فصلنامه مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال پنجم ،شماره ( 9پیاپی ،)81 :زمستان 8911

ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه زیستمحیطی شرکت پروفیل حدید
الرستان با تکیه بر آلودگی صدا با استفاده از روش ویلیام فاین و AHP

یعقوب آشنا ،*1مریم کامیاب ،2ابوطالب

زاهدی3

تاریخ دریافت1066/60/31 :
تاریخ پذیرش1066/60/16 :
کد مقاله14001 :

چکـیده
آلودگی صدای ناشی از کارخانهها صنعتی یکی از معضالت زیستمحیطی است که کاهش ریسک و اثرات سوء آن نیازمند
استفاده از برنامههای مدیریت و پایش ریسک زیستمحیطی منسجم با استفاده از روشهای ارزیابی استاندارد است .در
این مطالعه نمونه موردمطالعه که شرکت پروفیل حدید الرستان است ،سعی شد تا با بهرهگیری از روش ویلیام فاین و
 AHPبه پایش ریسک و ارایه برنامه مدیریتی ریسک زیستمحیطی (آلودگی صدا) ناشی از این کارخانه اقدام گردد .پس
از گردآوری دادهها از طریق مصاحبه ،اطالعات در محیط تصمیمگیری چند معیاره و به کمک روش دلفی و با استفاده از
نرمافزار آماری  Expert choiceمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد دامنه تراز فشار صدای مناطق دارای
آلودگی از  90دسیبل برای ایستگاه خط تراشکاری  A4تا  114دسیبل برای ایستگاه کارگاه سیم بود که اغلب این
ریسکها در سطح متوسط به باال میباشد .بنابر نتایج مدل تصمیمگیری دلفی مشخص شد که معیار "هزینه
سرمایهگذاری اولیه" با وزن نسبی  6/130مناسبترین معیار جهت انتخاب بهترین روش کنترل آلودگی صدا بود ،و معیار
"بهروز بودن روش" با وزن نسبی  ، 6/610آخرین اولویت را به خود اختصاص داد .بنابراین به نظر میرسد که این شرکت
با بهرهگیری از روش ارزیابی ریسک ویلیام فاین و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPبتواند ریسک زیستمحیطی
آلودگی صدا در این شرکت را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
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پیشرفت روزافزون صنایع و ایجاد محیطهای کاری جدید ،نیاز به ارتقاء سطح ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث را افزایش داده
است .به منظور پیشگیری از بروز اینگونه حوادث ،ارزیابی و مدیریت ریسکهای زیستمحیطی به امری الزامی بدل شده است .در
محیط های صنعتی عوامل زیان آور متعددی وجود دارد .صدا یکی از مهم ترین عوامل زیان آور محیط کار و فراگیرترین عامل
فیزیکی تهدید کننده ی سالمت شاغلین است( .دکتر رستم گلمحمدی و همکاران)1390 ،
در مورد صداهایی که در کارخانجات تولید می شود ،مشکل اصلی ناراحتی و اعتراض کارگران نیست بلکه مشکل ،اثرات سوء
آن بر اعصاب و روان ،سیستم قلب و عروق و به ویژه دستگاه شنوایی است( .رویا بهزادی ،محمد رضوانی )1:1303 ،کنترل صدا در
صنعت و برنامه حفاظت شنوایی به منظور جلوگیری از کاهش شنوایی کارگرانی است که در تماس مداوم با صدای محیط کار می
باشد .حفاظت کارگران ،موضوع برنامههای حفاظت شنوایی می باشد و برنامه های موفق در این رابطه ،کارگران را از خطر افت
شنوایی و کارفرمایان را از پرداخت خسارات سنگین حفظ می کند.
طبق بررسی های انجام شده ،در کشورهای در حال توسعه نگرانی بیشتری در مورد شدت مواجهه ی صدای صنعتی و
پیامدهای ناشی از آن وجود دارد )1090،Noweir( .لذا ،از آنجا که بحث ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه های زیستمحیطی
آلودگی صدای ناشی از شرکت ها و کارخانجاتف یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران
میباشد و اهدافی چون حفظ جنبه های سالمت کارگران و کاهش پیامد های سوء زیستمحیطی را دنبال می کند؛
لذا با توجه به اهمیت موضوع ،کنترل صدای محیط کار یک مسئله ی مورد توجه بوده و ضروری است با اجرای روشهای
کنترلی مناسب به ترازهای منطبق با استاندارد برسد .از طرفی امکان مالی اجرای تمام روشهای کنترل صدا در یک بخش وجود
ندارد ،بنابراین ترتیب اجرای این پروژه ها بسیار مهم میباشد .یکی از گزینه هایی که می تواند در این راستا نقش به سزایی ایفا
نماید ،استفاده از روشهای تصمیمگیری در اولویت بندی راه های کنترل صدا میباشد(.محبوبه اسحاقی و همکاران )1301 ،که
موجب کاهش سطح ریسک در راستای حفظ منابع انسانی و افزایش بهره وری کارخانه و نیز کاهش غرامت ها و زیان های ناشی
از آلودگی صدا می شود.
مقاله ی حاضر از نوع توصیفی -مقطعی است که با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه های زیستمحیطی شرکت پروفیل
حدید الرستان با تکیه بر آلودگی صدا با استفاده از روش ویلیام فاین و  AHPانجام گرفت .همچنین ،این مقاله از نظر ماهیت نیز
دارای رویکرد تحلیلی بوده و جنبه کاربردی دارد.
روشهای تصمیمگیری چند معیاره یکی از مطمئن ترین روشهای علمی و مدیریتی تصمیمگیری بوده و با استفاده از آن می
توان تصمیمات علمی تر را اتخاد نمود( .دکتر سید حسن قدسی پور ) 93-94 :1309،اساس روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی بر
مقایسه های زوجی معیارها استوار است .این فرآیند به ندرت به تنهایی به کار می رود و به همراه یا در حمایت از روشهای دیگر
می تواند مورد استفاده قرار گیرد)44-901 ،06-133 :1000، Luis G Vargas،Thomas L.Satty( .
داده های اولیه این تحقیق با استفاده از روش زمینه یابی -پیمایشی و مطالعات میدانی بدست آمد .در این نوع روش گردآوری
با حضور مستقیم و فعال در محل موردمطالعه می توان با دیدگاه پس رویدادی عوامل موثر در پیدایش یک موضوع را بررسی کرد.
و بر اساس مستندات ،مشاهدات و بررسی های اولیه و چک لیست های مربوط به خطرات موجود در محیط کارخانه گردآوری و
ثبت گردید ،و در نهایت در اولویت ارزیابی قرار گرفت .همچنین ،از کاربرگ های روش  William Fineبرای تکمیل اطالعات
مشاهده شده استفاده گردید .برای اندازه گیری های بعدی از پرسشنامه ماتریس زوجی  AHPبرای انتخاب گزینه ها نسبت به هر
معیار؛ پرسشنامه ماتریس زوجی  AHPبرای معیارهای انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا؛ پرسشنامه تعیین روشهای
کنترلی مناسب د ر کاهش و یا حذف آلودگی صدا؛ پرسشنامه مقدماتی نظرسنجی از خبرگان در خصوص تعیین روشهای مناسب
کنترل آلودگی صدا و از پرسشنامه تعیین معیارها ،جهت انتخاب روشهای کنترلی کاهش و یا حذف آلودگی صدا استفاده گردید .در
نهایت از طریق نرمافزار  Expert Choiceوزن نسبی برای کلیه ماتریسها محاسبه شد و در نهایت با توجه به وزن نهایی به
دست آمده توسط نرمافزار اهمیت و اولویت روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا کارخانه پروفیل حدید الرستان مشخص شد و
همچنین اهمیت معیارهای مربوط به هر روش به ترتیب اولویت نیز تعیین گردید .و به کمک این نرم افزار بهترین روش کنترل
آلودگی صدا انتخاب و جهت بکارگیری به مدیریت پیشنهاد شد .عالوه بر نرم افزار فوق ،از نرم افزار  EXCELنیز در زمینه تجزیه
و تحلیل اطالعات درج شده در کاربرگ ها استفاده شد.

 -2مواد و روش ها
در این مقاله شرکت موردمطالعه پروفیل حدید الرستان بوده است که پژوهشگر با استفاده از روش نمونه گیری آسان مبتنی بر
هدف (هدفمند) به جمع آوری داده ها اقدام نمود .بدین ترتیب که داده های اولیه مورد نیاز در این تحقیق با استفاده فنون مصاحبه،
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مشاهده مستقیم و ارزیابی میدانی گردآوری و در چک لیست های مربوط به خطرات موجود در محیط کارخانه ثبت گردید ،و از
کاربرگ های روش  William Fineبرای تکمیل اطالعات مشاهده شده استفاده گردید .همچنین ،برای اندازه گیری های بعدی
از پرسشنامه ماتریس زوجی  AHPبرای انتخاب گزینه ها نسبت به هر معیار؛ پرسشنامه ماتریس زوجی  AHPبرای معیارهای
انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا؛ پرسشنامه تعیین روشهای کنترلی مناسب در کاهش و یا حذف آلودگی صدا؛
پرسشنامه مقدماتی نظرسنجی از خبرگان در خصوص تعیین روشهای مناسب کنترل آلودگی صدا و از پرسشنامه تعیین معیارها،
جهت انتخاب روشهای کنترلی کاهش و یا حذف آلودگی صدا استفاده گردید.
پس از گردآوری داده ها به روش مشاهده یک به یک ،مصاحبه با مسئولین ،کارگران و متخصصین واحد ،در نهایت فراوانی
خطرات موجود در کارخانه و مدیریت خطرات شناسایی شده با استفاده از روشهای ارزیابی ریسک ویلیام فاین ،فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی ( )AHPو به کمک روش دلفی انجام گرفت .
براساس سوابق موجود و نتایج حاصل از پرسش نامه مقدماتی ،با بهرهگیری از روش ویلیام فاین محاسبه و ارزیابی ریسک
انجام گرفت و با تعیین میزان مواجهه با عامل خطر ،امکان شناسایی نقاط پرخطر و آسیب های احتمالی آینده را فراهم
نم ود.همچنین ،جهت تحلیل اطالعات مربوط به اندازه گیری های شدت صدا در کارخانه پروفیل حدید الرستان ،نتایج اندازه
گیرهای صداسنجی جمع آوری گردید و برحسب استاندارد صدای محیط کار ،صداهای غیر مجاز و آسیب رسان شناسایی و از بین
تمامی ایستگاه های اندازه گیری شده ،نقاطی از شرکت که از لحاظ سر و صدا دارای صدایی باالتر از  04دسیبل بود ،مشخص
گردید .سپس جهت ارزیابی ریسک صدا در مناطق دارای سرو صدای بیش از حد مجاز با استفاده از روش ویلیام فاین با بهرهگیری
از نظرات  16نفر کارشناس زبده در این زمینه ماتریس های شدت پیامد خطر ،احتمال وقوع خطر ،میزان مواجهه خطر بطور جداگانه
بر اساس حدود تعیین شده در جداول روش ویلیام فاین نمره دهی شد و در نهایت میانگین نظرات به عنوان نمره پذیرفته شده در
جدول نهایی آورده شد.
بر اساس سوابق موجود  14معیار جهت انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا شناسایی شد که با استفاده از روش
دلفی ،و بر اساس نظر  14نفر از کارشناسان خبره در این زمینه تنها معیار های دارای انحراف معیار کمتر از یک در مقیاس لیکرت
بعنوان معیارهای قابل قبول در انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا کارخانه پروفیل حدید الرستان در نظر گرفته شدند.
به منظور تعیین روشهای کلی کاهش و کنترل صدا در کارخانه پروفیل حدید الرستان عالوه بر مطالعه سوابق موجود،
پرسشنامه مقدماتی در اختیار  14نفر متخصص در این زمینه قرار داده شد و در نهایت روشهای کلی کاهش و کنترل صدا در
کارخانه پروفیل حدید الرستان بدست آمد .سپس روشهای نهایی کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه پروفیل حدید الرستان
از طریق روش دلفی (با بهرهگیری از نظرات  14نفر متخصص در این زمینه) تعیین شد .پس از بدست آمدن روشهای کنترلی
نهایی ،مجدداً با استفاده از روش دلفی معیار سازی متناسب با گزینه های نهایی بدست آمده انجام شد.
روش  AHPیکی از معروف ترین فنون تصمیمگیری چند منظوره است .این روش هنگامی که عمل تصمیمگیری با چند
گزینه رقیب و معیار تصمیمگیری روبرو است میتواند مورد استفاده قرار گیرد .فرایند  AHPترکیب معیارهای کیفی همراه با
معیارهای کمی را بهطور هم زمان امکانپذیر میسازد .اساس روش  AHPبر مقایسههای زوجی معیارها استوار است برای چنین
مقایسهای نیاز به طراحی پرسشنامههایی است این امر به تصمیمگیرنده این امکان را میدهد که فارغ از هرگونه نفوذ خارجی تنها
روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمرکز کند .عالوه بر این مقایسه زوجی ،به دلیل اینکه پاسخدهنده فقط دو عامل را نسبت به هم
می سنجد و به عوامل دیگر توجه ندارد ،اطالعات ارزشمندی را برای مسئله مورد بررسی فراهم میآورد و فرایند تصمیمگیری را
منطقی میسازد.
پس از تعیین و غربالگری معیارها و همچنین روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه پروفیل حدید الرستان ،در این
مرحله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاز طریق نرمافزار Expert choiceبه مقایسه زوجی هر گزینه به همراه
معیارهای آن پرداخته شد .بر این اساس در این پژوهش برای اولویتبند یروسه ای کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه پروفیل
حدید الرستان ارجحیت یا مطلوبیت یک پارامتر نسبت به پارامتر دیگر مطابق امتیاز دهی گردید.
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جدول  :1نمونه پرسشنامه ماتريس زوجي  AHPبرای معیارهای انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگي صدا در
کارخانه پروفیل حديد الرستان

هزینه سرمایهگذاری اولیه

هزینه اجرا و نگهداری روش

قابلیت بکارگیری روش

کارایی ( میزان کاهش صدا)

سهولت استفاده از روش

میزان ایمن بودن روش

بهروز بودن روش
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هزینه سرمایهگذاری اولیه
هزینه اجرا و نگهداری روش
قابلیت بکارگیری روش
کارایی (میزان کاهش صدا)
سهولت استفاده از روش
میزان ایمن بودن روش
بهروز بودن روش
میزان رضایتمندی از بکار گیری روش

میزان رضایتمندی از بکار گیری روش
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جدول  :2نمونه پرسشنامه ماتريس زوجي  AHPبرای گزينه ها نسبت به هر معیار
A
B
C
D
E
F
G
H
I

A
1

C

B

E

D

G

F

H

I

1
1
1
1
1
1
1
1

سپس برای مقایسات زوجی  0نوع پرسشنامه طراحی گردید و در اختیار  14نفر از کارشناسان مربوطه قرار گرفت .در یکی از
این پرسشنامهها به مقایسه زوجی معیار های انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا درکارخانه پروفیل حدید الرستان
پرداخته شد و در پرسشنامههای دیگر به بررسی و مقایسه زوجی (ماتریسهای زوجی) گزینه های مربوط به هر معیار و ارجحیت
آنها نسبت به هم پرداخته شد.
ماتریسهای زوجی پرسشنامههای فوقالذکر به این صورت تکمیل گردید که ترجیح هر معیار بر خودش برابر  1در نظر گرفته
شده است و ترجیح هر معیار به معیار دیگر بر اساس جدول ارجحیت به شکل زیر تکمیل گردید .اگر معیار  Aبه معیار ( Bسطر به
ستون) بر فرض دادههای ترجیح برابر  1باشد ،ترجیح  Bبر  Aبرابر یک دوم خواهد بود پس ماتریس به صورت زیر تکمیل
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بر همین اساس  0جدول ماتریس زوجی طراحی شده با روش فوقالذکر توسط  14نفر کارشناسان تکمیل گردید .با در نظر
گرفتن وزن یکسان در مورد هر یک از کارشناسان شرکت کننده در نظر سنجی از نقطه نظر تیم تحقیقاتی حاضر ،بعد از تهیه جدول
های مقایسه ای برای ترکیب جدول های مقایسه ای کلیه پرسشنامه ها ،از میانگین هندسی استفاده شد .فرض کنید مولفه
𝑘𝑗𝑖𝑎مربوط به شخص  kام برای مقایسه سیستم  iبه  jاست ،بنابراین میانگین هندسی برای تمامی مولفه های مولفه های متناظر
به صورت زیر محاسبه می گردد:
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بنابراین ماتریسهای تکمیل شده در مرحله قبل به محیط نرمافزار وارد گردید تا ضریب ناسازگاری هر ماتریس مشخص
گردد.در این مرحله از نرمافزار  Expert choiceجهت تجزیه و تحلیل و آنالیز معیارها استفاده گردید این نرمافزار یکی از
نرمافزارهای قوی و قابل اعتماد برای ارزیابی چند معیاره میباشد که دارای قابلیتهای فراوانی نظیر محاسبه ضریب ناسازگاری و
محاسبه وزن نسبی و وزن نهایی گزینه ها ست.

شكل  :1نمونه ای از پنجره مقايسه گزينه ها نسبت به معیار سهولت استفاده از روش در نرمافزار Expert Choice

 -3یافته ها
یافته ها حاکی از آن است که" ،معیار هزینه سرمایهگذاری اولیه" با وزن نسبی  6/130مناسبترین معیار از نظر کلیه جنبه
های اقتصادی ،فنی ،مهندسی و محیط زیستی جهت انتخاب بهترین روش کنترل آلودگی صدا در شرکت پروفیل حدید الرستان
است .و سایر روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه ی مذکور به ترتیب "روش کنترل زمان مواجهه فردی با سر و
صدا" با وزن نهایی  6/110و "زوش های استفاده از حفاظ های شخصی گوش" با وزن نهایی  6/110در رتبه ی سوم مناسبترین
روش ها از نظر کلیه جنبه های اقتصادی ،فنی ،مهندسی و محیط زیستی قرار دارد .بنابراین ،می توان گفت که روش ایزوله کردن
کارکنان با استفاده از وسایل حفاظت فردی نمی تواند در رتبه نخست روش موثری برای کاهش مواجهه ی افراد با آلودگی صوتی
باشد و تنها در سطوح پایین قابلیت کنترل و کاهش آلودگی صدا را دارد.
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 -4نتیجه گیری
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بنابر نتایج این پژوهش غالب ایستگاه های شناسایی شده در شرکت پروفیل حدید الرستان دارای تراز فشار باالتر از حد
استاندارد هستند و از سطوح متوسط تا باالیی از آلودگی صدا برخوردارند .نتایج حاصل از روش ویلیام فاین حاکی از این بود که
ایستگاه های شغلی کارگاه سیم ،سالن تولید پروفیل ،اره آتشین ،تراشکاری  A2و نوار بری به ترتیب در اولویت باالیی از
ریسکهای بهداشتی و زیستمحیطی قرار دارند و اصالحات فوری برای کنترل خطر در این ایستگاه های شغلی مورد نیاز است .و
حتی امکان نیاز توقف فعالیت واحد تحت بررسی وجود دارد .اما در یستگاه های شغلی تراشکاری  ،A1تراشکاری  A3و تراشکاری
 A4سطح متوسطی از ریسک به چشم می خورد که نیازمند است در این دو ایسگاه در اسرع وقت اقدامات الزم به انجام رسد.
همچنین ،نتایج این بررسی نشان داد که معیار هزینه سرمایهگذاری اولیه بهترین معیار تصمیمگیری برای تعیین توانایی شرکت
در عملیاتی کردن برنامههای کنترل و کاهش ریسک آلودگی صدا است .و از بین روشهای کنترلی پیشنهادی در این مطالعه،
روش کنترل زمان مواجهه فردی با سرو صدا یا کنترل در منبع ایجاد آلودگی ،می تواند بهترین روش برای کنترل و کاهش آلودگی
صدا در شرکت پروفیل حدید الرستان باشد که روش ارزیابی ریسک ویلیام فاین و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبه کمک
مدل تصمیمگیری دلفی بهترین انتخاب را در این زمینه فراهم می کند .در واقع می توان استنباط نمود که با استفاده از روش
ارزیابی ریسک ویلیام فاین و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPمی توان بهترین معیار تصمیمگیری و بهترین روش کنترل
ریسک را برای کنترل و کاهش آلودگی صدا در شرکت موردمطالعه انتخاب نمود که در نهایت در برنامه یاد شده معیارهای
پیشنهادی زیر به دست آمد:
 .1بازدید مداوم و انجام تعمیرات اساسی و دقیق که از احتمال خرابی تجهیزات جلوگیری نماید.
 .1رعایت اصول ایمنی کار و استفاده از محافظ گوش ایمن توسط کارکنان.
 .3برقراری آموزش ایمنی و بهداشت اختصاصی جهت پرسنل با توجه به خطرات شغلی که با آن سر و کار دارند.
 .0عالمتگذاری ایمنی در سطح کلیه مناطق دارای آلودگی صدای غیر مجاز.
 .4تدوین استانداردها و دستورالعمل های ایمنی و اجرای آنها در زمینه :لوازم حفاظت فردی ،نحوه کار با تجهیزات و نصب
تابلوهای هشدار دهنده.
 .0تعیین نیازهای آموزشی و اجرای دوره های ایمنی و بهداشت اختصاصی جهت کارکنان با توجه به خطرات آلودگی صدا
 .0برقراری سیستم توصیه و هشدارهای ایمنی جهت تعیین نحوه صدور هشدار ایمنی در موارد مهم.
 .9تأمین وسایل حفاظت فردی متناسب با میزان آلودگی صدا و خطرات آن.
 .0بازرسی و نظارت بر انجام فعالیت ها در کلیه واحدها.
 .16نظارت بر رفتار فردی کارکنان هنگام کار.
 .11اجرای دوره های آموزش ایمنی و بهداشت عمومی کلیه پرسنل شرکت و پیمانکاران.
 .11برگزاری دوره آموزشی بصورت متناوب با سطوح مختلف پرسنل
 .13تدوین برنامه واکنش در وضعیت اضطراری ایمنی.
 .10استفاده از حفاظ های جاذب صوت در تجهیزات پر سر و صدا.
 .14عدم جداسازی عایق صوتی تجهیزات و ماشین آالت و دقت در نصب مجدد آنها پس از اتمام عملیات تعمیراتی.
 .10رعایت فوندانسیون صحیح.
 .10ایزوالسیون صوتی اتاق کنترل و استفاده از شیشه های دو جداره.
 .19استفاده از پایه های االستیک جهت استقرار ماشین آالت به منظور جلوگیری از انتقال و ارتعاش ناشی از عملکرد ماشین به
محیط.
 .10بکارگیری مواد میرا کننده ارتعاش در زیر تجهیزات و ماشین آالت جهت جلوگیری از انتقال صدا و ارتعاش آنها به زمین و
سایر تجهیزات.
 .16اطمینان از بکارگیری روشهای کنترل صدا در تجهیزات خریداری شده مانند عایق بندی صوتی بدنه.
 .11استفاده از کاله های حفاظتی جهت جلوگیری از انتقال و هدایت صدا از طریق هدایت استخوانی.
 .11در اولویت قرار دادن برنامههای کنترل در منبع.
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