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   چکیده

ــفانه شرایط کاری و مسالل بهداشتی مربو   کارکنان در صنایع چسب با عوامل زیان زمینه و هدف: آور مختلفی مواجهه دارند و متاس

روری بنمر می ت  لاا نیاز به ی  برنامه جامع ارزیابی ریـس  برای تییین عوامل و ویایپ پرمخاهره ـو د   به آنها بهبود نیافته اـس رـس

 بی ریس  بهداشتی در یکی از صنایع تولید چسب انجام گرفت بنابراین این مطالیه با هدف ارزیا

نفر در   68بندی چسب انجامگرفته است  تیداددر ی  صنیت تولید و بسته1399موردی در سال -: این مطالیه مقطییهامواد و روش

سانی، دپارتمان ایمنی و سالمت  های مختلپ مشغول به فیالیت بودند  ابزار مورد مطالیه، روش اراله شده توسط وزارت منابع انبخش

 شغلی مالزی و نمونه ارزیابی ریس  بهداشتی در صنیت نفت و گاز بوده است 

اس نتای  این مطالیه    ها:افته ی یمیایی و 24براـس ایی و ارزیابی گردید  نتای  ارزیابی ریـس   74ریسـ  ـش ناـس یمیایی ـش ریسـ  ییرـش

ــان داد که   ــیمیایی نش ــد 56/69ش ــ16درص ــ  کو و ناچیز،نفر( افراد باس ــد 1/26طح ریس ــط  6درص ــ  متوس ــطح ریس نفر(  با س

د 34/4و ته1درـص طح ریـس  زیاد مواجهه داـش یمیایی درجه ریـس     اند نفر( با ـس طح ریـس  خطرات ـش ( به واحد  87/3باالترین ـس

ین سـطح ریسـ   چاپ نواری و شـغل اپراتور چاپ نواری، اختاـای یافته اسـت  تولولن انتشـار یافته در این شـغل عامل اصـلی ا

های ییرشــیمیایی مورد بررســی، خطر  باشــد  بید از تولولن، بنزن و متیلن کلراید بیشــترین ریســ  را دارا می باشــند  از ریســ می

 اول اقدام قرار داشت و کارگر انبار دارای بیشترین سطح ریس  بوده است     بهداشتی ارگونومیکی در اولویت

ـشتی در ـسطح خیلی باال مـستلزم اقدام فوری( ـشناـسایی نـشد، ولیکن به واـسطه ماهیت ـشیمیایی گرچه، هیچ ریـس  بهداا  گیری:نتیجه 

آور مانند صــدا( ممکن اســت در آینده شــاهد اارات بهداشــتی  مواد مورد اســتفاده و اارات ســینرای  این مواد با ســایر عوامل زیان

 نامطلوبی بر سالمت کارکنان باشیو 
 

 ارزیابی ریس  بهداشتی، چسب، صنیتارزیابی ریس ، کلمات کلیدی:
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 1399  درسال البرز استان  چسب دیتول عیصنا ازی  کی در یمورد مطالعهی: بهداشتی هاسک یری ابیارز

    1401بهار    ،3  شماره  هم،ن  سال  ط،ی مح  بهداشت  ی مهندس  مجله   ♦    334

 مقدمه
  ون یلیم 4 که دهدی م نشـانی  جهان  بهداشـت   سـازمان آمار

  آور  انیز  عوامل  بایی  ایمیشــ  عیصــنا در  جهان  ســراســر در  نفر

با وجود ماهیت چندگانه بهداشـت و مسـلولیت    دارند  مواجهه

کارفرما در تامین محیط کار امن و سالو، وروری است بمنمور 

ارزشـــیابی پتانســـیل ایجاد آســـیب فردی و حفایت در برابر 

ــیســتمی اتخاد گردد  زیانهرگونه مواجهه   آور، ی  رویکرد س

 کهی  بهداشـتی  هاسـ یری  ابیارزی برای  افزون روز ازینامروزه  

ــالمت  بر ــت، گاار ریتأا میرض در افراد  س    1- 3دارد  وجود  اس

فرآیند ارزیابی ریســ  بهداشــتی، چرخه عمر هر عملیات را 

انـکاران و ارـکان  ان، پیـم ه ـکارکـن ــی قرار داده و هـم مورد بررسـ

های بهداشــتی  ریســ  .نمایدلث در محیط کار را لحاظ میاا

فردی دارند که نیاز اســت هنگام اجرای های منحاــربهویژگی

ــلی در اجرای  ــر اص ــ  مدنمر قرار گیرند  عنا ارزیابی ریس

ارزیابی ریسـ  بهداشـتی این اسـت که تییین شـود چه زمانی 

ــتی آنقدر زیاد اســـت که می تواند  مواجهه با ی  خطر بهداشـ

ــان  ــیاری از موارد، بدن انس ــود  زیرا در بس منجر به بیماری ش

   2تواند مواجهه با مقداری از خطر بهداشــتی را تحمل نمایدمی

  نیی تی  عنوان به را س یری ابیارز کایآمری مل  قاتیتحقی  شورا

ــت  اارات داشـ امطلو ی  بـه القوه  ـن ه  ـب ا  مواجـه ی  ط یمح  خطرات  ـب

 تا  ســـازدیم قادر را  ما ســـ یری  ابیارز   اســـت   کرده پیتیر

م ب ماتیتـا  از و ویکن اتخادی  کنترل اقدامات  مورد در رای مناـس

ان ارکـن امطلو   اارات  برابر  در  ـک ت   ـن افـم اروش   ویکن  مـح ی ـه

ــ یری  ابیـ ارز ــت  سـ   انـجامی  کم  ایـ ی  فیک   روش  دو  ـبهی  بـهداشـ

دیم ــوـن ه   شـ اداده  کمبود  لیـ دل  ـب ی  هوالن   و   یـ ولوایدمیـ اپی  ـه

اروش  بودن ات  ازی  برخ  ،یکمی  ـه الـی اروش  از  مـط ی فیک ی  ـه

ی الملل نیبی  ها سازمان  ازی  اریبس امروزه   4،3  کنندی  م استفاده

ــازمان  ازجمله ــت ی  جهان س ــازمان  و بهداش  طیمح  حفایت  س

ت یز تفاده کایآمر  ـس ی  مبنا را ـس یری  ابیارزی هاروش  از  اـس

ارزیابی ریس  بهداشتی از چهار عنار    اند دانستهی  قانونگاار

ــکیل می ــایی، ارزیابی، کنترل و جبران تش ــناس ــود  هدف  ش ش

ارزیابی ریس  بهداشتی، شناسایی خطرات بهداشتی، ارزشیابی  

ــ  ــتی و تییین روشریسـ و اـقداـمات    ـهای کنترلـهای بـهداشـ

مطالیات متیددی در ارتبا  با   5،2مناســب دراین جهت اســت 

ارزیابی ریـس  ـشیمیایی به روش دپارتمان منابع انـسانی مالزی 

ــریفی و محمدیان  ــت من جمله مطالیه ش ــده اس    2،  6انجام ش

ارزیابی ریـس  بهداـشتی ناـشی  98ـشریفی و همکاران در ـسال 

ــماره   BTEXاز  ــیمی به روش ش ــرکت پتروش ها را در ی  ش

مورد بررســی قرار دادند  آنها اعالم   وزارت نفت ، 84101042

ده  تی بخارات تولید ـش ترین رتبه ریـس  بهداـش نمودند که بیـش

باشــد و اقدامات اصــالحی و پیشــگیرانه در  ناشــی از بنزن می

ـــیه   ـــتای ـحاف و ـیا ـکاهش میزان مواجـهه ـبا آن را توصـ راسـ

د ــنگـاپور و2کردـن از روش سـ نیز  ان و همکـاران     محمـدـی

OEHHA ارات بهداشــتی اســتایرن در صــنیت برای ارزیابی ا

ــان داد ـکه هـمه   ــتـفاده کردـند  نـتای  مـطالـیه نشـ الکترونـی  اسـ

تایرن هـستند   6کارگران در میرض خطر قطیی ـسرهان زایی اـس

در بیشـتر واحدهای فرایندی صـنایع شـیمیایی کارکنان با مواد 

ــایر عواـمل زـیان آور در تـماس  ــیمـیایی مختلفی در کـنار سـ شـ

ــتند که عدم رع ــغلی در  هس ــت ش ایت اصــول ایمنی و بهداش

ا در پی   ــوی متنوعی را برای آنـه ا عوارض سـ ا آنـه هنـگام ـکار ـب

خواهد داشــت  بر هبب بررســی های انجام شــده تاکنون هیچ 

ای در رابطه با ارزیابی ریســ  شــیمیایی به روش گونه مطالیه

دپارتمان مالزی و ارزیابی ریسـ  بهداشـتی سـایر عوامل زیان 

ــورت ــورت   آور به ص ــه نتای  با یکدیگر ص همزمان و مقایس

نگرفته اســت  برای تاــمیو گیری در مورد اقدامات کنترلی و 

کاهش سـطح ریسـ  به سـطح قابل قبول الزم اسـت ریسـ  

بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی با مواد شیمیایی و سایر عوامل  

زیان آور در این فرایندها به هور اختـااـصی مورد ارزیابی قرار 

ــب ـبا عواـمل زـیان آور فیزیکی، 7گیرد ـــنایع چسـ   ـکارکـنان صـ

ــفانه شرایط   ارگونومیکی ، شیمیایی و      مواجهه دارند و متاس

کاری و مسـالل بهداشـتی مربو  به آنها بهبود نیافته اسـت  لاا  

ــ  برای تییین عوامل و  نـیاز به ی  برنامه جامع ارزیابی ریسـ
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 و همکاران  فردی موسو  آذر دهیس

 335    ♦    1401بهار    ،3  شماره  هم،ن  سال  ،مجله مهندسی بهداشت محیط 

ر محیطی، به رســد  در هویایپ پر مخاهره وــروری بنمر می

های صنیتی که حاوی چندین نوع مختلپ ترکیبات  ویژه محیط

شـــیمیایی و عوامل زیان آور فیزیکی و     هســـتند، نمی توان 

ه قرار پیش بینی ت را، نتیـج ــالـم ه اختالالت سـ ای مربو  ـب ـه

  ماده خای دانست  از هرفی روش های یگرفتن در میرض  

  این مطالیه به رتبهارزیابی ریسـ  بهداشـتی مورد اسـتفاده در 

ــی  بندی و اولویت  ــاره مـ ــرات اشـ ــا بندی خطـ ــد، لاا بـ کنـ

توان اقدامات کنترلی را با توجـــه به ها میاستفاده از این روش

ــا  ــر ب ــرواه حاو فاکتورهای مواجهه اراله نمود  بدین جهت پ

هدف  ارزیابی ریســ  بهداشــتی ناشــی از مواجهه کارگران با 

اد شیمیایی و سایر عوامل بهداشتی مانند های مختلپ مو یلمت 

نایی و     به صـورت توامان و با هراحی نرم افزار  صـدا ، روـش

 نتای ، تیریپ واجرا گردید 

 

 مواد و روش ها
موردی اسـت که در سـال  -این مطالیه ی  مطالیه مقطیی

در ی  ـصنیت تولید و بـسته بندی انواع مختلپ چـسب   1399

ام   ایع و نواری انـج ه دارای  ـم الـی ه مورد مـط اـن ارـخ ت  ـک  10گرـف

ـــته ــب واـحد برش و بسـ ـــتهبـندی چسـ بـندی  ـهای نواری ، بسـ

ب  تهچـس گاه،  های مایع، چاپ نواری، تولید و بـس بندی، آزمایـش

دارـکات   داری، ـت ار، تیمیر و نگـه ات و   –انـب ــتـی ، ـخدـم لجسـ

ــت  اداری ــرکت ببوده اس محاــول در   60ش از ی  تولیدات ش

های مایع و نواری امل انواع چسـب های مختلپ شـ بندیبسـته

قابل مـارف در ـصنایع کفش، چرم، ـسراجی  کیپ و چمدان(، 

های کپ بندی، پوشــشمبلمان و لوازم اداری، خودرو، بســته

ت    ارف عمومی اـس اختمان، بر  و الکترونی ، چو  و مـا ـس

های مختلپ این کارخانه در ی  شیفت نفر در بخش 68تیداد  

ــغول ـبه فـیال  8 ــاعـته مشـ ـیت بودـند  در این مـطالـیه ارزـیابی سـ

یمیایی و ییر  تی در دو بخش ارزیابی ریـس  ـش ریـس  بهداـش

ــله   ــیمیایی انجام گرفت  در انتها نرم افزاری از نتای  حاصـ شـ

 هراحی و در اختیار شرکت مربوهه قرار گرفت 

 

 بخش اول: ارزیابی ریسک شیمیایی

 توســط شــده ارایه روش از برگرفته اســتفاده مورد روش

انی منابع وزارت المت  و ایمنی دپارتمان و انـس غلی ـس مالزی  ـش

ابتدا کارگروهی از افراد متخـا    روش، این   بر اـساس8اـست 

ــد  ــیو شـ  ایـجاد و فرایـندـهای ـکاری ـبه وـیایپ کوچکتر تقسـ

ی خطرات یمیایی از مواد ناـش ایی و ـش ناـس وـرایب مخاهره  ـش

ــاس برـگه اهالـعات ایمنی  خطرات و آنـها و    (SDS)مواد براسـ

های منجر ـشده در ـسیـستو بدن افراد تییین گردید  میزان آـسیب 

ــدت مواجـهه و یلـمت آالیـنده ــاس شـ ایی براسـ ــیمـی ـهای شـ

د  وـریب مواجهه  آالینده خ  ـش رکت مـش الیانه ـش نجی ـس ـس

ــرـیب مواجـهه ترکیبی موادی ـکه دارای ـتاایر تواـمان  مواد و وـ

ــدت مواجهه ویلمت آالینده ــاس میزان ش ــتند براس از   هاهس

ریب مواجهه  جدول هریب فرمول باتی و جدول ـو های محاـس

 ( محاسبه گردید  1

ــرـیب مواجـهه، ـعدد  ــرـیب مـخاهره و وـ پس از تییین وـ

باتی   𝑅𝑅ریـس  هبب فرمول محاـس =  √𝐻𝑅 × 𝐸𝑅   مـشخ 

در نهایت جهت هبقه بندی کیفی ریـس  از سطح نناچیز    ـشد

کلتا نخیلی زیاد  از ماتریس رتبه د  در  2بندی ـش تفاده ـش ( اـس

ــ  ـکاهش برای الزم، کنترلی اـقداـمات بـید مرحـله  ـهایریسـ

 ریســـ  ارزیابی روش .گردید بندیاولویت  و میرفی مرتبط

شکل گرفت که مراحل به شرح  انجام مرحله ازدهی در کمینیمه

 باشد   می 1
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 ییایمی ش مواد س یری اب یارز مراحل : 1شکل

 

 ( ER   مواجهه بیور :1جدول

 ضریب نسبت مواجهه با حد مجاز

0٫1> 1 

0٫5 - 0٫1 2 

1 - 0٫5 3 

1-2 4 

2< 5 

 
HR 

ER 
 راهنما   5 4 3 2 1

 ناچیز    2/2 2 7/1 4/1 1 1

 کو   2/3 8/2 4/2 2 4/1 2

 متوسط    9/3 5/3 3 4/2 7/1 3

 باال    5/4 4 5/3 8/2 2 4

 خیلی باال    5 5/4 9/3 2/3 2/2 5

 یی ایمیش  مواد  با مواجهه س یری بندرتبه سیماتر :2شکل

  

 ی( بهداشتیی  ایمی ش ریی س یری اب یارز مراحل : 3شکل

تعهد مدیریت. 1

تشکیل کار گروه

شناسایی خطر. 2

ف تجزیه فرآیند به وظای
کوچکتر

شناسایی مواد شیمیایی

انجام بازرسی و مصاحبه

تعیین ضریب مخاطره

ارزیابی مواجهه. 3

جمع آوری اطالعات 
مواجهه

تعیین ضریب مواجهه

ارزیابی ریسک. 4

تعیین ضریب ریسک

عملیات اصالحی

مستندسازی

بازنگری

ار تشکیل ک
گروه

ای شناسایی مشخصه ه
خطر بهداشتی

ارزیابی ریسک خطر 
ت هابهداشتی و تعیین اولوی

پیشنهاد اقدام 
کنترلی

نگهداری 
سوابق
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 6کنترل چارت :2 جدول

  درجه مواجهه  

 (e)خیلی زیاد  (d)زیاد  (c)متوسط  (b)کو  (a)خیلی کو  درجه خطر 

1 
 اولویت دوم  اولویت سوم  نیازی به اقدام فوری نیست 

2 

3  

  4 اولویت اول برای اقدام  اولویت دوم  اولویت سوم 

5  

 <>  0.1 × OEL > 0.5 × OEL > 0.5 – 1 × OEL < OEL < OEL *طیف مواجهه 

 شود  های سنجش مواجهه در دسترس نباشد از آنها استفاده می* هیپ مواجهه در واقع تخمین کیفی از مواجهه است و تنها زمانی که داده

  حد مجاز مواجهه شغلی(  OEL = Occupational Exposure Limitنکته: 

 س  یر سطح و واحد  یتفک  بهیی ایم یش س یر تیداد : 3جدول

 سطح ریس   واحد

 مجموع خیلی زیاد زیاد متوسط کو ناچیز

 2 0 1 0 0 1 چاپ نواری

 8 0 0 4 4 0 بسته بندی چسب های مایع

 8 0 0 1 7 0 تولید چسب های مایع

 5 0 0 1 3 1 آزمایشگاه

 23 0 1 6 14 2 مجموع

 بخش دوم: ارزیابی ریسک غیر شیمیایی 

 3مرحله به ـشرح ـشکل   5ارزیابی ریـس  ییر ـشیمیایی در 

بندی خطرات بهداشــتی براســاس اارات   درجه9انجام گرفت 

بندی پیامد از اارات بهداشــتی ناچیز با درجه بهداشــتی و هبقه

ــی از فوت ـبا درـجه خطر    1خطر   ــتی ـناشـ  5ـتا اارات بـهداشـ

ــاس  هبقه ــتی براس بندی گردید  درجه مواجهه خطرات بهداش

ــه با حدود مجاز مواجهه  گیریاندازه ــده و مقایس های انجام ش

هبقه بندی  (E)تا خیلی زیاد  (A)از ســـطح خیلی کو  شـــغلی

ه قرار  رکت مالی این مقایـس الیانه ـش د  نتای  اندازه گیری ـس ـش

ــر  درجه مواجـهه در   گرفت  ــ  از وـ در نـهایت عدد ریسـ

ــت آـمد  اولوـیت الزم جـهت اـقدام کنترلی در   درـجه خطر ـبدسـ

 اراله شده است  2جدول 

 افته های

ــورت  ــتی در این مطالیه به دو ص ــ  بهداش ارزیابی ریس

ارزیابی ریســ  شــیمیایی و ییر شــیمیایی انجام گرفت  نتای   

درـصد    69/ 56نـشان داد که حاـصل از ارزیابی ریـس  ـشیمیایی  

نفر(  با ســـطح ریســـ  کو و ناچیز مواجهه دارند،   16افراد  

د    26/ 1  4/ 34نفر( دارای ـسطح ریـس  متوـسط و تنها    6درـص

نفر(  از افراد دارای ســطح ریســ  زیاد می باشــند   1درصــد 

ــد  در مجموع  ــیار باال هو گزارش نش ــ  بس ــطح ریس  23س

ــد که  ــایی ش ــناس ــیمیایی ش ــ  ش فر از کارکنان در  ن  14ریس

ــ  ــیمیایی قرار واحدهای مختلپ در میرض این ریس های ش

تند  واحد تهداـش های  بندی چـسب های چاپ نواری، تولید و بـس

مایع، آزمایشـگاه جزی واحدهایی هسـتند که سـهو بیشـتری از 
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ند جدول   یمیایی را دارا می باـش غل3ریـس  ـش های درگیر (  ـش

د از: اپرات ارتـن ای فو  عـب دـه نواری، اپراتور در واـح اپ  ور ـچ

ـتولیــد   کــارـگر  ـچو ،  و  ـحالـلی  ـپرـکن  اـپراـتور  ـحالـلی،  ـپرـکن 

ــ    ــگاه  باالترین ریس ــین آزمایش ــب های مایع و تکنس چس

ــت و اپراتور چاپ  ــیمیایی مربو  به واحد چاپ نواری اس ش

نواری باالترین ریـس  را به خود اختـاای داده اـست  موادی 

تهکه باالترین ریـس  را برای افراد در  اند  میرض به همراه داـش

ــ  با  عبارتند از تولولن، بنزن و متیلن کلراید که باالترین ریس

ــ    ــغل  3/ 87درجه ریس ــار یافته در ش مربو  به تولولن انتش

 اپراتور چاپ نواری است 

وـریب ریسـ  شـیمیایی محاسـبه شـده به تفکی  مواد ، 

 اراله شده است  4واحد ها و شغل های درگیر در جدول 

س نتای  ارزیابی ریســ  بهداشــتی  ییر شــیمیایی(  براســا

ریســ  بهداشــتی شــامل خطرات بهداشــتی صــدا،   74تیداد  

ایی و  ناـس رکت ـش نایی، ارگونومیکی و تنش حرارتی در ـش روـش

ه   ـک د  گردـی ابی  در میرض خطرات   68ارزـی ان  ارکـن ـک از  نفر 

های متفاوت می باشـند  از مختلپ بهداشـتی با سـطح ریسـ 

ده تی ارگونومیکی در اولویتخطرات ارزیابی ـش   ، خطر بهداـش

ــت  از  ــی  24اول اقدام قرار داشـ مورد خطر ارگونومی بررسـ

ــده، ــد    8/ 33شـ ــد    79/ 17مورد( اولولـیت اول،2درصـ درصـ

ــد    8/ 33مورد( اولوـیت دوم و  19  مورد( در اولوـیت  2درصـ

مورد( نیاز به 1درـصد    4/ 17ـسوم بررـسی قرار گرفته اند وتنها  

اســـت  واحد انبار، تولید و بســـته بندی  اقدام فوری نداشـــته

ها های مایع دارای اولویت باالتری نـسبت به ـسایر واحدچـسب 

ــت  در مجموع ــد    5/ 89بوده اسـ نفر( از کارکنان این  4درصـ

ــغل ــرکت در شـ ــتند که جزو شـ ــغول فیالیت هسـ هایی مشـ

ت  دام کنترلی میاولوـی اـق ت  ای اول ارگونومی جـه د   ـه ـــن اشـ ـب

ــد    89/ 70 هنفر(    61درصـ ـــت دی در واـحدـهای برش و بسـ بـن

های  های نواری، چاپ نواری، تولید و بسته بندی چسب چسب 

لجستی ،   -مایع، آزمایـشگاه، انبار، تیمیر و نگهداری، تدارکات

ا خطرات ارگونومیکی   ه ـب ات و اداری در میرض مواجـه دـم ـخ

ط و در ردیپ اولویت  طح ریسـ  متوـس های دوم جهت  در ـس

ــ  نفر( نیز در   3درصــد   4/ 41تند   اقدامات اصــالحی قرار داش

ــغول به کار  ــغل نگهبان و آبدارچی مش واحد خدمات و در ش

هســتند  شــغل نگهبان نیاز به اقدامات اصــالحی ندارد  شــغل 

آبدارچی نیز در اولویت ســوم جهت اقدامات اصــالحی قرار 

 گرفت   

مورد بررسـی  24در خاـوی ریسـ  بهداشـتی صـدا از 

طح ریـس  های ـشناـسایی ـشده  ـشده، هیچ ی  از مـشایل در سـ 

 8درـصد  33/ 33مـشمول اولویت اول اقدامات اـصالحی نبودند 

ــد  33/ 33مورد( دراولوـیت دوم و   مورد( در اولوـیت    8درصـ

ــوم ارزـیابی بوده اـند  ــد    42/ 65سـ ان    29درصـ نفر( از ـکارکـن

بندی چسب نواری، چاپ نواری، تولید واحدهای برش و بـسته

ــته ــب و بس ــغلهای مایع، بندی چس های اپراتور نواری، در ش

د نواری، اپراتور ـچاپ نواری، اپراتور پرکن حاللی   ـکارگر تولـی

های مایع، کارگر چاپ در  و چـسب چو ، کارگر تولید چـسب 

تند که در   ط  قرار داـش طح ریـس  نمتوـس دا در ـس مواجهه با ـص

نفر(   11درصد  16/ 18اولویت دوم اقدامات اصالحی بوده اند   

ــتهاز  بندی، انبار، تیمیر و کارکنان نیز در واحدهای تولید و بس

 نگهداری در اولویت سوم اقدامات اصالحی قرار گرفتند 

ریـس  مورد   24درخـاوی ریـس  بهداـشتی روـشنایی از 

مورد( در اولویت سوم قرار داشتند، که 4درصد  16/ 67بررسی  

های نواری، تولید و بندی چســب در واحدهای برش و بســته

ــتهب ــب س ــگاه، انبار، بندی چس های مایع، چاپ نواری، آزمایش

ــغول ـبه ـکار بوده اـند  نمودار تیمیر و نگـهداری و ـخدـمات مشـ

1 )  

نتای  حاصـل از ارزیابی ریسـ  بهداشـتی براسـاس تیداد  

اراله شـــده  5کارکنان و به تفکی  خطر بهداشـــتی در جدول 

 است 
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 ییا یم یش خطرات س یر بیور: 4 جدول

 میزان ماده

 مواجهه

 شدت

 مواجهه

 مدت

 مواجهه

 تکرار

 مواجهه

 حد

 مجاز

 وریب نسبت

 مواجهه

 وریب

 مخاهره

 وریب

 ریس 

 

 رتبه بندی ریس 

(E) (M) (D) (F) PEL E/PEL (ER) (HR) (RR) 
   تکنسین آزمایشگاه(واحد آزمایشگاه 

 متوسط 88/2 5 66/1 --- 5/0 5 2 --- --- بنزن

 کو 66/2 4 77/1 --- 50 5 2 --- --- متیلن کلراید

 کو 23/2 3 66/1 --- 20 5 2 --- --- تولولن

 کو 88/1 2 77/1 --- 250 5 2 --- --- استون

 ناچیز 28/1 1 66/1 --- 400 5 2 --- --- اتیلن استات

 بسته بندی چسب های مایع اپراتور پرکن حاللی(واحد  

 متوسط 17/3 3 36/3 --- 20 5 2 --- --- تولولن

 متوسط 16/3 5 2 255/0 5/0 5 2 51/0 127/0 بنزن

 کو 5/2 2 13/3 --- 400 5 2 --- --- اتیل استات

 واحد بسته بندی چسب های مایع اپراتور پرکن حاللی و چو (

 متوسط 16/3 5 1 006/0 5/0 5 5/1 17/0 003/0 بنزن

 متوسط 82/2 4 2 31/0 50 5 5/1 1/83 58/15 متیلن کلراید

 کو 44/2 3 1 0007/0 20 5 5/1 85/0 015/0 تولولن

 کو 3/2 2 6/2 --- 10 5 5/1 --- --- پلی وینیل استات

 کو 3/2 2 6/2 --- --- 5 5/1 --- --- پلی وینیل الکل

  اپراتور چاپ نواری(واحد چاپ نواری  

 باال 87/3 3 5 82/1 20 5 8 4/36 4/36 تولولن

 ناچیز 41/1 2 1 017/0 400 5 8 9/6 9/6 اتیل استات

 کارگر تولید چسب های مایع  اپراتورمیکسربرج یربی(  -واحد تولید وبسته بندی

 کو 6/2 3 27/2 --- --- 5 5/0 --- ---  410حالل  

 کو 55/2 3 47/4 --- 20 5 5/0 --- --- تولولن

 کو 23/2 5 1 07/0 5/0 50 5/0 63/0 03/0 بنزن

 کو 97/1 2 96/1 --- 250 5 5/0 --- --- استون

 کو 92/1 2 86/1 --- 400 5 5/0 --- --- اتیل استات

 کارگر تولید چسب های مایع اپراتور میکسر برج شرقی(  -واحد تولید و بسته بندی

 متوسط 16/3 5 1 05/0 5/0 5 5/0 43/0 02/0 بنزن

 کو 44/2 3 1 0003/0 20 5 5/0 01/0 006/0 تولولن

 کو 2 4 1 05/0 50 5 5/0 6/46 91/2 متیلن کلراید
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  اقدام  به  ازین 

 ست ین ی  فور

  تی اولو

 سوم 

  تی اولو

 دوم

  تی اولو

 اول
 

 صدا   0 8 8 8

 یی روشنا  0 0 4 20

 یکیارگونوم  2 19 2 1

0 2 0 0  
 تنش

 یی گرما

 
 اقدام  تی اولو  یتفک  بهیی ایمیش  رییی بهداشتی ها س یری فراوان عیتوز :1نمودار

 

مربوهه   واحد  ی تفک بهی بهداشتی  هاس یر میرض در کارکنان تیداد :5 جدول

 کارکنان تیداد  اولویت اقدام  درجه ریس  درجه مواجهه  درجه خطر  خطر بهداشتی

 )اداری  کارمندان اداری

 11 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 11 نیاز به اقدام فوری نیست  A 2A 2 روشنایی 

 11 نیاز به اقدام فوری نیست  A 3A 3 صدا 

 آزمایشگاه  کارشناسان آزمایشگاه( 

 8 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 8 نیاز به اقدام فوری نیست  B 2B 2 روشنایی 

 8 نیاز به اقدام فوری نیست  A 3A 3 صدا 

 1 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 آزمایشگاه  مدیریت کیفیت و آزمایشگاه(

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  A 2A 2 روشنایی 

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  A 3A 3 صدا 

 انبار  راننده لیفترای( 

 3 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 3 نیاز به اقدام فوری نیست  B 2B 2 روشنایی 

 3 اولویت سوم  B 3B 3 صدا 

 انبار  کارگر انبار( 

 2 اولویت اول  D 3D 3 ارگونومی 

 2 نیاز به اقدام فوری نیست  B 2B 2 روشنایی 

 2 اولویت سوم  B 3B 3 صدا 

۰

۸ ۸ ۸

۰ ۰
۴

۲۰

۲

۱۹

۲ ۱۰ ۰ ۲ ۰

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

he
.a

bz
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 16

https://jehe.abzums.ac.ir/article-1-941-fa.html


 و همکاران  فردی موسو  آذر دهیس

 341    ♦    1401بهار    ،3  شماره  هم،ن  سال  ،مجله مهندسی بهداشت محیط 

 برش و بسته بندی چسب های نواری  اپراتور نواری( 

 10 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 10 نیاز به اقدام فوری نیست  B 2B 2 روشنایی 

 10 اولویت دوم  C 3C 3 صدا 

 برش و بسته بندی چسب های نواری  کارگر تولید نواری( 

 2 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 2 نیاز به اقدام فوری نیست  B 2B 2 روشنایی 

 2 اولویت دوم  C 3C 3 صدا 

 دستگاه پرکن حاللی و چو ( بسته بندی چسب های مایع  اپراتور 

 1 اولویت سوم  B 3B 3 ارگونومی 

 1 اولویت سوم  C 2C 2 روشنایی 

 1 اولویت دوم  C 3C 3 صدا 

 بسته بندی چسب های مایع  اپراتور پرکن حالل( 

 4 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 4 اولویت سوم  C 2C 2 روشنایی 

 4 اولویت دوم  C 3C 3 صدا 

 های مایع  کارگر خط تولید و بسته بندی( بسته بندی چسب 

 5 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 5 نیاز به اقدام فوری نیست  B 2B 2 روشنایی 

 5 اولویت دوم  C 3C 3 صدا 

 چاپ نواری  اپراتور چاپ نواری( 

 4 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 4 نیاز به اقدام فوری نیست  B 2B 2 روشنایی 

 4 اولویت دوم  C 3C 3 صدا 

 چاپ نواری  کارگر چاپ نواری( 

 1 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 1 اولویت سوم  C 2C 2 روشنایی 

 1 اولویت دوم  C 3C 3 صدا 

 لجستی   مامورخرید / راننده( –تدارکات 

 1 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  A 2A 2 روشنایی 

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  A 3A 3 صدا 

 تیمیر و نگهداری  تکنسین بر  وتاسیسات(

 1 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  B 2B 2 روشنایی 

 1 اولویت سوم  B 3B 3 صدا 

 کار و تیمیرکارفنی( تیمیر و نگهداری  سرویس

 2 نیاز به اقدام فوری نیست  B 2B 2 روشنایی 

 2 اولویت سوم  B 3B 3 صدا 
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 2 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 تولید و بسته بندی  سرپرست واحد برش و بسته بندی چسب های نواری و چاپ(

 1 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  A 2A 2 روشنایی 

 1 اولویت سوم  B 3B 3 صدا 

 بندی چسب های مایع  حاللی و چو (( تولید و بسته بندی  سرپرست واحد بسته 

 1 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  A 2A 2 روشنایی 

 1 اولویت سوم  B 3B 3 صدا 

 تولید و بسته بندی  کارگر تولید چسب های مایع( 

 2 اولویت اول  E 3E 3 ارگونومی 

 2 اولویت سوم  C 2C 2 روشنایی 

 2 اولویت دوم  C 3C 3 صدا 

 خدمات  آبدارچی / نمافتچی( 

 1 اولویت سوم  B 3B 3 ارگونومی 

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  A 2A 2 روشنایی 

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  A 3A 3 صدا 

 خدمات  آشپز( 

 1 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 1 اولویت سوم  C 2C 2 تنش گرمایی

 1 اقدام فوری نیست نیاز به   B 2B 2 روشنایی 

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  A 3A 3 صدا 

 خدمات  کارگرخدمات عمومی/ فضای سبز( 

 1 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  A 2A 2 روشنایی 

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  A 3A 3 صدا 

 خدمات  کم  آشپز( 

 1 اولویت دوم  C 3C 3 ارگونومی 

 1 اولویت سوم  C 2C 2 تنش گرمایی

 1 نیاز به اقدام فوری نیست  B 2B 2 روشنایی 

 1 اولویت سوم  B 3B 3 صدا 

 خدمات  نگهبان( 

 2 نیاز به اقدام فوری نیست  A 3A 3 ارگونومی 

 2 نیاز به اقدام فوری نیست  A 2A 2 روشنایی 

 2 نیاز به اقدام فوری نیست  A 3A 3 صدا 
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 س یری  اب یارز شدهی هراح افزار نرم  :4 شکل

 
ــتر از ـبه منمور بهره افزاری نـتای  این پرواه، نرممـندی بیشـ

توـسط نویـسندگان تهیه و در اختیار مدیران محترم ـشرکت قرار 

کل  ویری از آن در ـش د که تـا ده اـست   4داده ـش ان داده ـش نـش

افزار با قابلیت جســـتجو و فیلتر کردن نتای  به تفکی   این نرم

پارامترهای مهو، امکان دسترسی سریع و دقیب به اهالعات این 

   ا فراهو ساخته است پرواه ر

 

 بحث

این مطالیه با هدف ارزیابی ریســـ  شـــیمیایی و ارزیابی  

یمیایی به صـورت توامان در ی  صـنیت تولید   ریسـ  ییر ـش

چســب انجام گرفته اســت  نتای  حاصــل از ارزیابی ریســ  

ان داد که تولولن، بنزن و متیلن کلراید  یمیایی این مطالیه نـش ـش

یمیایی را به ترین ریـس  ـش ای داده اند  نتای    بیـش خود اختـا

مطالیه ـشریفی و همکاران در خـاوی ارزیابی خطر بهداـشتی 

ناشــی از مواجهه با ترکیبات بنزن، تولولن و اتیل بنزن در یکی 

رکت  طح از ـش ان داد که میزان ـس هر، نـش یمی ماهـش های پتروـش

ده ه آالیـن ه خطر مربو  ـب ل بنزن و تولولن خطر و رتـب ای اتـی ـه

های مطالیه  باشـد که با یافتهمواد شـیمیایی می  بیشـتر از سـایر

  در مطالیه حاوـر سـطح خطر تولولن 10حاوـر همسـو اسـت 

تییین شــد  تولولن انتشــار یافته در شــغل اپراتور چاپ   3/ 87

ــ    واحد چاپ نواری( نواری  ــطح ریس ــلی این س عامل اص

 ریسـ  باال( شـناسـایی شـده اسـت  زیرا در روش دپارتمان 

ایی دـه الزی واـح ه  ـم ـــت ده را داشـ ت آالیـن االترین یلـم ه ـب د ـک اـن

باالترین میزان و فراوانی ریس  را نیز دارا بوده اند  واحدچاپ 

نواری درهبقه دوم ســاختمان قرار دارد که دارای تهویه هبییی  

ده  یی تیبیه ـش د و اکرر مواقع تهویه موـو  در و پنجره( می باـش

ها جرهبرروی دـستگاه خاموش بوده اـست، لاا فضای کوچ  پن

و خاموش بودن تهویه مووــیی خود عامل مهمی در باالبردن 

ـسطح ریـس  تولولن منتـشر ـشده محـسو  می ـشود  در مطالیه  

اران   بنزن 11نـی  بخـت و همـک ــطح خطر برای  االترین سـ ـب
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ــد  در  3/ 16  ( بدســت آمد که  مشــابه مطالیه حاوــر می باش

محاســبه   3/ 16مطالیه حاوــر، ســطح خطر بنزن نیز برابر با  

د از  ــ  بـی ه از نمر میزان ریسـ اوت ـک ا این تـف ه ـب د البـت گردـی

ه بـندی   ـــت د و بسـ تولولن قرار دارد  از نمر مـکانی ، واـحد تولـی

ن اـست  چـسب های مایع دارای باالترین ریـس  مواجهه با بنز

  واحد تولیدی  یاگرچه واحد بســته بندی چســب های مایع  

اسـت، اما ریسـ   شـیمیایی( کمتر این واحد نسـبت به واحد 

چاپ نواری را می توان به دو دلیل نسبت داد  اول اینکه حجو  

ــرفی در این واحد کو بوده و دوم اینکه اکرر  تولید و مواد ماـ

کردند  در  می  های این واحد به صـــورت خودکار کارماشـــین

ــن  نهایت می توان گفت با انجام اقداماتی مانند ناــب و روش

ــتـفاده از لوازم حـفاـیت فردی بودن مکـنده ــیی، اسـ ـهای مووـ

مناسـب  رسـپیراتور نیو صـورت تاـفیه کننده هوا دارای ت  

حاوی دیال فیال مخـاوی جا  گازها و بخارات  A1فیلتر  

اری از منطقه تنفسـی بردآلی(، کاهش زمان مواجهه افراد، نمونه

بیولوایکی   پـایش  و  پـاراکلینیکی  ــهـای  آزمـایشـ و  کـارگران 

ــیمـیایی، میآالیـنده توان در کنترل میزان مواجـهه ـبا این ـهای شـ

 ترکیبات اقدام کرد  

د،   نکته مهمی دیگری که در این مطالیه قابل بحث می باـش

ـــته بندی  ــت که واحدهای چاپ نواری و تولـید و بسـ این اسـ

یع از نمر ریســ  بهداشــتی صــدا نیز در رتبه  چســب های ما

ــاس نتای  به دســت آمده از مطالیه   ــط قرار دارند  بر اس متوس

اران ان و ، می  12مهریزی و همـک ه همزـم ه مواجـه ت ـک توان گـف

تواند تغییرات ییر همزمان با ســطوح باالی صــدا و تولولن می

اکتور ـف ــطوح  در سـ توجهی  ل  اـب ــتی و ـق مختلپ زیسـ ای  ـه

د  خوانین و همکارانایمونولوای    ته باـش نیز در مطالیه    13داـش

ه  ــدا هرـی  ـب ا تولولن و صـ ه ـب د ـکه مواجـه خود عنوان نمودـن

نوایی می یب ـش ود ولی مواجهه توام تولولن تنهایی باعث آـس ـش

باعث ـشدیدتر ـشدن  8000و  4000و ـصداهای زیر با فرکانس  

گردد بطوریکه در آزمایش پاـس  ـشنیداری ـساقه مغز  آـسیب می

ــکیل نمیمو  ــودج پن  در فرکانس های بو تش لاا توجه به . ش

ــدا با هیدورکربن ــینرای  ص های آروماتی  جدی به اارات س

 نمر می رسد 

یمیایی اولویت اقدامات  درخـاوی ارزیابی ریـس  ییر ـش

تی ارگونومی بوده اـست  کارگر انبار  اـصالحی با ریـس  بهداـش

  Basahel 14ه  باشند  هبب مطالیدارای بیشترین سطح ریس  می

بین وییفه بلند کردن و کشــیدن محاــوالت در شــغل کارگر  

ــت به این  ــت  این ممکن اس انبار تفاوت میناداری وجود داش

ــییت   ــمی بر ووـ ــد که کار بلـند کردن از نمر جسـ دلـیل باشـ

ــتری  فیز ــترس بیش ــت و اس یولوایکی کارگران تاایر گاار اس

ار دارد  قلع چهی و همـکاران ـــیدن ـب ـــبت ـبه کشـ نیز در    15نسـ

مطالیه خود عنوان کردند که با فراهو کردن ابزار کار مناســـب  

اـستفاده از زمان اـستراحت، گااـشتن حفاظ و آموزش  حمل بار،

  .د های موجود را کاهش دابه کارگران می توان ســطح ریســ 

لاا نویســندگان پیشــنهاد می کنند که  از نوارنقاله جهت حمل 

تی  تفاده گردد و ویایپ مرتبط با حمل دـس وجابه جایی بار اـس

تگاه ود  همچنین اپراتورهای برخی ازدـس ی ـش ها که بار چرخـش

تند می تاده هـس ندلیمجبور به کار درحالت ایـس های توانند از ـص

ــتفاده کنند که هو نمارت ــتگاه   پایه بلند اسـ و چ  کردن دسـ

عضالنی    –امکان پایر باـشد و هو کارکنان با اختالالت اـسکلتی

 کمتری درگیر باشند  

ریســ  بهداشــتی صــدا و روشــنایی به ترتیب در جایگاه  

وی ریـس   تی قرار گرفتند  درخـا بیدی ریـس  های بهداـش

ط   طح ریـس  متوـس طح ریـس ، ـس دا باالترین ـس تی ـص بهداـش
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رفتن اار ـسینرای  آن با هیدروکربن باـشد که بدون درنمر گ می

د در   ابی می تواـن ه روش ارزـی ه ـب ا توـج ـب اتـی  و  ای آروـم ـه

نمر   از  ولیکن  گیرد  قرار  ــالحی  اصـ اقـدامـات  دوم  اولویـت 

ــینرای ، یرفیت قرارگیری   نویســندگان با درنمر گرفتن اار س

ــط  ــده توس ــد  مطالیه انجام ش در اولویت اول را دارا می باش

غلی آوازه و همکارااد  تی ـش ن با عنوان ارزیابی ریـس  بهداـش

ها، و با اســتفاده از تحلیل پوشــشــی داده  COHRA با رویکرد

ــ  را در   ــطح ریس ــدا و ارتیاش باالترین س ــان داد که ص نش

آور فیزیکی به خود اختاـای دادند که متفاوت با عوامل زیان

ه می الـی ای  این مـط ــدنـت اشـ اوت را می  .16ـب ت این تـف توان عـل

دای برخی از  یح داد که مدیریت جهت کاهش ـص اینگونه توـو

ها از جمله اســلیتر اقدام به کنترل دســتگاه با پوشــش دســتگاه

ـهای انـجام  گیریـجاد  نموده ـکه ـکامال موار بوده و هبب اـندازه

دسـی بل صـدا شـده اسـت، پیشـنهاد  15شـده منجر به کاهش  

تمی ایر دـس ود جهت ـس ورت گیرد  گاهـش ابه ـص ها نیز اقدام مـش

این امر می تواند نگرانی مواجهه همزمان صـــدا و هیدروکربن 

 های آروماتی  را نیز کمتر کند  

 

 گیرینتیجه

ــان می دـهد اگر ـچه ـبا توـجه ـبه  نـتای  کلی این مـطالـیه نشـ

نوع هراحی فرآیند تولید در این شـرکت که باـورت بسـته و 

ار می ارخودـک ــورـک ــد، حضـ اشـ دی  ـب ای تولـی دـه ان در واـح کـن

درحداقل اسـت  ولیکن به واسـطه ماهیت شـیمیایی مواد مورد 

اســتفاده و اارات ســینرای  این مواد با ســایر عوامل زیان آور  

ــتی   ــاهد اارات بهداش ــت در آینده ش ــدا( ممکن اس  مانند ص

ــطح خطر  ــیو  باالترین سـ ــالمت کارکنان باشـ نامطلوبی برسـ

میایی تولولن، بنزن و متیلن بهداشــتی مربو  به ترکیبات شــی

د  بیـشترین ـسطح خطر از نمر مکانی نیز مربو   کلراید می باـش

ت  که  تگاه چاپ نواری( اـس الن چاپ نواری  اپراتور دـس به ـس

عامل اصـلی آن تولولن شـناسـایی شـده اسـت اما از آنجالیکه  

ت، نمی توان آن را حاف   نیت اـس تولولن ماده اولیه در این ـص

اده  یـ کرد   ا ـم د ا ـب انـن اتی ـم داـم ابراین، اـق دیگری ـجایگزین کرد  بـن

محاور کردن نقا  نشتی، کاهش زمان قرار گرفتن در میرض،  

بهبود ـسیـستو تهویه و تیمیر و به روزرـسانی ماـشین آالت برای 

ت برای کاهش مواجهه کارگران با این  ت ممکن اـس کاهش نـش

اـلب ـی   د در ـق ه می تواـن الـی ای  این مـط ــد  نـت اشـ د ـب اده مفـی ـم

ــ  یســتو مدیریت بهداشــت و ایمنی به صــورت بهینه به اجرا س

ــتو   ــیس ــتقرار س ــرکت در اس درآید  با توجه به تجربه موفب ش

، جهت بهبود مـستمر کیفیت    ISO 9001:2015مدیریت کیفیت  

شــود اســتقرار ســیســتو مدیریت ایمنی و شــرکت، توصــیه می

در دسـتور   ISO 45001ای مبتنی بر اسـتاندارد بهداشـت حرفه

د ـمدیرـیت  قرار گیرد  این مهو میـکار   ــاـهدی بر تیـه د شـ تواـن

ارشــد شــرکت، به صــیانت از نیروی کار باشــد و مشــتریان و 

نهادهای قانونی متولی نمارت بر بهداشــت و ایمنی کارکنان را 

تواند بینوان ســازد  نتای  این مطالیه میاز این مووــوع آگاه  

های ابی ریسـ کمّی ارزیهای نیمهای از بکارگیری روشنمونه

ای و بهداشـتی در صـنایع توسـط کارشـناسـان بهداشـت حرفه

 ایمنی کار مورد استفاده قرار گیرد   

 

 نقاط قوت و محدودیت مطالعه

ــرـعت انـجام مـطالـیه   از نـقا  قوت این مـطالـیه می توان سـ

ات  ه اهالـع ه ـب ا توـج ه ـب ــ  را دکر کرد ـک ت تییین ریسـ جـه

حضـوری و     می   ها و مشـاهدهموجود شـامل آالینده سـنجی

توان ریس  خطرات مختلپ را در زمان کوتاه و با هزینه پایین 
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ـپـیـچیــدـگی از  عــاری  روش  اـین  ـهرـفی  از  ـکرد   ـیـیـین  هــای  ـت

ــد  یکی از محدودیت  ــروری می باش های این مطالیه و ییرو

ــت که در این روش ها  ــده این اسـ روش های بـکار گرفـته شـ

ابل قبول بودن گیرد و میزان قاولویت بندی ریـس  ـصورت می

ــ  ـها تییین نمی ــود از هرفی و ییر ـقاـبل قبول بودن ریسـ شـ

ه عنوان خطرات  اال را ـب ای ـب ت ـه ا یلـم اپور تنـه ــنـگ روش سـ

های گیرد  درکــــل هــــر کــــدام از روشسالمتی در نمر می

ــا در نهایت هدف  هایی میپیشنهاد شده دارای کاستی باشند؛ ام

ــت که در ه ــرایطی اس ــــــــمیو  تمامی آنها ایجاد ش نگام تا

ــا اقـــدامات کنترلی و گیـــری ــه بـ ــه ویـــژه در رابطـ ــا بـ هـ

های موجود را توانند ریســـ ســـازی شـــرایط کاری میبهینه

هــای بهســازی را جهــت دهــی بندی نمــوده و هزینــهاولویت 

 نمایـد 
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ارخانه مورد مطالیه به خاهر مشـــارکت در انجام این مدیران ک 

 نمایند و قدردانیپرواه تشکر  
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ABSTRACT 
 

Background & Objective: Adhesive industry workers exposed to different harmful agents. 

Unfortunately, working conditions and related health issues have not improved. Therefore, a 

comprehensive risk assessment program seems necessary to identify the risk factors and tasks. 

Accordingly, this study was conducted to assess the health risk in one of the adhesive industries.  
Materials & Methods: The cross-sectional case study was conducted in 2020 in an adhesive production 

and packaging industry. A total of 68 people were working in various parts. The instrument studied was 

the method provided by the Ministry of Human Resources of the Malaysian Department of 

Occupational Safety and Health and a sample of health risk assessment in the oil and gas industry. 

Result: Based on the results of this study, 24 chemical risks and 74 non-chemical risks identified and 

evaluated. The chemical risk assessment showed that 69.56% (16 people) were exposed to low and 

insignificant risk levels, 26.1% (6 people) with medium risk levels and 4.34% (1 person) with high-risk 

levels. The highest level of chemical hazards risk (risk degree = 3.87) is assigned to the tape printing 

unit and the job of the tape printing operator. Released toluene in this job is a significant factor in this 

level of risk. After toluene, benzene and methylene chloride had the highest risk. Among the non-

chemical risks studied, ergonomic health risk was the priority, and the warehouse worker had the highest 

level of risk. 

Conclusion: Although, there is no very high level of health risk (requiring immediate action). However, 

we may see adverse health effects on employees' health in the future, due to the chemical nature of the 

materials used and the synergistic effects between these materials and other harmful factors (such as 

sound).  

 
Keywords: Risk assessment, Health risk assessment, Adhesives, Industry 
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