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   روش از استفاده با معادن در زیست محیط و ایمنی سالمت، ریسک ارزیابی 

FMEA  و  FTA 

 (سیرجان گهر گل 3 شماره معدن: موردی مطالعه)
 

 2، محمدرضا علمی1نیلوفر سوری

 یشد داًطگبُ سیست هحیط ارضذ کبرضٌبس 1

 یشد داًطگبُ علوی ّییت عضَ ٍ سیست هحیط گزٍُ استبدیبر 2

 

 چکیده

 ّزگًَِ اس هحیط حفظ ٍ کبرگزاى ایوٌی چَى عَاهلی ثلکِ حذاکثزی ًیست تَلیذ ٍ استخزاج ثِ تٌْب هعذى، ثْیٌِ هذیزیت

رٍ، تحقیق  اسایي .ثبضذ حذاکثزی تَلیذ ٍ ایوٌی ثیي تعذیل خْت در ّوَارُ ثبیذ هعذى هذیزیت است. اّویت حبئش ًیش آلَدگی

 سیست ثْذاضت ٍ هحیط ،یوٌیّبی هختلف ا در ثخص زخبىیس يیز سهگْ 3ّبی هعذى  اًَاع ریسک حبضز ثبّذف ضٌبسبیی

ضذُ، سپس  ایي هعذى ضٌبسبیی اس ارسیبثی ریسک، اثتذا عَاهل ایدبدکٌٌذُ ریسک ًبضیهٌظَر  ضذُ است. در ایي تحقیق ثِ اًدبم

ٍ  FTA درخت خطبهٌظَر تعییي ضذت ٍ احتوبل کطف ّز ریسک ٍ ّوچٌیي هحبسجِ هقذار عذدی ریسک اس رٍش آًبلیش  ثِ

FMEA ٍِتحلیل ریسک ثِ رٍش  استفبدُ گزدیذ. ًتبیح تدشیFMEA هزحلِ سبخت هعذى  ّبی درصذ ریسک 5۵ ًطبى داد

درصذ  5۵ًیش  اس هعذى ثزداری در هزحلِ ثْزُ قزار دارًذ. Mدرصذ در سطح  L   ٍ25درصذ در سطح  H ،25در سطح 

ًزخ ، FTAآهذُ ثِ رٍش  دست ثِ حیاسبس ًتب ثز. ّوچٌیي قزار دارًذ  Hّب در سطح  درصذ ریسک L  ٍ5۵ّب در سطح  ریسک

کِ ًزخ احتوبل  ،درصذ است 42.66هعبدل  زخبىیگل گْز س 3دیذگی( در هعذى ضوبرُ  آسیت بی)فَت  ییًْب ذادیاحتوبل رٍ

اس  تیاّو شاىیه تی، ثِ تزتحذاقل یتزیي رٍیذادّبی ثزض ثحزاًیًتبیح تحقیق حبضز ًطبى داد، آیذ.  حسبة هی ثِ ییضکست ثبال

ٍ حولِ  ّبی هعذًی ضبیعبت ٍ ثبطلِ ذیاسحذ، تَل سزٍصذای ثیص ،دقتی عذم هْبرت ٍ ثی ،یثِ کن، لغشش ٍ سزخَردگ بدیس

ثَدى  ثبال ثزدى سطح فزٌّگ ایوٌی هسئَلیي ٍ هذیزاى خْت هقذمًظیز  یاقذاهبتلذا  است. یذگیگش صیٍ ً یٍحط َاًبتیح

ٍ  اس تدْیشات ایوٌی ٍ حفبظت فزدی یا ثبسرسی دٍرُ کبرگزاى،سبعت کبری هٌبست ثِ ، تخصیص کبر فتایوٌی ًسجت ثِ پیطز

 ّبی کٌتزل ٍ کبّص ریسک هٌظَر ثِ ایوٌی شاتیکبرکٌبى ثب تدْ ثزگشاری دٍرُ آهَسضی تدْیشات حفبظت فزدی خْت آضٌبیی

 .ضذُ است ارائِ یثحزاً
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