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Abstract  
Background: Existence of coordinated and professional safety system to prevent occurrence of 
accidents and potential hazards seem to be essential in installing networks of gas distribution 
projects. 
Objective: To survey work-related accidents and safety performance indices in project 
implementation unit of Yazd gas agency. 
Methods: This analytical study was conducted on 197 of workforce in Yazd gas agency in 2013 
that were selected by census and they were male. Demographic and accident information were 
gathered using a self-made questionnaire and face- to- face interview, and required information 
obtained from dossier to determine the safety performance indicators. Safety performance indicators 
were calculated in separately of 13 types occupations in project implementation unit of gas agency 
and data were analyzed using T-test. 
Findings: The highest accident frequency and severity rate were related to digging occupation and 
then metal line welding.  Consequences of accidents were cuts (%56.7) and soreness (%14.9). The 
causes of accidents were related to uselessness of personal protective equipment (%25.2) and lack 
of precision in the task (%19.3). The highest rate of accident was observed among the age group 20-
29 years with work experience of 4-6 years. 
Conclusion: According to the findings of this study and the risk of gas processes, it seems to be 
necessary the implementation of integrated management systems and training of workers about 
safety rules to improve the safety culture and prevent accidents. 
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چکیده 

آگـاهی از خطرهـا و حـوادث    هـا،  سازي ایـن سیسـتم  هاي گازرسانی و خطر مربوط به پیادهبا توسعه شهرسازي و نیاز مبرم به استقرار شبکه زمینه:
 اي برخوردار است.ها از اهمیت ویژهبه منظور پیشگیري از وقوع آناحتمالی 
 هاي عملکرد ایمنی در واحد اجراي طرح شرکت گاز استان یزد انجام شد.مطالعه به منظور تعیین حوادث ناشی از کار و شاخص هدف:

نفر از مردان شاغل در شرکت گاز استان یزد انجام شـد کـه بـه روش سرشـماري      197برروي  1392این مطالعه تحلیلی در سال  ها:مواد و روش
نامه محقق ساخته و مصـاحبه چهـره بـه چهـره و اطالعـات مـورد نیـاز بـراي تعیـین            انتخاب شدند. اطالعات جمعیتی و حادثه با استفاده از پرسش

گانه موجود در واحد اجراي طرح 13هاي عملکرد ایمنی به تفکیک مشاغل آوري شدند. شاخصهاي موجود جمعاز پروندههاي عملکرد ایمنی شاخص
 تحلیل شدند. مستقل ها با آزمون آماري تی شرکت گاز محاسبه و داده

ترین پیامدهاي حادثه، بریدگی و بود. بیشکاري خط فلزي تکرار و شدت حادثه مربوط به شغل حفاري و پس از آن جوش ضریبباالترین  ها:یافته
) و عدم دقـت  2/25ترین علل حوادث، عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي (%) بودند. شایع9/14) و بعد از آن آسیب چشمی (%7/56زخم شدگی (%

سـال   6تـا   4تحصیالت زیر دیپلم با سابقه کـاري  سال و  29تا  20ترین فراوانی حادثه در گروه سنی) بود. بیش3/19الزم در انجام وظیفه کاري (%
 مشاهده شد.

هاي مدیریت یکپارچه و بهبود فرهنگ ایمنی و پیشـگیري  سازي سیستمها و پرخطر بودن فرآیندهاي گازرسانی، پیادهبا توجه به یافته گیري:نتیجه
 رسد.نظر میاز حوادث از طریق آموزش کارگران ضروري به

 
 ی، حوادث شغلی، مسیرهاي انتقال گازایمن ها:کلیدواژه

 
 

:مقدمه 
شوند که همه روزه مواد جدیدي وارد چرخه صنعت می    

ها هنوز ناشناخته اسـت.  ها بر محیط زیست و انساناثر آن
آالت، مواد، سرعت تولید عواملی مانند تغییر روش، ماشین

دهنـد تـا بشـر در معـرض     دست هم مـی و غیره دست به
عنوان یکی حوادث به )1(جدید قرار گیرد.خطرهاي جدي و 

از دالیل معلولیت یا مرگ در کشورهاي در حال توسـعه و  
ن      طبـق آمـار سـازما    )2(شـوند. یافتـه شـناخته مـی    توسعه

هـاي  میلیون جراحـت و آسـیب  120المللی کار، ساالنه بین

هزار حادثه مرگبار در سرتاسر دنیا در صنایع  210شغلی و 
نرخ بروز حوادث ناشی از کـار منجـر بـه     )3(دهند.روي می

مورد  4600، بیش از 2010 فوت در ایاالت متحده در سال
میزان بروز حوادث  )4(است.در صنایع مختلف گزارش شده 

 4تـا   3شغلی منجر به مرگ در کشورهاي در حال توسعه 
عمـده ایـن حـوادث    یافتـه اسـت و   برابر کشورهاي توسعه

 )5(غیرعمدي هستند.
 براسـاس آمارهـاي موجـود، در حـال حاضـر حـوادث              
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عنوان سومین عامل مـرگ و میـر در جهـان و دومـین     به

انـد. همچنـین   عامل مرگ و میر در ایـران شـناخته شـده   
درصد  4هاي ناشی از کار هزینه متوسط حوادث و بیماري

تولید ناخالص ملی کشورهاست. به همـین خـاطر حـوادث    
ــ ــغلی یک ــوب            ی از معضــلش ــان محس ــزرگ جه ــاي ب ه

درصـد   5تـا   3براساس نتایج تحقیق بختیاري )6(شوند.می
حوادث شغلی در ایران به از کارافتـادگی یـا فـوت منجـر     

 )8و7(شوند.می
از جمله عوامل دخیل در حوادث، نـوع شـغل و حرفـه         

افراد است. در این میان، حوادث مربوط به صنایع شیمیایی 
صـنعت گـاز    و شدت اهمیـت دارنـد  از جمله نفت و گاز به

نفـت و  در صنایع  )10و9(ست.یکی از پرخطرترین صنایع دنیا
به نوع فرایندها و مواد مورد اسـتفاده، قابلیـت   گاز با توجه 

 )11(سوزي بسیار باالست.بروز حوادثی نظیر انفجار و آتش
گـاز      کـه ایـن  اي در فرانسه نشان داد با وجـود مطالعه     

ترین منـابع در  عنوان دشمن خاموش و یکی از خطرناكبه
هاي مدیریتی شود، ولی با اجراي سیستمدنیا محسوب می

هـاي تخصصـی و ایجـاد    مانند اجراي دقیق دسـتورالعمل 
در بین نیـروي کـار،    هاانگیزه و بینش کافی در مورد خطر

ترین نحو احسن و با پایینتوان از این منبع خطرناك بهمی
 )12(وري باالیی دست یافت.ت به بهرهمیزان خسار

رسد به علت عدم وجود سیستم مناسب ثبت نظر میبه     
حوادث و روش صحیح جهـت انجـام آن، آمـار رسـمی و     

هاي مـرتبط بـا کـار در    درستی از حوادث شغلی و بیماري
توسـعه  حـال  خصوص کشـورهاي در  بسیاري از جوامع به

هـا و اطالعـات دقیـق در    دادهحال آن کـه  )13(وجود ندارد.
د تــا بتــوان نــآورمــورد حــوادث، شــرایطی را فــراهم مــی

گذشته را بررسی منجر به وقوع خطا و حادثه در اشتباهات 
ــانیکــرد و در دوره ــا ســازمان هــاي زم ــف  هــايی   مختل

اي که مطالعـه با توجه به این )14(هایی را انجام داد.مقایسه
هاي اجرایی گازرسـانی در  فعالیتدر مورد حوادث ناشی از 

مطالعه حاضر به منظـور تعیـین حـوادث    ، کشور یافت نشد
هاي عملکرد ایمنی در واحد اجـراي  ناشی از کار و شاخص

 شرکت گاز استان یزد انجام شد. طرح

هامواد و روش: 
نفـر از   197بر روي 1392در سال این مطالعه تحلیلی      

بـه  در شرکت گاز استان یزد انجام شـد کـه   مردان شاغل 
سرشماري و بعد از اعمال معیارهاي ورود به مطالعه روش 

خـط  مشاغل مورد بررسی عبارت بودنـد از:   انتخاب شدند.
ریـزي، نظـارت، عملیـات    حفـاري، خـط  اتـیلن،  فلزي، پلی

ــاهی،  ــرندزنکارگ ــاریر -یس ــالژ ک ــن،      گ ــات دف ي، عملی
کاري، راننـدگی وسـایل سـنگین، عملیـات آسـفالت      عایق

معیـار  . رادیـوگرافی و  برداريکروکی -کشینقشهشکافی، 
سال سابقه کار در ایـن   یکورود به مطالعه داشتن حداقل 

نامـه محقـق   آوري اطالعات پرسششرکت بود. ابزار جمع
سـن، جـنس، وضـعیت    ساخته حاوي اطالعات جمعیتـی ( 

کـار) و همچنـین اطالعـاتی در    سابقه تحصیالت و هل، تأ
صورت به مورد حادثه (علت حادثه و پیامدهاي آن) بود که

براي  اطالعات الزممصاحبه چهره به چهره تکمیل شدند. 
در یـک سـال گذشـته در پـروژه      عملکرد ایمنـی محاسبه 

و  عملیاتی (گازرسانی) بـا اسـتفاده از آمـار کنتـرل پـروژه     
ســپس گردیــد. آوري و ثبــت هــاي موجــود جمــعپرونــده
 ،(AFR) هاي حادثه شامل ضـریب تکـرار حادثـه   شاخص

تکـرار   -شـدت شـاخص   و (ASR)ضریب شدت حادثـه  
(FSI)  14(شدند:هاي زیر محاسبه فرمولبا( 

 
 

 
 

 
 
 

و  16SPSSافـزار  ها با اسـتفاده از نـرم  در نهایت داده     
 هاي آماري توصیفی و تی مستقل تحلیل شدند. آزمون

 
هایافته: 

سـال   09/29±86/7میانگین سنی افراد مورد مطالعـه       
سال قرار  29تا  20ها در گروه سنی آندرصد  3/66بود و 

ــه     ــورد مطالع ــراد م ــاري اف ــابقه ک ــانگین س ــتند. می داش

  AFR=
200000×حوادثتعداد

سالیک  جمع کل ساعت مفید کارگران در 
 

FSI=�(AFR×ASR)
1000

 

ASR=
200000×تعداد روزهاي از دست رفته

سالیک  جمع کل ساعت مفید کارگران در 
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ها سابقه کاري بـین  آندرصد  51و بود سال  53/3±46/6
) حادثـه دیـده   درصـد  68نفـر (  134اشـتند.  دسال  6تا  4

 4) در گروه با سابقه کاري درصد 51(بودند. عمده حوادث 
بود و میزان حوادث بـا افـزایش سـابقه    رخ داده سال  6تا 

کـه حـوادث روي داده   طوريیافت؛ بهکار افراد کاهش می
درصـد و در   15سـال بـه    9تـا   7در افراد با سابقه کاري 

درصـد   6/3سـال بـه    12تـا   10گروه با سابقه کاري بین 
تـا   20در گروه سـنی  حوادث درصد  4/72تنزل پیدا کرد. 

سـال   39تـا   30از آن گروه سنی و پس خ داده رسال  29
 21/33درصد از کل حوادث) قرار داشتند. در ضمن  6/18(

هـل بودنـد.   متأ 79/66دیـده مجـرد و   فراد حادثـه درصد ا
اري از لحاظ سن، سابقه کـ را داري آزمون تی تفاوت معنی

. دیده و ندیـده نشـان داد  و تحصیالت بین دو گروه حادثه
دیده کلی و بدون تفکیک مشاغل حادثه همچنین در حالت

داري معنی ارتباطبین سن و تکرارپذیري حوادث  ،و ندیده
ین سـابقه کـار و تکرارپـذیري    بارتباط ولی  ،وجود نداشت

یعنـی بـا افـزایش    در جهت منفی بـود؛   دار ومعنیحوادث 
م استفاده یافت. عدحوادث کاهش پذیري سابقه کار، تکرار

دقـت الزم   عـدم  و )درصد 2/25از وسایل حفاظت فردي (
رین دالیـل    ـتمهم )دــدرص 3/19در انجام وظیفه کاري (

). در 1(جـدول شـماره    رخداد حوادث در این مطالعه بودند
 7/56شدگی (ترتیب بریدگی و زخمبه دیدهبین افراد حادثه

) در جایگـاه اول و  درصـد  9/14(آسیب چشـمی  ) و درصد
 ).1 شماره دوم قرار داشتند (نمودار

ترین تعـداد  شغل حفاري نسبت به مشاغل دیگر بیش     
حادثه ناشی از کـار، روز از دسـت رفتـه کـاري، بـاالترین      

شدت را داشت و پس از آن  -ضریب تکرار، شدت و تکرار
 ).2کاري خط فلزي بود (جدول شماره جوش

 
 فراوانی حوادث برحسب علت وقوع -1جدول 

 
 درصد فراوانی علت حادثه

 2/25 33 عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي
 3/19 26 عدم دقت الزم در انجام وظیفه کاري

 3/16 22 هاعدم توجه به دستورالعمل
 4/10 14 سهل انگاري

 4/10 14 عجله در انجام کار
 4/7 10 پرتیحواس

 2/5 7 عدم توجه به شرایط ناایمن کاري
 1/5 7 نبود حفاظ مناسب

 7/0 1 عدم آموزش یا دانش کافی
 100 134 جمع

 
 

 داده فراوانی نسبی پیامد حوادث رخ -1نمودار 
 

56.7 

14.9 11.1 7.6 6.7 3 0
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 شکستگی سوختگی خفیف ضربدیدگی دررفتگی و پیچ خوردگی آسیب چشمی زخم شدگی و بریدگی

 درصد

 پیامد حادثه
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 شاخص ایمنی موجود در مشاغل مختلففراوانی متغیرهاي  -2جدول 

 هاي ازروزتعداد  حادثهد تعدا شغل
 دست رفته کاري

 تکرار  ضریب
 حادثه

 ضریب شدت 
 حادثه

 شدت ضریب
 تکرار حادثه

 8 53/615 17/104 195 33 حفاري
 33/7 24/580 6/92 94 15 کاري خط فلزيجوش
 65/3 39/163 7/81 30 15 يگالژ کاریر -یسرندزن

 59/2 17/104 48/64 21 13 کارگاهی عملیات
 42/3 31/159 53/73 26 12 وسایل سنگین رانندگی

 98/2 59/92 15/96 13 12 کاريعایق
 5 61/294 87/84 35 11 عملیات آسفالت شکافی

 6 18/435 34/83 47 9 عملیات دفن
 15/5 95/381 5/69 44 8 اتیلنپلی يکارجوش

 79/2 5/187 67/41 9 2 ریزيخط
 97/0 48/146 51/6 45 2 نظارت

 71/1 25/281 41/10 27 1 برداريکروکی -یکشنقشه
 81/0 64/44 88/14 3 1 رادیوگرافی
  9/1±2/2 42/168±55/203 54/23±32/26 60/6±99/2 535/1±842/2 میانگین

گیري:بحث و نتیجه 
هاي عملکرد ایمنـی  شاخصاین مطالعه نشان داد که      
شرکت گاز استان یزد در سطح متوسط قـرار داشـت و   در 
 شود.تري توجه بیشاصول ایمنی رعایت به  باید
هـاي  اي گازرسـانی در میـان سـایر فعالیـت    هـ فعالیت     

یی از حـوادث را بـه   موجود در صنایع شیمیایی درصد بـاال 
ناپـذیري همچـون   حوادث جبران دهند.خود اختصاص می

ها، انتشار گازهاي سـمی در ناحیـه   به داخل ترانشهسقوط 
پیوندنـد  االنه در سرتاسر دنیا به وقوع میتنفسی و غیره س

کـه آمـار حـوادث در     گر ایـن اسـت  انبیها هو اکثر مطالع
 )15-17(هاي گازرسانی سیر صعودي دارند.فعالیت

و هاي جسـمانی  تواند مهارتمیسن عاملی است که      
ها را در اجراي وظـایف  شناختی افراد را تغییر و توانایی آن

در مطالعه حاضر جوانـان و   )18(ثیر قرار دهد.تأشغلی تحت 
ها با حوادث مواجهـه  ساالن بیش از سایر گروهسپس میان

داري وجـود  معنی بین سن و فراوانی حادثه رابطه داشتند و
تر حـوادث در سـنین جـوانی    بیششیوع گر بیانداشت که 

 رسیسالگی  30 میزان بروز حوادث تا سندر حقیقت است. 
با نتیجـه  یافت که و پس از آن کاهش می صعودي داشت

 در آمریکا بـه منظـور تعیـین    2012اي که در سال مطالعه
کـاري،  جـوش ماننـد   ثر در بروز حـوادث شـغلی  عوامل مؤ
 )19(انجام شد، همخوانی داشت. ... حفاري و

فراوانی حوادث ناشی از کـار بـا سـابقه    در این مطالعه      
کار رابطه عکس داشت و با افزایش سـابقه کـار، فراوانـی    

نیـز   هـا هیافت کـه نتـایج سـایر مطالعـ    میحوادث کاهش 
توانـد  ه میدلیل این مسأل )20و19(کننده این مهم است.تأیید
تري باشد کـه کـارگران   هاي آموزشی و تخصصی کمدوره

 اند.در زمینه کاري خود گذراندهجدید و تازه استخدام 
از لحـاظ   دیده و ندیدهاین مطالعه بین دو گروه حادثه     

تـوان  که میداري نشان داد سطح تحصیالت تفاوت معنی
کـرده سـطح آگـاهی و درك    نتیجه گرفت افـراد تحصـیل  

نتـایج   و سـبت بـه حـوادث و عواقـب آن دارنـد     باالتري ن
 )3(.کننده این موضوع بودتأییدنیز  مطالعه خانزاده

زخـم شـدگی و آسـیب     بریـدگی و  مطالعه حاضـر در      
شـرکت گـاز اسـتان یـزد     در  ترین حوادثاز عمدهچشمی 

جا که عملیات گازرسانی در استان یزد با توجه بودند. از آن
ر مناطق نامناسب و خاکی انجـام  به موقعیت جغرافیایی، د
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پـذیر  گونـه حـوادث توجیـه   ، تا حدودي رخداد ایـن شودمی

نفت و  ایععملیاتی صنحل اراستا، مقایسه مراست. در این 
نیجریه که در مناطق کویري قـرار داشـتند (ماننـد     گاز در

شرایط استان یـزد) نشـان داد کـه تقریبـًا تعـداد و تنـوع       
حوادث در هر دو صنعت (نفت و گـاز) تفـاوت چنـدانی بـا     
یکدیگر نداشتند و عامـل بسـیار مهـم در ایجـاد حـوادث،      

 )21(منطقه بود.شرایط محیطی و بافت 
یل حفاظت فردي و در این مطالعه عدم استفاده از وسا     

حین انجام وظیفه کاري، علل مهـم بـروز   عدم دقت الزم 
منظور بررسی عوامل الزي بهاي در ممطالعه حوادث بودند.

هـاي  هوردشغلی در بخـش تولیـد فـرآ   ننده حوادث کتعیین
کارگرانی که در حرفه خود آموزش کافی صنعتی نشان داد 

تري وظایف کاري خـود  دیده بودند با دقت و احتیاط بیش
همچنین به دلیل آشنایی با تمام عوامل دادند. را انجام می

تـري بـراي   خطر موجود در محـیط کـاري، تمایـل بـیش    
 در ایـن راسـتا   )22(.داشتنداستفاده از وسایل حفاظت فردي 
هـا  انگیـزه و آمـوزش آن  شناسایی افراد مستعد حادثه و بی

 رسد.نظر میبهبسیار ضروري 
ن ضریب فراوانـی  تریبراساس نتایج این مطالعه، بیش     

ي و تکرار حادثه مربوط به حفـار  -تو ضریب شدت و شد
ــوش ــپس ج ــارکز  س ــود. پ ــاري ب ــاري را از  ک ــه حف حرف

و هـاي گازرسـانی   مشاغل موجود در فعالیـت رخطرترین پ
عنـوان یکـی از   کـاري را بـه  هـا نیـز جـوش   طالعـه سایر م

هــاي مختلـف عملیــاتی  الیـت رخطرتـرین مشــاغل در فع پ
یج مطالعـه آتسـومبه در صـنعت    نتـا  )23-25(ند.اردهکمعرفی 

هـا و  تـر آسـیب  خودروسازي نیز حاکی از آن بود که بیش
 )26(کاري رخ داده است.هاي شغلی در بخش جوشبیماري

هاي این مطالعه، حجـم کـم نیروهـاي    جمله محدودیتاز 
کت گاز بود که محققین هاي عملیاتی شرپیمانکاري پروژه

هاي موجود و پراکنـده در اسـتان   تمام پروژهمجبور شدند 
 یزد را بررسی کنند.

به وضـعیت کلـی    توجه به تعمیم تقریبی این نتایج با     
دلیـل   بـه ( هاي گازرسانی در کشـور حوادث شغلی فعالیت

ــ ــدودیت  یکپارچ ــوانین و مح ــودن ق ــان ب ــا و ه و یکس    ه

ن و پیمانکـاران  متصدیا ) بایدشغلیهاي کارگري و محیط
ــاگون  ــاغل گون ــه، مش ــدیریتی،  برنام ــی، م ــاي آموزش ه

ـ را ایمنی و تخصصی مربوط بـه هـر شـغل     -بهداشتی ه ب
د و در ارتقـاي فرهنـگ   ریزي و اجرا کننـ طور مدون طرح

نمایند. همچنین بر اجـراي  کید هاي کاري تأایمنی سیستم
الزم و کـافی  بهداشـتی نظـارت    -هاي ایمنیدستورالعمل

 شته باشند.اد
 
گزاري:سپاس 

نامه مقطع کارشناسی حاصل بخشی از پایان این مقاله     
 )/پ132795/1/17جلسه به شـماره  (مصوب صورتارشد 

حمایت و پشتیبانی با دانشگاه شهید صدوقی یزد است که 
 .شرکت گاز استان یزد انجام شد
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