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 چکيده
 ايمني حفظ و ارتقایالمللي بين كشتيراني خطوط و هاكاال صاحبانبرای  ،كنندايفا مي هاكشوررنگي در اقتصاد نقش پراز آنجا كه بنادر 

های پايانه ويژهه ب های نگهداری كاالپايانه. داردعنوان مقصد ورودی كاال و شناور ه انتخاب آن بندر ب درزيادی  اهميت بسيار يك بندر

جهت  ياقدامات مناسب كه الزم است شوندمحسوب مي پرخطر بنادرای هنكانو از يکي دليل تعداد زياد و شدت باالی حوادث،ه ب ،كانتينری

های عملياتي موجود در ارزيابي ريسكبرای مناسب  يانتخاب روشيستم مديريت ايمني، مهم در س عوامليکي از  .انجام گيردايمني آنها  ارتقای

استاندارد و كه روشي   Port and Harbor Risk Assessment Base on Matrix در اين پژوهش از روش .های كانتينری استپايانه

  شد.استفاده  ،استها المللي و متناسب با مختصات كار و عمليات در بنادر و لنگرگاهبين

اند قبولاز محدوده قابلهای باالتر تينری از منظر انساني دارای ريسكهای اجرايي موجود در پايانه های كانعمده فعاليتشد بيني ميپيش

های از ريسك %75بيش از  روشن شدتحقيق  انجامپس از . اهش دادكقبول تا حد قابلها ميزان اين ريسك ،لزامات قانونيبا اجرای ا توانميو 

 هایروشكه پس از اعمال الزامات قانوني و  باشندميقبول باالتر از محدوده قابل (1ريسك) مطالعهي موجود در پايانه كانتينری موردانسان

 رسيد. قبول تر از محدوده قابلبه پائين %100( به ميزان 2ريسك) مهندسي ايمني، ريسك های موجود مديريتي و

 P & HRAM.  و  ، مديريت ايمنيهای كانتينریانهانساني ، پاي ريسك :هاي كليديواژه
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 مقدمه -1

همچنين شدت باالی  تعداد زياد و شوند.ميمحسوب  نادرك بهای خطرنامحيط زری اهای كانتينهپايان ويژهه ب كاال، نگهداری ایهنهپايا

گر آن است نشان باشد،زرگترين بنادر كانتينری منطقه ميترين بندر كانتينری كشور و يکي از برجايي كه بزرگ شهيد بندری مجتمع در حوادث

وارداتي و  تنوع كاالهای های كاری، گستردگي وشاغلين، تنوع سيستم و مشاغل استفاده، فراوانيمورد و تجهيزات ابزارتنوع در  نظير عواملي كه

کاران و اپراتورهای متعدد بندری، اوقات مختلف، تنوع پيمان نقل  ورودی و خروجي، كار درشرايط ووصادراتي، حجم باالی ترافيك وسايل حمل

ل تبدي های پرخطر كانون از يکي به راواقع در اين مجتمع بندری  كانتينری هایبر آنها، ترمينال دشواری كنترلوسعت زياد محدوده كار و 

 .است كرده

چه تماس با خطرات كمتر شود، ريسك هر  . طبق اين تعريفاندقبول ناشي از خطرات تعريف كردهرا ميزان دوری از ريسك غيرقابل ايمني

و تحليل، ارزشيابي، كنترل، و منطقي، جهت شناسايي، تجزيه  مندنظاميابد. مديريت ريسك، فرآيندی ارتقاء ميو در نتيجه ايمني  ،كاهش

های های يك حادثه و هزينهقبول بين هزينهدستيابي به يك توازن قابلموجب  كه باشدها مياني و پايش ريسك ناشي از فعاليترساطالع

های مرتبط با بايد ريسك ،طرات بنادرك خبرای مديريت ريس ،رو. از اينشودمي ،هش ريسك وقوع حادثهتدابير پيشگيرانه برای كا مربوط به

 شود. تجزيه و تحليل و ارزيابي  شناسايي، ،شوندايي كه در محدوده بنادر انجام ميهتفعالي

يا آ( 1) :شدكه در اين رابطه دو سئوال مطرح  استهای كانتينری بنادر ابي ريسك انساني موجود در پايانهارزي پژوهشهدف از انجام اين 

از طريق  شده،ساييقبول شناهای غيرقابل( آيا ريسك2و ) ؟باشندميهای قابل قبول ع انساني، دارای ريسكشده در بخش منابخطرات شناسايي

 ؟   باشدقبول ميبه حد قابل )سيستم مديريت ارزيابي ريسك( قابل كاهش های مديريتيكار بستن شيوههب

 روش تحقيق -2

 اطالعاتآوري روش و ابزار جمع -2-1
 از تحقيق اين درد. ش ميداني استفاده مطالعات وای نهكتابخا های مطالعهشرو از عمدتاًات، اطالع وریآجمع برای حاضر تحقيق در

شده در قالب يك ده شد. اطالعات گردآوریاستفا ،طي سال گذشته سينا وقوع پيوسته در پايانه كانتينریه اطالعات و آمار حوادث انساني ب

های كانتينری و شناخت كامل از وضعيت و پس از تحليل وضعيت موجود پايانه( ارزيابي شد و P & HRAM) روش انتخابي ارزيابي ريسك

، نسبت به شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك عملياتي باشندميدر حال اجرا توسط انسان نوع مشاغلي كه نحوه اجرای فرآيندهای عملياتي و 

نسبت به اختصاص شدت و احتمال رخداد هر ريسك اقدام و پس از آن عدد و سطح هر  دست آمدهبهو سپس با توجه به اطالعات  شداقدام 

 شد. ريسك مشخص 

 مورد مطالعهمحدوده  -2-2
ه دقيق ۴1درجه و  53ه عرض شمالي و دقيق 57درجه و  28دقيقه تا  2۴و  درجه 25استان هرمزگان در حدفاصل بين مختصات جغرافيايي 

ن لومتر مربع مساحت دارد كه از ايهزار كي 70697است. اين استان حدود دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده15درجه و  59تا 

ر های فارس و بوشهغربي با استان استان كرمان، غرب و شمال باشد. هرمزگان از جهت شمال و شمال شرقي بانظر هشتمين استان كشور مي

كيلومتر  900ول تقريبي ای گرم خليج فارس و دريای عمان در نواری به طهو جنوب آن را آب استاز شرق با سيستان و بلوچستان همسايه 

عنوان مركز استان يکي از باشد. بندرعباس بهنفر مي 1578183جمعيت استان هرمزگان ، 1390است. بنا به سرشماری سال  گرفته دربر

باشد. اين شهر كه در قسمت انتهايي خليج فارس و در فصل مشترك های اقتصادی و تجاری ميمركز مهم فعاليت وشهرهای بزرگ ايران 

تأسيسات مهم دريايي و زيربنايي كشور كند. نقش مهمي در صادرات و واردات كشور ايفا مي استشده واقع  شاهراه خليج فارس و دريای عمان

در اين سازی خليج فارس، فوالد و سيمان هرمزگان كارخانه آلومينيوم المهدی، كشتي بندر شهيد رجايي، پااليشگاه نفت بندرعباس،از قبيل 
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ادر تجاری بنمانند  ،با كاربردهای مختلف بندر و اسکله 70های حوزه اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان بيش از بنادر و اسکله .شهر قرار دارند

باشد كه همة ، تداركاتي ميهای صيادی، صنعتياسکلهديگر بنادر و ، و ، خمير، تياب، جاسك، لنگه، كيش، بهمن قشمرجايي، شهيد باهنر شهيد

 كنند. يآنها تحت نظارت اداره كل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان مستقر در بندر شهيد رجايي فعاليت م

 روش انجام پژوهش -2-3
اين انجام شد.  Port and Harbor Risk Assessment Base on Matrix (P&HRAM) روشارزيابي ريسك به  تحقيقدراين 

های ريسكشده و كار گرفتههستم مديريت ايمني بسي شناسايي، وموجود در بنادر  هایكه ريسكهايي است روشروش ارزيابي ريسك شامل 

، بودآموزی از نتايج حوادث واقعي رخداده و يا درسبر حوادث  های مديريت و قوانين ايمنيسيستمدر گذشته كند. يشده را كنترل مشناسايي

ها مطمئناٌ در و اين فعاليتشود ت يك سيستم مديريت ريسك استفاده ميهای فعال شناسايي و ارزيابي ريسك جهامروزه از شيوه آنکهحال 

هايي ها و شركتدر سازمان باشد.ان در چرخه سيستم مديريت ريسك ميكاهش ميزان و يا حذف آنها تا حد امک برگيرنده شناسايي خطرات،

 ريسك مديريت ،سيار زياد ناشي از حوادث احتماليدليل خسارات مادی و معنوی به ب ،دهندانجام ميهای عملياتي بندری و دريايي كه فعاليت

، انساني )جاني(( 1) :در مواردسيل ايجاد خطرات حتي ميزان پتانو شناسايي خطرات كه  ي ريسكاين روش ارزياب .يابدميش اهميت بيش از پي

 شود. را شامل مي )ذينفعان بندر( شركای تجاری بنادر( ۴و ) ماشين آالت و ...( ،تأسيسات ،دارايي )تجهيزات( 3محيطي، )( زيست2)

 تکرار( 1از : )بر اين اساس ريسك تركيبي  ميزان شدت و احتمال وقوع آن نيز مشخص شود.بايد  ،شناسايي شدزماني كه يك ريسك 

در واقع  ،باشدمي )شدت و يا ميزان فشار( يك خطر واقعي و يا پتانسيل خطر نتيجه( 2و ) )ميزان شانس و يا احتمال وقوع( يك خطر واقعي

برخي موارد ريسك ها شامل ارتباط  در .باشدمي ميزان احتمال وقوع آن در ميزان شدت و نتيجه آن ازضريبي ميزان احتمال وقوع يك حادثه 

بر اين اساس، در  .استهای خاصي نيز برخوردار مواقع اين رابطه از پيچيدگي اما در برخي ،باشندای بين شدت و احتمال وقوع خطر ميساده

 .شداستفاده ، 5×5 سها به روش ماتريلنگرگاهاز روش ارزيابي ريسك بنادر و اين پژوهش 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ارزيابي ريسكماتريس (: 1شکل )
 

بندی ای از تقسيمنمونه باالشکل  دهد.، ماتريس ريسك را تشکيل ميقضاوت و قابل رديابيهای قابل بندی صفحه ريسك در سلولناحيه

ه تحت هايي كريسك( 2، )قبولهای قابلريسك( 1)دهد كه در سه بخش نشان مي را صفحه ريسك به كمك منحني های ريسك ثابت

 اند. بندی شدهطبقه های غيرقابل قبولريسك( 3اند و )قبولشرايط خاص قابل

 هاتجزيه و تحليل داده -3



 

4 
 

 ساختار و ضوابط ارزيابي ريسك در بنادر -3-1
توان يك راهنما و قالب مناسب و سازگار برای ايجاد و استقرار سيستم ارزيابي ريسك مي P & HRAMبا استفاده روش ارزيابي ريسك 

 .است هابرای اصالح شرايط ارزيابي ريسك موجود در بنادر و لنگرگاه داين روش، يك روش پيشنهادی استاندار زيرا كردو مديريت ايمني تهيه 

 

 حادثه يا نرخ وقوع مقياس تکرار(: 1) جدول

 رديف
 استاندارد طبقشرح 

(AS/NZS 4360) 
 تعريف

F1 وقايعي كه يك بار در هفته تا يك بار در يك سال عملياتي رخ مي دهند رايج 

F2 سال عملياتي رخ مي دهند 10وقايعي كه يك بار در سال تا يك بار در هر  محتمل 

F3 مي دهندسال عملياتي رخ  100سال تا يك بار درهر  10وقايعي كه يك بار در هر  ممکن 

F4 سال عملياتي كمتر از يك بار رخ مي دهند100وقايعي كه در هر  غير محتمل 

F5 سال عملياتي كمتر از يك بار در يك بندر در هر كجای دنيا رخ داده اند.100وقايعي كه در هر  بعيد 
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 محيطي و ذينفعان بندرزيست دارايي، مقياس ريسك بر حسب شدت تبعات به تفکيك جاني،(: 2ول )جد

 جاني رتبه
 دارايي

 )دالر نيوزلند(

 محيطيزيست

 )دالر نيوزلند(

 ذينفعان بندر

 )دالر نيوزلند(

C0 

)بدون  :ناچيز
جراحت و يا با 
 جراحت جزيي(

 10تا  0) :ناچيز
 هزار(

 هزار( 10تا  0) :ناچيز هزار( 10تا  0) :ناچيز

C1 

)همراه : جزيي
با يك جراحت 

 كم(

هزار تا  10) :جزيي
 هزار( 100

آلودگي كم  :جزيي
 100هزار تا  10) عملياتي

 هزار(

افت شهرت بندر در جامعه و كاهش : جزيي
 هزار( 100تا هزار  10) موقت درآمد

C2 

)چند : متوسط
جراحت جزيي 
يا يك جراحت 

 عمده(

هزار  100): متوسط
 تا يك ميليون(

آلودگي به متوسط: 
محدوده بندر يا لنگرگاه 

 100محدود مي شود)
 هزار تا يك ميليون(

 ،افت شهرت بندر در سطح گسترده :متوسط
های يا محدوديت انسداد موقت ناوبری
هزار تا يك  100) طوالني مدت ناوبری

 ميليون(

C3 

)چندين : شديد
جراحت عمده 
يا يك مورد 

 مرگ(

)يك ميليون : شديد
 ميليون( 10تا 

گسترش آلودگي به : شديد
 خارج از محدوده بندر،

انتشار گاز يا نشت مواد 
)يك ميليون تا  شيميايي

 ميليون( 10

 افت شهرت بندر در سطح كشور،: شديد
برای چند روز و بسته شدن كانال دسترسي 

احتمال از دست  تأثيربر ترافيك بين بنادر،
 ميليون( 10دادن تجارت )يك ميليون تا 

C4 
)مرگ و : عمده

 مير زياد(
 10)ببيش از : عمده

 ميليون(

كنترل آلودگي : عمده
نفتي نيازمند حمايت مالي 

انتشار وسيع  بين المللي،
 گاز و مواد شيميايي

 ميليون( 10)ببيش از 

بسته  افت شهرت بندر در سطح دنيا،: عمده
اختالل جدی در ناوبری و از  شدن بندر،

دست دادن جدی و طوالني مدت تجارت 
 ميليون( 10يش از )ب
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در سيستم مديريت  .شودصورت كمي تعريف ه نيز ب آننتايج و تبعات ناشي از  ،ادثهوقوع حشده مستلزم آن است كه عالوه بر نرخ نيل به ريسك های كمّي

( خسارت 3) ها،)خسارت به دارايي كاالها، تأسيسات، تجهيزات و شناورها ت به اموال،خسار( 2) ت به اشخاص )عواقب جاني(،خسار( 1)چهار دسته اين اثرات به  ريسك،

های يك بندر تأثير عاليتحادثه بر فوقوع و اثرات نامطلوبي كه  ست درياييويژه محيط زيه ب محيطيزيستهای ناشي از آلودگي بر محيط زيست يعني پيامدهای

در  ،های بندریدرك در محيطفي و قابلبندی آن است كه عالوه بر تعاريف كياز ويژگي های بارز اين تقسيم .تقسيم شده است بر ذينفعان بندر( ( خسارت۴)گذاردمي

 كنند. مي را بصورت كمي و در قالب خسارات مالي بيان اتهر مورد خسار

ای مورد های بندری و شوراهای منطقهتواند در ارزيابي ريسك توسط شركتند تا ببه عدد ترجمه شد ،بر حسب شدت و تأثيرتعاريف كلي هر مورد  در نهايت،

 است. 10محدوده اين اعداد بين صفر و  استفاده قرار گيرد.

 هاگاهارزيابي ريسك در بنادر و لنگر ماتريس عواقب(: 3ل )جدو

 عواقب

C4 5 6 7 8 10 

C3 ۴ 5 6 7 9 

C2 3 3 ۴ 6 8 

C1 1 2 2 3 6 

C0 0 0 0 0 0 

 F5 F4 F3 F2 F1 نرخ تکرار

 

شش گروه اعداد به  ،كنترلي آنها هایبندی روشاولويتها و اشخاص مسئول در تشخيص اهميت ريسكپس از تبديل تعاريف به اعداد و با هدف كمك به 

اين های خيلي باال تقسيم و به عمده و ريسك هایريسك های باال،ريسك قبول،های حداقل عملي قابلمحدوده ريسك های پايين،ريسك های قابل اغماض،ريسك

محدوده  5و  ۴( عدد 3، )(Low Riskهای پايين )ريسك 3و  2عدد  (2، )(Negligible Riskهای قابل اغماض )ريسك  1 و 0 عدد (1شدند: )بندی طبقه شرح

 10و  9( عدد 6، )(Significant Riskهای عمده )ريسك 8و  7( عدد 5، )(Heightened Riskهای باال )ريسك 6( عدد ۴، )قبولهای حداقل عملي قابلريسك

  . (High Riskهای خيلي باال )ريسك

 نه كانتينري سيناافرآيندهاي عملياتي موجود در پاينتيجه ارزيابي ريسك   -3-2

 به P & HRAM)بندر عباس(، بر مبنای روش  های عملياتي پايانه كانتينری سينا در بندر شهيد رجاييعمل آمده در محوطهه های ميداني ببا عنايت به بررسي

ها و توصيه ،اقدامات اعمالنسبت به تصميماتي  ،شدهيه و تعيين عدد ريسك ارزيابيارزيابي ريسك اول كردنو عالوه بر مشخص  پرداخته شدموجود  هایريسك ارزيابي

  صورت پذيرفت.  ،شدههای شناساييهای مهندسي ايمني در خصوص ريسكروش

بندی شد. در حادثه، جمعدر احتمال وقوع  هاحاصل شدت پيامد كردناست نتايج ارزيابي ريسك پس از ضرب آمده ( 7( و )6(، )5)(، ۴)طور كه در جداول همان

 تعيين سطح هر ريسك اقدام شد، كه نسبت به P & HRAMو سپس بر مبنای روش ارزيابي ريسك  فرآيند عملياتي به دست آمدابتدا عدد ريسك هر شغل  نتيجه

 توضيح داده شده است.  هاه شرح جداول و نمودارنتايج كلي آن ب

 تايج ارزيابي ريسك فرآيندهاي عملياتي پايانه كانتينري سينا در بندر شهيد رجايي(: 4ل )جدو

 نتيجه ريسك
 قابل اغماض

 (1و0)

 پائين

 (3و2)

حداقل قابل 

 (5و4)قبول 

 باال

(6) 

 عمده

 (8و7)

 خيلي باال

 (10و9)

ريسك 
 اوليه

 1 7 18 5 ۴ 0 تعداد
 %8/2 %20 % ۴/51 %2/1۴ %۴/11 0 درصد

ريسك 
 ثانويه

 0 0 0 1 3۴ 0 تعداد
 0 0 0 %3 %97 0 درصد
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فرآيند  26فرآيند عملياتي موجود، تعداد  35كه در ارزيابي ريسك اوليه تعداد  نشان دادعملياتي موجود در پايانه كانتينری سينا ارزيابي ريسك كلي فرآيندهای 

كه پس از  دارد های عملياتيسطح ريسك باالی كار در اين محوطهخطر عملياتي و از محدوده پرحکايت و اين خود  باشدميباالتر از محدوده  انهآ( از %75)حدود 

شرايط دارای قبول و پائين رسيدند و به سطح ريسك قابل (%100) د كه تمامي فرآيندهای موجودمشاهده ش ،پيشنهادی و الزامات قانوني ايمنياعمال اقدامات كنترلي 

تفسير نتايج در  ،بر اين اساست. ها و اقدامات اجرايي مشکلي وجود نخواهد داشبرای ادامه فعاليتشدند كه معنای آن اين است كه ي ريسك قبولي از منظر ارزيابقابل

  باشد. ( مي5جدول )مراحل مختلف فرآيندهای عملياتي بشرح 

 

 نتايج حاصل از تفسير ارزيابي ريسك فرآيندهاي عملياتي(: 5ول )جد

فرايندهاي 

 عمليات

 نتيجه ارزيابي ريسك

ارزيابي ريسك 

 *(R1اوليه)

ارزيابي ريسك 

 **(R2اوليه)

 % 100 %75 كشتي
 % 100 %75 اسکله
 % 100 %65 محوطه
 % 100 %۴0 انبارداری
 % 100 %100 كشتي

  قبولقابل حداقل محدوه از باالتر فرايندهای عملياتي موجوددر صد 
 پائين و قبولقابل محدوده در موجود عملياتي فرآيندهای ** درصد

 

 

 هاي كانتينري زيابي ريسك مشاغل عملياتي پايانهنتيجه كلي ار(: 6جدول )

 نتيجه ريسك
 قابل

 اغماض
 پائين

حداقل 

 قبولقابل
 عمده باال

خيلي 

 باال

ريسك 
 اوليه

 21 0 83 122 10 0 تعداد

 %8/8 0 %3/35 %6/51 %23/۴ 0 درصد

ريسك 
 ثانويه

 0 0 6 25 199 6 تعداد

 0 0 %5۴/2 %59/10 %3/8۴ %5۴/2 درصد

 

فرآيند  10۴شغل عملياتي موجود، تعداد  236كه در ارزيابي ريسك اوليه تعداد  نشان دادهای عملياتي موجود در پايانه كانتينری سينا ارزيابي ريسك كلي فرآيند

خطر ود حاكي از محدوده پرو اين خ باشد،يقبول مفرآيند در محدوده حداقل قابل 122و تعداد  ،قبولقابل( از فرآيندهای عملياتي باالتر از محدوده حداقل %۴5)حدود 

شود كه تقريباٌ مشاهده مي ،پيشنهادی و الزامات قانوني ايمنيكه پس از اعمال اقدامات كنترلي  باشدهای عملياتي ميكار در اين محوطهعملياتي و سطح ريسك باالی 

ها و برای ادامه فعاليتو  رنددا و دارای شرايط قابل قبولي از منظر ارزيابي ريسك ندرسيدقبول و پائين سطح ريسك قابلبه  (%90)بيش از  فرآيندهای موجودتمامي 

  باشد( مي7جدول )بر اين اساس تفسير نتايج در مراحل مختلف فرآيندهای عملياتي بشرح  اقدامات اجرايي مشکلي وجود نخواهد داشت.
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 نتايج حاصل از تفسير ارزيابي ريسك مشاغل عملياتي(: 7ل )جدو

عمليات فرايندهاي 

 برحسب شغل عملياتي

 نتيجه ارزيابي ريسك

 **(R2ارزيابي ريسك اوليه) *(R1) ارزيابي ريسك اوليه

 %97 %37 80 كشتي
 %100 %۴۴ 30 اسکله
 %96 %57 76 محوطه
 %100 %۴0 23 انبارداری
 %100 %35 27 كشتي

 .باشدميقبول حداقل قابل محدوه از باالتر موجود عملياتي رآيندهایف *
 .باشدمي پائين و قبول قابل محدوده در موجود عملياتي رآيندهایف **

 

 گيرينتيجه -4

طور كه در همان ؟كدامند سينا در بندر شهيد رجايي ترين خطرات انساني موجود در پايانه كانتينریاصليكه سئوال اين  يعني پژوهش اولپرسش در پاسخ به 

 اند:های مختلف به اين شرحدر بخشجود در فرآيندهای عملياتي ترين خطرات مواصليكه  توان گفتمي ،عملياتي مشاهده شد هایمبحث روش ارزيابي ريسك

وضعيت نامناسلب جوی،  ،كشتي، شکستگي و سقوط بوم جرثقيل درب انباراسپريدر گنتری كرين و  ،سقوط اجسام سنگين :عمليات كشتي فرآينددر بخش ( 1) 

  ،باشدمي وزن نامناسب كانتينر و واير اسپريدر

بار  نامناسب آالت و توزينتجهيزات و ماشين ،استوك، تجهيزات ديگربار معلق  ،تجهيزات و ماشين آالت، بار نامناسب ،گنتری كرين فرآيند عمليات اسکله:( 2)

 ،باشدمي

ايمن و شرايط ناايمن و شرايط نامساعد كار نا ،كاالی خطرناك آالت، كانتينرتجهيزات و ماشين ،واير اسپريدر خودروهای متردد، ،ريچ استاكر عمليات محوطه:( 3)

 ،باشدجوی مي

 درون بار نامناسب چيدمان ،فرسوده زنجير و واير ،ليفتراك ،زمين بودن ، ناهموارعبوری نقليه ، وسايلباربری ، قطارانبار جنب باسکول :فرآيند عمليات انبارداری( ۴)

 و باشد،ليفت مي تاپيا  استاكر ، ليفتراك و ريچMSDS وجود ، عدمكانتينر

 باشد.كانتينر مي حامل و خودرو خودروهای متفرقه متردد كانتينر،: فرآيند عمليات درب خروج( 5)

چيست؟  رجايي شهيد بندردر سينا  كانتينری پايانه در ريسك ميزان كاهش برای اصالحي شيوه مؤثرترينپژوهش يعني اين پرسش كه  سئوال دومدر پاسخ به 

 های خطراخص مناسبي را برای تعيين اولويتشدت و احتمال وقوع ش (1شود: )اين شرح ارائه ميبه  سكجامع و كلي پس از ارزيابي ري اقدامات ايمني اتپيشنهاد

تر ات برای كاهش ريسك آنها پرهزينههر اندازه از عمر سيستم گذشته باشد انجام تغيير( 2، )تر استباشد خطر پذيرفتني ترمال وقوع كوچكچه احتهر كند.فراهم مي

 كردگر نتوان خطری را در هنگام طراحي حذف برای كاهش ريسك ام است در طراحي تغيير ايجاد شود. ( الز3اند، )بندی مهممجموعه اقدامات از لحاظ اولويت شود.مي

اگر نتوان خطرات را حذف  استفاده شود. از تجهيزات ايمني در سيستم( بايد 3، )كاهش يابد های مختلف تا سطح پذيرفتنيك ناشي از آن خطر به وسيله گزينهبايد ريس

ای در كاركرد و نگهداری ابزارهای كاهش داد و بهتر است بازرسي دورهرا  خطراتهای مهندسي و ابزارهای ايمني با كاربرد كنترل دها را كاهش داد باييا ريسك آن كرد

با ايجاد عاليم  و شودكه شرايط خطرناك شناسايي  ه شودكار گرفتبايد ابزارهايي به شدندها منجر به كاهش ريسك نكه كنترل در صورتي( ۴د، )ايمني در نظر گرفته شو

 با توجه به اينکهاستفاده شود، اما  ها و آموزش كاركنانو اجرايي مانند تدوين دستورالعملهای كنترل مديريت از روشبايد ( 5گردند، )كاركنان از خطر آگاه  ،مناسب

ترين وآخرين راه برای اثراقدام كنترلي به عنوان كماين ت، از خ وسايل الکترومکانيکي بيشتر اساز نر ،بروز حوادث ترين عاملنرخ خطاهای انساني به عنوان مهممعموال 

های كاربرد روشانجام شود و  ترهای كاملبررسي و های تکميليارزيابيالزم است ( 7( بايد مقداری از ريسك پذيرفته شود، و )6شود، )كنترل خطرات استفاده مي

 نيز تبين گردد.  مکمل
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