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 1395-1390های برداری کشور طی سالبررسی روند وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره
 

 1مرجان نورینی

 مقدمه

عه تواند متضمن توستوسعه پایدار معدن و صنایع جانبی آن می و ن بر کسی پوشیده نیستبخش معدن و معدن کاری در کشور ایرا امروزه اهمیت

با رشد روز افزون صنایع و توسعه صنعتی در کشورها، حجم عملیات معدنی  .های محیط زیستی شوداقتصادی کشور همسو با حفظ و کاهش آسیب

طرات های صنعت با خهایی است که در مقایسه با دیگر بخشکاری از جمله فعالیتعملیات معدن .میت آن بیشتر شده استافزایش پیدا کرده و اه

به خصوص در  یكارسوانح معدن اثربر  یاست. هر ساله هزاران معدنچ یكاراز حرفه معدنی خطر جزء الینفكبه عبارت دیگر، زیادی همراه است. 

واع خطرات معدن در مواجهه با ان یدیدهند. هر روزه پرسنل تولیدر سنگ سخت، جان خود را از دست م کاریمعدنسنگ و ند استخراج زغالیفرآ

فوت  یا حتیو  یجد یهابیتواند منجر به مخاطرات و آسین میها و قوانت دستورالعملیهستند كه در صورت عدم رعا ایبالقوه یهایو آلودگ

 زش آوار،ی، ریآبگرفتگ انفجار، ،یت با انواع گازها و مواد سمیمسموم د كربن،یت با مونوكسیمسموم ،یل آتش سوزیقباز  یكاركنان گردد. خطرات

 یكستگب به افراد از جمله شیاز آس یعیف وسیطمنجر به تواند یآالت منیا ماشیها و یسقوط از بلند ،یبرق گرفتگ تصادف با اجسام در حال حركت،

قوع حوادثی ایمنی در معادن به دلیل و و ارزیابی بهداشتفوت گردد.  یا حتیت و ی، قطع عضو و معلولیبرق گرفتگ ،یدگیو بر یسوختگ ،یو در رفتگ

ثبت، تجزیه و تحلیل آمار حوادث ناشی از کار، اطالعات بسیار مفیدی در جهت پی شوند و همچنین های مختلف میکه منجر به فوت یا معلولیت

،  ن مقالهیادهد. این حوادث را نتیجه می هیت حوادث، علل، پیامدهای ناشی از آن و از همه مهمتر اقدامات الزم جهت پیشگیری از بروزبردن به ما

طی  كشور یاز معادن در حال بهره بردار یریطرح آمارگ با استفاده از نتایج مربوط به وضعیت بهداشت و ایمنی معادن با استفاده از آمار و ارقام 

مورد استفاده  شده،  ارائهو امید است که نتایج  پردازدسال می 6معادن طی این و بهداشت به بررسی روند وضعیت ایمنی  1395-1390های سال

 رد. یصنعت و معدن قرار گ یزیرو برنامه یاست گذاریكاربران عرصه س

 (HSE2ست )یط زیو مح یمنیبهداشت، ا یواحدهاتعداد معادن دارای 

 و یمنینه رشد و توسعه فرهنگ ایدر زملی یاست كه در آن مسا ی(، واحدبهداشت، ایمنی و محیط زیست) ستیط زیو مح یمنیواحد بهداشت، ا

 رابرمراقبت از افراد در ب ،یمنیرد. منظور از بهداشت و ایگیقرار م یمورد بررس یو كاهش تلفات انسان یمنیب ایش ضریبهداشت كار به منظور افزا

دارد.  یادیت زیسـت معـادن اهمیط زیو محـ یمنـیبهداشـت، ا یابیارزوجود چنین واحدی برای  ط كار است.یا مخاطرات در محیها و یماریبروز ب

 یمنیبهداشت و ا یهـاستمیس یو طراح یریگمیران و مهندسان در تصمیمد یبرا یكمك موثر ،بهداشت، ایمنی و محیط زیست یابیو ارز یج بررسینتا

                                                           
 گیری مرکز آمار ایران های نمونهدفتر روش شناسی آماری و طرحآمارشناس  1
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عدم وجود چنین واحدی در معادن، عاملی مهم در باال بودن حوادث در معادن  .كندیم یریپرخطر است و از بروز حوادث ناگوار جلوگ یهاطیحم

 کشور است.

 608 ،در كشور  یمعدن در حال بهره بردار 4913از مجموع ، 1395برداری کشور سال بر اساس نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره

 ،سال قبلرقم مشابه نسبت به این معادن سهم ست بودند که یط زیو مح یمنیواحد بهداشت، ا یدرصد از کل معادن( دارا 12.4معدن)معادل 

استخراج سنگ، شن و ماسه »گروه ، معادن بهداشت، ایمنی و محیط زیستدر بین معادن دارای واحد  .درصد داشته است 11.7معادل افزایشی 

های اول تا تبهردر درصد  9.2درصد و 10.7درصد، 64.3به ترتیب با سهم  «استخراج سنگ آهن»و  «های فلزی غیر آهنیسنگاستخراج »، «و...

 10.2درصد و  10.4درصد،  16.8به ترتیب با سهم  تهران و فارسهای کرمان، . در خصوص توزیع استانی، استاندارندقرار  اهگروهدر بین دیگر سوم 

 دارند.های کشور قرار های اول تا سوم در بین دیگر استاندر رتبهاز نظر تعداد معادن دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست، درصد 

استان، در هر برداری تعداد کل معادن در حال بهره به بهداشت، ایمنی و محیط زیستتعداد معادن دارای واحد نسبت سه یبا مقا، 1395در سال 

تر عمل موفق بهداشت، ایمنی و محیط زیستواحد  یج و راه اندازیدرصد، در ترو 41.7درصد و  68.5ب با سهم یبه ترت البرزو  تهرانهای استان

تعداد کل معادن در حال  به بهداشت، ایمنی و محیط زیستسه تعداد معادن دارای واحد یفعالیت معدنی، با مقاگروه ، در هر همچنین .اندکرده

درصد از معادن در حال  47.1درصد و 52.2ب با سهم یبه ترت «سنگ آهناستخراج »و  «زغال سنگ خشکاستخراج »، گروه برداری آن بهره

 اند. بوده ترموفق بهداشت، ایمنی و محیط زیستواحد  یج و راه اندازی، در تروگروهآن  یبرداربهره

افزایش یافته  12.4درصد به  10از در کشور از کل معادن  بهداشت، ایمنی و محیط زیستسهم معادن دارای واحد  1395-1390سال  ششطی 

 (.1شکل )درصدی در طی این شش سال است.  5.2رشد ساالنه  متوسط نرخکه بیانگر 

 )درصد((1395-1390های )کشور در سال سهم معادن دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست از کل معادن در حال بهره برداری -1 شکل

 
 1390-1395برداری کشور سال مأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره

 برداری کشوردر معادن در حال بهرهآن  عوامل مؤثر در بروز وقوع حادثه و 

ا یرفت شیشـود و انجام كار، پیمن حـادث مـیـرایط غیاست كه در اثر عوامل و شرا یانشده یزیرا واقعه ناخواسته و برنامهیك اتفاق یحادثه عبارت از 

در ایجاد یک حادثه در معدن عواملی نظیر عوامل  .شودیا هر دو با هم میو  یو جان یمال یهاسازد و منجر به صدمات و خسارتیادامه آن را مختل م

بهداشت، ایمنی و محیط  لیبدون در نظر گرفتن مسا یدیتول یندهایفرآ یطراحت و ماشین آالت، غیر ایمن سیستمی از جمله نقص فنی و خرابی تجهیزا

عوامل غیر ایمن محیطی نظیر تشعشات مضر، ارتعاشات ماشین آالت، انتشار گرد و ، آالت با نوع كار و كارگرنیها و ماشعدم انطباق دستگاه، زیست
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گاهی و آموزش کافی، عدم مهارت کافی)بیعوامل غیر ایمن انسانی نظیر غبار، دود، گازها و بخارات شیمیایی در محیط کار،  تجربگی(، عدم عدم آ

ت ارفتارهای غلط و نامناسب در حین فعالیت، عدم استفاده از وسایل و امکان برنامگی، انجام کارها ونظارت و بازرسی مستمر، عدم مدیریت و بی

غیر ایمن روانی  عواملدر نهایت  و هاده گرفتن ضوابط و دستورالعملیسابقه و نادو  اتكا به تجربهدقتی، نبود نظم و انضباط و احتیاطی، بیایمنی، بی

تعداد حادثه سرانه ، 1395در سال نقش دارند. های روانی ناشی از کار زیاد  و ... نظیر خستگی و خواب آلودگی، عدم امنیت شغلی، تنشو اجتماعی 

 هایدر بین فعالیت اشته است.افزایش ددرصد 6.2 ،قبلمشابه سال رقم نسبت به حادثه بوده که 5.1در هر معدن حادثه دیده، معادل  اتفاق افتاده

 20.4 حادثه دیده به ترتیبدر هر معدن تعداد حادثه اتفاق افتاده با سرانه « سنگ آهناستخراج »و « استخراج زغال سنگ خشک»گروه معادن معدنی، 

عداد حادثه تسرانه با  گلستان و قماز نظر توزیع استانی، استانهای خراسان جنوبی،  اند.های معدنی قرار گرفتهجزء پر خطر ترین فعالیت، حادثه 7و 

(، 1395-1390سال ) ششطی  .قرار دارندهای کشور ن دیگر استانهای اول تا سوم در بیحادثه، در رتبه 17و  20،  24.3به ترتیب  اتفاق افتاده

درصد  10.4رشد ساالنه  متوسط نرخحادثه در هر معدن افزایش داشته که بیانگر  5.1به  3.1در هر معدن دارای حادثه از تعداد حادثه اتفاق افتاده سرانه 

 (1)جدول  .است

 1390-1395های سال های معدنی طیدر هر دسته فعالیتدر هر معدن دارای حادثه  اتفاق افتاده حادثهتعداد نرخ رشد ساالنه متوسط و سرانه  -1جدول

 فعالیت معدنی
 متوسط نرخ رشد ساالنه )درصد(  در هر معدن حادثه دیده تعداد حادثه اتفاق افتادهسرانه  
 90  91  92  93  94  95  90-95 

 10.4  5.1  4.8  4.1  3.8  3.6  3.1  کل معادن دارای حادثه

 16.7  20.4  15.2  12.11  13.8  9.3  10.6  استخراج زغال سنگ خشک

 27  7  12.1  3.8  6.2  7.7  6.7  استخراج سنگ آهن 

 8.3  6.7  9.4  9.9  7.6  11.2  6.3  های فلزی غیر آهنیاستخراج سنگ

 7.5  2.5  2.5  2.7  2  1.8  1.8  استخراج سنگ، شن و ماسه و ...

 17.3  2.7  2.6  2.6  5.1  2.3  2  استخراج مواد معدنی شیمیایی

 -  1.7  -  1  1  1  1  استخراج نمک

 24.2  4.1  2.1  1.5  1.2  1.2  1.1  استخراج سایر مواد معدنی 

 1390-1395برداری کشور سال مأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره

 كه در آنها حادثه اتفاق افتاده یتعداد معادن

امعه را های اخیر، باید تصویر ذهنی جبا توجه به پیشرفت .توجه کردکاری باید به بهداشت، امنیت و سالمت افراد درگیر در این صنعت در بخش معدن

 ممکن یزاناز این صنعت) به ویژه در حوزه استخراج زیر زمینی( روشن کرد و امنیت افراد درگیر در این صنعت را افزایش داد و حوادث را به کمترین م

که عالوه دهند کاران جان خود را از دست میتعدادی از معدن هر سالهبه طوری که  کاری یکی از صنایع پرخطر استرساند. در کشور ما صنعت معدن

مینی، ز کند. البته در خصوص معادن زیربر تبعات غم انگیز خانوادگی،  از دست رفتن هر نیروی کار به طور مستقیم به اقتصاد کشور آسیب وارد می

شور برداری کطبق نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهرهرود. شمار می هنبود امکانات و تجهیزات استاندارد، از دیگر علل اصلی حوادث در ایران ب

درصد از کل معادن( با وقوع حوادث مختلف روبرو  7/7معدن ) معادل  377 ،در كشور  یمعدن در حال بهره بردار 4913از مجموع ، 1395سال 

 درصد داشته است. 26.2سال قبل کاهشی معادل رقم مشابه سهم این معادن نسبت به که  اندبوده

استخراج سنگ، شن و »گروه شود که معادن مالحظه می، نسبت به کل معادن دارای حادثه 1395سال هر گروه در در معادن دارای حادثه ررسی ببا 

درصد، بیشترین حادثه را در  7.4درصد و  10.9درصد،  70ترتیب با سهم  به « نسنگ آهاستخراج »و « استخراج زغال سنگ خشک»، ...«ماسه و 
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به معادن در حال ثه از نظر تعداد معادن دارای حاد رضویو خراسان های فارس، مازندران در خصوص توزیع استانی، استان. اندتجربه کرده 1395سال 

قرار دارند.  کشور های های اول تا سوم در بین دیگر استاندرصد، در رتبه 9.3درصد و  9.5درصد،  21.2 با سهمبه ترتیب برداری همان استان بهره

 اند.تجربه نکرده 1395ای را در سال کهگیلویه و بویراحمد هیچ حادثه و چهارمحال و بختیاریهای معادن استان

که بیانگر  درصد تقلیل یافته است 7.7درصد به  8.1برداری از ( سهم معادن دارای حادثه از کل معادن در حال بهره1395-1390سال ) ششطی 

 (2)شکل باشد.در طی این شش سال می درصد 1.4 نرخ رشد ساالنه متوسط 

 ()درصد(1395-1390) هایبرداری کشور طی سالسهم معادن دارای حادثه از کل معادن در حال بهره -2 شکل

 
 1390-1395برداری کشور سال مأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره

 در حال بهره برداری کشور ده در معادنیتعداد افراد حادثه د

سهم این افراد اند که درصد( دچار حادثه شده 2نفر )معادل  1906نفر شاغل در معادن در حال بهره برداری کشور،  93486، از مجموع 1395در سال 

استخراج »، «استخراج زغال سنگ خشک»معادن گروه در بین معادن دارای حادثه،  درصد افزایش داشته است.17.6 رقم مشابه سال گذشته به نسبت 

از افراد شاغل آسیب دیده سهم درصد ، بیشترین  10.7درصد و  34.4درصد،  44با سهم  به ترتیب «استخراج سنگ آهن»و  «سنگ، شن و ماسه و...

هایی با معدن حادثه دیده، خراسان جنوبی، کرمان . در خصوص توزیع استانی، در بین استاناندداشتهدر معادن دارای حادثه را شاغلین آسیب دیده کل 

در  شاغلین آسیب دیدهکل را از نظر تعداد شاغلین آسیب دیده از بیشترین سهم درصد،  12.7و درصد  14، درصد 20.4به ترتیب با سهم  مازندرانو 

 اند. به خود اختصاص دادهرا ها در بین دیگر استانمعادن دارای حادثه 

 1395در سال درصد  2به  1390در سال  درصد 1.6در معادن کشور از  از کل شاغلین  شاغلین آسیب دیدهسهم ( 1395-1390سال ) ششطی 

 (.3در طی این شش سال است. )شکل  درصدی 6.1رشد ساالنه نرخ  متوسطاست که بیانگر یافته افزایش 

 ج در معادنیانواع حوادث را

، «فجارنا»نند دالیل مختلفی داشته باشند. توادهند. حوادث معدنی میساالنه در حین استخراج مواد معدنی هزاران کارگر معدن جان خود را از دست می

آوار و »، «هتماس با اشیا تیز و برند»، «حوادث ماشین آالت معدنی»، «برق گرفتگی و شوک الکتریکی»، «اشخاصسقوط »، «تصادف و برخورد»

 معدن حادثه دیده در كشور،   377حادثه اتفاق افتاده در  1912، از مجموع 1395در سال روند. از جمله این دالیل به شمار می «سایر»و  «تخریب

درصد، بیشترین  18.1درصد و  20.4درصد،  26به ترتیب با سهم  «حوادث ماشین آالت معدنی»و  «تصادف و برخورد»، «تماس با اشیاء تیز و برنده»

 (4)شکل اند.دادهبه خود اختصاص سهم را در بین دیگر حوادث 
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 )درصد((1395-1390) هایطی سالبرداری کشور عادن  در حال بهرهدر م شاغلیناز کل حادثه دیده شاغلین  سهم  -3شکل 

 
 1390-1395برداری کشور سال مأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره

 )درصد(1395در سال  به کل حوادثحادثه دیده سهم انواع حوادث رایج در معادن  -4شکل 

 
 1395برداری کشور سال مأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره

نرخ  وسطمت(، در بین انواع حوادثی که در باال اشاره شد، انفجار، تماس با اشیاء تیز و برنده و آوار و تخریب، بیشترین 1395-1390سال ) ششطی 

 (2)جدول  اند.داشته درصد را 12.3درصد و  17.6درصد،  20.6به ترتیب معادل ساالنه رشد 

 ()درصد(1390-1395)های سال طیحادثه دیده در کل کشور حوادث رایج در معادن انواع نرخ رشد ساالنه متوسط سهم و  -2جدول

 شرح
  )درصد(متوسط نرخ رشد ساالنه   سهم حادثه )درصد( 

 90  91  92  93  94  95  90-95 
 20.6  1.8  4.2  2  4.5  6.5  2.8  انفجار

 -0.7  20.4  21.2  19.7  25  23.2  22  تصادف و برخورد

 6.1  11.7  10.3  9.1  9.9  12.4  9.4  سقوط اشخاص

 9.1  4  4.4  5.1  2.8  2.3  3.6  برق گرفتگی و شوک الکتریکی 

 -1.1  18.1  22.3  20  19  19.8  19.8  حوادث ماشین آالت معدنی 

 17.6  26  18.5  19.4  13.2  12.7  12.6  تماس با اشیاء تیز و برنده

 12.3  11.5  11.1  18.3  11.1  10.4  8.3  آوار و تخریب 

 -16  6.3  7.9  6.4  14.5  12.6  21.7  سایر 

 1390-1395 برداری کشور سالادن در حال بهرهمأخذ: نتایج آمارگیری از مع
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 های وارد شده به شاغالنآسیب

نت مسمومیت و عفو»، «سوختگی»، «شکستگی»، «قطع عضو»، «های درونی و ضربه مغزیآسیب»توان به های وارد شده به شاغالن میاز انواع آسیب

شاغالن،  آسیب وارد شده به 1920از  1395ال اشاره کرد. در س «سایر»و  «دیدگی سطحی و زخم باز آسیب»، «رگ به رگ شدن و در رفتگی»، «شدید

های اول در رتبهدرصد  18.1و  21.8درصد،  44به ترتیب با سهم  «و در رفتگی رگ به رگ شدن»و  «شکستگی»، «سیب دیدگی سطحی و زخم بازآ»

 اند.ه شاغالن قرار داشتههای وارده بدر بین دیگر آسیبتا سوم 

استخراج سنگ »و  «استخراج سنگ، شن و ماسه و ...»، «استخراج زغال سنگ خشک»های مختلف معدنی، گروه در بین فعالیت 1395در سال 

به خود های وارد شده، از کل آسیبهای وارده به شاغالن را آسیبسهم درصد بیشترین  10.6درصد و  34.4درصد،  43.6به ترتیب با سهم  «آهن

، درصد  61.4سهم  با ...«و  ستخراج سنگ، شن و ماسها»گروه  که معادن نفر بوده که  44 تعداد افراد فوت شده در اثر حوادث،  .انداختصاص داده

  دارد.در بین دیگر معادن های منجر به فوت را آسیبسهم از  بیشترین 

های آسیب سهمدرصد بیشترین  12.8درصد  13.9درصد،  20.2به ترتیب با سهم  مازندرانهای خراسان جنوبی، کرمان و از نظر توزیع استانی، استان

در استان  «فوت»های منجر به آسیبدر این سه استان، اند. به خود اختصاص دادهها در بین دیگر استانرا های وارده از کل آسیبن شاغال وارده به

 درصد است. 4.5درصد و 6.8به ترتیب  مازندرانهای کرمان و های منجر به فوت در استانی وجود ندارد در حالیکه سهم آسیبخراسان جنوب

قص ن»، «از کار افتادگی جزئی»، «از کار افتادگی کلی»،  «فوت»آسیب دیدگی منجر به ساالنه متوسط نرخ رشد ( ، 1395-1390سال ) ششطی 

  .درصد بوده است 1.1و   -19.6درصد و 8.2درصد،  -19.1درصد، -3به ترتیب « بهبود کامل»و  «عضو

بیانگر که فزایش یافته ا 1395آسیب در سال  1920به  1390آسیب در سال  1356های وارده از آسیبکل  تعداد( 1395-1390سال ) ششطی 

رگ به رگ » و «ناشی از مسمومیت و عفونت شدید آسیب دیدگی» های وارد شده به شاغالن، انواع آسیببین در  درصد است.  9.8متوسط نرخ رشد 

را تجربه  -22.9متوسط نرخ رشد منفی  ،«قطع عضو»آسیب درصد و  12.7درصد و  51.7به ترتیب مثبت متوسط نرخ رشد « و در رفتگیشدن 

 .  (3جدول )اند.کرده

 ()درصد(1395-1390های )در سالحادثه دیده های وارد شده به شاغالن در معادن انواع آسیبنرخ رشد ساالنه  -3جدول 

 سال

های آسیب 

درونی و ضربه 

 مغزی

  سوختگی  شکستگی  قطع عضو 

 مسمومیت

و عفونت 

 شدید

 

 رگ هبرگ 

و در  شدن

 رفتگی

 

آسیب دیدگی 

سطحی و زخم 

 باز

 سایر
کل 

 هاآسیب

91-90  33.4-  39.6-  25.1  12.8  195.8  10.2  26.2 76.9- 15.5- 

92-91  8.6-  3.9  31.9-  5.3-  55.8  14.1  7.2 129.8 54 

93-92  1.6  36.6-  1.8  10.3  8.1-  46.8  13- 8.4- 9.3- 

94-93  34.9-  13.8-  11.9  15.3-  23.9  9.7  2.2 42- 0.9 

95-94  60.8  28.5-  12.8-  14.8-  9.2-  17.1-  13.2 41.7 19 

 9.8 8.9 7.1  12.7  51.7  -2.5  -1.2  -22.9  -2.9  میانگین 

 1390-1395برداری کشور سال مأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره

 



7 
 

 نتیجه گیری 

سهم معادن دارای واحد گویای آن است که  1395لغایت  1390های سالبرداری کشور طی در حال بهرهمعادن و بهداشت وضعیت ایمنی بررسی روند 

از  است.درصدی  5.2بیانگر متوسط نرخ رشد ساالنه که افزایش یافته  12.4درصد به  10از در کشور از کل معادن  بهداشت، ایمنی و محیط زیست

که  است بطوریحادثه در هر معدن  5.1به  3.1حاکی از افزایش آن از در هر معدن دارای حادثه  تعداد حادثه اتفاق افتادهسرانه سوی دیگر بررسی 

دارای نوسانانی در جهت برداری سهم معادن دارای حادثه از کل معادن در حال بهره همچنین دهد.را نشان میدرصدی  10.4متوسط نرخ رشد ساالنه 

درصد  1.6از کل شاغلین در معادن کشور از  شاغلین آسیب دیده . سهم باشدمی درصد 7 ساالنه آن ، متوسط نرخ رشد که  افزایش و کاهش بوده بطوری

در بین انواع حوادث رایج نظیر  است. درصد 6.1نرخ رشد ساالنه است که بیانگر متوسط افزایش یافته  1395درصد در سال  2به  1390در سال 

، «هدتماس با اشیا تیز و برن»، «حوادث ماشین آالت معدنی»، «برق گرفتگی و شوک الکتریکی»، «سقوط اشخاص»، «تصادف و برخورد»، «فجاران»

ط نرخ بیشترین متوس دارای « آوار و تخریب»و  «تماس با اشیاء تیز و برنده»، «انفجار»افتد، که در معادن اتفاق می «سایر حوادث»و  «آوار و تخریب»

 آسیب دیدگیهمچنین در طی این شش سال  .اندبوده( 1395-1390طی شش سال )درصد  12.3درصد و  17.6درصد،  20.6رشد به ترتیب معادل 

دیدگی درصد و آسیب  12.7درصد و  51.7به ترتیب ساالنه رشد متوسط نرخ  «و در رفتگی رگ به رگ شدن» و «دمسمومیت و عفونت شدی»ناشی از 

، «از کار افتادگی کلی»، «فوت»آسیب دیدگی منجر به ساالنه اند و متوسط نرخ رشد را تجربه کرده درصد -22.9ساالنه ، متوسط نرخ رشد «قطع عضو»

 .درصد بوده است 1.1و  درصد  -19.6 ،درصد 8.2درصد،  -19.1درصد، -3به ترتیب  «و بهبود کاملنقص عضو »، «افتادگی جزئیاز کار »

رعایت  و ی کارکنان و تقویت رفتارهای ایمنرود با اتکال به اصول آموزشی صحیح و ایمنشمار میه در این صنعت که از پرخطرترین صنایع بامید است، 

بتوان این صنعت را در جامعه به عنوان یک صنعت کم خطر و مبتنی بر فن  ،کاراناستاندارهای الزم و همچنین نظارت مستمر بر فعالیت معدن

 های پیشرفته و با ضریب ایمنی باال معرفی کرد.آوری

 منابع

 1395لغایت  1390های  سال -شور برداری کنتایج آمارگیری از معادن در حال بهرهنشریه  -مرکز آمار ایران

 مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی -«ست در معادنیط زیو مح یمنیبهداشت، ا(. »1389.)حجت االسالمی، هایده

ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت راهنمای (. »1393)معاونت امور معادن و صنایع معدنی ، برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن،  وزارت صنعت، معدن و تجارت،
 ، انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن«( معادنبهداشت، ایمنی و محیط زیستو محیط زیست)


