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 چکیده

محيطي، توجه به رعايت مسايل زيست  به حداقل رساندن حوادث، ،كنار توليد كاال يا خدمات يكي از وظايف مديران در

هاي جنگلداري اجرا شده يا در حال اجرا  تاكنون در هيچ يك از طرح اما اجتماعي و پرورش منابع انساني است مسئوليت هاي

هاي شمال ايران، اقدام به محاسبه شاخص هاي ايمني كار نشده است. در اين بررسي، سعي بر اين است تا با اين  در جنگل

حوادث رخ داده براي كاركنان  مربوط بهدر اين تحقيق اطالعات  .يريت پايدار در جنگل فراهم آيدمهم، مقدمات رسيدن به مد

ساله  01دوره پس از برسي اين  مورد بررسي قرار گرفته است. 29تا  83 هاي سالشركت شفارود در حوزه چفرود گيالن طي 

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

توان دريافت كه عوامل مختلفي در طبق نتايج تحقيق مي  شده به منظور انجام تجزيه و تحليل هاي آماري، دسته بندي شدند.

همچنين نتايج نشان داد كه . اند مورد مطالعه شده برداري جنگل در منطقه مناسب ايمني در بهرهشرايط نا كنار يكديگر باعث

كار در سال  بيشترين حوادث كه هيچ حادثه اي منجر به فوت نشده است و همه آن ها منجر به جراحات بدني شده است.

ميليون ساعت كار مي باشد و  حادثه در يك 4تقريباً  87حادثه مربوط به سال شدت ضريب  كمترين است. افتاده اتفاق 0388

ضربه خوردن از بيشترين علت حوادث . مي باشد حادثه در يك ميليون ساعت كار 08يعني  85سال  بيشترين حادثه مربوط به

ظهر  نظر زماني بيشترين حوادث در ساعت منتهي به و در نهايت مي باشددر قالب سوختگي حوادث كاري وسيله و كمترين 

 .  بعد از ظهر اتفاق افتاده است 03-04قبل از ظهر و  00-09يعني ساعات 

 بهره برداري جنگل، خطر، حوادث ناشي از كار، جنگل هاي گيالن کلمات کلیدی:

 مقدمه
بهره برداري جنگل چه به عنوان شغل و چه فعاليت صنعتي به عنوان يك فعاليت همراه با خطر كاري شناخته شده است. 

 Milburnامروزه در سطح جهاني بهره برداري جنگل به عنوان يك شغل بسيار پرخطر همراه با نرخ باالي صدمه مي باشد )

رعايت مسايل زيست  به حداقل رساندن حوادث، ،كنار توليد كاال يا خدمات يكي از وظايف مديران دربه همين دليل  (.0228

كاهش پايدار و  .(Derk  ،0222 و Helmkamp ) ش منابع انساني استاجتماعي و پرور محيطي، توجه به مسئوليت هاي

 خر مختلف توليدي هاي همه ساله حوادث گوناگوني در بخشمستمر حوادث شغلي از اصلي ترين راهبردهاي جوامع مي باشد. 

ري از وقوع حوادث، . به منظور پيشگي(0221و همكاران،  Hull) مي آيد هاي جاني و مالي متعددي به بار مي دهد و خسارت

اگر  .حوادث مشابه جلوگيري گردد تا از تكرار( 0329)خدايي و همكاران، علل حوادث را بررسي و پردازش نمود  ابتدا بايد
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عمليات بهره برداري جنگل در شرايط كوهستاني با شيب زياد انجام گردد )بهره برداري در جنگل هاي شمال ايران از اين 

موضوع تبعيت مي كند(؛ بدون شك فراواني و شدت حادثه افزايش خواهد يافت. همچنين با توجه به اينكه درجه مكانيزاسيون 

ين مساله مزيد بر علت شده و خود افزايش بيشتر حوادث كار در عمليات بهره در جنگل هاي شمال ايران پايين مي باشد؛ ا

 برداري را موجب خواهد شد. 

 منطقه هاي جنگل از بردار بهره بر شاغلين حادثه بروز در موثر عوامل آماري تحليل و تجزيه و بررسي مطالعه اين انجام از هدف

حوادث در بهره برداري جنگل به هر صورت و در هر  .افتد مي اتفاق ها جنگل از برداري بهره حين در كه باشد مي ساري

 .سطحي كه باشد، براي كارگر، شركت بهره بردار و جامعه زيان هاي اقتصادي و اجتماعي را در بر خواهد داشت

هاي  جنگلهاي تحت مديريت شركت شفارود گيالن به عنوان قسمتي از  هاي فعلي در جنگل با توجه به وضعيت بهره برداري

شمال ايران، به منظور اتخاذ تصميم هاي مناسب در جهت بهبود نظام توليد، افزايش سود واحدهاي جنگلداري را به دنبال 

 مديريت با .است اقدامات پيشگيرانه انجام و كار هنگام در حوادث علل بررسي حوادث يعني فرايند بر خواهد داشت. مديريت

 راه هاي از يكي برساند. ممكن حداقل را به حوادث اقتصادي هاي هزينه كه برد كار به را يمي توان روش هاي حوادث بر صحيح

مطالعات پيشين در ايران موجب شده است كه مديران  .است كار محيط در ايمني فرهنگ تقويت از حوادث جلوگيري مهم

هاي  هاي قطع، چوبكشي، بارگيري و حمل بدانند در حالي كه هزينه برداري را فقط شامل هزينه هاي بهره برداري، هزينه بهره

وان مقادير هاي ايجاد شده در اثر صدمات وارده به افراد، بايد در سيستم محاسبات وارد گردد تا بت ديگري شامل هزينه

هاي جنگلداري اجرا شده يا در  برداري را محاسبه كرد. تاكنون در هيچ يك از طرح هاي واقعي ايجاد شده در فرآيند بهره هزينه

هاي شمال ايران، اقدام به محاسبه شاخص هاي ايمني كار نشده است. در اين بررسي، سعي بر اين است تا  حال اجرا در جنگل

 .سيدن به مديريت پايدار در جنگل فراهم آيدبا اين مهم، مقدمات ر

 مواد و روشها
و سازمان  كشور با مشاركت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي وقت به منظور تأسيس صنعت چوب و كاغذ در 0359در سال 

گيالن صنعت در استان  چوب و كاغذ ايران )چوكا( شامل دو بخش جنگل و گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت صنايع

و  جداوزيران، بخش جنگل از صنعت  تادليل تخصصي شدن كارها و بر اساس مصوبه هي به 0315تأسيس گرديد و در سال 

شفارود در حال  مساحت جنگلهاي تحت پوشش شركت جنگل شركت سهامي جنگل شفارود آغاز به فعاليت نمود. تحت عنوان

درصد از جنگل هاي  97 ح جامع جنگلداري مي باشد كه سطحي معادلفقره طر 73 هزار هكتار و در قالب 051 بيش ازحاضر 

 استان گيالن را شامل مي شود. 

تا  83 هاي سالحوادث رخ داده براي كاركنان شركت شفارود در حوزه چفرود گيالن طي  مربوط بهدر اين تحقيق اطالعات 

نگل هاي چفرود گيالن گزارشات مربوط به حوادث ساله در ج 01دوره پس از برسي اين  مورد بررسي قرار گرفته است.  29

شده به منظور انجام تجزيه و تحليل هاي آماري، دسته  SPSSكار استخراج شد. سپس اطالعات مربوطه وارد نرم افزار آماري 

 بندي شدند. در كل در خصوص نحوه انجام تحقيق مي توان به اختصار به مراحل زير اشاره كرد: 

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

اطالعاتي كه در بررسي حادثه بايستي جمع آوري شود را مي توان به دو دسته تقسيم بندي نمود؛ دسته اول عبارت 

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

 اتي كه در مورد نحوه به وقوع پيوستن حادثه مي باشد.    نوع صدمه و نتيجه آن است. دسته دوم عبارت است از اطالع

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

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

براي سهولت بيان امر و به وجود آوردن امكان درک و مقايسه اطالعات مختلف معيارهايي از طرف كارشناسان 
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 سازمان بين المللي كار پيشنهاد شده است كه عبارتند از: 

 منظور تعداد حوادثي است كه در مدت معين مثال يكسال منجر به ضايعات انساني )اعم از  ضریب تکرار حادثه؛

 تلفات و بيماري هاي شغلي( مي شود. نقص عضو، 

 منظور تعداد روزهاي تلف شده به مقياس هر هزار ساعت كار مي باشد. ضریب شدت حادث؛  

 ساعت كاري در نظر گرفته شد. 1روز و به ازاي هر روز  975تعداد روزهاي كاري در منطقه مورد بررسي 

 دسته بندی اطالعات استخراج شده در مورد مصدومین -4

طالعات شخص آسيب ديده، شغل شخص آسيب ديده، فعاليت در هنگام وقوع حادثه، زمان و مكان وقوع شامل ا

 حادثه و عضو آسيب ديده.   

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

 آماری مناسب

درصد(،  31درصد و بيشتر از  05-31درصد،  1-05ه سطح )طي اين بررسي ميزان حوادث در طبقات شيب در س

نوع ماشين در سه سطح )قطع، چوبكشي و وينچينگ( تجزيه و تحليل شد. از طرف ديگر به منظور تعيين ارتباط بين 

 متغيرهاي فراواني، شدت و تكرار حادثه با طبقات شيب از آناليز همبستگي رگرسيوني استفاده شد.

 نتایج

 و شدت حادثه ضریب فراوانی -

سال مورد مطالعه نشان داد كه هيچ حادثه اي منجر به فوت نشده است و همه آن ها منجر  01حادثه مربوط به  370بررسي 

در منطقه مورد مطالعه  ادثهح متوسط ضريب فراواني داده شده است؛نشان  9در شكلهمانطور كه به جراحات بدني شده است. 

حادثه در منطقه مورد  04كار،  است كه در مدت يك سال، در مقابل هر يك ميليون ساعت اين بدان معني كه باشد مي 04

است. از  افتاده اتفاق 0388كار در سال  بيشترين حوادث مشخص است؛ 9است. همانطور كه در شكل  مطالعه اتفاق افتاده

اندازه  حوادث كار را با آن توان رستي نميبه دو دهد  مد نظر قرار مي آنجايي كه ضريب فراواني حوادث فقط تعداد حوادث را

نتايج نشان داد بطور متوسط ضريب شدت حادثه در ؛ حادثه هم استفاده نمود بنابراين الزم است تا از ضريب شدت ؛دوگيري نم

هزار هر ازاي به هنده اين است كه دنشان   00/1حادثه شدت ضريب متوسط  (. 0است )شكل  بوده  00/1منطقه مورد مطالعه 

حادثه مربوط به شدت ضريب  همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي كنيد كمترين است.تلف شده  ساعت يك روز در سال

حادثه در يك  08يعني  85سال  ميليون ساعت كار مي باشد و بيشترين حادثه مربوط به حادثه در يك 4تقريباً  87سال 

 . مي باشد ميليون ساعت كار

  

 ( 29تا  83ضريب فراواني حادثه در سال هاي مورد مطالعه ) -9شكل  (   29تا  83ضريب شدت حادثه در سال هاي مورد مطالعه ) -0شكل 

 علت حادثه -
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علت هاي حادثه در سال هاي مورد مطالعه نشان داده شده است كه حاكي از آن است كه ضربه خوردن از وسيله در  3در شكل 

طوري كه  به در قالب سوختگي است؛حوادث كاري بر حسب نوع فعاليت سال در رتبه اول قرار داشته است و كمترين  01طي 

 ه است. حادث شد با ضربه خوردن از وسيلهدرصد حوادث  4/0حدود 

 

 علت هاي حادثه در سال هاي مورد مطالعه  - 3شكل 

 زمان حادثه -

سال در منطقه اتفاق افتاده است. نتايج نشان داد كه از نظر زماني  01حادثه در عرض  370نتايج نشان داد كه در مجموع 

 (. 4بعد از ظهر اتفاق افتاده است )شكل  03-04قبل از ظهر و  00-09بيشترين حوادث در ساعت منتهي به ظهر يعني ساعات 

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

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

نشان مي دهد كه با توجه به فاكتورهاي طبقات شيب و علل حوادث،  5نتايج حاصل از بررسي داده هاي تحقيق در شكل 

درصد بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است. بر اساس نتايج آزمون  31ميزان شدت حادثه در طبقه شيب باالتر از 

شدت حادثه در  درصد از نظر آماري به طور معني داري بيشتر از ميزان 31توكي ميزان شدت حادثه در شيب بيشتر از 

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل  1طبق شكل  .(=111/1pدرصد مي باشد ) 05-31درصد و  1-05طبقات شيب 

همبستگي و رگرسيوني نشان مي دهد كه بين شدت حادثه و طبقات شيب رابطه پلي نوميال )چند جمله اي( برقرار 

درصد از شدت حادثه را تبيين نمايد و بقيه  95است  است؛ همانطور كه در شكل مشهود است تغييرات شيب زمين قادر

  درصد به عوامل ناشناخته ديگر بستگي دارد.  75
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رابطه بين شدت حادثه و طبقات شيب   -1شكل  ميزان شدت حوادث در طبقات شيب مختلف  -5شكل   

 گیری بحث و نتیجه
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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 




