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ABSTRACT

Background & objectives: Uncertainty and variability are inevitably included in health risk
assessment. The objective of this study is to develop an integrated approach to evaluate risks
of benzene using fuzzy logic to consider variety of factors and actual respiration rate of cases.
Methods: This is a descriptive analytic study. In this study an integration model was created
based on fuzzy logic and it was invented by using fuzzy toolbox in Matlab software, then by
using IRIS instruction, the CDI rate and cancer and non-cancer risk was calculated. A
questionnaire was also prepared to expand on the Information about jobs, activities, tasks and
sites came from interviews with employees. Active sampling was performed within a week
for each season and finally 280 samples were collected after one year.
Results: The results of air sampling have shown the concentration of benzene in the air at the
site and loading units is beyond the standard (PEL-TWA). results of risk assessment indicates
that among  different groups , due to more contacts with pollutants, cancer risk in people
working in loading Units is higher than the Standard measure , and requires controlling
action.
Conclusion: The proposed approach handles the uncertainties in health risk assessment using
combination of probability and fuzzy set theory. The results show that the assessment of risk
with this method will cover wide range of affective factors and risk assessment will be dealt
with more details and explanations.
Keywords: Risk Assessment; Health Hazards; Benzene; Fuzzy Logic.
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مقدمه
کـه  اسـت سـرطانزا ومیسـ نزن یک ماده شیمیاییب

و اغلـب بـه   میاي در صنایع پتروشـی بصورت گسترده
عنوان ماده اولیه یا واسـطه بـراي تولیـد محصـوالت    

شیمیایی مانند پالسـتیک، السـتیک مصـنوعی، رنـگ و     
شود. تمـاس کوتـاه مـدت از    ها استفاده میکشآفت

ي باال، باعـث اخـتالل در   هانوع حاد با بنزن در غلظت
سیستم اعصاب مرکزي گردیده و در نتیجه منجر بـه  

حــالی خـواب آلــودگی، گیجــی، ســردرد، تهــوع و بــی 

ppm2000از ي بـاالتر  هـا گردد. تماس با غلظـت می
گردد. مهم ترین دقیقه باعث مرگ می10تا 5براي 

سـاز  اثر بهداشتی بنزن، اثر آن بر روي سیستم خـون 
باشد. بنزن بـر کبـد و مغـز اسـتخوان نیـز تـاثیر       می

ــی ــذارد (م ــن  ). 1گ ــه انجم ــه از جمل ــدین موسس چن
زیسـت  ظت محـیط اتحقیقات سرطان دنیا، انجمن حف

اداره خدمات بهداشت امریکا، بنـزن را عامـل   ،امریکا
ـ سرطان خون (لوسمی) و داراي درجه سـرطان زا  ی ی

عالوه بر میزان تراکم بنزن ). 2اند (معرفی کرده»1«

چکیده
بینـی  مشخص و عدم قطعیت در بحث ارزیابی مخاطرات بهداشـتی، پـیش  وجود پارامترهاي اثرگذار نازمینه و هدف:

ن تحقیـق آن اسـت کـه بـا اعمـال متغیرهـاي       دقیق خطرات را با عدم اطمینان و پیچیدگی مواجه کرده است. هدف از ای
آوردن میزان تنفس یا نرخ جذب صحیح از آالینده مورد نظر رتبه بندي خطر دقیق تر و کامـل تـري   گذار و بدست اثر

صورت گیرد.
که پس از انجام مطالعات اسنادي و بازدید میدانی مدلی بر اساس بودهتحلیلی -ژوهش از نوع توصیفیپاین روش کار:

براي در نظرگرفتن عوامل مختلف و بدست آوردن میزان Matlabمنطق فازي به کمک جعبه افزار فازي در نرم افزار 
سـرطانی  سـرطانی و غیر خطـر و CDIمیزان IRISهاي تنفس واقعی افراد ساخته شده، سپس با بکارگیري دستورالعمل

محاسبه گردید. نمونه برداري فعال جهت تعیین تراکم بنزن براي هر فصل از سال صورت گرفت و در پایان سال تعـداد  
مونه از جمع آوري گردید.ن280

و سایت فرآیندي بیش از حد که کار تراکم بنزن در هوا در واحد بارگیريدادنتایج نمونه برداري محیط نشان یافته ها:
واحد بارگیري به علت تماس بیشتر با آالینده، سرطانی گروه هاي شغلیخطرمیزان . همچنینبود) PEL-TWA(مجاز

.داشتنیاز به اقدامات کنترلی بوده وباالتر از حد استاندارد 
گذار را ش فازي طیف وسیعی از عوامل تاثیربا کمک روخطرنتایج بدست آمده نشان می دهد که ارزیابی نتیجه گیري:

توان با روش فازي صورت بندي ریاضی نمـود و در  بهداشتی را میدر بر می گیرد. متغییر هاي کیفی و مبهم در مباحث 
بصورت کمی بکار برد.خطرمحاسبات ارزیابی 

سالمت، مخاطرات بهداشتی، بنزن، منطق فازيخطرارزیابی کلیدي: واژه هاي
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و زمان تماس شغلی، نوع تغذیه، سن، جنسیت، وجـود  
مشـخص و عـدم قطعیـت در    نـا اثرگذارپارامترهاي 

ایـن  بحث ارزیابی مخاطرات و موضـوع سـرطانزایی  
را با عدم اطمینان و خطرو دقیق میبینی کماده، پیش

داول هــاي متــپیچیــدگی مواجــه کــرده اســت. روش
بنـدي مخـاطرات ایـن    امروزي تا حدي قادر به رتبـه 

تواننـد میـزان و نحـوه    اما نمی،ماده شیمیایی هستند
بر شدت آسـیب را تعیـین   اثرگذارعوامل میاثر تما

ــد.  ــیکنن ــر میپتروش ــورد نظ ــد  م ــر تولی ــالوه ب ع
430زایلین، سالیانه مانند ارتوزایلین و پارامحصوالتی

که بنزن داراي کند. از آنجاییمیهزار تن بنزن تولید
توانـد بـه راحتـی در    باشـد، مـی  فشار بخار باالیی می

بنایراین کارکنان مشغول در واحـد  محیط انتشار یابد،
استخراج بنزن در معرض تمـاس بـا حجـم زیـادي از     

). مشکل اصلی کـه در رابطـه بـا    1(بنزن خواهند بود
بـر خـالف   کـه خطرات بنزن وجـود دارد ایـن اسـت    

حوادث شغلی که بالفاصله بعد از وقوع یـک جراحـت   
خطـر عواقب حاصل از تماس با یک ،گرددنمایان می

هـا طـول   هـا و گـاهی سـال   ممکن است ماهبهداشتی
بـه همـین منظـور الزم    ،بکشد تا خود را نشـان دهـد  

ي جـامع و مناسـب،   هـا بـا بکـارگیري روش  است کـه 
). لـذا  3موجود را ارزیابی و مدیریت نمـود ( خطرات

بـا  ،بهداشـتی افـراد در معـرض   خطردر این مطالعه 
کمک ابزار منطق فازي انجـام شـد. ایـن روش قـادر     

و کیفـی را بـه   مـی نیمـه ک خطـر عوامـل است حتـی  
بنـدي کنـد و در فرآینـد ارزیـابی     رتبـه میصورت ک

آنها را به صورت عددي بکار گیرد. با این میتماخطر
توان اطالعات کیفـی و توصـیفی را بـا دیگـر     تکنیک می

هماهنگ کرد. بدین ترتیب بسیاري از میکي هاداده
کـه مهـم   را عوامل موثر مانند شـدت فعالیـت فـرد    

،در موردشان وجود نداردمیهستند ولی اطالعات ک
سازي ریاضی کرده و دقت ارزیـابی را افـزایش   مدل
).4داد (

با توجه به اینکه روش منطق فازي تا کنون در زمینـه  
بهداشتی و سالمت در ایران بکار گرفته نشده ارزیابی

ــا ارزش اســت و از طرفــی  تعــداد زیــادي از منــابع ب
و انسانی کشور در معـرض تمـاس بـا بنـزن هسـتند      

ها چـه  بطور قطعی معلوم نیست پس از گذشت سال
اثراتی بـر روي سـالمتی آنهـا خواهـد گذاشـت، ایـن       
پژوهش به منظور بررسی خطـرات بهداشـتی بنـزن    

کشور انجام شد.میاز واحدهاي پتروشیدر یکی

روش کار
. پـس از  بـود تحلیلـی  -ژوهش از نـوع توصـیفی  پاین 

آوري انجام مطالعات اسنادي و بازدید میدانی، و جمع
بهداشتی مواجهه شغلی بـا  خطراطالعات الزم، میزان 

انجـام بنزن براي کارکنان تعیـین خواهـد شـد. بـراي     
). در 5الزم اسـت ( مهـم گـام  4سالمتخطرارزیابی

بـه شـرح زیـر    این تحقیق بکارگیري این چهار مرحله
:صورت گرفت

شناسایی خطرات
گرفتبردررازیرمراحلخطراتشناساییفرآیند

)6:(
؛شغلیهايگروههمۀشناسایی-
صـورت انبـار، درموجـود مـواد بررسـی لیسـت  -

1شیمیاییموادایمنیشناسنامهثبت،دفترموجودي،

)MSDS(؛
فراینـدهاي ونگهـداري يهامحلهمهازبازدید-

؛شیمیاییموادکنندهمصرف
کـاري، فراینـد درشـده تولیدموادتمامبهتوجه-

کهعواملیکلیهونهاییمحصوالتجانبی،محصوالت
و (جامـد هـا پسماندنظیرآیند،میبیرونفرآینداز

.ناپایدارترکیباتومایع)، ضایعات
تراکم بنزنگیرياندازهي و بردارنمونه
ي بنـزن بـه شـرح زیـر     گیـر بـرداري و انـدازه  نمونه

:صورت گرفت
بـرداري و سـنجش بنـزن از هـوا، روش     جهت نمونه

اي و ایمنــی آمریکــاانســتیتوي ملــی بهداشــت حرفــه

1 Material Safety Data Sheet
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)NIOSH(1 ــماره ــربن1501شـ ــدرو کـ ــا(هیـ ي هـ
. بـه منظـور   ورد اسـتفاده قـرار گرفـت   آروماتیک) م

برداري از هواي استنشـاقی لولـه جـاذب زغـال     نمونه
) mgsection50/100فعال با منشاء پوسـت نارگیـل (  

استفاده گردید. در این روش بخارات بنزن روي لوله 
آوري و بـا دي سـولفید   جاذب حاوي کربن فعال جمع

دسـتگاه  شود. سپس بـا اسـتفاده از  کربن بازیافت می
یونیزاســـیون ســـازکرومـــاتوگرافی داراي آشکارگاز

در ایـن  .)7(گـردد اي، تجزیه و تعیین مقدار میشعله
ي فعـال بـه صـورت روزانـه و بـه      بردارنمونهتحقیق 

مدت یک هفته (هفته ششـم فصـل) در هـر فصـل از     
نمونـه و در نهایـت   70سال انجام شد. در هر هفتـه  

آوري گردید.نمونه جمع280براي یک سال تعداد 
تماسمقدارارزیابی

بهداشتی مقـدار تـنفس   خطرهاي محاسبه فرمولدر 
شـود اغلب عددي ثابت در نظـر گرفتـه مـی   IR2یا 
)m3/h875/0 براي فرد بالغ)، اما در حقیقت این مقدار

دقیق و واقعی نیست، چرا که میزان تـنفس هـر فـرد    
تحت تاثیر عوامل گونـاگون دیگـري از قبیـل سـن و     

فعالیــت وزن فــرد، ســیگاري بــودن یــا نبــودن، نــوع 
روزمره و... قرار دارد. الزم است یادآوري شـود کـه   

یعنی ،میزان تاثیر این عوامل نیز درجات مختلف دارد
هاي مختلفی باعث افـزایش  شدت هر کدام به نسبت

).8،9خواهد بود (IRیا کاهش 
بـراي بررســی مقــدار تمـاس کارکنــان در معــرض،  

بطـور  و براي هر واحد ارزیابی تماس تهیهلیستچک
آوري اطالعـات  جداگانه تکمیل گردیـد. پـس از جمـع   

مربوط به سن، وزن و نحوه فعالیت کارکنـان، میـزان   
تــنفس واقعــی هــر فــرد بــا اســتفاده از تکنیــک فــازي 

محاسبه گردید.

1 National Institute for Occupational Safety and
Health
2 Inhalation Rate

بهداشتیخطرکاربرد منطق فازي در ارزیابی 
در مباحث بهداشـتی اغلـب صـفاتی    اطالعات ورودي

...کــم، زیــاد، خطرنــاك ومــبهم و نــا مشــخص ماننــد 
ــفات      ــن ص ــا ای ــت ت ــدا الزم اس ــس در ابت ــتند. پ هس

ي فـازي تبـدیل   هـا سـازي شـده و بـه مجموعـه    میک
ي فازي سـاخته شـده   هاگردند. سپس مدل مجموعه

اگـر،  «بر اساس پایگاه قوانین منطق فازي یعنی قوانین
تجربه تفسیر خواهند شد. در واقع منطق فازي»آنگاه

مـی را به ترکیبی از اعداد ریاضـی و ک و دانش انسانی 
لـذا در ایـن مرحلـه پارامترهـاي     . )10(کندمیتبدیل 

سن، وزن و نوع فعالیـت کـه از پارامترهـاي مهـم در     
بـه  ،باشـند اندازه تنفس و میزان جـذب آالینـده مـی   

هاي سیستم فازي در نظر گرفته شـده  عنوان ورودي
افزار جعبهبا استفاده ازسپس.ي خواهند شدبندرتبهو 

ابتـدا  ).11به اعداد فازي تبدیل خواهنـد شـد (  3فازي
ــه    ــه رتب ــوط ب ــداول مرب ــدي و ارزشج ــذاري بن گ

) و فعالیـت  2وزن (جدول )،1پارامترهاي سن (جدول 
بهداشـتی  خطـر )، در زمینه ارزیـابی  3فیزیکی (جدول 

).12د (دگرمیارائه 
)12سن (متغیري بندرتبهجدول .1جدول 

ارزش زبانی یا گفتاريمتغیر (سن)اندازه 
کم18–30
متوسط25–64
زیاد59–80

)12وزن (متغیري بندرتبه. جدول 2جدول 
ارزش زبانی یا گفتارياندازه متغیر (وزن)

کم45–65
متوسط95-55

زیاد85- 110

هاي فیزیکی دهنده تقسیم بندي فعالیتنشان3جدول 
باشـد. مـی (BMR)4متابولیسم پایـه بر اساس میزان

BMR  معیاري براي ارزیابی مقدار کالري مورد نیـاز
بدن است و توسط آن مقدار کالري که باید روزانـه  

).12(شودمیمحاسبه ،توسط فرد مصرف شود

3 Fuzzy Logic Toolbox
4 Basal Metabolic Rate
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)12هاي فیزیکی (. جدول تقسیم بندي فعالیت3جدول

ضریب فعالیت فیزیکی
BMR

2/1-7/1بسیار کم)کم تحرك (نشسته و تحرك
8/1-9/1تحرك متوسط (ایستاده و نسبتاً ساکن)

2-3/2دقیقه)60پرتحرك (فعالیت ورزشی، روزانه 
2-2/4تحرك بسیار زیاد (کارهاي بسیار سنگین روزانه)

ها توسط جعبه افزار فازي بـه  متغیربندي پس از رتبه
اعـداد  1شـکل  شـوند.  هاي فازي تبدیل میمجموعه

متغیـر ورودي سـن را نشـان    فازي مثلثی مربوط بـه  
محور افقی نشانگر اندازه پارامتر مورد نظر د.دهمی

دهنده درجه عضویت یا میزان و محور عمودي نشان
).11(باشدمیتعلق هر یک از مقادیر

)11(»سن«ورودي متغیرتابع عضویت مربوط به .1شکل 

،گـردد بعدي که به مجموعه فازي تبـدیل مـی  متغیر
باشــد. در ایــن قســمت بــر اســاس پــارامتر وزن مــی

و توابـع توزیـع نرمـال    2ي موجود در جدول بندرتبه
وزن نیز به صـورت عـدد   متغیردر جعبه افزار فازي، 

3در شــکل ).2شــود (شــکلفــازي نمــایش داده مــی
فاده سطوح مختلف پارامتر فعالیت فیزیکی نیز با اسـت 

بـه  Matlabاز توابع عضـویت نرمـال در نـرم افـزار     
.گردیدمجموعه فازي تبدیل شده و رسم 

)11(»وزن«ورودي متغیرتابع عضویت مربوط به .2شکل

»فعالیت فیزیکی«ورودي متغیر. تابع عضویت مربوط به 3شکل 
)11،12(

عبـاراتی  ،شـود مشـاهده مـی  همانطور که در شـکل 
کـه بـه   را همچون کم، متوسـط، زیـاد و خیلـی زیـاد     

پـس از تبـدبل کـردن بـه     ،راحتی قابل تفسیر نیستند
گـذاري و  ارزشمـی توان بصـورت ک اعداد فازي می

تفکیک کرد تا بتوان در محاسبات عددي آنها را بکـار  
عدد فازي مربـوط بـه خروجـی    4). شکل 10گرفت (

میزان تنفس روزانه باشد. خروجی سیستمسیستم می
دهد.ي ورودي نشان میهافردي را بر اساس داده

»میزان تنفس«خروجیمتغیرتابع عضویت مربوط به .4شکل 
)11 ،12(

ساخت قواعد فازي
،اصول استنتاج فازي در بسیاري از منابع موجود است

توان به مـدل  میترین استنتاج فازي ولی از پرکاربرد
اشـاره کـرد. روش   Sugenoو مدل خطـی 1ممدانی

Matlabممدانی که در این تحقیـق و در نـرم افـزار    

باشـد کـه تـابع    مـی انتخاب شده اسـت، مسـتلزم آن   
اي مثال زیر نمونه).13خروجی مجموعه فازي باشد (

-باشد که در آن از قواعد اگرمیاز مدلسازي فازي 
استفاده منظور استنتاج بر مبناي منطق فازي ه آنگاه ب

شده است.

1 Mamdani



1394زمستان ، پنجم، شماره ششمسال جله سالمت و بهداشت                                                                      م522

میزان تنفس تناسـب مسـتقیم بـا سـطح فعالیـت      -1
.دارد

.میزان تنفس تناسب معکوس با افزایش سن دارد-2
اینگونه تفسیر خواهد شد:

آنگاه میزان تـنفس  ،(کم) باشداگر سطح فعالیت زیاد
(کم) خواهد بود.زیاد

آنگاه میزان تنفس کم،اگر سن افراد باال (پایین) باشد
(زیاد) خواهد بود.

هاي ورودي متغیرفازي یک ارتباط منطقی بین قواعد
دهنـد. بکـارگیري   مـی ي فـازي را نشـان   هاو خروجی

کنـد تـا بـا اسـتفاده از     مـی قواعد ارزیابی فازي کمک 
تجربیات و اطالعـات موجـود بهتـرین سـناریو بـراي      

مخاطرات ساخته شود تا نقـاط بحرانـی بـه    بینیپیش
شناسایی شده و تـدابیر الزم اتخـاذ گـردد    ین طریق ا
)14.(

نمایش گرافیکی قواعد فازي سـاخته شـده بـا    5شکل 
باشـد. ایـن قـوانین بـه عنـوان      میMatlabنرم افزار

مرجع در سیسـتم ذخیـره شـده و در    پایگاه اطالعاتی
مراحـــل بعـــد بـــراي محاســـبه میـــزان تـــنفس در 

گیرند.میهاي مختلف مورد استفاده قرار موقعیت
ي خروجیهاکردن دادهمیدیفازي سازي و ک

روش از پیش ساخته شده 5،منظور دیفازي سازيبه
ترین آنهـا روش مرکـز   ولـی پرکـاربرد  ؛وجود دارند

نام دارد که مرکـز سـطح زیـر منحنـی را نشـان      ثقل
سـازي  این تحقیق به منظور دیفازي). در15دهد (می

انتخاب Matlabروش مرکزثقل در نرم افزار هاداده
ي هــامتغیــرســازي برآینــد شــد. در مرحلــه دیفــازي

بـر روي انـدازه   اثرگـذار ورودي و دیگر فاکتورهـاي  
شـود. داده  مـی به صورت عـددي نمـایش داده   خطر

.باشدخروجی در این تحقیق میزان تنفس فردي می

Matlab. پایگاه قوانین ساخته شده در نرم افزار 5شکل 

محاسبه مقدار جذب آالینده
ي و تعیـین غلظـت   بـردار نمونـه بدین منظور پس از 
واي منطقـه مـورد   نظـر در هـ  ماده شیمیایی مـورد 

العمل تعریف شده آژانس حفاظـت  مطالعه، از دستور
محیط زیست آمریکا که طی برنامه سیستم هماهنـگ  

اسـتفاده شـد تـا    ،به چاپ رسیده استخطراطالعات 
که هر فرد با ایـن مـاده خطرنـاك در    یمقدار غلظت

هوا از طرق مختلف در تماس اسـت، شناسـایی شـود    
). مقدار تماس از طریق تنفس، جداگانه محاسـبه  16(

ت طی بررسـی مطالعـا  IRISو مشخص شد. سیستم 
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گسترده، فاکتورهایی از قبیل طول عمر متوسط، وزن 
متوسط، ضرایب جذب و مدت تماس را ارائـه کـرده   
که با استفاده از آن، مشـخص شـد کـه هـر فـرد در      
محدوده مورد مطالعه به طور متوسـط چـه میـزان    
هوا استنشاق کرده و چه مقدار مـاده آالینـده جـذب   

آالینـده روزانـۀ دریافتمیزان).8شود (بدن او می
شـد محاسـبه  1رابطـه اسـتفاده از بـا از تنفسناشی

)16:(
)1(CDIinhal=CA×IR×ET×EF×ED/(BW×AT)

آن:درکه
=1CDIIinhalازناشـی آالیندةروزانۀدریافتمیزان

؛(mg/kg/day)تنفس 
=IR) میزان تنفس انسان/h3m(؛

=2Cair3هوا (ماده درتراکمmg/m(؛
درصد بنـزن  50تقریباً عمل دمکه در هر از آنجایی

گـردد و نصـف دیگـر    جـذب بـدن مـی   هاتوسط ریه
شود، در هنگام با عمل بازدم از بدن خارج میهمراه

شـده  گیرياندازهCaنصف مقدار CDIinhalمحاسبه 
.)1(گیرندنظر میرا در

=3EFروز در سال)250(تماسدفعاتتعداد
=4EDوجـود بیمارشدناحتمالکهییهاسالتعداد

سال براي کارگران)30دارد یا دوره یا طول مواجهه (
=5ETه آالینـد بـا تماسدرروزشبانهساعاتتعداد

سـاکنان سـاعت در روز بـراي کـارگران و بـراي     8(
ساعت24دائمی
=BW  وزن بدن بر حسب کیلو گرم (بطور متوسـط

کیلوگرم)54/70
=6AT بــرايکــهانســانعمــرطــولروزهــاي
70آن معـادل  خطـر سرطانی و محاسبه يهابیماري

روز365در سال (میـانگین کـل طـول عمـر) ضـرب     

1 Chronic Daily Intake
2 Concentration
3 Exposure Frequency
4 Exposure Duration
5 Exposure Time
6 Average Time

سـرطانی معـادل   است و براي ارزیابی مخاطرات غیر
سـال ضـربدر   30زمانی است کـه در تماسـیم. یعنـی   

).8،16(روز خواهد بود365
بنزنسرطانیخطرارزیابی 

در بحث آثار سرطانی حتی کمترین میزان تمـاس بـا   
بروز سـرطان  خطرآالینده مورد نظر باعث افزایش 

). پس از تعیین مقـدار تمـاس   9شود (ها میدر انسان
براي محاسبه مقـدار  2روزانه از راه تنفس، از رابطه 

).16شود (سرطان استفاده میخطر
)2(Cancer risk = CDI × CSF

=7CSF باشـد کـه مقـدار آن    مـی دوز مرجع تنفسی
تعیـین  )mg/kg/d-12.73×10-2براي بنزن برابـر بـا (  

).9(شده است
سـرطانی بنـزن  خطـر استاندارد تعیـین شـده بـراي    

باشد (احتمـال سـرطان یـک نفـر در یـک      می1×6-10
قابل قبول سطحمیلیون نفر). این بدان معنی است که 

CR 1باشد (مییک نفر در یک میلیون نفر.(
غیر سرطانیخطرمحاسبه 

نهــایی تمــاس افــراد بــا مــاده پــس از تعیــین مقــدار 
اسـتفاده شـد   CDIو RFC8، از فاکتورهاي خطرناك

سرطان در اثر تمـاس بـا مـاده شـیمیایی     غیرخطرتا 
ــا غیرخطــرمحاســبه و ارزیــابی شــود.  ســرطانی را ب

)18() 3دهند (فرمولنشان میHQ9ساندی
)3(HQinhalation=CDIinhalation/RfCinhalation

آالینده مورد نظر ،کمتر از یک بشودHQاگر مقدار 
غیر سرطانی در حد قابل قبـول خواهـد   خطراز نظر 

خطر). استانداردهاي الزم در رابطه با ارزیابی 7بود (
آورده شده است. الزم به 4بهداشتی بنزن در جدول

ــبه     ــراي محاس ــه ب ــت ک ــادآوري اس ــرCDIی خط
سـال) در  30× روز 365را (ATسـرطانی، مقـدار   غیر

).8(گیرند نظر می

7 Cancer Slope Factor
8 Reference Dose for Inhalation
9 Hazard Quotient
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)1(بهداشتی بنزن خطراستانداردهاي مربوط به ارزیابی .4جدول

TWA(ppm)
ACGIH OSHA

CSF
(mg/kg/d-1)

RfC
(mg/m3)

0.5 12.73×10-23×10-2

هایافته
يهـا محـل درکارکنـان محیطـی تماسمیزاننتایج
شـامل ،هسـتند بنـزن باتماسدرکارکنانکهکاري

واحد مخازن، واحد بارگیري، سایت (راکتورها و بـرج  
مقایسه با مقـادیر  تقطیر)، اتاق کنترل و آزمایشگاه در 

بودن غلظت آالینده بنـزن  حدود مجاز، حاکی از پایین
ــدها در   در  ــر واح ــی اکث ــواي محیط ــه بــا  ه مقایس

باشد. لذا با توجـه بـه نتـایج    استانداردهاي موجود می

، تـراکم بنـزن در هـوا در واحـد     5موجود در جـدول  
) PEL-TWAو سـایت بـیش از اسـتاندارد (   بارگیري

باشد. تراکم بنزن در واحد مخـازن و اتـاق کنتـرل    می
ــی ــفر م ــابراین از ص ــد، بن ــد باش ــا در ج ــر آنه ول ذک

.خودداري شد
میزان تنفس فردينتایج محاسبه 

در این مرحله تعیین میزان واقعی تـنفس کارکنـان بـا    
و تکنیـک فـازي انجـام    Matlabاستفاده از نرم افـزار  

شد و میزان واقعی تنفس با استفاده از سیسـتم فـازي   
جـدول بدست آمد. مقدار تنفس ساعتی هر فرد در

نشان داده شده است.6

)2تماس محیطی (. میانگین5جدول 
غلظت بنزن

هاي کاريمحل
TWA

)ppm(
میانگین ساالنه

)ppm(
ACGIHاستاندارد 

PEL-TWA (ppm)
ACGIHاستاندارد 

PEL-STEL (ppm)
--واحد مخازن-1

5/05/2
6/16/0واحد بارگیري-2
147/0سایت-3
--اتاق کنترل-4
3/023/0آزمایشگاه-5

نتایج محاسبه میزان تنفس افراد و تراکم بنزن در محل مربوطه.6جدول 
)mg/m3(میانگین تراکم بنزن)m3/hr(میزان تنفس)kg(وزنBMRبرحسب سطح فعالیتسنگروه شغلی

475/279976/092/1کارمند واحد بارگیري
245/291911/092/1بارگیريکارمند واحد 

295/283894/092/1کارمند واحد بارگیري
355/295789/092/1کارمند واحد بارگیري

272/276779/05/1اپراتور سایت
322/280756/05/1اپراتور سایت
382/289751/05/1اپراتور سایت

284/287856/05/1کارمند تعمیرات
304/274825/05/1کارمند تعمیرات
394/290841/05/1کارمند تعمیرات
484/28887/05/1کارمند تعمیرات

508/189701/064/0کارشناس آزمایشگاه
429/179708/064/0آزمایشگاهبردارنمونه

سرطانی و غیر سرطانیخطري ارزیابی هایافته
مواجهه بـا بنـزن در ایـن    خطرنتایج حاصل از ارزیابی 

دهد کـه در بـین گروهـاي مختلـف     مطالعه نشان می
واحـد  ي شـغلی هاسرطانی گروهخطرمواجهه، میزان 

بارگیري به علت تماس بیشتر با آالینده، باالتر از حـد  
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.)7(جدول دارد) بوده ونیـاز بـه اقـدامات کنترلـی     1×10-6دارد (استان

سرطانی و غیر سرطانی (منبع: محاسبات نگارنده)خطر. ارزیابی محاسبه 7جدول 

گروه شغلی
Inhalation Ambient Air

Non-Carcinogenic
CDI

Inhalation Ambient Air
Carcinogenic CDI

Inhalation Ambient Air
HQ

Inhalation Ambient
Air

Cancer Risk

21/1×10-45/16×10-55/12×10-34/41×10-14کارمند بارگیري 
46/1×10-75/16×10-88/12×10-2/51×10-24کارمند بارگیري 
28/1×10-29/16×10-39/12×10-88/31×10-34کارمند بارگیري 
37/1×10-64/16×10-75/12×10-91/41×10-44کارمند بارگیري 

54/9×10-14/17×10-22/12×10-42/31×10-14اپراتور سایت 
59/8×10-03/17×10-10/12×10-08/31×10-24اپراتور سایت 
33/8×10-97/97×10-07/13×10-99/21×10-34اپراتور سایت

99/9×10-19/17×10-28/12×10-58/31×10-14کارمند تعمیرات 
73/9×10-16/17×10-25/12×10-49/31×10-24کارمند تعمیرات 
86/9×10-18/17×10-26/12×10-54/31×10-34کارمند تعمیرات 
1×10-2/17×10-29/12×10-6/31×10-44کارمند تعمیرات 

07/4×10-87/47×10-22/53×10-46/31×10-4کارشناس آزمایشگاه
13/4×10-95/47×10-30/53×10-48/12×10-4آزمایشگاهبردارنمونه

نتیجه گیري
عرفـی منطـق   در مطالعه حاضر سعی شد تـا ضـمن م  

ــاربرد آن ــازي، نحــوه ک در موضــوعات بهداشــتی ف
توضیح داده شود. بنـابراین سـعی شـد تـا مـدلی بـر       

بـراي  Matlabاساس منطق فازي به کمک نرم افزار 
ارائه گردد.سالمتخطرارزیابی 

خطــربدســت آمــده، تفــاوت در رتبــه نتیجــه مهــم
کارکنان یک واحد یکسان است. ایـن اخـتالف ناشـی از    

ان تــنفس تفــاوت در نــوع فعالیــت، ســن، وزن و میــز
هـاي متـداول   کارکنان است که این عوامـل در روش 

هـاي  ). در روش10شـوند ( در نظر گرفته نمیخطر
متداول میزان تنفس، نوع فعالیت و سن افـراد بـراي   

شـود و در  همه مقداري برابـر در نظـر گرفتـه مـی    
افـراد در تـراکم مشـخص آالینـده     خطـر نتیجه رتبه 

نتـایج ایـن تحقیـق در    آید. مقداري مشابه بدست می
دهد کارکنان هر واحد با اینکـه در  نشان می7جدول 

خطرولی میزان ،تماس با غلظت یکسان بنزن هستند
بـه عنـوان   باشـد. براي هر کدام مقداري متفاوت می

سـرطانی بـراي   خطـر مثال در واحد بارگیري احتمال 
بدلیل میزان تنفس بیشـتر و جـذب   3پرسنل شماره 

ه، در رتبه باالتري نسبت به سایر کارکنان باالتر آالیند
در اکثر خطرهمان واحد قرار دارد. همینطور میزان 

هاي سنگین و دلیل انجام فعالیته کارکنان این واحد ب
نتایج بدست آمده باشد. تماس باالتر از حد مجاز می

یـن روش طیـف   بـا ا خطـر دهد که ارزیابی مینشان 
تواند در بر گیرد و یگذار را موسیعی از عوامل تاثیر

بـا جزئیـات و توصـیفات بیشـتري     خطـر  گیرياندازه
کـه بسـیاري از عوامـل عـدم     خواهد بود. از آنجـایی 

،شـوند مـی قطعیت نیز در محاسبات در نظر گرفتـه  
نتایج بدست آمده به واقعیت نزدیک تر بوده و قابل 

).17اطمینان تر هستند (

بحث
ــد دهــ  ــاي   در چن ــزا ره ــته اب ــباتی و ه گذش محاس

افزاري نظیر منطق فازي اثـرات قابـل تـوجهی را    نرم
انـد. لـیکن ایـن    عه علوم مختلف داشتهدر رشد و توس

اخه سـالمت و  ها کاربردهاي محـدودي در شـ  روش
اي اند. منطق فازي تغییر عمدهبهداشت تاکنون داشته

هـــا و در رویکردهـــا و نگـــرش مربـــوط بـــه روش
تحلیـل  ،دهـد رائه مـی در ارزیابی سالمت اهاخروجی
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و خطرات بهداشتی با توجـه بـه توانـایی منطـق     خطر
ــداف    ــد اه ــه مانن ــب اهــداف چندگان ــازي در ترکی ف

سطح ایمنی بـه خـوبی قابـل انجـام     ءبهداشتی و ارتقا
نیز ییها). البته این تکنیک داراي محدودیت17است (

:)18باشد که عبارتند از (می
ــین - ــتهمتغیرتعیــ ــاي ورودي، دســ ــدي و هــ بنــ

باشد.گذاري آنها وقت گیر میارزش
بـراي تشـکیل تـیم    نیاز به اعضاي با تجربه و مـاهر -

بـه تجربـه و   انجام مطالعه دقیق و موثر کـامالً دارد (
وابسته است و هرگونـه  شناخت کافی از وضع موجود

محدودیت در انتخاب اعضاي تیم اثرات نامطلوبی بر 
موقعیت مطالعه خواهد داشت).

تشکر و قدردانی
این مطالعـه بخشـی از پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد      

) دانشکده محیط زیست 180088/84(شماره تصویب: 
نویسندگان مراتب دانشگاه تهران بوده و بدین وسیله

دانی خـود را از اسـاتید محتـرم گـروه     سپاس و قـدر 
دارند.سوانح و ایمنی دانشکده محیط زیست اعالم می
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