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  چکیده

تاکنون یک روش  به ارزشیابی خطرات آن بستگی دارد. ياره موتورمدیریت خطرات ناشی از کار با 
بدون  ياره موتورمناسب براي ارزیابی ریسک کار با این وسیله ارائه نشده است و عموماً خطرات کار با 

ریزي بندي خطرات ناشی از کار با این وسیله طرحبا هدف رتبه پژوهشاین  .بندي ارائه شده استرتبه
ر هنگام انجام عملیات قطع درختان از د ياره موتورشده است. براي شناسایی خطرات مربوط به کار با 

موتورچی، ناظران عملیات قطع، روش آنالیز ایمنی شغلی استفاده شد. بدین منظور از نظرات کارگران اره
هاي جنگلداري در برداري و کارشناسان بخش ایمنی کار در جنگلِ مجریان بزرگ طرحکارشناسان بهره

ارزیابی ریسک با استفاده از روش دلفی و با کمک  هايهاي شمال استفاده شد. سپس شاخصجنگل
ي جنگلی، متخصصین و اساتید دانشگاه انجام و توسط کارشناسان ایمنی هاحوزهکارگران قطع، مدیران 

انجام شد.  بندي خطرات با استفاده از روش تاپسیس فازيبندي شد. سرانجام رتبهکار در جنگل جمع
خطرآفرین، برگشت به عقب انتهاي تنۀ درخت پس از افتادن و نشان داد که درختان  پژوهشنتایج 

بندي خطرات کار با رتبه پژوهشترین خطرات کار با این وسیله هستند. این مهم ياره موتورلگدزدن 
هاي صحیح ارزیابی ریسک و تعیین شاخص ياره موتورموجب افزایش قدرت تشخیص خطرات کار با 

بندي خطرات کار با این وسیله شد که با تدوین دستورالعمل ایمنی مناسب شد و نتایج نهایی منتج به رتبه
  .از کار با این وسیله را کاهش دادتوان حوادث ناشی می
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  مقدمه
ي جنگل همراه با خطراتی براي سالمت و برداربهره

. کارهاي مربوط به استایمنی کارگران جنگل 
، بیپرشبرداشت چوب عموماً در مناطق دوردست، 
یم انجامناهموار و در شرایط آب و هوایی نامساعد 

. کار در جنگل از مشاغلی )Enez et al., 2014( شود
ي یکی از مشاغل پرخطر برا عنوانبهاست که از آن 

، شود و مانند بسیاري از مشاغل دیگریمکارگران یاد 
زندگی کارگران شاغل در این کار در معرض آسیب 

. قطع و تبدیل )Klun and Medevd, 2007( قرار دارد
هاي مربوط به یتفعالین ترخطرناكدرختان از 

برداشت چوب بوده و در برخی موارد هم منجر به 
، Nikooy et al., 2016( مرگ کارگران شده است

Melemez, 2015 ،Nikooy et al., 2012 ،Potocnik 

et al., 2009( ي سطح برداربهرهي هاروش. هر یک از
که متکی به است ي منحصر به خود را دارا فنّاور

ي فنّاورشرایط طبیعی منطقه، شرایط تولید و سطح 
 Gerasimov and(در کل مراحل کار دارد  مورداستفاده

Sokolov, 2014( حوادث کار در جنگل منجر به .
آسیب و مرگ کارگران و خسارت به مواد و تجهیزات 

شود. یمی طیمحستیزو یا صدمات  آالتنیماشو 
-به کار حوادث بامقابله  احتیاطی براي اقدامات بخش

 از درختان تبدیل و انداختن عملیات در خصوص
 از عملیات این و است برداريبهره يهابخش نیترمهم

  ).Sarikhani, 2008است ( کارها نیترپرمخاطره
در ارتباط با حوادث کار در جنگل  نکهیباوجودا

اطالعات دقیقی وجود دارد  افتهیتوسعهدر کشورهاي 
کمی در ایران انجام  هايپژوهش ارتباطنیدراولی 

حوادث در کشورهاي  نکهیباوجوداشده است و 
-در حال کاهش است، معدود پژوهش توسعهدرحال

ینمهاي انجام شده در ایران چنین کاهشی را نشان 
مواردي  ارتباطنیدرا. )Nikooy et al., 2012( دهد

مانند عدم استفاده صحیح از وسایل ایمنی شخصی و 
ها، استفاده از حتی در برخی موارد عدم استفاده از آن

ندیده همراه با فقدان کارگران فاقد تخصص و آموزش
دالیل این امر است  نیترمهمي آموزشی از هابرنامه

)Nikooy et al., 2012.( شغلی استرس ریتأث هرچند 
 کشیچوب و قطع کارگران روانی سالمت وضعیت بر

 گرفته قرار یموردبررس ایران شمال جنگل در جنگل
 روي بر شغلی استرس اثرهاي از حاکی نتایج و است
 مانندآن  از ناشی پیامدهاي و کارگران ییکارا

 است بوده خواب کمبود و بودنعصبی اضطراب،
)Lotfalian et al., 2014.(  

برداري مکانیزه بودن کار بهرهبا توجه به نیمه
جنگل در ایران نرخ حوادث کار در آن باالست و این 
امر سالمت جسمانی کارگران را در معرض تهدید قرار 

). شرایط خاص Parsakhoo et al., 2017دهد (می
ي شمال ایران (کوهستانی بودن، درختان هاجنگل

 يالهیبه وسرا  ياره موتور) غیره برگ و قطور وپهن
براي قطع درختان تبدیل کرده است. استفاده  بیرقیب

براي قطع درختان همراه با ایجاد خطر  ياره موتوراز 
ی بوده و سالمت او را در موتورچارهبراي کارگر 

اره معرض آسیب قرار داده است. خطرات ناشی از 
ناشی از خود این وسیله، شرایط محیط کار و  يموتور

مختلفی  هايپژوهشموضوع کار (چوب) هستند و در 
). Majnounian et al., 2017است ( قرارگرفته مدنظر

شاخص بسیار  شدهفوتتعداد کارگران زخمی و 
ی نشان خوببهمهمی براي جلوگیري از خطر است و 

که کشورهاي مختلف چه مقدار در فراهم  دهدیم
 اندبودهي کار موفق هاطیمحکردن شرایط ایمنی در 

)Klun and Medved, 2007(بالقوه منبع یک . خطر 
 آسیب معرض در ریسک کهیدرحالاست  رسانبیآس

 ياره موتور لگدزدننند ما خطر یک. است گرفتنقرار
 اقدامات دادن انجام علتبه اما باشد بزرگ است ممکن
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-می کم آن ریسک کنترلی مانند استفاده از ترمز زنجیر،

) 1ارزیابی ریسک شامل سه مرحله اصلی است: ( .شود
در محیط کاري، سازمان کار یا (تعیین پتانسیل خطرات 

ریسک با  محاسبه) 2( خطرات احتمالی خارجی)،
) تعیین 3تعیین فراوانی حادثه و شدت خطر و (

ي کاهش یا حذف خطر. آگاهی از علل هاروش
به استراتژي کاهش و حذف  تواندیمحوادث کاري 

حوادث کمک کرده و عوامل اصلی حوادث را نمایان 
 طوربه. ارزیابی ریسک )Holizki et al., 2015(سازد 

کند که چه خطراتی در محیط وجود تعیین می مندنظام
داشته و احتمال رخ دادن خطر چقدر است و چه 

  آید. به وجودآسیبی و با چه شدتی ممکن است 
Inoue عوامل لیوتحلهیتجز) 1999( همکاران و 

 موردپژوهش ژاپن در را جنگل کار در پذیريریسک
 گرفتن کمدست مانند عواملی که دریافتند و داده قرار

 مشکالت خطر، از سرکارگران کم آگاهی خطر،
 به رسیدن به تمایل مانند( خطر با کارگران رفتاري

 ،)خود دادن خطر معرض در و مشخص تولید مقدار
 عوامل از ریسک ارزیابی در دقت در پوشیچشم
 آنان پژوهش. بود خطر بروز در تأثیرگذار اصلی

 مدیریت از ناظران کم آگاهی که داد نشان چنینهم
 کار ناظران و کارگران بین روابط در بازنگري و ایمنی

 برخوردار باالیی اهمیت از خطر ریسک کاهش در
 در ریسک عوامل ارزیابی Melemez (2015) .است

 در را جنگل برداريبهره در فوت به منجر حوادث
 عوامل که دریافت و داده قرار یموردبررس ترکیه کشور

 در استقرار مانند عواملی کنار در سازمانی و شخصی
 در دقتیبی پرخطر، رفتارهاي انجام خطرناك، موقعیت

 بروز در مهمی نقش کارگران نامناسب انتخاب و کار
. اندداشته جنگل برداريبهره در فوت به منجر حوادث

 نقش جنگل مدیران که داد نشان وي لیوتحلهیتجز
 از تا دارند هاآن آموزش و کارگران انتخاب در مهمی

 را فوت به منجر احتمالی حوادث تعداد طریق این
  .دهند کاهش

بر روي ریسک حوادث و گسترش  پژوهش
مدت کنترل حوادث از اهمیت بسیار یطوالني هابرنامه

حوادث ناشی از کار در  عمدهباالیی برخوردار است. 
که  جنگل منتج از تالقی دو یا چند عامل است

کمک زیادي به  شناسایی و کنترل یا حذف این عوامل
بسیاري نشان  هايپژوهشکند. یمکاهش حوادث کار 

 ياره موتورداده است که قطع درختان با 
 استي جنگل برداربهرهین عملیات ترخطرناك

)Bentley et al., 2005 ،Klun and Medved, 2007 ،
Lindroos and Burström, 2010( اره . قطع درختان با

شود که خطرات زیادي یمدر محیطی انجام  يموتور
 در کار حوادث سال شش در آن وجود دارد. بررسی

 حوادث از درصد 5/17 که است داده نشان نیوزلند
 و قطع عملیات هنگام در کار از دوري به منجر

 بوده لغزیدن و افتادن ،سرخوردن از ناشی زنیسرشاخه
 روزه 2870 کار از دوري موجب نهایت در که است

 است شده سالهشش دوره طول در کارگران

)Standards Association of Australia, 1997(. به-

عالوه، انجام ایمن عملیات قطع درختان نیازمند 
هاي کاري قطع یطمحهاي خاص یسکرمواجهه با 

. بسیاري از خطراتی که کارگران قطع در استدرختان 
تواند براي افرادي که در یمکند یمجنگل را تهدید 

رج از جنگل و در محاوط روستایی و باغی محیط خا
کند، خطرناك یماقدام به قطع درختان  ياره موتوربا 

ین خطرات ترمهمشناسایی  پژوهشاین هدف از باشد. 
هاي ارزیابی ریسک کار با ، شاخصياره موتورکار با 

روش ارزیابی ریسک بر اساس  ارائهو  ياره موتور
  .بودي خطر بندرتبهبراي  شدهنییتعهاي شاخص
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  هاروشمواد و 
  مورد بررسی منطقه
ي حوادث کار در جنگل، هابرگهي مربوط به هاداده

ي هاجنگلناشی از کار در فعالیت قطع درختان در 
ي مدیریت شرکت هاحوزهغرب استان گیالن و در 

ي شد. این پژوهش در آورجمعسهامی جنگل شفارود 
سه مرحله انجام شد. در مرحلۀ اول براي شناسایی 

از  ياره موتورخطرات مربوط به عملیات قطع با 
روش آنالیز ایمنی شغل استفاده شد. آنالیز ایمنی شغل 
شامل بررسی کیفی ایمنی یک شغل معین، روش انجام 

ي خطرناك و هاتیموقعآن شغل، تشخیص خطرات، 
تفکیک اجزاي کاري، تعیین ابزار و خطرات به شبه

ي داراي خطر و هاقسمتي الزم براي هاکنترل
است خالصه کردن و پیگیري نتایج حاصله 

)Mohammadfam, 2009.(  سپس در مرحله دوم
-هاي ارزیابی انجام شد. براي دستشناسایی شاخص

هاي ارزیابی خطرات ناشی از کار با یابی به شاخص
هاي لفی استفاده شد. شاخصاز روش د ياره موتور

 ياره موتوراولیه ارزیابی ریسک خطر در هنگام کار با 
ي حوادث کار در جنگل، مصاحبه هابرگهبا استفاده از 

ي جنگلی و اساتید هاحوزهبا کارگران قطع، مدیران 
ي و براي بندجمعي برداربهرهدانشگاه متخصص 

(جدول کارشناسان ایمنی کار در جنگل فرستاده شد 
1(.  

  
  شونده در این پژوهشسؤالت افراد اطالعات مربوط به تعداد و سطح تحصیال -1ل جدو

Table 1. Information about number and education of Questionable people in this study 

 کارگران قطع  
Felling group  

 جنگلی يهاحوزهمدیران 
Forest watershed managers  

 اساتید جنگل
Forestry professors  

  جنگل کارشناسان بخش ایمنی
Forest Safety Experts  

  تعداد
Number 

10  6  10  6  

  تحصیالت
Education 

  مدرك ابتدایی
Primary school only  

 کارشناس، کارشناسی ارشد
University degree,  

Master’s degree  
  دکتري

Doctorate degree  

  کارشناسی، کارشناسی ارشد
University degree,  
Master’s degree  

  
ي حوادث کار حاوي اطالعاتی در مورد هابرگه

، مشخصات شغلی شخص دهیدحادثهحادثه، عضو 
وقوع حادثه،  نحوه، شرایط محل حادثه، دهیدبیآس

ي بندتیاولوبود. و غیره  دهیدحادثهسطح ایمنی فرد 
نفره از کارشناسان ایمنی  ششها توسط تیمی شاخص

کار در جنگل انجام شد. سپس هر یک از کارشناسان 
ارزیابی مطابق متغیرهاي هاي از شاخص هرکدامبه 

) وزنی 2تعیین وزن هر شاخص (جدول  کالمی براي
  ).,Shahraki and Moradi 2013را اختصاص دادند (

ي خطر با استفاده از روش بندرتبهسوم  مرحلهدر 
یکی از بهترین  ،فازي انجام شد. این مدلتاپسیس 

 Shahrakiشاخصه است (ي چندریگمیتصمي هامدل

and Moradi, 2013( در این روش .m گزینه 
شاخص (معیارها) مورد ارزیابی  n ۀلیوسبه(خطرات) 

بر این مفهوم استوار  فن،. اساس این ردیگیمقرار 
باید کمترین فاصله را با  ،انتخابی نهیگزاست که 

مثبت (بهترین حالت ممکن) و  مطلوب حلراه
منفی (بدترین  مطلوب حلراهبیشترین فاصله را با 

حالت ممکن) داشته باشد. مراحل تاپسیس فازي در 
 آورده شده است. 1شکل 
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  تعیین وزن هر شاخص منظوربهمتغیرهاي کالمی  -2جدول 
Table 2. Verbal variables to determine the weight of each criteria 

)1,1,3( 
  خیلی کم

Very low (VL)  
)1,3,5(  

  کم
Low (L)  

)3,5,7(  
  متوسط

Medium (M)  

)5,7,9(  
  زیاد

High (H)  

)7,9,9(  
  ادیزخیلی 

Very high (VH)  
  

 ایجاد ماتریس تصمیم نظرات افراد -1
1- Aggregate fuzzy decision matrix 

 میتصم سیماتر يسازنرمال -2 

2- Normalized decision matrix 
 يفاز نیوز اسیبدون مق سیماتر جادیا -3 

3- Construct weighted normalized fuzzy decision matrix 
 هامؤلفه يرأ) ی(منف A- يو ضد مطلوب فاز (مثبت) A+ يمشخص کردن مطلوب فاز -4 

4- Identify the positive ideal solution A+(benefits) and negative ideal solution A- 
 يفاز یو مطلوب منف ياز مطلوب مثبت فاز هامؤلفهاز  کیمحاسبه مجموع فواصل هر  -5 

5- Calculate the total distances each option from positive and negative ideal solution 
 مطلوب نهیبه گز دنیرس يبرا ینسب یکینزدمحاسبه شاخص  -6 

6- Culculating Relative proximity index to Ideal Solution 
 هانهیگز يبندرتبه -7

7- Ranking options 
  مراحل تاپسیس فازي -1شکل 

Figure 1. Process of Fuzzy TOPSIS 
  

از  هرکدام ،هاي ارزیابیبا مشخص شدن شاخص
بر ، خطرات را رندهیگمیتصم ينفرششگروه  ءاعضا

این شش شاخص ارزیابی کردند. سپس میانگین  اساس
هاي ارزیابی شاخص درباره رندهیگمیتصمنظرات شش 

ي ریگنیانگیمي خطرات انجام شد. پس از بندرتبهو 
بعدي به  مرحلهماتریس تصمیم حاصل شد. در 

نرمالیزه کردن ماتریس تصمیم پرداخته شد. الزم به 
قطر  ،هاي شرایط توپوگرافییادآوري است که شاخص

 -بودن درخت (قطورخطرناك درجه ،درخت

بودن نامساعد درجه ،گورچه) –متمایل  –ه دیدبیآس
از نوع شاخص سود است زیرا  ،شرایط آب و هوایی

و  ابدییمافزایش  ها عدد ریسکبا افزایش این شاخص
 ،هاي سطح استفاده از وسایل ایمنی شخصیشاخص

مساعد قطع از نوع شاخص زیان  يهافناستفاده از 
ها عدد ریسک زیرا با افزایش این شاخص هستند

سپس ماتریس نرمالیزه وزین تشکیل و  .ابدییمکاهش 
منفی تعیین  مطلوب حلراهمثبت و  مطلوب حلراه

مثبت و  مطلوب حلراههر گزینه از  فاصلهسپس  شد.
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آمد و مقدار شاخص  دستبهمنفی  مطلوب حلراه
محاسبه و  مطلوب نهیگزشباهت براي رسیدن به 

 انجام شد. هانهیگز يبندرتبه

  

  نتایج
خطرات مهم در  ،با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی

 ياره موتورکار قطع درختان در جنگل با استفاده از 
  ).3جدول شناسایی شدند (

  
 ياره موتورقطع با  نتایج آنالیز ایمنی شغلی کار -3جدول 

Table 3. Job safety analysis results of felling with chainsaw 
 ردیف
Row 

 شرح خطر
Hazard description 

 خطرات ناشی از شیب و شرایط نامساعد زمین 1
Hazards due to slope and unstable ground condition 

 خطر سقوط تاج درخت، سرشاخه، شاخه بیوه ساز 2
Falling objects hazard such as top, limbs and widow makers 

 گیاهان سرپا در مسیر جهت افت درخت 3
Standing vegetation in the intended direction of fall 

 درخت پس از افتادن تنهبرگشت به عقب انتهاي  4
Being struck by the butt of the tree 

 ياره موتورلگدزدن  5
Chainsaw Kickback 

 درختان خطرناك 6
Hazardous trees 

 شرایط آب و هوایی نامساعد 7
Bad weather conditions 

 حوادث ناشی از خستگی 8
Fatigue related accident 

 
هاي ارزیابی خطرات در کار شاخص نیترمهم

 قطع درختان در جنگل حاصل از روش دلفی و نتایج
 جدول در ارزیابی هايشاخص به دهی کارشناسانوزن

 مطلوب حلراههر گزینه از  فاصلهسپس  .است آمده 4
آمد و مقدار دستبهمنفی  مطلوب حلراهمثبت و 

). نتایج نهایی 5نزدیکی نسبی محاسبه شد (جدول 
نشان داد که درختان خطرآفرین، برگشت به عقب 

 ياره موتوردرخت پس از افتادن و لگدزدن  تنهانتهاي 
  ).5(جدول  است ياره موتور اترین خطرات کار بمهم
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وزن اختصاص ی و دلفهاي ارزیابی خطرات در کار قطع درختان در جنگل حاصل از روش شاخص نیترمهم -4 جدول
  )دهدینمشاخص را نشان  تیاولوشاخص  شماره( رندهیگمیتصمبه هر شاخص توسط هر  شدهداده

Table 4. The most important criteria for assessing the risks associated with the felling of trees in the 
forest; derived from the Delphi method and Weight assigned to each criterion by each decision maker 

(DM) (The criterion number does not indicate the criterion priority) 
 شماره

 شاخص
Criterion 
number 

 شاخص ارزیابی خطر
Risk assessment 

criteria 

 رندهیگمیتصم
1 

 رندهیگمیتصم
2 

 رندهیگمیتصم
3 

 رندهیگمیتصم
4 

 رندهیگمیتصم
5 

 رندهیگمیتصم
6 

DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 DM6 

1 

 بودن نامساعد درجه
توپوگرافی شرایط  

Degree of 
inappropriate 
topographic 
conditions 

 زیاد
H 

 متوسط
M 

 زیاد
H 

 متوسط
M 

 زیاد
H 

 متوسط
M 

2 

ایل وسسطح استفاده از 
 ایمنی شخصی

Level of use of 
personal safety 

equipment 

 کم
L 

 متوسط
M 

 خیلی زیاد
VH 

 متوسط
M 

 متوسط
M 

 زیاد
H 

 قطر درخت 3
Tree diameter 

 زیاد
H 

 متوسط
M 

 متوسط
M 

 زیاد
H 

 متوسط
M 

 زیاد
H 

4 

خطرناك بودن  درجه
 -درخت (قطور

 - متمایل -دهیدبیآس
 گورچه)

Tree Danger Level 
(Thick-Damaged- 

Lean trees -
Buttress) 

یادز یلیخ  
VH 

 زیاد
H 

 متوسط
M 

 خیلی زیاد
VH 

 یادزخیلی 
VH 

 یادزخیلی 
VH 

5 

نامساعد بودن  درجه
 شرایط آب و هوایی
Degree of bad 

weather conditions 

 متوسط
M 

یادزیلی خ  
VH 

 خیلی زیاد
VH 

 کم
L 

 زیاد
H 

 زیاد
H 

6 

 يهافناستفاده از 
 مساعد قطع

The use of cutting 
techniques 

 کم
L 

 زیاد
H 

 زیاد
H 

 زیاد
H 

 زیاد
H 

 متوسط
M 
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 شاخص نزدیکی نسبی هر خطر -5 جدول  
Table 6. Relative proximity index 

 خطرات
Hazards 

 شاخص نزدیکی نسبی
Relative proximity index 

ديبنرتبه  
Ranking 

 درختان خطرآفرین
Hazardous trees 

0.496 1 

 درخت پس از افتادن تنهبرگشت به عقب انتهاي 
Being struck by the butt of the tree 

0.445 2 

 ياره موتورلگدزدن 
Kickback from the chainsaw 

0.345 3 

 شاخه بیوه ساز -سرشاخه و شاخه -خطر سقوط تاج درخت
Falling objects hazard such as top, limbs and widow makers 

0.337 4 

 خطرات ناشی از شیب و شرایط نامساعد زمین
Unsuitable ground conditions and slope 

0.329 5 

 شرایط آب و هوایی نامساعد
Bad weather conditions 

0.317 6 

 حوادث ناشی از خستگی
Fatigue related accident 

0.306 7 

 گیاهان سرپا در مسیر جهت افت درخت
Standing vegetation in the intended direction of fall 

0.301 8 

  
  بحث

در این پژوهش خطرات ناشی از کار در عملیات قطع 
درخت با استفاده از آنالیز ایمنی شغلی شناسایی شد. 

است ریسک خطر  محاسبه مرحلهشناسایی خطر اولین 
که در  شودیمي مختلفی انجام هاروش بهکه عموماً 

ایمنی شغلی استفاده شد و  زیآنالاین بررسی از روش 
خطرات ناشی از شیب و شرایط نامساعد زمین، سقوط 

ساز، گیاهان تاج درخت، سرشاخه، شاخه، شاخه بیوه
سرپا در مسیر جهت افت درخت، برگشت به عقب 

، ياره موتوردرخت پس از افتادن، لگدزدن  تنهانتهاي 
درختان خطرناك، شرایط آب و هوایی نامساعد، 

تاکنون  حوادث ناشی از خستگی شناسایی شد.
زیادي در علوم جنگل نسبت به شناسایی  پژوهشگران

که از  انددهاقدام کر ي جنگلبرداربهرهخطرات کار در 
همکاران  و Holizkiهاي به پژوهش توانیمآن 

در  )2014و همکاران ( Tsioras) در کانادا، 2015(
 در ترکیه، )2014و همکاران ( Enezکشور اتریش، 

Gerasimov and Sokolov (2014) در روسیه و 
(2010) Lindroos and Burström که  را نام برد

 نیترمهم. اندافتهیدستعموماً به نتایج مشابهی 
دست آمد ي ارزیابی خطر با روش دلفی بههاشاخص

هاي سطح استفاده از وسایل ایمنی شخصی، و شاخص
مساعد قطع، شرایط توپوگرافی،  يهافناستفاده از 

 -دهیدبیآس -بودن درخت (قطورخطرناك درجه
بودن نامساعد درجهگورچه)، قطر درخت و  -متمایل

هاي ارزیابی شاخص عنوانبهشرایط آب و هوایی 
هاي ارزیابی قرار گرفت. تعیین شاخص مدنظرریسک 

مربوط به علوم جنگل کمتر  هايپژوهشخطر در 
 کمدستاست. عواملی مانند  قرارگرفته یموردبررس

گرفتن خطر، آگاهی کم سرکارگران از خطر، مشکالت 
)، عوامل Inoue et al., 1999رفتاري کارگران با خطر (

شخصی و سازمانی، استقرار در موقعیت خطرناك، 
ی در کار و انتخاب دقتیب انجام رفتارهاي پرخطر،
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ترین ) از مهمMelemez, 2015نامناسب کارگران (
 .است شدهیمعرفدر بروز خطر  رگذاریتأثعوامل 

 تنهدرختان خطرآفرین، برگشت به عقب انتهاي 
ترتیب به ياره موتورلگدزدن  درخت پس از افتادن و

) 34/0) و (44/0)، (49/0با شاخص نزدیکی نسبی (
در  ياره موتورحوادث ناشی از کار در  نیترخطرناك

ي غرب استان گیالن شناسایی شدند. تاکنون هاجنگل
ي خطرات ناشی از کار با بندرتبهپژوهشی در ارتباط با 

در دنیا انجام نشده است و این پژوهش  ياره موتور
انجام  هايپژوهش. اندك استاولین کار در این زمینه 

ي هاپروژه شامل موضوعات مرتبط با ارتباطنیدراشده 
بوده است که از  هاروگاهین، تونل و احداث يسدساز

و همکاران  Sayadi هايپژوهشبه  توانیم آن
اشاره کرد.  )2014و همکاران ( Shirali) و 2010(

 جهان مختلف نقاط در برداريبهره حوادث بررسی
 ناشی جنگل در حوادث از بسیاري که است داده نشان

 نسبت تا است الزم بنابراین ،است خطرناك درختان از
. گرفت نظردر را الزم اقدامات درختان نوع این به

 شرایط به خاطر که هستند درختانی خطرآفرین درختان
 ریشه، به فیزیکی صدمۀ و پوسیدگی شاملها آنخاص 

 پتانسیلجهتشان  و تمایلخاطر به و شاخه و ساقه تنه،
 درختان وجود .هستند دارا را کارگران به آسیب

 براي آشکاري مشکالت جنگلی تودة هر در خطرناك
 ناشی از آن يهانهیهز و انجام نحوة برداري،ایمنی بهره

 قطع عملیات بودن دستی به توجه با. کرد خواهد ایجاد
دارها گذاري خشکهایران و نشانه شمال يهاجنگل در

 گروه براي خطرات ناشی از آن و و درختان خطرناك
 نوع این با مقابله يهاروش معرفی و شناسایی قطع،

 این از ناشی صدمات کاهش در تواندیم درختان
 کارگران دیگر و قطع گروه اعضاي براي درختان
  .باشد مفید جنگل

برگشت به عقب انتهاي تنۀ درخت پس از افتادن 
 کهیهنگامیکی از پیامدهاي قطع نادرست است. 

یمافتادن به زمین برخورد  لحظهدر  شدهقطعدرخت 
با نیروي زیادي به عقب حرکت کند. در  تواندیم کند

به استفاده از فنون قطع  منابع مربوط به ارگونومی قطع
صحیح درخت براي کاهش و یا حذف این خطرات 

توصیه شده  نیچنهم). ILO, 2005شده است (اشاره
سیر افت است تا در هنگام افتادن درخت در امتداد م

زنی در از دهانۀ بن ترنییپاي بربنفرار نکنیم. استقرار 
زنی سنتی و معکوس احتمال بروز این ي بنهابرش

 حرکتعنوان به اره لگدزدن .دهدیمخطر را افزایش 
یم ياره موتور غهیت انتظار رقابلیغ و سریع و ناگهانی

 این علل شود. جدي حوادثی بروز سبب تواند
شروع  مانند مواردي شامل و بوده متفاوتالعمل عکس

، برخورد نوك اره به موانع، ياره موتورنامناسب کار با 
 ناشی . حوادثاستاجسام و شکاف برش قبلی و ... 

اره  در زنجیر ترمز تعبیۀ با توانیم را لگدزدن از
 يهااره از استفاده با و Axelsson )1998( يموتور
و همکاران  Bentleyلگدزدن  ضد وسایل داراي

 درخت، تاج سقوط خطر. داد ) کاهش2005(
 درختان در سازبیوه شاخه و شاخه سرشاخه،

 Sygnatur (1998). است بسیار مهم شده گذارينشانه
 از یکی را سازبیوه يهاشاخه خود پژوهش در هم

 دانسته قطع عملیات انجام از ناشی خطرات نیترمهم
یم مرگ کام به را زیادي کارگران سالیانه هر که است

 هايشاخه افتادن محوطه داخل الزم است تا در. فرستد
 اتصال مانند شرایطی. نشود انجام قطع کار ساز، بیوه
 بودن معلق دیگر، درختان با شاخه یا تنه محل در

 و...)  و پیچک ازملک، مانند( اتصال به گیاهان درخت،
 در افتادهي دارهاخشکه و ترکوچک درختان وجود
 و شیب. کنندمی خطر ایجاد قطع عملیات هنگام
 بر رگذاریتأث عوامل نیترمهم از زمین نامساعد شرایط
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 روي بر درختی اگراست.  جنگل در کار حوادث روي
 یا و ايصخره و بزرگ يهاسنگ دیگر، درختی کندة
 خطر ایجاد موجب است ممکن بیافتد ناهموار زمین
یپست با و وخمچیپرپ مسیرهاي در حرکت. شود
 بودنمرطوب و خیس آشکار، و پنهان يهايوبلند
 موانع و راشکوبیز و مقطوعات مازاد وجود خاك،
 روي پیش مشکالت نیترمهم از زمین روي بر دیگر

 مسیرهاي روي بر تردد هنگام در جنگل کارگران
این  و است کوهستانی مناطق در خصوصبه جنگلی

 Melemez (2015)، Enezهاي پژوهش در موضوعات
) و 2014همکاران ( و Tsioras، )2014و همکاران (

Potočnik توصیه و شودیم دیده )2009همکاران ( و 
 بر تردد از ناشی حوادث کاهش براي تا است شده
. شود استفاده میخیته يهاکفش از مذکور اراضی روي

 جنگلی اراضی در کار حوادث نیترمهمیکی از 
 ،دنیخطر لغز زمین نامساعد شرایط با کوهستانی

است  کارگران پاي مچ پیچیدن وسرخوردن  افتادن،
)Standards Association of Australia, 1997( .

صورت به میخیته هايچکمه این از استفاده امروزه
 استقبال مورد ي نیوزلندهاجنگل در ايگسترده
 آن از که کارگرانی بیشتر و است گرفته قرار کارگران
 هايداده و دارند آن از کاملی رضایت کنندمی استفاده
 مربوط صدمات در دارمعنی کاهش کار حوادث مربوط

 در شاغل کارگران و جنگلبانان بین سرخوردن به
 ).Bentley et al., 2005( است داده نشان را جنگل
 برف، بارندگی، شامل نامساعد هوایی و آب شرایط
است  جنگل محیط در هوا گرماي و سرما باد، وزش

 تولید کاهش ضمن محیط رطوبت با تلفیق در که
 در خطر بروز احتمال تواندیم قطع، کاري يهاگروه
 موضوع. دهد افزایش را قطع عملیات انجام هنگام

-پژوهش در که است موضوعاتی ازوهوا آب تغییرات

 موردتوجه جنگل در کار ارگونومی به مربوط هاي

 حادثه بروز و خطر ایجاد در آن نقش و است بوده
 قطع عملیات انجام که جایی تا است شده اثبات

 متوقف نامساعد هوایی و آب شرایط در درختان
 پژوهش در )1993همکاران ( و Slappendel. دشویم

 کاهش در نامساعد هوایی و آب شرایط نقش به خود
 ياره موتور با درخت قطع عملیات توقف و تولید
 نیرو نداشتن احساس نوعی خستگیاند. دهکر اشاره
 اختالالت همراه با عدم تمرکز و عموماً  و است

 که دشویم حادثه بروز موجب عضالنی-اسکلتی
. شودیم ظاهر مزمن و حاد صورت دو به عموماً

 عوامل از ترکیبی که است پیچیده مفهومی خستگی
 خستگی. ردیگیم بر در را یشناختروان و فیزیولوژیک

 خستگی و عضالنی خستگی نوع دو به توانیم را
 موضوع به هايپژوهشبرخی . کرد يبندطبقه ذهنی

 فوق کالسۀ دو درکار  حوادث بر آن نقش و خستگی
 ,Grzywiński et al,.2010 ،Gallis( انددهکر اشاره

 از درخت افت جهت مسیر در سرپا گیاهان .)2006
 و تولید ییکارا روي براي توانندیم که هستند عواملی
. باشند رگذاریتأث قطع کارگران ایمنی و سالمت
 در کمتر درختان افت مسیر در گیاهان موضوع
 درخت قطع ارگونومی به مربوط هايپژوهش

 این در اندکی اطالعات و است گرفته قرار یموردبررس
) و 2005و همکاران ( Bentley کارهاي در ارتباط

Tsioras ) این و شودمی ) دیده2014و همکاران 
 خطر ایجاد در سرپا گیاهان نقش بر هم هايپژوهش

  اند.اشاره کرده درختان قطع عملیات هنگام در
  کلی يریگجهینت

استفاده از آنالیز ایمنی شغلی و روش دلفی و با توجه 
ي حوادث کار هابرگهاز  شدهيآورجمعبه اطالعات 

گیالن ي غرب استان هاجنگلناشی از عملیات قطع در 
، برگشت به عقب نیخطرآفر درختان که نشان داد

 ياره موتور لگدزدنانتهاي تنۀ درخت پس از افتادن و 
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 به مربوط خطرات بین در ریسک خطر باالترین از
هستند. با شناخت  برخوردار درخت قطع عملیات

توان نسبت به حذف، بندي آن میسطح خطر و رتبه
هاي مهندسی کنترلبردن  کاربهجایگزین، جداسازي و 

یدرصورتنسبت به کاهش ریسک خطرات اقدام کرد. 
توان با استفاده از هنوز احتمال خطر وجود دارد می که

ي کاري و انجام هاچرخشهاي مدیریتی مانند کنترل
کاهش داد. دیگر  بازهمکارِ گروهی احتمال خطر را 

بردن وسایل ایمنی  به کارمانده را با هاي باقیریسک
توان کاهش داد. البته باید توجه داشت که شخصی می
هاي اجرایی و استفاده از وسایل ایمنی تأثیر کنترل

شخصی مبتنی بر رفتار و نظارت انسانی است و عدم 
به تواند حداقل کاهش ریسک خطر را کاربرد آن می

تواند داشته باشد. ترکیبی از اقدامات کنترلی می دنبال

راي مدیریت ریسک خطرات عملیات قطع مناسب ب
هاي کنترل انتخابی باشد. باید در نظر داشت که روش

نیاورد. باید دقت  به وجودجدید، خطر جدیدي را 
در این پژوهش  ذکرشدهکرد تا توجه به خطرات 

موجب غفلت و فراموشی دیگر خطرات نشده و 
ناخواسته این امر سبب افزایش حوادث کار در جنگل 

 براي آن مکرر تکرار و متمرکز آموزشی نشود. اقدامات
 و ایمنی تجهیزات از استفاده متخصص و کارگران
تواند در این راه تأثیرگذار باشد. کار می دهیسازمان

حوادث کار در  مدیریت باید توجه داشت که کیفیت
 لیوتحلهیتجز و آمار آوريجمع طریق از تنها جنگل

 هاییپژوهشاست. نتایج چنین  ممکن آن انهیسال
متخصصین  مورداستفادهعنوان راهنماي کلی تواند بهمی

  .ایمنی کار در جنگل قرار گیرد
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Abstract 
Management of the risks arising from working with a chainsaw depends on the assessment of its risks. 
There is still no suitable method for evaluating the risk of work with this device. Generally, the risks 
of working with chainsaw are presented without rating . This study was designed to rank the dangers of 
working with this device. For investigation of dangers related to chainsaw during tree felling Job 
safety analysis was used. During these phase, comment of chainsaw men, felling operation 
supervisors, harvesting experts, and Work safety specialists working in forestry plan in Caspian forest 
were used. Then, the risk assessment criteria were investigated by Delphi method with help of felling 
workers, forest watershed managers, forestry specialist, and university professors. Results were 
concluded by forest safety experts. Finally, the risk ranking was done using the Fuzzy Topsis method. 
Risk assessment criteria were obtained using the Delphi method. Ranking of hazards with Fuzzy 
Topsis was determined. The results of this study showed that the dangerous trees, butt log and 
chainsaw kickback are the most important risks of chainsaw operation. This study enhanced the ability 
of risk detection of felling operation with chainsaw and correct risk assessment criteria identification 
with ranking of felling hazards. The final analysis resulted in rating the dangers of working with this 
device that it can reduce the incidents caused by working with this device by compiling the 
appropriate safety instructions. 

Keywords: Chainsaw, Delphi method, Fuzzy Topsis, Job safety analysis, Risk assessment. 
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