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Abstract 

Background and Objective: In order to take control measures to protect 
the health of employees against occupational hazardous agents, it is essential 
to assess the occupational health risks. The purpose of this study was to 
develop a method for occupational health risk assessment in petrochemical 
industry. 
Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out among 
operational and administrative occupational groups in one of the 
petrochemicals plants in the south of Iran. The “comprehensive occupational 
health risk assessment” method was used to assess the risks of occupational 
hazards. For this purpose, the exposure rate (ER) and hazard rate (HR) for 
all hazards were determined based on the results of exposure measurements 
and health hazards data, respectively. Finally, the risk of occupational health 
hazards was evaluated and calculated by multiplying the ER by HR. 
Results: The level of risk in 13.6% of the investigated occupational groups 
was evaluated as high. Among occupational health hazards, the risk of 
exposure to noise and inappropriate lighting, benzene and ergonomic factors 
were assessed at a high and moderate level, respectively. The risk of all 
occupational health hazards, except for ergonomic factors, were higher 
among operational jobs compared to administrative occupations. 
Conclusion: Comprehensive occupational health risk assessment could be 
used for prioritizing the occupational health hazards and making desicion 
about resource allocation and required control measures. 
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  چکیده
آور انیحفاظت از سالمت کارکنان در برابر عوامل ز يبرا یمنظور انجام اقدامات کنترلبه سابقه و هدف:

 کی ارائه حاضر با هدف مطالعهدر این راستا، . باشدمی يضرور يابهداشت حرفه يهاسکیر یابیارز ،یشغل
 .انجام شد یمیصنعت پتروش کیدر  ياحرفه بهداشت مخاطرات جامع سکیر یابیارز يبراروش جامع 

 يهایمیپتروش از یکی در يو ادار یاتیعمل مشاغل در ارتباط با ی حاضرلیتحل -یفیتوص مطالعه ها:مواد و روش
جامع مخاطرات  سکیر یابیارز"از روش  یخطرات بهداشت شغل سکیر یابیارز ي. براشد انجام کشور جنوب

 استفاده ")COHRA: Comprehensive Occupational Health Risk Assessment( يابهداشت حرفه
 )HR: Hazard Rate( درجه خطر و )ER: Exposure Rating( مواجهه درجه ،منظور نیا يبرا. گردید

 ،تینها در. دیگرد نییتع یمواجهه و خطرات بهداشت يریگاندازه جیبراساس نتا بیترتبه خطراتکدام از هر
 .گرفت قرار یابیارز مورد و شد ضرب درجه خطر در درجه مواجهه محاسبه از ياحرفه بهداشت خطرات سکیر

 یابیارز باال سطح در یبررس مورد مشاغلاز  درصد 6/13 در ياحرفه بهداشت مخاطرات سکیر سطح ها:یافته
مواجهه با  سکیردر سطح باال و  ییصدا و روشنا سکیر ي،احرفه بهداشت مخاطرات نیب درهمچنین . شد

 بهداشت مخاطرات سکیرشایان ذکر است که . شدند یابیارز متوسط سطح در کیارگونوم عوامل و بنزن
 .بود يادار مشاغل از شتریب یاتیعمل مشاغل در کیارگونوم عوامل از ریغ به ياحرفه

آور انیز عوامل توانیم ياحرفه بهداشت خطرات جامع سکیر یابیارز روش از استفاده با گیري:نتیجه
 یرلکنتمنابع و انجام اقدامات  اختصاصآن در  جیو از نتا ي کردبندتیاولو سکیکار را از نظر درجه ر طیمح

 .نمود استفاده
 

 یشغل مخاطرات ؛یمیپتروش صنعت ؛یبهداشت سکیر یابیارز واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 تمامیدر  یو اصل هیاز مراحل پا یکی سکیر یابیارز

است که با هدف  ياو بهداشت حرفه یمنیا تیریمد يهاستمیس
ل جهت کنتر یمخاطرات شغل يبندتیو اولو یابیارز ،ییشناسا

 یابیارز يبرا یمختلف يهاروش. ]1-3[شود یها انجام مآن
طور به که دندار وجود يکار يهاطیمح در مخاطرات سکیر

؛ اما در صنایع، ]4[ باشندمی متمرکز یمنیا مخاطرات بر عمده
آور مختلفی زیانکارکنان عالوه بر مخاطرات ایمنی با عوامل 

 یو اقدامات کنترل یاطیاصول احت تیعدم رعا و مواجه هستند

 در ارتباط با یتواند منجر به عوارض نامطلوبیدر هنگام کار م
آور کارکنان گردد. گستره این عوارض به نوع عامل زیان سالمت

دت و م هاي آن(از جمله شیمیایی، فیزیکی و ارگونومی)، ویژگی
ي در ریگمیتصم يبرا ؛ از این رو]5[ بستگی داردزمان مواجهه 

 عوارض برابر در کارکنان حفاظت و یکنترل اقدامات مورد
 سکیر است الزم یشغل آورانیز عوامل از یناش نامطلوب

 رارق یابیارز مورد یاختصاص طوربه مواد نیا با مواجهه یبهداشت
 . ]6[ ردیگ

 ايحرفه بهداشت مهندسی مجله 62تا  53 صفحات ،1397 پاییز ،3شماره  ،5وره د   
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 انو همکار يریجهانگ 

 عوامل با مواجهه یبهداشت سکیر یابیارز از استفاده با
مواجهه کارکنان  زانیاز م یجامع یابیتوان ارزیمی شغل آورانیز

 ینیبشیو در مورد پ داشت یبهداشت زیآمبا عوامل مخاطره
کار  طیحفاظت کارکنان در مح يبرا یاقدامات کنترل

 سکیر یابیارز يهاوجود روش نیا با. ]7[نمود  يریگمیتصم
آور انیکار از جمله عوامل ز طیمح یبهداشت يهامرسوم، جنبه

ه معنا کنیبد ؛رندیگیدر نظر نم یرا به شکل تخصص یشغل
به رت نییکار در تع طیمح يهاندهیآال يریگاندازه جینتا معموالً

 . ]8[ شودینممخاطرات در نظر گرفته  سکیر
ه ب ی راآور شغلانیعوامل زتوان می یکل يبنددسته کی در

ها گاز ،هاانواع آئروسل :(شامل ییایمیآور شانیعوامل ز گروه پنج
 یکیزیف)، هاوآئروسولی(شامل انواع ب یکیولوژیب ،و بخارات)

 و ییکار، روشنا طیمح یحرارت يهاصدا و ارتعاش، تنش :(شامل
 یروان و یارگونوم ،)زانیونیریو غ زانیونیانواع تشعشعات 

مواجهه با  یبهداشت سکیر یابیارز يبرا. ]9[ نمود يبندمیتقس
ها مواجهه و خطر آن درجهالزم است  ییایمیآور شانیعوامل ز

براساس  عوامل يریگشود. درجه مواجهه براساس اندازه یابیارز
با توجه به  زین خطر درجهگردد. یم نییاستاندارد تع يهاروش

و براساس مطالعات  شودیکه بر انسان وارد م یبیو شدت آس نوع
 . ]2[ گرددیم مشخص یشناسسم

 جمله از خطرات از یعیوس فیط یارگونوم آورانیز عوامل
و  یروان يبار کار ،نامناسب يکار يهاتیوضع ،يکار نوبت

در کتاب حدود  وجود، نیا با. دنریگیمبررا در غیرهو  یجسمان
:Occupational Exposure  OEL( رانیا یمواجهه شغل

Limit( ]10[ خطرات حدود مواجهه  نیاز ا یبرخ يبرا تنها
 یکیمخاطرات ارگونوم سکیر یابیارز کهارائه شده است  یشغل

ها انجام تواند در مورد آنیم عیبراساس اطالعات موجود در صنا
 ینعضال -یاسکلت يهابیآس ی،کیارگونوم خطرات نیب درشود. 

 هافتیتوسعه يدر کشورها (چه داشته و در جهان ییسزاهب تیاهم
برخوردار  ياژهیو گاهیاز جا) حال توسعهرد چه در کشورهايو 

به  کیارگونوم یابیارز يهااز روش یبخش بزرگ و هستند
 یعضالن -یابتال به اختالالت اسکلت سکیر یابیارز يهاروش

 رانیا یکتاب حدود مواجهه شغل در. ]11[است  افتهیاختصاص 
)OEL( ت اختالال يفاکتورهاسکیسطح مواجهه با ر یابیارز يبرا

 ROSA )Rapid Office Strain روش چهار یعضالن -یاسکلت
Assessment،( QEC )Quick Exposure Check(،REBA  

)Rapid Entire Body Assessment و (RULA )Rapid 
Upper Limb Assessment ( .نیهمچنارائه شده است  

 بلندکردن/شامل بار ( یحمل دست يهاتیفعال یابیارز يبرا
 سکیر یابیارز يو برا WISHAگذاشتن بار) روش نییپا

 یمعرف Snookو حمل بار جداول  دنیدادن، کشهل يهاتیفعال
) یان(جسم کیولوژیزیتناسب و تطابق ف یابیمورد ارز در. اندشده

براساس ضربان قلب ارائه شده  يروش ساده و کاربرد کی زین
 است. 

 يمتعدد مطالعاتتاکنون  ،آمدهعملبه يهایبررس با مطابق
و  يندیفرا عیدر صنا یبهداشت سکیر یابیدر مورد ارز

 صرفاً هاآن تمامی در که ]12،7،3-14[ اندانجام شده يندیفراریغ
 آورانیز عوامل طور عمدهبه و یبهداشت خطرات از گروه کی

 العهمط در مثال عنوانبه ؛است گرفته قرار یابیارز مورد ییایمیش
از  یناش یبهداشت سکیر، 1389و همکاران در سال  يریجهانگ
برگرفته از مرکز  یکممهیروش ن کیبراساس  ییایمیش مواد

واد و انواع مشد  یابیارز کشور سنگاپور ياو بهدشت حرفه یمنیا
 در. ]7[ گردید يبندتیاولومواجهه  سکیاز نظر ر ییایمیش

گرد و غبار  سکیرنیز  2018و همکاران در سال  Tongمطالعه 
 حفاظت سکیر یابیارزبراساس مدل  يسازساختمان عیدر صنا

 USEPA: United States( کایآمر متحده االتیا ستیز طیمح
Environmental Protection Agency (يسازهیشب روش و 

 براین،عالوه. ]15[ شد یابیارز) Monte Carlo( کارلو مونت
مواجهه با  سکیر یابیبه ارز 1390و همکاران در سال  ییباباگل

از  سکیر یابیارز يپرداختند و برا يجوشکار يندهاایدر فر ومیف
 تفادهاسشده توسط انجمن ایمنی و بهداشت سنگاپور روش توصیه

در مطالعه خود در سال  زیو همکاران ن یجالل. ]13[ نمودند
 BTEX باتیترک با یشغل مواجهه یبهداشت سکیر، 1392

)Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene Isomers (
ش رواستفاده از با  راشهر مشهد  نیسوخت بنز عیتوز يهاگاهیجا

 یابیارز موردانجمن ایمنی و بهداشت سنگاپور توسط شده توصیه
و همکاران در  Carducci از سوي دیگر، .]14[قرار دادند 

 یکم سکیر یابیبا استفاده از ارز 2016در سال  يامطالعه
ورد م یدنیو آب آشام ییمواد غذا یمنیکه در مطالعات ا یکروبیم

ها لوآئروسیافراد با ب یاست، مواجهه شغل گرفتهقرار میاستفاده 
بر  عالوه. ]16[ نمودند یابیفاضالب ارز هیتصف عیرا در صنا

و  AL-Sarraji، اندانجام شده عیصنا در ارتباط باکه  یمطالعات
 یابیبه ارز یفیصورت کبه يادر مطالعه 2017همکاران در سال 

 . ]17[پرستاران پرداختند  یخطرات شغل
هاي کاري عالوه بر خطرات با توجه به اینکه در محیط

شیمیایی، مخاطرات دیگري از جمله خطرات فیزیکی و 
ارگونومی نیز وجود دارد و مدیریت بهداشت شغلی محیط کار 

 یبهداشت خطرات تمامی سکیر یابیارز مستلزم شناسایی و
 يروش جامع برا کیهدف ارائه  با حاضر مطالعه باشد،می
صنعت  کیو کاربرد آن در  یخطرات بهداشت سکیر یابیارز

 انجام شد. یمیپتروش
 

 هامواد و روش
 يهایمیاز پتروش یکیحاضر در  یلیتحل -یفیتوص مطالعه

انجام  1397 سال بهشتیتا ارد 1396 سالآبان  ازجنوب کشور 
شغل مختلف  436گروه شغلی شامل  99شد. در این مطالعه 

اداري و عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند. شایان ذکر است 
 آن جینتا و ي شدهریگاندازه هاآن آورانیز عواملکه  یمشاغل
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 نیا در استفادهروش مورد  .بود، وارد مطالعه شدند دسترس در
 و ]18[و همکاران  Chackling مطالعهبرگرفته از  پژوهش
Tang Kia Tank ]19[ يسازیکه پس از توسعه و بوم بود 

 نیاز جمله آخر رانیا يابراساس الزامات بهداشت حرفه
 روش"عنوان  تحت )OELی (کتاب حدود مواجهه شغل شیرایو

 :COHRA( ياحرفه بهداشت مخاطرات جامع سکیر یابیارز
Comprehensive Occupational Health Risk 

Assessment(" براي  .گرفت قرار استفاده مورد وگردید  ارائه
اي انجام این مطالعه ابتدا تیم ارزیابی ریسک بهداشت حرفه

متشکل از سرپرست واحد، نماینده کارکنان و متخصص 
 ها عواملمشورت آناي و ایمنی تشکیل شد و با بهداشت حرفه

آور موجود در هر گروه شغلی شناسایی گردید. در مرحله زیان
 عوامل از هرکدام) HR( خطر درجه و) ERبعد، درجه مواجهه (

 اب عامل هر سکیر درجه و گردید نییتع ریز وهیش به آورانیز
 سکیر سطح ،تینها در. شتگ برآورد 1 رابطه از استفاده
 .]2[ گرفت قرار یابیارزش مورد عوامل از هرکدام

 

  1 رابطه
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = √𝐸𝐸𝑅𝑅 × 𝐻𝐻𝑅𝑅 

 

 )ER( مواجهه درجه نییتع
 عوامل از کیهر با افراد مواجهه درجهدر این مطالعه 

 حدود و فرد مواجهه زانیم عامل دو براساس یشغل آورانیز
 یامتم با مواجهه زانیم نییتع يبرا. دیگرد محاسبه یشغل مجاز

شده ي انجامهايریگاندازه جینتا از کار طیمح آورانیز عوامل
 باید. شد استفاده یبررس مورد صنعت در موجود سال کی طی

 ي(برا ییایمیش عوامل با مواجهه درجهخاطرنشان ساخت که 
هر عامل) با استفاده  ي(برا یارگونوم و یکیزیهر ماده)، عوامل ف

 در مندرج یشغل مواجهه مجاز حدود و مواجهه زانیاز نسبت م
) OEL( یشغل مواجهه مجاز حدود کتابچه شیرایو نیآخر

 يبندرتبه 5تا  1و از شد ) محاسبه 1395 شیرای(و يکشور
که حد مجاز  یی). از آنجا3و  2 ،1ول اجد بیترت(به دیگرد

 70 يادار يهاتیمواجهه با صدا در مورد اتاق کنترل و فعال
 بل درجه مواجههیدس 70از  شیب يصدابراي باشد، یمبل یدس

 4 امتیاز بل درجه مواجههیدس 70تا  60براي صداي  ،5 امتیاز
 در 1 امتیاز بل درجه مواجههیدس 60کمتر از براي صداي و 

 طیحم ییروشنا یابیمنظور ارزبه از سوي دیگرنظر گرفته شد. 
 OELاز کتابچه  فهیحدود مواجهه متناسب با هر وظ زانیم ،کار

رد مو طیمح ییکه روشنا یصورت و در دیاستخراج گرد يکشور
 اگرو  5درجه مواجهه  ،شده بودهیکمتر از حدود توص یبررس

نظر  در 1درجه مواجهه  ،شده بودهیدر حدود توص ایو  شتریب
 شد.میگرفته 
 

 )HR( خطر درجه نییتع
 هرکدام خطر درجه ،آورانیز عوامل یتمام ییشناسا از پس

 نییتع يبرا. دیگرد مشخص عامل نوع و تیماه به توجه با هاآن از
  برگه در مندرج خطر عبارات از ییایمیش عوامل خطر درجه

 ]COHRA ]5 روش در ییایمیش عوامل با مواجهه درجه نییتع: 1 جدول
 یشیافزا اثر با مواد يبرا مخلوط مواجهه مواد تکتک مواجهه زانیم مواجهه درجه

5 OEL 100  درصد>E 1> 
4 OEL100 درصد ≤E<OEL 75 درصد  
3 OEL75 درصد ≤E<OEL 50 درصد 
2 OEL50 درصد ≤E<OEL 25 درصد 
1 OEL25 درصد ≤E ≥1 
E؛مواجهه زانی: م OELی: حدود مجاز مواجهه شغل     

 
 ]COHRA ]10در روش  یکیزیدرجه مواجهه با عوامل ف نییتع: 2 جدول

 درجه
 مواجهه

 مادون فرابنفش، پرتو صدا
 يهادانیم ،قرمز

 یکیالکتر و یسیمغناط
 ییروشنا ارتعاش

(شاخص  ییگرما تنش
WBGT: Wet Bulb 
Globe Temperature( 

 مواجهه بر زانیم
 بلدسی )A( حسب

 يمتریدوز

5 >OELE 100  درصد D> OEL 100 درصد >E 
OEL 100 

 E <درصد 
E<OEL OEL 100  درصد> E 

4 AL<E≤OEL 
 درصد 100

≤D< 50  درصد 
OEL 100 درصد 

≤E<OEL 75 درصد 
 

 

OEL 100 درصد 
≤AL<E 

3 AL≤ E 25 درصد ≤D 
OEL 75 درصد 

≤E<OEL 50  درصد 
OEL 100 

 AL<E AL≤E≥ درصد

2 
  

OEL 50 درصد 
≤E<OEL 25  درصد AL≤E 

 
1 OEL 25 درصد ≤E  E≥OEL 

E؛مواجهه زانی: م OELی؛ : حدود مجاز مواجهه شغلAL؛: حد مراقبت Dدوز مواجهه : 
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 ]COHRA ]20تعیین درجه خطر عوامل شیمیایی در روش : 4جدول 

 MSDSبراساس عبارات ریسک مندرج در  SDSبراساس عبارات خطر مندرج در  درجه شدت خطر
5 H 334, 340, 341, 350 E: و یا سمیت ژنتیکی احتمال سرطان 

4 H 300, 310, 330, 351, 360, 361, 
362, 372 

Dبسیار سمی تنها با یک مواجهه : 
R26, R26/27, R26/27/28, R 26/28, R27, R27/28, R28, 
Carc.Cat. 3 R40, R48/23, R48/23/24, R 48/23/24/25, 

R48/23/25, R48/24, R48/24/25, R48/25, R60, R61, R62, R63 

3 H 301, 311, 314, 317, 318, 331, 
335, 370, 373 

Cکننده، خورنده یا سمی: به شدت تحریک 
R23, R23/24, R23/24/25, R 23/25, R24, R24/25, R25, R34, 
R35, R36/37, R36/37/38, R 37, R37/38, R41, R43, R48/20, 
R48/20/21, R48/20/21/22, R48/20/22, R48/21, R48/21/22, 

R48/22 

2 H 302, 312, 332, 371 
Bخطرناك تنها با یک مواجهه : 

R20, R20/21, R20/21/22, R20/22, R21, R21/22, R22, H302, 
H313, H332, H371 

1 H 303, 304, 305, 313, 315, 316, 
318, 319, 320, 333, 336 

Aبدون خطرکننده پوست و چشم : تحریک 
R36, R36/38, R38 

 
) براساس SDS: Safety Data Sheet( مواد یمنیا اطالعات

 ایو ) GHS )Globally Harmonized System يبندطبقه
 ییایمیمواد ش یمنیمندرج در برگه اطالعات ا سکیعبارات ر

)MSDS: Material Safety Data Sheet (شد استفاده  
 زین یارگونوم و یکیزیف آورانیز عوامل خطر درجه). 4(جدول 
 از جدول استفاده با هاآن یرسانبیآس قدرت و عامل نوع براساس

ر اگ ،ییمورد روشنا درباید خاطرنشان ساخت که شد.  نییتع 5
خطر حادثه وجود داشت، درجه  نامناسب ییبا روشنا یتیدر موقع

شد. میدر نظر گرفته  4صورت درجه خطر  نیا ریو در غ 3خطر 

درجه  ،وجود داشت ییخطر افت شنوا اگر صرفاً زیدر مورد صدا ن
و  یانسان يکه مواجهه با صدا احتمال خطا یو در صورت 3خطر 
محل درجه  طیبه شرا با توجهداشت،  یزدن تمرکز را در پبرهم
 شد.میدر نظر گرفته  4خطر 
 

کیر رتبه نییتع  س
 درجه محاسبهنیز  و مواجهه درجه و خطر درجه نییتع از پس

 با مطابق سکیر سطوح، 1 رابطه از استفاده با یبهداشت سکیر
  بیترتبه سکیر سطح 5 تا 1 نمرات. دیگرد يبندهرتب 6 جدول

 

 ]COHRA ]10تعیین درجه مواجهه با مخاطرات ارگونومیک در روش : 3جدول 

درجه 
 مواجهه

امتیاز روش 
RULA 

امتیاز روش 
REBA 

امتیاز 
روش 
QEC 

امتیاز 
روش 
ROSA 

حمل بار با 
استفاده از روش 

WISHA 

جداول اسنوك (هل
کشیدن و  دادن،

 حمل بار)

ارزیابی کار 
 جسمانی

5 
 4سطح 

(امتیاز نهایی 
 یا بیشتر) 7

 4سطح 
(امتیاز نهایی 

 )15تا  8
 <درصد 70

 

OEL 100  درصد
>E 

 50<عدد نهایی
ضربان قلب در 

هنگام کار بیشتر از 
 حداکثر ضربان مجاز

4 
 3سطح 

(امتیاز نهایی 
 )6یا  5

 3سطح 
(امتیاز نهایی 

 )7تا  4

51-75 
 درصد

OEL 100  درصد
≤E<OEL 75 

 درصد
50-65 

 3 
 2سطح 

(امتیاز نهایی 
 )4یا  3

 2سطح 
(امتیاز نهایی 

 )3تا  2

41-50 
 درصد

عدد 
 5≥نهایی

OEL 75  درصد
≤E<OEL 50 

 درصد
65-80 

2 
 1سطح 

(امتیاز نهایی 
 )2یا  1

 1سطح 
(امتیاز نهایی 

1( 
 ≥درصد 40

عدد 
 5<نهایی

OEL 50  درصد
≤E<OEL 25 

 درصد
80-90 

1     OEL 25  درصد
≤E 

 90>عدد نهایی
ضربان قلب در 

هنگام کار کمتر از 
 حداکثر ضربان مجاز

E میزان مواجهه؛ :OEL     حدود مجاز مواجهه شغلی : 
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 ]COHRA ]7 روش در یارگونوم و یکیزیف عوامل خطر درجه نییتع: 5 جدول
 فیتوص سطح خطر شدت درجه

 مرگ -بارفاجعه 5
 اثرات دمثل،یتول بر اثرگذار سموم زا،سرطان برگشت مهم، موادرقابلیغ اثرات ای نفر چند در ریم و مرگ
 .باشد داشتهدر پی  را حادثه خطر که صوت شدت و ییروشنا کمبود ،یزندگ دکنندهیتهد

4 
 صدمات -دیشد

 يجد
عوارض مزمن  و نفر چند ای کی در کنندهناتوان ای برگشترقابلیغ یبهداشت اثرات نفر، کی مرگ به منجر

 يانسداد يویر يهايماریب و سیپنوموکوز ،ییشنوا افت مانند روندهشیپ

3 
 ازمندین -متوسط

 درمان

 لیدلبه کار از بتیغ( يکار رفته دست از روز و يماریب به منجر تواندیم که ریپذبرگشت دیشد صدمات
 از ریغ به یعصب ستمزدگی، اثرات سیآفتاب یکیزعضالنی، اثرات فی -ینظیر اختالالت اسکلت ؛شود) يماریب

 مادون فرابنفش، تشعشعات از یعوارض ناش و یحرارت استرس غیرکشنده،هاي هوابرد يماریب س،ینارکوز
 یسهاي مغناطیدانیم و قرمز

2 
 به ازمندین -یجزئ

 هیاول يهاکمک
 و شود، نارکوزیسیمرفته دستاز زمان بدون یپزشکبه درمان  منجر پذیر کهبرگشت یبهداشت اثرات
 سوختگی آفتاب

1 
 -یپوشچشم قابل

 صدمه بدون
 سردرد و یجزئ یعضالن يهایناراحت ه،یاول يهاکمک ازمندین اندك ینگران با ریپذبرگشت یبهداشت اثرات

 
 ]COHRA ]19 روش در یبهداشت سکیر سطوح يبندرتبه: 6 جدول

 فیتوص سکیر سطح سکیر نمره
 .است الزم منبع از کارگر دورکردن يبرا يفور اقدام باال اریبس 5
 موقت اقدامات کنترلی انجام و سال در بار کی حداقل مواجهه يگیرهانداز ،یمهندس يهاکنترل انجام باال 4

 متوسط 3
 وخامت احتمال لیدل به اما باشد؛ شدهکنترل سکیرممکن است  .است ياضطرار توجه ازمندین سکیر

 .باشد داشته منظم يهاینیبازب به ازین اوضاع،
 .است خطر کنترل شده حاضر حال در. ستین ازین اقدام فوري گونهچیه نییپا 1-2

 
 .دنباشیم باال سطح بسیار تا نییپا سطح دهندهنشان
 

 هایافته
شغل  436شامل  یگروه شغل 99 یحاضر به بررس مطالعهدر 

 136و  يشغل ادار 300 ،تعداد نیکه از ا ه شدمختلف پرداخت
شده به لینمونه کاربرگ تکم کی 7بودند. جدول  یاتیشغل عمل

) در LDPE(اپراتور  یاتیلاز مشاغل عم یکیدر  COHRAروش 
 طور که دهد. همانیمورد مطالعه را نشان م یمیشرکت پتروش

 )LDPE اپراتور( یاتیعمل مشاغل از یکی در یشغل آورانیز عوامل سکیر یابیارز جینتا کاربرگ نمونه :7 جدول

 آورانیز عوامل
 زانیم

 مواجهه
OEL 

 درجه
 مواجهه

 شدت درجه
 خطر

 سکیر سطح سکیر نمره

 عوامل
 ییایمیش

 متوسط 3 5 2 5/0 099/0 )ونیلیم در بخش( بنزن
 نییپا 2 4 1 20 004/0 )ونیلیم در بخش( بنزن لیات

 نییپا 2 4 1 20 008/0 )ونیلیم در بخش( تولوئن
 نییپا ND 20 1 5 2 )ونیلیم در بخش( رنیاستا

 نییپا 2 3 1 10 08/0 )مکعب متر بر گرمیلیم( لنیاتیپل
 نییپا 2 4 1 ــــــ ــــــ بنزن لیات و رنیاستا مخلوط

 عوامل
 یکیزیف

 باال 4 4 5 85 86 )بلیدس( صدا
 باال Lux( 30 50 5 4 4( ییروشنا

 باال m/s2( 8/6 85/1 5 3 4( ارتعاش
 نییپا µT( 46 1200 1 3 2( یسیمغناط يهادانیم
 نییپا kv/m( 039/0 10 1 3 2( یکیالکتر يهادانیم

 متوسط 3 2 5 29 33 )گرادیسانت( یحرارت استرس

 مخاطرات
 کیارگونوم

 متوسط 3 3 3 ــــــ ــــــ )RULA( نامناسب پوسچر
 نییپا 2 3 3 ــــــ ــــــ WISHAروش  از استفاده با بار حمل

 نییپا 2 3 3 ــــــ ــــــ بار حمل و دنیکش دادن،هل
 باال 4 3 5 ــــــ ــــــ یجسمان کار یابیارز
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 درصد حسب بر یاتیعمل و يادار بخش دو در آورانیز عوامل سکیر سطوح یفراوان :1 شکل

 
صدا،  سکیر یمخاطرات مورد بررس نیاز ب شودیمشاهده م

س استر بنزن،با  مواجهه سکیو ارتعاش در سطح باال، ر ییروشنا
 در عوامل هیبقو پوسچر نامناسب در سطح متوسط و  یحرارت
 .اندگردیده یابیارز نییپا سطح

 یارگونوم و یکیزیف ،ییایمیش آورانیز عوامل سکیر سطح
. است شده داده نشان 1 شکل در یتایعمل و يادار بخش دو در

 از ریغ به آورانیز عوامل تمامی شود،یم مشاهده که طورهمان
 شتریب يادار مشاغل از یاتیعمل مشاغل در کیارگونوم مخاطرات

 .باشندمی
 مورد مشاغل یتمام ياحرفه بهداشت سکیر یابیارز جینتا
 جدول نیادر  که طورهمان. است شده ارائه 8 جدول در مطالعه

مواجهه  سکیر سطح یی،ایمیش عوامل بخشدر  ،شودیم مشاهده
نمره با  ی)اتیعملدر بخش و هم  يهم در بخش ادار(با بنزن 

 ییایمیعوامل ش گریو د دی(سطح متوسط) برآورد گرد 3 سکیر
 دراز سوي دیگر، . را کسب نمودند) نیی(سطح پا 2 سکینمره ر

صدا و  یامل مورد بررسوع نیشتریب یکیزیبخش عوامل ف
طور به یاتیصدا در بخش عمل سکیکه سطح ر بودند ییروشنا
 سکیبرآورد سطح ر نیشتریب ي،باال بود و در بخش ادار عمده

 یشترب ی،اتیدر بخش عمل زین ییروشنادر ارتباط با  بود. نییپا
 بیشتر ي،و در بخش اداربودند باال  سکیسطح رداراي مشاغل 

 داشتند. نییپا سکیمشاغل سطح ر
 آور انیعوامل ز یتمام سکیمجموع سطوح ر 2 شکل

74,3

25,7 29,9
24,4

45,7

35,3

64,7۶۷٫۷

۲۳٫۳

۸۵٫۱
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پایین متوسط پایین متوسط باال پایین متوسط

عوامل شیمیایی عوامل فیزیکی مخاطرات ارگونومی

عملیاتی اداري

 شغل) مورد بررسی 136شغل) و عملیاتی ( 300اي در مشاغل اداري (نتایج ارزیابی ریسک مخاطرات بهداشت حرفه: 8جدول 

 مشاغل آورعوامل زیان

 ياحرفهسطح ریسک مخاطرات بهداشت 

 پایین متوسط باال جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 عوامل شیمیایی

 بنزن 
 300 ـــــ ـــــ 100 300 ـــــ ـــــ اداري

 136 ـــــ ـــــ 100 136 ـــــ ـــــ عملیاتی

 اتیل بنزن 
 300 100 300 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ اداري

 136 100 136 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عملیاتی

 تولوئن 
 300 100 300 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ اداري

 136 100 136 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عملیاتی

 استایرن 
 13 100 13 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ اداري

 53 100 53 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عملیاتی

 10 100 10 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عملیاتی اتیلن پلی

 4 100 4 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عملیاتی کروم

 مخلوط مواد شیمیایی
 13 100 13 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ اداري

 52 100 52 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عملیاتی
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 سطوح ارزیابی ریسک مشاغل مورد بررسی؛ الف. تمامی مشاغل، ب. مشاغل اداري، ج. مشاغل عملیاتی :2شکل 

 
ت رصوبهرا  COHRAروش  با استفاده ازشده یبررس یشغل

حسب درصد نشان  بر یاتیو عمل يو در دو بخش ادار یکل
، در شودمیمشاهده شکل این طور که در دهد. همانیم

سطح در ها سکیدرصد از ر 1/59 یمشاغل مورد بررس مجموع
سطح در درصد  6/13سطح متوسط و در درصد  4/27 ن،ییپا

 .قرار دارندباال 
 

 بحث
جامع مخاطرات  سکیر یابیارز ،از مطالعه حاضر هدف

 کی یاتیو عمل يدر مشاغل ادار) COHRAي (ابهداشت حرفه
نشان  مطالعه یینها جیدر جنوب کشور بود. نتا یمیصنعت پتروش

از مخاطرات  ریکار به غ طیآور محانیعوامل ز کلیه سکیر که داد
ر باست.  شتریب ياز مشاغل ادار یاتیدر مشاغل عمل کیارگونوم

صدا و  سکیر ،کار طیآور محانیعوامل ز نیاز بمبناي نتایج 
 ،یمواجهه با بنزن، استرس حرارت سکیدر سطح باال، ر ییروشنا

 یدر سطح متوسط و مابق کیمخاطرات ارگونوم بیشترارتعاش و 
 .ندشد یابیارز نییعوامل در سطح پا

ماده  پنجبا  یاتیمطالعه کارکنان بخش عمل نیا در
مواجهه  لنیاتیو پل رنیبنزن، تولوئن، استا لیبنزن، ات ییایمیش

مشاغل  تمامیبنزن در  سکیر ،مواد نیا نیداشتند که از ب
 نییمواد در سطح پا یدر حد متوسط و مابق یاتیو عمل يادار
 ؛ودب زیناچ اریمواجهه با بنزن بس زانی. اگرچه مندشد یابیارز
 آن سکیر ،)ییزاسرطان تیدرجه خطر باال (خاص لیبه دل اما

 انجام اقدامات ازمندیناین امر که  دیگرد یابیدر حد متوسط ارز
و  یبرنامه حفاظت تنفس يها، اجرایکنترل نشت رینظ یکنترل

آن در سطح  سکیمنظور کاهش رمداوم به یپزشک يهاشیپا
اجهه مو سکیمطالعه ر نیدر ااز سوي دیگر، باشد. یقبول مقابل

 لیبه دل يکارکنان بخش ادار يبرا ییایمیش يهاندهیبا آال
 یابیمورد ارز یاتیاز بخش عمل ییایمیاحتمال نشت مواد ش

اغل مش نیخطرات بنزن در ا سکیر ،قرار گرفت. برخالف انتظار

 .8ادامه جدول 

 عوامل فیزیکی

 صدا
 300 3/95 286 3/3 10 3/1 4 اداري

 136 ـــــ ـــــ 1/19 26 9/80 110 عملیاتی

 روشنایی 
 300 65 195 ـــــ ـــــ 35 105 اداري

 136 ـــــ ـــــ 5/26 36 5/73 100 عملیاتی
 25 16 4 84 21 ـــــ ـــــ عملیاتی ارتعاش 

 هاي مغناطیسی میدان
 227 100 227 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ اداري

 72 100 72 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عملیاتی

 هاي الکتریکی میدان
 217 100 217 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ اداري

 72 100 72 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عملیاتی
 116 ـــــ ـــــ 8/51 60 2/48 56 عملیاتی استرس حرارتی 

 پرتو فرابنفش
 57 100 57 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ اداري

 18 100 18 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عملیاتی
 7 100 7 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عملیاتی پرتو مادون قرمز

مخاطرات 
 ارگونومیک

 300 6/1 5 4/94 283 4 12 اداري ) ROSAپوسچر نامناسب (
 33 ـــــ ـــــ 8/87 29 2/12 4 عملیاتی )RULAپوسچر نامناسب (
 15 20 3 7/66 10 3/13 2 عملیاتی )REBAپوسچر نامناسب (
 10 ـــــ ـــــ 100 10 ـــــ ـــــ عملیاتی )QECپوسچر نامناسب (

 32 2/6 2 5/84 27 3/9 3 عملیاتی WISHAروش  از استفاده باحمل بار 
 34 4/32 11 6/67 23 ـــــ ـــــ عملیاتی دادن و کشیدن هل

 12 ـــــ ـــــ 100 12 ـــــ ـــــ عملیاتی ارزیابی کار جسمانی

 الف
 

 ب
 

 ج
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 انو همکار يریجهانگ 

ذکرشده در سطح متوسط  لیبه دال یاتیهمانند مشاغل عمل زین
مواجهه با بنزن  سکیجهت کاهش و کنترل ر گردید. یابیارز

 ،ینشت منبع کنترل بر عالوه است يضرور ياداردر مشاغل 
 زین و مثبت فشار هیتهو يهاستمیس نصب همچون یاقدامات

 انجام یاتیعمل يهابخش از يادار يهاساختمان دورکردن
 .شود

 9/80و  3/1 بیترتبه سکیر یابیحاصل از ارز جیاساس نتابر
 سکیاز نظر ر یمورد بررس یاتیو عمل يدرصد از مشاغل ادار

 نییتع اریمع نکهیصدا در سطح باال قرار داشتند. با توجه به ا
در مشاغل  يکشور OELعامل براساس کتابچه  نیا یابیخطر ارز

باشد، یبل میدس 85 یاتیبل و در مشاغل عملیدس 70 يادار
 سکیکاهش سطح ر يبرا یمتفاوت یکنترل يکردهایرو الزم است

در مورد مشاغل  کردهایرو نیمشاغل به کار گرفته شود. ا نیا
مطبوع و نصب  هیتهو ستمیس يبهساز رب طور عمدهبه يادار
 یاتیمناطق عمل ياز نفوذ صدا يریجلوگ يبرا یصوت يهاقیعا

 يموارد یاتیمشاغل عملبراي که  یدرحال باشند؛میمتمرکز 
استفاده از  زیو ن یتیریو مد یهمچون اقدامات کنترل مهندس

 زین ییاست. در مورد روشنا ازیمورد ن ییحفاظت شنوا زاتیتجه
 یاتیل عملمشاغاز درصد  5/73و  يمشاغل ادار از درصد 35

 سکیمنظور کاهش ر. بهبودندسطح باال اي ریسک در راد
م است اقدامات الز يقبول ضرورنامناسب به سطح قابل ییروشنا

 دیجد ییسوخته و نصب منابع روشنا يهاالمپ ضیجهت تعو
 .ردیصورت گ ياو بهداشت حرفه یمنیا يبراساس استانداردها

در روش  ییروشنا سکیسطح ر نییدر تع که است یهیبد
COHRA ًشده در نظر گرفته يریگاندازه ییروشنا زانیم صرفا

رنگ،  یتجل رینظ ییروشنا یفیک يشود و فاکتورهایم
جام هنگام ان نیبنابرا؛ دگردینم یابیرنگ ارز يو دما یدرخشندگ

 نیا ستیبایم ییمنابع روشنا يازبهس يبرا یاقدامات کنترل
 د.ندر نظر گرفته شو زیعوامل ن

 سطح ی،اتیعمل مشاغل از درصد 84 دردر پژوهش حاضر 
 نیا. شد یابیارز متوسط در حد ارتعاش با ههمواج سکیر

 هک بودند یراتیتعم يهاتیفعال به مربوط طور عمدهبه مشاغل
 و است مشاغل نیا یاصل بخش ،مرتعش زاتیتجه از استفاده

. باشدیم بازو و دست ارتعاش به مربوط حد از شیب مواجهه نیا
 اغلمش نیا در ارتعاش از یناش سکیر کنترل و کاهش منظوربه

 ارتعاش، یمهندس کنترل همچون یاقدامات است يضرور
 ياجرا و نیتدو کمتر، ارتعاش با دیجد زاتیتجه از استفاده

ورت ص ارتعاش ضد دستکش از استفاده واستراحت  -کار برنامه
 مشاغل در تنها که یحرارت استرس مورد دربراین عالوه. گیرد
 سکیر سطحداراي  درصد 8/51 شود،یم همشاهد یاتیعمل

 توجه با. بودند باال سکیر سطحداراي  درصد 2/48 و متوسط
 و است شده واقع کشور جنوب در نظر مورد شرکت نکهیا به

 سطح و شتهدا وجود سال طول در همواره یحرارت استرس
 رلکنت و کاهش منظوربه است يضرور باشد،یم باال آن سکیر

 دهیسرپوش يهاطیمح در يکار يهاتیفعال اغلب ،عامل نیا
 سطح که یمشاغل در امکان عدم صورت در ای و شود انجام

 .گردد اجرا منظماستراحت  -کار برنامه دارند، ییباال سکیر
براساس  کیمخاطرات ارگونوم سکیمطالعه ر نیا در

در چهار دسته پوسچر نامناسب، حمل  يکشور OELکتابچه 
قرار  یابیمورد ارز یو بار کار جسمان دنیکش/دادنبار، هل

 کهر مبناي اینبنیز خطر پوسچر نامناسب ارتباط با  گرفت. در
 یابیارز يبرا یشغل به چه صورت باشد و از چه روش تیماه

 يهاتی(فعال ROSA، چهار گروه گردددرجه مواجهه استفاده 
باالتنه ها در آنکه  یاتی(مشاغل عمل REBA ،RULA)، يادار

 یشغل یدگیچیبا پ ی(مشاغل QECاست) و  ریگدر شتریب
 زیبار ن دنیدادن و کشهل قرار گرفتند.استفاده مورد ) شتریب

دول ج جینتابا . مطابق گردیدند یابیجداول اسنوك ارز توسط
در شرکت مورد مطالعه  کیمخاطرات ارگونوم سکی، سطح ر8
منظور کاهش و کنترل سطح شد. به یابیمتوسط ارز حد در
 رییتوان به تغیم يدر بخش ادار کیمخاطرات ارگونوم سکیر
ثابت به  يهایصندل رییتغ انه،یار با راک يکار ستگاهیا

 موردارتفاع و آموزش در  میتنظ تیبا قابل ییهایصندل
آموزش نحوه  ی بهاتیو در بخش عمل انهیکار با را یارگونوم

 انجام کار اشاره کرد. حیصح
 

  مطالعه يهاتیمحدود
برآورد  جهتدرجه مواجهه  نییمنظور تعمطالعه به نیا در

عوامل  يریگاندازه جیاز نتای مخاطرات بهداشت سکیسطح ر
 در بار کیکه  یکار موجود در شرکت مورد بررس طیآور محانیز

 ارب کیکه نیتوجه به ا. با دیسال انجام شده بود، استفاده گرد
مواجهه  زانیم ندهیدر طول سال ممکن است نما يریگاندازه

 نییاحتمال وجود دارد که تع نیکارکنان در طول سال نباشد، ا
همراه  تیاز عدم قطع یزانیآور با مانیدرجه مواجهه با عوامل ز

عوامل  يریگاست تعداد دفعات اندازه يضرور ؛ از این روباشد
صورت به يابهداشت حرفه يهاياساس استراتژآور برانیز

 یدر مورد برخ باید خاطرنشان ساخت کهگردد.  نییتر تعقیدق
 هغیر و یکیولوژیعوامل ب ،ياز جمله نوبت کار یاز خطرات شغل

وجود نداشته باشد  يریگاندازه استاندارد يهاروش است ممکن
 یابیارز يبرا یاختصاص يهااز روش ستیبایموارد م نیکه در ا

 .گردداستفاده  سکیر
 

 گیرينتیجه
 نیا در شدهارائه یبهداشت سکیر یابیارز روش از استفاده با

 رآوانیز عوامل يهایابیارز و هايریگاندازه جینتا توانیم مطالعه
 مواد با مواجهه یبهداشت سکیر رتبه قالب در را کار طیمح
 جینتااین  که کرد ارائه یارگونوم و یکیزیف عوامل ،ییایمیش
 يدبنتیاولو و یکنترل اقدامات جهت منابع اختصاص در تواندیم

 در ولقبقابل سکیر سطح به یینها سکیر سطح کاهش منظوربه
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 .گیرد قرار استفاده مورد یمیپتروش عیصنا همچون یعیصنا
 خصاش کی نیتدو يبرا ندهیشود در مطالعات آیم شنهادیپ

 وزن نییتع يهاروش از یشغل طیمح آورانیز عوامل از یعیتجم
 .دگرد استفاده آورانیز عوامل يبرا

 

 تشکر و قدردانی
داشت به ،یمنیا نمسئوال ياز همکار سندگانینو لهیوسنیبد
) HSE: Health and Safety Executive( ستیز طیو مح

 .کنندیم یقدردان و تشکر مطالعه مورد صنعت
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