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چكیده
أشٚص ٜثب تٛػؼ ٝؿٟش٘ـیٙی ،افضایؾ سؿذ ٚاحذٞبی كٙؼتی  ٚث ٝد٘جبَ آٖ افضایؾ آِٛدٌی ٞبی ٔحیط صیؼت اص رّٕ ٝآِٛدٌی ٛٞا ،آِٛدٌی
كٛتی  ٚفـبسٞبی سٚا٘ی ٘بؿی اص ٔحیط ٞبی ٔلٛٙػی ؿٟشٞب ثٚ ٝیظ ٜؿٟشٞبی ثضسي ٘ ،یبص ث ٝایزبد پبسن ٞب  ٚفضبٞبی ػجض ؿٟشی أرشی
الصْ  ٚضشٚسی اػت .ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٚرٛد پبسن ٞب دس فضبی ؿٟشیٛٔ ،ضٛػبت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت اص رّٕٛٔ ٝاسدی اػرت
و ٝثٙٔ ٝظٛس سفغ ٘یبصٞبی اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص پبسن ٞب  ٚتٕبٔی ؿٟش٘ٚذاٖ ثبیذ ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌیشد.
دس ایٗ ٔمبِ ٝثب ٔشٚسی ثش پظٞٚؾٞبی ا٘زبْ ؿذ ٜدس صٔیٔ ٝٙذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت پبسن ٞبی ؿٟشی دس ایرشاٖ الرذاْ ثرٝ
رٕغ ثٙذی ٘تبیذ ٌشدیذ ٚ ٜثش ایٗ اػبع اِٛٚیت ٞبی پظٞٚـی ریشثط اسای ٝؿذ ٜا٘ذ.
کلمات کلیدی :پبسن ٞبی ؿٟشیٔ ،ذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت.

 -1دا٘ـزٛی سؿتٔ ٝذیشیتٔ .حیط صیؼت ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔیٚ ،احذ ػّ ٚ ْٛتحمیمبت تٟشاٖ ،دا٘ـىذٔ ٜحیط صیؼت  ٚا٘شطی.
 -2دوتشای ٔٙبثغ طجیؼیٔ ،ذسع دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔیٚ ،احذ ػّ ٚ ْٛتحمیمبت تٟشاٖ ،دا٘ـىذٔ ٜحیط صیؼت  ٚا٘شطی*(ٔؼئٔ َٛىبتجبت) .

فلّٙبٔ ٝا٘ؼبٖ ٔ ٚحیط صیؼت ؿٕبس ،27 ٜصٔؼتبٖ 92

2

ثشٕٙٞذ ٕٞ ٚىبس

مقدمه
پرربسن ؿررٟشی پرربسوی اػررت ورر ٝثررب ثرر ٝورربسٌیشی

أشٚص ٜثب تٛػؼ ٝؿٟش٘ـیٙی  ٚدٚس ؿذٖ ؿٟش٘ـریٙبٖ

سٚؽٞبی ٟٔٙذػی  ٚتحت ٔرذیشیت ا٘ؼربٖ ،ثرٙٔ ٝظرٛس ایزربد

اص طجیؼت اص یه ػٚ ٚ ٛررٛد آِرٛدٌی ٞربی ٔحریط صیؼرت اص

ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبیی اص طجیؼرت دس دس ٖٚؿرٟشٞب ایزربد ٔری ؿرٛد (.)1

رّٕ ٝآِٛدٌی ٞبی ٞرٛا  ٚكرٛتی  ٚفـربسٞبی سٚحری ٘بؿری اص

پبسن ٞبی ؿٟشی ثش اػبع ٔمیبع ٞبی ٔـخق ث ٝچٟبس ٌشٜٚ

ٔحیط ٞبی ٔلٛٙػی ؿٟشٞب ،ثٚ ٝیظ ٜؿرٟشٞبی ثرضسي  ٚورالٖ

دس ٔمیبع ٕٞؼربیٍیٔ ،حّر٘ ،ٝبحیرٙٔ ٚ ٝقمر ٝتمؼریٓ ثٙرذی

ؿٟشٞب اص ػٛی دیٍش ٘یبص ث ٝایزربد پربسن ٞرب  ٚفضربٞبی ػرجض

ٔیؿ٘ٛذ (.)2،1

دس ٚ ٖٚثش ٖٚؿٟشی سا رٟت فشإٛ٘ ٓٞدٖ ٔحیط ٞب  ٚفضبٞبی

أشٚص ٜپبسن ٞبی ؿٟشی رضء ػٙبكش وّیذی دس تٛػؼ ٝؿرٟشی

آسأؾ ثخرؾ تفشیحری  ٚتفشرری ثرب أىب٘ربت صیجرب ؿرٙبختی،

پبیذاس ٔی ثبؿٙذ و ٝث ٝآٟ٘ب فضبٞبی آساْ ثخؾ طجیؼی ٘یض ٌفتٝ

اػتشاحتیٚ ،سصؿی ،آٔٛصؿی ثب ٔحٛسیت ؿجی ٝػبصی طجیؼت دس

ٔی ؿٛد و٘ ٝمؾ ٕٟٔی دس وبٞؾ ٔیضاٖ اػرتشع ؿرٟش٘ٚذاٖ

ػبختبس ؿٟشی رٟت تمشة فقشی ا٘ؼبٖ ثرٔ ٝحریط طجیؼری ٚ

ایفب ٔی وٙٙذ  ٚػرجت ثٟجرٛد ػرالٔت سٚا٘ری آٟ٘رب ٔری ؿر٘ٛذ،

سػیذٖ ث ٝآسأؾ رؼٕی  ٚسٚحیٌ ،شیض ٘بپزیش  ٚاص أٛس اكرّی

ٕٞچٙیٗ ثب فشا ٓٞوشدٖ ٔحیقی ٔقّٛة ثشای پشٚسؽ وٛدوبٖ،

دس أررش خررذٔبت ؿررٟشی ٕ٘ررٛد ٜاػررت .ػررال ٜٚثررش ایررٗ تٛػررؼٝ

یىپبسچٍی ارتٕبػی  ٚحفر آػربیؾ ،ؿبخلری ثرشای استمربی

ؿٟش٘ـیٙی ػجت وبٞؾ ػشا٘ ٝفضبی ػرجض ٔٛررٛد دس ؿرٟشٞب

فضبی ص٘ذٌی  ٚتٛػؼ ٝربٔؼٔ ٝحؼٛة ٔی ؿ٘ٛذ (.)16،15،14

ؿذ ٚ ٜدس ػیٗ حبَ ٌشایؾ  ٚتٛرٔ ٝشدْ ث ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛفضربٞبی

ػال ٜٚثش تٕبٔی ٔضایربی صیجبؿرٙبختی ،سٚا٘ـٙبػری  ٚػرالٔتی،

ؿٟشی ث ٝخبطش سؿذ آٌبٞی آٖٞب اص ایٗ ٔحیط ٞب ثشای تفشیح ٚ

ٚرٛد پبسن ٞبی ؿٟشی ٔٙبفغ التلبدی ثشای ؿٟشداسی ٞب ٘یرض

وبٞؾ اػتشع  ٚػبیش فٛایذ آٖ افضایؾ یبفتر ،ٝثٙربثشایٗ تمبضرب

ثٕٞ ٝشا ٜداسد ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ تلرفیٞ ٝرٛا ور ٝتٛػرط دسختربٖ

ثشای ٌؼتشؽ پبسن ٞب  ٚفضبٞبی ػجض سا دس ؿرٟشٞب ثر ٝد٘جربَ

ا٘زبْ ٔی ؿٛد ثبػج وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ٔشتجط ثب وبٞؾ آِٛدٌی

داؿت ٝاػت( .) 6ثب ایٗ تفبػیش ِض ْٚپبسن ٞب دس ٞش صٔبٖ ٔ ٚىبٖ

ٛٞا  ٚالذأبت پیؾ ٌیشا٘ٔ ٝی ؿٛد .اص ػٛی دیٍرش اسصؽ ٞربی

و ٝفشكت آٖ ٚرٛد داؿت ٝثبؿذ ،دس ؿٟشٞب احؼبع ٔری ؿرٛد.

صیجبیی ؿٙبػی ،تبسیخی  ٚتفشیحری پربسن ٞربی ؿرٟشی ثبػرج

پرربسن ٞررب فشكررتی ثررشای ثٟؼرربصی ٔحرریط ؿررٟشٞب  ٚتررأٔیٗ

رزاثیت ؿٟش  ٚتجذیُ آٖ ثٔ ٝملذ ٌشدؿٍشی ٔی ؿ٘ٛذ و ٝایٗ

صیشػبخت ٞربی اوِٛٛطیره ٔری ثبؿرٙذ ( . )19ػّیرشغٓ ٚررٛد

٘یررض ثررٛ٘ ٝثرر ٝخررٛد ٔٙزررش ثرر ٝتِٛیررذ ؿرردُ  ٚافررضایؾ دسآٔررذ

ٔضایبی ثؼیبس اػتفبد ٜاص پبسن ٞب ٔی تٛا٘ذ پیبٔذٞبی ٔٙفی ٘یرض

ٔی ؿٛد( .)14أب ٔ ٟٓتشیٗ ٔـخل ٝپبسن ٞبی ؿٟشی فضربی

ثٕٞ ٝشا ٜداؿت ٝثبؿذ ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ دس ثؼضی تحمیمربت ترشع

ػجض آٖ ٞبػت ٚ ٚررٛد دسختربٖ ثیـرتش ثرٔ ٝؼٙربی احشثخـری

ؿٟش٘ٚذاٖ اص ٚلٛع رشْ  ٚرٙبیت دس ٔىبٖ ٞبی ٔتشٚو ٝپبسن ٚ

ثیـتش آٖ ٞب ٔی ثبؿذ ( .)12اص ِحرب اوِٛرٛطیىی پربسن ٞرب ٚ

احؼبع ٘بأٙی اص تخشیت أٛاَ ٌضاسؽ ؿرذ ٜاػرتٕٞ .چٙریٗ

فضرربٞبی ػررجض ؿررٟشی دس ورربٞؾ پیبٔررذٞبی ٔٙفرری كررٙبیغ ٚ

وبسثشاٖ پبسن ٞب وّیٌ ٝشٞ ٜٚربی ػرٙی ٔختّرآ ٌ ٚرشٞ ٜٚربی

تىِٛٛٙطی تأحیشٌزاس٘ذ .ایٗ احشات ٔخجت ث ٝكٛست افضایؾ ٘ؼجی

ارتٕبػی آػیت پزیش ٔب٘ٙذ خشدػبالٖ ،ػبِٕٙذاٖ ٔ ٚؼّرٛالٖ سا

ٔیضاٖ سطٛثت ،وبٞؾ دسر ٝحشاست ،افرضایؾ ٔیرضاٖ اوؼریظٖ،

ؿبُٔ ٔی ؿ٘ٛذ و ٝحف ػالٔت  ٚایٕٙی آٖ ٞب حربیض إٞیرت

حفبظت اص خبن ،وربٞؾ ٔیرضاٖ ؿرذت ٘رٛس ،وربٞؾ آِرٛدٌی

اػت.

كٛتی ،رٌّٛیشی اص ا٘تـبس ٌشد  ٚغجبس ،وبٞؾ احش پذیذ ٜرضیرشٜ

پبسن ٞب  ٚفضبٞبی ػجض ؿٟشی اص ٔ ٟٓتشیٗ ػٛأرُ

حشاستری  ٚتّقیرآ آة ٞ ٚرٛای ٔحریط ؿرٟشی خرٛد سا ٘ـربٖ

ٔؤحش دس ؿىُ دٞی ث ٝپبیذاسی ارتٕبػی ا٘ذ  ٚث ٝػٛٙاٖ یىری اص

ٔی دٙٞذ (.)19،18،17

ؿبخق ٞبی تٛػؼ ٝیبفتٍی رٛأرغ ٔحؼرٛة ٔری ؿر٘ٛذ ،أرب

3

ثشسػی تحمیمبت ا٘زبْ ؿذ ٜدس صٔیٔ ٝٙذیشیت ثٟذاؿت...... ،

ػٛأُ ٔتؼذدی ٔب٘ٙذ ٔـىالت ص٘ذٌی ؿٟشی ،ایٕٙی ،أٙیرت ٚ

ٔتفبٚت فشٍٙٞی ،التلبدی ،ارتٕبػی  ٚثٟذاؿتی ث ٝایٗ أربوٗ

ٔتٙبػت ٘جٛدٖ أىب٘بت ٔٛسد ٘یبص ،س٘ٚذ اػتفبد ٜاص ایٗ ٔىبٖ ٞرب

ٔشارؼ ٚ ٝتشدد ٔری وٙٙرذ  ٚثر ٝػّرت أىربٖ ا٘تمربَ  ٚا٘تـربس

سا وبٞؾ داد ٜاػت ( .)6پیؾ اص ایٗ ثیـتش تالؽ ٞب دس رٟرت

ثیٕبسی ٞب دس ایٗ أبوٗ  ٚإٞیت ٔؼبیُ ایٕٙی  ٚآِٛدٌی ٞربی

حف ٔحیطصیؼت اص طشیك حف تٙرٛع صیؼرتی ؿربُٔ حفر

ٔحیط صیؼرتی دس آٖ ٞرب ،سػبیرت ضرٛاثط ثٟذاؿرتی ،ایٕٙری ٚ

ٌٞ ٝ٘ٛبی ٌیبٞی یب رب٘ٛسی دس ٔؼشم تٟذیذ یرب ا٘مرشام ثرٛدٜ

ٔحیط صیؼتی دس وّی ٝایٗ فضبٞبی ؿٟشی أشی ضشٚسی اػت.

اػت  ٚتٛر ٝوٕتشی ثٔ ٝحیط صیؼت ؿٟشی ور ٝا٘ؼربٖ دس آٖ

اص ایٗ س ٚدػت یبثی ث ٝاثضاس ٔذیشیتی ٞذفٕٙذ  ٚثش پبی ٝاكٚ َٛ

ص٘ذٌی ٔی وٙذ  ٚسیؼه ٞبی ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼرت

ٔؼیبسٞبی ٕٞبٙٞرً ٙٔ ٚؼرزٓ ور ٝثتٛا٘رذ ٔخربطشات ثربِمٚ ٜٛ

آٖ ٔجزٌ َٚشدیذ ٜاػت (.)14

ثبِفؼُ دس صٔی ٝٙثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحریط صیؼرت ٔىربٖ ٞرب ٚ

دس ٔٙرربطك ؿررٟشی ٔخرربطشاتی ورر ٝثبػررج ورربٞؾ
ػالٔتی ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت ٔی ٌرشدد ثر ٝدٌ ٚرش ٜٚػٕرذٜ

فضبٞبی ؿٟشی سا ث ٌٝ٘ٛ ٝای دلیرك تؼیریٗ  ٚثر ٝطرٛس ٔٛحررش
وٙتشَ وٙذ ،ضررشٚسی ث٘ ٝظررش ٔی سػذ (.)10

ؿربُٔ ٔخربطشات طجیؼرری ٔ ٚخربطشات غیررش طجیؼری اص رّٕررٝ

دس ػبَ ٞبی اخیش ػیؼتٓ ٔذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٚ

ٔخبطشات ا٘ؼبٖ ػبخت تمؼیٓ ٔی ؿٛد .ث ٝطٛس وّی ٔ ٟٓتشیٗ

ٔحیط صیؼت ) (2HSEثٙٔ ٝضِ ٝاثضاس ٔذیشیتی ثرشای وٙترشَ ٚ

ٔخبطشات طجیؼی ٔـتُٕ ثش فش٘ٚـؼت صٔیٗ ،صٔریٗ ِدرضؽ ٚ

ثٟجٛد ٔؼبئُ دس وّی ٝطشح ٞربی تٛػرؼ ٝای  ٚكرٙؼتی ٔقرشح

صٔیٗ سا٘ؾ ،ػیالة ٞبی ؿٟشی ،صٔیٗ ِشص ٜثرٛدٔ ٚ ٜخربطشات

ؿذ ٜاػت ( ،)6ایٗ ػیؼرتٓ ثرب ثشسػری ٕٞضٔربٖ فبوتٛسٞربی

ا٘ؼبٖ ػبص ؿبُٔ آِٛدٌی ٛٞا ،تـىیُ  ٚایزربد رضایرش حشاستری،

ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت ،صٔیٙٔ ٝٙبػجی ثشای اػرتمشاس ٚ

آة ٌشفتٍی ٔؼبثش  ٚاساضی ،ا٘جبؿت ا٘رٛاع پؼرٕب٘ذٞبی خربٍ٘ی،

ارشای اػتب٘ذاسدٞبی ٔذیشیت ٔحیط صیؼتی )ٚ (ISO 14001

ػبختٕب٘ی ،كٙؼتی  ٚثیٕبسػرتب٘ی  ٚسػرٛة ٌرزاسی دس ؿرجىٝ

ٔؼیبسٞبی ایٕٙی  ٚثٟذاؿرت حشفر ٝای )(3OHSAS 18001

صٞىـی ؿٟشی ٔی ؿٛد وٛٔ ٝرت تزٕغ آالیٙذٞ ٜبی ٔخبطشٜ

ایزبد ٔی وٙذ (.)20

آٔیررض  ٚپیبٔررذٞبی ٘بؿرری اص آٖ ٞررب ثررشای ثٟذاؿررت ،ایٕٙرری ٚ

ٔذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحریط صیؼرت ػیؼرتٕی

ٔحیط صیؼت  ٚص٘ذٌی ا٘ؼبٖ دس ٔٙبطك ؿٟشی ٔی ٌشدد.

اػت و ٝث ٝكرٛست یىپبسچر ٚ ٝثرب اػرتفبد ٜاص ٘یرشٚی ا٘ؼرب٘ی،

أشٚص ٜثب تٛػرؼ ٝتىِٛٙرٛطی  ٚاستمربی اػرتب٘ذاسدٞبی ص٘رذٌی ٚ

أىب٘بت  ٚتزٟیضات ،ػرؼی دس ایزربد ٔحیقری ػربِٓ ،دِپرزیش،

ٕٞچٙیٗ افضایؾ سٚص افضٔ ٖٚؼبیُ ٔحریط صیؼرت دس ؿرٟشٞب،

ثب٘ـبس  ٚث ٝدٚس اص حبدح ،ٝخؼبست  ٚآػریت  ٚضربیؼ ٝداسد (.)4

تٕشورررض دس صٔیٙررر ٝتررربٔیٗ ػرررالٔتی ،ایٕٙررری  ٚثٟذاؿرررت

ٔذیشیت پبسن ٞبی ؿٟشی دس ػرقح وـرٛس سٚیىرشدی ػرٙتی

ٔحرریطصیؼررت ٔٙرربطك ؿررٟشی ) (1UHSEثرریؾ اص پرریؾ

داسد .دس سٚیىشد ػٙتی ث ٝػّت حبوٓ ثٛدٖ ٍ٘شؽ پغ اص ٚلرٛع

ّٕٔٛع تش  ٚاِضأی تش ؿذ ٜاػت .ث ٝطٛسی و ٝدس ٔحیط ٞربی

حبدح ،ٝخؼبست ٞبی رب٘ی ٔ ٚبِی دس پبسن ٞب صیبد خٛاٞذ ثرٛد.

ثربص  ٚثؼرت ٝؿرٟشی ٔخربطشات ٔشثرٛس ثر ٝػرالٔتی ،ایٕٙری ٚ

ثٙبثشایٗ تدییش ػبختبس ٔذیشیت ثٔ ٝذیشیت ػیؼتٕبتیه ضشٚسی

ٔحرریط صیؼررت ثررٚ ٝیررظ ٜص٘ررذٌی ؿررٟش٘ٚذاٖ ثرر ٝیىرری اص ثررب

ثرر٘ ٝظررش ٔرری سػررذ (ٛٔ .)11ضررٛػبت ثٟذاؿررت ،ایٕٙرری ٚ

إٞیت تشیٗ چبِؾ ٞبی ٔحیط صیؼتی ا٘ىبس٘بپرزیش دس ؿرٟشٞب

ٔحیطصیؼت دس پبسن ٞب اص رّٕٛٔ ٝاسد ٕٟٔی اػت و ٝلجرُ اص

تجذیُ ؿذ ٜاػت .پبسن ٞربی ؿرٟشی ٘یرض ثرٚ ٝاػرقٔ ٝمیربع

ٚلٛع حٛادث  ٚآحربس ٘ربٔقّٛة  ٚثرشای سفرغ ٘یبصٞربی اػرتفبدٜ

ػّٕىشدیٕٞ ،چٙیٗ طیرآ ٔتٙرٛع ٌ ٚؼرتشدٔ ٜخبطجربٖ خرٛد

وٙٙذٌبٖ اص پبسن ٞب  ٚثٛ٘ ٝػی تٕبْ ؿرٟش٘ٚذاٖ ثبیرذ دس حرٛصٜ

داسای ثیـتشیٗ ػ ٟٓدس حیبت رٕؼری ؿرٟش٘ٚذاٖ ٞؼرتٙذ .ثرب

طشح سیضی ،ارشا ٔ ٚذیشیت ٍٟ٘ ٚذاسی پربسن ٞرب ثر ٝآٖ تٛررٝ

تٛر ٝث ٝایٗ و ٝرٕؼیت صیبدی اص افشاد ربٔؼ ٝثب ٚضرؼیت ٞربی

ؿٛد .ثٙبثشایٗ ثب ارشای سٚیىشد ػیؼتٕبتیه ٔذیشیت ثٟذاؿرت،

1- Urban Health, Safety, Environment

2- Health, Safety, Environment
3- Occupational Health Safety Assessment Series
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ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت دس پبسن ٞرب ٔری ترٛاٖ آٔربس حرٛادث ٚ

ٔؼیبسٞبی ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت  6پبسن سا دس ٔٙقمٝ

ؿذت پیبٔذ ٞبی ٘بؿی اص آٟ٘ب سا ث ٝحذ الُ سػب٘ذ(.)21

پٙذ ؿٟشداسی تٟشاٖ ا٘تخبة وشد٘ذ .پربسن ٞربی ربٔؼرٔ ٝرٛسد

ثرر ٝایررٗ تشتیررت ثحررج ثٟذاؿررت ،ایٕٙرری ٔ ٚررذیشیت

ٔقبِؼ ٝایٗ تحمیك ؿبُٔ پبسن ٞبی ٌالیرُ (٘بحیر ٚ )6 ٝثٟربس

ٔحیط صیؼت دس لبِت ػیؼتٓ ٔرذیشیتی  HSEورٙٔ ٝزرش ثرٝ

آصادی (٘بحی )1 ٝدس ٔمیبع ٔحّ ٝای ،پبسن ٞبی ػبحُ (٘بحیٝ

ٔذیشیت پبیذاس دس ؿٟشٌشدد اص ٔ ٟٓتشیٗ  ٚضشٚسی تشیٗ ٔرٛاسد

 ٚ )7اػتمالَ (٘بحیر )5 ٝدس ٔمیربع ٘بحیر ٝای  ٚپربسن ٞربی

ٔشتجط ثب ثش٘بٔٞ ٝبی ٔذیشیتی خذٔبت ؿٟشی تّمی ٔی ؿٛد وٝ

ؿرربٞذ (٘بحیررٔ ٚ )3 ٝیؼرربد (٘بحیرر )5 ٝدس ٔمیرربع ٔٙقمرر ٝای

ضررشٚست داسد اص طشیررك ػرربصٔبٖ پرربسن ٞررب  ٚفضرربی ػررجض

ٔی ثبؿٙذ.

ؿٟشداسی ٞب و ٝیىی اص صیش ثخؾ ٞبی خذٔبت ؿٟشی ٔحؼٛة

اطالػرربت ٔررٛسد ٘یرربص تحمیررك ثرر ٝوٕرره ٔقبِؼرربت

ٔی ؿٛد ثٛٔ ٝسد ارشا ٌزاؿت ٝؿٛد .ثٙبثشایٗ أىبٖ دػتیبثی ثرٝ

وتبثخب٘ ٝای ،رؼرتزٞٛبی ایٙتش٘تری  ٚثشسػری ٞربی ٔیرذا٘ی ٚ

پبیذاسی ػیؼتٓ ٔذیشیت  HSEدس ؿٟشٞب ٚرٛد ٘خٛاٞذ داؿت

ٔلبحج ٝثب وبسؿٙبػبٖ پبسن ٞب  ٚفضبی ػجض دس صٔیٙر ٝػٛأرُ

ٍٔش آٖ و ٝتٛرٚ ٝیظ ٜث ٝثحج  HSEدس فضبٞبی ػرجض ؿرٟشی

ٔٛحش ثش ٔذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحریط صیؼرت پربسن ٞربی

ٔؼقٛف ؿٛد تب اص ایٗ طشیك ثر ٝطرٛس ٔرؤحش  ٚثرب لبطؼیرت الصْ

ؿٟشی رٕغ آٚسی ٌشدیذ٘ذ .ػپغ پشػـٙبٔ ٝای تٟی ٝؿذ ورٝ

الذاْ ث  ٝؿٙبػبیی  ٚوٙتشَ خقشات ثبِم ٚ ٜٛثبِفؼُ ٔٛاسد ٔشتجط

دس ایٗ پشػـٙبٔ 16 ٝؿبخق دس ٔٛسد ایٕٙی 8 ،ؿبخق دسثبسٜ

ثب  HSEدس پبسن ٞبی ؿرٟشی ؿرٛد .دس ایرٗ ساثقر ٝخ ٞربی

ثٟذاؿت  9 ٚؿبخق دس ٔٛسد ٔحیط صیؼت تؼییٗ ؿذ  ٚپغ اص

تحمیمبتی صیبدی ث ٝسغٓ ثشخی اص پظٞٚؾ ٞربی ا٘زربْ ؿرذ ٜدس

ٔـرربٞذ ٚ ٜاكررالح تٛػررط خجشٌرربٖ پرربسن ٞررب  ٚفضرربی ػررجض

داخُ وـٛس ٚرٛد داسد و ٝدس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ٘یض ٔٛرت ثرشٚص

پشػـٙبٟٔ٘ ٝبیی دس ٞش یه اص پبسن ٞبی تحت ٔقبِؼر ٝتٛػرط

اختالف ٘ظش ثیٗ ٔتخللیٗ ریشثط ٌشدیذٞ .ذف اص ا٘زربْ ایرٗ

ٔؼئٔ َٛشثٛط ٝتىٕیُ ؿذ .دس ٔشحّ ٝثؼرذ ثرب اػرتفبد ٜاص سٚؽ

تحمیك ٔشٚسی ثش پرظٞٚؾ ٞربی ا٘زربْ ؿرذ ٜدس صٔیٙرHSE ٝ

دِفی فبصی ،اثتذا ٌضیٙرٞ ٝربی ٔشثرٛس ثرٞ ٝرش یره اص ػرٛاالت

پبسن ٞبی ؿٟشی دس ػقح وـٛس ٔی ثبؿذ.

پشػـٙبٔ ٝتٛػط چٙذ ٘فش اص وبسؿٙبػبٖ پبسن ٞب  ٚفضبی ػرجض

بحث و نتیجه گیری
دس ػبَ ٞبی اخیش تحمیمبت ثؼیبسی دس صٔی ٝٙاحشات
ثٟذاؿتی  ٚػالٔتی پبسن ٞبی ؿٟشی كٛست ٌشفتر ٝاػرت أرب
تحمیك دس صٔی ٝٙثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼرت پربسن ٞربی
ؿٟش ی ث ٝكٛست یىپبسچ ٝوٕتش كٛست ٌشفت ٝاػتٛٔ .ضرٛػبت
ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت دس پبسن ٞب ثشای سفغ ٘یبصٞربی
اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص آٖٞب  ٚث٘ ٝرٛػی تٕربْ ؿرٟش٘ٚذاٖ ثبیرذ دس
حٛص ٜطشح سیضی ،ارشا ٍٟ٘ ٚذاسی پبسن ٞب ث ٝآٟ٘ب تٛر ٝؿٛد تب
وٕتشیٗ ضشس ٔتٛر ٝوبسثش ٔ ٚحیط صیؼت ٌشدد .تحمیمبت ریُ
اِٚیٗ تحمیمبت یىپبسچ ٝدس صٔیٔ ٝٙرذیشیت ثٟذاؿرت ،ایٕٙری ٚ
ٔحیط صیؼت ٔی ثبؿٙذ.
اسرٕٙذی ٕٞ ٚىبساٖ دس ػربَ 1387دس تحمیمری ثرب
ػٛٙاٖ ٔذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت دس پربسن ٞربی
ؿٟشی ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٕ٘٘ٛرٌ ٝیرشی ٔشحّر ٝای ثرش اػربع

ٔٙقم ٚ ٝثش اػبع إٞیت ،دس فبكّ ٝػذدی یه تب دٚ ٜصٖ دٞی
ؿذ ،ث ٝطٛسی وٚ ٝصٖ ثبالتش ثٞ ٝش ٌضیٙر ٝإٞیرت ثیـرتش آٖ سا
٘ـبٖ دٞذ  ٚرٕغ ٌضیٞ ٝٙبی ٔشثٛس ثٞ ٝش ػٛاَ د ٜؿٛد .حرذ
اوخش ٕ٘شٔ ٜقّٛة ٞش ػٛاَ ػذد د ٚ ٜحذالُ ٕ٘ش ٜكرفش اػرت.
ٕٞچٙیٗ ثٙٔ ٝظٛس اطٕیٙبٖ اص سٚایی یبفتٞ ٝبی آٔبسی حبكُ اص
پشػـٙبٔٞ ٝب دس  %5اص ربٔؼ ٝآٔبسی ث ٝطٛس ٔزذد وبس تىٕیرُ
پشػـٙبٔٞ ٝب كٛست پزیشفت  ٚدس ٟ٘بیت ثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افرضاس
 Lingoتزضی ٚ ٝتحّیُ حؼبػیت كٛست ٌشفرت٘ .تربیذ ٘ـربٖ
داد و ٝتب ػقح اطٕیٙبٖ  %97دادٞ ٜبی ث ٝدػرت آٔرذٔ ٜؼتجرش
ٔی ثبؿذ.
٘تبیذ حبكُ اص ثشسػی ٚضرؼیت ثٟذاؿرت ،ایٕٙری ٚ
ٔحیط صیؼت پبسن ٞبی تحت ٔقبِؼٙٔ ٝقم ٝپٙذ تٟشاٖ ٘ـربٖ
ٔی دٞذ وٚ ٝضؼیت ؿبخق ٞبی ثٟذاؿتی  ٚایٕٙی پربسن ٞرب
ٔتٛػط ٚ ٚضؼیت ؿبخق ٞبی ٔحیط صیؼرتی دس حرذ ضرؼیآ
لشاس داسدٕٞ .چٙیٗ ٔیرضاٖ ٔقّٛثیرت ؿربخق ٞربی ثٟذاؿرتی
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ثشسػی تحمیمبت ا٘زبْ ؿذ ٜدس صٔیٔ ٝٙذیشیت ثٟذاؿت...... ،

پرربسن ٞرربی تحررت ٔقبِؼرر ٝثررب  %58/9اص ٔیررضاٖ ٔقّٛثیررت

دس ٔرررٛسد ٔرررذیشیت ثٟیٙررر ٝثٟذاؿرررت ،ایٕٙررری ٚ

ؿبخق ٞبی ایٕٙی آٖ ٞب ثب  %59/2وٕتش  ٚاص ٔیضاٖ ٔقّٛثیرت

ٔحیط صیؼت پبسن ٞب.

ؿبخق ٞبی ٔحیط صیؼتی آٟ٘ب ثب  %46/1ثیـرتش اػرت .دیٍرش

ثشای سفغ دالیُ ضرؼآ یربد ؿرذ ،ٜاػرتمشاس ػیؼرتٓ ٔرذیشیت

٘تبیذ حربوی اص آٖ اػرت ور ٝؿربخق ٞربی ٚضرؼیت ٔٙبػرت

ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼرت  1HSE-MSدس پربسن ٞربی

ثٟذاؿتی اتبق وبسوٙبٖ پبسنٚ ،ضرؼیت اطرالع سػرب٘ی ٘ ٚلرت

ؿٟشی اص رّٕ ٝپبسن ٞبی ٔٛسد ٔقبِؼ ،ٝاص طشیك تقجیرك دادٖ

ػالیٓ ٞـذاس دٙٞذ ٜدس ٍٙٞبْ ػّٕیبت ػرٓ پبؿری دس پربسن ٚ

اٍِٛی ٔٛسد اػتفبد ٜایٗ ػیؼرتٓ دس كرٙبیغ وـرٛس ثرب ؿرشایط

ٚضؼیت الذأبت كٛست ٌشفت ٝرٟت وبٞؾ آِٛدٌی كرٛتی دس

ٔٛرٛد دس پبسن ٞب پیـٟٙبد ٔی ٌشدد (.)5

پبسن ،ث ٝتشتیت دس ػ ٝثخؾ ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحریط صیؼرت

دس پظٞٚـی آصادی ٘زبت ٕٞ ٚىبساٖ دس ػربَ 1387

ثب  %28/3 ٚ %33 ،%35وٕترشیٗ ٔیرضاٖ ٔقّٛثیرت سا ثر ٝخرٛد

ثب ػٛٙاٖ اِٛٚیت ثٙرذی ٔؼیبسٞربی طشاحری دس ثش٘بٔر ٝسیرضی ٚ

اختلبف داد٘ذ.

ٔذیشیت ایٕٙی پبسن ٞب  ٚفضبٞبی ػجض ؿٟشی ثب ث ٝوبس ٌیرشی
2

دس ٔقبِؼٔ ٝزوٛس دالیُ ضؼآ دس ٔرذیشیت ثٟذاؿرت ،ایٕٙری ٚ

ٔتذ تلرٕیٓ ٌیرشی چٙرذ ٔؼیربس ( MCDM)ٜثرب اػرتفبد ٜاص

ٔحیط صیؼت پبسن ٞبی تحت ٔقبِؼر ٝثر ٝكرٛست ریرُ آٚسدٜ

فشآیٙذ تحّیُ ػّؼرّٔ ٝشاتجری ثر ٝػٙرٛاٖ یىری اص ٟٔرٓ ترشیٗ

ؿذ ٜاػت:

سٚؽ ٞرربی تلررٕیٓ ٌیررشی چٙررذ ٔؼیرربس ٜثررٚ ٝصٖ دٞرری ٚ












آٌبٞی وٓ ٔؼئٛالٖ  ٚوبسوٙبٖ پربسن ٞرب اص ػٛأرُ

اِٛٚیت ثٙذی ٔؼیبسٞبی ٔختّآ دس طشاحی پبسن ٞربی ؿرٟشی

ٔٛحش دس ٚضؼیت ثٟذاؿرت ،ایٕٙری ٔ ٚحریط صیؼرت

ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ ایٕٙی آٟ٘ب ٔی پشداصدٔ .ؼیبسٞب  ٚصیش ٔؼیبسٞبی

پبسن ٞب  ٚچٍٍ٘ٛی ٔذیشیت ثٟی ٝٙآٖ.

ٔررٛحش دس طشاحرری پرربسن ٞرربی ؿررٟشی ثررب اػررتفبد ٜاص ٘ظررشات

٘جررٛد لررٛا٘یٗ  ٚاػررتب٘ذاسدٞبی ورربفیٔ ،تٙبػررت ثررب

وبسؿٙبػبٖ ٔزشةٕٞ ،چٙیٗ تزبسة ٔٛرٛد دس دیٍش پبسن ٞبی

ٔٛضٛع ٔذیشیت ثٟذاؿرت ،ایٕٙری ٔ ٚحریط صیؼرت

ؿٟشی داخّی  ٚخبسری ،ؿیٞ ٜٛبی ٔـبسوتی اص لجیُ رّؼربت

پبسن ٞب  ٚثی تٛرٟی ٘ؼرجت ثر ٝثربصٍ٘شی  ٚاكرالح

٘ ٚـؼت ٞبی ٌشٞٚی ٕٞ ،بیؾ ٞب تؼییٗ ٔی ؿ٘ٛذ .دس ٔشحّرٝ

لٛا٘یٗ  ٚضٛاثط ٔٛرٛد ثش اػبع دػتبٚسدٞبی ّٔی ٚ

ثؼذ ٌشٞ ٜٚبی تلٕیٓ ٌیش٘ذٔ ٜـخق ٔی ؿ٘ٛذ و ٝایرٗ افرشاد

ثیٗ إِّّی.

ؿبُٔ كبحت ٘ظشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ ثب تزشث ٝپربسن ٞرب  ٚفضربی

ػذْ تخلیق ثٛدر ٝوبفی رٟت دػتیبثی ث ٝاٞذاف

ػجض ،طشاحبٖ ؿٟشیٌ ،شٞ ٜٚبی دسٌیش دس فؼبِیت ٞبی ارشایری

ٔذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت پبسن ٞب.

 ٚاػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص پبسن ٞب ٔی ؿ٘ٛذ .ػپغ كبحت ٘ظرشاٖ

ٚرٛد ٔشاوض ٔتؼذد تلٕیٓ ٌیشی دس ٔٛضٛع ٔذیشیت

ثب ث ٝوبس ٌیشی سٚؽ ٔ 3AHPمبیؼ ٝصٚری ثیٗ ٔؼیبسٞب ا٘زربْ

ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت پربسن ٞرب  ٚفمرذاٖ

ٔی دٙٞذ  ٚثش اػبع رذ َٚاػتب٘ذاسد ؿذ ٜػبػتی أتیبص دٞری

ٕٞبٍٙٞی دس ػبختبس ٔذیشیتی ٔٛرٛد.

ػذدی ثٔ ٝؼیبسٞب كٛست ٔی ٌیرشد .دس ٟ٘بیرت ٔؼیبسٞربیی ورٝ

٘جٛد ثبصسػری ٞرب  ٚپربیؾ ٞربی ادٚاسی اص ٚضرؼیت

داسای ثیـتشیٗ ٚصٖ ٞؼتٙذ دس اِٛٚیت ثیـتشی ثشای ٔذیشیت ٚ

ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت پبسن ٞب.

ثش٘بٔ ٝسیضی دس پبسن ٞبی ؿٟشی أٗ لشاس ٔی ٌیش٘ذ  ٚپرغ اص

فمذاٖ سٚؿی وبسآٔذ رٟت ٘ظبست ٔٙقمی ثرش ٘حرٜٛ

آٖ تحّیُ حؼبػیت كٛست ٔی ٌیشد.

ػّٕىرشد پیٕب٘ىربساٖ دس پربسن ٞرب دس ٔرٛسد سػبیررت
ضٛاثط ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت.


٘تبیذ ایٗ ٔقبِؼ ٝحبوی اص ضؼآ ٔرذیشیت دس HSE
پبسن ٞبی ؿٟشی داسد ٟٓٔ .تشیٗ دالیُ آٖ سا ٔی ترٛاٖ ٚررٛد

٘جررٛد صٔیٙررٞ ٝرربی ٔٙبػررت رٟررت رّررت ٔـرربسوت
ٔشارؼ ٝوٙٙذٌبٖ ث ٝپبسن ٞب  ٚتـىُ ٞربی ٔشدٔری

1

Health,Safety,Environment Management System
Multi Criteria Decision Making
3
Analytical Hierarchy Process
2
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ثشٕٙٞذ ٕٞ ٚىبس

ٔشاوض ٔتؼرذد تلرٕیٓ ٌیرشی  ٚفمرذاٖ ٕٞربٍٙٞی دس ػربختبس

ٔٙقم 3 ٝػٙٙذد تـىیُ ٔی دٙٞرذ .رٟرت ا٘تخربة ٕ٘٘ٛر ٝدس

ٔذیشیتی ٔٛرٛد ،ػذْ آٔٛصؽ ٞبی تخللی  ٚآٌبٞی ٞبی ورٓ

ربٔؼ ٝآٔبسی اص سٚؽ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی تلبدفی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.

ٔؼئٛالٖ پبسن ٘ؼجت ث ٝاسصؽ ٞبی آٖ  ٚفمذاٖ سٚؿی وبسآٔرذ

پبسن ٞربی ٔرٛسد ٔقبِؼر ٝاص ٘ظرش ٔؼربیُ ایٕٙری ٚ

رٟت یىپبسچ ٝػبصی تلٕیٓ ٌیشی ٞب روش ورشد .ػرال ٜٚثرشایٗ

طشاحی ٔٙبػت ٔحیقی ثب ٔؼبیُ ٔ ٚـىالتی ٔٛارٞ ٝؼتٙذ وٝ

الذأبت طشاحی ا٘زبْ ؿرذٞ ٜرش چٙرذ ثبػرج أٙیرت سٚا٘ری دس

ایٗ ٔـىالت ٔشثٛس ثٔ ٝحٛطٞ ٝبی خرب٘ٛادٌیٔ ،حٛطرٞ ٝربی

پبسنٞب ؿذ ٜأب ػجت تشن افشاد ٘بثبة ٔ ٚزشْ اص پبسن  ٚا٘تمبَ

ثبصی وٛدوبٖ ،پٛؿرؾ ٌیربٞی ،ػرقٛح٘ ،رٛسپشداصیٔ ،جّٕربٖ،

ٔؼضُ ٘ب أٙی اص ٔىب٘ی ثٔ ٝىبٖ دیٍش ؿٟش ؿذ ،ٜثرذ ٖٚآٖ ورٝ

كٙذِی ٞب ،آثخٛسی  ٚتّفٗ ػٕٔٛی ٔری ثبؿرٙذ٘ .تربیذ حبكرُ

ثؼتش سفتبسی ٔٙبػت ثشای چٙیٗ ٌشٞ ٜٚبیی ایزبد ؿٛد.

ؿذ ٜاص ایٗ تحمیك ثب اػتفبد ٜاص آصٔ ٖٛفشیذٔٗ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت

دس ا٘تٟب ٘تبیذ ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝدػتیبثی ثٚ ٝضؼیت

و ٝپربسن ٞربی ٔٙقمر 3 ٝاص ٘ظرش ؿربخق ایٕٙری ثٟذاؿرتی،

ٔقّٛة ایٕٙی دس پبسن ٞرب فشآیٙرذی اػرت ور ٝاص یره طرشف

ٚضؼیت آة آؿبٔیذ٘ی ػبِٓ ٘ؼجت ث ٝدیٍرش ؿربخق ٞرب داسای

حبكُ ٕٞىبسی ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝػٛٙاٖ اػرتفبد ٜوٙٙرذٌبٖ اص ایرٗ

ٚضرؼیت ٔقّررٛة ٚ ٚضرؼیت ػررشٚیغ دٞری ثررشای ٔؼّررِٛیٗ ٚ

فضبٞب ثٛد ٚ ٜاص طرشف دیٍرش ثرب ٚضرؼیت ػٕرٔٛی ٕٞ ٚچٙریٗ

رٕغ آٚسی صثبِ ٝدس ایبْ ٔختّآ اص ٚضرؼیت ٘بٔٙبػرت ترشی دس

أىب٘بت ٔٛررٛد دس آٟ٘رب ٕٞجؼرتٍی ثؼریبسی خٛاٞرذ داؿرت،

ٔیرربٖ ؿرربخق ٞرربی دیٍررش ثشخررٛسداس ٔرری ثبؿررذ .دس ٔررٛسد

ثٙبثشایٗ اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی ٔختّآ تلٕیٓ ٌیشی و ٝإٞیرت

ؿرربخق ٞرربی ایٕٙرری فیضیىرری ،داؿررتٗ تبثّٞٛرربی سإٙٞررب دس

ٔؼیبسٞبی ٔختّآ سا دس أٙیت پبسن ٞب تؼییٗ ٔی وٙذ دس وٙربس

ٔىبٖٞبی ضشٚسی ٕٞ ٚچٙیٗ ٚررٛد تبثّٞٛربی ٞـرذاس دٙٞرذٜ

ایٗ ػٛأُ ٔی تٛا٘رذ ٘مرؾ ٟٔرٓ  ٚتبحیشٌرزاسی دس ثربال ثرشدٖ

٘ؼجت ثرر ٝػبیرش ؿبخق ٞبی ایٕٙی فیضیىری ؿرشایط ثٟترشی

ضررشیت ایٕٙرری دس پرربسن ٞررب  ٚفضرربٞبی ػررجض ؿررٟشی داؿررتٝ

داس٘ذ  ٚایٕٙی ٚػبیُ ثربصی وٛدوربٖ دس ٚضرؼیت ٘ربٔقّٛثی دس

ثبؿذ(.)6

ٔمبثُ ػبیش ؿبخقٞب لشاس داسدٕٞ .چٙیٗ ؿبخق ٞبی سٚؿٙبیی
تٟشا٘ی ٕٞ ٚىربساٖ دس ػربَ  1391دس تحمیمری ثرب

 ٚدػتشػرری ٘ـرربٖ ٔرری دٞررذ ورر ٝداؿررتٗ ثشچؼررت خقررش

ػٛٙاٖ اسصیبثی ایٕٙی پبسن ٞبی ؿٟشی دس ٔٙقم 3 ٝػٙٙذد وٝ

ثشق ٌشفتٍی داسای ؿشایط ٔٙبػرت  ٚاص ِحرب تؼرذاد ٔٙبػرت

ٟٔٓتشیٗ وبسثشی فضبی ػجض ایرٗ ؿرٟش ٔری ثبؿرذ ثر ٝثشسػری

پبیررٞ ٝرربی وٛتررب ٚ ٜثّٙررذ سٚؿررٙبیی دس ٚضررؼیت ٘بٔٙبػررجی

ٔؼیبسٞرربی ایٕٙرری پشداختٙررذ .دس ایررٗ تحمیررك اص سٚؽ ٞرربی

ٔیثبؿذ(.)7

تٛكیفی -تحّیّی  ٚپیٕبیـی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .اطالػبت ٔٛسد

دس ػبَ  ،1391دیٙبس٘ٚذی ٕٞ ٚىبساٖ دس تحمیمی ثب

٘یبص ثیـتش اص ٔٙبثغ ٔذٔ ٚ ٖٚؼتجش ٌشفتر ٝؿرذ ٜاػرت  ٚثخرؾ

ػٛٙاٖ ثشسػی ٚضؼیت ػالٔت پبسن ػبػی ثب اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ

اػظٓ وبس ث ٝكٛست ٔیذا٘ی  ٚثبصدیذ اص ٔحُ كٛست ٌشفت ٝاػت.

ٔذیشیت ثٟذاؿرت ،ایٕٙری ٔ ٚحریط صیؼرت ثر ٝثشسػرری ایرٗ

آٔبس  ٚاسلبْ  ٚاطالػبت ٘ ٚمـٞ ٝربی ٔشثرٛس ثرٙٔ ٝقمرٔ ٝرٛسد

ؿبخق ٞب دس ایٗ پبسن پشداختٙذ .دس ایرٗ پرظٞٚؾ ثر ٝوٕره

ٔقبِؼ ٝرٕغ آٚسی ؿذ ٚ ٜدس ٟ٘بیت اطالػبت ٌشدآٚسی ؿذ ٜثرب

ٔقبِؼرربت وتبثخب٘رر ٝای ،رؼررتزٞٛبی ایٙتش٘ترری ،ثشسػرری ٞرربی

ARC

ٔیررذا٘ی ٔ ٚلرربحج ٝثررب وبسؿٙبػرربٖ پرربسن ٞررب  ٚفضرربی ػررجض

تزضی ٚ ٝتحّیُ ؿذ  ٚپرغ اص طری ٔشاحرُ ؿرٙبخت ٔؼربیُ ٚ

ٔؼیبسٞبی ٚضؼیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت پبسن ػبػی

ٔـىالت ٔٛرٛد ،سا ٜحُ ٞبی پیـٟٙبدی ثشای سفغ ایٗ ٔؼربیُ

 ٚػٛأُ ٔؤحش ثش ٔذیشیت آٖ ٞرب رٕرغ آٚسی ٌشدیذ٘رذ .ػرپغ

ٔقشح ؿذ ٜاػت .اثضاس ٌشدآٚسی اطالػبت اص طشیرك پشػـرٙبٔٝ

پشػـررٙبٔ ٝای رٟررت ثشسػرری ٚضررؼیت ثٟذاؿررت ،ایٕٙرری ٚ

كٛست ٌشفت ٝاػت  ٚتحّیُ آٖ اص طشیك ٘شْ افضاس  SPSSا٘زبْ

ٔحیط صیؼت پبسن ػبػی اص دیذٌبٔ ٜؼئٛالٖ پبسن ٞب  ٚفضبی

ؿذ .ربٔؼ ٝآٔبسی پظٞٚؾ سا ٔشارؼ ٝوٙٙذٌبٖ ثر ٝپربسن ٞربی

ػجض تٛػط ٔحممیٗ تٟیٌ ٝشدیذ .دس ایٗ پشػـٙبٔ 10 ٝؿبخق

اػررررتفبد ٜاص ٘ررررشْ افضاسٞرررربی GIS ٚ EXCEL

دس ٔٛسد ایٕٙی 6 ،ؿبخق دسثبس ٜثٟذاؿت  4 ٚؿبخق دس حٛصٜ
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ثشسػی تحمیمبت ا٘زبْ ؿذ ٜدس صٔیٔ ٝٙذیشیت ثٟذاؿت...... ،

ٔحیط صیؼت تؼییٗ ؿذ .رٟت اػتجربس پشػـرٙبٔ ٝسٚؽ دِفری

صیرربٖ آٚس (اص رّٕرر ٝػٛأررُ ؿرریٕیبیی ،فیضیىرری ،ثیِٛررٛطیىی ٚ

ػبد ٜث ٝوبس ثشد ٜؿذ  ٚپشػـٙبٔ ٝتذٚیٗ ؿذ ٜث ٝسٚیت كربحت

سٚا٘ـٙبػی) آ٘بِیض ؿرٛد  ٚساٞ ٜربی تٕربع ثرب آٟ٘ربٕٞ ،چٙریٗ

٘ظررشاٖ  ٚوبسؿٙبػرربٖ ثررب تزشثرر ٝپرربسن ٞررب  ٚفضرربی ػررجض ٚ

ٔىب٘یضْ ٞبی ػُٕ ،صٔبٖ ٞربی ٔٛارٟر ٚ ٝدیٍرش ٔرٛاسد ٔـربثٝ

ٔتخللبٖ ػّ ْٛآٔبسی سػریذ ٘ ٚظرشات اكرالحی آٟ٘رب ِحرب

ثشسػی ؿٛد .دس حیقٔ ٝحیطصیؼتی ٘یض وّی ٝاحشات  ٚپیبٔذٞبی

ٌشدیذ .ػپغ پشػـٙبٟٔ٘ ٝبیی دس پبسن تحرت ٔقبِؼر ٝتٛػرط

ٔحیطصیؼتی ٔٛررٛد  ٚحبكرُ اص ػّٕىشدٞربی پربسن ثشسػری

ٔؼئٔ َٛشثٛط ٝتىٕیُ ؿذ .دس ٔشحّ ٝثؼرذ ثرب اػرتفبد ٜاص سٚؽ

ٌشدد.

دِفی ،اثتذا ٌضیٞ ٝٙبی ٔشثٛس ثٞ ٝش یه اص ػرٛاالت پشػـرٙبٔٝ

ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٔٛضٛع ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحریط صیؼرت دس

تٛػط چٙذ ٘فش اص وبسؿٙبػبٖ پبسن ٞب  ٚفضبی ػرجض ٔٙقمرٚ ٝ

ٔىبٖ ٞب  ٚفضبٞبی ؿٟشی  ٚثرٙٔ ٝظرٛس دػرتیبثی ثر ٝػّٕىرشد

ثش اػبع إٞیت دس فبكرّ ٝػرذدی یره ترب دٚ ٜصٖ دٞری ؿرذ

ٔٙبػررت آٖ ،ؿررىُ ٌیررشی  ٚتررذٚیٗ ػررٙذی ررربٔغ دس صٔیٙررٝ

ث ٝطٛسی وٚ ٝصٖ ثبالتش ثٞ ٝش ٌضی ٝٙإٞیت ثیـرتش آٖ سا ٘ـربٖ

ٔذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙری ٔ ٚحریط صیؼرت دس ساػرتبی ثٟجرٛد

دٞذ  ٚرٕغ ٌضیٞ ٝٙبی ٔشثٛس ثٞ ٝش ػٛاَ د ٜؿٛد .ثرٙٔ ٝظرٛس

ٚضؼیت ٔٛرٛد پبسن ٞب ٔی تٛا٘ذ ساٍٞـبی ٔؼبیُ پریؾ سٚی

اطٕیٙبٖ اص سٚایی ثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افرضاس  SPSSثرش سٚی  %5اص

ثش٘بٔ ٝسیضی ٔحیقی ث ٝطٛس اػٓ ٔ ٚذیشیت ؿٟشی ث ٝطٛس اخق

ربٔؼ ٝآٔبسی تزضی ٚ ٝتحّیُ حؼبػیت كرٛست ٌشفرت٘ ،تربیذ

ثبؿذ .ایٗ ػٙذ ثشای دػتیبثی ث ٝػرشآٔذی ثٟذاؿرت ،ایٕٙری ٚ

٘ـبٖ داد و ٝتب ػقح اطٕیٙبٖ  %95دادٞ ٜبی ثر ٝدػرت آٔرذٜ

ٔحیط صیؼت دس پبسن ٞبی ؿٟشی  ٚحشوت دس ساػتبی تٛػؼٝ

ٔؼتجش ٔی ثبؿٙذ٘ .تبیذ اسصیبثی ٚضؼیت پبسن ػبػی ثرش اػربع

پبیذاس ٔٛسد ٘یبص ٔی ثبؿذ(.)8

ٔؼیبسٞبی ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت ثیبٍ٘ش ایٗ اػرت ورٝ

دس تحمیمی تحت ػٛٙاٖ اسصیبثی ٔحیطصیؼتی ؿٟشی

ٔیضاٖ ٔقّٛثیت ٔؼیبسٞبی ٔحیط صیؼرت ثرب ٔیربٍ٘یٗ ،% 51/1

ٔؼیبسٞبی ػیؼتٓ ٔذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼرت دس

ٔیضاٖ ٔقّٛثیت ٔؼیبسٞبی ثٟذاؿت ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔ ٚ % 43/1یضاٖ

پبسن ٞب  ٚفضبی ػجض ؿٟش لٓ و ٝدس ٔٙقم ٝچٟبس ؿٟشداسی لٓ

ٔقّٛثیت ایٕٙی ثرب ٔیربٍ٘یٗ ٞ ، %41/4رش ػر ٝثخرؾ دس حرذ

تٛػط ٔحٕذ آؿٙب٘ی ٕٞ ٚىبساٖ دس ػبَ  1390كرٛست ٌشفرت

ٔتٛػرط اسصیربثی ٔری ؿرر٘ٛذٕٞ .چٙریٗ ٔٛفمیرت ثش٘بٔرٞ ٝرربی

ث ٝثشسػری ٚضرؼیت  HSEایرٗ ٔىربٖ ٞرب پشداختٙرذ .ا٘تخربة

اكالحی ثشای ثٟی ٝٙػبصی ؿشایط ػالٔت پبسن ٞبی ؿٟشی ثٝ

پبسن ٞبی ٔٛسد ٔقبِؼ ٝثش اػبع سٚؽ ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسی ٔشحّ ٝای

ٚیظ ٜپبسن ػبػی دس ٔذیشیت یىپبسچ ٝاػٕبَ الذأبت ثٟذاؿرت،

كٛست ٌشفت و ٝدس ا٘تٟب پبسن ٞبی ٘زٕ ٚ ٝػّرٛی دس ٔمیربع

ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت ٟ٘فت ٝاػت.

ٔٙقمرر ،ٝپرربسن ٞرربی ٘ررشٌغ  ٚثٙفـرر ٝدس ٔمیرربع ٘بحیررٚ ٝ

پبیؾ  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی ٔؼتٕش فشآیٙذی ٔ ٚ ٟٓحؼبع

پبسن ٞبی وٛوت  ٚخربطش ٜدس ٔمیربع ٕٞؼربیٍی ثر ٝػٙرٛاٖ

ثشای حل َٛاطٕیٙبٖ  ٚارشای ثٟیٞ ٝٙش فؼبِیت دس ثش٘بٔ ٝسیضی

ربٔؼٛٔ ٝسد تحمیك ا٘تخبة ؿرذ٘ذ .دس ٔشحّر ٝثؼرذ ثرٙٔ ٝظرٛس

ٔ ٚذیشیت ٔحیط صیؼت ٔی ثبؿذ  ٚدس استجبس ثب ٔذیشیت HSE

اسصیبثی ٚضؼیت ٔذیشیت ثٟذاؿرت ،ایٕٙری ٔ ٚحریط صیؼرت اص

٘یرررض پبسأتشٞررربی اسصیررربثی ػّٕىرررشد ،سٚؽ ٞررربی ٘ظررربستی،

تىٙیه دِفی اػتفبد ٜؿذ .ػٛاالت پشػـٙبٔ ٝتٛػط ٔتخللبٖ

دػتٛساِؼُٕ ٞب  ٚرٙجٞ ٝبی ٔذیشیتی ٔتؼذدی ٚرٛد داس٘ذ ورٝ

پبسن ٞب  ٚفضبٞبی ػجض ؿٟشی ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ثیٗ كرفش ترب

ٔی تٛا٘ٙذ دس ثش٘بٔٞ ٝبی پربیؾ ػرالٔت ٔحریط ٞربی ؿرٟشی

دٚ ٜصٖ دٞی ؿذ٘ذ وٚ ٝصٖ ثیـتش ٘ـبٖ دٙٞذ ٜإٞیرت ثیـرتش

ٔفیررذ ٚالررغ ؿررٛدِ ،ررزا پیـررٟٙبد ٔرری ؿررٛد دس حیقرر ٝایٕٙرری

ٔرری ثبؿررذ .ػررپغ ٔیرربٍ٘یٗ ٚصٖ ٞرربیی وررٔ ٝتخللرربٖ ثررٝ

پبسن ٞبی ؿٟشی اص دیذٌب ٜایٕٙی ،فضبٞبی پبسن ثر ٝخلرٛف

ٞش ؿبخق اختلبف داد٘ذ  ٚدس ٟ٘بیت ٚصٖ ٟ٘ربیی آٖ ؿربخق

صٔیٗ ثبصی وٛدوبٖ ٔ ٚحُ ٞبی تزٕغ ثشسػی ؿذٔ ٚ ٜخبطشات

دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٚ ٚصٖ ٞش یه اص ؿبخق ٞب ثیٗ كفش تب كرذ

ٔٛررٛد ٔرٛسد آ٘ربِیض لرشاس ٌیرشد .دس ثخرؾ ثٟذاؿرتی ،ػٛأررُ

لشاس ٌشفت.

فلّٙبٔ ٝا٘ؼبٖ ٔ ٚحیط صیؼت ؿٕبس ،27 ٜصٔؼتبٖ 92
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ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ ٔـبسوت ٔشدْ دس ٔذیشیت ٔٙبػت



پرربسن ٞررب  ٚفضرربٞبی ػررجض ؿررٟشی پشػـررٙبٔ ٝای دس اختیرربس
ثبصدیذوٙٙذٌبٖ لشاس ٌشفت .ثشای ث ٝدػت آٚسدٖ حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛدس

تأٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ٔٛسد ٘یبص ثشای دػتیبثی ث ٝاٞرذاف
ٔذیشیت  HSEپبسن ٞب.



ایٗ تحمیك ثشای ثبصدیذوٙٙرذٌبٖ پربسن ٞرب اص ررذٛٔ َٚسٌربٖ
اػتفبد ٜؿذٕٞ ،چٙیٗ آ٘بِیض حؼبػیت تٛػط ٘شْ افرضاس SPSS

ثشٕٙٞذ ٕٞ ٚىبس

ا٘زبْ تحمیمبت ٔـربث ٝوربسثشدی دس صٔیٙرٛٔ ٝضرٛع
تحمیك حبضش.



كٛست ٌشفت٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد و %95 ٝاطالػبت سٚایری داسد .دس

حزف ٔـىالت ٛٔ ٚا٘غ ٔشثٛس ث ٝتحمیرك دس صٔیٙرٝ
 HSEپبسن ٞب.

ا٘تٟب اطالػبت ث ٝدػت آٔذ ٜاص سٚؽ دِفی ثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس



ایزبد ٚاحذٞبی  HSEدس ٔٙبطك ٔختّآ ؿٟش.

 Excelتـررشیح ؿررذ٘ .ترربیذ حبكررُ اص اسصیرربثی ؿرربخق ٞرربی



وٙتشَ ٔٙظٓ ٚضؼیت پبسن ٞب ٘ ٚظشػٙزی اص ٔرشدْ

ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت دس پبسن ٞب  ٚفضبی ػجض لرٓ ٚ
٘تبیذ ث ٝدػت آٔذ ٜاص سٚؽ دِفی ٘ـبٖ داد و ٝثخؾ ایٕٙی ثرب

 ٚوبسوٙبٖ ثخؾ ٞبی ٔختّآ پبسن.


ٔیبٍ٘یٗ  ،%57/7ثٟذاؿت ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔ ٚ % 57/5حیط صیؼت ثب
ٔیرربٍ٘یٗ  % 45/7ثرر ٝتشتیررت داسای ثیـررتشیٗ أتیرربص ثٛد٘ررذ ٚ

ٌشدآٚسی اػٙبد ضشٚسی  ٚارجبس پیٕب٘ىبساٖ ث ٝترالؽ
دس ساػتبی ثٟجٛد دایٕی ٚضؼیت پبسن ٞب.



اسصیبثی تأحیش ارتٕبػی پبسن ٞب  ٚفضربٞبی ػرجض ثرٝ

ٚضؼیت ٞش ػ ٝثخؾ دس حذ ٔتٛػط اسصیبثی ؿذ.

ٔٙظررٛس تؼیرریٗ إٞیررت پرربسن ٞررب ثررش ص٘ررذٌی

ثش اػبع ٘تبیذ ایٗ ٔقبِؼ ٝپیـرٟٙبدٞبیی ثرٙٔ ٝظرٛس ٔرذیشیت

ؿٟش٘ٚذاٖ(.)12

ػیؼتٕبتیه ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت پبسن ٞب  ٚفضربی

كبِحی ٕٞ ٚىربساٖ دس ػربَ  1391دس پظٞٚـری ثرب

ػجض اسای ٝؿذ و ٝچٙذ ٔٛسد ث ٝاختلبس روش ٔی ٌشدد:




ایزبد ٕٞىبسی ٔٙبػت ثیٗ ػربصٔبٖ ٞربی ٔختّرآ،

دس پبسن ٞبی ؿٟشی ٔقبِؼٛٔ ٝسدی پربسن ٞربی ٔٙقمر ٝیره

ٔب٘ٙررذ ػرربصٔبٖ پرربسن ٞررب  ٚفضرربی ػررجض دس صٔیٙررٝ

ؿٟشداسی تٟشاٖ ث ٝاسای ٝؿبخق ٞربی ٔشثرٛس ثرٞ ٝرش ورذاْ اص

ٔذیشیت .HSE

ٔٛاسد ایٕٙی ،ثٟذاؿت ٔ ٚحیط صیؼرت  ٚثشسػری ػٛأرُ ٔرؤحش

تدییش ػبختبس ػٙتی ٔذیشیت پبسن ٞرب ثرٔ ٝرذیشیت

ثش آٖ ٞب ٔی پشداصد.

ػیؼتٕبتیه  ٚاػتمشاس ػیؼرتٓ ٔرذیشیت  HSEدس







ػٛٙاٖ اػتمشاس ػیؼتٓ ٔذیشیت ایٕٙی ،ثٟذاؿت ٔ ٚحیط صیؼت

ثشای ا٘زبْ ٔقبِؼ ٝپبسن ٞبی رٕـریذی ،ٝلیقشیرٚ ٝ

پبسن ٞب.

٘یبٚساٖ و ٝاص ٔ ٟٓتشیٗ پبسن ٞبی ٔٙقم ٝیه ٞؼتٙذ  ٚوبسثشی

ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜربی آٔٛصؿری ثرٙٔ ٝظرٛس افرضایؾ

فشاتررش اص ػررقح ٔٙقمرر ٝداؿررت ٚ ٝورربسثشاٖ آٖ ؿرربُٔ تٕرربٔی

آٌبٞی ٔتخللبٖ پبسن ٞب  ٚفضبی ػرجض دس صٔیٙرٝ

ؿٟش٘ٚذاٖ ٔی ؿ٘ٛذ ،ا٘تخبة ؿذ٘ذ .ثرشای اطٕیٙربٖ اص حلرَٛ

.HSE

٘تیزٙٔ ٝبػتٔ ،شارؼ ٝث ٝپبسن ٞب  ٚوؼت اطالػربت ٘ ٚظرشات

ٚضررغ لررٛا٘یٗ  ٚاػررتب٘ذاسدٞبی ٔررشتجط ثررب ٔررذیشیت

وبسؿٙبػبٖ پبسن دس ٞش د ٚدٚس ٜصٔب٘ی تبثؼتبٖ  ٚصٔؼتبٖ ا٘زبْ

 HSEپبسن ٞب.

ؿررذ .ثررشای اػررتمشاس ػیؼررتٓ ٔررذیشیت ایٕٙرری ،ثٟذاؿررت ٚ

ث ٝوبس ٌیشی رذیذتشیٗ اػتب٘ذاسدٞب  ٚلٛا٘یٗ ّٔری ٚ

ٔحیطصیؼت  ٚثٙٔ ٝظٛس اسصیبثی  ٚتؼییٗ ػقح ایٕٙی پبسن ٞرب

ثیٗ إِّّری دس ٔرذیشیت  HSEپربسن ٞرب  ٚاكرالح

 ٚفضبی ػجض اثتذا آ٘ربِیض ویفری دس ساثقر ٝثرب خقرشات ایٕٙری،

اػتب٘ذاسدٞبی فؼّی.

ثٟذاؿت ٔ ٚحیط صیؼت ا٘زبْ ؿذ  ٚؿبخق ٞربی ٞرش ػبٔرُ

فش ًٙٞػبصی ،آٔٛصؽ ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚوبسوٙبٖ  ٚایزبد

ٔؼشفی ٌشدیذ.

صٔیٞ ٝٙبی الصْ ثشای رّت ٔـربسوت ػربصٔبٖ ٞربی

ػٕذٛٔ ٜاسد ٔشتجط ثب ایٕٙی ػجبستٙذ اص :ایٕٙی صٔیٗ ٞبی ثربصی،

ػٕٔٛی دس صٔیٔ ٝٙذیشیت .HSE

ایٕٙی تزٟیرضات ػٕرٔٛیٔ ،ؼریشٞب ٚ ٚسٚدی  ٚخشٚرری ٞربی
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ثشسػی تحمیمبت ا٘زبْ ؿذ ٜدس صٔیٔ ٝٙذیشیت ثٟذاؿت...... ،

ٔٙبػت ،سٚؿٙبیی  ٚایٕٙری تزٟیرضات ٔرشتجط ثرب آٖ ،تبثّٞٛربی

ٔی وٙذ .دس ایٗ ٔقبِؼ ٝث ٝوٕه سٚؽ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیرشی ٔشحّر ٝای

سإٙٞبیی دس ٔٛاسد ٔمتضی ،تأٔیٗ أىب٘بت أذادی وبفی  ٚورآ

اص ٔیبٖ پبسن ٞبی ٔٙقم ٝؿؾ ،پبسن ٞبی ؿفك  ٚلضَ لّؼ ٝثب

ػبصی ٔٙبػت ٟٓٔ .تشیٗ ٔؼبئّی و ٝاػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ پبسن سا

ٔمیبع ٔحّ ٝای  ٚپبسن ٞبی ػبػی  ٚالِ ٝثب ٔمیبع ٔٙقم ٝای

اص ٘ظش ػالٔت تٟذیذ ٔی وٙذ ٔشثٛس ث ٝآة آؿربٔیذ٘ی ٘بػربِٓ،

ا٘تخبة ؿذ٘ذ .ثشای دػتیبثی ثر ٝا٘تظربسات ؿرٟش٘ٚذاٖ ،اص سٚؽ

غشفٞ ٝبی تٛصیغ ٔٛاد خٛساوی دس ػرقح پربسن ٘ ٚیرض ٔٛارٟرٝ

تٛػؼ ٝػّٕىشد ویفی  1QFDاػتفبد ٜؿذ .دس ایٗ سٚؽ ٘ظشات

افررشاد ثررب ػررٕ ٚ ْٛوررٛد ٞرربی ؿرریٕیبیی اػررت .دس حررٛصٜ

ؿررٟش٘ٚذاٖ دس چٙررذ دػررت ٚ ٝثررب اِٛٚیررت ثٙررذی حبكررُ اص

ٔحیط صیؼت ٘یض حف ٌٞ ٝ٘ٛربی ٌیربٞی ٔختّرآ  ٚدسختربٖ

٘ظشػٙزی ٞبی ث ٝػُٕ آٔذ ٜلشاس ٔی ٌیش٘ذ .سٚؽ رٕرغ آٚسی

ٔٛرٛد دس پبسن ٞب  ٚاػتفبد ٜثٟیٙر ٝاص ػربیش ٔٙربثغ طجیؼری ٚ

اطالػبت ؿی ٜٛپشػـرٙبٔ ٝثرٛد  ٚافرشاد ثر ٝكرٛست تلربدفی اص

س ٚثر ٝوربٞؾ اص اٞررٓ ٔٛضرٛػبتی اػررت ور ٝثرر ٝؿرىُ ٌیررشی

ثیٗ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ پبسن ٞب ا٘تخبة ؿذ٘ذ و ٝؿبُٔ ٌشٞ ٜٚبی

ؿبخق ٞبی ٔحیط صیؼتی ٔٙزش ٔی ؿ٘ٛذ .ؿبخق ٞب پغ اص

ػٙی  ٚرٙؼی ٔتفبٚت ثٛد٘ذ .پشػـٙبٔٞ ٝب دس سٚصٞبی تؼقیرُ

تؼییٗ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔی ٌیش٘رذ  ٚأتیربصات الصْ ثرش اػربع

 ٚغیش تؼقیُ دس ػبػبت ٔختّآ سٚص  ٚدس لؼٕت ٞربی ٔختّرآ

ٔؼیبسٞبی ثؼیبس خٛة ( ،)4خٛة (ٔ ،)3تٛػط ( ٚ )2ضؼیآ ()1

پ بسن ٞب تٛصیغ ؿذ٘ذٛ٘ .ع پشػؾ ٞب تشویجری اص پشػرؾ ٞربی

ث ٝآٟ٘ب اختلبف ٔی یبثذ .ثب تٛر ٝث ٝاسصیبثی ٞبی ث ٝػُٕ آٔرذٜ

چٙذ ٌضی ٝٙای  ٚثبص ثٛد  ٚثب اػتفبد ٜاص سٚؽ طیرآ ِیىرشت ثرٝ

اص ػرر ٝپرربسن لیقشیرر٘ ،ٝیرربٚساٖ  ٚرٕـرریذی ٝثشتررشی ٌضیٙررٝ

ثشسػی  ٚتحّیُ دیذٌبٞ ٜبی ؿٟش٘ٚذاٖ پشداخت ٝؿذٔ .ؼیبسٞبی

ٔحیط صیؼت ث ٝتشتیت ٘ؼجت ث ٝایٕٙی  ٚثٟذاؿرت ،دس تٕربٔی

ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت و٘ ٝتیز٘ ٝظش ؿٟش٘ٚذاٖ اػرت

پبسن ٞب ٔـبٞذ ٜؿذٕٞ .چٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞش ػ ٝفبوتٛس ایٕٙری،

دس ٔذَ  AHPث ٝكٛست ػّؼّٔ ٝشاتجی لرشاس ٔری ٌیش٘رذ  ٚثرب

ثٟذاؿت ٔ ٚحیط صیؼت دس اػتمشاس ػیؼرتٓ ٔرذیشیت ایٕٙری،

اختلرربف ٚصٖ دس ٔمیرربع 1-9ثرر ٝكررٛست صٚررری ٔمبیؼررٝ

ثٟذاؿت ٔ ٚحیط صیؼت دس ٞش ػ ٝپبسن ،ثشتشی پبسن لیقشیرٝ

ٔی ؿ٘ٛذ تب اٛٔ ٓٞاسد ٔشتجط ثب ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت

٘ؼجت ث٘ ٝیربٚساٖ  ٚػرپغ رٕـریذی ٝسا ٘ـربٖ ٔری دٞرذ .دس

ؿٙبػبیی ؿ٘ٛذٕٞ .چٙیٗ اص سٚؽ دِفی ثٙٔ ٝظٛس ایزربد تٛافرك

خلٛف ؿبخق ٞبی تؼییٗ ؿذ ٚ ٜاسصیبثی ٔیبٍ٘یٗ ٞش یره اص

لبثُ لج َٛثیٗ ٘ظشات خجشٌبٖ اػتفبدٔ ٜی ؿٛد.

ؿبخق ٞب دس ػر ٝپربسن ،دس ثخرؾ ؿربخق ٞربی ثٟذاؿرتی،

ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ حبكُ اص ٘ظشػٙزی دس لبِرت سٚؽ

ِٛاصْ حفبظت فشدی ثب ػذد  ٚ %91/7دسپرٛؽ  ٚػربیجبٖ ػرقُ

 ٟٓٔ ،AHPتشیٗ دسخٛاػت ٞبی ؿٟش٘ٚذاٖ ػجبستٙذ اص :ایٕٙی،

صثبِ ٝثب  %33/3ثیـتشیٗ  ٚوٕترشیٗ دسكرذ ثٟذاؿرتی سا وؼرت

أٙیت ،ثٟذاؿت  ٚپبویضٌی ٔحیط ،وٙتشَ آِرٛدٌی ٞرب (ٞرٛا ٚ

وشد٘ذ .دس ثخؾ ؿبخق ٞبی ایٕٙی ،سٚؿٙبیی وبفی ثرب %91/7

كٛتی) ،دػتشػی ث ٝفضربی ػرجض  ٚپٛؿرؾ ٌیربٞی ،تٛصیرغ ٚ

ثیـتشیٗ  ٚایٕٙی سٚؿٙبیی ٚ ٚضؼیت رٕغ آٚسی ٞشع ثرب %50

تفىیه ٔٙبػت وبسثشی ٞب ،تٛٙع  ٚصیجبیی٘ ،ظربست ٍٟ٘ ٚرذاسی،

وٕتررشیٗ أتیرربص  ٚدسكررذ ایٕٙرری سا وؼررت وشد٘ررذ .دس ثخررؾ

تأػیؼبت  ٚتزٟیضاتٛ٘ ،سپشداصی دس پبسن ٔ ٚجّٕربٖٕٞ .چٙریٗ

ؿبخقٞبی ٔحیط صیؼتٍٟ٘ ،ذاسی ٌیبٞبٖ ،آة ٔٙبػت آثیبسی

٘تبیذ حبكُ اص تىٕیُ ٔربتشیغ خب٘ر ٝویفیرت دس سٚؽ QFD

 ٚچب ٜرٟرت آثیربسی ثرب  ٚ %100ا٘تمربَ ٔرٛاد صایرذ ثرب %33/3

اِٛٚیت ٞبی الصْ دس تٕبٔی پبسن ٞبی تحت ٔقبِؼ ٝسا ثر ٝایرٗ

وٕتشیٗ أتیبص ایٗ ؿبخق سا وؼت وشد٘ذ(.)9

كٛست ٘ـبٖ ٔی دٞذ :آسأؾ  ٚآػبیؾ ،ثٟذاؿرت  ٚپربویضٌی،

دیٙبس٘ٚذی ٕٞ ٚىبساٖ دس ػبَ  1392دس پظٞٚـی ثرب
ػٛٙاٖ ٔذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت دس پربسن ٞربی

تٛصیغ  ٚتفىیه وبسثشی ٞبٔ ،حیط صیؼت  ٚآِٛدٌی ٞب ،تٙرٛع ٚ
صیجبییٔ ،ذیشیت ٍٟ٘ ٚذاسی  ٚدػتشػی  ٚاستجبطبت.

ؿٟشی ٔٙقم ٝؿؾ ؿٟشداسی تٟشاٖ ٔؼبیُ ثٟذاؿت ،ایٕٙری ٚ
ٔحیط صیؼت پبسن ٞبی ؿٟشی سا ث ٝكٛست یىپبسچر ٝثشسػری
1- Quality Function Deployment
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ثشٕٙٞذ ٕٞ ٚىبس

ثب تٛر ٝثر ٝآ٘ربِیض ٘ AHPظرش ؿرٟش٘ٚذاٖ  ٚتحّیرُ

ػذدی ثّ ٝداسای أتیبص  ٚ 100خیش داسای أتیبص كفش ٔی ثبؿذ ٚ

ٔالحظبت وبسؿٙبػربٖ ریرشثط ٔ ٚقبِؼربت ثر ٝػٕرُ آٔرذ ٜدس

دس ٟ٘بیت أتیبص وّی ٔحبػجٔ ٝی ٌرشدد .أتیربص ،0-59ضرؼیآ،

پبسن ٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛثب ٔذَ ٚیظ ٜػٙزؾ ٚضؼیت ایٕٙی ،ثٟذاؿرت

٘ ،60-69ؼجتب خرٛة ،70-79 ،خرٛة ،80-89،ثؼریبس خرٛة ٚ

ٔ ٚحیط صیؼت ،ایٗ ٘تیز ٝحبكُ ٔی ؿٛد و ٝتٕربٔی وربسثشاٖ

 90-100ػبِی تّمی ٔی ؿٛد .ثشای ٔمبیؼٔ ٝیبٍ٘یٗ أتیبصٞربی

ث ٝإٞیت  ٚ HSEاػتفبد ٜاص ٔضایبی آٖ ثرشای ثٟجرٛد ٚضرؼیت

ایٕٙی پبسن ٞبی ٔحّ ٝای ٙٔ ٚقمر ٝای اص آصٔر t ٖٛدس ػرقح

ثٟذاؿت ،ایٕٙری ٔ ٚحریط صیؼرت تٛرر ٚ ٝثرش ِرض ْٚثٟؼربصی

اطٕیٙبٖ  %95اػتفبد ٜؿذ .دس ٟ٘بیت ٘تبیذ ٘ـبٖ داد و ٝػرقح

ٔحیقی دس لبِت ثش٘بٔٞ ٝبی ثبصآسایی  ٚثبصپیشایی تبویذ ٔضربػآ

ایٕٙی پبسن ٞبی ٔحّ ٝای پبییٗ تش اص پربسن ٞربی ٔٙقمر ٝای

داس٘ذٕٞ .چٙریٗ ٘تربیذ حبكرُ اص ثشسػری ٚضرؼیت ٔؼیبسٞربی

ٔی ثبؿذٕٞ .چٙیٗ اختالف ػقح ایٕٙی پبسن ٞبی ٔٙقمر ٝای

ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت ثش اػبع ٔرذَ ٚیرظ ٜػرٙزؾ

وٕتش اص پبسن ٞبی ٔحّ ٝای ٔی ثبؿذ٘ .تبیذ ایٗ تحمیرك ثرشای

٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝثر ٝطرٛس وّری ٚضرؼیت ٔؼیبسٞربی ایٕٙری ٚ

ٔررذاسع ،پرربسن ٞب،تررأٔیٗ وٙٙررذٌبٖ لقؼرربت  ٚتزٟیررضات ،

ثٟذاؿت پبسن ٞبی تحت ٔقبِؼ ٝث ٝتشتیت ٔتٛػط ٔٚؼیبسٞربی

ػبص٘ذٌبٖ  ٚطشاحبٖ تزٟیضات ثبصی دس پبسن ٞرب ٔفیرذ خٛاٞرذ

ٔحیط صیؼتی ضؼیآ اػتٔ .یضاٖ ٔقّٛثیت ٔؼیبسٞبی ثٟذاؿتی

ثٛد(.)13

پبسن ٞربی تحرت ٔقبِؼر٘ ٝیرض ثرب  %48/2اص ٔیرضاٖ ٔقّٛثیرت

بحث و نتیجه گیری کلی

ٔؼیبسٞبی ایٕٙری آٟ٘رب ثرب  %52/9وٕترش  ٚاص ٔیرضاٖ ٔقّٛثیرت

ؿٟشٞب ث ٝػٛٙاٖ وب٘ٞ ٖٛبی تٕشوض فؼبِیت  ٚص٘ذٌی

ٔؼیبسٞبی ٔحیط صیؼتی آٟ٘ب ثب  %42/4ثیـتش اػت٘ .تبیذ دیٍرش

ا٘ؼبٖٞب ،ثشای ایٙى ٝثتٛا٘ٙذ پبیذاسی خٛد سا تضٕیٗ وٙٙذ

حبوی اص آٖ اػت ؤ ٝؼیبسٞبی ٚضؼیت ػقُ صثبِ ٝدس پبسن ٞب،

چبس ٜای رض پزیشؽ ػبختبس  ٚوبسوشدی ٔتأحش اص ػیؼتٓٞبی

تبثّٞٛبی سإٙٞرب ٞ ٚـرذاس دٙٞرذ ٚ ٜدفرغ آة ٞربی ػرقحی ٚ

طجیؼی ٘ذاس٘ذ .دس ایٗ ٔیبٖ فضبٞبی ػجض ث ٝػٛٙاٖ رض ضشٚسی

فبضررالة ،ثرر ٝتشتیررت دس ػرر ٝثخررؾ ثٟذاؿررت ،ایٕٙرری ٚ

پیىش ٜؿٟشٞب دس ٔتبثِٛیؼٓ آٟ٘ب ٘مؾ اػبػی داس٘ذ و ٝوٕجٛد

ٔحریط صیؼرت ثررب  26/7 ٚ 36/2، 2/8دسكرذ ،وٕترشیٗ ٔیررضاٖ

آٖٞب ٔی تٛا٘ذ اختالالت رذی دس حیبت ؿٟشٞب ثٚ ٝرٛد آٚسد.

ٔقّٛثیت سا ث ٝخٛد اختلربف داد ٜا٘رذ .ثمیرٔ ٝؼیبسٞرب ٘یرض دس

حٛادث ٔ ٚـىالتی و ٝدس پبسنٞبی ؿٟشی ث ٝدِیُ سػبیت

حبِتی ثیٗ ٔتٛػط  ٚخٛة لشاس ٌشفت ٝا٘رذ ور ٝثبیرذ ثرب اػٕربَ

٘ىشدٖ اك َٛثٟذاؿتی ٚایٕٙی ٍ٘شا٘ی ٞبیی سا فشأ ٓٞی وٙذ

ٔذیشیتی كحیح  ٚث ٝوبسٌیشی ساٞىبسٞبی ٔٙبػت ،ایٗ ٔؼیبسٞرب

و ٝاص دیذٌب ٜارتٕبػی ثؼیبس ٔ ٟٓاػتِ .زا دس ػبَ ٞبی اخیش

سا ث ٝحبِت ٚضؼیت ٘ %100ضدیه وشد(.)10

ػیؼتٓ ٔذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼتHSE-MS

دس ٔقبِؼٝای ثب ػٙرٛاٖ اسصیربثی ایٕٙری پربسن ٞربی

ث ٝػٛٙاٖ یه اثضاس ٔذیشیتی لذستٕٙذ  ٚربٔغ ٔقشح ثٛد ٜأب

ؿٟشی اػتبٖ اِجشص ،اٚػتبخبٖ  ٚثبثبیی دس ػبَ  2013ث ٝاسصیبثی

ثیـتش دس طشحٞبی تٛػؼ ٝای  ٚپشٚطٞ ٜبی كٙؼتی ث ٝوبس ٌشفتٝ

سیؼه ٞبی ٔٛرٛد دس صٔریٗ ٞربی ثربصی ،تزٟیرضات ٚسصؿری،

ؿذ ٜا٘ذ .ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝایٗ ػیؼتٓ ثب ثشسػی ٕٞضٔبٖ ػٝ

ػقٛح ٔؼربثش ٔٛررٛد دس پربسن  ٚفبوتٛسٞربی ٔحریط صیؼرتی

ػبُٔ ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط صیؼت ثؼتش ٔٙبػجی رٟت

ٔی پشداصد 11 .پربسن ٔحّر ٝای  11 ٚپربسن ٔٙقمر ٝای ثرشای

اػتمشاس  ٚارشای اػتب٘ذاسدٞبی ٔذیشیت ٔحیط صیؼت ٚ

ٔقبِؼ ٝا٘تخبة ؿذ٘ذ .ثب اػتفبد ٜاص چه ِیؼت ایٕٙیٔ 30 ،ؼیبس

اػتب٘ذاسدٞبی ثٟذاؿتی  ٚایٕٙی سا ایزبد ٔی ٕ٘بیٙذ  ٚثب سٚیىشد

دس چٟبس ثخؾ فبوتٛسٞبی ٔحیط صیؼتی،فبوتٛسٞبی ٔشثٛس ثرٝ

یىپبسچ ٝثؼتشی ٔٙبػت رٟت تٛػؼ ٝپبیذاس فشأ ٓٞی آٚسد ٚ

ػررقٛح ،صٔرریٗ ثرربصی  ٚتزٟیررضات ٚسصؿرری ِحررب ؿررذ وررٝ

ٔی تٛا٘ذ یىی اص ثٟتشیٗ ػیؼتٓ ٞبی ٔذیشیتی رٟت ٔذیشیت

چه ِیؼت ؿبُٔ ٔٛاسدی اػت و ٝدس ٔٛسد ایٕٙی پبسن حربیض

پبسن ٞب ٚفضبی ػجض ثبؿذ .ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاسد ثیبٖ ؿذ ٜثٚ ٝیظٜ

إٞیت ٔی ثبؿذ.دس ٔمبثُ ٞشٔؼیبس ٌضی ٝٙثّ ٚ ٝخیش ٚررٛد داسد
و٘ ٝـبٖ دٙٞذٚ ٜرٛد  ٚػذْ ٚرٛد خقش ٔی ثبؿرذ .دس اسصیربثی

11

ثشسػی تحمیمبت ا٘زبْ ؿذ ٜدس صٔیٔ ٝٙذیشیت ثٟذاؿت...... ،

دس ؿٟشٞبی ثضسي ،اِضاْ ا٘زبْ پظٞٚؾ ٞب ث ٝؿشح صیش ٔی تٛا٘ذ

ٔؼیبس ، (MCDM)ٜدٔٚیٗ ٕٞربیؾ ربٔؼر ٝایٕرٗ

ساٍٞـبی سفغ ٔؼضالت دس صٔیٛٔ ٝٙسد ثحج لشاس ٌیشد:

ؿٟش تٟشاٖ ،1387،تٟشاٖ.



تؼییٗ ؿبخق ٞبی ثٟذاؿت  ٚایٕٙی پبسن ٞب.



ؿٙبػبیی ٔ ٚـخق ٕ٘ٛدٖ ساثق ٝثیٗ ؿبخق ٞربی

ثشسػی  ٚاسصیبثی ٚضؼیت ؿبخق ٞبی ایٕٙی پبسن

ثٟذاؿررتی  ٚایٕٙرری دس پرربسن ٞررب  ٚفضرربٞبی ػررجض

ٞبی ؿٟشی ٔٙقم 3 ٝػٙٙذد ،دٔٚیٗ وٙفشا٘غ

ؿٟشی.

ثش٘بٔ ٝسیضی ٔ ٚذیشیت ٔحیط صیؼت ،1391 ،تٟشاٖ،

ؿٙبػرربیی  ٚاسایرر ٝاٍِٞٛرربی ورربسثشدی دس ساثقرر ٝثررب

دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.



ثٟذاؿت  ٚایٕٙی پبسن ٞبی دس ٚ ٖٚثش ٖٚؿٟشی.
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ػجحب٘ی ،الجبَ; لبػٕیبٖ ،ثٟبس ; ٜتٟشا٘یٟٙٔ ،بص،

دیٙبس٘ٚذیٔ ،شتضی; كبِحی ،اػٕبػیُ; ؿبوشصاد،ٜ

اسایر ٝا٘ررٛاع ٔررذَ ٞرربی اسصیرربثی ،تؼیرریٗ ٚضررؼیت ٚ

ٔحٕذ ،ثشسػی ٚضؼیت ػالٔت پبسن ػبػی ثب

پیؾ ثیٙی.

اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ ٔذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیط
صیؼت ) ،(HSEدٔٚیٗ وٙفشا٘غ ثش٘بٔ ٝسیضی ٚ

منابع
.1

.2

.3

.4

.5

ٔذیشیت ٔحیط صیؼت ،1391،تٟشاٖ ،دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ
ٔز٘ٛٙیبٖٙٞ ،شیهٔ ،جبحخی پیشأ ٖٛپبسن ٞب ،فضبی

 .9كبِحی ،اػٕبػیُ; لٛاّ٘ ٛلبربسٔ ،شیٓ;حبری ثربلشی،

ػجض  ٚتفشرٍبٞ ٜرب ،ا٘تـربسات ػربصٔبٖ پربسن ٞرب ٚ

ٞذی ،اػتمشاس ػیؼتٓ ٔذیشیت ایٕٙری  ،ثٟذاؿرت ٚ

فضبی ػجض.1374،

ٔحیط صیؼت دس پبسن ٞبی ؿٟشی ٔ -قبِؼٛٔ ٝسدی

ػؼیذ٘یب ،احٕرذ ،فضربی ػرجض ؿرٟشی ،وتربة ػرجض

پبسن ٞبی ٔٙقمر ٝیره ؿرٟشداسی تٟرشاٖ ،دٔٚریٗ

ؿٟشداسی ،رّذ ٘ ،1383 ،ٟٓف .159

وٙفرررشا٘غ ثش٘بٔررر ٝسیرررضی ٔ ٚرررذیشیت ٔحررریط

ٔحٕذی ،رٕبَ; ٔحٕذی د ٜچـٕٔ ،ٝلقفی; اثبفت

صیؼت ،1391،تٟشاٖ ،دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.

یٍب٘ٙٔ ،ٝلٛس ،اسصیربثی ویفری ٘ ٚمرؾ فضربی ػرجض

 .10دیٙبس٘ٚذیٔ ،شتضی; رؼفرشی ،حٕیذسضرب; كربِحی،

ؿٟشی دس ثٟی ٝٙػبصی اػرتفبد ٜؿرٟش٘ٚذاٖ اص آٖ دس

اػٕبػیُ; یبٚسی ،احٕذسضب; تبػرب ،حٕیرذٔ ،رذیشیت

ؿٟشوشدٔ ،زّٔ ٝحریط ؿٙبػری ،1386،ؿرٕبس،33 ٜ

ثٟذاؿررت ،ایٕٙرری ٔ ٚحرریط صیؼررت دس پرربسن ٞرربی

.95-104

ؿرٟشی ٔٙقمرر 6 ٝؿرٟشداسی تٟررشاٖ ،1392،تٟررشاٖ،

خرربدٔیٔ ،لررقفی; خررب٘یٔ ،حٕررذ سضررب; خرربدٔی،

دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.

ػّیشضب ،ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحریط صیؼرت )(HSE

 .11لٟشٔب٘ی،ا… ،.ػیؼتٓ ٞبی ٔذیشیت ایٕٙری ٘ ٚمرؾ

دس فشآیٙرررذٞبی كرررٙؼتی ،ا٘تـررربسات آٚای لّرررٓ،

اػتب٘ذاسدٞب دس ٔذیشیت ایٕٙی دس پبسن ٞبٔ ،زٕٛػٝ
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