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توجه به حوادث و بررسي علل و عوامل آن يكي از راهكارهاي مديريت بهداشت ،ایمنی و محيط زيست جهت كاهش حوادث پيشرو است .با توجه به طرح اعمال و
شرايط ناايمن بهعنوان يکی از موارد مهم در سيستم گزارش اعمال و شرايط ناايمن ،در اين پژوهش پتانسیل خطرات بر اساس تعداد خطرات مربوط به اين اعمال و شرايط
تقسيمبندی شده است .در مقاله  ی حاضر پس از تحليل نتايج در بين انواع خطرات ايمنی ،خطر سقوط از ارتفاع بهعنوان مهمترين پتانسیل خطر اين سيستم مشخص شد و سایر
عوامل در ردههای بعدی قرار گرفتند .در خصوص پتانسیل سایر خطرات ،بهداشت مواد غذايی و بهداشت کارکنان از اهميت ويژهای برخوردار است .رعايت موارد مربوط
به ايمنی کار با ماشينآالت در ارتفاع ،پاك كردن سطح دكل از ضايعات ،استفاده از كفپوشهاي ايمني مناسب ،شناسايی مواد و مکانهای قابلاشتعال ،جلوگيری از نشت
دستگاهها ،رعايت مسائل مربوط به مواد غذايی و ايجاد شرايط مناسب رفاهی کارکنان جهت كاهش حوادث دکلهاي حفاري دریایی ضروري است.
خطر ،دکل حفاری ،مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ،سیستم گزارشدهی اعمال و شرايط ناایمن
مقدمه

صنعت حفاری که از آن بهعنوان همزاد و یار صنعت نفت یاد میشود را
میتوان بهعنوان پایه و تکیهگاه صنعت نفت و گاز معرفی کرد .با گذشت
نزدیک به یک قرن از عمر این صنعت در کشور ،امروزه حفاری در چاههای
 250تا  7000متری برای دستیابی به مخازن نفت و گاز را در مقابل داریم
که این پیشروی موجبات پیشرفت در صنعت نفت را نیز فراهم کرده است.
نیاز روزافزون بازارهای جهانی به نفت و گاز و همچنین توجه به این امر که
در کشور ما صنعت حفاری بخش زیادی از تولید ناخالص ملی را تشکیل
میدهد پیشرفت این صنعت را برای شرکتهای نفتی به نوعی اجبار تبدیل
کرده که عواملی مثل س��رمایهی کافی ،نی��روی متخصص ،مدیریت آگاه
و س��ایر ش��رایط محیطی نیز در روند هرچه س��ریعتر این پیشرفت دخیل
3
هستند .یکی از مقولههای مهم در پیشرفت این صنعت مبحث HSE-MS
اس��ت .با توجه به اینکه نیاز به ایمنی ،اعم از ایمنی جانی و ش��غلی یکی از
نیازهای اولیه انسان است میتوان گفت که رعایت اصول و ضوابط ایمنی
در مراکز کار و فعالیت مبانی تأمین امنیت مدنظر را تش��کیل میدهد .طبق
آمار اعالم شده ميزان بروز حوادث شغلي در كشورهاي مختلف جهان در
صنايع گوناگون نس��بتاً زیاد بوده و با گذشت زمان همچنان رو به افزايش
است؛ بهطوري كه ساالنه حدود  250ميليون حادثهی شغلي منجر به جرح
و  300هزار حادثهی شغلي منجر به مرگ در جهان رخ ميدهد [ .]1ميزان
حوادث ش��غلی در كشور ما س��االنه حدود  14هزار مورد است كه درصد
زيادی از آن مربوط به كاركنان صنايع میباش��د [ .]2صنعت حفاری يکی
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از پرخطرترين صنايع جهان بهشمار میآيد که بهدليل عدم توجه به نکات
ايمنی ،خطای انسانی و کمبود آموزش مناسب حوادثی در آن رخ میدهد
که گاهی بسيار دلخراش است.
مهمترين بخش از برنامهی ايمني ،بهداش��ت و محيط زيست در صنايع
باالدستی نفت و گاز از جمله صنعت حفاری شناسايي خطرات و حوادث
است که در واقع موتور سيستم محسوب ميشود .بايد خطرات را شناسايي
کرد تا بتوان راه مقابله و حذف آنها را پيش��نهاد داد [ .]3در صنعت حفاری
نگرش استراتژي  HSEبه حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط
و افزايش آثار مطلوب آن با تأمين ايمني همهجانبهی کارکنان ،تجهيزات،
تأسيس��ات و بهصفر رساندن حوادث و آسيبهاست .مقولههاي بهداشت،
ايمني و محيط زيست بهطور جداگانه طي سالهاي متمادي در صنعت نفت
مطرح بوده اما نگاه امروز نگاهي نو ،سيس��تماتيک و همهجانبه تحت يک
مديريت واحد است .با توجه به لزوم رعايت موارد مختلف  HSEاين مقاله
به نقش سيستم گزارش پتانسيل خطرات در جلوگيری از حوادث پيشرو
در يک دکل حفاری دريايی پرداخته است.
 -1سابقهی سیستم گزارش اعمال و شرایط ناایمن در مدیریت HSE

از  1885مباحث بهداش��ت و ایمنی با یکدیگر مطرح ش��دهاند .مباحث
ایمن��ی پس از انقالب صنعتی بهدالیل افزایش آمار مرگ کارگران مطرح
گردید .مس��ائل محیط زیس��تی نیز بعد از انقالب صنعتی بهوجود آمده و
به ش��کل حادی مطرح ش��د .همچنین بهدلیل ش��رایط و س��نگینی کار در
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معادن زغالسنگ و افزایش بیماریهای ناشی از کار بین کارگران ،بحث
بهداشت نیز مطرح گردید و در گام بعدی ارتباط بین بیماری و وقوع حادثه
کش��ف ش��د .در آمريكا از  1969ادارهی ايمني با عنوان دپارتمان پرسنلي
تأسیس گردید .در اواس��ط دههی  70ميالدي تقاضا براي ارائهی خدمات
ايمني بهش��كل چشمگيري افزايش يافته و جايگاه سازماني آن در معاونت
قائممق��ام اداري ق��رار گرفت .در این مدت دپارتمان مديريت ريس��ك و
ايمني تش��كيل ش��د كه اطالعات اوليهی خود را از بازرسي محيط كار و
كميتههاي مديريت ريسك و ايمني دريافت میكرد و مهمترين وظيفهی
آن پيشگيري و كنترل تلفات و ضايعات بود .مأموريت این دپارتمان مطابق
قوانين س��ازمان بهداشت و ایمنی شغلی انجام ميش��د .دپارتمان بهداشت
(صنعتي-محي��ط) در  1970از ادغ��ام دپارتمانه��اي بهداش��ت صنعتي و
بهداش��ت محيط زيس��ت ايجاد و در  1979موضوع سمشناس��ي نيز به اين
دپارتمان اضافه گردید .از  1995در اثر ادغام سایر رشتههاي دانشگاه با اين
رش��ته ،با گنجاندن رشتهی تغذيه در دپارتمان  ،HSEدر آمريكا دپارتمان
علوم بهداشت محيط به نظامی يكپارچه تبديل شد .با تأسیس واحد HSE
در ش��رکتهای بزرگ نفت و گاز دنیا از جمله ش��ل ،توت��ال ،بیپی و ...
سیس��تم گزارشده��ی اعمال و ش��رایط ناایمن جهت جلوگی��ری از بروز
خطرات در واحد  HSEاین شرکتها راهاندازی گردید [.]4
در کشور ما مبحث  HSEحدود یک دهه پیش با حضور شرکتهای
ب��زرگ نف��ت و گاز دنیا از جمله ش��رکت توتال فرانس��ه در پروژههای
بزرگ ملی و ب��ا الگوبرداری از فعالیت این ش��رکتها بهطور جدی در
دستور کار وزارت نفت قرار گرفت .در  1380با تأکید وزير نفت مبني بر
استقرار سيستم مديريت  HSEدر اين وزارتخانه ،شوراي مركزي نظارت
بر ايمني و آتشنش��اني ،نس��بت به انتخاب و ترجم��هی خطوط راهنماي
نظام مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست تدوين شده توسط انجمن
بینالمللی تولیدکنندگان نفت و گاز همت گمارد .ش��ركت ملي نفت
اي��ران با الهام از مدل  HSEطراحي ش��ده در ش��ركت ش��ل ،نس��بت به
تدوين اين اس��تاندارد در مجموعهی خود اقدام ک��رد .در ادامه هر يك
از ش��ركتهاي زيرمجموعهی وزارت نفت (اعم از ش��ركتهاي اصلي
نفت ،گاز ،پتروش��يمي و پيمانكاران فرعي) با استفاده از خطوط راهنماي
تدوين شده در سطح بينالمللي نسبت به اجراي مدل  HSEاقدام کردند.
با ش��کلگیری این واحد ،از  1386در برخی ش��رکتهای نفتی ،فعالیت
واح��د  HSEمربوط به سیس��تم گزارشده��ی اعمال و ش��رایط ناایمن
بهعنوان یک مبحث مهم آغاز شد [.]5
 -2سيستم گزارش اعمال و شرايط ناايمن

در گذشته برنامههاي بهداشت ،ایمنی و محیط زيست معموالً بر اساس
بررس��ي و كنترل حوادث ،پس از رخدادن آنها بود و در واقع براي فعال
ش��دن سيستم  HSEباید حادثهای رخ میداد تا بتوان با توجه به نتايج آن

از بروزحوادث مش��ابه پيش��گيري کرد .اين روش دو عيب بسيار بزرگ
داشت .نخست اينكه بايد در بدو امر حادثهاي اتفاق ميافتاد و دوم آنكه
ِ
حوادث قابلقبول و قابل پيشگيری ميسر نميشد .امروزه فلسفهی
شناسايي
 HSEتأكيد بر دس��تيابي به س��طح قابلقبولي از ايمني در تمامی امور
و ارزيابي خطرات قبل از تحميل خس��ارت است .در حقيقت قلب ايمني
يك سيس��تم ،تجزيه و تحليل خطر بهمنظور پيشگيري از حوادث و وقوع
مجدد آن اس��ت که اين امر جز با دريافت و شناس��ايي پتانسيل خطرات،
دس��تيافتني نخواهد بود .فرم گزارش اعمال و شرايط ناايمن که به فرم
 4 STOPمعروف است برای شناسايی مخاطرات در مراحل اوليه طراحی
ش��ده و منجر به رفتار و فرهنگی خواهد ش��د که س��بب میشود در يک
س��ازمان مقولهی بهداشت ،ایمنی و محيط زيس��ت جزء فرهنگ کاری
آن مجموعه بهش��مار آيد .در واقع اين سيس��تم روشی برای جمعآوری
اطالعات در مورد پتانس��یل خطرات ي��ک محيط کاری و تصميم جهت
بهبود اين پتانسیل است .اين سيستم ،مشارکت تمامی کارکنان در سطوح
مختلف س��ازمان را میطلبد .در اين راس��تا موارد مش��اهده شده توسط
افراد در فرم مخصوص اين سيس��تم ثبت ،به واحد  HSEارس��ال شده و
بهصورت رس��می ثبت میگردد و تا رفع کامل موضوع پيگيری میشود.
اين موارد شامل موارد غيربهداشتی ،اعمال ناايمن ،شرايط ناايمن ،موارد
زيس��تمحيطی و  ....اس��ت .با اين رويکرد که اعمال و شرايط ناايمن و
موارد بهداش��تی و زيس��تمحيطی از عوامل اصلی ايجاد خطر برای جان
افراد در يک دکل حفاری دريايی بهشمار میروند ،اين موارد در سيستم
ذکر شده بهصورت زير تقسيمبندی میشوند.
 -1-2موارد ايمنی

شرايط ناايمن شرايطی است که از لحاظ ايمنی نامطلوب بوده و فعاليت
در اين ش��رايط بالقوه زمينهس��از بروز حوادث خواهد بود .اين شرايط در
محيط کار منجر به صدمات جانی يا مالی خواهد ش��د .کار انجام شده در
اين ش��رايط ،ناايمن بوده و باعث افزايش ريسک حوادث خواهد شد .در
تمامی صنايع بهخصوص صنعت نفت کارهای ناايمن باعث ايجاد خسارات
جبرانناپذيری ميشود .بر اساس نظريهی هنريچ  88درصد حوادث ناشی
از کارهای ناايمن در محيط کار است.
 -2-2موارد بهداشتی

موارد غيربهداشتی شامل ش��رايط غيربهداشتی مشاهده شده يا کارهای
غيربهداشتی است که توسط فرد انجام میگيرد .آلودگیهای تهديدکنندهی
سالمت میتواند عالوه بر ايجاد بيماری در فرد ،سبب همهگيری بيماریها
در محيط کاری شود .مواد غذايی و اماکن از جمله مواردی هستند که در
اين سيستم از لحاظ موارد بهداشتی در يک دکل حفاری مورد توجه قرار
میگيرند.
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 -3-2موارد زيستمحيطی

 -1-3پتانسيل خطرات ايمنی

آلودگیهايی که ممکن است در محيط کار سبب آسيب محيط زيست
شوند بهعنوان موارد زيس��تمحيطی اين سيستم معرفی میشوند .اين نوع
آلودگیه��ا که در آب ،خاک و هوا تأثيرگذارن��د عالوه بر صدماتی که
به گياهان و جانوران وارد میکنند ،بر سالمتی انسان نيز مؤثر خواهند بود.
طيف گس��تردهای از م��واد زايد مايع و جام��د در محيطهای کاری يافت
میشوند که بايد طبق ضوابط مشخصی جمعآوری و دفع شود.

از لح��اظ ايمنی خطرات مختلفی در ي��ک دکل حفاری دريايی وجود
دارد که ممکن است مشکالتی برای نيروی انسانی ،تأسيسات و تجهيزات
بهوجود آورد .اين خطرات که بهنحوی ارتباط مستقيمی با جان افراد دارند
از لحاظ سيس��تم گزارش اعمال و ش��رايط ناايمن در جدول 1-دستهبندی
شدهاند.
شکل 1-درصد پتانسيل اين خطرات را به تفکيک مشخص کرده است.

 -3پتانسيل خطرات ايمنی ،بهداشتی و زيستمحيطی

 -1-1-3راههای پيشگيری از خطرات ايمنی

اين پژوهش با تجزيه و تحليل گزارشهای دريافتی از دکل حفاری مارينِ
باتوجه به جدول 1-و ش��کل 1-آمار بيش��ترين پتانس��یل خطر بر اساس
يک در طول يکسال کاری ،اقدام به تقسيمبندی خطرات ايمنی ،بهداشتی گزارشهای سيستم مشخص ش��ده است .برای جلوگيری از اين خطرات
و زيستمحيطی بر اس��اس ميزان و نوع خطر طبق سيستم گزارش اعمال و میتوان راههای زير را پيشنهاد داد:
 -1-1-1-3در اين دکل حفاری دريايی دو عامل پتانسيل خطر سقوط
ش��رايط ناايمن کرده که نتايج آن در ادامهی بحث آمده اس��ت .بخشی از
اين پژوهش حاصل مطالعات کتابخانهای بوده و قس��مت اعظم آن از جمله از ارتفاع و پتانسيل س��قوط بار يا ابزار بیشترين ضريب تکرار را داشتهاند.
جمعآوری دادهها ،بر اساس گزارشهای مدون و مستند روزانهی مسئوالن ش��رايط خاص کار در ارتف��اع ،آنرا از نظر نوع مخاط��رات و پيامدهاي
دكل حفاري و افس��ران ايمنی مستقر در دکل و تجزيه و تحليل کارشناسان حوادث احتمالی به فعاليتی خاص تبديل کرده اس��ت .وجود اين شرايط،
شركت ( 5DCIزيرمجموعهی شرکت توسعهی پتروايران) طی سالهای  91اقدام��ات خاصی را بهمنظ��ور حصول اطمينان از برقرار ش��دن مالحظات
و  92بهدست آمده است .برای تجزيه و تحليل دادههای گردآوری شده از ايمنی میطلبد .رعايت مقررات مربوط به ايمنی ماشينآالت جهت کار در
نرمافزار اکسل و روشهای آمار توصيفی شامل جداول و درصدها استفاده ارتفاع از جمله باالبرها ،ليفتراک و حفاظهای پيشگيری از سقوط (ثابت،
موقت و سيار) در بهحداقل رساندن اين نوع خطر تأثير بهسزايی دارند.
شده است .تجزيه و تحليل این نتايج در ادامه آمده است.
 -2-1-1-3يکی از خطرات عمدهی ناشی از خطر کار در ارتفاع ،خطر
 1نتايج پتانسيل خطرات ايمنی
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اين نوع خطر گردد:
پاك كردن سطح دكل از هرگونه ضايعات ،نخاله ،گل حفاري وغیره[]6
جلوگيري از نشت تجهيزات
استفاده از کفپوشهای الستيکی غيرلغزنده
استفاده از کفشهای ايمنی مناسب
 -4-1-1-3موادی نظير روانکنندهها ،سوخت موتورهای ديزل ،مواد با
منش��أ چوبی و پارچهای ،مواد روغنی ،رنگ و گازهای مصرفی نظير متان
و اس��تيلن از جمله موادی هس��تند که قابليت اش��تعال و انفجار دارند و در
صورت عدم رعايت موارد ايمنی در بهکارگيری و انبار اين مواد پتانس��يل
خطر اشتعال آنها افزایش مییابد.
 -5-1-1-3براس��اس گزارشها ،پتانس��يل خطر برخورد ابزار با افراد به
م��واردی مانند برخورد ب��ا لولهها ،زنجير ،آچار حفاری ،لولهگير و س��اير
اجزای متحرک مربوط میش��ود که ممکن اس��ت منجر به آس��يب جدی
افراد شود [ .]7استفادهی مناسب از ليفتراک ،جلوگيری از حرکات نوسانی
بار هنگام حمل ،دوری از اجس��ام متحرک و خارج از ش��عاع قرار گرفتن
حرکت اجسام دوار میتواند در جلوگيری از اين نوع خطر مؤثر باشد.
 -6-1-1-3ب��ا توجه به درص��د قابلتوجه خطرات مربوط به ش��رايط
اضط��راري میتوان گفت اين نوع خطرات را از م��وارد مهم در اين دکل
عن��وان کرد .بحران يا ش��رايط اضطراری را تغييری ناگهانی ،ش��ديدتر از
ِ
غافلگيری تهديدآميز تعريف میکنند .در اين ش��رايط که
حالت عادی و
با غافلگيری همراه اس��ت امکان بروز صدمات جانی و مالی زیاد است که
جهت کاهش يا حذف اين صدمات بايد اقداماتی پيشبينی و انجام ش��ود.
در اي��ن مورد حضور بهموقع تيم واکنش در ش��رايط اضط��راری و انجام
وظاي��ف مربوط به هر تيم بهنحو احس��ن میتواند مؤث��ر واقع گردد .انجام
منظم مانورهای مختلف نيز در اين زمینه کارساز خواهد بود.
 -7-1-1-3وجود مواد ش��يميايی مختلف روی دکل حفاری میتواند
برای افراد در معرض اين مواد خطرس��از باشد .بنابراين ضروری است افسر
ایمنی مس��تقر در دکل حفاری ،افراد در معرض مواد شیمیایی را نسبت به
خطرات این مواد آگاه کرده و واحد  HSEنیز موظف به ابالغ دستورالعمل
خطر کار با مواد شیمیایی مطابق با استانداردهای روز گردد .مهمترين اقدام
در اي��ن مورد میتواند آموزش افراد از طریق تهيه کردن برگهی اطالعات
مربوط به مواد شيميايی مورد استفاده و خطرات آن باشد.
 -8-1-1-3از عمدهترين انواع سایر خطرات در توسعهی ميادين نفتی
و گازی بهويژه در صنعت حفاری ،انتشار گازهای سمی و مسموميت در
اثر گاز س��ولفيد هيدروژن است .اين گاز سمی در اليههاي داخلي زمين
و مخ��ازن و مناب��ع نفت و گاز وجود دارد كه در اث��ر عمليات حفاري به
سطوح باالتر نش��ت ميكند .پايش دائم اين گاز توسط سيستمهاي ثابت
و متحرک موجود در دکل حفاری انجام میش��ود که بخش��ی از آن در
شناس��ايي نش��ت گاز کاربرد دارد .آموزشهاي الزم ،تأمين تجهيزات و

كپس��ولهاي تنفسي ،مشخص کردن نقاط ايمن ،جهت وزش باد و اغلب
انجام مانورهاي مربوطه ميتواند در مقابله با ش��رايط نش��ت گاز كمك
نمايد .در مورد خط ِر گير افتادن افراد بين تجهيزات ،ممکن است مواردی
نظي��ر گير ک��ردن بين آچار حف��اری و قطعات ديگر (مانن��د گیر کردن
انگشتان دس��ت بهعنوان عضوی بسيار آس��يبپذير) رخ دهد .قراردادن
مناس��ب انگش��تان در كنار صفحهی چرخان در هن��گام كار با لولهگير،
خارج از ش��عاع ق��رار گرفتن چرخش آچار حفاري ،قرار ندادن دس��ت
در مناطق خطرناك آچار حفاري و اس��تفاده از دستگيرههای مخصوص
در گرفت��ن آچارهای مختلف در جلوگي��ری از اين خطر مؤثرند .در اين
پژوهش پتانس��يل خطر هوای گرم و خطر برق گرفتگی کمترين فراوانی
را داش��تهاند .آس��يب به بافتهای ب��دن در اثر عبور جريان الکتريس��يته
س��بب برق گرفتگی میش��ود .در دکل حفاری اين جريان در تجهيزات
مختلف میتواند ولتاژ زیاد یا کم داش��ته باش��د .در اين نوع خطر ممکن
اس��ت پوست ،سيستم عصبی ،سيستم قلبی-عروقی و سيستم تنفسی مورد
آسيب واقع شوند .از مهمترين اصول در هنگام برقگرفتگی کمکهای
پزش��کی است .از ديگر عوامل ايجاد حادثه در دكلهاي حفاري شرايط
جوي اس��ت .توليد گرما در بدن بهعلت افزایش شديد درجهی حرارت
محيط و ناتوانی در دفع حرارت ايجاد ش��ده باعث گرمازدگی میش��ود.
فرد گرمازده اغلب خس��ته و گيج میش��ود و ممکن اس��ت دچار برخی
عالئم از قبيل س��ردرد ،گرفتگی عضالت ،حالت تهوع ،اختالالت ريتم
قل��ب ،اختالل تکلم ،افت فش��ار خون ،رنگپريدگ��ی ،نبض ضعيف و
در موارد پيش��رفته عدم هوش��ياری ش��ود که این موارد در صورت عدم
رس��يدگی به بيمار ميتوانند کشنده باشد .نوش��يدن مايعات خنک ،عدم
اس��تفاده از البسهی ضخيم و غيرقابلنفوذ در فصل گرما و کاهش فعاليت
شديد بدنی تا حد امکان میتواند در جلوگيری از گرمازدگی مؤثر واقع
شود .سرمای بيش از حد نيز خطرات مخصوص به خود را دارد.
 -2-3پتانسيل خطرات بهداشتی

خطرات بهداش��تی در اين دکل حفاری بر اس��اس سيستم گزارشدهی
شرايط و اعمال ناايمن طبق جدول 2-در سه دستهی خطرات بهداشت مواد
غذايی ،بهداشت کارکنان و بهداشت اماکن دستهبندی میشوند.
در شکل 2-درصد پتانسيل اين خطرات بهتفکيک مشخص شده است.

 -1-2-3راههای پيشگيری از پتانسيل خطرات بهداشتی

بر اساس تحليل دادهها و مشخص شدن درصد خطرات اعالم شده
میتوان پيشنهادهای زير را در مورد پتانسيل خطرات بهداشتی مطرح
کرد:
 -1-1-2-3مواد غذايی ناس��الم و غيربهداش��تي نهتنها براي تأمين
نيازهاي بدن مفيد نيس��تند بلكه ممکن اس��ت عام��ل بروز بيماريهاي
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گوناگون��ي از جمله مس��موميتها ،بيماريهاي رودهاي ،س��وءتغذيه
و غیره ش��وند .بهدليل ش��رايط خ��اص دکل حفاری درياي��ی و نبود
خط��رات زيس��تمحيطی از ديگر خطراتی اس��ت ک��ه در يک دکل
تجهيزات پزشکی کامل ،رعايت موارد مربوط به بهداشت مواد غذايی حفاری بايد قبل از وقوع ،پتانس��يل آن ارزيابی و در سيستم گزارشدهی
در يک دکل حفاری از موارد ضروري بهشمار میرود .با توجه به بُعد به واحد  HSEاعالم گردد .در اين دکل حفاری عوارض زيستمحيطی
مسافت از خشکی به دريا در زمينهی انتقال مواد غذايی ،داشتن اطالع گروهبندی ش��ده است .در اين دس��تهبندی پتانسیلهای خطر زباله ،خطر
حفاری) و خط��ر محيط (آب ،خاک و
از اصول نگهداری صحيح آنها ،استفاده از مواد غذايي بستهبندي شده پس��ماندهای حفاری (کندههای
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و توجه به مش��خصات و برچس��ب آنها به استفاده از مواد غذايي سالم هوا) وجود دارند که تنها مور ِد گزارش ش��ده پتانسيل مربوط به خطرات
كمك ميكند .نقش پزشک دکل حفاری در توجيه پرسنل و نظارت محيطی بوده است.
بر مواد غذايی مورد استفاده بسیار مؤثر است.
در ش��کل 3-درصد پتانسیل خطرات زيس��تمحيطی (که صد درصد
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﺟﺪول
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲشدهاست.
ﺧﻄﺮاتمشخص
محيط است)
ﻧﺘﺎﻳﺞکردن
خطر-2آلوده
 -2-1-2-3بهداش��ت کارکن��ان در يک دکل حف��اری از دو جنبهی مربوط به پتانسيل
روحی-روانی و جسمی قابلبررسی است .دوری از خانواده ،بههم خوردن
ﺗﻌﺪاد در ﺳﺎل د
اﺛﺮ ﺧﻄﺮ
ردﻳﻒ ﻧﻮع ﺧﻄﺮ
ريتم شبانهروزي و نیز صدا و دماي بيش از حد کم يا زیاد از جمله عوامل
 -1-3-3راههای پيشگيری از ایجاد پتانسيل خطرات زيستمحيطی
بروز اختالل در بهداشت کارکنان است .از جملهی اين 1
44
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري
اختالالت میتوان
در اين دکل حفاری در بين پتانس��يل خطرات ،خطرات زيستمحيطی
رواﻧﻲ 40
ﺟﺴﻤﻲ ،روﺣﻲ
ﻣﺸﻜﻼت
ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ
به بيماريهاي قلبي ،فش��ار خون باال ،امراض گوارشي2 ،
اختالالت عصبي
پسماندهای
پتانسيل وخطر
صفر بودن
داشته است .دليل
درصد را
کمترين
مناسب در
زبالهاﻣﺎﻛﻦ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ
شرايط ﭘﺘ
و رواني و افس��ردگی اش��اره کرد .در اين مورد ،ايجاد 3
0
دس��تگاه فشردهساز 36
ﻣﺸﻜﻼت 6وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
اس��تفاده از اﻳ
زباله
ﺠﺎد دفع صفر
سيستم
حفاری و
زمينههای رفاهي ،ورزش��ي ،فرهنگي و خدمات غذايي از س��وی
ﻣﺠﻤﻮع سازمان بوده است .با توجه به اينکه در دکل حفاری بررسی شده در اين تحقیق،
0
120
و همچنی��ن رژيم غذايی مناس��ب ،ورزش و ارتباط کارکن��ان با خانواده بيش��ترين خط ِر آلوده کردن محيط ،مربوط به روغنريزی دس��تگاهها و
میتواند رضايتمندی آنها را بههمراه داشته باشد.
تجهي��زات بوده در خصوص این نوع خطر میت��وان نگهداری ،تعمير و
ﺷﺪه
ﺧﻄﺮات ﺑﻪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﺷﻜﻞ2-
دغدغهی
درمترين
 -3-1-2-3ب��ا توجه به اينکه در يک دکل حفاری مه
اﺳﺖ.کاهش نش��ت روغن از
که در
ﻣﺸﺨﺺکرد
ﺗﻔﻜﻴراﻚپيش��نهاد
تجهيزات
روزاﻳﻦکردن
درﺻﺪ ب��ه
س��ازمان ،ايمنی نيروی انس��انی است در زمينهی بهداش��ت اماکن ،نظافت دستگاهها مؤثر خواهد بود.
بهموق��ع س��رويسهای بهداش��تی و حمام ،رعايت مس��ائل بهداش��تی در
%36/66
آشپزخانه و رستوران و تميز بودن کمپ استراحت کارکنان تأثير بهسزايی
%30
در سالمت کارکنان خواهد داشت.
 -3-3پتانسيل خطرات زيستمحيطی

 2نتايج پتانسيل خطرات بهداشتی

پتانسیل خطر بهداشت مواد غذایی
پتانسیل خطر بهداشت کارکنان

رديف

نوع خطر

اثر خطر

تعداد در
سال

درصد

1

پتانسيل خطر بهداشت
مواد غذايی

ايجاد بيماری

44

36/66

2

پتانسيل خطر بهداشت مشکالت جسمی ،روحی
کارکنان
و روانی

40

33/33

3

ايجاد مشکالت بهداشتی

36

30

120

100

پتانسيل خطر بهداشت
اماکن

مجموع

%33/33

 2درصد پتانسيل خطرات بهداشتی

ﺷﻜﻞ -2درﺻﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

 -1-2-3راهﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

 3نتايج پتانسيل خطرات زيستمحيطی
رديف

نوع خطر

اثر خطر

1

پتانسيل خطر محيط (آب،
)خاک و هوا

آلوده کردن محيط

مجموع

پتانسیل خطر بهداشت اماکن

%100ﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي زﻳﺮ را در ﻣﻮرد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن درﺻﺪ ﺧﻄﺮات اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻲ
تعداد در
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻄﺮح ﻛﺮد:
ﺧﻄﺮات
درصد

پتانسيل خطر محيط (آب ،خاک و هوا)

سال

 -1-1-2-3ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮ
8

100

ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ،ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي رودهاي ،ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ و  ....ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺷﺮ
8
ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در
 100درﻳﺎﻳﻲ و ﻧﺒﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﻣﻞ ،رﻋﺎﻳﺖ
دﻛﻞ ﺣﻔﺎري
 3درصد پتانسيل خطرات زیستمحیطی

ﺣﻔﺎري از ﻣﻮارد ﺿﺮوري ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ از ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ در زﻣﻴﻨﻪي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮ
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داﺷﺘﻦ اﻃﻼع از اﺻﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸ
٩
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 -4-3مقايسهی کلی پتانسيل خطرات ايمنی ،بهداشتی و زيستمحيطی

جدول 4-نتايج کلی مقايس��هی پتانس��یل خطرات ايمنی و بهداشتی در
دکل حفاری مورد بررسی در اين پژوهش را نشان میدهد.
ش��کل 4-درصد کلی اين خطرات را بهتفکيک مش��خص کرده است.
میتوان گفت پتانس��یل خطرات ايمنی بهمراتب بيشتر از پتانسیل خطرات
بهداش��تی و زيس��تمحيطی در اين دکل حفاری در طول يک سال بوده
(حدود دو برابر) که در اين زمينه بهدلیل ارتباط مستقيم اين خطرات با جان
افراد ،اقدامات الزم و بهموقع در زمينهی مسائل ايمنی قبل از وقوع خطر و
از طریق شناسایی پتانسیل خطرات مربوطه ضروری بهنظر میرسد.
 4نتايج پتانسيل خطرات ايمنی ،بهداشتی و زيستمحيطی
رديف

نوع خطر

اثر خطر

تعداد در
سال

درصد

1

پتانسيل خطرات ايمنی

ايجاد بيماری

260

67/01

120

30/92

8

2/06

388

100

پتانسيل خطرات مشکالت جسمی ،روحی
2
روانی
و
بهداشتی
 .............................ﺻﻔﺤﻪ 12
 __E&Pﭘﮋوﻫﺸﻲ_ داﻧﺸﻔﺮ_ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺰارش ...
پتانسيل خطرات
زيستمحيطی

3

ايجاد مشکالت بهداشتی

ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ.
درﺻﺪ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺧﻄﺮات را ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚمجموع

%2/06

%30/9

پتانسیل خطرات ایمنی
پتانسیل خطرات بهداشتی
پتانسیل خطرات زیست محیطی

4

درصد پتانسیل خطرات ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺷﻜﻞ -4درﺻﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و

نتيجهگيری

بهدليل ش��رايط خ��اص در دکلهای حفاری دريايی ،شناس��ايي و
ارزيابی خطرات در آنها از اهميت ويژهای برخوردار اس��ت .سيس��تم
گزارش اعمال و ش��رايط ناايمن يکی از راهه��ای جلوگيری از بروز
حوادث بعدی اس��ت .بر اساس گزارشهای اين سيستم و تحليلهای
انجام شده ،در اين دکل حفاری پتانسيل خطرات ايمنی بهمراتب بيشتر
از پتانس��يل خطرات بهداشتی و زيستمحيطی است .بيشترين پتانسيل
خط��رات ايمنی (نيم��ی از خطرات) مربوط به موارد خطر س��قوط از
ارتف��اع ،خطر س��قوط ب��ار و ابزار ،خطر لي��ز خ��وردن و خطر مواد
قابلاشتعال میباش��د .در اين خصوص و در راستای كاهش حوادث
دکلهاي حفاري دريايی ،رعايت موارد مربوط به ايمنی ماشينآالت
کار در ارتف��اع از جمله باالبرها ،ليفتراک و حفاظهای پيش��گيری از
سقوط ،اس��تفاده از تجهيزات حفاظت ش��خصی ،پاك كردن سطح
دكل از هرگونه ضايعات ،اس��تفاده از كفپوشهاي ايمني مناسب و
شناس��ايی مواد و مکانهای قابلاشتعال ضروري خواهد بود .در مورد
پيشگيری از ساير خطرات ايمنی میتوان به دوری از اجسام متحرک
و دوار ،تقويت تيم واکنش در شرايط اضطراری ،تهيهی دستورالعمل
مربوط به مواد شيميايی ،آش��نايی و مقابله با گاز سولفيد هيدروژن و
مسائل مربوط به خطرات برق گرفتگی و گرمازدگی اشاره نمود.
در زمينهی خطرات بهداش��ت مواد غذايی داش��تن اطالع از اصول
نگهداری صحيح آنها ،اس��تفاده از مواد غذايي بستهبنديشده و توجه
به مشخصات و برچسب آنها الزامی است .ايجاد شرايط مناسب جهت
رفاه کارکنان توس��ط سازمان ،رژيم غذايی مناسب ،ورزش و ارتباط
کارکنان با خانواده میتواند رضايتمندی آنها را در زمينهی بهداشت
کارکنان بهدنبال داش��ته باشد .هرچند پتانسيل خطرات زيستمحيطی
در مقايس��ه با پتانس��يل ساير خطرات کمتر میباش��د اما لزوم رعايت
موارد زيس��تمحيطی بهویژه آلوده کردن محي��ط از مهمترين موارد
مبحث  HSEدر صنعت حفاری است.
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ﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺰارش اﻋﻤﺎل و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺑﻌﺪي

اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،در اﻳﻦ دﻛﻞ ﺣﻔﺎري ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻲ

ﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻲ )ﻧﻴﻤﻲ از

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع ،ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ﺑﺎر و اﺑﺰار ،ﺧﻄﺮ ﻟﻴﺰ ﺧﻮردن و ﺧﻄﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞاﺷﺘﻌﺎل

در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص و در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث دﻛﻞﻫﺎي ﺣﻔﺎري درﻳﺎﻳﻲ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ
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