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Abstract 

Background and Objective: Despite continuous efforts to reduce risks in 
different systems, unsafe mistakes and behaviors are the main causes of 
incidents at the workplace. The safety of laboratories is important because 
of the variety of chemicals, electrical equipment, high costs of some pieces 
of equipment, as well as the large number of students, professors, and staff 
who use labs. For this reason, it is necessary to identify, assess, and control 
their hazards by appropriate methods. 
Materials and Methods: In this study, the assessment and classification of 
hazards in laboratories (ACHiL) method was used. The ACHiL approach 
was based on a platform in which 28 risks were classified into three levels 
based on their limitations. Limit values were edited by United Nations 
Organization, The International Agency for Research on Cancer, and other 
global requirements. 
Results: The results of this study showed that chemical agents were 
identified as the most important risk factor in the studied laboratories. 
Environmental agents were also identified as the second most effective 
factor in the occurrence of accidents. Biological agents and then physical 
agents had the least important roles in the occurrence of accidents in the 
studied laboratories. Furthermore, the level and the location of hazards were 
defined based on their severity. 
Conclusion: The ACHiL platform is a simple yet highly efficient tool for 
health and safety professionals. This allows them to get a full and deep view 
of the existing hazards, as well as dangerous samples in the lab in order to 
take appropriate safety measures. 
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  کیدهچ
 رخ حوادث هم هنوز مختلف، هايسیستم در ریسک کاهش براي مداوم هايتالش وجود با سابقه و هدف:

 تعددو  الکتریکی تجهیزات متنوع، شیمیایی مواد وجود دلیل به هاآزمایشگاه یمنی،از نظر ا .دهندمی
 ياالب يبا توجه به ارزش ماد همچنین و کنندمیکه از امکانات آن استفاده  یو کارکنان یداسات دانشجویان،

با  هاآن در موجود خطرات که است الزم دلیل همین به هستند؛ برخوردار باالیی اهمیت از تجهیزاتاز  برخی
 .گردند کنترل و ارزیابی شناسایی، مناسب هايروشاستفاده از 

 در خطرات بنديطبقه و ارزیابی روش از خطرات ارزیابی و شناسایی براي مطالعه این در ها:مواد و روش
 استفاده) :Laboratories Assessment and Classification of Hazards in ACHiL( هاآزمایشگاه

 کهاست  شده بنديدسته آنخطر در  28که  استشده  طراحی يساختار مبناي بر ACHiL روش. گردید
 .گیرندمیدر سه سطح قرار  و دارندحدود مجاز مختص به خود را  هاآن از هرکدام
مورد  هايآزمایشگاهدر بروز خطر در  مؤثر عامل ترینمهم یمیاییکه عوامل ش ندنشان داد یجنتا ها:یافته

 عواملو  گردیدند شناسایی حوادث بروز در مؤثر عامل دومین عنوانبه یزن محیطی عوامل. باشندمیمطالعه 
. ودندبمورد مطالعه  هايآزمایشگاهنقش در بروز حوادث در  ینکمتر يدارا فیزیکی عوامل سپس و بیولوژیکی

 .گردید حاصل هرکدام به مربوط شدت به توجه با هاآن ییخطرات و جانما بنديسطح که است ذکر شایان
و  ياهکارشناسان بهداشت حرف يکارآمد و مؤثر برا یارابزار ساده اما بس یک ACHiLپلتفرم  گیري:نتیجه

و  یشگاهخطرات موجود در آزما مورد در یقکامل و عم یدگاهیدهد به دیاجازه م هاآنبه  کهاست  یمنیا
 .شود گرفته نظر در مناسب ایمنی اقدامات طریقبدینتا  یابندخطرناك دست  يکارهاهنمون ینهمچن

 
 ریسک ،ACHiL تکنیک ،آزمایشگاه واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
:International Labour  ILO( کار المللیبین سازمان

Organization (ناشی هايبیماري و حوادث از ناشی میر و مرگ 
 02/2 کهاست  کرده اعالم مورد میلیون 34/2 سالیانه را کار از

. باشدمی شغلی هايبیماري از ناشی آمار این از مورد میلیون
 میلیون 160 ساالنه سازمان، این برآوردبا  مطابق همچنین
 از بنابراین ؛]2،1[ دهدمی رخ کار با مرتبط غیرکشنده بیماري
 خطر معرض در کاري هايمحیط در نفر هامیلیون که آنجایی

 امري شاغلین سالمت و ایمنی به توجه و شناسایی باشند،می
 . است ضروري

 تندهس عبارت یستمکشور در قرن ب یک یشرفتاصل پ چهار

 انتظار کهآموزش و اوقات فراغت  ی،بهداشت هايتاز: دولت، مراقب
 آموزش زیرا ؛]3[ یردقرار بگ یتآموزش در اولو بخش رودمی

 اصالح امکان و داده پوشش را هابخش سایر تواندمی مناسب
 .]4[را فراهم سازد  هانآ نواقص
 آموزش بخش در را نقش ترینمهم هادانشگاه ارتباط، ینا در

 و دانشمندان پرورش مهد عنوانبه یدبا هادانشگاه. دارند عهده بر
 اندانشجوی اساتید، براي را ایمنی و سالم کار محیط پژوهشگران،

است که  حالیدر ینا .]6،5[ نمایند فراهم خود پژوهشگران و
و  یکار دانشگاه محیط که دهندمینشان  شدهانجاممطالعات 

 و ایمنی پژوهشگرانکمتر توسط  یعلم هايآزمایشگاه ویژهبه

 ايحرفه بهداشت مهندسی مجله 27تا  20 صفحات ،1397 تابستان ،2شماره  ،5دوره   

 مقاله پژوهشی
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 هاشگاهیآزما در سکیر تیریمد و یابیارز                                           

 هايفعالیت. اندگرفتهقرار  یابیو ارز یبهداشت مورد بررس
 ندهست خطراتی ایجاد با همراه مداوم طوربه یو پژوهش یقاتیتحق
و بهداشت قابل  ایمنی پژوهشگرانتوسط  یبه سخت گاهی که

 شیمیایی مواد از هاآزمایشگاه اغلب در. ]7[ باشندمی کنترل
 ای و باشند خطرناك ذاتاً است ممکن مواد این. شودمی استفاده

 واجههم. شوند محسوب خطرناك شیمیایی پذیريواکنش دلیل به
 مانند هاییحالل آلی بخارات با هاآزمایشگاه در شاغلین استنشاقی

 آلدئیدها کربن، سولفیددي اترها، ها،گزیلن تولوئن، بنزن،
 رکیباتت سایر و جیوه مانند فلزاتی ،)گلوتارآلدئیدو  فرمالدئید(

 آلودگی با بالقوه مواجهه ینه،زم این در. باشدمی اهمیت حائز
 و آروماتیک هايآمین مانند غیرفراري ترکیبات توسط سطوح

 مطالعات.  است شده شناخته کمتر کلردار هايهیدروکربن
 لنفوم از ناشی میر و مرگ ریسک افزایش از حاکی اپیدمیولوژیکی

 هايتکنسین در گوارش دستگاه سرطان و لوسمی بدخیم،
 آزمایشگاه در کار بین براین،عالوه. ]9،8،3[ باشندمی آزمایشگاه

 هشد گزارش معناداري آماري ارتباط نیز حاملگی جانبی عوارض و
 .]5[ است

قابل  ی،سم يگازها يتحت فشار حاو یندرهايسل وجود
 وندش یمنته باريفاجعهبه بروز حوادث  توانندمیاشتعال و انفجار 

 هايدستگاهاز کاربرد گسترده  یناش خطرات همچنین،. ]10[
 هايمرگو  یکیالکتر هايشوك یجادعالوه بر ا توانندمی یبرق

 رمنجگسترده  هايسوزيآتشبروز  به ها،گرفتگیبرق از ناشی
مواد  هايچشمه وجود که دارد ضرورت نکته این ذکر. ]11[شوند 

 اتخطر است ممکن آزمایشگاهی تجهیزات از برخیدر  یواکتیوراد
 . ]12[داشته باشند  دنبال به را مزمن و حاد پرتوگیري
 نپژوهشگرا ید،اسات دانشجویان، تعدد یادشده، موارد بر عالوه

 ارزش کنند،می استفاده هاآزمایشگاه امکانات از که کارکنانی و
 يدشوار یاعدم امکان و  تجهیزات، از یبرخ يباال یاربس يماد

تبعات  همراه به دیدهآسیب یزاتتجه یگزینیاز حد جا یشب
 کهفضاها باعث شده است  گونهیناز حوادث در ا یناش یاجتماع

 .]13،10[شوند  یتلق یبحران ایمنی، نظراز  هاآزمایشگاه
، 2005در ایاالت متحده در سال  منتشرشدهآمار  براساس

 هاي تحقیقـاتیهافتاده در آزمایشگاقاتفـا ادثهح 10000نزدیک به 
 21، 2004تا  1996 هايسال طی همچنین. ]14[ است داده رخ

 انیو مرب یاندانشجو ینو مرگ در ب یدحادثه منجر به صدمات شد
 به که ]5[ استافتاده  اتفاق یوانتا هايآزمایشگاه و هاهادر دانشگ

. ]15[شده است  یمنته هاآن علمی رشد روند در اختالل ایجاد
رخ  یعلم هايآزمایشگاه در متعددي حوادث ساله هر نیز ایران در
 تحت سیلندر انفجار حادثه به توانمینمونه  يکه برا دهندمی

ارتباط،  ینا در. ]16[ کرد اشاره مدرس تربیت دانشگاه در فشار
 سوزيآتشباعث  2005) در سال Sanderson( سندرسون حادثه

 از یکی آزمایشگاه واحد در زیاد بسیار خسارت واردآمدنو 
 نیز) Freemental( فریمنتال حادثه. شد انگلستان هايدانشگاه

نفر و  یک مرگکه  یدگرد فرانسه دانشگاه در انفجارمنجر به 

 .]3[ داشت پی در رانفر  ینجراحت چند
 خطرات مدیریت و ارزیابی ضرورت و یادشده موارد به توجه با

و  یابیمطالعه حاضر ارز یهدف اصل ی،علم هايآزمایشگاه در
 زا یکی دردانشکده بهداشت  يهایشگاهدر آزما یسکر یریتمد

 .بود ACHiL یکبا استفاده از تکن یعلوم پزشک هايدانشگاه
 

 هامواد و روش
طرات خ بنديطبقهو  ییشناسا منظوربه حاضر یفیک پژوهش

علوم  هايدانشگاه از یکیدر  بهداشت دانشکده هايآزمایشگاه
 :از بودند عبارتمورد مطالعه  هايیشگاهانجام شد. آزما یپزشک

ابزار  .میکروبیولوژي و شناسیسم یزیکی،عوامل ف هايآزمایشگاه
مصاحبه  یدانی،مشاهده م هايروش: شامل نیز هاداده يگردآور

 رمپلتفاسناد و مستندات و استفاده از  یبا کارشناسان، بررس
 .]17[ بود ACHiL تکنیک موجود خطرات شناسایی

 این در خطرات ارزیابی و شناسایی اصلی روش ادامه، در
 بر روش این. شودمی تشریح ،بود ACHiLکه روش  مطالعه

خطر در آن  28شکل گرفته است که  چهارچوبی يمبنا
حدود مجاز مختص به خود را  هاآن از هرکدام و شدهبنديهدست

 مقادیرذکر است که  شایان. گیرندمیدر سه سطح قرار  و دارند
 UNO )UNO: United جهانی الزامات توسط مجاز حدود

Nations Organization(، IARC )IARC: International 
Agency for Research on Cancer (اندشده ویرایش غیره و 

 ).1(جدول 
 از یکیالکتر خطرات يبندطبقهروش جهت  نیا در

د ش استفاده سیسوئ یمنیا انجمن توسط شدهیطراحپرسشنامه 
 پرسشنامه نیا در شود،یمکه مشاهده  طورن). هما2(جدول 

 زاتیتجه عمده گروه دو در یکیالکتر خطرات با زاتیتجه
خازن  ای يباطر مانند يانرژ رهیذخ زاتیتجهو  یکیالکتر
 .اندشده يبندطبقه

 اول سؤالچهار  است؛ سؤال شش يپرسشنامه دارا این
ه مربوط ب بعدي سؤالبوده و دو  الکتریکی تجهیزات به مربوط
استفاده از  با پرسشنامه، تکمیل از پس. باشندمی هاخازن

 یینتع یکیشدت خطر الکتر 1در شکل  شدهارائه يراهنما
 انیکه با جر یکیالکتر یلهوس یک در مثال عنوانبه گردد؛می

) کار 2آمپر (پرسش  5 جریان) و 1ولت (پرسش  230متناوب 
 اندهماند یباق ییردر آن بدون تغ الکتریکی هايقسمت کند،می

 باشندمیآن قابل دسترس  داربرق هايقسمت) و 3(پرسش 
 :آیدمی دستبه زیر صورتبه یبترک یک ،)4(پرسش 
1b،2b ، 3a 4 وa  حروف، و هستند سؤال(اعداد، شماره 
شدت خطر  1با شکل  مطابق یجهدر نت ؛)باشندمی سؤالجواب 

 .باشدمی 1دستگاه  ینا
 این در که معیارهایی به توجه با خطر نوع هر بعد، مرحله در
 بنديطبقه) زیادو  متوسط کم،( سطح سه در دارند وجود روش

  يهاشدتتوجه به  بامطالعه  نی. در مرحله آخر اگردیدند

https://www.iarc.fr/
https://www.iarc.fr/
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 انو همکار محمدفام 
 

 ACHiLخطرات موجود در پلتفرم  :1 جدول

 خطر خطر عالمت
 خطر کالس

 بنديطبقه حدود معیارهاي
1 2 3 

 

 منفجره
 

 

 برچسب داراي
H260، H241، 
H203، H202 

 ،H240 برچسب داراي
H200، H201 

GHS2011 مواد انفجار، قابل مواد 
 آلی پراکسید یا خودواکنش

 
 

 
 

میکروارگان
 هایسم

WHO  
Risk 

group 1 

WHO  
Risk group 2 

WHO  
Risk group 3, 4 

 براي WHO2004 بنديطبقه
 هواسط به زاعفونت هايمیکروارگانیسم
Risk group 

 

 لیزر تابش
 هايکالس

 2 و 1
 4 و 3 هايکالس 3R کالس

 ارداستاند براساس بنديطبقه سیستم
 IEC ،2007( المللیبین الکترونیکی
60825-1( 

 

 الکتریکی
 رزی شدهبنديطبقه جدول و پرسشنامه براساس بنديطبقه

 .باشدمی

 رايب سوئیس انجمن توسعه بنديطبقه
 اطالعات فناوري و برق برق، مهندسی

)IT( است یافته توسعه. 

 
 الکتریکی خطرات بنديطبقه براي استفاده مورد پرسشنامه: 2 جدول

 برق جریان داراي هايقسمت. 4
 شدهعایق/ دسترسیغیرقابل. الف
 دارد وجود بودندسترسدر پتانسیل .ب
 است شده گذاريحفاظ .ج

 ) :Alternative CurrentAC( متغیر جریان ولتاژ سطح. 1
 ولت 50 تا 0 
 ولت 999 تا 5 

 ولت 1000 مساوي/ تربزرگ
 )خازن براي فقط( یافتهاختصاص ولتاژ سطح. 5

 الکتریکی جریان. 2
 آمپر 2 از کمتر
 آمپر 2 مساوي/ تربزرگ

 )  :Curren DirectDC( مستقیم جریان
 ولت 120 تا 0
 ولت 1499 تا 121 

 ولت 1500 مساوي/ تربزرگ

 )AC( متغیر جریان
 ولت 50 تا 0
 ولت 999 تا 51 

 ولت 1000 مساوي/ تربزرگ
 )خازن براي( اتصاالت و دوشاخه. 6

 شدهعایق
 دارد وجود بودندردسترس پتانسیل

 تجهیزات الکتریکی قسمت. 3
 تغییر و اصالح بدون

 )دانیمنمی( شدهاصالح
 

 
 

 شده در پرسشنامههدادخبراساس سؤاالت پاس یکیخطرات الکتر يبندهطبق: 1شکل 
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 هاشگاهیآزما در سکیر تیریمد و یابیارز                                           

 مورد يهاشگاهیآزما نقشه در موجود خطرات آمده،دستبه
 .شدند ییجانما مطالعه
 
 هایافته

 .وندشمی ارائه بررسی مورد آزمایشگاه براساس نتایج ادامه، در
 

شگاه  شناسیسم آزمای
 رس شیمیایی مواد از مختلفی انواع با افراد آزمایشگاه این در

 یباالی شدتکه  هاآننوع خطر مربوط به  ترینشایع. دارند کار و
گاز قابل  یلندرمواد خورنده و س ی،سم هايمحلول دارد،) یاد(ز

 محلول خطر نظر از آزمایشگاه این. باشدمیاشتعال تحت فشار 
گروه شدت  در تنفسی سیستم محرك خطر و اشتعال قابل

مواد  خطرعنوان نمود که  باید. گیردمی قرار) Mediumمتوسط (
خطر  شدت ینبنابرا نشد؛ مشاهده آزمایشگاه این در کنندهاکسید

 کییزی. از جمله خطرات فیدگرد یابیمربوط به آن معادل صفر ارز
 کییهستند، خطرات الکتر مواجه آن با یشگاهآزما ینا درکه افراد 

 شگاهآزمای این الکتریکی خطرات نظر. از باشدمی) گرفتگیبرق(
 يسو ازشد.  یابی) ارزMedium( متوسط شدت یعنی 2 سطح در
رات خط مطالعه، مورد واحد این دربودند که  آن یايگو یجنتا یگرد

د محدود هستن یاربس یریونیزانو غ یونیزان يمربوط به پرتوها
 زانیونی پرتوهاي تولید منبع یج،نتا يمبنا بردرصد).  20(تنها 

 و) :Gas Chromatography GC( کروماتوگرافی گاز دستگاه
 FTIR )Fourier Transformدستگاه  یریونیزانغ پرتو

Infrared Spectroscopy (انتشار محیط اینکه دلیل به. بود 
 ینیپا یارشدت آن بس است، شده محصور کامالً یادشده پرتوهاي

 یکروم 370توان انتشار  با GC. شدت خطر دستگاه یدبرآورد گرد

 3(جدول  شد ارزیابی) Medium( متوسط حد در نیزبکرل پرتو 
 ).2 شکل و

 
شگاه  میکروبیولوژي آزمای

 یافت یاديخورنده به مقدار ز هايمحلول یشگاهآزما یندر ا
 افراد که شیمیایی مواد به مربوط خطرات گروه در و شوندمی
 .باشندمیخطر  ترینمهم دارند، کار و سر آن با آزمایشگاه در
 آزمایشگاه در خورنده مواد خطر شدتپژوهش حاضر  در

 مواد. گردید یابی) ارزSever( سهدر سطح  میکروبیولوژي
 و هااکسیدکننده مانند( هستندکه خطرناك  یگرد یمصرف

شدت  ي)، دارادارند محیطی زیست خطرات که هاییمحلول
 یاماده  گونههیچذکر است که  شایان. بودندخطر متوسط 

سطح  یجهدر نت نداشت؛وجود  یشگاهآزما یندر ا یمحلول سم
ت تح یخنث يگازها. خطر مربوط به گردید برآورد صفر آنخطر 

  به و شودمی منظر ینسطح خطر آن از ا یشفشار باعث افزا
 

 تکمیلی تحصیالت شناسیسم یشگاهموجود در آزما خطرات: 3 جدول

 خطرات نوع خطر شدت
 اشتعال قابل محلول متوسط

 سمی مواد زیاد
 محیطی خطرات متوسط

 خورنده مواد زیاد
 الکتریکی خطرات متوسط
 یونیزان پرتو متوسط
 تنفسی سیستم محرك متوسط

 فشار تحت -خنثی گاز زیاد
 فشار تحت -اشتعال قابل گاز زیاد

 
 شناسیسم آزمایشگاه در برجسته خطرات جانمایی: 2 شکل
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 انو همکار محمدفام 

) Sever( 3 معادل آزمایشگاه این در خطر این شدت دلیل همین
قابل اشتعال در  هايمحلولکه  ییآنجااز . گردید یابیارز

 یخطر چندان گیرند،میمورد استفاده قرار  یکم یاربس هايحجم
) Moderate( پایین هانشدت آ یرازکند؛ نمی یدافراد را تهد

ر حد ) دگرفتگیبرق( الکتریکی خطرات آزمایشگاه این در. است
له جم ازنکته ضرورت دارد که  ینا ذکر. گردید برآوردکم  یاربس

 ودب هامیکروارگانیسمخطر  یشگاه،آزما یننادر در ا یارخطرات بس
 .شد گزارش متوسط هاآنخطر  شدتکه 

شگاه کی عوامل آزمای  فیزی
 یدرس يتئور يواحدها یساغلب جهت تدر یشگاهآزما ینا از

 این. شودمیموجود در آن استفاده  یزاتبا تجه ییو آشنا
از نظر  ندارد، وجودآن  در یمیاییمواد ش خطرات که یشگاهآزما

گاز  ریلندخطرات مربوط به س یطی،مح یستز یکی،خطرات الکتر
 .یدگرد یابیارز یمنتحت فشار و پرتوها ا

 شدت درجه و خطرات نوع براساس پژوهش کلی هايیافته
 .است شده خالصه 4 جدول در هاآن

 
 ACHiLمطابق با ساختار روش  هاآزمایشگاه در موجود خطرات: 4 جدول

 خطرات
 شدت

 کل
 زیاد متوسط کم

 4 1 1 2 اشتعال قابل محلول
 3 2 1 0 سمی ماده

 4 1 1 2  محیطی خطرات
 4 4 0 0 خورنده

 3 1 2 0 اکسیدکننده
 4 0 3 1 الکتریکی خطرات

 1 0 1 0 یونیزان پرتو
 3 0 3 0 تنفسی سیستم محرك

 1 0 0 1 فروسرخ پرتو
 1 0 1 0 میکروارگانیسم

 4 3 1 0 فشار تحت -خنثی گاز
 3 3 0 0 فشار تحت -اشتعال قابل گاز

 
بحث

 ایمن علمی هايآزمایشگاهکار  یطکه در ظاهر امر مح هرچند
 بودنباالنشان از  شدهانجاممعدود مطالعات  اما رسد؛می نظر به

 علمی هايآزمایشگاه. دارند هاآن بهداشتی و ایمنی هايریسک
 تعدد و الکتریکی تجهیزات متنوع، شیمیایی مواد وجود دلیل به

 کنندمیکه از امکانات آن استفاده  یو کارکنان یداسات دانشجویان،
از  یزاتاز تجه برخی باالي مادي ارزش یلدل به ینو همچن

 یریتو مد یابیارز ینبنابرا هستند؛برخوردار  ییباال یتاهم
 هب انکارناپذیرضرورت  یک هاآن بهداشتی و ایمنی هايریسک
 نوع ینو بهداشت ا یمنیرو الزم است سطح ا این از رود؛میشمار 
 مناسب ابزارهاي از استفاده با هاآن در موجود خطرات و هامحیط
 یشده و اقدامات کنترل یابیو ارز یبررس )ACHiL( تکنیک نظیر

 . گردند سازيپیادهو  یمناسب طراح
علل حوادث در  یافتن منظوربهشده امانج يهایدر بررس

اغلب  که در گرددمی یدنکته تأک ینبر ا یدانشگاه يهایشگاهآزما
جه تو یسکر یابیارز اینداز حادثه به فر یشگیريپ يهاهبرنام

 در ACHiLخطرات با پلتفرم  یابی. ارز]16[است  گردیدهن
و واضح به خطرات  یعآسان، سر یدسترس باعث کاري هايمحیط

ساده و ارجاع به  يبندهامر، طبق ینا یلکه دل شودمیموجود 
 .]17[شده است یممجاز تنظ حدود

 يهاهیشگادر آزما یمیاییمربوط به حوادث ش هايگزارش
 يهایشگاهکه وقوع حوادث در آزما هستند آن گویاي یدانشگاه

 است یصنعت هايیشگاهاز آزما یشترب یطور محسوسهب یعلم
 یباتکه ترک دهندمی نشانمطالعات گذشته  یج. نتا]18[
 یشگاهیحوادث آزما وقوعاز عوامل مهم در  یکی عنوانبه یمیاییش

در  حاضر، مطالعه نتایج براساس. ]19،10،3[گردند یم یتلق
به  مربوط خطرات نوع شدیدترین شناسیسم یشگاهآزما

تحت گاز قابل اشتعال  یلندرمواد خورنده و س ی،سم هايمحلول
 تحت خنثی گازهاي و خورنده هايمحلول ینفشار بود. همچن

 میکروبیولوژي آزمایشگاه خطر نوع شدیدترین عنوانبه فشار
 حاضر مطالعهاز  حاصل یجنتا بنابراین گردیدند؛ شناسایی

از  به ذکر است الزم. باشدمی یمطالعات قبل یجنتا تأییدکننده
 يواحدها تدریس براي یزیکیعوامل ف یشگاهآزما ازکه  ییآنجا
موجود در آن استفاده  یزاتبا تجه ییو آشنا یدرس يتئور
 .باشدمی شیمیایی مواد به مربوط خطرات فاقد شود،می

در  یاقدامات کنترل که آنجایی از ساخت خاطرنشان یدبا
صرف  یازمندها نیشگاهاز جمله آزما يکار يهایطمح یتمام
مواجهه با مواد  یسکر یابیارز هستند،بر نبوده و زما یادز ینههز
 ینکه امکان مواجهه با چن ییهایطدر تمام مح یمیاییش
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اقدامات  يبندویتمنظور اولهب ،ها وجود داردآن در ییهایندهآال
 .]20[شود یم یهتوص یکنترل

 مورد کار محیط در موجود خطرات نوع ACHiL تکنیک
 نشان یادرا براساس سطح کم، متوسط و ز هاآن شدت و مطالعه

 هاآن شدت سطح دررا  شدهشناساییو کالس خطرات  دهدمی
مشاهده  4 جدول درکه  طورهمان. ]17[. کندمی یابیارز
مجموع سطح شدت خطرات مربوط به  یشترینب شود،می

مواد خورنده،  یطی،قابل اشتعال، خطرات مح هايمحلول
 ینب در اما است؛ فشار تحت -خنثی گازهايو  یکیخطرات الکتر

کالس خطر در  بیشترین دارايمواد خورنده  ذکرشده، مواد
درجه خطر  دهندهنشانامر  اینکه  بودند) یاد(ز Severشدت 

در بروز حوادث  عامل تریناصلی و بودهمواد  ینا يباال
تحت فشار  -خنثی ي. پس از آن گازهاباشدمی یشگاهیآزما

 نوانعبه بنابراین بودند؛ یادکالس در شدت ز بیشترین داراي
دانشگاه مورد  یشگاهیآزما هايمحیطعامل خطرناك در  یندوم

رخ و فروس یونیزان، يپرتوها براینعالوهشناخته شدند.  یبررس
 برخوردار خطرات شدت سطح کمترین ازها کروارگانیسمیم

سطح شدت کم و  در یککالس  يفروسرخ دارا پرتوهاي بودند،
 طحس در یککالس  يدارا هامیکروارگانیسمو  یونیزان يپرتوها
 أثیرت ترینکمفروسرخ  يپرتوها بنابراین ؛بودند متوسط شدت

 ذکرشده، موارد به توجه با. دارند یشگاهیرا در بروز حوادث آزما
 تنهاییبه تواندنمیمجموع سطح شدت خطر  ACHiLدر روش 

 حسط در خطر کالس به باید و باشددرجه آن  یزانم دهندهنشان
 . گردد توجه خطر هر شدت

 شیمیایی مخاطرات دهند،می نشان یجکه نتا طورهمان
 مورد هايآزمایشگاهدر  حوادث بروزعامل  ترینمهم عنوانبه

 لعام دومین عنوانبه یزن محیطی عوامل. شدند شناخته مطالعه
 توانندمی عوامل این. گردیدند شناسایی حوادث بروز در مؤثر

 پوسترهاي آزمایشگاه، در موجود مواد مناسب یی: جانماشامل
 یکمناسب، تفک یعموم یهو عالئم هشداردهنده، تهو یمنیا

 از. باشند غیرهو  شويچشم اضطراري، هايدوشپسماندها، 
 حسط با) هامیکروارگانیسم( بیولوژیکی مخاطرات دیگر سوي
 هايآزمایشگاهدر بروز حوادث  ينقش کمتر خطر، متوسط شدت
 که طورهمان. دارند ذکرشده عامل دو به نسبت مطالعه مورد
دت سطح ش کمترین داراي یونیزانفروسرخ و  يپرتوها شد، بیان

در  بنابراین باشند؛می شدهشناساییخطرات  ینب درخطر 
خطر  درجات از یزیکیمخاطرات ف ی،مورد بررس هايآزمایشگاه

 یکییولوژو ب یطیمح شیمیایی، مخاطرات به نسبت تريپایین
 . هستند برخوردار

 هک گفت توانمیحاصل از مطالعه حاضر  یجتوجه به نتا با
سطح شدت خطرات  یشترینب يدارا شناسیسم یشگاهآزما
 تريپایینسطح شدت خطر  یکروبیولوژيم آزمایشگاه باشد،می

 از یکییزعوامل ف یشگاهدارد و آزما شناییسم یشگاهنسبت به آزما
ور مذک یشگاهنسبت به دو آزما يکمتر یارشدت خطر بس سطح

 .باشدمی برخوردار
دادن خطرات براساس ننشا ACHiL یکتکن یاياز مزا یکی

مورد  یشگاهآزما یطنقشه از مح یک البها در قنسطح شدت آ
 د،یکه اسات است شدهباعث  یژگیو ین). ا2(شکل  باشدیم یبررس

 خطرات ازها بتوانند به سرعت یشگاهو کارکنان آزما یاندانشجو
 و گردندشوند، مطلع  روروبه هاآن با است ممکن که خاصی

 که است ذکر شایان. ]17[مناسب را انجام دهند  یمنیاقدامات ا
خطرات در جهت کاهش  ییبا استفاده از نقشه جانما توانمی

 یشگاهیکار آزما هايمحیط کردنایمنو  یطیمخاطرات مح
 . نمودتالش 

 یریتمد يهاهو برنام یمشطخ ینرسد که تدویبه نظر م
قش تواند نیم یشگاهیآزما یساتو بهداشت در تأس یمنیا یسکر
داشته باشد  يکار يهایطمح یناهش حوادث ادر ک ییسزاهب
 مده آتدسهب یجگرفته و نتاتصور يهایابیارز به. با توجه ]10[

در  یمنیا یتهکم یکشود که یم یشنهاداز مطالعه حاضر پ
 منییکارشناس ا یینخطرات، آموزش، تع یابیارز يبرا یشگاهآزما
ع و دف يحفاظت فرد یزاتتجه یه،اول يهاککم یستی،ز یمنیو ا

 شود. یلخطرناك تشک يپسماندها
 

 گیرينتیجه
کارآمد و مؤثر  یارابزار ساده اما بس یک ACHiLپلتفرم 

 هاآنبه  کهاست  یمنیو ا ياهکارشناسان بهداشت حرف يبرا
خطرات  مورد در یقکامل و عم یدگاهیدهد به دیاجازه م

خطرناك دست  يکارهاهنمون ینو همچن یشگاهموجود در آزما
مناسب در نظر گرفته شود.  یمنیاقدامات ا طریقینتا بد یابند

  شناسیسم یشگاهکه آزما ندمطالعه حاضر نشان داد یجنتا
 آزمایشگاه باشد،میسطح شدت خطرات  یشترینب يدارا

 اهیشگنسبت به آزما يسطح شدت خطر کمتر یکروبیولوژيم
ر شدت خط سطح از یزیکیعوامل ف یشگاهدارد و آزما شناییسم
. است برخوردارمذکور  یشگاهنسبت به دو آزما يکمتر یاربس

 یایییمکه عوامل ش گردید مشخص نتایج يمبنا بر براین،عالوه
 بررسی مورد هايآزمایشگاهوقوع حوادث  در رانقش  ترینمهم

 بروز در مؤثر عامل دومین عنوانبه نیز یطی. عوامل محدارند
و سپس عوامل  یولوژیکیب عواملو  گردیدند شناسایی حوادث

 مورد هايآزمایشگاهبروز حوادث  در رانقش  ینکمتر یزیکیف
 يهاهو برنام یمشطخ ینرسد که تدوی. به نظر مداشتندمطالعه 

 یشگاهیآزما یساتو بهداشت در تأس یمنیا یسکر یریتمد
 يکار يهایطمح یندر کاهش حوادث ا ییسزاهتواند نقش بیم

 .شدداشته با
 

 تشکر و قدردانی
 علوم دانشگاه پژوهشی معاونت حوزه سوي از حاضر مطالعه

 شکرت مراتب وسیلهبدین. است شده مالی حمایت همدان پـزشکی
.گرددمی ابرازمحترم  معاونت این به نسبت قدردانی و
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