از حوادث  43كه  طوري به ،از جنگل داشته است

درصد ناشي از  22يل و اوس ادر اثر ضربه خوردن ب
ر اث د دردرص 10واثر افتادن  درصد در 12تصادم و 

درصد براثر فشار و تقالي بيش از  9قوط از بلندي و س
بقيه عوامل سهم كمتري را به خود اختصاص  حد و

  .دادند
  

  بررسي محل وقوع حوداث
درصد  46دهد كه  هاي وقوع حادثه نشان مي بررسي محل

 13، درصد در حوزه شفارود 27دفتر مركزي و  حادثه در
 و اسالم هراي  درصد در حوزه شاندرمن و حوزه جلكه

  .)2شكل(  باشد ميدرصد  7كدام 

  
  محل وقوع حوادث در شركت سهامي جنگل شفارود در طي دوره مورد مطالعه -3جدول

  حوزه شفارود  حوزه شاندرمن  اي حوزه جلكه  اسالم  دفتر شركت  محل وقوع
  45  22  12  11  75  تعداد
 27 13 7 7 46  درصد

ا، تأسيسات مورد،  7مورد، حمل ونقل  5اداري  - 3مورد  4انبار -2مورد  51تعميرگاه سنگين  - 1: (دفتر شركت شامل
  .)2، يارد 2، لوله زني3ايمني 

  

  
  محل وقوع حوادث در طي دوره مورد مطالعه -2شكل

  
  بررسي شغل افراد حادثه ديده

بررسي فعاليت كنيد  مشاهده مي 3همانطور كه در شكل
 عاليتنوع ف 3تحت كارگران كه دهد  شركت نشان مي

حصاركشي،  كاري، شامل جنگل توسعه و احياء -1 شامل
جنگل شامل  برداري بهره -2 ،حفاظتيو  بذرپاشي
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كه دو گروه  خدمات پشتيباني -3 و راهسازي، چوبكشي
درصد مجروحين  58كه ، هستند؛ كنند پشتيباني مي فوق را
 13 و خدمات پشتيباني درصد 29 ،برداري بهرهبه مربوط 
  .باشد مي توسعه و ياءاحشامل  درصد

برداري  ثه در واحد بهرهدبيشترين مشاغل مورد حا
و در  ،چوكربند بودند و جنگل، رانندگان، اره موتورچي

 در و  ،جوشكار و مكانيك خدمات پشتيبانيواحدهاي 
  .باشد قرقبان مي توسعه و احياءواحدهاي 

  
  شركت شفاروددر  1389لغايت  1385تعداد حوداث به تفكيك واحد فعاليت در طي سال  -4جدول

 جمع كل 1389 1388 1387 1386 1385نوع فعاليت واحدها 
 22 2 2 4 8 6  توسعه و احياء
 95 14 14 26 23 18 برداري بهره

 48 3 8 9 9 19 خدمات پشتيباني
 165 19 24 39 40 43  جمع كل

  

  
  لعهدرصد حوداث به تفكيك واحد فعاليت در طي دوره مورد مطا -3شكل

  
هاي  وداث بر حسب قسمتبررسي جراحات ناشي از ح

  مختلف بدن
توزيع جراحات ناشي از حوادث در طي دوره مورد 

وي قسمتهاي مختلف بدن كه در معرض خطر ر مطالعه بر
همانطور  .باشد مي 5و جدول 4شكلاند بشرح  قرار گرفته

 فرمائيد بيشترين جراحات به پا و دست و كه مالحظه مي

درصد  21و 27و 44ترتيب  وارد شده كه به و سر باالتنه
درصد كمتري داشتند كه در اين  ها باشد و ساير قسمت مي

بين به بعضي از اعضاي بدن نسبت به ساير اعضا بيشتر در 
 صورت، ،چشم ،تسدشامل داشتند كه  معرض خطر قرار

 15 و 18، 19، 21، 41ترتيب  بهو پا  ها ستون مهره كمر و
  .اشته استجراحت دمورد 
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 هاي مختلف بدن در طي دوره مورد مطالعه  جراحات ناشي از حوداث بر حسب قسمت -5جدول

  باالتنه دست وگردنسر نام عضو
 قفسه سينه ها كمر و ستون مهره كتف-شانه  ساعد و ارنج دست گوش چشم صورت سر

  8  18  7 7 41 2 21  19  8  مورد
 

  پا مچ پا ساق پازانو و ران گن ول   اظهار نشده پايين تنه نام عضو
  11  15 8 11  5  مورد

  
  .رسانده بودندآسيب به بدن  بيش از دوعضو قيده شده در جدول، مورد از حوداث به 21

  

  
  هاي مختلف بدن در طي دوره مورد مطالعه جراحات وارده به قسمت -4شكل

  
 به تفكيك ماه و سال 1389لغايت  1385تعداد حوداث شركت شفارود در طي سال  -6جدول

سال 
  حادثه

 جمع كل ماه وقوع حادثه
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 

1385  2 5 3 1 10 2 1 5 3  5  5  1  43  
1386  2 4 2 1 1 7 6 3 2  4  8    40  
1387  3  6 4 1 8 3 2 4  2  4  2  39  
1388   6 2 3 2 1 3 3 1    1  2  24  
1389  1 3 3 1  1 1 4 2  2    1  19  

  165  6 18 13 12 17 14 19 14 10 16 18 8  جمع كل
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 به تفكيك سن و سابقه كار حادثه ديده 1389لغايت  1385تعداد حوداث شركت شفارود در طي سال  -7جدول
دامنه سن در زمان 

  حادثه
 جمع كل   دامنه سابقه كار

 اظهارنشده 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
20-24  2           2  
25-29  3           3  
30-34  2 1 1         4  
35-39  3 1  3 2       9  
40-44  1 2  19 20       42  
45-49  1  1 11 24 9  1  2  49  
50-54  2   6 12 10  2  1  33  
55-59     2 13 5  1    21  
  2      2       به باال 60

  165  3  4  26 71 41 2 4 14  جمع
  

  شركت شفاروددر  1389لغايت  1385تعداد حوداث به تفكيك مبلغ و تعداد درمان در طي سال  -8جدول
سال 
  حادثه

  هزينه هاي درمان ثبت شده تعداد مرحله درمان
  مبلغ هزينه تعداد پرونده جمع اظهار نشده به باال5 4 3 2 1

1385  36 2 3   2 43  36  10534349  
1386  19 11 4   6 40  31  17718755  
1387  13 6 3 1 4 12 39  26  38107411  
1388  14 2  2 1 5 24  18  15185926  
1389  5 7 2 1  4 19  18  80226558  

 161772999  129  165 29 5 4 12 28 87  جمع كل
  

  شركت شفاروددر  1389لغايت  1385تعداد حوداث به تفكيك ساعت وقوع در طي سال  -9جدول
 جمع كل 1389 1388 1387 1386 1385 دامنه ساعت وقوع

7-8 1 2 1 3    7  
9-10 4 5 9 4  5  27  
11-12 3 5 8 5  4  25  
13-14 2 3 13 8  5  31  
15-16 3 2 5 2  3  15  
17-18    1    1  

  3  1   2   به باال-19
  55  1  1 1 23 30 اظهار نشده
  165  19  24 39 40 43 جمع كل
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- 40كار در بين كارگران هنگام بيشترين ميزان حوادث 
 ،درصد 54/25 ترتيب با به  54-50و 49-45و سال  44
  ).7جدول( باشد درصد مي 20و درصد 69/29

  
  بحث
هاي اين پژوهش نشان داد كه ضريب تكرار حادثه و  يافته

شيوع حادثه در شركت سهامي جنگل شفارود نسبت به 
در تحقيقي تحت  )Adle, 2001 ajikT & (هاي  يافته
در پيشگيري از  (S.A) بررسي نقش بازرسي ايمني عنوان

آجر ماشيني ساز مايه  حوادث ناشي از كار در كارخانه
در سالن توليد كه نشان داد ) واقع در اطراف تهران(

 43بيشترين ضريب تكرار حادثه  68كارخانه در سال 
  .مورد در هزار بود 447يوع حادثه مورد و ميزان ش

در بررسي  (Khodabandeh shahraki, 2001)هاي يافته
 اي شيوع حوادث ناشي از كار در كارگران زغال مقايسه

 و در تحقيقات  4/66شيوع حوادث  ،سنگ استان كرمان

(Axelsson,1998)مكانيزاسيون بر ايمني و  در بررسي اثر
 در سوئد برداري جنگلها بهرهبهداشت شغلي عمليات 

حوادث و خطرات بهداشتي ضريب شدت كه نشان داده 
در  براي اپراتورهاي اره برقي و اپراتورهاي دستگاه

همچنين نتايج نشان  ؛بود 17و  63 ترتيب به 1990سال
كار در بين هنگام دهد بيشترين ميانگين حوادث  مي

ساله شركت شفارود اتفاق افتاده كه  44-40كارگران 
 ،باشد باال ميشده كارگران ساير تحقيقات انجام به نسبت 

كارگران شفارود از سابقه بيشتر علت آنهم اين است كه 
گلداري شغل پر خطر و كار باال برخوردار بوده و شغل جن

   .نيازمند تجربه باالست
درصد  58دهد كه  بررسي نتايج تحقيق نشان مي

برداري قطع و چوبكشي  صدمات مربوط به قسمت بهره
 ,.Igor et al(هاي  رخ داده است كه اين نسبت به يافته

 - 1990هاي ايالت اسلوونيايي در دوره  در جنگل )2009
هاي  دثه در فعاليتضريب حا. كمتر بوده است 2005

برداري در جنگل شفارود در دوره مطالعه  مربوط به بهره

در  72/19و  حداكثر  1389در سال  96/10بين حداقل 
كه براساس مطالعات در  درصورتي ؛بوده است 1388سال 

رسيده  9.52 كشورهاي اروپايي اين ضريب به حداكثر
ران به است و اين اختالف بيشتر به دليل عدم آشنايي كارگ

برداري در  مسائل ايمني و مكانيزه نبودن سيستم بهره
  . باشد جنگل مي

با توجه به نتايج تحقيقات و جراحات ناشي از حوادث 
استفاده از وسايل حفاظت ، )5جدول( بدن يبر اعضا

علل حوداث قيد شده  فردي با توجه به ماهيت خطرات و
نظور م بهبنابراين  .باشد الزم و ضروري مي 2در جدول

بكارگيري لوازم حفاظت فردي  ،پيشگيري از حوادث
عنوان يك اقدام اساسي ايمني محيط و پيرامون كارگر  هب

عنوان  هباشد و لوازم حفاظت فردي ب ضروري ميو الزم 
ابزار كار تلقي شده كه بدون آن پرداختن به شغل مورد 

بيشترين به اينكه نظر هرحال،  به. نظر غيرممكن است
بكارگيري وسايل  ،چشم، پا و دست وارد شدهصدمات به 

حفاظت فردي زير باعث كاهش جراحات و تأمين شرايط 
عينك شامل ( ايمني براي افراد حادثه ديده خواهدشد

  .)ايمني و كفش كار و زانوبند
  

  پيشنهادها
با مشكالت و موانع همواره حفاظت ايمني و بهداشت كار 

همانند  يكالتمشكه  طوري به ،زيادي همراه بوده است
كمبود اطالعات و دانش فني، فقدان فرهنگ و فرهنگ 
سازي ايمني فردي، عملكرد ضعيف واحدهاي متولي امر 
حفاظت ايمني و بهداشت محيط يكي از موانع و مشكالت 

عدم رعايت باشد؛ البته  در اين زمينه مي جدي
منظور افزايش  توسط كارگران به ياستانداردهاي ايمني فرد

كار و مهيا كردن شرايط هنگام يمني فرد در حفاظت ا
مطلوب براي بهبود وضعيت حفاظت ايمني و بهداشت 

 .بازرسي كار استاستانداردها بر عهده مسئوالن كار با 
با توجه به نتايج كلي حاصل از بررسي، بنابراين 
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  :توان بشرح زير ارائه نمود مي هاي زير راپيشنهاد
ا حادثه رخ داده مشاغلي كه بطور مكرر در آنه -1

براي اين منظور قبل از اين  ،آناليز ايمني شغلي تهيه گردد
شغل  ،كه خطرات يك شغل مورد شناسائي قرار گيرد

. مورد نظر بايد به مراحل مختلف انجام كار تجزيه گردد
شود كه در آن مرحله  در هر كدام از مراحل شرح داده مي

كلماتي از  شود و هر مرحله با چه كاري انجام داده مي
. شود شروع مي.... قبيل برداشتن، باز كردن، بلند كردن و 
ها، مسئوليت انجام  سرپرستان ايمني و مسئولين قسمت
توان  براي اين كار مي. آناليز ايمني شغلي را به عهده دارند

از افرادي كه مسئوليت انجام شغل را بر عهده دارند و 
هستند نيز كمك  داري تجربه يا دانش كافي در اين زمينه

  .گرفت
تالش بر كاهش حوادث در اثر استفاده ابزارآالت  -2

  .كاري و فردي
بهداشتي از  ترويج و آموزش مسائل حفاظت ايمني و -3

  .شروع قطع درختان تا اتمام كار
  

  منابع مورد استفاده
References  
- Alhani, F., Ghods, A.A., Anosheh, M. and Kahoei, M., 

2009. Epidemiology of occupational accidents in 
Semnan. Journal of Semnan University of Medical 
Sciences, 10(2): 95-100. 

- Axelsson, S.A., 1998. The mechanization of logging 
operations in Sweden and its effect on occupational 
safety and health. Journal of Forest Engineering, 
9(2): 25-31. 

- Halvani, G., Fallah, H., Barkhordari, A., Khoshk 

Daman, R.., Behjati, M. and Koohi, F., 2010. A 
survey of causes of occupational accidents at 
working place under protection of Yazd Social 
Security Organization in 2005. Iran Occupational 
Health Journal, 7(3):22-29. 

- Iqor Potonik, I., Pentek Tibor, P. and Poje, A., 2009. 
Severity analysis of accidents in forest operations. 
Croatian Journal of forest Engineering, 30(2): 171-
184) 

- Klun, J. and Medved, M., 2007. Fatal accidents in 
forestry in some European countries. Croatian 
Journal of Forest Engineering, 28(1):55-62 

- Khodabandeh shhrki, C., 2001. Comparison of the 
incidence of occupational accidents in coal workers 
Kerman province in the years 1369 and 1379. 
Fourth International Conference on Safety, Health 
and Environment in Mines. Available from: 
http://www.ngdir.ir/Papers/PPapersDetail.asp?PID
=11995. Accessed 30 August 2013. 

- Malek, M., Mohammadi, S., Aghilinejad, M., Attarchi, 

M.S., Rahimpour, F. and Alizadeh, S., 2011. 
Assessment of Occupational Accidents Pattern in 
Iranian Miners, Occupational Medicine, 1: 28-33. 

- Pursamany, A., 2000. Investigation on effects of 
injuries caused by job accidents on production 
productivity of Mobarakeh Steel Company. MSc 
thesis, Faculty of Industry Engineering, Najaf 
Abad Azad University, Esfahan, I.R. Iran. 

- Tajik, R. and Adle, J., 2001. Evaluation of safety audit 
in accident prevention. Ilam University of Medical 
Science.8-9(29-30)42-48 

- Zahedi, SH., 1997. Industrial relations. Academic 
Publishing, Tehran, 176 p. Available from: 
http://www.shafaroud.com/farsi/pages/history.htm. 
Accessed 15 September 2013. 

- Wilhelmson. E., Staal Wästerlund, D., Burström, 
L., and Bylund, P.O., 2005. Public health 
effects of accidents in self-employed forestry 
work. Small-scale Forestry Economics, 
Management and Policy, 4(4): 427-436. 

 



Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 21  No. 2,  2013 356 

 Forest duShafaro at logging forest by caused accidents humanInvestigation on 
Corporation Company during 2006 till 2010 

  
M.B. Khodaei1*, A. Eghtesadi2 and E. Barrani3 

1*- Corresponding author, Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran. 
Email: khodai@rifr-ac.ir 

2- Assistant Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran. 
3- Labour Inspection Expert, Cooperation, Social Welfare and Labour Office of Mianeh Township, I.R. Iran. 
Received: 18.09.2012    Accepted: 08.04.2013 
 

Abstract 
This research was done in forests under the Shafaroud Forest Company in Guilan province of I.R. Iran during 
2006 to 2010, using questionnaires and incident report forms. Results showed that incidence of accidents 
increased from 2006 to 2008 (45.29 cases per thousand) and decreased from 2009 to 2010 (25.71 cases per 
thousand). The Lowest and the highest values of the accident coefficient were 11 (2010) and 20 (2008) cases per 
million, respectively. The percentage of accident incident locations at central, Shafaroud, Shanderman, lowlands 
and Asalem sites were 46, 27, 13, 7 and 7, respectively. The greatest job accidents at forest logging units, related 
to drivers, chainsaw worker, and chokeman, at support service units related to welder and mechanic, and at 
restoration and development units related to forest guard. Results showed that main causes of the events are due 
to striking different things (43%), accidents (22%), falling (12%), falling from high object (10%), high extent 
stress and action (9%) and other factors (4%). Some of the organs are subject to more risks than the others, 
including hand, eye, face, back, spinal column and leg (41, 21, 19, 18 and 15 cases, respectively). Application of 
personal protective equipments as main safety effort and standard machinery and working equipments in order to 
prevent accidents, can reduce injuries and provide safe conditions for workers. 
 
Keywords: incident report form, analysis of the experience, incidence of accident, incident location, business 

units, job 


