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کاربرد سیستم گزارش اعمال و شرايط ناايمن در مديريت بهداشت، 
ايمنی و محیط زيست؛ 

مطالعه ی موردی دکل حفاری دريايی شرکت توسعه ی پتروايران

محمدامین دانشفر*، حمید ايمان زاده1   شرکت پتروايران
عباس محمدحسینی سی سخت2    شرکت نفت فالت قاره ايران

مهدی ارجمند    دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

توجه به حوادث و بررسي علل و عوامل آن یکي از راهکارهاي مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست جهت کاهش حوادث پیش رو است. با توجه به طرح اعمال و 
شرایط ناایمن به عنوان یکی از موارد مهم در سیستم گزارش اعمال و شرایط ناایمن، در این پژوهش پتانسیل خطرات بر اساس تعداد خطرات مربوط به این اعمال و شرایط 
تقسیم بندی شده است. در مقاله  ی حاضر پس از تحلیل نتایج در بین انواع خطرات ایمنی، خطر سقوط از ارتفاع به عنوان مهم ترین پتانسیل خطر این سیستم مشخص شد و سایر 
عوامل در رده های بعدی قرار گرفتند. در خصوص پتانسیل سایر خطرات، بهداشت مواد غذایی و بهداشت کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رعایت موارد مربوط 
به ایمنی کار با ماشین آالت در ارتفاع، پاک کردن سطح دکل از ضایعات، استفاده از کف پوش هاي ایمني مناسب، شناسایی مواد و مکان های قابل اشتعال، جلوگیری از نشت 

دستگاه ها، رعایت مسائل مربوط به مواد غذایی و ایجاد شرایط مناسب رفاهی کارکنان جهت کاهش حوادث دکل هاي حفاري دریایی ضروري است.
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مقدمه
صنعت حفاری که از آن به عنوان همزاد و یار صنعت نفت یاد می شود را 
می توان به عنوان پایه و تکیه گاه صنعت نفت و گاز معرفی کرد. با گذشت 
نزدیک به یک قرن از عمر این صنعت در کشور، امروزه حفاری در چاه های 
250 تا 7000 متری برای دست یابی 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 
می دهد پیشرفت این صنعت را برای شرکت های نفتی به نوعی اجبار تبدیل 
کرده که عواملی مثل س��رمایه ی کافی، نی��روی متخصص، مدیریت آگاه 
و س��ایر ش��رایط محیطی نیز در روند هرچه س��ریع تر این پیشرفت دخیل 
 3 HSE-MS هستند. یکی از مقوله های مهم در پیشرفت این صنعت مبحث
اس��ت. با توجه به اینکه نیاز به ایمنی، اعم از ایمنی جانی و ش��غلی یکی از 
نیازهای اولیه انسان است می توان گفت که رعایت اصول و ضوابط ایمنی 
در مراکز کار و فعالیت مبانی تأمین امنیت مدنظر را تش��کیل می دهد. طبق 
آمار اعالم شده میزان بروز حوادث شغلي در کشورهاي مختلف جهان در 
صنایع گوناگون نس��بتاً زیاد بوده و با گذشت زمان همچنان رو به افزایش 
است؛ به طوري که ساالنه حدود 250 میلیون حادثه ی شغلي منجر به جرح 
و 300 هزار حادثه ی شغلي منجر به مرگ در جهان رخ مي دهد ]1[. میزان 
حوادث ش��غلی در کشور ما س��االنه حدود 14 هزار مورد است که درصد 
زیادی از آن مربوط به کارکنان صنایع می باش��د ]2[. صنعت حفاری یکی 

از پرخطرترین صنایع جهان به شمار می آید که به دلیل عدم توجه به نکات 
ایمنی، خطای انسانی و کمبود آموزش مناسب حوادثی در آن رخ می دهد 

که گاهی بسیار دلخراش است.
مهم ترین بخش از برنامه ی ایمني، بهداش��ت و محیط زیست در صنایع 
باالدستی نفت و گاز از جمله صنعت حفاری شناسایي خطرات و حوادث 
است که در واقع موتور سیستم محسوب مي شود. باید خطرات را شناسایي 
کرد تا بتوان راه مقابله و حذف آنها را پیش��نهاد داد ]3[. در صنعت حفاری 
نگرش استراتژي HSE به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط 
و افزایش آثار مطلوب آن با تأمین ایمني همه جانبه ی کارکنان، تجهیزات، 
تأسیس��ات و به صفر رساندن حوادث و آسیب هاست. مقوله هاي بهداشت، 
ایمني و محیط زیست به طور جداگانه طي سال هاي متمادي در صنعت نفت 
مطرح بوده اما نگاه امروز نگاهي نو، سیس��تماتیک و همه جانبه تحت یک 
مدیریت واحد است. با توجه به لزوم رعایت موارد مختلف HSE این مقاله 
به نقش سیستم گزارش پتانسیل خطرات در جلوگیری از حوادث پیش رو 

در یک دکل حفاری دریایی پرداخته است.

HSE 1- سابقه ی سیستم گزارش اعمال و شرايط ناايمن در مديريت
از 1885 مباحث بهداش��ت و ایمنی با یکدیگر مطرح ش��ده اند. مباحث 
ایمن��ی پس از انقالب صنعتی به دالیل افزایش آمار مرگ کارگران مطرح 
گردید. مس��ائل محیط زیس��تی نیز بعد از انقالب صنعتی به وجود آمده و 
به ش��کل حادی مطرح ش��د. همچنین به دلیل ش��رایط و س��نگینی کار در 
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معادن زغال سنگ و افزایش بیماری های 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 آمریکا از 1969 اداره ی ایمني با عنوان دپارتمان پرسنلي 
تأسیس گردید. در اواس��ط دهه ی 70 میالدي تقاضا براي ارائه ی خدمات 
ایمني به ش��کل چشمگیري افزایش یافته و جایگاه سازماني آن در معاونت 
قائم مق��ام اداري ق��رار گرفت. در این مدت دپارتمان مدیریت ریس��ک و 
ایمني تش��کیل ش��د که اطالعات اولیه ی خود را از بازرسي محیط کار و 
کمیته هاي مدیریت ریسک و ایمني دریافت می کرد و مهم ترین وظیفه ی 
آن پیشگیري و کنترل تلفات و ضایعات بود. مأموریت این دپارتمان مطابق 
قوانین س��ازمان بهداشت و ایمنی شغلی انجام مي ش��د. دپارتمان بهداشت 
)صنعتي-محی��ط( در 1970 از ادغ��ام دپارتمان ه��اي بهداش��ت صنعتي و 
بهداش��ت محیط زیس��ت ایجاد و در 1979 موضوع سم شناس��ي نیز به این 
دپارتمان اضافه گردید. از 1995 در اثر ادغام سایر رشته هاي دانشگاه با این 
رش��ته، با گنجاندن رشته ی تغذیه در دپارتمان HSE، در آمریکا دپارتمان 
 HSE علوم بهداشت محیط به نظامی یکپارچه تبدیل شد. با تأسیس واحد
در ش��رکت های بزرگ نفت و گاز دنیا از جمله ش��ل، توت��ال، بی پی و ... 
سیس��تم گزارش ده��ی اعمال و ش��رایط ناایمن جهت جلوگی��ری از بروز 

خطرات در واحد  HSE این شرکت ها راه اندازی گردید ]4[.
در کشور ما مبحث HSE حدود یک دهه پیش با حضور شرکت های 
ب��زرگ نف��ت و گاز دنیا از جمله ش��رکت توتال فرانس��ه در پروژه های 
بزرگ ملی و ب��ا الگوبرداری از فعالیت این ش��رکت ها به طور جدی در 
دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. در 1380 با تأکید وزیر نفت مبني بر 
استقرار سیستم مدیریت HSE در این وزارتخانه، شوراي مرکزي نظارت 
بر ایمني و آتش نش��اني، نس��بت به انتخاب و ترجم��ه ی خطوط راهنماي 
نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تدوین شده توسط انجمن 
بین المللی تولیدکنندگان نفت و گاز همت گمارد. ش��رکت ملي نفت 
ای��ران با الهام از مدل HSE طراحي ش��ده در ش��رکت ش��ل، نس��بت به 
تدوین این اس��تاندارد در مجموعه ی خود اقدام ک��رد. در ادامه هر یک 
از ش��رکت هاي زیرمجموعه ی وزارت نفت )اعم از ش��رکت هاي اصلي 
نفت، گاز، پتروش��یمي و پیمانکاران فرعي( با استفاده از خطوط راهنماي 
تدوین شده در سطح بین المللي نسبت به اجراي مدل HSE اقدام کردند. 
با ش��کل گیری این واحد، از 1386 در برخی ش��رکت های نفتی، فعالیت 
واح��د HSE مربوط به سیس��تم گزارش ده��ی اعمال و ش��رایط ناایمن 

به عنوان یک مبحث مهم آغاز شد ]5[.

2- سیستم گزارش اعمال و شرايط ناايمن
در گذشته برنامه هاي بهداشت، ایمنی و محیط زیست معموالً بر اساس 
بررس��ي و کنترل حوادث، پس از رخ دادن آنها بود و در واقع براي فعال 
ش��دن سیستم HSE باید حادثه ای رخ می داد تا بتوان با توجه به نتایج آن 

از بروزحوادث مش��ابه پیش��گیري کرد. این روش دو عیب بسیار بزرگ 
داشت. نخست اینکه باید در بدو امر حادثه اي اتفاق مي افتاد و دوم آنکه 
شناسایي حوادِث قابل قبول و قابل پیشگیری میسر نمي شد. امروزه فلسفه ی 
HSE  تأکید بر دس��ت یابي به س��طح قابل قبولي از ایمني در تمامی امور 
و ارزیابي خطرات قبل از تحمیل خس��ارت است. در حقیقت قلب ایمني 
یک سیس��تم، تجزیه و تحلیل خطر به منظور پیشگیري از حوادث و وقوع 
مجدد آن اس��ت که این امر جز با دریافت و شناس��ایي پتانسیل خطرات، 
دس��ت یافتني نخواهد بود. فرم گزارش اعمال و شرایط ناایمن که به فرم

STOP 4 معروف است برای شناسایی مخاطرات در مراحل اولیه طراحی 
ش��ده و منجر به رفتار و فرهنگی خواهد ش��د که س��بب می شود در یک 
س��ازمان مقوله ی بهداشت، ایمنی و محیط زیس��ت جزء فرهنگ کاری 
آن مجموعه به ش��مار آید. در واقع این سیس��تم روشی برای جمع آوری 
اطالعات در مورد پتانس��یل خطرات ی��ک محیط کاری و تصمیم جهت 
بهبود این پتانسیل است. این سیستم، مشارکت تمامی کارکنان در سطوح 
مختلف س��ازمان را می طلبد. در این راس��تا موارد مش��اهده شده توسط 
افراد در فرم مخصوص این سیس��تم ثبت، به واحد HSE ارس��ال شده و 
به صورت رس��می ثبت می گردد و تا رفع کامل موضوع پیگیری می شود. 
این موارد شامل موارد غیربهداشتی، اعمال ناایمن، شرایط ناایمن، موارد 
زیس��ت محیطی و .... اس��ت. با این رویکرد که اعمال و شرایط ناایمن و 
موارد بهداش��تی و زیس��ت محیطی از عوامل اصلی ایجاد خطر برای جان 
افراد در یک دکل حفاری دریایی به شمار می روند، این موارد در سیستم 

ذکر شده به صورت زیر تقسیم بندی می شوند.

2-1- موارد ايمنی
شرایط ناایمن شرایطی است که از لحاظ ایمنی نامطلوب بوده و فعالیت 
در این ش��رایط بالقوه زمینه س��از بروز حوادث خواهد بود. این شرایط در 
محیط کار منجر به صدمات جانی یا مالی خواهد ش��د. کار انجام شده در 
این ش��رایط، ناایمن بوده و باعث افزایش ریسک حوادث خواهد شد. در 
تمامی صنایع به خصوص صنعت نفت کارهای ناایمن باعث ایجاد خسارات 
جبران ناپذیری مي شود. بر اساس نظریه ی هنریچ 88 درصد حوادث ناشی 

از کارهای ناایمن در محیط کار است.

2-2- موارد بهداشتی
موارد غیربهداشتی شامل ش��رایط غیربهداشتی مشاهده شده یا کارهای 
غیربهداشتی است که توسط فرد انجام می گیرد. آلودگی های تهدیدکننده ی 
سالمت می تواند عالوه بر ایجاد بیماری در فرد، سبب همه گیری بیماری ها 
در محیط کاری شود. مواد غذایی و اماکن از جمله مواردی هستند که در 
این سیستم از لحاظ موارد بهداشتی در یک دکل حفاری مورد توجه قرار 

می گیرند.



44

مقاالت علمي - پژوهشی

2-3- موارد زيست محیطی
آلودگی هایی که ممکن است در محیط کار سبب آسیب محیط زیست 
شوند به عنوان موارد زیس��ت محیطی این سیستم معرفی می شوند. این نوع 
آلودگی ه��ا که در آب، خاک و هوا تأثیرگذارن��د عالوه بر صدماتی که 
به گیاهان و جانوران وارد می کنند، بر سالمتی انسان نیز مؤثر خواهند بود. 
طیف گس��ترده ای از م��واد زاید مایع و جام��د در محیط های کاری یافت 

می شوند که باید طبق ضوابط مشخصی جمع آوری و دفع شود.

3- پتانسیل خطرات ايمنی، بهداشتی و زيست محیطی
این پژوهش با تجزیه و تحلیل گزارش های دریافتی از دکل حفاری ماریِن 
یک در طول یک سال کاری، اقدام به تقسیم بندی خطرات ایمنی، بهداشتی 
و زیست محیطی بر اس��اس میزان و نوع خطر طبق سیستم گزارش اعمال و 
ش��رایط ناایمن کرده که نتایج آن در ادامه ی بحث آمده اس��ت. بخشی از 
این پژوهش حاصل مطالعات کتابخانه ای بوده و قس��مت اعظم آن از جمله 
جمع آوری داده ها، بر اساس گزارش های مدون و مستند روزانه ی مسئوالن 
دکل حفاري و افس��ران ایمنی مستقر در دکل و تجزیه و تحلیل کارشناسان 
شرکت DCI 5 )زیرمجموعه ی شرکت توسعه ی پتروایران( طی سال های 91 
و 92 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از 
نرم افزار اکسل و روش های آمار توصیفی شامل جداول و درصدها استفاده 

شده است. تجزیه و تحلیل این نتایج در ادامه آمده است.

3-1- پتانسیل خطرات ايمنی
از لح��اظ ایمنی خطرات مختلفی در ی��ک دکل حفاری دریایی وجود 
دارد که ممکن است مشکالتی برای نیروی انسانی، تأسیسات و تجهیزات 
به وجود آورد. این خطرات که به نحوی ارتباط مستقیمی با جان افراد دارند 
از لحاظ سیس��تم گزارش اعمال و ش��رایط ناایمن در جدول-1 دسته بندی 

شده اند.
شکل-1 درصد پتانسیل این خطرات را به تفکیک مشخص کرده است.

3-1-1- راه های پیشگیری از خطرات ايمنی
باتوجه به جدول-1 و ش��کل-1 آمار بیش��ترین پتانس��یل خطر بر اساس 
گزارش های سیستم مشخص ش��ده است. برای جلوگیری از این خطرات 

می توان راه های زیر را پیشنهاد داد:
3-1-1-1- در این دکل حفاری دریایی دو عامل پتانسیل خطر سقوط 
از ارتفاع و پتانسیل س��قوط بار یا ابزار بیشترین ضریب تکرار را داشته اند. 
ش��رایط خاص کار در ارتف��اع، آن را از نظر نوع مخاط��رات و پیامدهاي 
حوادث احتمالی به فعالیتی خاص تبدیل کرده اس��ت. وجود این شرایط، 
اقدام��ات خاصی را به منظ��ور حصول اطمینان از برقرار ش��دن مالحظات 
ایمنی می طلبد. رعایت مقررات مربوط به ایمنی ماشین آالت جهت کار در 
ارتفاع از جمله باالبرها، لیفتراک و حفاظ های پیشگیری از سقوط )ثابت، 

موقت و سیار( در به حداقل رساندن این نوع خطر تأثیر به سزایی دارند.
3-1-1-2- یکی از خطرات عمده ی ناشی از خطر کار در ارتفاع، خطر 
س��قوط بار و ابزار است که عالوه بر خسارت به تجهیزات، می تواند سبب 
آسیب به افراد در حال عبور یا مشغول به کار در محل شود. صدور مجوز 
کار توس��ط واحد ایمنی، استفاده از کمربند و کاله ایمنی، توجه به عالئم 
هشداردهنده و کنترل عبور و مرور افراد از عوامل مؤثر در کاهش این نوع 

خطر هستند.
3-1-1-3- خطر لیز بودن س��طح از جمله خطراتی اس��ت که مي تواند 
منجر به س��قوط اف��راد از ارتف��اع، اصابت آنها با اجس��ام دیگ��ر و ایجاد 
صدم��ات جبران ناپذیر گردد. با توجه به درصد نس��بتاً قابل توجه این خطر 
در گزارش های اعالم ش��ده رعایت موارد زیر می تواند سبب کاهش بروز 

  1   نتایج پتانسیل خطرات ایمنی

 تعداد دراثر خطرپتانسیل انواع خطرردیف
درصدسال

4818/46 سقوط از ارتفاع سقوط از ارتفاع1

 سقوط بار یا ابزار رويسقوط بار یا ابزار2
4818/46نفرات

3212/3لیز خوردن فردلیز بودن سطح3

3212/3آتش سوزيمواد قابل اشتعال4

 برخورد و صدمه زدن ابزاربرخورد ابزار با افراد5
2810/76به افراد

 گیر افتادن نفرات درخطرات در شرایط اضطراري6
249/23شرایط اضطراري

 مشکالت و بیماري هايكار با مواد شیمیایي7
207/69پوستي و تنفسي

124/61گاز گرفتگيگاز سولفید هیدروژن8

83/07برق گرفتگيبرق گرفتگي9

10
 گیر افتادن افراد بین

تجهیزات
 گیر افتادن پرسنل بین

تجهیزات
41/53

41/53گرمازدگيهواي گرم و شرجي11
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  ت.ده اسكرك مشخص درصد پتانسيل اين خطرات را به تفكي 1-شكل
  

  
  منيخطرات اي لپتانسي درصد -1شكل 

  
  منيخطرات ايري از هاي پيشگيراه -1-1- 3

 ده است.شسيستم مشخص  هايل خطر بر اساس گزارشيپتانس نيشتربي آمار 1-و شكل 1-جدول باتوجه به
 شنهاد داد:هاي زير را پيتوان راهخطرات مي نري از ايبراي جلوگي

ابزار  اي بار سقوط ليپتانس سقوط از ارتفاع و ل خطريپتانس عاملدو در اين دكل حفاري دريايي  -1-1- 1- 3
 حوادث پيامدهاي و مخاطرات نوع نظر از راآن ،فاعارت در كار اصخ طشراي. اندرا داشتهترين ضريب تكرار يشب

 از ناناطمي حصول منظوربه را خاصي اقدامات ط،شراي ناي است. وجود دهكر لتبدي خاص تيفعالي بهاحتمالي 

اع از جمله كار در ارتفجهت آالت ن. رعايت مقررات مربوط به ايمني ماشيطلبدمي منياي مالحظات شدن برقرار
ثير أخطر تنوع حداقل رساندن اين ههاي پيشگيري از سقوط (ثابت، موقت و سيار) در بليفتراك و حفاظ ،باالبرها

  ي دارند.سزايهب

پتانسیل خطر سقوط از ارتفاع
پتانسیل خطر سقوط بار یا ابزار
پتانسیل خطر لیز بودن سطح
پتانسیل خطر مواد قابل اشتعال
پتانسیل خطر برخورد ابزار با افراد
پتانسیل خطرات مرتبط با شرایط اضطراری
پتانسیل خطر کار با مواد شیمیایی
پتانسیل خطرگاز سولفید هیدروژن
پتانسیل خطر برق گرفتگی
پتانسیل خطر گیر افتادن افراد بین تجهیزات
پتانسیل خطر هوای گرم و شرجی
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این نوع خطر گردد:
 پاک کردن سطح دکل از هرگونه ضایعات، نخاله، گل حفاري وغیره]6[ 

 جلوگیري از نشت تجهیزات
 استفاده از کف پوش های الستیکی غیرلغزنده

 استفاده از کفش های ایمنی مناسب
3-1-1-4- موادی نظیر روان کننده ها، سوخت موتورهای دیزل، مواد با 
منش��أ چوبی و پارچه ای، مواد روغنی، رنگ و گازهای مصرفی نظیر متان 
و اس��تیلن از جمله موادی هس��تند که قابلیت اش��تعال و انفجار دارند و در 
صورت عدم رعایت موارد ایمنی در به کارگیری و انبار این مواد پتانس��یل 

خطر اشتعال آنها افزایش می یابد.
3-1-1-5- براس��اس گزارش ها، پتانس��یل خطر برخورد ابزار با افراد به 
م��واردی مانند برخورد ب��ا لوله ها، زنجیر، آچار حفاری، لوله گیر و س��ایر 
اجزای متحرک مربوط می ش��ود که ممکن اس��ت منجر به آس��یب جدی 
افراد شود ]7[. استفاده ی مناسب از لیفتراک، جلوگیری از حرکات نوسانی 
بار هنگام حمل، دوری از اجس��ام متحرک و خارج از ش��عاع قرار گرفتن 

حرکت اجسام دوار می تواند در جلوگیری از این نوع خطر مؤثر باشد.
3-1-1-6- ب��ا توجه به درص��د قابل توجه خطرات مربوط به ش��رایط 
اضط��راري می توان گفت این نوع خطرات را از م��وارد مهم در این دکل 
عن��وان کرد. بحران یا ش��رایط اضطراری را تغییری ناگهانی، ش��دیدتر از 
حالت عادی و غافلگیرِی تهدیدآمیز تعریف می کنند. در این ش��رایط که 
با غافلگیری همراه اس��ت امکان بروز صدمات جانی و مالی زیاد است که 
جهت کاهش یا حذف این صدمات باید اقداماتی پیش بینی و انجام ش��ود. 
در ای��ن مورد حضور به موقع تیم واکنش در ش��رایط اضط��راری و انجام 
وظای��ف مربوط به هر تیم به نحو احس��ن می تواند مؤث��ر واقع گردد. انجام 

منظم مانورهای مختلف نیز در این زمینه کارساز خواهد بود.
3-1-1-7- وجود مواد ش��یمیایی مختلف روی دکل حفاری می تواند 
برای افراد در معرض این مواد خطرس��از باشد. بنابراین ضروری است افسر 
ایمنی مس��تقر در دکل حفاری، افراد در معرض مواد شیمیایی را نسبت به 
خطرات این مواد آگاه کرده و واحد HSE نیز موظف به ابالغ دستورالعمل 
خطر کار با مواد شیمیایی مطابق با استانداردهای روز گردد. مهم ترین اقدام 
در ای��ن مورد می تواند آموزش افراد از طریق تهیه کردن برگه ی اطالعات 

مربوط به مواد شیمیایی مورد استفاده و خطرات آن باشد.
3-1-1-8- از عمده ترین انواع سایر خطرات در توسعه ی میادین نفتی 
و گازی به ویژه در صنعت حفاری، انتشار گازهای سمی و مسمومیت در 
اثر گاز س��ولفید هیدروژن است. این گاز سمی در الیه هاي داخلي زمین 
و مخ��ازن و مناب��ع نفت و گاز وجود دارد که در اث��ر عملیات حفاري به 
سطوح باالتر نش��ت مي کند. پایش دائم این گاز توسط سیستم هاي ثابت 
و متحرک موجود در دکل حفاری انجام می ش��ود که بخش��ی از آن در 
شناس��ایي نش��ت گاز کاربرد دارد. آموزش هاي الزم، تأمین تجهیزات و 

کپس��ول هاي تنفسي، مشخص کردن نقاط ایمن، جهت وزش باد و اغلب 
انجام مانورهاي مربوطه مي تواند در مقابله با ش��رایط نش��ت گاز کمک 
نماید. در مورد خطِر گیر افتادن افراد بین تجهیزات، ممکن است مواردی 
نظی��ر گیر ک��ردن بین آچار حف��اری و قطعات دیگر )مانن��د گیر کردن 
انگشتان دس��ت به عنوان عضوی بسیار آس��یب پذیر( رخ دهد. قراردادن 
مناس��ب انگش��تان در کنار صفحه ی چرخان در هن��گام کار با لوله گیر، 
خارج از ش��عاع ق��رار گرفتن چرخش آچار حفاري، قرار ندادن دس��ت 
در مناطق خطرناک آچار حفاري و اس��تفاده از دستگیره های مخصوص 
در گرفت��ن آچارهای مختلف در جلوگی��ری از این خطر مؤثرند. در این 
پژوهش پتانس��یل خطر هوای گرم و خطر برق گرفتگی کمترین فراوانی 
را داش��ته اند. آس��یب به بافت های ب��دن در اثر عبور جریان الکتریس��یته 
س��بب برق گرفتگی می ش��ود. در دکل حفاری این جریان در تجهیزات 
مختلف می تواند ولتاژ زیاد یا کم داش��ته باش��د. در این نوع خطر ممکن 
اس��ت پوست، سیستم عصبی، سیستم قلبی-عروقی و سیستم تنفسی مورد 
آسیب واقع شوند. از مهم ترین اصول در هنگام برق گرفتگی کمک های 
پزش��کی است. از دیگر عوامل ایجاد حادثه در دکل هاي حفاري شرایط 
جوي اس��ت. تولید گرما در بدن به علت افزایش شدید درجه ی حرارت 
محیط و ناتوانی در دفع حرارت ایجاد ش��ده باعث گرمازدگی می ش��ود. 
فرد گرمازده اغلب خس��ته و گیج می ش��ود و ممکن اس��ت دچار برخی 
عالئم از قبیل س��ردرد، گرفتگی عضالت، حالت تهوع، اختالالت ریتم 
قل��ب، اختالل تکلم، افت فش��ار خون، رنگ پریدگ��ی، نبض ضعیف و 
در موارد پیش��رفته عدم هوش��یاری ش��ود که این موارد در صورت عدم 
رس��یدگی به بیمار مي توانند کشنده باشد. نوش��یدن مایعات خنک، عدم 
اس��تفاده از البسه ی ضخیم و غیرقابل نفوذ در فصل گرما و کاهش فعالیت 
شدید بدنی تا حد امکان می تواند در جلوگیری از گرمازدگی مؤثر واقع 

شود. سرمای بیش از حد نیز خطرات مخصوص به خود را دارد.

3-2- پتانسیل خطرات بهداشتی
خطرات بهداش��تی در این دکل حفاری بر اس��اس سیستم گزارش دهی 
شرایط و اعمال ناایمن طبق جدول-2 در سه دسته ی خطرات بهداشت مواد 

غذایی، بهداشت کارکنان و بهداشت اماکن دسته بندی می شوند.
در شکل-2 درصد پتانسیل این خطرات به تفکیک مشخص شده است.

3-2-1- راه های پیشگیری از پتانسیل خطرات بهداشتی
بر اساس تحلیل داده ها و مشخص شدن درصد خطرات اعالم شده 
می توان پیشنهادهای زیر را در مورد پتانسیل خطرات بهداشتی مطرح 

کرد:
3-2-1-1- مواد غذایی ناس��الم و غیربهداش��تي نه تنها براي تأمین 
نیازهاي بدن مفید نیس��تند بلکه ممکن اس��ت عام��ل بروز بیماري هاي 
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گوناگون��ي از جمله مس��مومیت ها، بیماري هاي روده اي، س��وءتغذیه 
و غیره ش��وند. به دلیل ش��رایط خ��اص دکل حفاری دریای��ی و نبود 
تجهیزات پزشکی کامل، رعایت موارد مربوط به بهداشت مواد غذایی 
در یک دکل حفاری از موارد ضروري به شمار می رود. با توجه به بُعد 
مسافت از خشکی به دریا در زمینه ی انتقال مواد غذایی، داشتن اطالع 
از اصول نگهداری صحیح آنها، استفاده از مواد غذایي بسته بندي شده 
و توجه به مش��خصات و برچس��ب آنها به استفاده از مواد غذایي سالم 
کمک مي کند. نقش پزشک دکل حفاری در توجیه پرسنل و نظارت 

بر مواد غذایی مورد استفاده بسیار مؤثر است.
3-2-1-2- بهداش��ت کارکن��ان در یک دکل حف��اری از دو جنبه ی 
روحی-روانی و جسمی قابل بررسی است. دوری از خانواده، به هم خوردن 
ریتم شبانه روزي و نیز صدا و دماي بیش از حد کم یا زیاد از جمله عوامل 
بروز اختالل در بهداشت کارکنان است. از جمله ی این اختالالت می توان 
به بیماري هاي قلبي، فش��ار خون باال، امراض گوارشي، اختالالت عصبي 
و رواني و افس��ردگی اش��اره کرد. در این مورد، ایجاد شرایط مناسب در 
زمینه های رفاهي، ورزش��ي، فرهنگي و خدمات غذایي از س��وی سازمان 
و همچنی��ن رژیم غذایی مناس��ب، ورزش و ارتباط کارکن��ان با خانواده 

می تواند رضایت مندی آنها را به همراه داشته باشد.
3-2-1-3- ب��ا توجه به اینکه در یک دکل حفاری مهم ترین دغدغه ی 
س��ازمان، ایمنی نیروی انس��انی است در زمینه ی بهداش��ت اماکن، نظافت 
به موق��ع س��رویس های بهداش��تی و حمام، رعایت مس��ائل بهداش��تی در 
آشپزخانه و رستوران و تمیز بودن کمپ استراحت کارکنان تأثیر به سزایی 

در سالمت کارکنان خواهد داشت.

3-3- پتانسیل خطرات زيست محیطی
خط��رات زیس��ت محیطی از دیگر خطراتی اس��ت ک��ه در یک دکل 
حفاری باید قبل از وقوع، پتانس��یل آن ارزیابی و در سیستم گزارش دهی 
به واحد HSE اعالم گردد. در این دکل حفاری عوارض زیست محیطی 
گروه بندی ش��ده است. در این دس��ته بندی پتانسیل های خطر زباله، خطر 
پس��ماندهای حفاری )کنده های حفاری( و خط��ر محیط )آب، خاک و 
هوا( وجود دارند که تنها مورِد گزارش ش��ده پتانسیل مربوط به خطرات 

محیطی بوده است.
در ش��کل-3 درصد پتانسیل خطرات زیس��ت محیطی )که صد درصد 

مربوط به پتانسیل خطر آلوده کردن محیط است( مشخص شده است.

3-3-1- راه های پیشگیری از ايجاد پتانسیل خطرات زيست محیطی
در این دکل حفاری در بین پتانس��یل خطرات، خطرات زیست محیطی 
کمترین درصد را داشته است. دلیل صفر بودن پتانسیل خطر پسماندهای 
حفاری و زباله اس��تفاده از سیستم دفع صفر6 و دس��تگاه فشرده ساز زباله 
بوده است. با توجه به اینکه در دکل حفاری بررسی شده در این تحقیق، 
بیش��ترین خطِر آلوده کردن محیط، مربوط به روغن ریزی دس��تگاه ها و 
تجهی��زات بوده در خصوص این نوع خطر می ت��وان نگهداری، تعمیر و 
ب��ه روز کردن تجهیزات را پیش��نهاد کرد که در کاهش نش��ت روغن از 

دستگاه ها مؤثر خواهد بود.

  2    نتایج پتانسیل خطرات بهداشتی

اثر خطرنوع خطرردیف
 تعداد در

سال
درصد

 پتانسیل خطر بهداشت1
4436/66ایجاد بیماریمواد غذایی

 پتانسیل خطر بهداشت2
كاركنان

 مشکالت جسمی، روحی
4033/33و روانی

 پتانسیل خطر بهداشت3
3630ایجاد مشکالت بهداشتیاماكن

120100مجموع

  3    نتایج پتانسیل خطرات زیست محیطی

اثر خطرنوع خطرردیف
 تعداد در

سال
درصد

 پتانسیل خطر محیط )آب،1
8100آلوده كردن محیط)خاک و هوا

8100مجموع

2    درصد پتانسیل خطرات بهداشتی
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٩ 
 

  
  ل خطرات بهداشتينتايج پتانسي -2جدول

  درصد سال در تعداد خطراثر  خطر نوع فيرد
66/63  44 ماريايجاد بي يپتانسيل خطر بهداشت مواد غذاي 1  
33/33  40  مشكالت جسمي، روحي و رواني ل خطر بهداشت كاركنانپتانسي 2  
  30  36  جاد مشكالت بهداشتياي ل خطر بهداشت اماكنانسيپت 3

  100  120  مجموع
  

 است. شدهك مشخص تفكيدرصد پتانسيل اين خطرات به 2-شكلدر 

 

  
  خطرات بهداشتيل پتانسي درصد - 2شكل

  
  ل خطرات بهداشتيهاي پيشگيري از پتانسيراه -2-1- 3
ل پتانسير را در مورد توان پيشنهادهاي زيميشده  مشخص شدن درصد خطرات اعالم ها ول دادهاساس تحلي بر

  د:كرخطرات بهداشتي مطرح 
د عامل نتوانيستند بلكه ميد نيبدن مف يازهاين نيمأت يتنها برانه يربهداشتيي ناسالم و غمواد غذاي -1-1- 2- 3

ط خاص دليل شرايد. بهنو.... ش ه وي، سوءتغذياروده يهايماريها، بتياز جمله مسموم يگوناگون يهايماريبروز ب
موارد مربوط به بهداشت مواد غذايي در يك دكل  ترعاي ،اري دريايي و نبود تجهيزات پزشكي كاملدكل حف

 ،يانتقال مواد غذاي يعد مسافت از خشكي به دريا در زمينهتوجه به برود. با شمار ميبه ضروريموارد حفاري از 
شده و توجه به مشخصات و  يبندبسته يي، استفاده از مواد غذاهاآن حي صحيداشتن اطالع از اصول نگهدار

پتانسیل خطر بهداشت مواد غذایی
پتانسیل خطر بهداشت کارکنان
پتانسیل خطر بهداشت اماکن

%36/66%30

%33/33

3    درصد پتانسیل خطرات  زیست محیطی

%100
پتانسیل خطر محیط )آب، خاک و هوا(
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  4    نتایج پتانسیل خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

 تعداد دراثر خطرنوع خطرردیف
درصدسال

26067/01ایجاد بیماریپتانسیل خطرات ایمنی1

پتانسیل خطرات 2
بهداشتی

 مشکالت جسمی، روحی
12030/92و روانی

پتانسیل خطرات 3
82/06ایجاد مشکالت بهداشتیزیست محیطی

388100مجموع

4    درصد پتانسیل خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی
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١٢ 
 

  .ده استكرك مشخص تفكياين خطرات را بهكلي درصد  4-شكل
  

  
  طيمحيخطرات ايمني، بهداشتي و زيستل پتانسي درصد - 4شكل

  
 ن دكلدر اي طيمحيو زيست خطرات بهداشتيل يپتانسشتر از مراتب بيل خطرات ايمني بهيتوان گفت پتانسمي
ارتباط مستقيم اين خطرات با جان  دليلبهبرابر) كه در اين زمينه  دو(حدود ك سال بوده ري در طول يحفا
شناسايي پتانسيل خطرات  و از طريققبل از وقوع خطر مسائل ايمني  يموقع در زمينهاقدامات الزم و به ،افراد

  رسد.ر ميظنضروري به همربوط
  

  ريگينتيجه
ها از اهميت خطرات در اين نوع دكل ابيو ارزي ييشناسا ،يهاي حفاري دريايدر دكلط خاص دليل شرايبه
بعدي ري از بروز حوادث هاي جلوگييكي از راهمن سيستم گزارش اعمال و شرايط نااي .استاي برخوردار ژهوي

رات ايمني ، در اين دكل حفاري پتانسيل خطهاي انجام شدهلو تحلي ستماين سي هاي. بر اساس گزارشاست
مي از ني( يمنيبيشترين پتانسيل خطرات ا طي است.محيمراتب بيشتر از پتانسيل خطرات بهداشتي و زيستبه

اشتعال و خطر مواد قابلز خوردن ، خطر ليسقوط بار و ابزار خطرات) مربوط به موارد خطر سقوط از ارتفاع، خطر
ت موارد مربوط به ايمني رعاي ،حفاري دريايي يهادكل حوادث كاهش و در راستاي خصوصن در اي. باشدمي

زات هاي پيشگيري از سقوط، استفاده از تجهيفتراك و حفاظلي ،باالبرهاآالت كار در ارتفاع از جمله نماشي
ي مناسب و شناساي يمنيا يهاپوشكف از استفاده ،عاتيضا هرگونه از دكل سطح كردن پاكحفاظت شخصي، 

دوري از توان به مني مياز ساير خطرات اي ري. در مورد پيشگيخواهد بود يضرور عالاشتهاي قابلمواد و مكان
بوط به مواد شيميايي، دستورالعمل مر ياجسام متحرك و دوار، تقويت تيم واكنش در شرايط اضطراري، تهيه

پتانسیل خطرات ایمنی
پتانسیل خطرات بهداشتی
پتانسیل خطرات زیست محیطی

%2/06%30/9

3-4- مقايسه ی کلی پتانسیل خطرات ايمنی، بهداشتی و زيست محیطی
جدول-4 نتایج کلی مقایس��ه ی پتانس��یل خطرات ایمنی و بهداشتی در 

دکل حفاری مورد بررسی در این پژوهش را نشان می دهد.
ش��کل-4 درصد کلی این خطرات را به تفکیک مش��خص کرده است.

می توان گفت پتانس��یل خطرات ایمنی به مراتب بیشتر از پتانسیل خطرات 
بهداش��تی و زیس��ت محیطی در این دکل حفاری در طول یک سال بوده 
)حدود دو برابر( که در این زمینه به دلیل ارتباط مستقیم این خطرات با جان 
افراد، اقدامات الزم و به موقع در زمینه ی مسائل ایمنی قبل از وقوع خطر و 

از طریق شناسایی پتانسیل خطرات مربوطه ضروری به نظر می رسد.

نتیجه گیری
به دلیل ش��رایط خ��اص در دکل های حفاری دریایی، شناس��ایي و 
ارزیابی خطرات در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. سیس��تم 
گزارش اعمال و ش��رایط ناایمن یکی از راه ه��ای جلوگیری از بروز 
حوادث بعدی اس��ت. بر اساس گزارش های این سیستم و تحلیل های 
انجام شده، در این دکل حفاری پتانسیل خطرات ایمنی به مراتب بیشتر 
از پتانس��یل خطرات بهداشتی و زیست محیطی است. بیشترین پتانسیل 
خط��رات ایمنی )نیم��ی از خطرات( مربوط به موارد خطر س��قوط از 
ارتف��اع، خطر س��قوط ب��ار و ابزار، خطر لی��ز خ��وردن و خطر مواد 
قابل اشتعال می باش��د. در این خصوص و در راستای کاهش حوادث 
دکل هاي حفاري دریایی، رعایت موارد مربوط به ایمنی ماشین آالت 
کار در ارتف��اع از جمله باالبرها، لیفتراک و حفاظ های پیش��گیری از 
سقوط، اس��تفاده از تجهیزات حفاظت ش��خصی، پاک کردن سطح 
دکل از هرگونه ضایعات، اس��تفاده از کف پوش هاي ایمني مناسب و 
شناس��ایی مواد و مکان های قابل اشتعال ضروري خواهد بود. در مورد 
پیشگیری از سایر خطرات ایمنی می توان به دوری از اجسام متحرک 
و دوار، تقویت تیم واکنش در شرایط اضطراری، تهیه ی دستورالعمل 
مربوط به مواد شیمیایی، آش��نایی و مقابله با گاز سولفید هیدروژن و 

مسائل مربوط به خطرات برق گرفتگی و گرمازدگی اشاره نمود. 
در زمینه ی خطرات بهداش��ت مواد غذایی داش��تن اطالع از اصول 
نگهداری صحیح آنها، اس��تفاده از مواد غذایي بسته بندي شده و توجه 
به مشخصات و برچسب آنها الزامی است. ایجاد شرایط مناسب جهت 
رفاه کارکنان توس��ط سازمان، رژیم غذایی مناسب، ورزش و ارتباط 
کارکنان با خانواده می تواند رضایت مندی آنها را در زمینه ی بهداشت 
کارکنان به دنبال داش��ته باشد. هرچند پتانسیل خطرات زیست محیطی 
در مقایس��ه با پتانس��یل سایر خطرات کمتر می باش��د اما لزوم رعایت 
موارد زیس��ت محیطی به ویژه آلوده کردن محی��ط از مهم ترین موارد 

مبحث HSE در صنعت حفاری است.
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