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د رود بر خوانند گان گرانمایه
همواره «توسعه» یکي از مهمترین آرمان هاي جوامع بشري امروز بوده و انسان نیز در محوریت 
توسعه قرار دارد. با توجه به این توسعه در جوامع، قوانینی باید وضع شود و ابزاری تولید گردد که 
این توسعه و گسترش اجتماعی با نظم خاصی به اهداف مورد نظر رسیده و بتواند در راستای آن 
پیشرفت کند. یکی از این قوانین، قانون مسئولیت کارفرما در قبال نیروی کار و رعایت مسائل 
مربوط به HSE است که ما در هر شماره این نشریه سعی می کنیم به این موضوع به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم بپردازیم. در دنیای امروز اولین چیزی که در شروع هر پروژه در نظر گرفته می شود 
برخی  در  متأسفانه  که  زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت،  یعنی  باشد؛   HSE اصول رعایت  باید 
پروژه ها این اصول کمتر مورد توجه قرار گرفته و روند رو به رشد مرگ های ناشی از حوادث، طی 
سال های اخیر زنگ خطری جدی را برای بخش سالمت و اقتصاد به صدا درآورده است؛ این 
بازی هیچ برنده ای ندارد، چون هم کارفرما و هم کارگر و حتی خانواده های آنها مورد زیان های 
جبران ناپذیری از جمله: از بین رفتن نیروی کار فعال، خسارات بیمه ای، ضرر و زیان های مالی و... 
قرار می گیرند که در این مقال نمی گنجد و بحث جدا و کاملی را می طلبد. ما به عنوان نماینده 
کوچکی از اجتماع بزرگ مان تالش می کنیم، مخاطراتي که در زمینه هاي مختلف وجود دارد 
از جمله: معرفی تجهیزات و وسایل ایمنی و حفاظت فردی، سیستم های اعالم و اطفای حریق، 
مشاوره و روانشناسی نیروی کار، شناسایی خطرات محیط کار، استقرار نرم افزارها و تکنولوژی های 
نوین، سیستم های مدیریتی HSE ، قوانین و استانداردها و همه موضوعاتی که در ارتباط با بحث 
HSE است را به چالش کشیده و همچنین با ایجاد نمایشگاه ها و برنامه های آموزشی، امکانی را در 

اختیار خوانندگان محترم نشریه قرار دهیم تا بتوانیم در ارتقای سطح فرهنگ ایمنی و مسئولیت 
اجتماعی ایفای نقش نماییم. در این راستا مؤسسه فرارسانه نهمین نمایشگاه حفاظتی، امنیتی، 
ایمنی، آتش نشانی و HSE را از تاریخ 2 الی 5 مردادماه 97 در اصفهان برگزار می نماید؛ لذا از 
عالقه مندان دعوت می شود در این نمایشگاه شرکت نمایند تا با آخرین دستاوردها و تکنولوژی های 
نوین در زمینه تجهیزات و وسایل  به روز دنیا آشنا شده و با تبادل اطالعات، این اصل بسیار مهم را 
در جامعه فرهنگسازی کرده و همه اقشار جامعه هر چه بیشتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست را 

در زندگی و اجتماع خود گسترش دهند. به امید جامعه ای ایمن، سالمت و عاری از خطر. 
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شن و ر اه  شمع  یم  د نمو  ، ان ا د لق  خا م  ان هب 
گلشن ما  ی  ا د فر د  شو  ، نیا د ین  ا یمن  ا یم  ز سا چو 

فهـــرسـت مـطـالـب

پیام رسدبیر
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18فناوری های نگهبان آتش نشا نان

22روز جهانی بدون پالستیک
26سوپرخاموش کننده پالس بایوسام، دوستدار طبیعت و محیط زیست

27حمایت از تولید ملی
28فرسودگی شغلی مدیران شرکت های اقماری

32راهکارهای کاربردی کاهش خطاهای انساني در بروز حوادث صنعتی
36تهویه و گسترش حریق

۴0تأثیر آالینده های پاالیشگاهی برسالمت انسان و محیط زیست
۴۴رویدادهای بین المللی

۴5مدیریت چابک

ــاری  ــانه نمایند ه انحصـ موسسه فرارس
ــع  ــای صنای ــرین روید اد ه بزرگ  تـ
ایمنــی و حفاظتــی جهــان، د ر ایــران

سالم برخوانندگان گرامی،
بحران ها  و  حوادث  بروز  از  طریق  سه  به  می تواند  انسان  که  شنیده ایم  و  گفته اند  همیشه 

کند:  پیشگیری 
1-  از طریق تفکر و تعقل که از همه عالی تر است.

2-  از طریق تقلید که از همه سهل تر است.
3-  از طریق تجربه که از همه تلخ تر است.

متأسفانه ضعف فرهنگ ایمنی، غرور کاذب و اعتماد به نفس بیجا، از سویی و از سوی دیگر 
باور قلبی اینکه مرگ برای همسایه است، غالباً مانع از این می شود که روش های اول و دوم را 
در پیش گیریم و همیشه عادت کرده ایم از طریق تجربه، از بحران و حوادث جلوگیری کنیم.

اما کاش از تجربه هم به درستی استفاده می کردیم. متأسفانه بر این باوریم که تجربه یعنی آنچه 
بر سرخودمان می آید. از تجارب همسایه و همشهری و هموطن و همنوع درس نمی گیریم و 
خود را تافته جدابافته، عقل کل و با اعتقادات منحصربه فرد می دانیم و فقط زمانی به فکر فرو 

می رویم که شخصاً حادثه ای را تجربه کنیم.
اینک با بزرگترین بحران کشور، یعنی آب روبه رو هستیم؛ بحرانی که سالیان سال، قبل از بحرانی 
شدن، از طریق متخصصان تذکر داده می شد اما از این تذکرات درس نگرفتیم. از دیگران نیز 
تقلید نکردیم که چگونه منابع آبی را مدیریت کرده، استفاده بهینه از آب را فرهنگ سازیم و 
نزوالت آسمانی را چگونه ذخیره نماییم. اکنون که خود، آن را تجربه کرده ایم، درصددیم که از 

شعار سال های گذشته، به عمل روی آوریم.
اجتماعی،  فعالیت های  در  اساسی  نقش  و  است  پایدار  توسعه  اصلی  عناصر  از  یکی  آب 
و  اولیه  شرط  آب،  به  مطمئن  دسترسی  دارد.  محیط زیست  و  صنعت  اقتصادی،کشاورزی، 
اساسی توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی است، اما می دانیم که کشورمان در کمربند خشک 
جهان قرار داشته و 65 درصد از مساحت آن در اقلیم های فراخشک تا خشک قرار می گیرد.

ماهنامه  محورهای  حیطه  در  اگر  اما  است.  کشور  منابع  بحران های  همه  مادر  آب،  بحران 
 HSEE بخواهیم صحبتی داشته باشیم، باید بگوییم با بحران آب، به بحران در همه حیطه های
رسیده ایم. از بحران آب، به بحران برق و انرژی و کاهش میزان تولید برق، از بحران آب، به 
بحران زیست محیطی وگریستن به حال و روز فضای سبز و درخت و گل و گیاه، از بحران آب، 
به بحران بهداشت آب و مواد غذایی و از بحران آب، به مشکالت ایمنی و حوادث و تلفات انسانی 

مرتبط با کولر و تجهیزات برقی و سیم کشی های غیرقانونی و خطرناک 
یا تلفات ناشی از عمیق تر کردن چاه های خشکیده آب و... رسیده ایم.

در مقیاسی کوچک از جامعه ای بزرگ، اگر به مصارف خانگی نگاهی داشته باشیم، می بینیم که 
هر خانوار، به طور متوسط مصرف آبی بالغ بر 7000 لیتر در ماه صرفاً جهت کولر آبی دارد که 
تابع موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی است. از سوی دیگر همین کولر آبی، حدود 650 

کیلووات برق در ماه مصرف دارد.
کمبود یا فقدان آب موجب شده که در سال جاری بیشترین خرید و نصب کولر گازی را به ویژه 
در شهرهای بحران زده شاهد باشیم و این بدین معناست که به طور متوسط بالغ بر 1300 
کیلووات در ماه به ازای هر کولر گازی به برق مصرفی شبکه افزوده شده که یکی از عوامل 

بحران و کمبود برق است.
به  نظر می رسد، این بحران آب در مناطق خشک کشور، تنها از طریق اعمال برنامه ریزی های 
کالن و واقع بینانه و مبتنی بر تعامالت منطقه ای و فرا استانی با استفاده از تمامی امکانات 
و ظرفیت ها قابل کنترل می باشد. از سوی دیگر مدیریت مصرف، مهم تر از مدیریت تقاضا 
بوده و در صورت عدم استفاده از روش های صحیح مصرف آب در هر بخش، هر مقدار آب که 
استحصال گردد، مصرف بی رویه و کمبود همچنان ادامه خواهد یافت. شاید مناطق خشک 
نیاز به روش های نوآورانه برای تأمین آب دارند و برنامه ریزی برای توسعه روش های تأمین آب 
مبتنی بر استحصال آب باران می تواند از هدررفت آب به صورت سیالب های کوتاه و شدید و 

تبخیر مجدد آب حاصل از بارندگی مؤثر باشد.
در هر حال ما موظف هستیم، هیچ قطره آبی در هیچ گوشه ای از کشورمان هدر نرود. لذا 
باید در چگونگی مصرف آب، از فعالیت های شخصی و روزانه تا مصارف شهری و کشاورزی و 
صنعتی، در راستای صرفه جویی از آب پاکیزه، مسئوالنه و دلسوزانه عمل کنیم و مدیریت منابع 
آب را سرلوحه اقدامات مدیریتی خود قرار دهیم، حتی با علم بر اینکه طرح های میان مدت و 
بلندمدت، ممکن است در زمان صدارت ما بر مسند مدیریت، به ثمر ننشینند اما در کاهش 

بحران های آتی مؤثر باشند.
علیرضا یاوری چاره ای عاجل باید اندیشید که وقت بسی تنگ است... 
تیرماه 97



بهترین ردیاب دود هوشمند 2018
هیچ چیز مهمتر از داشتن یک ردیاب دود هوشمند در خانه شما نیست. 
صدای بلند زنگ خطر باید در حدی باشد که شما بیدار شده و بتوانید با 
خانواده تان با خیال راحت از موقعیت خطر و آتش بیرون بیایید. ردیاب های 
دود هوشمند همیشه یک قدم جلوتر عمل می کنند، چرا که آنها می توانند 
اگر مورد گمراه کننده ای حس کنند، سریع هشدار را به گوشی هوشمند خود 
ارسال کنند. به این ترتیب، اگر شما در محل کار یا در خارج از شهر هستید، 
می توانید با شعبه آتش نشانی یا همسایه در خانه خود تماس بگیرید تا ببینید 
آیا همه چیز خوب است یا خیر. یکی دیگر از مزایای سیگنال یک ردیاب دود، 
این است که شما می توانید به طور موقت زنگ گوشی خود را در حالت ساکت 
نگه دارید ولی در هنگام پختن استیک تا سرد شدن سیستم پخت نمی توانید 
دکمه  هم  جاروبرقی  هنگام  در  حتی  یا  بپوشانید  را  خاموش  دکمه  روی 
هشدار  خود  هوشمند  سیستم  با  ردیاب  این  زیرا  نپوشانید  را  آن  خاموش 

می دهد که اتفاقی در حال وقوع است.
ردیاب دود هوشمند مورد عالقه ما Nest Protect (پوشش محافظ) است. این 
سیستم با حساسیت باالی هشدار به شما می گوید مشکل کجاست. این 
سیستم با بسیاری از سیستم های هوشمند خانه کار می کند و حتی هر ماه 
خود را چک می کند. با این حال، اگر شما نمی خواهید بیش از 100 دالر در 
یک ردیاب دود مصرف کنید، پس باتری هوشمند Roost Smart (پوشش 
هوشمند) را بررسی کنید. این باتری به 9 ولت Wi-Fi متصل شده و فقط 
با صرف هزینه 35 دالر برای هر ردیاب دود هنگام زنگ زدن تلفن شما، به 

ردیاب وصل می شود.

آخرین خبرها و به روزرسانی های کشف دود 

ما در حال حاضر OneLink Safe & Sound را آزمایش می کنیم. این ردیاب 
مونوکسید دود و کربن، هشدار را به گوشی هوشمند شما ارسال می کند و 
نوع و مکان آتش و یا شرایط را به شما می گوید. اما قادر خواهد بود غیر 
شما به تعداد بیشتری هم هشدار دهد؛ این دستگاه دارای یک بلندگوی 10 
وات و الکسا است، بنابراین شما می توانید از آن برای پخش موسیقی، گوش 
دادن به کتاب های صوتی و دسترسی به هزاران مهارت الکسا استفاده کنید. 
(همچنین با HomeKit اپل سازگار است). با این حال، Safe & Sound نیاز به 

یک اتصال سخت افزاری دارد. خوشبختانه، OneLink نیز با دو نسخه بدون 
الکسا ساخته خواهد شد؛ یکی که با سخت افزار کار می کند و دیگری که با 
باتری خاموش کار می کند. قیمت گذاری و در دسترس بودن برای دو مورد 

هنوز اعالم نشده است، اما انتظار می رود که اواخر امسال باشد. 
در حالی که سیگنال هشدار دود Nest گران تر است ولی جامع تر است. این  
سیستم  هم دود و هم مونوکسید کربن را شناسایی می کند و زمانی که چیزی 
به هوا بلند می شود، نه تنها زنگ خطر را به صدا درمی آورد، بلکه به شما نیز 
می گوید در کدام اتاق مشکل است و ماهیت مشکل چیست. حلقه LED در 

پایین زنگ نیز رنگ را تغییر می دهد و به شما یک نشانه بصری می دهد.
Nest Protect در هر دو نسخه سیمی و باتری عرضه می شود. اگر شما در خانه 

خود بیش از یک نفر دارید و یکی از آنها بیرون می رود، دیگران نیز با اتصال 
 Nest Protect  .به این دستگاه می توانند آتش سوزی را به شما هشدار دهند
همچنین با طیف گسترده ای از دستگاه های هوشمند خانه کار می کند. به 
عنوان مثال، در شرایط اضطراری، Nest می تواند به طور خودکار چراغ های 

خود را روشن کند و شما را برای بیرون رفتن از خانه مطلع می کند.

تازه های تکنولوژی
تهیه و تنظیم:

اشکان شکوهی
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دستگاه برش شیب دار، یک تکنولوژی برش کاماًل جدید و تحولی 
مصدومانی  جان  نجات  برای  دستگاه  این  است.  برش  در  بزرگ 
میان  در  بسته  محیط های  یا  تصادفات  در  که  می شود  استفاده 
برش  به  نیاز  و  کرده اند  گیر  دیگر  بزرگ  وسایل  یا  نقلیه  وسایل 
وسیله و نجات آنها بسیار مهم است.  دستگاه برش جدید با زاویه 
30 درجه دستگیره اش، باعث می شود امدادگر سریع تر و راحت تر 
با مانور بیشتری در هنگام کار با دستگاه و بدون اینکه مصدوم را 
خطری تهدید کند، وسیله نقلیه مورد نظر را برش داده و مصدوم 

را نجات دهد. 
ایده ساده، تأثیر باال، بهبود ارگونومی

این دستگاه در زمانی که وسیله نقلیه برش می خورد، فشار فیزیکی 

روی امدادگر در زمان کار را به حداقل می رساند و باعث می شود 
راحت تر بتواند در این فضا کار کند، زیرا روی شانه ها، دست ها، 
و چون  یابد  کاهش  برش فشار  هنگام  امدادگر در  و گردن  کمر 
کاربر در هنگام کار با زاویه 90 درجه می ایستد، به مرور زمان دچار 

مشکالت جسمی نمی شود.
فضای حرکتی بیشتر در هنگام کار

شما   Holtmot برش  دستگاه  در  درجه   30 زاویه  این  لطف  به 
می توانید ایمن تر، سریع تر و در فضای بازتری با ابزار خود کار کنید، 
زیرا این دستگاه مانند اهرمی سبک با پایین ترین فشار برای کاربر 
عمل کرده و فضای مانور امدادگر در هنگام کار را بیشتر می کند.

دستگاه برش شیب دار با شیب 30 درجه
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  SpeakmanOptimus SE-1200 ترکیب سیستم دوش اضطراری با جنس پالستیکی و شست وشو دهنده صورت و چشم
Optimus . دارای ویژگی های شست وشوی کامل چشم با دو پد مخصوص صورت، با پوشش کامل پوست و آرام بخش تمام 

قسمت های آسیب دیده صورت است. هنگامی کهOptimus با حمام اضطراری ترکیب می شود، به یک ایستگاه اضطراری 
کامل تبدیل می شود و بین صورت و چشم هرکدام که آسیب بیشتری دیده باشد را تشخیص داده و بعد از انتخاب آن ناحیه، 
سریع شروع به شست وشوی منطقه آسیب دیده می کند. امکاناتOptimus شست وشوی چشم و صورت، این است که دارای 
ساختار کاسه پالستیکی ABS زردرنگ قابل مشاهده است که به دوش اضطراری فوالدی با پوشش پودری متصل شده 
است. اما ایمنی کامل مکان اتصالOptimus بیشتر از آنچه می باشد که به چشم برخورد  کند. Optimus می تواند با اضافه 
کردن طول میله کششی و نصب آسان لوله اتصاالت، باADA باشاخصه ارتفاع باال، خود را تطبیق دهد. ورودی باال یا جانبی 
این واحد ترکیبی به راحتی اجازه می دهد که این صفحه ترکیبی در اتصاالت لوله کشی موجود در تأسیسات شما نصب شود.

 ANSI/ISEA Z358.1، دارای مدرک Optimus دوش ترکیبی شست وشوی چشم و صورت
سازگاری OSHA و 3 سال گارانتی تضمین شده است. «
ساختار کاسه پالستیکی ABS زردرنگ کاماًل قابل مشاهده با حمام اضطراری فوالدی پوشش داده شده پودری. «
مجهز به سیستم همزمان شست وشوی چشم ها، دارای هوای گرم برای تسکین و آرامش بخشی. «
دارای دو پد لمسی فردی با 66 اسپری تک نفره و اسپری های با پوشش کامل. «
همراه با حمام اضطراری با قطر 8 اینچ ضخامت سردوشی با پالستیک زردرنگ. «
لوله اتصاالت می توانند در ترکیب با ADA با شاخصه ارتفاعات باال تطابق یابند. «

  Speakman Optimus ترکیب سیستم
دوش اضطراری و سیستم شست وشوی چشم و صورت

Rosco کاهش حوادث و آرامش هرچه بیشتر ذهن با
با سنسورهای پشتیبانی خودرو، به سادگی دامنه دید وسیع تر خواهد شد. 
سنسورهای فالش نصب شده ما، کمک های ایده آلی برای عقب رفتن و 
تسلط بر مانورهای پارک کردن خودرو هستند. این سنسورهای پشتیبان 
نصب  خودرو  عقب  سپر  روی  ایمن  طور  به  ماشین  و  وانت  وانت،  مینی 
شده اند. هر یک از کیت های پشتیبان ما شامل سنسورها، یک نمایشگر 
اولتراسونیک،  تکنولوژی  از  استفاده  با  می باشد.  بی سیم  کنترل  جعبه  و 
سنسورهای پشتیبان ما در اتومبیل به طور خودکار، فاصله بین یک وسیله 
نقلیه و مانع عقب را تشخیص می دهند.صفحه نمایش دیجیتال، راننده ها 
را از فاصله و جهت اشیاء در مسیر خود آگاه می کند. با مرور ویژگی های 
سیستم های پشتیبان، از لیست خدمات این سیستم ها اطمینان حاصل 

کنید تا این خدمات به درستی به انجام رسد. 

کیت های سنسور پشتیبان بی سیم با تکنولوژی اولتراسونیک

برای  را  عقب  اشیای  تشخیص  سیستم  یک   Rosco شرکت  مهندسان 
کرده اند.  طراحی  دید  غیرقابل  موانع  به  برخورد  از  رانندگان  حفاظت 
کیت های سنسور ما از فناوری اولتراسونیک و بی سیم برای انتقال هشدارها 
استفاده می کنند. سنسورها به طور خودکار، فاصله بین ضربه گیرهای باال و 
مانع عقب را تشخیص می دهند. اجزای کیت شامل سنسورها، یک جعبه کنترل 

بیسیم و واحد نمایشگر است. سنسورهای پشتیبان اولتراسونیک روی سپر یا زیر 
سپر قرار می گیرند، در حالی که جعبه های کنترل در قسمت های محموله قرار 
می گیرند. این سنسورها همچنین مانند یک کمک راننده عمل کرده و پارک 
کردن و حرکات خودرو را برای ایمنی ماشین و راننده هدایت می کنند. اگر یک 
جسم در 10 متری ماشین قرار گیرد، رانندگان، هشدار دیجیتالی را در پنل 
صفحه LCD دریافت می کنند. اگر سپر عقب یک کامیون یا RV به سمت منطقه 
خطر حرکت کنند، زنگ هشدار به صدا درمی آید.اجزای تشکیل دهنده کیت های 
سنسور کامیون و خودروی ما، با استحکام باال و مقرون به صرفه هستند و در 

سرعت باال پشتیبانی می کنند.
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  لباس کنترل دما
رادیان، یک تولیدکننده پیشرو در محصوالت ایمنی با کیفیت باال، خطوط 
و  جدید  خنک کننده  جلیقه های  معرفی  با  را  خود   Arctic RadWear

است. داده  گسترش  خنک سازی،  تی شرت های 
جلیقه های جدید خنک کننده رادیان با تکنولوژی پیشرفته ARCTIC ساخته 
شده، این جلیقه ها با سیستم پارچه ای چندالیه، با جذب، ذخیره و آزاد شدن 
شده،  الیه بندی  سیستم  می دارند.  نگه  خنک  ساعت ها  برای  را  کارگران  آب، 
طول فرآیند خنک کنندگی،  شما در  است، بنابراین پیراهن  ضدآب و تنفس 
خشک می شود. جلیقه های خنک کننده دارای یک کمر کشویی قابل تنظیم 
 ،(RCV10) هستند که راحت و بدون محدودیت حرکت می کنند. کمربندآبی
دارند.  حرکت  قدرت   (RCV12) زرد  کمربند  و   (RCV11) قرمز  کمربند 
جلیقه ها با محافظت ضدمیکروبی SilverPlus برای مقاومت در برابر انباشت 

قالب و بوها مورد استفاده قرار می گیرند.
 ، 3 (ST31-3)2  و رتبه (ST31-2)تی شرت های خنک کننده جدید با رتبه
همراه  را  خشک  و  راحت  خنک،  رادیان های   ،RadCool سبز  تکنولوژی  با 
می شود  باعث  فناوری  این  می کنند.  فعال  بحران  زمان  در  باال  کیفیت  با 
رطوبت از پوست خارج شده و آن را از طریق پارچه انتقال می دهد تا شما را 
به مدت طوالنی تری خنک نگه دارد. تی شرت های خنک کننده با یک درز 
اتصال دهنده شبکه مانند و تکنولوژی Max-Dri طراحی شده اند. هر دو این 
ویژگی ها باعث می شود جریان هوا به سرعت تبخیر گردد. طبق نظر دیو 
الریمر، مدیر توسعه رادیان، «جلیقه های خنک کننده و تی شرت های جدید 
رادیان، ابزار کنترل دمایی هستند که در تابستان و در اوج گرما، جعبه ابزار 

شما به آن نیاز دارد. تمام 
 Arctic خط  محصوالت 
حوله های  از   RadWear

تا  گرفته  کننده  خنک 
کاله هایی که به سختی 
خنک کننده ها  توسط 
با  همراه  می شوند،  سرد 
جلیقه های خنک کننده، 
یک راه حل ایمنی عالی 
تنش  با  مبارزه  برای 

گرمایی و خستگی کارگران در طول روزهای بسیار گرم تابستان است.» برای 
اطالعات بیشتر درباره خط Arctic RadWear یا خط جامع تجهیزات حفاظتی 
sales@radians. مراجعه کنید، با ایمیل www.radians.com به ،(PPE) شخصی
 TPE تولیدکننده کیفیت ،Radians Memphis  .با ما در تماس باشید com

مبتنی بر TN است، از جمله عینک ایمنی، پوشاک RadWear با کیفیت باال، 
لباس بارانی، حفاظت از شنوایی، حفاظت از دست، پوشش سر، محصوالت 
تمیز  سیستم های  و  چشم  شست وشوی  دستگاه  گرم،  کت  خنک کننده، 
کردن لنز. رادیان با شرکت های زیر از جمله DSM Dyneema، DEWALT و 
BLACK + DECKER همکاری کرده است تا محصوالت محافظتی با کارایی 

 Bellingham Glove، باال را در اختیار شما قرار دهد. مارک های آنها عبارتند از
VisionAid و   Radians، Arctic RadWear، Nordic Blaze توسط   Crossfire

امکانات  دارای  شرکت  این   ،PPE صنعت در   ISO 9001:2008 گواهینامه با 
اضافی در رنو، NV، Thomasville، NC، Bellingham، WA، بریتیش کلمبیا، و 
بریتانیاست. برای اطالعات بیشتر، به سایت www.Radians.com مراجعه کنید.

 

 
 

حفاظتی و اعالم و اطفاء -یتیجعبه تقسیم هایی که وظیفه برقراری ارتباط بین سیستم های امن حفاظت از،در هنگام آتش سوزی 
 در این موارد توصیه میآنها حریق  مقاوم در برابر دما وانواع لذا استفاده از ؛ار استخوردعهده دارند از اهمیت بسزایی بررا برحریق 
از جنس پلیمر ترموپالستیک،مقاوم در برابر ضربه  یجعبه تقسیم های ( آلمانOBO BETTERMANNشرکت )بر این اساس .گردد

مورد  DIN4102استاندارد  12براساس بخش  هاfire boxاین می باشند.ترمینال سرامیکی نسوز و  IP65 دارایکه ساخته و حریق 
درجه سلسیوس  700دقیقه می توانند در برابر حریق با دمای  90الی  30طبق این آزمون به مدت  د کهان تست و آزمایش قرار گرفته

 مقاومت کنند.

 

برقراری  وظیفه  که  تقسیم هایی  جعبه  از  آتش سوزی،حفاظت  هنگام  در 
ارتباط بین سیستم های امنیتی- حفاظتی و اعالم و اطفاءحریق را برعهده 
دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ لذا استفاده از انواع مقاوم در برابر دما 

و حریق آنها در این موارد توصیه می گردد. 
بر این اساس شرکت OBO BETTERMANN آلمان جعبه تقسیم هایی از 

جنس پلیمر ترموپالستیک، مقاوم در برابر ضربه و حریق ساخته که دارای 
 IP65و ترمینال سرامیکی نسوز می باشند. این fire box براساس بخش 12 

استاندارد DIN 4102 موردتست و آزمایش قرار گرفته اند که طبق این آزمون 
درجه  دمای 700  با  حریق  برابر  در  می توانند  دقیقه  الی 90  مدت 30  به 

سلسیوس مقاومت کنند.

جعبه تقسیم هایی از جنس پلیمر ترموپالستیک، مقاوم در برابر ضربه و حریق
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آتش، خدمتگزار بسیار خوب اما ارباب بسیار بدی است

دنیای امروز، پیشرفت تکنولوژیک و صنعتی شدن را مرهون آتش است. آتش، 
گرما و روشنایی می بخشد و زندگی بدون آتش بسیار سخت است و چرخ 
صنعت بدون آن باز خواهد ایستاد. به همین دلیل و با توجه به خدمات بسیار 
آتش به بشریت، این عنصر از دیرباز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. حال اگر 
این عنصر مفید را جدی نگیریم یا از خطرات آن آگاه نباشیم، هر لحظه ممکن 

است هر آنچه در پیرامون خود داریم را از دست بدهیم؛ حتی جانمان را!

دانش بشری با وجود قرن ها تالش و پیگیری، تا کنون راه حل قاطعی در 
راستای خنثی نمودن کامل حریق و انفجار نیافته است. اما آمار دقیق حریق 
در کشورهای مترقی ثابت نموده که بیش از 75 تا 80 درصد حریق ها، قابل 
پیش بینی و پیشگیری می باشد و در صورت استفاده صحیح از فناوری، ادوات 
و تجهیزات به روز آتش نشانی و در کنار آن آموزش و تمرین وافی، کافی و 
مداوم می توان خسارات و تلفات حریق های غیر قابل پیش بینی را نیز به 

حداقل ممکن کاهش داد.

فناوری های 
نگهبان آتش نشا نان

امروزه ضرورت جلوگیری از اتالف منابع و انجام عملیات ها در کوتاه ترین زمان ممکن، جلوگیری از تداخل و ناهماهنگی ها و ارائه خدمات مناسب به 
شهروندان، اشاره به آن دارد که الزم است در حوزه خدمات ایمنی و آتش نشانی توجه ویژه ای به فناوری اطالعات شود.

اهمیت فناوری اطالعات به منظور افزایش سرعت و دقت در عملیات های مختلف آتش نشانی ها و دستگاه های امدادرسان به منظور باال بردن 
بهره وری به روشنی قابل درک و کاماًل ضروری به نظر می رسد. در این زمینه در حوزه خدمات سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی می توان 
به سامانه های کشف، اعالم و اطفاءحریق هوشمند، فناوری های مورد استفاده در مراکز کنترل و فرماندهی عملیات و بسیاری دیگر اشاره کرد. 
فرهنگ سازی با بهره گیری از فناوری های روز و آموزش کارکنان امدادی از سویی به صورت تخصصی و آموزش مردم از جهاتی دیگر می تواند ما 
را در نیل به اهداف مورد نظر موفق و نزدیک تر نماید. بدیهی است در صورتی که مردم یا نیروی انسانی سازمانی دانش، علم و تجربه استفاده 
از تجهیزاتی که حاصل فناوری های جدید می باشد را نداشته باشند، استفاده از فناوری نه تنها مفید نخواهد بود بلکه بحران را بزرگتر و پیچیده تر 
خواهد کرد. در ادامه، 2 فناوری ارائه شده در آزمایشگاه Jet Propulsion ناسا به نام های POINTER و AUDREY که جهت رفع برخی مشکالت 
امدادرسانان مورد آزمایش واقع شده، به طور مختصر معرفی خواهند شد و باید امیدوار باشیم در آینده ای نزدیک اینگونه فناوری ها نیز در اختیار 

آتش نشانان عزیز ایران زمین، این فرشتگان نجات واقعی گذاشته شود؛ به امید آن روز.

حمید باقری 

 محمدرضا بیاناتی 
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هیچ جایی، از خطر حریق مصون نیست

اگر چند سال در مکان معینی حریق رخ ندهد، عالمت مصون بودنش از حریق 
نیست! ذکر این نکته ضروری است که حفاظت از حریق به هیچ عنوان در 
انحصار سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی نمی باشد. اگر این سازمان ها 
به وظایف خود به خوبی عمل کنند و وسایل و تجهیزات به روز در دست 
داشته باشند، تنها کمک کار خواهند بود و حفاظت اصلی با خود اشخاص 
و صاحبان امالک، مستحدثات، صنایع و مدیران دستگاه های مختلف است.

تکنولوژی که می توانست ناجی آتش نشانان پالسکو باشد

در سال 1999 شش آتش نشان زندگی خود را در برابر آتش از دست دادند. 
آنها بخشی از گروه 73 نفری بودند که به یک انبار پر از دود در شهر ووستر 
در ایالت ماساچوست آمریکا فرستاده شدند. آنها نتوانستند راه خروج را پیدا 

کنند و اکسیژنی برای تنفسشان باقی نماند!
پیشگیری از تراژدی های مشابه، بیش از یک دهه است که یک چالش فنی 
است. در خارج از فضاهای سرپوشیده آتش نشانان می توانند از تکنولوژی 
GPS برای ردیابی و از امواج رادیویی برای برقراری ارتباط استفاده کنند، 

اما وقتی به یک ساختمان فوالدی و بتنی وارد می شوند این فناوری ناگهان 
غیرقابل اعتماد می شود.

یک تیم تحقیقاتی در آزمایشگاه (Jet Propulsion Laboratory) کالیفرنیا، سیستم 
ارتقایافته ای را ارائه کرد که می تواندحفاظت امنیت آتش نشان ها را در حین 
 عملیات امکان پذیر نماید. نام این سیستم POINTER است که خالصه شده

 (Precision Outdoor and Indoor Navigation and Tracking for Emergency Responders)

برای  درونی  و  بیرونی  مکان های  دقیق  مسیریاب  و  )ردیاب  معنای  به 
و  نظامی  محیط های  در  تکنولوژی  این  ایمنی(.  خدمات  ارائه دهندگان 

صنعتی نیز قابل استفاده بوده و به کار می رود.
                  

در ماه آگوست سال POINTER ، 2016 با موفقیت به وزیر بهداشت و 
ایمنی و همچنین به مدیر اداره علم و فناوری که برای آن هزینه کرده 
ارائه شد. آقای Price  مدیر بخش تکنولوژی امنیت داخلی ناسا  بودند، 
تا به امروز موضوع ردیابی و پیدا کردن مأموران عملیاتی در  می گوید: 
مواقع اضطراری و هنگام رخداد حوادث، همیشه اولین اولویت سازمان های 
ارائهدهنده خدمات ایمنی در سراسر ایالت متحده بوده است. وی افزود: اگر 
پروژه POINTER در مسیر موفقیت فعلی خود ادامه یابد، آتش نشانان در 

آینده ایمن خواهند بود.
از  متحده  ایالت  سراسر  آتش نشانی های  نمایندگان  سپتامبر،  ماه  در 

تکنولوژی  با  کردند.  بازدید   POINTER نمایش  برای   JPL آزمایشگاه 
POINTER آتش نشانان می توانند با امنیت بیشتری انجام وظیفه کنند. در 

همین راستا نمایندگان دپارتمان آتش نشانی های آمریکا اذعان داشتند که 
POINTER می تواند در پیدا کردن افراد گمشده داخل ساختمان های دچار 

حریق بسیار یاری رسان باشد. آنها POINTER را وعده تحقق یافته رفع 
مشکل ردیابی درون ساختمان ها عنوان نمودند. نمونه ای از این دستگاه 

تنها 11/7 گرم وزن دارد.

تکنولوژی مورد استفاده POINTER و تفاوت آن با سایر دستگاه های رایج در این 

زمینه

تا پیش از معرفی POINTER ، محققان همواره روی امواج رادیویی تمرکز 
داشتند، زیرا این امواج قابلیت ارسال انرژی به مسافت های طوالنی را دارند. 
ولی امواج رادیویی در سازه های بتنی و فلزی دچار چالش می شوند. در 
واقع علت قطع سیگنال تلفن همراه در ساختمان های فلزی یا زیرزمین ها 
نیز همین مسئله است. اما POINTER از میدان الکترومغناطیسی استفاده 
می کند. این میدان ها دیوارها را دور می زنند و ماهیتشان با امواج متفاوت 
است. پیش از این به دلیل برد کوتاه، این امواج مورد توجه قرار نمی گرفتند. 
اما امروزه می توان با بهینه سازی این میدان ها، آنها را در اندازه و طول 
موج های متفاوت منتشر کرد. الزم به ذکر است در اصل این ردیاب، تولید 
میدان های شبکه استاتیک می کند و با استفاده از آن، اطالعات جغرافیایی و 
جهت ها را نشان می دهد به طوری که فرماندهان عملیات می توانند پوزیشن 
نیروهای خود را بسنجند و بفهمند که مثاًل شخص داخل ساختمان ساکن 
است؟ روی زمین می خزد؟ صورت وی رو به زمین است یا هوا و بسیار 
از اطالعات مفید دیگر. با تجربه ای که از حادثه پالسکو داریم، به روشنی 

می توان به کارایی و مؤثر بودن این ردیاب در حوادث مشابه پی برد.
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هوش مصنوعی که می تواند فرشته نگهبان یک آتش نشان باشد 

                       

آتش نشانان در درون یک ساختمان در حال سوختن، فقط می توانند به 
قدرت عقل و حواس پنجگانه خود متکی باشند. اما تحقیقاتی که توسط 
آزمایشگاه JPL در کالیفرنیا انجام شده، ممکن است این تفکر را تغییر دهد. 
این آزمایشگاه، هوش مصنوعی را معرفی می کند که می تواند اطالعات 
مربوط به دما، گازهای سمی و سایر سیگنال های خطر را جمع آوری کرده 

و مأموران عملیاتی درون آتش را هدایت کند.
نام این دستگاه مبتنی بر هوش مصنوعی AUDREY است. این دستگاه 
اطالعات را از طریق استدالل استخراج کرده و تحلیل می نماید. این دستگاه 
می تواند کل یک تیم آتش نشانی را دنبال کند، سیگنال های مربوط به افراد 
را ارسال نماید و کمک می کند تا آتش نشانان از تجربیات یکدیگر برای 

چگونگی مهار حوادث استفاده کنند.
یکی از دانشمندان آزمایشگاه JPL در مورد AUDREY می گوید: به عنوان 
این  می کند،  حرکت  محیط  یک  در  آتش نشان  یک  که  هنگامی  مثال 
دستگاه می تواند تمامی هشدارها را از طریق یک دستگاه تلفن همراه یا 
روی نمایشگرهای سربند (Head Mount) آتش نشان ارسال نماید. اساس کار 

AUDREY  اینترنت اشیاء (IOT) است.

ایده این دستگاه در مورد آتش نشانان، سنسورهایی در لباس آنهاست که 
می تواند مکان دقیق آنها را مشخص نماید. تعیین گرمای اتاق ها، وجود مواد 
شیمیایی و نوع آن، تشخیص گازهای خطرناک، تهیه تصاویر ماهواره ای از 

یک مکان و بسیاری موارد دیگر از ویژگی های این دستگاه است.
مدیربرنامه AUDREY می گوید: هنگامی که تمامی تیم اعزامی به حادثه، 
به سنسورهای AUDREY متصل شدند، آنگاه این دستگاه فرشته نگهبان 
آنان می شود، زیرا تمامی اطالعات این سنسورها دیده شده و آتش نشانان 

به اتاق مجاور که سقف آن در حال سقوط است، مراجعه نخواهند کرد!
باال ببیند. )طراحی  از  AUDREY طوری طراحی شده که همه چیز را 

مبتنی بر ابر( این دستگاه می تواند کارهایی بیش از ارسال اطالعات  انجام 
را  حادثه  یک  رویداد   AUDREY که  هنگامی  بدانیم  است  جالب  دهد. 
می بیند، آن را یاد می گیرد و منابع الزم را در مورد حادثه مشابه بعدی 

پیش بینی می نماید.

ماشینی با عملکردی براساس تفکری شبیه انسان

                            

بیشتر پروژه های هوش مصنوعی براساس قاعده هستند. )اگر این <-----< 
سپس آن(. در AUDREY از استدالل های پیچیدهای برای شبیه سازی 
نحوه فکر انسان ها استفاده شده است که این امکان را می دهد که اطالعات 
مفیدی برای آتش نشان ها نسبت به یک سیستم هوش مصنوعی سنتی 
تهیه گردد. این دستگاه، تفکر و تصمیم گیری مانند انسان دارد و شامل 
چندین تکنولوژی توسعه یافته توسط ناسا و وزارت دفاع آمریکا در 5 سال 
گذشته است و هزینه آن توسط وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده تأمین 

می شود.
منبع:
تارنمای آزمایشگاه Jet Propulsion ناسا در کالیفرنیا
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ممنوعیت استفاده از کیسه های پالستیکی در سراسر جهان

در سال 2002 میالدی، بنگالدش نخستین کشور بزرگی بود که استفاده از 
کیسه های پالستیکی را ممنوع کرد. این کشور به دنبال سیل ویرانگر سال 
1988 میالدی و به دلیل این که کیسه های پالستیکی با بستن راه فاضالب ها، 
عامل اصلی شدت یافتن سیالب بودند،  خسارات چشمگیری دید. در همان 
سال، ایرلند قانون مالیات بر کیسه های پالستیکی را وضع کرد که این قانون تا 

90 درصد مصرف کیسه های پالستیکی را در این کشور کاهش داد.
در سال 2003 میالدی نیز دولت تایوان،  توزیع کیسه های پالستیکی رایگان 

در فروشگاه ها و مراکز خرید را ممنوع کرد. ضمن اینکه استفاده از ظروف یکبار 
مصرف در رستوران های این کشور نیز ممنوع شد و حتی بسیاری از فروشگاه ها 
نقدی  جریمه  نمی آوردند،  همراه  به  را  خود  خرید  کیسه های  که  افرادی  از 

دریافت می کردند.
کشور بوتان نیز در سال 2007 میالدی در راستای سیاست های این کشور 
مبنی بر افزایش نشاط ملی، فروش کیسه های پالستیکی، تنباکو و تبلیغات 
خیابانی را ممنوع کرد. چین نیز در حال حاضر در نظر دارد با اعمال قانون منع 
تولید کیسه های پالستیکی فوق نازک تا حد زیادی در هزینه ها و مصرف نفت 

روز جهانی بدون پالستیک
باال رفتن حساسیت ها مبنی  بر استفاده نکردن از کیسه های پالستیکی تا جایی پیش رفت که غیر از انسان ها، حیوانات و آبزیان هم گرفتار آلودگی 
ناشی از وجود کیسه های پالستیک در طبیعت و دریا شدند. رهاکردن کیسه ها در فضای باز سبب می شود، آنها به همراه باد جابه جا شده و وارد 
رودخانه ها و کانال های آب شوند، در نتیجه موجب گرفتگی آبراه ها می گردند و در بسیاری موارد به علت ساکن ماندن آب، زاد و ولد انواع 
حشرات افزایش می یابد. از سوی دیگر، وقتی کیسه های پالستیکی وارد محیط زیست دریایی می شوند، زنجیره غذایی جانوران دریایی را با خطر 
جدی مواجه می کنند، از این رو ساالنه هزاران گونه از جانوران آبزی از قبیل وال، دلفین، فک و الک پشت و نیز پرندگان دریایی بر اثر خوردن این 
کیسه ها و خفگی ناشی از آن می میرند. جالب است بدانید کیسه های بلعیده شده حتی پس از مرگ جانوران و تجزیه آنها نیز سالم باقی می مانند، 
بنابراین دوباره پراکنده شده و از بین بردن حیاتی دیگر را ادامه می دهند. در دنیا تالش هایی برای جلوگیری از آلودگی طبیعت توسط پالستیک 
انجام گرفته است؛ 3 ژوئن )12 تیر( به منظور فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی در خصوص خطرات کیسه های پالستیکی برای محیط زیست 

و ارائه راهکاری مناسب برای استفاده کمتر از این نوع کیسه ها، به نام »روز جهانی بدون کیسه پالستیکی« نامگذاری شده است.

ماندانا یاوری
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
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در این کشور صرفه جویی کند.
کیسه های  فروشندگان  برای  هنگ کنگ  در  نیز  میالدی   2007 سال  در 
پالستیکی مالیات بر آلودگی محیط زیست در نظر گرفته شد، همچنین در 
نخستین  عنوان  به  ناحیه «دوون»  جنوب  در  روستای «مادبوری»  انگلیس، 
شهر اروپایی عاری از کیسه های پالستیک شناخته شد و در این روستا به جای 
کیسه های پالستیکی،  کیسه های چندبار مصرف و تجزیه پذیر به فروش رسید. 
تولید  منع  به  تصمیم  میالدی  سال 2009  در  انگلیس  مجلس  نماینده   33
کیسه های پالستیکی فوق نازک و تعیین مالیات برای سایر انواع کیسه های 
سال  در  پالستیکی  کیسه های  از  استفاده  نیز  ایتالیا  در  گرفتند.  پالستیکی 
2010 میالدی ممنوع شد. در کشورهایی نظیر ایتالیا، بلژیک و ایرلند نیز به 
دنبال وضع مالیات، استفاده از کیسه های پالستیکی 9۴ درصد کاهش یافته 
کیسه های پالستیکی  از  استفاده  برای  نیز  هلند  و  آلمان  سوئیس،  در  است. 

مالیات وضع شده است.

خطرات زیست محیطی کیسه های پالستیکی

میالدی   1856 سال  در  پالستیک  اختراع  از  پس  پالستیکی،  کیسه های 
مدت  همین  در  و  شده اند  ما  خانه های  مهمان  پارکس»  «الکساندر  توسط 
زمان نه چندان طوالنی توانسته اند اثرات مخرب زیادی بر جای بگذارند. در 
واقع زندگی مدرن عالوه بر رفاهی که برای انسان به همراه دارد، گاه ضررهای 
جبران ناپذیری را نصیب او می کند. همانطور که می دانیم، پالستیک ها دنیای 
ما را تسخیر کرده اند، از تلفن های همراه گرفته تا کامپیوترها، کاله های ایمنی، 
کیسه سرم های دارویی، ظروف غذایی یکبار مصرف و پوشش بسیاری از وسایل 

برقی، همه و همه از پالستیک ساخته شده است. 

همانطور که در باال اشاره شد، این کیسه های پالستیکی به همراه باد جابه جا 
شده و وارد رودخانه ها و کانال های آب می شوند؛ در نتیجه موجب گرفتگی 
آبراه ها شده و در بسیاری موارد به علت ساکن ماندن آب، زاد و ولد انواع حشرات 
افزایش می یابد.کیسه های پالستیکی در صورت ورود به محیط زیست دریایی، 
وارد زنجیره غذایی جانوران دریایی شده و ساالنه هزاران گونه از جانوران آبزی 

اشتباهاً بر اثر خوردن این کیسه ها و خفگی ناشی از آن می میرند.  
کیسه های بلعیده شده حتی پس از مرگ جانوران و تجزیه آنها نیز سالم باقی 
ادامه  را  دیگر  حیاتی  بردن  بین  از  و  شده  پراکنده  دوباره  بنابراین  می مانند، 
می دهند. پالستیک ها در صورتی که به عنوان زباله دفن شوند، به علت تجزیه 
آرام و کند در محل های دفن، می توانند سبب تشکیل شیرابه و نفوذ آن به 
آب های زیرزمینی شوند. این شیرابه شامل ترکیباتی نظیر فلزات سنگین و 
سایر ترکیبات خطرناک است که جزو ترکیبات زیان آور برای محیط زیست 
هستند. برنامه حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد برآورد کرده در هر 
1/6 کیلومتر مربع از اقیانوس ها،۴6 هزار قطعه زباله پالستیکی شناور وجود 
دارد. بیشتر کیسه های پالستیکی برای تجزیه کامل به 1000 سال زمان نیاز 

دارند و عمر آنها بیش از 10 برابر عمر انسان است.
همچنین مواد پالستیکی و پلیمری به علت ساخته شدن از منابع نفتی و دارا 
بودن مواد با پایه نفتی و خاصیت تجزیه ناپذیری، در خاک باقی می مانند و به 
این ترتیب مواد شیمیایی آنها به تدریج از طریق خاک وارد زنجیره غذایی 
روی  پالستیکی  ظروف  و  کیسه ها  اثرات  بر  عالوه  بنابراین  می شود،  انسان 
محیط زیست، آنچه حائز اهمیت است، سالمت انسان هاست، به خصوص اینکه 
امروزه مصرف بیش از حد و نابه جا از این مواد، خطرات جبران ناپذیری را برای 

سالمت انسان به همراه دارد.
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طبق تازه ترین گزارش کمیسیون اروپا، استفاده از پالستیک طی 50 سال اخیر 
به اوج رسیده و تولید جهانی آن در هر سال از 1/5 میلیون تن در سال 1950 

میالدی به 2۴5 میلیون تن در سال 2008 میالدی رسیده است.    
آمار جهانی تولید پالستیک در نوع خود یک فاجعه تمام عیار است. بریتانیا 
به عنوان یک کشور صنعتی ساالنه 3 میلیون تن پالستیک دورریختنی تولید 
می کند که 56 درصد آن منحصر به صنعت بسته بندی است. در کشورهای 
اروپای غربی، مصرف پالستیک هر ساله ۴ درصد افزایش پیدا می کند، به طوری 
که هم اکنون آمار تولید پالستیک در اروپا نسبت به 50 سال گذشته حدود 20 
برابر شده است. تولید پالستیک در کشور چین نیز به یک آمار نجومی نزدیک 
شده است. سرانه مصرف پالستیک در این کشور هم اکنون در حدود ۴8/5 
پوند (حدود 2۴ کیلوگرم) است، در حالی که متوسط کل سرانه جهانی 55 
پوند (حدود27 کیلوگرم) است. ارزش تولید پالستیک چینی در سال 2012 
میالدی به رقمی نزدیک به 53/۴ میلیارد دالر رسید و این در حالی است که 
کشورهای اروپایی، ایاالت متحده آمریکا، ژاپن و  بازار این محصول را عمدتاً 

کشورهای آسیایی تشکیل می دهند.
ساالنه حدود 380 میلیارد قطعه کیسه پالستیکی در ایالت متحده مصرف 
می شود و سهم هر شهروند آمریکایی ساالنه 1200 کیسه پالستیکی است که 
برای تولید این میزان پالستیک دست کم 12 میلیون بشکه نفت الزم است 
و تنها یک تا دو درصد کیسه های پالستیکی تولید شده در آمریکا بازیافت 

می شوند.
در ایران نیز آمارها حاکی از تولید ساالنه 177 هزار تن پالستیک است. عالوه 
بر اینها، حدود چهار درصد از تولید نفت در جهان، صرف تولید مواد پالستیکی 
می شود که در جای خود رقم قابل توجهی است. در واقع تولید پالستیک در 
جهان مستلزم مصرف حدود 60 تا 100 میلیون بشکه نفت در هر سال است.  

پالستیک خطرناک

پالستیک هایی که ما در طول روز با آنها سر و کار داریم از یک جنس بخصوص 
 ،ABS نیستند؛ به عنوان مثال، صفحه کلید و محفظه اصلی کامپیوتر از جنس
لوله های پالستیکی خودکارهای معمولی از جنس پلی پروپیلن، لنزهای چشمی 

از جنس پلی کربنات، کابل های مهارکننده پالستیکی و شانه ها از جنس نایلون، 
قاشق و چنگال های یکبار مصرف از جنس استیرن و پوشش ابزارهای اولیه نظیر 

چهارسو از جنس استات سلولز است.
ترکیبات اولیه و سمی پالستیک ها عبارتند از اتیلن اکسید، هیدروکربن های 
سمی با قابلیت اشتعال و در نهایت بنزن پالستیک که در حین تجزیه معموالً 
مواد سمی و خطرناکی همچون پلی استرین، بیسفنول A و استیرن تریمر را وارد 
محیط می کند. بیسفنول A ماده خطرناکی است که بر توان باروری موجودات 
زنده تأثیر منفی برجا خواهد گذاشت. استیرن تریمر، میزان ترشح غده تیروئید 
را افزایش می دهد و در نهایت پلی استیرن هم برای ریه ها مضر است. شواهد 
نشان می دهد مواد شیمیایی که به پالستیک افزوده می شود، می تواند توسط 
بدن انسان جذب شود. برخی از این ترکیبات باعث تغییرات هورمونی می شود و 
برخی دیگر به صورت غیرمستقیم سالمت انسان ها را تحت الشعاع قرار می دهد. 
حتی بلعیده شدن پالستیک توسط موجوداتی که به هر شکل منبع غذایی 

انسان هستند، می تواند بر سالمت انسان ها تأثیرگذار باشد.
بدن  به  ورود  از  بعد  فتاالت ها  نظیر  پالستیک ها  شیمیایی  مواد  از  بسیاری 
به سرعت از آن خارج می شوند، اما تأثیری که برجا می گذارند، در طوالنی مدت 
مشخص خواهد شد. فتاالت ها بیشتر در صنایعی همچون کاغذهای دیواری، 

بسته بندی موادغذایی و تولید ابزارهای پالستیکی پزشکی تولید می شوند.        
آزمایش ها نشان می دهد از هر 10 کودک، 8 نفر از آنها مقادیر قابل توجهی 
از فتاالت های سمی را در بدن خود دارند. از آنجا که این مواد اثر خود را در 
بلندمدت نشان می دهند، لذا اغلب آن طور که باید مورد توجه قرار نمی گیرند.

استفاده از کیسه های سازگار با محیط  زیست

تا پیش از تولید کیسه های سازگار با محیط زیست، تنها راهکار زیست محیطی 
موفقیت آمیز در زمینه مقابله با انباشت زباله های پالستیکی، ممنوعیت استفاده 
از این کیسه ها یا تشویق به بازیافت آنها بود اما با ورود کیسه های سازگار با 
محیط زیست که به طور طبیعی قابل تجزیه هستند، مسیر این مبارزه تغییر 

کرد که دالیل آن به شرح زیر است:
1- کیسه های سازگار با محیط زیست ۴6 درصد کمتر از کیسه های پالستیکی، 

ترکیبات پایه نفتی و رزینی دارند.
2- در فرآیند تولید، کیسه های سازگار با محیط زیست ۴ برابر انرژی کمتر و 6 

برابر آب کمتر نسبت به تولید کیسه های کاغذی مصرف می کنند.
3- کیسه های سازگار با محیط زیست در مراحل پیش از تولید 3۴ درصد کمتر 

از کیسه های پالستیکی گازهای گلخانه ای تولید می کنند.
۴- کیسه های سازگار با محیط زیست در صورت دور انداخته شدن در محیط 
غیرسمی ظرف 2۴0 روز یا حتی کمتر در معرض تابش نور خورشید تجزیه 

می شوند.    

شعار روز جهانی محیط زیست در سال 2018 : غلبه بر آلودگی پالستیک

انتخاب شعار«غلبه بر آلودگی پالستیک» که به نوعی هدف حذف آلودگی های 
پالستیکی را دنبال می کند، فراخوانی برای اقدام همه  ما در مبارزه با یکی از 
بزرگترین چالش های محیط  زیستی عصرحاضر است. برای برگزاری این رویداد 
بزرگ جهانی، هر سال یک کشور به عنوان میزبان برگزیده می شود که میزبان 
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امسال روز جهانی محیط زیست، کشور هندوستان بود.
پیام اصلی شعار انتخابی امسال این است که هر فرد در زندگی روزمره  خود، به 
روش های ممکن  تغییراتی ایجاد کند تا از بار سنگین آلودگی های پالستیکی 
کاسته و زیستگاه های طبیعی، زندگی حیات وحش و محیط زیست خود را از 
خطرات ناشی از انباشت ظروف یکبار مصرف و کیسه های پالستیکی نجات 
داده که از این طریق، شاخص های سالمت جوامع انسانی، گیاهی و جانوری 

را بهبود بخشد.
در عین حال باید بدانیم که بشر در دنیای کنونی از پالستیک، استفاده های 
متعدد می کند که حذف بسیاری از آنها در عمل ممکن نیست اما با استفاده از 
ظروف یکبار مصرف و کیسه های نایلونی، کار را به جایی رسانده  که آثار بسیار 

ناگواری در محیط زیست به جا گذاشته است.
در سراسر دنیا، در هر دقیقه یک میلیون بطری آب آشامیدنی تولید می شود و 
ساالنه 500 میلیارد کیسه پالستیکی مورد استفاده قرار می گیرد. در مجموع 
می توان گفت 50 درصد از مواد پالستیکی که استفاده می شود، یکبار مصرف 

هستند.
همچنین نزدیک به یک سوم از بسته بندی های پالستیکی که استفاده می شود، 
از طریق سیستم های جمع آوری زباله، جمع نمی شوند و این به معنی انباشته 

شدن آنها در خیابان ها و در محیط اطراف ماست.
هر سال، نزدیک به 13 میلیون تن پالستیک به اقیانوس ها ریخته می شود که 
اثرات محیط زیستی زیانبار آنها بر بقای زیستمندان دریایی را شاهد هستیم. 
پالستیک هایی که به اقیانوس ها می رسند، می توانند دو سرنوشت داشته باشند: 
یکی اینکه تا ۴ بار در سال مورد استفاده دوباره قرار بگیرند یا اینکه تا 1000 

سال در اقیانوس ها رها باشند تا روزی که تجزیه شوند.
پالستیک ها راه خود را به منابع آبی ما هم باز کرده و از این طریق، به بدن های 
ما نیز راه پیدا کرده اند. دانشمندان هنوز در خصوص صدمات پالستیک بر 
پالستیک ها  که  است  این  است  مشخص  آنچه  ولی  ندارند،  اطمینان  انسان 
می توانند دربردارنده  مواد شیمیایی متعددی باشند که سمی یا مخِل عملکرد 
هورمون ها هستند. پالستیک ها می توانند به عنوان جاذب انواع آالینده ها مانند 

دی اکسین ها، فلزات و آفت کش ها عمل کنند.
روز جهانی محیط زیست، امسال این فرصت را برای هریک از ما فراهم کرده 
است تا به شیوه های مختلف بتوانیم با آلودگی پالستیک در سراسر دنیا مبارزه 

کنیم، پس هم اکنون اقدام خود را آغاز کنیم: 
 اگر نمی توانیم از ظروف یکبار مصرف و کیسه های پالستیکی، چندبار استفاده 

کنیم، از گرفتن یا خرید آنها اجتناب کنیم.
 از رستوران ها و تهیه غذاها بخواهیم تا پالستیک کمتری استفاده کنند.

 به جای دریافت کیسه های پالستیکی، کیسه پارچه ای خود را به سوپر مارکت ها 
ببریم.

 به دنبال فروشگاه هایی بگردیم که کمتر از بسته بندی های پالستیکی استفاده 
می کنند.

برخورد  پالستیکی  زباله های  به  و  زدیم  قدم  جنگل  یا  ساحل  کنار  در  اگر   
کنیم. جمع  را  آنها  کردیم، 

 همدیگر را از اثرات زیانبار استفاده از کیسه های پالستیکی و ظروف یکبار 

مصرف آگاه و به عدم استفاده از آنها دعوت کنیم و هزاران ایده ای که می تواند 
برای داشتن دنیایی با پالستیک کمتر به ذهن شما برسد.

آگاهی از مضرات باقی ماندن پالستیک در طبیعت و تجدیدپذیر نبودن آن، 
اجرای  با  شهرداری  و  زیست  محیط   سازمان  اخیر  سال های  در  شده  سبب 
برنامه های فرهنگی گام هایی را برای کاهش استفاده از کیسه های پالستیکی 

بردارند.
بی تردید حرکت هایی نیاز است تا استفاده از پالستیک کنترل شود، در همین 
شعار«هر روز یک  تیرماه، روز بدون نایلکس با  راستا از سال 1391 روز 21 
کیسه پالستیکی کمتر» نامگذاری شد تا مقدمه ای برای جلب مشارکت های 
مردمی در استفاده کمتر از کیسه های نایلونی باشد. تغییر الگو و کاهش مصرف 
کیسه ها، ظروف و محصوالت یکبار مصرف پالستیکی و به جای آنها استفاده از 
ظروف با پایه گیاهی (نشاسته ذرت، سیب زمینی و...) و نیز بازگشت به فرهنگ 
سنتی همچون استفاده از ساک های پارچه ای برای خریدهای روزانه و ظروف 
مالمینی و چینی برای توزیع نذورات، برخی از روش ها برای کاهش مصرف 

پالستیک در زندگی روزمره است.
مالیات های  اخذ  و  ممنوعیت  یا  محدودیت  اعمال  الزام آور،  قوانین  تصویب 
سنگین یا جریمه نقدی، به حفاظت از محیط زیست کمک می کنند، اما همه 
کافی  اثرگذاری  از  مردم،  داوطلبانه  مشارکت  و  همراهی  بدون  اقدامات  این 

بود. نخواهند  برخوردار 
کمپین «ممنون، کیسه پالستیکی نمی خواهم»، یکی از نمونه های موفق پویش 
مردمی برای حفاظت از محیط زیست است. این کمپین به همت تشکل مردم 
نهاد «انجمن دیده بان طبیعت سبز» و با همکاری کانون محیط زیست دانشگاه 
طرح،  این  نخست  گام  در  است.  شده  راه اندازی  اردبیل  واحد  اسالمی  آزاد 
کارکنان  و  اساتید  میان  آموزشی  بروشورهای  همراه  به  پارچه ای  کیسه های 

دانشگاه توزیع می شوند تا جایگزین کیسه های پالستیکی شوند.
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سوپرخاموش کننده پالس بایوسام، 
و محیط زیست دوستدار طبیعت 

بیک پور: در زمینه محصوالت آتش نشانی فرهنگسازی کنیم

امروزه یکی از مهمترین معضالت جوامع شهری رعایت نکردن استانداردهای 
مربوط به خطر و بهداشت و ایمنی اجتماعی می باشد که این مسئله در همه 
سطوح جامعه دیده می شود. در این راستا نشریه  بهداشت، ایمنی، محیط زیست 
و انرژی HSEE به عنوان نماینده  کوچکی از بخش بزرگی از جامعه تولیدکنندگان 
بهتر  چه  هر  استانداردهای  معرفی  درصدد  حریق،  اطفای  دست اندرکاران  و 
تولیدات آتش نشانی است و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نیستیم.  امید 
است در راستای تالش همه دست اندرکاران صنعت آتش نشانی؛ از تولیدکنندگان 
تجهیزات گرفته تا آتش نشانان زحمتکش، استادان آموزشی این رشته و نشریات 
مختلف، ما را در داشتن جامعه ای ایمن و بدون خطر یاری کرده و هر روز بیشتر 
از روز قبل شاهد فرهنگسازی بیشتر در این زمینه باشیم. در اینجا مصاحبه ای 
کوتاه با یکی از دلسوزان و تولیدکنندگان تجهیزات آتش نشانی و ایمنی داشتیم 
که امیدواریم بتوانیم گام های مؤثری را در ارتقای استانداردها، ایمنی محیط 
اجتماعی، تولید هرچه باکیفیت تر محصوالت و تجهیزات آتش نشانی و همکاری 

همه جانبه مسئوالن این امر برداریم. 

1- لطفًا خود را معرفی کنید و موضوع فعالیت مجموعه تحت مدیریتان را شرح دهید.

فائز بیک پور هستم، مدیرگروه کارخانجات صنعتی سام ایمن. گروه صنعتی سام 
در زمینه تولید انواع سلیندرهای فشار باال، سلیندرهای آتش نشانی، تولید انواع 
تجهیزات آتش نشانی و کلیه دستگاه ها و ماشین آالت کنترل، سرویس و شارژ  

فعالیت دارد.

2- چه محصوالتی و در چه حوزه ای تولید می کنید؟ 

 ،(co2) کلیه خاموش کننده های آتش نشانی اعم از خاموش کننده های گازکربنیک
ماشین آالت  بایوسام،  گیاهی  فوم های  و   (fE36) هالوکربن ها فوم،  گاز،  و  پودر 
مکانیزه کنترل، سرویس و شارژ خاموش کننده ها،  باکس ها و استندهای ایستاده 

خاموش کننده ها و...

3- محصوالت شما طبق چه استانداردهایی تولید می شود؟

محصوالت ما همگی مطابق با استانداردهای ملی ایران و استانداردهای سازمان 
NFPA جهانی تولید شده و تحت تست های بسیار دقیقی قرار می گیرد.

4-  محصوالت شما به چه مجموعه هایی عرضه می شود و کاربرد آنها در صنایع چیست؟

تولیدات ما در همه زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد و خوشبختانه در این 
سازمان ها،  داشته ایم،  مختلف  بخش های  در  را  مشتریان  کامل  رضایت  زمینه 
حتی  و  مسکونی  و  اداری  تجاری،  مجتمع های  کارخانجات،  ادارات،  ارگان ها، 

بیمارستان ها و فضاهای بهداشتی نیز از این محصوالت استفاده می کنند. 

5- وضعیت این روزهای  بازار را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا راهکاری برای بهبود وضعیت 

همکاران دارید؟ 

و  سازمان ها  همکاری  با  امیدواریم  که  می باشد  نسبی  رکود  وضعیت  در  بازار 
نهادهای مسئول، شاهد از بین رفتن این رکود باشیم. چون این رکود نه تنها به 
ضرر تولیدکنندگان و فروشنگان تجهیزات ایمنی می باشد، بلکه باعث می شود 
در فضاهای مختلف به مرور زمان خطر ریسک باالتر رود، زیرا با باال رفتن قیمت 
تولیدات باکیفیت مشتریان یا خرید نمی کنند یا محصوالتی می خرند که از ایمنی 
کمتری برخوردار است و با گذشت زمان مشکالت عدیده ای در فضاهای مختلف 

عمومی و خصوصی در زمینه خطرات ناشی از محیط پیش می آید.

6- آیا اتحادیه های صنفی کمکی در جهت خرید مواد اولیه یا راهکاری برای پیشرفت صنف 

شما دارند؟

زمینه  در  تاکنون  اتحادیه ها  سوی  از  حمایتی  هیچ  تنها  نه  ما  خیر.  متأسفانه 
تجهیزات و تولیدات داخلی نداشته ایم بلکه گاهی مجبوریم این مواد اولیه را از 

جیب خودمان تهیه کنیم و متضرر هم می شویم. 

7- قوانین، استانداردها و مراجعی از محصوالت اطفایی دستی را نام ببرید که کارفرماها 

بتوانند برای انتخاب استفاده کنند؟

دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد در زمینه کلیه تجهیزات اطفای حریق 
که  هستند  مراجعی  بین المللی،  مرجع  عنوان  به   NFPA سازمان  و  ایران  در 
کارفرماها براساس آنها می توانند به اهدافشان رسیده و تجربیات خود را با کار 

دهند. افزایش  مستمر 

8- محصول جدیدی که اخیرًا هم رونمایی شده را معرفی بفرمایید )سام(. وجه تمایز 

بایوسام نسبت به محصوالت مشابه داخلی و خارجی چیست؟

1- خاموش کننده های پالتینیوم سام که در صنعت داروسازی، بیمارستان ها و 
اتاق عمل کاربرد دارند. 

2- سوپرخاموش کننده پالس بایوسام دوستدار طبیعت و محیط زیست می باشد 
و هر سه سال یکبار نیاز به شارژ دارد. خاموش کننده به جهت کاهش میزان 
فلوراین، سازگار با محیط زیست می باشد و دارای قدرت خاموش کنندگی بسیار 

باالتری به جهت بهینه سازی ماده اطفای فوم و افزایش آن می باشد.

9- در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.

متأسفانه در بازار تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، تفکر ناایمنی حکفرماست که 
اکثراً درخواست ها در این زمینه به دنبال اجناس با قیمت پایین و طبیعتاً کیفیت 
پایین می باشد که امیدواریم در این زمینه با همکاری دست اندکاران فرهنگسازی 

الزم انجام شود.
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مفهوم و تعاریف مربوط به فرسودگي شغلي: 

 استفاده فني و تخصصي از واژه فرسودگي کاري «Burn out» در اصل به فریدنبرگر، 
یعني کسي که اولین مطالب را در سال 197۴ در باب این مفهوم به رشته تحریر 

درآورد، برمي گردد. فرسودگي کاري اساساً ناشي از استرس شغلي است. 
به طورکلي استرس عبارت است از: «وقتي فرد در شرایط و اوضاع و احوالي 
دست  او  به  ناراحت کننده اي  احساس  یا  شود،  واقع  فشار  تحت  که  گیرد  قرار 
دهد، عصبي باشد، احساس ناکامي و تنش کند یا در تعارض و بالتکلیفي باشد، 
مي گوییم تحت فشار رواني است. موارد استرس که در زندگي روزانه و زندگي 
اداري و شغلي افراد پدید مي آیند، عمدتاً شامل ناکامي «Frustration»، اضطراب 
«Anxiety» و کشمکش هاي دروني «Conflict» است که هر کدام از آنها به موانع 

و مشکالت گوناگوني بر مي گردند».
رایج ترین تعریف فرسودگي شغلي مربوط به مازالک و جکسون (1993 ) است 
که آن را سندرمي روانشناختي متشکل از سه بعد خستگي احساسي یا هیجاني، 

مسخ شخصیت و کاهش احساس کفایت شخصي دانستند. 
به این ترتیب،  مازالک مفهومي سه بعدي از فرسودگي ارائه مي دهد: 

1- خستگي هيجاني يا احساسي: کاماًل همانند متغیر فشار رواني عمل 
مي کند  و به مثابه احساس زیر فشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجاني در 
فرد قلمداد مي شود. در این حالت ممکن است فرد بي رغبت و بي-تفاوت شود و 

دیگر کار، هیچ شور و احساس مثبتي را در او برنمي انگیزد. 

2- مسخ شخصيت: پاسخ منفي و سنگدالنه به اشخاصي است که معموالً 
فرد  وضعیت،  نگرش  این  در  هستند.  فرد  سوي  از  خدمت  دریافت کنندگان 
فرسوده نسبت به ارباب رجوع منفي است. او تصور مي کند در واقع ارباب رجوع 
یعني «طلبکار» و آغاز فشارها. به این ترتیب به پرخاشگري هاي  فعال (کالمي و 

غیرکالمي) و غیرفعال (کارشکني و تأخیر هاي عمدي) رو مي آورد. 
3- كاهش احساس كفايت شخصي: کم شدن احساس شایستگي در انجام 
وظیفه شخصي است و یک ارزیابي منفي از خود درخصوص انجام کار به شمار 
مي رود. در واقع احساس عدم کفایت، نتیجه طبیعي سیکل یا چرخه معیوبي 
است که قباًل ایجاد شده که با اصطالح «فسیل شده» که در بین کارمندان به کار 

برده مي شود، قابل فهم تر می شود. 

عوامل به وجود آورنده فرسودگي شغلي: 

 ناآشنا بودن افراد با اهداف سازمان و قابل درک نبودن این اهداف براي آنان 
 سخت و غیرقابل انعطاف بودن برنامه ها، قوانین، مقررات و آیین نامه ها 

 ناسالم بودن شبکه هاي ارتباطي در سازمان و فقدان ارتباط هاي دو طرفه و از 
پایین به باال در سازمان 

 بي توجهي مدیران به امور کارکنان 
 شیوه هاي مدیریت و رهبري 

 عدم بهره گیري از تمام توان افراد در انجام وظایف شغلي 
 مبهم بودن نقش فرد در سازمان و انتظارات و توقعات کاري از او 

روزهای دور از خانه، من، همسرم، بچه هایم ) از منظر گشتالت درمانی(

فرسودگی شغلی مدیران شرکت های اقماری

آیا تاکنون برای شما پیش آمده که به دلیل درگیر بودن با کارهاي مختلف و نداشتن فرصت براي استراحت کافی، احساس کنید حال خوبی ندارید، 
حوصله شما براي کار کردن، مالقات با دوستان، حرف زدن با دیگران و هرگونه برقراري ارتباط با مشتریان، همکاران، رؤسا و مرئوسان، کم شده است؟ 
اکنون می دانیم که در کشورهاي صنعتی پیشرفته، درصدي از کارکنان هر سازمان، گرفتار فرسودگی شغلی و عوارض گوناگون و حتی شدید ناشی از آن 
شده اند و از این بابت صدمات مالی و جانی قابل توجهی به خانواده آنان و سازمان محل کارشان وارد می شود. فرسودگی شغلی از جمله مفاهیمی است 
که در یک دهه اخیر مورد توجه روانشناسان صنعتی و سازمانی در غرب و شرق دور و به ویژه ژاپن قرار گرفته و آشنایی ما در ایران با این مفهوم، سابقه 
کمتري دارد. انسان عصر حاضر در جریان سازگاري با محیط اجتماعي و شغلي خود ناچار است، محدودیت ها و فشارهایي را متحمل شود، به نحوي که 
این فشارهاي موجود در محل کار منجر به فرسودگي شغلي کارکنان می شود. فرسودگي شغلي به خستگي ناشي از فشارهاي موجود در محل کار، نفس 
کار و همچنین عالئم و حاالت تحلیل رفتگي قوا، سرخوردگي و گوشه گیري در کارکنان گفته مي شود. فرسودگي شغلي، عواقب و هزینه هاي بسیاري بر 
سازمان ها و کارکنان تحمیل مي کند،  مانند تعویض مکرر شغل و محل کار )افزایش نقل و انتقاالت(، غیبت ها و مرخصي هاي فراوان، افت کمیت و کیفیت 
کار، تحت تأثیر قرار گرفتن سالمت رواني فرد،  کاهش کیفیت خدمت ارائه شده به ارباب رجوع،  رکود و تأخیر در سلسله کارهاي تخصصي و اداري و... 
از این رو با دیدگاهی جامع و کلی  و با نگاهی بر گشتالتی، توجه به اهمیت فرسودگي شغلي  و تأثیر آن در عملکرد کارکنان و میزان بهره وري سازماني به 

تبیین فرسودگي شغلي، به علل و عوامل به وجود آورنده آن،  پیامدها و روش هاي مقابله با آن پرداخته می شود.

اعظم براتی
دکترای روانشاسی و مشاوره
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 ناراضي بودن افراد از سازمان یا از شغل خود 
 فقدان امکانات و فرصت هاي الزم براي رشد و ارتقاي افراد در سازمان 

 قرار گرفتن افراد در شرایط کاري که الزم است در زماني محدود، کاري بیش 
از حد توان خود انجام دهند 

 واگذاري مسئولیت هاي بیش از ظرفیت افراد در سازمان 
 گرفتارشدن در شرایط تصدي نقش هاي متعارض که طي آن نقش هایي که به 

عهده افراد گذاشته مي شود با هم در تعارض هستند 
 هماهنگ نبودن میزان پرداخت حقوق و مزایا با میزان کاري که افراد انجام 

مي دهند 
 نامناسب بودن نظام ارزیابي عملکرد شغلي افراد و جایگزیني رابطه به جاي 

ضابطه 
 فقدان امکانات مناسب و اثربخش آموزش براي کارکنان

واگذاري  و  افراد  انتخاب  و  آزمایش  براي  علمي  روش هاي  به کارگیري  عدم   

غیرواجدشرایط   افراد  سازماني  پست هاي 
 ناآشنایي کامل افراد به وظایف شغلي خود از همان آغاز ورود به سازمان 

 شرایط سخت و طاقت فرساي کاري 

 صرف وقت و انرژي زیاد و ناملموس و بي ثمر 

 فقدان بازخورد مثبت و پاداش دهنده 
 محیط شغلي غم افزا

مراحل فرسودگي شغلي: 

مرحله ماه عسل: زماني است که ما در جایي استخدام مي شویم و با شور و 
شعف خاصي کار خود را شروع مي کنیم. اگر تشویق و رضایت به دنبال کار 
به  باشد  متوجه  خودش  آنکه  بدون  فرد  و  مي شود  آغاز  انرژي  کاهش  نباشد، 

تدریج از انرژي جسمي و رواني تهي مي شود. 
مي کند  انرژي  کم آوردن  احساس  فرد  که  است  مرحله اي  كارمايه:  كمبود 
طریق  از  مي کند  سعي  فرد  و  مي شود  شروع  خستگي  و  شغلي  نارضایتي  و 
پناه آوردن به خوابیدن زیاد، مصرف سیگار،  مواد مخدر و... به نوعي خود را فریب 

دهد. 
آغاز نشانه هاي مزمن فرسودگي:  دراین مرحله، خستگي مزمن،  سردرد هاي 

دوره اي ،  ترش کردن معده ، خشم و افسردگي شدید شدت پیدا مي کند.
بحران: در این مرحله بدبیني عمیق، شک به توانایي هاي شخصي،  ناامیدي و 

بروز ذهنیت فرار از مشکالت ایجاد مي شود. 
مرحله به بن بست رسيدن: یعني فرد مستعد خطر از دست دادن شغل 
مي شود. با همکاران و مدیر در محل کار درگیر مي شود. درخانه نیز با همسر و 

فرزندان خود برخوردهاي مکرري نشان مي دهد.

 نشانه هاي فرسودگي شغلي: 

1- شاخص هاي هيجاني: بي عالقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگي، 
احساس درماندگي و ناتواني، احساس مورد تأیید و تشویق قرار نگرفتن، احساس 

جدایي از دیگران و بیگانگي، احساس بي تفاوتي، مالمت و بیزاري 
2- شاخص هاي نگرشي: بدبیني،  بي اعتمادي نسبت به مدیریت سازمان و 

محل کار خود ، گله مندي و بدگماني 
از  کناره گیری  بودن،  پرخاشگر  و  تخریب پذیر  رفتاري:  شاخص هاي   -3
دیگران، کاهش توانایي براي انجام دادن وظایف شغلي،  محدودشدن فعالیت هاي 

اجتماعي و افزایش مشکالت با مسئوالن، رؤسا، همکاران و خانواده
4- شاخص هاي روانشناختي: احساس خستگي،  ابتال به دردهاي عضالني، 

سردرد، اختالل در خوابیدن،  اختالل گوارشي و سرماخوردگي هاي مکرر 
ارباب رجوع،  خواسته هاي  به  رسیدگي  کاهش  سازماني:  5- شاخص هاي 
تنزل ابعاد اخالقي و معنوي، افزایش تعداد موارد خالفکاري، غیبت از کار،  ترک 

شغل و سوانح و حوادث در کار

رابطه فرسودگي شغلي و ویژگي هاي شخصیتي:

شغلي  فرسودگي  دچار  عاطفي  لحاظ  از  که  افرادي  مي دهد،  نشان  مطالعات 
شغلشان  و  کار  درگیر  افراطي  طور  به  و  هستند  کمال طلب  مي شوند،  اغلب 
هستند و از طرفي اهداف غیرواقعي را براي خود مجسم مي کنند؛  بین الگوي 
رفتاري نوع A و عالئم فرسودگي شغلي ارتباط وجود دارد. الزم به توضیح است 
که افراد داراي ویژگي هاي رفتاري نوع A در بسیاري از مواقع به این ترتیب عمل 

مي کنند: 
 وقتي محدودیت زماني وجود نداشته باشد، بیشتر تالش مي کنند

 امتیازات تحصیلي بیشتري به دست مي آورند
 اهداف تحصیلي باالتري انتخاب مي کنند

 تا سرحد توان کار مي کنند
 کمتر اظهار خستگي مي کنند 

 تکلیف مدار Task- oriented هستند
 به فوریت هاي زماني حساسیت دارند

 رقابت جو و اهل پیشرفتند 
 تالش مي کنند به طور همزمان چندین کار را انجام دهند و همیشه در انجام 

کارهاي مختلف شتاب زده عمل مي کنند 
 رفتار هاي خشونت آمیز و پرخاشگرانه دارند

رابطه فرسودگي شغلي و ویژگي هاي محیط هاي کاري: 

در  بیشتر  آن  کارکنان  هستند،  زیر  ویژگي هاي  داراي  که  کاري  محیط هاي 
دارند:  قرار  شغلي  فرسودگي  معرض 

 فشارهاي ناشي از مواجهه با تقاضاها و درخواست هاي مکرر دیگران
 رقابت سخت و فشرده 

 نیازهاي مالي و تالش براي کسب درآمد
 محرومیت از آنچه فرد شایسته آن است
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پیامد هاي فرسودگي شغلي: 

 Physical اولین آسیب فرسودگي کاري عبارت از رنج بردن از فرسودگي بدني
Exhaustion  است. افرادي که از این عارضه رنج مي برند،  اصوالً داراي انرژي کم 

و داراي احساس خستگي بیش از حد هستند. به عالوه، این مبتالیان برخي از 
نشانه هاي فشار بدني Physical Strain  نظیر سردرد، تهوع، کم خوابي و تغییراتي 

در عادات غذایي را به طور فراوان گزارش مي دهند. 
مي کنند.  تجربه  نیز  را  عاطفي  فرسودگي  شغلي،  فرسودگي  به  مبتال  افراد   
افسردگي، احساس درماندگي،  احساس عدم کارایي در شغل خود و مواردي از 

این قبیل، همگي نمونه هایي از فرسودگي شغلي هستند. 
 وجود نگرش هاي منفي نسبت به خود، شغل،  سازمان و به طور کلي نسبت به 

زندگي نشانگر فرسودگي هاي نگرشي هستند.
گزارش  را  شخصي  ترقي  و  پیشرفت  بودن  پایین  احساس  مبتالیان،  اغلب   

مي دهند. 
 یکي دیگر از پیامد هاي فرسودگي شغلي، کاهش عملکرد است که در آن فرد 
نمي تواند از تمام و قسمت اعظم توان،  استعداد و انرژي جسمي و رواني خود براي 

انجام کارها استفاده کند. 
 فرد فرسوده تالش براي یافتن مشاغل و حرفه هاي جدید دارد.

 اغلب قربانیان سندرم فرسودگي شغلي در واقع از لحاظ روانشناختي حالت 
چنین  دچار  بازنشستگي  زمان  تا  و  مي کنند  پیشه   Withdraw کناره گیري 

بود.  خواهند  وضعیتي 
 از جمله پیامد هاي دیگر فرسودگي شغلي، مي توان به افزایش غیبت از کار و 

کاهش کارایي در کار اشاره کرد.

راه هاي بهبود فرسودگي شغلي 

غلبه بر بسیاری از انتقاالت تنش زا در وهله اول به نظر آسان می آید اما واقعاً 
احتمال می رود پیچیده تر از آن باشد که ما فکر می کنیم. دلیل این پیچیدگی، 
دوره  تا  می شوند  ترکیب  موقعیتی،  وعوامل  فردی  ویژگی های  که  است  آن 

درآید،  پیشرفته  و  مزمن  صورت  به  خستگی  اگر  و  شود  فصل  و  حل  انتقال، 
نیاز به درمان خواهد بود. شواهد و یافته های جدید علمی نشان می دهد که 
امکان بهبود و بازگشت سالمتی به فرد وجود دارد اما برای درمان فرسودگی 
شغلی، قبل از هر چیز باید به دنبال علت آن باشیم تا بتوانیم برای رفع آن اقدام 
کنیم. درمان فرسودگی شغلی شامل ایجاد فرصت هایی است برای حساسیت 
مدیران  مدیریت.  کیفیت  بهبود  و  کارکنان  عملی  آموزش  افزایش  اجتماعی، 
مقتدر و محتاط  کار، ایجاد فشار روانی می نمایند اما رهبران مردمی که می توانند 

رفتارهای خود را تعدیل نمایند، فرسودگی را کاهش می دهند.
روش های درمانی گوناگونی برای فرسودگی شغلی وجود دارد که مهم ترین آنها 

در ذیل آمده است:
فرسودگی  نشانه های  اصالح  در  عمده ای  سهم  روان درمانی،   روان درمانی: 
و  نفس  عزت  روح  دمیدن  و  مبتالیان  منفی  نگرش های  تغییر  دارد.  شغلی 
باید  مشکالت  حل  برای  می باشد.  مبتالیان  این  نیازهای  از  خودارزشمندی، 
مهارت های زندگی و کاری را به آنها آموخت و در جهت باال بردن توانمندی ها 
تالش کرد. باید به آنها اطمینان داده شود که وضعی غیرعادی ندارند و کفایت 
و لیاقت آنان یادآوری شود. حمایت های روحی و عاطفی از این دسته افراد در 

بهبود آنها نقش مهمی دارد.
 استفاده از روش های گشتالتی: مانند بازنمایی تجربی، یکپارچگی فکر و 

احساس و رفتار، شناحت احساسات، زبان بدن، مسئولیت پذیری و...
 درمان های شيميايی: داروها و مواد شیمیایی مثل ویتامین ها، آدرنالین، 
هورمون ها و اسیدهای آمینه می توانند به رفع خستگی کمک کنند؛ استفاده از 

این مواد باید تحت نظر پزشک معالج باشد. 
 درمان های فيزيکی: ساده ترین درمان های فیزیکی، ماساژ است. برای درمان 
گرفتگی و کوفتگی عضالت که در اثر انجام کارهای بدنی سخت ایجاد می شود، 
ماساژ بسیار مؤثر است، ماساژ می تواند با تسریع جریان خون در عضالت به دفع 

مواد سمی کمک کند و با عمل انعکاسی خود خستگی را کاهش دهد. 
 درمان های عصبی: در مواردی که علت خستگی عصبی باشد، دارودرمانی 
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مفید خواهد بود. در دارودرمانی، استفاده از داروهای آرام بخش توصیه می شود. 
در بحث درمان، اشاره به این نکته ضروری است که هر گونه اقدام و فعالیتی 
به  گامی  افراد،  شغلی  فرسودگی  نشانه های  و  عالئم  بردن  بین  از  منظور  به 
سوی افزایش بهره وری و فرهنگ کاری مثبت است. از آنجایی که مبتالیان به 
نشانه هاي فرسودگی شغلی قبل از ابتال، افرادی پرکار و دارای جدیت بسیار در 
انجام وظایف محوله بوده اند، بنابراین برگرداندن آنها به وضع و حال اولیه شان، 
سازمان ها را در دستیابی به اهداف شان کمک می کند و در نهایت این درمان 

بهترین نوع درمان تلفیقی از درمان های فوق می باشد. 

راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی: 

کار  او  از  و  باشید  روراست  و  رک  خود  مافوق  با  باشید.  بیشتری  کار  طالب   

بیشتری طلب کنید و مسئولیت های خود را بیشتر کنید. اگر در شرکت شما، 
کارها به صورت گروهی انجام می گیرد، می توانید کارهایتان را با همکارانتان 
جابه جا کنید یا اینکه به همکارانتان در انجام کارها کمک کنید اما همیشه 
مراقب باشید که همکارانتان با انداختن کارهایشان بر گردن شما سوءاستفاده 

نکنند. حتماً در این مواقع مافوق خود را در جریان کارها قرار بدهید. 
 به کارهایتان ارزش دهید. به مافوق خود نشان دهید که چه توانایی هایی دارید، 
برای این منظور، کارها را بدون اینکه کسی از همکارانتان متوجه شود، انجام 
دهید و فقط مافوق از این کار اطالع داشته باشد. بعد که مافوق با پیشنهادتان 
موافقت کرد چند روز بعد کار را به او تحویل دهید. با این کار می توانید توانایی ها 

و عالقه خود را باالتر برده و خستگی و بی حوصلگی را از خور دور کنید. 
 برای کارهایی که در حیطه مسئولیت شما نیست هم داوطلب باشید. می توانید 
در کارهای فوق برنامه شرکت داشته باشید که شما را سرگرم نگاه خواهد داشت، 

در هر زمینه ای که می توانید استعدادها و مهارت هایتان را نشان دهید. 
 ابتکار به خرج دهید و کار جدیدی شروع کنید، همیشه شروع کننده باشید. 
پیشنهاد کار و پروژه های جدید بدهید. این مطالب را با دست اندرکاران مربوطه 
در میان بگذارید. هدفتان این باشد که عالقه خود را به کار کردن نشان دهید اما 

نگذارید فکر کنند با این کارها قصد خودنمایی دارید.
 دیدگاه هایتان را در مورد کارتان تغییر دهید، در هر پستی که کار می کنید، 

سعی کنید نگاه خوبی به کارتان داشته باشید. کار خود را دست کم نگیرید، در 
هر پستی نقش خود را در پیشبرد اهداف سازمان مؤثر بدانید. با این طرز تفکر 

کار خود را بهتر انجام خواهید داد و به سرعت ترفیع پیدا می کنید.
 از زمان استراحت تان بهترین استفاده را ببرید. اگر می بینید که کار باعث 
خستگی تان شده، کمی استراحت کنید. از ساعت هاي استراحت خود نهایت 
استفاده را ببرید تا خستگی تان کامل از جسم تان بیرون برود و بتوانید دوباره با 

انرژی کارتان را دنبال کنید. 

راه حل های طوالنی مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی: 

 در مورد محل کارتان بیشتر بدانید، سعی کنید اطالعات بیشتری در مورد 

سازمان خود کسب کنید، از همکارانتان در این زمینه سؤال کنید، از روابط 
سازمان آگاهی پیدا کنید، همکارانتان را بشناسید و از سیاست ها و خط مشی 

شرکت آگاهی یابید. 
 آموزش های خود را باالتر ببرید، از حالت یکنواخت همیشگی بیرون بیایید 

ترقی  نردبان  از  که  همین طور  ببرید،  باال  حرفه تان  زمینه  در  را  خود  دانش  و 
باالمی روید زمان برایتان ارزش زیادی پیدا می کند، بنابراین سعی کنید معلومات 

و علم خود را در کاری که انجام می دهید، افزایش دهید. 
 مربی داشته باشید؛ در هر مرحله ای از کارتان خوب است که برای خود مربی 
پیدا کنید تا شما را در انجام کارهایتان راهنمایی کند. او می تواند به شما کمک 

کند تا در کارتان  موفق تر باشید. 
 هوشیار باشید و مثبت فکر کنید، هرکس باید از جایی شروع کند، ممکن 

داشته  چالش برانگیزتر  و  مهم تر  کاری  که  باشید  داشته  انتظار  خود  از  است 
باشید اما شکایت نکنید. از منفی بافی در مورد کارتان دوری کنید و سعی کنید 
بهترین استفاده را از موقعیت فعلی تان ببرید، آگاهی هایتان را افزایش دهید و 
مهارت هایتان را توسعه دهید، در حد توانایی هایتان کار کنید و به زودی خواهید 

دید که خستگی و ماللت ناپدید می شود) 

نقش مدیران در پیشگیري از فرسودگي شغلي کارکنان:

مدیران باید امکاناتي را در سازمان فراهم کنند که مهارت هاي افراد،  بسته به 
موضوع کاري آنها افزایش یابد. مدیران باید افرادي را در سازمان به کار گمارند 
شخصیتي  ویژگي هاي  از  بلکه  باشند،  نظر  مورد  کار  به  عالقه مند  تنها  نه  که 
الزم براي انجام دادن درست وظایف شغلي برخوردار باشند. مدیران باید براي 
متصدیان مشاغل گوناگون دوره هاي آموزشي مناسب تشکیل دهند. به کارکنان 
بفهمانند که به یاد آنها هستند و براي این کار از مناسبت ها بهترین استفاده را 
ببرند. مدیران باید شرایط خطرآفرین در سازمان را به حداقل برسانند و مدیران 

باید شبکه هاي ارتباطي را در سازمان بهبود ببخشند. 

نتیجه گیري: 

انسان  در  عدیده ای  مشکالت  باعث  رفتار  و  احساس  و  فکر  یکپارچگی  عدم 
می شود. ازجمله فرسودگی شغلی. افرادي که به طور طوالني مدت در معرض 
استرس هاي شدید هستند، امکان دارد مبتال به فرسودگي کاري شوند. این 
پدیده سندرمي است که شامل فرسودگي فیزیکي، عاطفي و رواني است و توأم 
با احساس شدید پایین بودن پیشرفت شخصي در فرد است،  بدین معني که 
افراد درگیر با این مسئله احساس مي کنند هیچگونه پیشرفت و ترقي در زندگي 
حرفه اي و شخصي خویش ندارند. در محیط هاي صنعتي و سازماني، عوامل و 
علل مختلفي را مي توان براي بروز فرسودگي کاري معرفي کرد که عمده ترین 
آنها روشي است که سرپرستان و مدیران سازمان به عنوان سبک رهبري و کنترل 
افراد و سازمان براي خود اتخاذ مي کنند.  اگر چه برخي افراد از لحاظ شخصیتي 
بیشتر مستعد ابتال به این عارضه هستند، با این حال، فرسودگي شغلي با اتخاذ 
شیوه ها و تدابیر خاصي قابل اصالح و برگشت پذیر است و مي توان تدابیري را 
جهت درمان آن به کار برد. بنابراین کارکناني در سازمان ها و ادارات به خالقیت 
مي رسند که از نظر رواني احساس امنیت کنند. در ضمن مدیران متخصص، آنها 
را هدایت کنند. در بیشتر اداره هاي دولتي این موضوع به فراموشي سپرده شده 
و نتیجه این که سیماي یک کارمند، فردي خواب آلوده و پشت میزنشین ترسیم 
مي شود که مي خواهد ساعت کاري اش را پر کرده و حقوق آخر ماهش را دریافت 

کند و طبیعي است هر روز بیش از روز گذشته خالقیت وي کشته مي شود.
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نیز  مبحث  این  با  مرتبط  اصطالحات  تعاریف  مفهوم  و  برداشت  در  گاهی 
اختالف نظر وجود دارد، به طور نمونه؛ آیا شما بین دو کلمه خطا (لغزش) و 

مي شوید؟!  قائل  تفاوتي  اشتباه 
این ها از نظر معنا و واژه متفاوت هستند، گرچه به  نظر مترادف می رسند و در 

لفظ عامیانه واژه  اشتباه به جای هر دو مفهوم به کار می رود.
خطا (رفتار ناخودآگاه ناشی از جهل، ناآگاهی، عدم دانش و تجربه) وقتی 
را  آن  عمل،  در  اما  می کند  تعیین  را  درستی  هدف  فرد  که  می دهد  روی 
درست انجام نمی دهد. شناسایی خطا و لغزش گاه با مشاهده و پایش ساده 

است.  امکان پذیر 
در مقابل، اشتباه (تصمیمی ارادی یا رفتار خودآگاه ناشی از فشارهای محیطی 
مانند ترس، تهدید، اجبار و ...) وقتی بروز می کند که فرد هدف نادرستی 
را انتخاب کرده یا عملی نادرست را آگاهانه انجام می دهد. اشتباهات، وقایع 
مهمی هستند، لذا شناسایی آنها مشکل است زیرا عمل انجام گرفته صحیح 

عقیده  به  است.  نادرست  داشته،  وجود  آن  پس  در  که  هدفی  اما  می باشد 
نورمن؛ »لغزش ها بیشتر در رفتارهای مهارتی دیده می شود«.

شکل 3- میزان و نقش عوامل مختلف در بروز حوادث

تمام سازمان ها داراي نقاط ضعف و قوت هستند و در معرض دو نوع آسیب؛ آسیب  فیزیکي و آسیب  مدیریتي. این سازمان ها در 
مجموع تحت تأثیر عوامل آسیب رسان درونی )عوامل بالقوه( و بیرونی )تهدیدها( قرار دارند و براساس اصل غافلگیري و وقوع 
خطاها/حوادث، بحران ها بروز می کنند. در این مقاله، ابتدا ضمن تبیین دقیق تعاریف خطا، اشتباه و ... نتایج حاصل از مشاهدات 
مستقیم )تجربیات شخصی( که طی سالیان متمادی فعالیت  در چندین پروژه صنعتی بزرگ کشور به دست آمده و استفاده از 

روش تحقیق کتابخانه ای، راهکارهای کاربردی کاهش خطاها، اشتباهات و حوادث ارائه می شود.

برداشت ها

راهکارهای کاربردی 
کاهش خطاهای انساني در بروز حوادث صنعتی
قسمت دوم

محمد مهدی پور
دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی 
 علی اکبر مهدی پور
کارشناس مهندسی برق/ مشاور مرکز تحقیقات در سه زمینه
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خطای انسانی

به سه مورد از تعاریف اجمالی خطای انسانی اشاره می شود: 
عملکرد  یا  ایمنی  اثربخشی،  از  بتواند  که  نامناسب  رفتاری  یا  تصمیم   -1

بکاهد.  سیستم 
2- رفتاری که از یک فرد سر می زند ولی او قصد انجام آن را نداشته و از نظر 
مقررات یا یک مشاهده گر نیز پسندیده و مطلوب نیست یا موجب شود که 

یک وظیفه یا سیستم به  شکلی فراتر از حدود پذیرفته شده تبدیل گردد.
3- مجموعه ای از اعمال انسانی که از هنجارها، حدود و استانداردهای معین، 

طبیعی و قابل قبول تخطی می نمایند.
یکي از دسته بندي هاي خطاها، گروه هاي شش گانه نورمن به شرح ذیل مي باشد: 
خطای ناشی از عادت، خطای توصیفی، خطای مشتق از داده ها، خطای فعال 

شدن موارد مشابه، خطای ناشی از فراموشی فرد و خطای وضعیتی.
از طرفي هر کاري داراي مراحل مختلفي از هدف تا حصول نتیجه است که 
خطا مي تواند در هر یک از مراحل چندگانه کار رخ دهد. به تبع آن، میزان 
ریسک، خطر و مشکالت و معضالت جانبي آن متفاوت خواهد بود. مراحل 

عبارتند از:

2. شکل گیری قصد و نیت1. شکل گیری هدف
۴. اجرای عمل 3. مشخص کردن عمل
6. تفسیر وضعیت موجود5. درک وضعیت موجود

7. ارزیابی نتیجه

بدیهی است با توجه به عمر صنایع موجود که رو به افزایش است، جایی برای 
آموختن از طریق آزمون و خطا (سعی و خطا) نیست و با کوچک ترین خطا و 

اشتباه، بروز خسارات سنگین و گاهی جبران ناپذیر ممکن خواهد شد.

)HEI(  روش هاي شناسایي خطاي انساني

در  عامل  این  پیش بیني  به منظور  انساني  خطاي  شناسایي  تکنیک هاي 
سیستم هاي پیچیده و دینامیک به کار مي روند. این تکنیک ها در پاسخ به 
بررسي خطاهاي کاربران که منجر به فجایع بزرگي در صنایع شیمیایي و 
هسته اي (چرنوبیل و تري مایلند بوپال و...) شده بود، به کار رفتند. اکنون این 

روش های گسترش یافته در صنایع مختلفي استفاده می شود.
این تکنیک ها مي تواند به صورت کمي و کیفي مطرح شده و در طول چرخه 
عمر یک سیستم کاربرد داشته باشد. از این ها مي توان در شناسایي و ارزیابي 
خطاهاي انساني در مراحل طراحي، ساخت، بهره برداري و تعمیر، نگهداري 

سیستم ها و همچنین وظایف شغلي استفاده کرد.
خروجي این روش ها، خطاهاي بالقوه، احتمال بروز خطا، پیامدهاي ناشي از 
بروز یک خطا و روش هاي کاهش و کنترل خطا مي باشد. برخي از این ها مانند 
سیستماتیک  رویکرد  و   (HET)چک لیستي رویکرد  با  انساني  خطاي  ارزیابي 
شناسایي و کاهش خطاي انساني مبتني بر آنالیز وظایف (SHERPA)، عمدتاً 
براي شناسایي و رده بندي خطاهاي کاربر استفاده مي شوند، در حالي که ارزیابي 
خطاهاي انساني در مراحل اولیه سیستم (THEA) و ابزار شناسایي خطاهاي 

انساني سیستم ها (HEIST) براي شناسایي و پیش بیني خطا در یک سیستم 
جامع کاربرد دارند. بعضي از روش ها مثل HERT احتمال عددي بروز خطا را 
روش،  اعتبار  میزان   HEI رده بندي  در  مهم  شاخص های  مي کنند.  مشخص 
حساسیت روش در کشف خطاهاي معتبر (قابل باور)، سریع و آسان بودن کاربرد 
آن است. این تکنیک ها وابستگي زیادي به قضاوت تحلیلگر دارند. ممکن است 
تحلیلگران مختلفي که از یک روش براي شناسایي و ارزیابي خطا در یک وظیفه 
مشخص استفاده مي کنند، پیش بیني و ارزیابي متفاوتي از خطاهاي بالقوه آن 
وظیفه داشته باشند. حتي یک تحلیلگر ممکن است با استفاده از یک روش 
ارزیابي براي موقعیت هاي مختلف (وظایف مختلف) تحلیل یکساني نداشته باشد 

که این موضوع مي تواند تا حدودي میزان اعتبار HEI را تحت تأثیر قرار دهد.
روش هاي تعیین احتمال و حتی پیش بینی وقوع خطاهاي انساني نیز طراحی 
و تهیه شده است اما هیچ یک از این روش های شناسایی، تعیین احتمال و 
پیش بینی آن،  چنان که باید در کاهش چشمگیر حوادث موفق نبوده اند زیرا؛
 بروز برخی خطاها ناشي از عواملي چون خستگي روحی، بی انگیزه بودن، 

بي توجهي و... متأثر از عملکرد مدیران می باشد.
 راهکارهاي حفاظت در برابر خطاها بسیار هزینه زاست.

تفسیرهاي  بر  مبتني  بیشتر  انساني  خطاهاي  مدل سازي  تکنیک هاي   
می باشند. کارشناسي  و  فردي 

 بسیاري از تکنیک هاي ارزیابي خطاهاي انساني، فقط دالیل بروز خطا را 
شرح مي دهند.

دالیل بروز حادثه

ریشه حوادث با منشأ انسانی، ناشي از عدم تعامل انسان و تکنولوژي است. در 
این میان نقش آگاهي و مسئولیت پذیري انسان بسیار حائز اهمیت می باشد، 
آگاهی بابت عدم رعایت الزامات ایمنی و دستورالعمل ها با منشأ خودآگاهانه 
اطالعات  نبودن  به روز  و  آگاهی  عدم  مثال؛  به طور  است.  ناخودآگاهانه  یا 
آتش نشان ها از وجود مواد شیمیایی جدید و تغییر ساختار مواد در مراحل 
تولید، منجر به ایجاد دود سمی در محل های حریق و مرگ آنها شده است.
با وجود دسته بندی ریسک ها (ذهني و واقعي)، چالش هایی در شناسایي 
صحیح مخاطرات، ارزیابی و مدیریت آنها رایج است که سبب فقدان تدابیر 
پیشگیرانه و پیش بینانه مناسب و متناسب با مخاطرات شد ه  است، به طور 
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مثال؛ شناسایی نادرست آتش سوزي انبار، انفجار مخزن و سوختگي کارگر 
به عنوان مخاطرات و ریسک ها، درصورتی که دو مورد اول حادثه هستند 
در  مخاطرات  شناسایي  فرآیند  واکاوي  این رو  از  می باشد،  پیامد  دیگری  و 

سیستم ها و چرخه های کار و تولید ضرورت یافته است. 
در واقع مشکل از آنجا آغاز شد که تخصص، تفکر و تعهد نیروی انسانی که 
از ارکان سازندگی و پایداری سازمان ها و جامعه می باشند را گلچین نموده، 
بر اساس معیارهای ظاهری و  نابه جا به انتخاب یک یا حداکثر دو رکن 

بسنده کرده و بیشترین لطمه ها را به صنعت و جامعه وارد نمودند.
زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت،  مدیریت  برق،  صنعت  در  طرفی   از 
)HSE-MS( مغفول ماند یا در بدو شروع، مورد بغض مدیران و بی مهری 
آنها واقع شد، زیرا مباحث HSE و پیاده سازی مدیریت آن در سازمان ها و 
شرکت های داخلی از سال 83 آن هم در صنعت نفت آغاز شد. طراحي ویژه 
HSE )نظام آن(، طراحي فرآیندها با دیدگاه HSE ... و دخالت مستقیم آن 

از زمان طراحي مفهومي پروژه ها تا پایان عمر پروژه ها حاکی از اهمیت و 
جایگاه HSE است. از همه مهم تر، ایمان و منش مدیریت نسبت به HSE در 
تبعیت پرسنل شرکت ها بسیار تأثیرگذار می باشد.  در هر حال، اکثر حوادث 

را می توان به یک یا چند سطح از خطاهای ذیل مرتبط نمود: 
 تأثيرات سازمانی: عدم تعهد مدیر ارشد سازمان، پراکندگي وظایف، 
شناسایی نادرست مخاطرات، فقدان سیستم مطلوب گزینش، استخدام و... 

آموزش نیروها.
 نظارت نامناسب )ناايمن( مديران ميانی: نظارت ناکافی، عدم نظارت 
پیوسته، طراحی نامناسب اعمال، کوتاهی در رفع نارسایی های سیستم و  غفلت.

بودن  نامناسب  ناايمن:  اعمال  )پيش شرط ها(  پيش زمينه های   
توانایی های فردي، ذهنی، جسمی و فیزیولوژیک، نامناسب بودن فرد هنگام 

انجام وظیفه و ناهماهنگی در کار تیمی و نداشتن آمادگی الزم.
 عمل ناايمن )خود اعمال ناايمن(: خطا در تصمیم گیری، خطا در 
اعمال مهارتی، خطا در ادراک و تخلف و سرپیچی آگاهانه از دستورالعمل ها. 
حتی ریسک عدم اطمینان و ریسک فقدان خودباوری نیروهای انسانی از 

این جمله می باشد. 
همان طور که مبرهن است؛ انسان به عنوان جزیی از یک سیستم تولیدی 
دارای اهمیت ویژه ای است، ولی امکان خطا در اعمال انسانی نیز وجود دارد.
در راستای مقابله با حوادث و کاهش عوارض آنها، الیه های حفاظتی تعریف 
و تبیین شده اند اما گاه در درک مفهوم صحیح در تجزیه و تحلیل الیه هاي 

حفاظتي شک و شبهه رخ می دهد، لذا نکات ذیل باید مد نظر باشد:

شکل 5- الیه های حفاظتی در مقابله با حوادث
 آموزش، یک الیه مکمل انساني است و نه الیه حفاظتي

 حصول اطمینان از اثربخشي الیه هاي حفاظتي براساس سطح ریسک 

کاهش یافته
 حصول اطمینان از کارآمدي الیه هاي حفاظتي براي تجهیزات ابزار دقیق 

ایمني
 عبور کابل ها از لوله یکي از مهم ترین الیه هاي حفاظتي

 رعایت اصل مهم الیه هاي حفاظتي مستقل 
 نیروي ایمنی و آتش نشان،  آخرین مرحله و اولویت

اتکای صرف به استانداردها نیز خود معضلی است که افراد و سازمان ها را به 
نخوت و رکود سوق می دهد زیرا استانداردها حداقل هاي مورد نیاز هستند لذا 
شناخت روش ها و فناوري هاي جدید و پویایی سازمان ها راه برون رفت از این 

سکون مخاطره آمیز می باشد.
مؤثر  مهم و  موارد  جمله  از  فرآیند  محیط، انسان و  فاکتورهاي  ارگونومي؛ 
که  می باشد  حوادث  و  انسانی  نیروی  تنش  و  خستگی  شغلی،  رضایت  در 
خوشبختانه چند سالی است که در برخی پروژه ها و صنایع به آن عنایت و 

است. شده  پرداخته 
تغییر سیاست ها، بازنگري روش هاي اجرایي و دستورالعمل ها و ریزبینی و دقت 
در مسائل انسانی نیز بسیار حائز اهمیت است، چون موفقیت (حتی) در مدیریت 

شرایط اضطراري، در گروی توجه به جزئیات است نه صرف داشتن کلیات! 

عوامل مؤثر بر خطاهای انسانی 

بر اساس استاندارد OSHA، عوامل به وجود آورنده حادثه به سه دسته تقسیم 
می شوند:

1- عوامل مستقیم 2- عوامل غیرمستقیم 3- عوامل پایه ای
 عوامل مستقیم: مانند مواد خطرناک و انرژی مهار نشده

 عوامل غیرمستقیم: شامل اعمال ناایمن و شرایط ناایمن )که بررسی کنندگان 
حوادث معموالً در این قسمت به دنبال خطای انسانی می گردند(

 عوامل پایه ای: تصمیمات و سیاست های مدیریتی
در یک تقسیم بندي، مدیریت به دو حوزه رفتاري و فرآیندي تقسیم مي گردد؛ 
حوزه رفتاري، به علت رفتار خاص افراد در سازمان ها توجه دارد و حوزه 
فرآیندي، بر اصول مدیریت )برنامه ریزي، سازماندهي، کنترل و...( متمرکز 
است. با توجه به این تقسیم بندي به  نظر مي رسد رفتار کارکنان مي تواند 
تحت تأثیر حوزه فرآیندي مدیریت قرار گیرد. گرچه برخي از محققان، 
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این تأثیر را بسیار محدود مي دانند. بررسي عوامل مؤثر بر رفتار کارکنان با 
تأکید بر حوزه فرآیندي نشان مي دهد که هر یک از عوامل فردي، گروهي 
و سازماني به اشکال مختلف بر رفتار کارکنان و شیوه عمل آنها به ویژه در 
تبعیت از دستورات سازماني تأثیر دارند. در رابطه با موضوع تبعیت و عدم 
تبعیت کارکنان، پژوهش هاي بسیار اندکي صورت پذیرفته است. لذا نتایج 
حاصل از پژوهشی مبتنی بر حوزه رفتار سازماني نشان مي دهد که تمامي 
محققان این حوزه به ویژه رابینز، سه دسته بندي کلي »عوامل فردي، گروهي 
و سازماني« را در شکل گیري رفتار و کنش افراد مورد توجه قرار داده اند و با 
تأکید بر عواملي چون رضایت شغلي، تعهد سازماني، مدیریت، امنیت شغلي 
و... همچنین نقش مهارت ها و سبک هاي مدیریت، نوع سیستم حاکم بر 
سازمان، ساختار سازماني و چگونگي تأثیر فرهنگ سازماني نیز بسیار مهم 
است و البته همه این عوامل مي توانند به شکلي بر تبعیت و عدم تبعیت 

کارکنان از دستورات سازماني تأثیر گذار باشند. 
غفلت، اشتباه، مسامحه و فراموشي، از عوامل حوادث مي باشند. محققان 
و متخصصان مختلف، تقسیم بندی های گوناگونی را درباره دالیل و عوامل 
مؤثر در بروز خطاهای انسانی ارائه کرده اند. برای مثال؛ نیلز  اصلی ترین علل 
بروز یا افزایش خطاهای انسانی را در 6 گروه طبقه بندی کرده که هریک از 

آنها را می توان به درجات مختلف دسته بندی نمود:
1. پيچيدگی: اندازه سیستم یا تعداد مواردی که الزم است مشاهده و کنترل 
شود و همچنین مورد توجه قرار گیرد، در بروز خطاهای انسانی نقش کلیدی 
را بازی می کنند. در واقع پیچیدگی با توجه به تعداد موارد، اهداف، نشانگرها، 
موارد پیش بینی شده در چک لیست ها یا قطعات و تجهیزاتی تعیین می شود 

که باید به عنوان بخشی از فرآیند، مورد بررسی قرار گیرند.
2. استرس: فشارهای وارده بر اپراتور جهت انجام کار صحیح، دقیق و ایمن 

باعث ایجاد استرس و خطا می شود.
3. خستگي: خستگی جسمانی در اثر فاکتورهایی نظیر کمبود خواب و 
استراحت، تنوع وظایف و کم بودن زمان استراحت بین شیفت های کار و 

غیره به  وجود می آید.
4. محيط: شرایط فیزیکی )درجه حرارت، درصد رطوبت، روشنایی، کیفیت 
هوای محیط کار و غیره( که اپراتور تحت آن شرایط فعالیت می نماید. 
همچنین محیط اجتماعی و فرهنگی نامناسب )عدم تشریک مساعی و 

روحیه کاری پایین( بر احتمال وقوع خطاهای انسانی مؤثر خواهد بود.
5. آموزش: فاکتور نشان دهنده کمیت و کیفیت آموزش هایی که اپراتور 

تحت یک سیستم ویژه دریافت کرده است.
با  کار  در  اپراتورها  عملی  آموخته های  عامل،  این  از  منظور  تجربه:   .۶

است.  مطالعه  مورد  سیستم 
اغلب مواقع، اصالح مشکالت ایمنی محیط های کاری، امری بسیار دشوار و 
گاهی  غیرممکن می شود. با وجود این که در بسیاری از اوقات این مشکالت 
به وضوح به تصویر کشیده شده و راهکارهای اصالحی ارائه می گردد ولی باز 
مدیران ارشد سازمان ها در برابر بهبود وضعیت موجود به سختی مقاومت 

می کنند. به راستی دلیل امر چیست؟ متقاعد نشدن مدیران.
در  می شود،  ارائه  مدیران  برای  ایمنی  وضعیت  بهبود  از  که  منافعی 
مقابل هزینه ها یا به عبارت بهتر سرمایه گذاری آنها حداقل در بازه زمانی 
استخدام چند کارشناس  متقاعد سازد.  را  نمی تواند مدیران  کوتاه مدت 

تمام وقت، خرید یک نرم افزار یکپارچه، ارزیابی و اخذ گواهینامه ایمنی برای 
تمام تجهیزات، آموزش جامع کلیه مدیران ارشد، میانی و...  که وقتی یک 
مدیر پیشنهادهای این چنینی دریافت می کند، اولین واکنش او این است 
که: »اجازه بدهید پیشنهاد شما در هیأت مدیره مطرح شود، پیشنهاد 
شما درست ولی حداقل در حال حاضر محدودیت منابع، اجازه این کار را 

نمی دهد، فعاًل یک کارش بکنید، اولین فرصت اقدام می کنیم...«
در مباحث پیشگیری از حوادث نیز تفاوت ها در نوع نگرش به ایمني و 
گسترش تخصصي تجهیزاتي درون سازمان مي باشد که هر دو متأثر از 

است. دیدگاه مدیریت 
اکثر کارگران و کارکنان صنایع به خصوص آنها که در زمره مشاغل سخت 
و زیان آور می باشند، از حدود مجاز مواجهه شغلی  اطالع ندارند و حتی 
بخش های منابع انسانی، ایمنی و بهداشت شان نیز غافل از این موضوع بوده 
یا تحت سلطه مدیران، از ابراز موارد صرف نظر نموده یا علی رغم عنوان و 

بیان موضوع، مدیریت اهمیتی قائل نشده است.
حدود مجاز مواجهه شغلی تحت عناوین زیر بیان شده اند:

 (OEL-TWA)4 الف: مقدار حد میانگین وزنی زمانی
منظور حد مجاز عامل مورد نظر در مواجهه 5 ساعت کار روزانه و ۴0 

ساعت کار هفتگی می باشد.
  (OEL-Ceiling) ب: مقدار حد سقفی

منظور، مقادیری است که شاغالن نباید حتی برای مدتی کوتاه در مواجهه 
با مقادیری بیش از حد مذکور قرار گیرند.

ج: حد مراقبت )اقدام(  
منظور، مقادیری است که مراقبت های پیشگیرانه و احتیاطی در مواجهه با 
عامل زیان آور شروع گردد. این مراقبت ها شامل تدابیر مدیریتی، پزشکی، 
فنی و حفاظت فردی است تا از صدمات ناشی از مواجهه افراد حساس و 

مواجهه توأم با عوامل تشدیدکننده جلوگیری شود. 

 www.bamna.ir سایت  در  مقاله   ادامه 
منتشر شده است.لذا از عالقه مندان دعوت 
می شود به هرچه بیشتر شدن روند انتشار 
مقاالت در نظر سنجی ما شرکت نموده و  

مارا در پیشرفت امور یاری کنند.
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تاکتیک  های ضدتهویه در فضاهای عملیاتی بسته 

تهویه و گسترش حریق
)قسمت اول(

5 نسخه برای انجام روش های تهویه در سال 1970 منتشر شد. در این روش ها گفته می شود که تهویه مناسب نمی تواند به صورت تصادفی 
انجام شود و همچنین نمی توان تنها به دانش حاصل از تجربه عملی در موقعیت های واقعی آتش سوزی تکیه کرد. از آنجایی که هیچ دو 
آتش سوزی شبیه یکدیگر نیستند، بنابراین تهویه در زمان حریق باید به عنوان یک موضوع فنی به رسمیت شناخته شود که برای این امر باید 
نظریه تهویه و شیوه های آن را بررسی کرد. یک آتش نشان باید درک صحیحی از آنچه در یک ساختمان رخ داده، داشته باشد تا بتواند بهترین 
تصمیم  را در زمان تهویه بگیرد. آتش نشانان باید محیط های جدید در حریق ها و همچنین اثر تاکتیک های آتش  نشانی را در زمان حریق و در 
پویایی آتش درک کنند. پیشرفت سریع حریق در یک ساختمان، تهدید چشمگیري براي آتش نشانان به ویژه در زمان اطفاء محسوب مي شود. 
اگر آتش نشان از سطح آگاهي باالیي در درک اینگونه شرایط برخوردار نباشد، مشکالت رویارویي با اینگونه خطرات براي او دوچندان خواهد 
بود. باال رفتن درک افراد شاغل در این حرفه براي شناسایي عالئم نشان دهنده، چگونگي رفتارهاي حریق و همچنین افزایش فهم دینامیک 
حریق، فقط از طریق کالس هاي آموزش یا کسب تجربه در میدان حریق، هرکدام به صورت مجزا دشوار می باشد و نیاز است که آموزش 

هر دو مبحث علمي و عملي به موازات همدیگر برنامه ریزي و اجرا شود.   

ترجمه و پژوهش
سرآتش نشان دوم فاطمه حاتمی
کارشناس ارشد علوم ارتباطات 

سازمان آتش نشانی اصفهان
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محیط  های جدید در حریق  ها

قبل از اینکه تحقیقات و پژوهش  ها در خصوص محیط  های جدید در 
حریق  ها، در مؤسسه تحقیقات ایمنی UL و مؤسسه ملی استاندارد و 
فناوری)NIST( شناسایی شوند، آتش  نشانان به این نتیجه رسیده بودند 
که محیط آتش در حریق  های گوناگون به طور دائم در حال تغییر است. 

برخی از این تغییرات عبارتند از: 
1- افزایش استفاده از مواد مصنوعی که اغلب حرارت بیشتری از احتراق 

)انرژی آزاد شده در هر کیلوگرم سوخت( دارند.
2- افزایش مقدار سوخت )جرم( و انرژی پتانسیل سوخت.

3- تأکید بر افزایش بهره  وری انرژی که در نتیجه در سطح باالتری 
از عایق، تبادل هوای بین فضای داخلی ساختمان و خارج ساختمان 

می  شود.  محدود 
در حال تغییر است، مدل توسعه  به دلیل اینکه محیط اطراف ما دائماً 
آتش نیز تغییر کرده و به چهار مرحله مجزا اما به  هم پیوسته تبدیل شده 

است: 
1- شروع 

2- رشد
3- توسعه و گسترش به  صورت کامل

۴- زوال یا افول 
در خصوص توضیح بیشتر در این مراحل می  توان فلش اوِر را مثال زد که 

به این صورت تعریف می  شود: پس از رخداد جرقه، رشد حریق به  صورت 
ناگهانی و بسیار سریع است و در کمترین زمان ممکن حریق به طور کامل 

با دربرگیری تمامی سطح محفظه توسعه می  یابد. 
همانطور که می  دانید، هرچه میزان اکسیژن بیشتر باشد، میزان سوخت 
تعاریف  در  می  شود.  بیشتر  حاصله  خروجی  های  بالطبع  و  مصرفی 
پدیده های گوناگون حریق، غیر از بک درفت و فلش اوِر، رابطه بین توسعه 
آتش و اکسیژن مورد توجه قرار نمی  گیرد. در اینجا بک درفت به عنوان 

رخدادی دارای درجه حرارت باال و کمبود اکسیژن تعریف می  شود. 

برای درک توسعه آتش در حریق محیط  های مدرن و تأثیر اکسیژن در آنها، شما نیاز 

دارید  با سه مفهوم آشنا شوید: 

1- گرمای احتراق: به مقدار انرژي که در موقع سوختن کامل، سوخت آزاد 
مي  شود یا به مجموع انرژی حرارتی منتشر شده توسط احتراق می گویند. 

حرارت حاصل از احتراق به طور معمول با (ژول) اندازه  گیری می  شود. 
2- سرعت آزاد شدن حرارت )HRR(: میزان انرژی حرارتی تولید شده توسط 

احتراق. HRR در واقع قدرت آتش )انرژی آزاد شده در واحد زمان( است.
3- قاعده کلی مصرف اکسیژن: رابطه متناسبی بین میزان اکسیژن 
مصرف  شده در طول احتراق و گرمای آزاد شده می  باشد. 51 سال قبل 
نیز جیمز برایدوود برای اولین  بار در سازمان خدمات آتش  نشانی شهری 
در ادینبورگ اسکاتلند مشاهده کرد که یک رابطه نسبی بین هوا و 

احتراق وجود دارد. 

گسترش حریق

مرحله گسترش حریق، یکی از مهمترین بخش  هایی است که می  توان با 
برنامه  ریزی مناسب و تصمیم  گیری بجا، تهویه یا عدم تهویه را برای محل 
سه  دارای  گرما  انتقال  مرحله،  این  در  گرفت.  نظر  در  آتش  سوزی  دچار 
مکانیسم اساسی، شامل تماس، جابه جایی و تشعشع می  باشد که هر سه در 
حریق ساختمان، مشترک هستند. تماس، روش انتقال گرما بین جامدات 
است و در مایعات و گازها نیز اتفاق می  افتد که معموالً در گرمای جابه  جایی، 
مستتر (پنهان) است. جابه  جایی، ماده واسط را شامل می  شود، بنابراین به 
مایعات و گازها محدود می  شود. تشعشع، نوعی از جابه  جایی گرماست که 

نیازی به ماده واسط (بین منبع و گیرنده) ندارد. (شکل 1-1)

آتش  ها در محیط  های بسته نسبت به محیط  های باز، رفتار و میزان سوختن 
متفاوتی دارند. برای معمار مهم است که مراحل گسترش حریق  های سربسته 
را بداند، زیرا این نوع آتش  ها عمومی می  باشند. (شکل1-2) وجود یک سقف 
روی حریق، اثر شدیدی بر افزایش میزان گرمای تشعشعی بازتابش شده به 

سطح سوخت دارد و وجود دیوارها نیز این اثرات را افزایش خواهد داد. 

یک حریق بسته در حضور سوخت و تهویه کافی بعد از احتراق، یکسری 
مراحل را طی می  کند (دوره رشد، ثبات و سپس سرد شدن). ثبت درجه 
حرارت آتش در طول زمان (از لحظه شروع حریق) منحنی رشد حریق را 

می  دهد.  تشکیل 

ترجمه و پژوهش
سرآتش نشان دوم فاطمه حاتمی
کارشناس ارشد علوم ارتباطات 

سازمان آتش نشانی اصفهان
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دوره رشد حریق از لحظه شروع اشتعال تا زمانی که تمام مواد سوختنی درون 
محیط موجود است، ادامه دارد. (شکل 1-3) در آغاز، بخارات حاصل از سوخت 
در نزدیکی سطحی که تولید می  شوند، آتش می  گیرند. معموالً تهویه بیش از 
مقداری است که اکسیژن کافی برای آتش تأمین می  کند و میزان اشتعال از 
طریق سطح ماده در حال سوختن کنترل می  شود. طول دوره گسترش، به 
فاکتورهای زیادی بستگی دارد ولی لحظه تعیین کننده (بحرانی) زمانی است که 
شعله  ها به سقف می  رسند و لحظاتی که شعله  ها در زیر سقف منتشر می  شوند، 
سطح آنها به میزان زیادی افزایش می  یابد. سپس میزان گرمای تشعشعی که به 
سطح سوخت، بازتابش می  شود، به طور باورنکردنی افزایش یافته و این در یک 
اتاق با اثاثیه و لوازم واقعی، زمانی اتفاق خواهد افتاد که درجه حرارت سقف به 
حدود 550 درجه سانتیگراد برسد. مواد سوختنی باقیمانده به سرعت به نقطه 
اشتعال رسیده و در مدت ۴،3 ثانیه مشتعل خواهند شد. این انتقال ناگهانی 
«اشتعال شدید یا Flash Over»  نامیده می  شود و نقطه شروع فاز ثبات حریق 
است. اگر در طول دوره رشد حریق، تهویه ناکافی باشد، ممکن است آتش به 
دلیل فقر اکسیژن به سرعت از مرحله اشتعال شدید افت نموده و آتش کاماًل 
خاموش شود یا به صورت بدون شعله درآید و اینگونه آتش بدون شعله می  تواند 

همانند محیط بسته انباشته از بخارات قابل اشتعال بسیار خطرناک باشد. 
اگر مخلوط فوق با اکسیژن جدید )مثاًل در اثر بازشدن یک در( ترکیب شود، 
ممکن است به صورت فوران، شعله ور گردد. این واکنش »برگشت شعله آتش 
یا Backdraft« نامیده می  شود که می  تواند برای آتش  نشانانی که جهت جست جو 
و نجات افراد وارد اتاق  ها می  شوند، بسیار خطرناک باشد. این مرحله از حریق 
بیشترین اهمیت را برای معمار دارد و در محیط  های بسته یا نیمه  بسته )مسدود یا 
نیمه  مسدود( به وسیله مقدار تهویه و سوخت موجود تعیین می  شود زیرا حداکثر 
درجه حرارت به وجود می آید و زمانی که باید تحمل کنند، محاسبه می  شود. 

حرارت : 

دود، تأثیر چندانی بر ساختمان ندارد و به ندرت باعث فرو ریختن آن می  شود. گرمای 
شدید می  تواند یک ساختمان را به طور کلی ویران کند. فوالد، دو سوم از مقاومتش 
را در زمانی که تا 600 درجه سانتیگراد حرارت می  بیند، از دست خواهد داد. بتن، 
ماده مقاوم  تری است ولی از آنجایی که مقاومت بتن مسلح، به مقاومت کششی فوالد 
آن  دمای  افزایش  از  پیشگیری  برای  فوالد  کافی  عایق  کاری  نیازمند  دارد،  بستگی 
تا دمای بحرانی است. کمیت پتانسیل سوختن درون یک ساختمان با عنوان «بار 
سوخت» آن ساختمان بیان می  شود که اسکلت ساختمان و محتویات آن را شامل 
می  شود. تخمین و برآورد بار سوخت می تواند راهنمای تقریبی برای میزان تولید گرما 
و شدت حریق باشد. محاسبه دقیق و صحیح بار سوخت با توجه به مواد مختلفی که 
در ساختمان به کار رفته  اند، مشکل است. برای معمار همین قدر کافی است که بداند 
بار سوخت بسته به محتویات ساختمان و اسکلت آن تغییر می  کند و باید این موضوع 
را در فرآیند طراحی در نظر داشته باشد.  تنها طبیعت و مقدار سوخت نیست که بر 
برون  ده حرارت اثر می گذارد، ترتیب قرار دادن سوخت نیز مهم است. به طور مطلق 
هرچه سطح تماس سوخت بیشتر باشد، پتانسیل گسترش سریع حریق بیشتر است. 
نزدیکی سوخت به دیوارها و سقف نیز یک فاکتور برای تعیین گسترش حریق از 
طریق این سطوح است. هرچه سوخت متراکم  تر باشد، زمان بیشتری برای رسیدن به 

بازده گرمایی کامل نیاز دارد و مدت زمان بیشتری دوام می  یابد. 
تهویه فضایی که حریق در آن آغاز شده است، عامل تعیین  کننده در تعیین شدت 
حریق و برون  ده گرماست. تأمین هوای مورد نیاز آتش و کاهش احتمالی گرما در 
اثر جابه  جایی هوا، هر دو مهم هستند. مقدار تهویه با توجه به شکل و اندازه پنجره  ها 
و دریچه  ها مشخص می  شود. نه تنها اندازه پنجره  ها و دریچه  ها، بلکه شکل آنها نیز 
می  تواند بر شدت حریق اثر بگذارد. تجربه نشان داده یک پنجره باریک و بلند باعث 
یک حریق شدیدتر نسبت به پنجره ای مربع شکل با همان اندازه خواهد شد.  آخرین 
عاملی که بر شدت حریق و میزان تولید گرما اثر می  گذارد، اندازه محیط یا فضایی 
است که آتش در آن روشن شده است. از آنجایی که فضای بزرگ  تر احتماالً بار سوخت 
بیشتری دارد، فاصله بین حریق تا سقف و دیوارها، باعث افت آتش تا مراحل ابتدایی آن 
خواهد شد. به عبارت ساده  تر در محیط بزرگ تر، حریق، مدت زمان بیشتری الزم دارد 

که گسترش یابد ولی حریقی که اتفاق می  افتد، می  تواند خطرناک  تر باشد.



 اتحاد یه سراسری شرکت های فنی
 مهند سی حفاظت الکترونیک 

و شبکه های ایمنی

@enscu enscunioninfo@enscu.ir

نشانی: تهران، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهائی، 
پالک2، ساختمان صدف، طبقه اول، واحد12



فنل،  وجود  دلیل  به  نفتی  فاضالب های  شد  اشاره  که  همانطور 
هیدروکربنهای نفتی، مـواد آروماتیـک تک حلقه و چند حلقه در 
آنها باعث جلوگیری از رشد مناسب گیاهان و حیوانات شده و در 
انسان ها موجـب ایجـاد سـرطان می گردد. تخلیه پساب های این 
صنایع در منابع آبی، باعث از بین رفتن حاصلخیزی خاک، ایجـاد 
این  همچنین  می گردد.  وحش  حیـات  و  آبزیـان  در  مـسمومیت 
پساب ها موجب کاهش شدید اکسیژن محلول در آب و جلـوگیری 

از تبـادل اکـسیژن اتمـسفر و محیط آبی می شود.
آلودگی های شیمیایی شامل،آمونیاک، فنل، سیانور، فسفر، فلزات 
تغییرات  و  سنگین  و  سبک  هیدروکربن های  سنگین،  سمی 
PH،آلودگی های فیزیکی از جمله چربی، روغن، مواد معلق، درجه 

حرارت و رنگ و بو و آلودگی های بیولوژیکی، آلودگی های ناشی از 
پساب هستند. در نمودار 2 باال بودن مقدار  BOD  در پساب های 

اسـت  شـده  داده  نشان  پاالیشگاه ها 

نمودار 2: مقدار BOD در پاالیشگاه های نفت و گاز

آب های  آلودگی  در  عمده ای  نقش  پاالیشگاه ها  کلی  طور  به 
سطحی و زیر زمینی را دارند. عموماً خروجی نهایی از پاالیشگاه هـا 
پساب هایی هستند که از منابع مختلف به وجود می آیند. پساب هر 

می باشد. متفاوت  کیفیت  و  کمیت  لحاظ  از  پاالیشگاه  واحد 
نگهداری  در  نقص  تجهیزات،  کـارکرد  و  تولیـد  فرآینـد  در  نقص 
تأسیسات و بارندگی از عمده عوامل موثر در کیفیت و کمیت پساب 
پیش از ورود به تصفیه خانه است. بارندگی معموالً عمده ترین عامل 
افزایش حجم پـساب به شمار می آید. هر چند درصد آب بارانی که 

تأثیر آالینده های پاالیشگاهی 
برسالمت انسان و محیط زیست

ماندانا یاوری
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

علیرضا یاوری
کارشناس ، مدرس و مشاور ایمنی و آتش نشانی

قسمت دوم 
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عماًل وارد فرآیند تصفیه میشود نسبتاً کم است ولی باعث می شود که حجم 
بـار موجـود در کل  سیستم بیش از حد افزایش یابد. 

تصفیه  عدم  صورت  در  که  است  باالیی  بسیار   PH دارای پاالیشگاه  پساب 
مناسب هنگام نفوذ در خاک منطقه، ساختار خاک را بر هم زده و بر کیفیت 

آب زیر زمینی اثر نامطلوبی میگذارد.

نمودار شماره 3: مقدار PH  در پاالیشگاه های نفت و گاز

آلودگی خاک و مواد زاید جامد

می نمایند.  تولید  را  جامد  زاید  مواد  از  توجهی  قابل  حجم  پاالیشگاه ها 
عمده ترین زایدات جامد در پاالیشگاه ها از واحدهای کراکینگ، کک سازی، 
تصفیه و نیز تولید لجن که از پاکسازی مخازن، جداکننده های آب و روغن و 
سیستم های تصفیه فاضالب، کاتالیست های مصرفی و رسوبات مختلف ایجاد 
می گردند. مواد زاید جامد تولید شده در پاالیشگاه ها عموما به دلیل باال بودن 
مقادیر زیاد با غلظت باالی ترکیبات نفتی، اسیدها و فلزات سنگین در زمره 

زایدات خطرناک محسوب می شوند.
جمـع آوری  پاالیـشگاه هـا  فرآیندهای  در  شده  تولید  پسماندهای  از  بسیاری 
میشـوند و در زمین های دفع زباله، دفن میشوند. آلودگی خاک شامل بعضی 
از زباله های خطرناک مثل کاتالیست های مصرف شده یـا تـه مانده ها و رسوبات 
حاصل از رسوب زدایی مخازن نگهداری مواد یا رسوبات گل و الی حاصل از 
بخصوص  مکان های  و  زمین  در  است  ممکن  می باشـدکه  فاضالب ها  تصفیه 

دفن شده و باعث آلودگی خاک و خطرات بالقوه زیست محیطی شود.  
حجم مواد زاید جامد به بزرگی پاالیشگاه ها و میزان دقت در عملیات تعمیر 
و نگهـداری بستگی دارد. میـزان مـواد زایـد جامد نیز تابع شدت پیچیدگی 
میباشد.  تولیدی  واحد  ساختار  و  پاالیشگاهی  پساب های  تصفیه  سیستم 
خصوصیات ایـن مـواد نیز متأثر از عوامل مختلفی مانند ترکیب مواد خام، 

میباشد. فرآیند پاالیش 
زمان  در  باید  را  منطقه  اقلیمی  و  زمین شناسی  شـرایط  مواد،  خصوصیات 
دفن مواد زاید جامد در نظر گرفت. درهرصورت روش دفن به لحاظ اثرات 
سوء زیـست محیطی کـه بـه خاک منطقه وارد میکند در مقایسه با سایر 
با  اسـت.  برخـوردار  کمتـری  مطلوبیـت  از  جامد  زاید  مواد  دفع  روش های 
صحیح،  تصفیه  عدم  صورت  در  پساب ها  در  معلق  جامد  ذرات  شدن  وارد 
پس از ته نشینی باعث بسته شدن منافذ خاک منطقه شده، از تنفس خاک 
جلوگیری کرده و باعث بر هم زدن خواص فیزیکي و شیمیایی خاک میشود.     

آلودگی صوتی

مشاغل  در  آسیب رسان  عوامل  شایع ترین  از  کار  محیط  از  ناشی  صدای 
صنعتی است که افت شنوایی را موجب می گردد. کاهش شنوایی از جمله 

10 بیماری شایع ناشی از کار معرفی شده است.
پاالیشگاه ها از جمله منابع تولید سروصدا محسوب می شوند. منابع تولید صدا 
در این واحدها شامل کمپرسورها، دریچه های کنترل، توربین ها و موتورها، 
پروانه ها، دودکش، برج های خنک کننده، گرم کننده، سوپاپ ها و پمپ هاست.

تخریب اکوسیستمی

جوامع گیاهی و جانوری در اثر تغییراتی که در محیط اطراف و محل زیست 
آنها ایجاد می شود و همچنین تغییر ویژگی های آب، هوا و خاک و ایجاد 
اختالالت ناشی از سر و صدا و نورهای مزاحم و ... تحت تأثیر قرار گرفته و 
آسیب می بینند. این تغییرات مستقیماً روی اکولوژی تاثیرگذار می باشند؛ 
مثاًل تغییرات در زیستگاه ها، محل تأمین غذا و مواد مغذی، مناطق رشد 
آسیب پذیری  حیوانات،  جابه جایی  و  کوچ  مسیر  جانوران،  مثل  تولید  و 
جانوران  چراگاه  رفتن  بین  از  نتیجه  در  شکارچی  حیوانات  غیرمستقیم 

می باشند. حیوانات  این  خوراک  که  گیاهخوار 
تغییر کاربری زمین و برهم زدن خاک منطقه، باعث حذف پوشش گیاهی 
به  لجنزارها  و  شنزارها  ایجاد  و  فرسایش  قبیل  از  آن  ثانویه  اثرات  و  شده 
یکپارچگی اکوسیستم آسیب وارد می کنند و می توانند تعادل موجود از نظر 
مواد مغذی و فعالیت میکروبی را بر هم بزنند. در صورت کنترل نامناسب، 
در بلندمدت موجب از بین رفتن زیستگاه ها و کاهش جمعیت و انقراض 
گونه های جانوری و گیاهی شده و در نتیجه چرخه حیات طبیعی دستخوش 
تغییر می شود. به عالوه تغییرات اکولوژیکی بر جمعیت بومی منطقه و زندگی 

سنتی آنها نیز اثر گذاشته و به آنها آسیب وارد می کند.
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آن به ویژه در مورد افراد بومی که زندگی سنتی آنها تحت تأثیر قرار می گیرد از اهمیت به سزایی 
برخوردار است. این آثار ممکن است شامل تغییر در موارد زیر باشد:

اثر مستقیم آن تغییر الگوی کاربری کشاورزی، ماهیگیری، جنگل و شکارگاه به صنعتی است.  «
ایجاد راه های ارتباطی جدید، مناطق مسکونی طراحی نشده و بهره برداری از منابع طبیعی، از 

جمله آثار ثانویه می باشند.
تغییر در میزان جمعیت منطقه در اثر مهاجرت افراد (نیروی کار) و مهاجرت جمعیت مناطق  «

دورافتاده به سایر مناطق بواسطه ایجاد راه های ارتباطی جدید.
تغییر سیستم های اقتصادی، اجتماعی در نتیجه ایجاد موقعیت های شغلی جدید، درآمد  «

ناهمسان، تورم و تغییر درآمد سرانه.
تغییر در سیستم های فرهنگی، اجتماعی، تخریب میراث فرهنگی، تغییر در آداب و رسوم و  «

عقاید و دگرگونی ارزش ها در اثر حضور افراد غیر بومی.
دسترسی و مهیا بودن کاالها و خدماتی از قبیل اسکان، آموزش، بهداشت، آب، سوخت، برق،  «

فاضالب و کاالهای مصرفی که به دلیل انجام پروژه ها به محل منتقل می شوند.
بروز تضاد بین طرح های توسعه و حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، توریسم و ذخایر  «

تاریخی و فرهنگی منطقه که باید برای رفع آنها برنامه ریزی شود.
تخریب زیبایی های منطقه به دلیل ساخت تأسیسات پر سر و صدا و بدمنظره. «
تغییر در روش ها و سیستم های حمل و نقل در اثر توسعه راه ها، زیرساخت های دریایی و  «

هوایی و پیامدهای حاصل از آن (مثل سروصدا و خطر تصادف و ...).
 در صورت مشاوره و همکاری مناسب با متخصصان، این موارد آثار مثبتی از خود بر جای می گذارند، 

مثال توسعه زیرساخت ها، منابع آب، سیستم های فاضالب و تصفیه، بهداشت و آموزش از آثار مثبت 
این تغییرات به شمار می روند. با این حال، به دلیل توزیع نامتعادل امکانات و ناتوانی برخی مدیران 
محلی در پیش بینی پیامدهای حاصل از این تغییرات، مشکالت پیش بینی نشده ای بروز پیدا 
می کنند. با برنامه ریزی دقیق، مشاوره، مدیریت مناسب و مذاکره با ساکنین محل می توان از این 

آثار و عواقب ناخوشایند جلوگیری کرد.

بررسی اثرات مخرب آالینده ها برانسان و محیط زیست

اثرات زیست محیطی

زیست  آثار  می تواند  نفتی  پاالیشگاه های  فرآیندهای 
محیطی گوناگونی در پی داشته باشد که بسته به مرحله 
فرآیند، پیچیدگی و حجم پروژه، ماهیت و حساسیت 
محیط اطراف، میزان اثربخشی طرح و برنامه، روش های 
کاهش  و  کنترل  تکنیک های  و  آلودگی  از  پیشگیری 
اثرات، می توانند متغیر باشند. البته تالش های زیادی در 
جهت توسعه سیستم های مدیریتی، روش های عملیاتی 
و فناوری مهندسی به منظور کاهش آثار زیست محیطی 
صورت گرفته و به میزان قابل توجهی میزان خسارات 

زیست محیطی را کاهش داده است.
اجتماعی،  انسانی،  گوناگون  آثار  می توانند  پاالیشگاه ها 
اقتصادی، فرهنگی و اثراتی بر جو، آبزیان، جانوران خشکی 
و به طور کلی زیست کره بر جای بگذارند. با برنامه ریزی، 
طراحی و کنترل صحیح عملیات در هر فاز، آثار نامطلوب 
داشت  توجه  باید  می باشند.  کاهش  و  پیشگیری  قابل 
که می توان پیامدهای احتمالی و آثار نامطلوب در تمام 
مراحل را پیش از شروع پروژه، به صورت سیستماتیک 

ارزیابی کرده و اقدامات مناسب را انجام داد.

1- آثار انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

احداث پاالیشگاه ها می توانند آثار اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی در برداشته باشند. این آثار و تغییرات حاصل از 

ادامه مقاله در سایت www.bamna.ir منتشر شده است.لذا از عالقمندان دعوت می شود به هرچه بیشتر 
شدن روند انتشار مقاالت در نظر سنجی ما شرکت نموده و  مارا در پیشرفت امور یاری کنند.
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  انرژی سبز آسیا

نمایشگاه انرژی سبز آسیا در کواالالمپور مالزی، 17 تا 19 جوالی 2018 برگزار خواهد شد. این نمایشگاه آسیای جنوب شرقی در زمینه فناوری سبز و انرژی تجدیدپذیر 
پیشگام است. این نمایشگاه از طیف گسترده ای از فناوری های سبز و تجدیدپذیر همراه با کنفرانسی با موضوعات مختلف انرژی در سطح گسترده جهانی در کنار انرژی 
سبز آسیا تشکیل شده که در آن پیشگامان و متحول کنندگان این فناوری برای ارائه محصوالت و همچنین  دادوستد و تجارت حضور می یابند. در آخرین نمایشگاه از 
این مجموعه نمایشگاهی، بیش از  8۴77 بازدیدکننده از 51 کشور جهان حضور داشتند و بزرگترین گروه از تکنیسین های انرژی سبز و توسعه دهندگان انرژی های 
تجدیدپذیر در هر نقطه از آسیای جنوب شرقی، گردهم آمده بودند. این  نمایشگاه به صورت یک اتاق فکر پیشگام تجاری در منطقه، برای دستیابی به انرژی سبز و مرکز 

تجاری پیشرو و همچنین قطب صنعتی مهمی برای ایجاد فرصت های جدید، معامالت تجاری و ایجاد ارتباطی جهانی در سطح وسیع، به صورت ثابت برگزار می شود.

  نانوتکنولوژی

نمایشگاه نانوتکنولوژی از 30 ژوئن تا 7 جوالی 2018 در تسالونیکی یونان برگزار شد. این نمایشگاه بزرگترین رویداد ساالنه و بازاری برای نانوتکنوژی، متریال نانو و 
برنامه های کاربردی الکترونیک ارگانیک، محصوالت و تحقیقات در اروپاست. این نمایشگاه ها و کنفرانس ها به طور کاماًل یکپارچه شما را قادر می سازد تا نمونه های 
پیشرفته، فناوری ها و نتایج تحقیقات از شرکت های نوآورانه، مؤسسات تحقیقاتی، خوشه های پیشرفته، SMEها و پروژه های اتحادیه اروپا را در معرض نمایش قرار دهید 
و به طور مستقیم با مخاطب برای ارائه محصوالت و نتایج تحقیقات در ارتباط باشید که این کار باعث رشد سریع بازار در زمینه نانو می شود. نانوتکنولوژی به بررسی 
فرصت های موجود در زمینه های نوظهور فناوری نانو و الکترونیک ارگانیک می پردازد و شامل یک جامعه قدرتمند است که بیش از 2000 محقق، دانشمند، مهندس و 

متخصص تجاری و فنی را برای ترویج همکاری های پژوهشی و صنعتی و انتقال فناوری از طریق شبکه با خود همراه کرده است.

  نمایشگاه نانوکره

نمایشگاه نانو کره از 11 تا 13 جوالی 2018 در گویانگ سئول کره جنوبی برگزار شد. نانوکره،  رویداد حرفه ای فناوری نانو است. نانو کره جایگاه بازار جهانی برای 
تحقیق، توسعه و تجارت نانوتکنولوژی است که غرفه داران و شرکت کنندگان می توانند در مبادالت واقعی با هدف ایجاد کسب و کار جدید در صنایع، نیازهای خود را 
برآورده کرده و همکاری های خود را تقویت نمایند. در زمینه تجارت فناوری، جذب سرمایه گذاری، تجارت محصوالت و همکاری بین المللی از طریق برنامه های متناسب 
با اهداف کسب و کار شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان و فرصت های مختلف برای کمک به کسب اطالعات به روز شده و تولید ایده های تجاری سازنده، جلسات یک به 
یک برگزار شد. در این نمایشگاه، مجموعاً ۴20 شرکت از 15 کشور جهان، محصوالت نانو فناوری پیشرفته و کاربردی خود را برای ایجاد طیف وسیعی از کسب و کار 

از طریق همگرایی تکنولوژی نمایش دادند.

TENAGA نمایشگاه و انجمن  

نمایشگاه و انجمن TENAGA  از 17 تا 19 جوالی 2018 در کواالالمپور مالزی برگزار خواهد شد. این نمایشگاه برترین نمایشگاه اختصاصی انرژی و برق در آسیای 
شرقی به شمار می رود. در این نمایشگاه پیشگامان عرضه کننده، خرده فروشان و ارائه دهندگان خدمات، در تمام سطوح زنجیره تولید انرژی، محصوالت خود را در سطح 
 TENAGA Expo & Forum نمایشگاهی ارائه می دهند. با وجود 18 سال موفق در این رویداد، رشد ساالنه تعداد غرفه داران و فضای نمایشگاه، نشان می دهد که نمایشگاه
ارتباط جهانی تنگاتنگی را در بین دست اندکاران این تکنولوژی ایجاد کرده و رویدادهای برق و انرژی در جنوب شرق آسیا را بسط و گسترش داده است. این کشور موفق 

به کسب اعتبار و شهرت بسیاری در تولید انرژی، انتقال، توزیع و مهندسی صنعتی در منطقه شده است. 

 (OS+H Asia)نمایشگاه ایمنی و سالمت آسیا  

نمایشگاه ایمنی و سالمت آسیا (OS+H Asia) از 7 الی 9 شهریور 1397 در سنگاپور برگزار می گردد.این نمایشگاه مهم ترین نمایشگاه تخصصی منطقه در حوزه ایمنی 
محل کار و سالمت به شمار می آید. در حالی که مباحث اطمینان از ایمنی محل کار، حفاظت و سالمت محیط های کار از اولویت ها و مسئولیت های مهم برای هر 
سازمان به حساب می آید، شرکت نمایشگاهی دوسلدورف آسیا بر آن شد تا با هدف ارائه و تبادل آخرین راه حل ها و روش ها، برنامه های کاربردی و آخرین فناوری های 
روز دنیا برای تأمین امنیت و سالمت کارگاه ها و محل های کاری، به راه اندازی یک شبکه مرکزی و بین المللی و انجمن تجاری اقدام نماید. نمایشگاه امنیت محیط کار و 
سالمت سنگاپور ارائه دهنده فرصتی ایده آل برای بزرگان، رهبران صنعت، برندها و شرکت های پیشرو در تجهیزات ایمنی برای به نمایش گذاشتن آخرین و جامع ترین 
پیشرفت ها در تکنولوژی های پیشرفته، لباس ها و پوشش های محافظ ضدضربه و طیف گسترده ای از محصوالت این صنایع همچون تجهیزات ایمنی شخصی، تجهیزات 

و پوشاک حفاظتی و لباس های کار، تجهیزات پزشکی و سالمت شغلی، تجهیزات کار در ارتفاع و حفاظت از سقوط و سیستم های نجات صنعتی محسوب می شود. 

المللی بین  رویدادهای 
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مدیریت  است.  چاالک  و  سریع  حرکت  معنای  به  لغت  فرهنگ  در  چابک  واژه 
پروژه چابک، رویکردی تکرارشونده جهت برنامه ریزی و هدایت فرآیندهای پروژه 
می باشد که از اصلی ترین مزایای این روش، قابلیت پاسخگویی چابک، سریع و 
منعطف به مسائلی است که در طول دوره پروژه به وجود می آیند. بسیاری از اوقات، 
ایجاد تغییرات ضروری در پروژه، در زمان مناسب، منجر به صرفه جویی در منابع 
و نهایتاً اجرای پروژه در زمان مقرر و با بودجه مصوب می  گردد. به عبارت دیگر، 
چابکي، به توانمندي تیم پروژه (و نه مدیر پروژه) در ارائه پاسخ به تغییرات گفته 
می شود، به طوری که براي سازمان ایجاد ارزش نماید. به دلیل اینکه مدیریت 
چابک، متکی بر تصمیم گیری سریع می باشد، برای سازمان هایی که روی مسائل 
به صورت طوالنی مدت تمرکز می کنند یا اخذ تصمیمات در پروژه ها را منوط به 

تصمیم گیری در شوراها می نمایند، مثمرثمر نمی باشد.
به طور کلی می توان گفت مدیریت پروژه چابک، دورنمای مدیریت پروژه را به دلیل 

قابلیت سازگاری و وفق پذیری اش با تغییر مواجه کرده است.
چابکی، فلسفه ای است که مدل های سازمانی مبتنی بر افراد، تعامل و ارزش های 
مشترک را به کار می گیرد که این فلسفه در بیانیه چابک ترسیم شده است. این 

بیانیه به موارد ذیل اشاره دارد:
 افراد و تعامالت میان آنها، در مقابل فرآیندها و ابزارها

 نرم افزار قابل اجرا، در مقابل مستندات حجیم
 همکاری با مشتری، در مقابل مذاکرات، بر اساس قرارداد

 پاسخگویی به تغییر در مقابل تبعیت از برنامه
روی  بیشتر  و  می گردد  استفاده  غلتان  برنامه ریزی  از  چابک،  پروژه  مدیریت  در 
پاسخگویی سریع و منعطف به تغییرات و ارتباطات باز و شفاف میان اعضای تیم 
عنوان  به  مشتری  روش،  این  در  می شود.  متمرکز  مشتریان  و  ذی نفعان  پروژه، 
عضوی از تیم پروژه در نظر گرفته می شود و با تیم پروژه کار می کند تا اطمینان 
حاصل شود که نیازمندی های موردنظر به درستی برآورده شده اند. در نهایت وی 
نتیجه نهایی را تأیید می کند. در مدیریت پروژه چابک، الزامات مشتري به صورت 

ویژگی هایی تعریف می شوند و برای آنها معیارهای پذیرش تعریف می گردد.
در مباحث مربوط به زمان بندی نیز زمان بندی به صورت یک فرآیند مشترک بین تیم 
پروژه و مشتري (کارفرما) تعریف می شود. در فاز آغازین پروژه، مشتري ویژگی های 
مورد انتظار محصول را به تیم پروژه می گوید و تیم پروژه نیز تاریخ تحویل را بر اساس 
ویژگی های درخواستي برآورد می کند و در اختیار مشتري قرار می دهد. این تعامل تا 

رسیدن به یک دیدگاه مشترک ادامه می یابد.
در روش مدیریت پروژه چابک، همواره تالش بر این است که هر یک از اعضاي 
تیم، تغییرات را بپذیرند و نسبت به آنها واقع بین باشند. اصوالً در این روش هر 

چیزی می تواند تغییر کند، مگر تاریخ تحویل اقالم قابل تحویل. 
در واقع، چابکي و چابک بودن، ارتباط تنگاتنگي با موضوع مدیریت 

عکس العمل  توان  اینکه  یا  نخواهد  را  پروژه ای  تیم،  اگر  دارد.  تغییرات 
مناسب در مقابل تغییرات درخواستي مشتری را نداشته باشد، باید منتظر 

لطمات فراواني در پروژه خود باشد. تیم های پروژه ای که توانایی و چابکی الزم 
برای پاسخ به تغییرات را داشته باشند، می توانند با مدیریت آن، رسیدن به اهداف 

پروژه را تضمین نمایند.
می گنجاند.  پروژه  اجراي  فرآیند  درون  را  پروژه  مدیریت  چابک،  پروژه  مدیریت 
وظایف مدیریت پروژه بین اعضای تیم پروژه تقسیم می شود؛ برای مثال هر 7 نفر 

در تیم پروژه، زمان تحویل را با مذاکره تعیین می کنند.
در روش های چابک (سبک وزن) نه تنها به حداقل مستندات کارآمد پروژه، اکتفا 
می شود؛ بلکه به کوچکی و چابکي تیم پروژه و کاهش مدیریت شده حجم کاری 
روش های  سایر  به  نسبت  چابک،  روش  به  پروژه  مدیریت  می گردد.  توجه  نیز 

مدیریت پروژه، اختالفاتی دارد که عمده ترین آنها عبارتند از:
 در مدیریت پروژه چابک، مدیر پروژه وجود ندارد، اما در روش های سنتی وجود دارد.

از  آن،  جای  به  و  نمی شود  استفاده  گانت چارت  از  چابک،  پروژه  مدیریت  در   

کاغذهای پشت چسب دار و تخته وایت برد بزرگ استفاده می شود که روی آنها 
اطالعات مشخص و از پیش تعیین شده ای نوشته شده اما در روش های سنتی، 

برنامه نیست. برنامه ای که بر اساس گانت نباشد تقریباً 
 در مدیریت پروژه چابک برای تخمین زمان فعالیت ها، از کارت بازی هم استفاده 

می شود، اما در روش های سنتی، بازی نداریم.
 در مدیریت پروژه چابک، کل تیم مسئول شکست یا موفقیت پروژه هستند  اما 

در مدیریت پروژه سنتی، مدیر پروژه یک تنه مسئول همه ابعاد پروژه است.
 در مدیریت پروژه چابک، خبری از حجم زیاد مستندات مختلف مدیریت پروژه 

که بعضاً در طول پروژه حتی یک بار هم استفاده نمی شوند، نیست.
 در مدیریت پروژه چابک، همه از تغییر استقبال می کنند اما در مدیریت پروژه 

سنتی، خیلی از تغییر استقبال نمی شود.
 در مدیریت پروژه چابک، مشتری یکی از ارکان تیم پروژه است و نیازمندی هایش 
در هر مرحله، دوباره تحلیل و اولویت بندی می شود اما در مدیریت پروژه سنتی این 

تغییر نیازمندی ها و تحویل آنها، خیلی آسان نیست.
 در مدیریت پروژه چابک، تعامل و کار تیمی بر پایبندی به دستورالعمل ها و 

روش های خشک، ارجحیت دارد. افراد تیم چابک، از همکاری در کنار هم لذت 
سایر  در  اما  پایبندند،  می کنند  تهیه  هم  با  ابتدا  از  که  مرام نامه ای  به  و  می برند 

نیست. برجسته  خیلی  تعامل،  این  روش ها، 

مدیریت چابک
شیدا عربی

سالمت کار اداره گاز استان تهران



www.naji125.ir                                                                 09125501793    کسائیان



www.naji125.ir                                                                 09125501793    کسائیان





HAZMAT PUMP
TUP, GUP, IN EX

پمپ ضد انفجار
ویژه انتقال  مواد قابل اشتعال، خورنده و اسیدى 

EEx II 2G c IIB T3 رده حفاظتى
دبى 620  لیتر بر دقیقه

آدرس : تهران، خیابان نلسون ماندال(آفریقا)، خیابان ناهید شرقى، پالك  20
email: info@nejatimendp.com            021-89776665 : تلفن : 22047977-021           فکس







366913 44 - 3 3500154 -021 
33500469-021  09126089171 
 mahahgostar
 mahangostarhamga
www.mahangostarhamgam.com 
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UL

اسپرینگلرهای اطفا حریق

+٩١٢ ٩٨ ۵٨٧٧٨١٧ 

www.nefco.ir
commercialdep@nefco.ir

دفتر مرکزی(شرکت نفکو): ٨٨٩٢٣٣٧١(٠٢١)
(٠٢١)٨٨٩٢٣۴۶٨٨٩٢٣٢٠٣(٠٢١)          ٢



UL

اسپرینگلرهای اطفا حریق

+٩١٢ ٩٨ ۵٨٧٧٨١٧ 

www.nefco.ir
commercialdep@nefco.ir

دفتر مرکزی(شرکت نفکو): ٨٨٩٢٣٣٧١(٠٢١)
(٠٢١)٨٨٩٢٣۴۶٨٨٩٢٣٢٠٣(٠٢١)          ٢



آدرس: اصفهان، منطقه صنعتى دولت آباد، کوى اطلس 19، پالك 386
تلفن: 03145838074

www.arvinq.com      arvnqpardis@gmail.com



آدرس: اصفهان، منطقه صنعتى دولت آباد، کوى اطلس 19، پالك 386
تلفن: 03145838074

www.arvinq.com      arvnqpardis@gmail.com











کارخانه : تهران، جاده خاوران، شهرك صنعتى پایتخت
تلفن: 09121026256          02334572282-3
فکس:                                           02334572284



کارخانه : تهران، جاده خاوران، شهرك صنعتى پایتخت
تلفن: 09121026256          02334572282-3
فکس:                                           02334572284



������ه ������ی �����  ��درو   و �����ات   آ�� �����، ا���� و ا��اد

www.khalileng.com
���ان | ���ار ����ن ����� | �����ن و��� د����دی| ���ره ۲۶۵| ��� �� | ���� ١١  وا�ــــ� ۶ | �� ����: ۱۹۶۸۶۳۴۳۱۴ | ����: ۸۸۷۹۱۹۳۶ - ۸۸۸۷۰۳۴۴

ا��ار ���ت ���رو��� ������ 
و ���

Made In Japan

��درو��ی ��د��ن
Made In Japan

Visitenkarten neu 05.FHX 11:01 07.10.2005 Uhr Seite 1 

ا��اع دوش و ��� ��ر �����
Made In Germany

����� ��ی آ�� �����
Made In Germany

S RB
XT

��ذب ��ی ��اد ����
Made In Germany

��� ��ی ������، ��درو��
��� ��، ����� ��� آ�� �����

Made In Germany

����� ا���ی ���ر ��ی
����� ��ی رو����� �������

����� ��ی ا���ی  ������� Made In Italy

ا��اع ا��ار | ���� ا��ار �� ����
و ���وم در ��ا��ا���������

Made In Spain

W o r l d  C l a s s  F i r e  P r o d u c t s

ا��اع ��زل، ������ر، ��م ��ز
و �����ات د��� آ�� �����

Made In UK

and
��� ������ �� ������� ����

 ا��ار ا��اد و ���ت 
١٣،٩،٥ و ١٧ ��� Made In UK

 ��درو��ی آ�� ����� ���ر��
Made In Austria

  ISEC 2018 ،در   ــا  م ــدار  ــده دی وع
B6 ــه    ــان غرف ــش جه ــالن نق س





)ره( خمینی  امام  بزرگ  مصلی  ـ  مهر 1397  الی 12   9
October 20-17, 2017, Imam Khomeini Mosalla, Tehran - IRAN

w w w . i p a s . i r

17th International 
Police, Security & 
Safety  
Equipment 
Exhibition

هفدهمین
نمایشگاه بین املللی لوازم و تجهیزات

 پلیسی، امنیتی و ایمنی



)ره( خمینی  امام  بزرگ  مصلی  ـ  مهر 1397  الی 12   9
October 20-17, 2017, Imam Khomeini Mosalla, Tehran - IRAN

w w w . i p a s . i r

17th International 
Police, Security & 
Safety  
Equipment 
Exhibition

هفدهمین
نمایشگاه بین املللی لوازم و تجهیزات

 پلیسی، امنیتی و ایمنی



  ISEC 2018 ،در   ــا  م ــدار  ــده دی وع
B14 ســالن نقــش جهــان غرفــه   





در مراکز استان و شهر های بزرگ نماینده نشریه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی باشید

برای اطالعات بیشرت با شامره 02155688320 (شکوهی) متاس بگیرید.

فــراخـوان مــقـاله

شرایط ارسال مطالب برای چاپ در نشریه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی
درج نام و نام خانوادگی به همراه نشانی پست الکترونیک در مطالب ارسالی «
نوشتارها در 1 تا 6 صفحه A4 تایپ و پس از ویراستاری و غلط گیری، به نشانی  اینترنتی info@bamna.ir ارسال شود.  «
سردبیر حق ویرایش و تعدیل نوشتار را خواهد داشت.  «
نوشتارهای انگلیسی به همراه متن اصلی که در آن به منبع و تاریخ دریافت آن اشاره شده باشد ارسال شود.  «
مطالب سریالی به صورت کامل ارسال شود، نشریه حجم مشخصی از چنین مطالبی را در هر شماره استفاده خواهد کرد، البته شما می توانید  «

تقسیم بندی مورد نظر خود را پیشنهاد کنید. 
در نوشتن مطالب تا جایی که امکان دارد از وارد کردن واژه های بیگانه بپرهیزید.  «

اشتراک 

ضمن تقدیر از جنابعالی برای انتخاب و اشتراک ماهنامه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی، لطفا پس از تکمیل فرم ذیل و واریز وجه،  «
متناسب با نوع اشتراک مد نظر، آن را از طریق پست یا فکس برای امور مشترکین ماهنامه ارسال نمایید. 

لطفا پس از ارسال فرم و فیش پرداختی، مراتب را از طریق تلفن، فکس و یا ایمیل به اطالع امور مشترکین ماهنامه برسانید.  «
لطفا مبلغ اشتراک را به شماره کارت 6221061071055216  نزد بانک پارسیان به نام سعید دولت شاهی واریز فرمایید.

 نام ................................................................... نام خانوادگی ..................................................... نام پدر ................................................ 
 سال تولد........................................................... شغل ................................................................. میزان تحصیالت ................................................
 رشته تحصیلی.................................................. شرکت / سازمان/ دانشگاه ...................................................... 
نشانی .............................................................................................................................................................................................................................
تلفن ثابت ...................................................... تلفن همراه ................................................................  کد پستی ....................................................... 
آدرس ایمیل ................................................... تاریخ پرداخت .................................................. شماره فیش بانکی ...................................................
نام و کد شعبه ............................................... مبلغ واریزی)یال( .......................................................

6 ماههیک ساله )تخفیف ویژه(مدت اشتراک 
90000 تومان150000 تومانمبلغ آبونمان





آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندال )آفریقا( 
خیابان ناهید شــرقی، پالک 20

تلفن: 021-22047977
فکس: 021-89776665

Email: info@nejatimendp.com
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