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  چکیده

محیطی، توجه به رعایت مسایل زیست  به حداقل رساندن حوادث، ،کنار تولید کاال یا خدمات یکی از وظایف مدیران در

هاي جنگلداري اجرا شده یا در حال اجرا  تاکنون در هیچ یک از طرح اما اجتماعی و پرورش منابع انسانی است مسئولیت هاي

هاي شمال ایران، اقدام به محاسبه شاخص هاي ایمنی کار نشده است. در این بررسی، سعی بر این است تا با این  در جنگل

حوادث رخ داده براي کارکنان  مربوط بهدر این تحقیق اطالعات  .یریت پایدار در جنگل فراهم آیدمهم، مقدمات رسیدن به مد

ساله  10دوره پس از برسی این  مورد بررسی قرار گرفته است. 92تا  83 هاي سالشرکت شفارود در حوزه چفرود گیالن طی 

 SPSSدر جنگل هاي چفرود گیالن گزارشات مربوط به حوادث کار استخراج شد. سپس اطالعات مربوطه وارد نرم افزار آماري 

توان دریافت که عوامل مختلفی در طبق نتایج تحقیق می  شده به منظور انجام تجزیه و تحلیل هاي آماري، دسته بندي شدند.

همچنین نتایج نشان داد که . اند مورد مطالعه شده برداري جنگل در منطقه مناسب ایمنی در بهرهشرایط نا کنار یکدیگر باعث

کار در سال  بیشترین حوادث که هیچ حادثه اي منجر به فوت نشده است و همه آن ها منجر به جراحات بدنی شده است.

میلیون ساعت کار می باشد و  حادثه در یک 4تقریباً  87حادثه مربوط به سال شدت ضریب  کمترین است. افتاده اتفاق 1388

ضربه خوردن از بیشترین علت حوادث . می باشد حادثه در یک میلیون ساعت کار 18یعنی  85سال  بیشترین حادثه مربوط به

ظهر  نظر زمانی بیشترین حوادث در ساعت منتهی به و در نهایت می باشددر قالب سوختگی حوادث کاري وسیله و کمترین 

  .  بعد از ظهر اتفاق افتاده است 13- 14قبل از ظهر و  11-12یعنی ساعات 

 بهره برداري جنگل، خطر، حوادث ناشی از کار، جنگل هاي گیالن کلمات کلیدي:

  مقدمه

بهره برداري جنگل چه به عنوان شغل و چه فعالیت صنعتی به عنوان یک فعالیت همراه با خطر کاري شناخته شده است. 

 Milburnامروزه در سطح جهانی بهره برداري جنگل به عنوان یک شغل بسیار پرخطر همراه با نرخ باالي صدمه می باشد (

رعایت مسایل زیست  به حداقل رساندن حوادث، ،کنار تولید کاال یا خدمات یکی از وظایف مدیران دربه همین دلیل  ).1998

کاهش پایدار و  .)Derk  ،1999 و Helmkamp ( ش منابع انسانی استاجتماعی و پرور محیطی، توجه به مسئولیت هاي

 خر مختلف تولیدي هاي همه ساله حوادث گوناگونی در بخشمستمر حوادث شغلی از اصلی ترین راهبردهاي جوامع می باشد. 

ري از وقوع حوادث، . به منظور پیشگی)1996و همکاران،  Hull( می آید هاي جانی و مالی متعددي به بار می دهد و خسارت

اگر  .حوادث مشابه جلوگیري گردد تا از تکرار) 1392(خدایی و همکاران، علل حوادث را بررسی و پردازش نمود  ابتدا باید
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عملیات بهره برداري جنگل در شرایط کوهستانی با شیب زیاد انجام گردد (بهره برداري در جنگل هاي شمال ایران از این 

موضوع تبعیت می کند)؛ بدون شک فراوانی و شدت حادثه افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به اینکه درجه مکانیزاسیون 

ین مساله مزید بر علت شده و خود افزایش بیشتر حوادث کار در عملیات بهره در جنگل هاي شمال ایران پایین می باشد؛ ا

  برداري را موجب خواهد شد. 

 منطقه هاي جنگل از بردار بهره بر شاغلین حادثه بروز در موثر عوامل آماري تحلیل و تجزیه و بررسی مطالعه این انجام از هدف

حوادث در بهره برداري جنگل به هر صورت و در هر  .افتد می اتفاق ها جنگل از برداري بهره حین در که باشد می ساري

  .سطحی که باشد، براي کارگر، شرکت بهره بردار و جامعه زیان هاي اقتصادي و اجتماعی را در بر خواهد داشت

هاي  جنگلهاي تحت مدیریت شرکت شفارود گیالن به عنوان قسمتی از  هاي فعلی در جنگل با توجه به وضعیت بهره برداري

شمال ایران، به منظور اتخاذ تصمیم هاي مناسب در جهت بهبود نظام تولید، افزایش سود واحدهاي جنگلداري را به دنبال 

 مدیریت با .است اقدامات پیشگیرانه انجام و کار هنگام در حوادث علل بررسی حوادث یعنی فرایند بر خواهد داشت. مدیریت

 راه هاي از یکی برساند. ممکن حداقل را به حوادث اقتصادي هاي هزینه که برد کار به را یمی توان روش های حوادث بر صحیح

مطالعات پیشین در ایران موجب شده است که مدیران  .است کار محیط در ایمنی فرهنگ تقویت از حوادث جلوگیري مهم

هاي  هاي قطع، چوبکشی، بارگیري و حمل بدانند در حالی که هزینه برداري را فقط شامل هزینه هاي بهره برداري، هزینه بهره

وان مقادیر هاي ایجاد شده در اثر صدمات وارده به افراد، باید در سیستم محاسبات وارد گردد تا بت دیگري شامل هزینه

هاي جنگلداري اجرا شده یا در  برداري را محاسبه کرد. تاکنون در هیچ یک از طرح هاي واقعی ایجاد شده در فرآیند بهره هزینه

هاي شمال ایران، اقدام به محاسبه شاخص هاي ایمنی کار نشده است. در این بررسی، سعی بر این است تا  حال اجرا در جنگل

  .سیدن به مدیریت پایدار در جنگل فراهم آیدبا این مهم، مقدمات ر

  مواد و روشها

و سازمان  کشور با مشارکت وزارت کشاورزي و منابع طبیعی وقت به منظور تأسیس صنعت چوب و کاغذ در 1352در سال 

گیالن صنعت در استان  چوب و کاغذ ایران (چوکا) شامل دو بخش جنگل و گسترش و نوسازي صنایع ایران، شرکت صنایع

و  جداوزیران، بخش جنگل از صنعت  تادلیل تخصصی شدن کارها و بر اساس مصوبه هی به 1365تأسیس گردید و در سال 

شفارود در حال  مساحت جنگلهاي تحت پوشش شرکت جنگل شرکت سهامی جنگل شفارود آغاز به فعالیت نمود. تحت عنوان

درصد از جنگل  27 ح جامع جنگلداري می باشد که سطحی معادلفقره طر 73 هزار هکتار و در قالب 150 بیش ازحاضر 

  هاي استان گیالن را شامل می شود. 

تا  83 هاي سالحوادث رخ داده براي کارکنان شرکت شفارود در حوزه چفرود گیالن طی  مربوط بهدر این تحقیق اطالعات 

نگل هاي چفرود گیالن گزارشات مربوط به حوادث ساله در ج 10دوره پس از برسی این  مورد بررسی قرار گرفته است.  92

شده به منظور انجام تجزیه و تحلیل هاي آماري، دسته  SPSSکار استخراج شد. سپس اطالعات مربوطه وارد نرم افزار آماري 

  بندي شدند. در کل در خصوص نحوه انجام تحقیق می توان به اختصار به مراحل زیر اشاره کرد: 

 ر مورد افراد مصدوم و ساعات و روزهاي صدمه با استفاده از تهیه فرم هاجمع آوري اطالعات د -1

اطالعاتی که در بررسی حادثه بایستی جمع آوري شود را می توان به دو دسته تقسیم بندي نمود؛ دسته اول عبارت 

است از اطالعات در مورد فرد مصدوم مانند سن، سابقه کار، درجه مهارت، میزان دستمزد، محل و زمان وقوع حادثه، 

  اتی که در مورد نحوه به وقوع پیوستن حادثه می باشد.    نوع صدمه و نتیجه آن است. دسته دوم عبارت است از اطالع

  استنباطی) فرم هاي پرشده توسط افراد صدمه دیده. -تجزیه و تحلیل آماري (توصیفی -2

 تعیین معیارهایی مانند ضریب تکرار حادثه و ضریب شدت حادثه -3

براي سهولت بیان امر و به وجود آوردن امکان درك و مقایسه اطالعات مختلف معیارهایی از طرف کارشناسان 
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  سازمان بین المللی کار پیشنهاد شده است که عبارتند از: 

 منظور تعداد حوادثی است که در مدت معین مثال یکسال منجر به ضایعات انسانی (اعم از  ضریب تکرار حادثه؛

  تلفات و بیماري هاي شغلی) می شود. نقص عضو، 

 منظور تعداد روزهاي تلف شده به مقیاس هر هزار ساعت کار می باشد. ضریب شدت حادث؛  

  ساعت کاري در نظر گرفته شد. 6روز و به ازاي هر روز  275تعداد روزهاي کاري در منطقه مورد بررسی 

 دسته بندي اطالعات استخراج شده در مورد مصدومین -4

طالعات شخص آسیب دیده، شغل شخص آسیب دیده، فعالیت در هنگام وقوع حادثه، زمان و مکان وقوع شامل ا

  حادثه و عضو آسیب دیده.   

مقایسه میزان فراوانی، تکرار و شدت حادثه در شرایط مختلف توپوگرافیک با استفاده از آزمون هاي  -5

 آماري مناسب

درصد)،  30درصد و بیشتر از  15-30درصد،  0- 15ه سطح (طی این بررسی میزان حوادث در طبقات شیب در س

نوع ماشین در سه سطح (قطع، چوبکشی و وینچینگ) تجزیه و تحلیل شد. از طرف دیگر به منظور تعیین ارتباط بین 

  متغیرهاي فراوانی، شدت و تکرار حادثه با طبقات شیب از آنالیز همبستگی رگرسیونی استفاده شد.

  نتایج

 و شدت حادثه ضریب فراوانی -

سال مورد مطالعه نشان داد که هیچ حادثه اي منجر به فوت نشده است و همه آن ها منجر  10حادثه مربوط به  371بررسی 

در منطقه مورد مطالعه  ادثهح متوسط ضریب فراوانی داده شده است؛نشان  2در شکلهمانطور که به جراحات بدنی شده است. 

حادثه در منطقه مورد  14کار،  است که در مدت یک سال، در مقابل هر یک میلیون ساعت این بدان معنی که باشد می 14

است. از  افتاده اتفاق 1388کار در سال  بیشترین حوادث مشخص است؛ 2است. همانطور که در شکل  مطالعه اتفاق افتاده

اندازه  حوادث کار را با آن توان رستی نمیبه دو دهد  مد نظر قرار می آنجایی که ضریب فراوانی حوادث فقط تعداد حوادث را

نتایج نشان داد بطور متوسط ضریب شدت حادثه در ؛ حادثه هم استفاده نمود بنابراین الزم است تا از ضریب شدت ؛دوگیري نم

هر ازاي به هنده این است که دنشان   11/0حادثه شدت ضریب متوسط  ). 1است (شکل  بوده  11/0منطقه مورد مطالعه 

حادثه مربوط شدت ضریب  همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید کمترین است.تلف شده  هزار ساعت یک روز در سال

حادثه در یک  18یعنی  85سال  میلیون ساعت کار می باشد و بیشترین حادثه مربوط به حادثه در یک 4تقریباً  87به سال 

  . می باشد میلیون ساعت کار

    

  ) 92تا  83ضریب فراوانی حادثه در سال هاي مورد مطالعه ( -2شکل   )   92تا  83ضریب شدت حادثه در سال هاي مورد مطالعه ( -1شکل 

  علت حادثه -
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علت هاي حادثه در سال هاي مورد مطالعه نشان داده شده است که حاکی از آن است که ضربه خوردن از وسیله  3در شکل 

طوري  به در قالب سوختگی است؛حوادث کاري بر حسب نوع فعالیت سال در رتبه اول قرار داشته است و کمترین  10در طی 

  ه است. حادث شد با ضربه خوردن از وسیلهدرصد حوادث  4/1که حدود 

  

  علت هاي حادثه در سال هاي مورد مطالعه  - 3شکل 

  زمان حادثه -

سال در منطقه اتفاق افتاده است. نتایج نشان داد که از نظر زمانی  10حادثه در عرض  371نتایج نشان داد که در مجموع 

بعد از ظهر اتفاق افتاده است (شکل  13-14قبل از ظهر و  11-12بیشترین حوادث در ساعت منتهی به ظهر یعنی ساعات 

4 .(  

  
  مختلف در سال هاي مورد مطالعهحوادث واقع شده در ساعات  -4شکل 

  در طبقات مختلف شیب و بر حسب علت حادثه   هحادثمیزان شدت بررسی  -

نشان می دهد که با توجه به فاکتورهاي طبقات شیب و علل حوادث،  5نتایج حاصل از بررسی داده هاي تحقیق در شکل 

درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج  30میزان شدت حادثه در طبقه شیب باالتر از 

شدت  درصد از نظر آماري به طور معنی داري بیشتر از میزان 30آزمون توکی میزان شدت حادثه در شیب بیشتر از 

نتایج حاصل از تجزیه و  6طبق شکل  .)=000/0pدرصد می باشد ( 15- 30درصد و  0- 15حادثه در طبقات شیب 

تحلیل همبستگی و رگرسیونی نشان می دهد که بین شدت حادثه و طبقات شیب رابطه پلی نومیال (چند جمله اي) 

درصد از شدت حادثه را تبیین نماید و  25است  برقرار است؛ همانطور که در شکل مشهود است تغییرات شیب زمین قادر

   درصد به عوامل ناشناخته دیگر بستگی دارد.  75بقیه 
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Abstract 
One of the duties of managers, along with the production of goods or services, is minimizing events, 
observing environmental issues and fostering human resources, but so far, in none of the forestry 
projects implemented or running in the northern forests of Iran, job safety indicators didn’t calculate. 
In this research, information on the incidents occurred for employees of Shafarood Company in the 
Chafrud area of Guilan during the years 2005-2014 recorded. After examining this 10-year period, 
reports of work accidents were extracted and analyzed by SPSS software. According to the results, it 
can be seen that various factors together have caused inadequate safety conditions in forest utilization 
in the studied area. Also, the results showed that no incident had caused death and all of them resulted 
in injuries. Most of the incidents occurred in 2010. The lowest incident rate for year 2009 is about 4 
accidents per one million hours of work, and the largest incident is due to 2005 years, 18 accidents per 
one million hours of work. The most common cause is kicking by the vehicle and the least incidents of 
burns. Eventually the most frequent incident occurred between 11:00- 12:00 and 14:00 to 13:00. 
Keywords: Forest utilization, Guilan forests, Risk factor, Work-related accidents 


