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  دهيچک
بوده و  کيژن يآنت  زا وي از اجزاء آلرژيشود و شامل گستره متنوع يده محسوب ميچي پيک ذره آليآرد گندم  :نه و هدفيزم

تواند منجر به عوارض  يمواجهه با ذرات آرد گندم م. ن عوامل قرار دارنديد آرد در مواجهه با اي توليها کارگران شاغل در کارخانه
زان ي مسنجشپژوهش ن يهدف از ا.  شوديآسم شغل ک ويت آلرژيني ساده تا ريکيم تحريت متفاوت از عاليماه  با شدت ويوير

زان ين مي ارتباط بنيي تع مهم ويها  از آلرژنيکين ذرات آرد بعنوان ياديشاق آرد در هواي تنفسي و ميزان گلتراكم ذرات قابل استن
  .باشد مي کارگران ي استنشاقين در هواياديتراكم ذرات قابل استنشاق آرد و تراکم گل

استان ر کارگران كارخانجات آرد ط کاي محي استنشاقي نمونه از هوا۶۴تعداد  تحليلي -طي يك مطالعه توصيفي :يروش بررس
 کارگران به روش ي منطقه تنفسيزان ذرات قابل استنشاق هوايم. ديه گردي هوا تهي استاندارد نمونه برداريها پله پميبوسهمدان 

  .زا صورت گرفتين موجود در ذرات گرد و غبار به روش االياديزان گليوزن سنجي و سنجش م
ش از حد مجاز بوده يبه کارخانجات تحت مطالعه ي کارگران در کلي منطقه تنفسيابل استنشاق هوان ذرات قيانگيزان ميم :ها افتهي

(1.64-4.68 mg/m3)د ين آنها مشاهده گرديادي گليزان ذرات گرد و غبار و محتواين مي بيدار يم معني و ارتباط مستق
(R2 = 0.708, p<0.05)  .يستگاههاين در اياديزان آلرژن گليت قابل استنشاق و مع تراکم ذرايد که توزين مشخص گرديعالوه بر ا 

   .زان برخوردار استي آرد از حداکثر ميريسه گي مختلف، متفاوت بوده و در بخش کيکار
ش از حد يد آرد استان همدان بيه کارخانجات توليزان تراکم ذرات قابل استنشاق در کليمطالعه حاضر نشان داد که م :يريگ جهينت

گر کارگران در معرض مواجهه با هواي تنفسي يش از دي آرد بيريسه گي کي بوده و کارگران شاغل در واحدها(mg/m3 0.5)مجاز 
  .نمايند يط کار خود تنفس ميز در محي را نيشترين بياديآلوده قرار داشته و گل

  نيادي ژن، آرد، گليمواجهه، آنت :ها  واژهکليد
  ۲۰/۵/۸۹ :      پذيرش مقاله۱۳/۵/۸۹ :     اصالحيه نهايي ۲۰/۳/۸۹ :وصول مقاله

  
   قدمهم
 ها و يماري از کار، بي ناشيها يمارين بيع تري از شايکي

 يها ندهين در مواجهه با آالي در شاغليعوارض تنفس
 ير آليغ  وياستنشاق ذرات آل .ط کار استيآور مح انيز

 ييايمي مهم شيها ندهي از آاليکيعنوان ه معلق در هوا ب

 مزمن و يوي ريها يماريب م ويجاد عاليمنجر به ا
حد مجاز تراکم ذرات  .گردد يه ميرات عملکرد رييتغ

 ط کار از سويي محيقابل استنشاق آرد در هوا
American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists (ACGIH)  معادل mg/m3۵/۰ 
 بهداشت يته فنيکه مورد موافقت کم ن شده استييتع
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  ٢١      ايرج خدا دادي

 ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

ک يآرد گندم   .)۱(است قرار گرفته ز يران ني ايا حرفه
شود که شامل گستره  يده محسوب ميچي پيذره آل

باشد که  يک ميژن يآنت زا و ي از اجزاء آلرژيمتنوع
د آرد و انواع ي توليها کارگران شاغل در کارخانه

  ).۲(ها در مواجهه با آن قرار دارند  يمختلف نانوائ
تواند منجر به عوارض  يممواجهه با ذرات آرد گندم 

 ساده يکيم تحريت متفاوت از عاليماه  با شدت ويوير
 که ييها آلرژن). ۳(  شوديک وآسم شغليت آلرژينيتا ر
 شامل سه بخش ن عوارض نقش دارند اصوالًيجاد ايدر ا

 دنمان همراه آرد يها ي آرد، آلودگيها نيمهم پروتئ
خمرها  آرد بخصوص ميها يها و افزودن ها وکرم کپک

ا چند يک يت به يحساس. دنباش يالز ميبات آميترک و
  ويم تنفسيوع عاليش شيتواند منجر به افزا يآلرژن م

ن کارگران ي در بيي هوايها  راهيريش واکنش پذيافزا
 آرد يها نيان سهم پروتئين ميدر مواجهه گردد که در ا

 آرد گندم يها نيپروتئ).  ۴(د قرار گرفته است يمورد تاک
 محلول يها ني محلول در آب، گلوبوليها نيل آلبومشام
ر محلول در آب ين غين و گلوتنيادينمک، گل در

ق شده و ير در حضور آب تلفيدو گروه اخ. باشند يم
که نقش دهند  يل ميرا تشک چسبناک بنام گلوتن يبيترک
 ). ۲(بافت نان بر عهده دارد  جاد ساختار وي را در اياصل

 آرد يها نينقش پروتئ ت ويبا اهمها در ارتباط  يبررس
عالوه بر بعنوان عوامل آلرژن نشان داده است که 

ژه ي محلول در آب بويها نيپروتئ ييزا يت آلرژيخاص
توانند  يز مير محلول در آب ني غيها ني پروتئ،نيآلبوم
  ).۵ و۶ (ندي را اعمال نماييزا يت آلرژيخاص

 يکيبعنوان الز ي آميها مي آرد از جمله آنزيها يافزودن
 در يم تنفسيعال جادي مهم در ايژن ياز عوامل آنت

شود  يغبار آرد محسوب م و مواجهه گرد کارگران در
ه شده يبا توجه به گستردگي مصرف غالت و نان ته). ۴(

 از مصرف يک ناشي آلرژياز آرد غالت واکنشها
مردم % ۲۵ تا ۴در ا تماس با ذرات غبار آرد آن يغالت و 
 ۴۰آرد تهيه شده از گندم داراي حداقل . ودش يمشاهده م
زا است که در دو گروه عمده محلول  ين آلرژينوع پروتئ

ها و  نياديگل(و نا محلول در آب ) نهاينها و گلوبوليآلبوم(
 کارگران شاغل اگرچه .گردند ي ميبند هدست) ها نيگلوتن

 يواحدهاکارگران شاغل در و د آرد ي توليا در کارخانه
ف ي در مواجهه با طي آرديا گر فرآوردهي دپخت نان و

ن، يان آلبومين ميا قرار دارند اما از اه  از آلرژني گسترده
 يشتري بيياز يت آلرژين از خاصيادين و گليگلوتن

ا سالمت ه نيگر پروتئيش از ديبرخوردار بوده و ب
. کنند يد ميک تهدي آلرژيرا با بروز واکنشهاکارگران 

 ينيعالوه بر بخش آلبوماست که نشان داده  يها يبررس
 باشد ي مي و آسم شغلين عامل بروز آلرژيتر يکه اصل

ز ينط کار ي محيتراکم ذرات قابل استنشاق آرد در هوا
 ي تنفسيها يماريجاد بيرگذار در ايثأگر عوامل تيداز 

ش تراکم مواجهه با ذرات، يافزا  با کهرود يبشمار م
ش ي افزازي ن در کارگران شاغليم تنفسيوع عاليش
  ).۷ (ابدي يم

ن تراکم غبار قابل يانگيم از آن است که يمطالعات حاک
 در کارگران شاغل در يم تنفسيوع عاليش و استنشاق
و ) ۸ و۹(شتر از گروه کنترل بوده ي ب آرديها کارخانه
تر  نيه در کارگران در مواجهه پائي عملکرد ريها شاخص

ش يت افزاين خاصيهمچن). ۱۰(از گروه کنترل است 
جاد يو نقش آنها در ان ي گلوتن ونيادي گليويت ريحساس

از ). ۱۱(ده است يبه اثبات رس يکي آلرژيوي ريماريب
اثر  يشتر مطالعات انجام گرفته تنها به بررسي بآنجا كه

 و ي تنفسعملكرد دستگاهآرد بر ذرات گرد و غبار 
 و  پرداخته(Baker's asthma) نانوايانبيماري آسم 

 و ي تنفسين ذرات موجود در هوايادي ژن گلي آنتزانيم
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  ...بررسي ميزان مواجهه       ٢٢

 ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

ن را مورد سنجش ياديزان ذرات و گلين مي بيهمبستگ
زان ذرات ي منييتعن مطالعه ي اهدف ازاند،  قرار نداده

 کارگران شاغل در ي منطقه تنفسيقابل استنشاق هوا
ت يو با توجه به اهمبود کارخانجات آرد استان همدان 

، ي تنفسيها يماريجاد بيدر ا) نينن وگلوتياديگل(گلوتن 
 ذرات گرد و يها در نمونهز ينن يادين گليزان پروتئيم

 ي منطقه استنشاقي شده از هوايآور غبار آرد جمع
  .گرفت قرار ي و مورد بررسيريگ کارگران را اندازه

 
    بررسيروش 
 ٢٥ mm با قطر PTFE يلترهايف

(Schleicher & Schull Ltd., Dassed, Germany) و 
 مدل Universal ي فرديبردار  نمونهيها پمپ

224-PCXR4 (SKC Inc., Pennsylvania, USA) 
ه مواد شيميايي مورد ـ و كليورد استفاده قرار گرفتـم

ه ب PBS (Phosphate Buffered Saline)مانند نياز 
  و پدmm 10 يلوني نايکلون نمونه بردارـيس همراه
PVC شرکت بهار افشان  از

(Bahar Afshan Ltd., Tehran, Iran) ت يک وELISA 
ن ذرات گرد و غبار آرد از ياديزان گلي سنجش ميبرا

 Tepnel (Tepnel Ltd., Stamford, USA)شرکت 
  .ديخريداري گرد

  :ها آوري نمونه حجم نمونه مورد نياز و جمع
 طي تحليلي- يفيتوصصورت ه مطالعه حاضر ب

 ان همدان در كارخانجات آرد است۱۳۸۶- ۱۳۸۸سالهاي 
د آرد استان ي کارخانه تول۸ در تمامي  .گرفتصورت 

 H تا Aكه در اين مطالعه به ترتيب با حروف  (همدان
گيري آرد،  واحدهاي كيسه )اند نشان داده شده

 با گرد و گيري سبوس، توليد و تخليه گندم مستقيماً كيسه
 آلودهكاري غبار آرد در ارتباط بوده و بعنوان مناطق 

، با توجه به تعداد کارخانجات .ندرديدمحسوب گ

از )  نمونه از هر كارخانه۸( نمونه هوا ۶۴ تعداد مجموعاً
از همچنين . آوري گرديد هواي تنفسي كارگران جمع

 از )ساخت مختلفبا قدمت (آنجا كه كارخانجات 
 متفاوت استفاده يبا كاربري و كيفيت توليدي يها دستگاه
 بهره  خطوط توليدي درهاي متفاوت طراحياز و نموده 

در بعضي از شگفت يپهاي كاري  ايستگاه ،جستند مي
ده ک نشيگر تفکيکدياز بطور كامل واحدهاي توليدي 

به همين . مشتركي در آنها جريان داشتتنفسي  و هواي
،  نمونه از هر كارخانه۸آوري  دليل ضمن رعايت جمع

گاه اي انجام شد كه از هر ايست گونهه ها ب نمونه برداري
مشاهده در واحدهاي توليدي حداقل  كاري مستقل قابل

  .ديآوري گرد جمعهوا  نمونه ۳
   :ي تنفسيزان تراکم ذرات قابل استنشاق در هواين مييتع

بر اساس  کارگران ي تنفسي از هواينمونه بردار
با استفاده از پمپ و  HSE سازمان  MDHS 14روش
نه کلون نموي، سPCXR3-224 ي فرديبردار نمونه
 mm با قطر PTFE يلترهاي و فmm۱۰  يلوني نايبردار

 در ساعته ٨  کاملي کارنوبتک يدر PVC  و پد ۲۵
 مختلف کارگران کارخانه آرد انجام ي کاريها ستگاهيا

ت جذب رطوبت يل قابليدله ه فيلترها بيکل .)۱۲ (شد
 ساعت ۲۴ قبل و بعد از نمونه برداري به مدت ياحتمال

كاليبراسيون پمپ نمونه ). ۴(گرفت در دسيكاتور قرار 
 با استفاده از روتامتر در يبرداري نيز قبل از نمونه بردار

نده يتراکم ذرات آال.   صورت گرفتlit/min ۲دبي 
 شده ي نمونه برداريدر حجم هواآرد غبار 

(TWA; Total weight avarage)روشي كه قبالًه  ب 
  ).۴ (ن گرديديي تع،گزارش شده است

  : ن ذرات قابل استنشاقياديزان گلين مييتع
 ي حاوPTFE يلترهاين فيذرات آرد پس از توز

 ي منطقه استنشاقي غبار آرد که از هوايها نمونه
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  ٢٣      ايرج خدا دادي

 ۱۳۸۹پائيز / دوره پانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  از با استفادهبودند شده يآور کارگران جمع
PBSمحلول 1  ) 0.15 M(و لتر شستشو ي في از رو

به روش محلول سپس ميزان گليادين .  ديگرداستخراج 
(ELISA) enzyme-linked immunosorbent assayو  

ت يبا توجه به دستورالعمل مندرج در بروشور ک
  .  گيري شد اندازهن يادي گلياختصاص

   :ي آمارليتحل ه ويتجز
 يآمار ها با استفاده از نرم افزار ل دادهيتحل ه ويتجز
Spss13  تهيه نمودارها توسط نرم افزارو 

Curve Expert1.3ي آماريمونها از آز و انجام گرفت 
Linear Regression و One-Way ANOVA به ترتيب 

مقايسه بين براي بررسي ميزان همبستگي متغيرها و 
 )كارخانجات يا ايستگاههاي كاري مختلف(گروهي 

  .ديگرداستفاده 
  
  ها يافته

 يزان تراکم ذرات قابل استنشاق و گليادين هوايم
   :يتنفس

ه يتفاع ناحل استنشاق آرد در اربتراکم ذرات قا
 مختلف آرد يها  کارگران شاغل در کارخانهيتنفس

حداقل و حداکثر تراکم ذرات در . دي گرديريگ اندازه
 ۷۷/۷ و ۵۵/۰ب ي آرد استان به ترتيها همجموعه کارخان

ن تراکم يانگي م.گرم بر متر مکعب به دست آمد يليم
 mg/m3 ۵۴/۱  ۷۹/۲ها برابر  ذرات آرد در کل کارخانه

ن تراکم ذرات يانگيزان مين مين و کمتريشتري بوده وب
 mg/m3 ۶۴/۱و mg/m3 ۶۸/۴قابل استنشاق آرد برابر با 

مشاهده گرديد  Bو  Aهاي  به ترتيب در کارخانه
 One–Way ANOVAج آزمون ين نتايهمچن). ۱جدول(

ن تراکم يانگين مي بيدار ينشان داد که اختالف معن

                                                
1. Phosphate Buffered Saline 

 مختلف آرد يها اق آرد در کارخانهذرات قابل استنش
 از يطور قابل توجهه  بAوجود داشته و کارخانه آرد 

گر واحدها ي نسبت به ديشتريزان تراکم ذرات بيم
عالوه بر اين، حداقل و . >p)۰۵/۰(  استبرخوردار

 يها ن ذرات آرد در کارخانهياديحداکثر ميزان گل
کروگرم ي م۶۹ و ۱۵ب يمختلف آرد استان همدان به ترت

ن ذرات آرد يادين تراکم گليانگي و مبر متر مکعب
ها برابر  هـ در کل کارخانيفسـ تنيواـموجود در ه

g/m3 ۸۱/۱۱۲۷/۳۵ ن ين و کمتريشتريب .به دست آمد
ن ذرات قابل استنشاق آرد برابر با يادين گليانگيميزان م
µg/m3 ۱/۵۰  وµg/m3 ۶/۲۴  به ترتيب در کارخانجات

A و B  ها  انسيز وارين آنالهمچني). ۱جدول(مشاهده شد
ن ذرات قابل يادين تراکم گليانگين مينشان داد که ب

 مختلف آرد اختالف يها استنشاق آرد در کارخانه
ن ذرات يادين تراکم گليانگي وجود داشته و ميدار يمعن

 يطور قابل توجهه  بAقابل استنشاق آرد کارخانه آرد 
ن يعالوه بر ا .>p)۰۵/۰ (باشد يگر واحدها ميش از ديب

 يکه همبستگ) ۱ نمودار(ون نشان داد يز رگرسيآنال
زان تراکم ذرات قابل استنشاق ين مي بيدار و مستقيم يمعن

ن ياديزان گلي کارخانجات مختلف و مي تنفسيدر هوا
ش مقدار تراکم ذرات، ين ذرات وجود داشته و با افزايا
 و >۰۵/۰p (ابدي يش ميز افزاين نياديزان گليم

۷۰۸/۰=R2(.  
ن در ياديع ذرات قابل استنشاق و گلين توزييتع

 تراکم ذرات قابل استشاق آرد در :ي کاريها ستگاهيا
ن ذرات آرد در ياديزان گلي کارگران و مي تنفسيهوا

د كه ين گرديي آرد تعيها  مختلف کارخانهيها ستگاهيا
 يزان تراکم ذرات در هوايبر اساس آن حداکثر م

و ) mg/m3 ۵/۳ ( آرديريگ سهي در بخش کياستنشاق
 مشاهده )mg/m3 ۷۲/۱(د يحداقل مقدار آن در واحد تول
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زان ين ميشتري بيطور مشابهه ب). ۲ جدول(د يگرد
 g/m3 ( آرديريگ سهيز در واحد کين نيادين گليانگيم
د آرد ي تولين مقدار آن در واحدهايو کمتر) ۷/۳۸
)g/m3 ۵/۲۷ (ده شد يد)ن مشخص يهمچن). ۲جدول

زان تراکم ذرات قابل استنشاق آرد يرات مييد که تغيگرد

 يها ستگاهي اي استنشاقين در هوايادين گليانگيزان ميبا م
 مختلف در کارخانجات مورد مطالعه مطابقت يکار

دهند  ي را نشان مييش و کاهش همسويداشته و افزا
  ).۲ نمودار(

 
 هاي مختلف آرد مطالعه رخانهتوزيع تراکم ذرات قابل استنشاق آرد در هواي کا: ۱جدول 

  ي آماريها    شاخص  حداقل و حداكثر  نيانگي مانحراف معيار 
  

   نام کارخانه
  µg/m3)(گليادين   mg/m3)(تراکم ذرات   µg/m3)(گليادين   mg/m3)(تراکم ذرات   تعداد

  A ۸  ۸۸/۱  ۶۸/۴  ۱۱  ۱/۵۰  ۷۸/۷-۲۳/۲  ۶۹-۳۲کارخانه 

  B ۸  ۲۸/۱  ۶۴/۱  ۱۰  ۶/۲۴  ۴/۱-۵/۰  ۴۲,۵-۱۵کارخانه 

  C ۸  ۱۶/۱  ۳۹/۳  ۵۷/۵  ۷/۴۲  ۶/۵-۳۵/۱  ۵۲-۳۴کارخانه 

  D ۸  ۲۴/۱  ۷۴/۳  ۳/۹  ۰/۴۲  ۹۳/۵-۸۶/۱  ۵۶-۲۵کارخانه 

  E ۸  ۶۳/۰  ۵۶/۱  ۹/۴  ۰/۲۶  ۸۵/۲-۵/۰  ۳۴-۱۸کارخانه 

  F ۸  ۴۳/۱  ۰/۳  ۹/۹  ۰/۳۷  ۹/۵-۵/۰  ۴۸-۱۵کارخانه 

  G ۸  ۷۵/۰  ۸/۱  ۹/۶  ۳۷/۲۷  ۴۴/۳-۸/۰  ۴۲-۱۸کارخانه 

  H ۸  ۳۹/۰  ۴۹/۲  ۸۵/۷  ۳۷/۳۲  ۰/۳-۶۶/۱  ۴۲-۲۰کارخانه 

  
  هاي آرد هاي کاري مختلف کارخانه توزيع تراکم ذرات قابل استنشاق آرد و ميانگين گليادين در هواي ايستگاه: ۲جدول 

  ي آماريشاخص ها  حداقل و حداکثر  نيانگي مار يانحراف مع
 

  يستگاه كاريا
  تعداد

  µg/m3ن ياديگل  mg/m3تراکم ذرات   µg/m3ن ياديگل  mg/m3تراکم ذرات 

   ۵/۳  ۳۸/۱۲  ۷/۳۸  ۷۸/۷-۱  ۶۹-۱۸,۱ ۸/۱  ۲۶   آرديريسه گيک

   ۵۳/۲  ۵/۱۱  ۳/۳۴  ۵-۵۸/۰  ۵۵-۱۷ ۱۸/۱  ۱۹   سبوسيريسه گيک

   ۷۲/۱  ۴/۸  ۵/۲۷  ۲/۳-۵/۰  ۳۹-۱۵ ۹۲/۰  ۹  ديتول

   ۳۳/۲  ۲۲/۱۱  ۳۵  ۳/۳-۵۵/۰  ۵۱-۱۶ ۰/۱  ۱۰  ه گندميتخل
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8.006.004.002.000.00
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  همبستگی میزان تراکم ذرات قابل استنشاق و میزان گلیادین :  1 نمودار
 .(R2 = 0.708, p<0.05)در هواي تنفسی کارگران کارخانجات مورد مطالعه 
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  )طخطو(و ميزان ميانگين گليادين ) ستونها(مطابقت تغييرات ميزان تراکم ذرات قابل استنشاق آرد :  ۲نمودار 

  هاي آرد هاي کاري مختلف کارخانه در هواي ايستگاه
  

  بحث
بوده  يکيژن يزا و آنت ي آلرژءآرد گندم شامل اجزا

  د آرد ي توليها کارگران شاغل در کارخانهمواجهه  و) ۲(
  

  
اختالالت تنفسي بروز تواند منجر به  يبا اين ذرات م

 حد مجاز به همين دليل). ۳( گردد يويو عوارض ر
ط يمحتنفسي  يذرات قابل استنشاق آرد در هواتراکم 

 المللي مانند  سازمانها و مراجع بيناز سويكارگران کار 
American Conference of Governmental Ind
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ustrial Hygienists (ACGIH)  يته فنيکمو 
ن شده ييتع mg/m3۵/۰ معادل ران ي ايا بهداشت حرفه

يع براي  كه رعايت آن از سوي صاحبان صنا)۱(است 
    .حفظ سالمت كارگران ضروري است

زان تراکم ي نشان داد که ميخوبه مطالعه حاضر ب
د آرد يه کارخانجات توليذرات قابل استنشاق در کل

ته يکمن شده توسط ييش از حد مجاز تعياستان همدان ب
ه کارگران ي و کل)۱ ( بودهراني ايا  بهداشت حرفهيفن

مواجهه با مقادير  تحت مطالعه در يدر واحدها شاغل
اين نتايج از آن . غير مجاز ذرات آالينده قرار دارند

ن پژوهش يافته حاصل از ايجهت حائز اهميت است كه 
ن انجام شده در کارخانه آرد يشيج مطالعه پيبه همراه نتا

بعنوان تنها مطالعات پژوهشي انجام شده در  )۸(اسوج ي
ن ذرات زايد که منده ينشان مكارخانجات آرد ايران 

د آرد مطالعه ي توليط کار واحدهاي محينده در هوايآال
شتر بر يش از حد مجاز بوده و ضرورت نظارت بيشده ب

ت و سالمت ين امنيمأ در جهت تيدي توليواحدها
نشان ما مشاهدات همچنين  .دينما يجاب ميکارگران را ا

زان تراکم ذرات آرد ي در ميدار ياختالف معنداد كه 
ارخانجات مختلف وجود دارد و  کي تنفسيهوا

كارخانجات مختلف از ميزان تراكم ذرات متفاوتي در 
اگرچه . >p)۰۵/۰(هواي تنفسي كارگران برخوردارند 

علل و داليل تفاوت مشاهده شده در اين پژوهش مورد 
تراکم زان يرسد م يبنظر مبررسي واقع نگرديد ليكن 

زات يه که از تجيکارخانجات ي تنفسيذرات آرد در هوا
 بوده و كمترند ينما ي استفاده ميتر شرفتهيتر و پ مدرن

استفاده از زان تراکم ذرات و ين مي بيارتباط معکوس
 هر چند كه دستيابي به چنين  وجود داشته باشدتجهيزات

  . باشد هاي بيشتري مي استنتاجي نيازمند بررسي

 از مواجهه با ي ناشيها يماري شدت بارتباط نوع و
ر کارگران شاغل در کارخانجات آرد و آرد گندم د

ل دهنده ي تشکيها ها و آلرژن نيها با نوع پروتئ يينانوا
ن يکه از ا خوبي شناخته شده استه ذرات پيش از اين ب

ترين آلرژن موجود   گليادين مهمترين و خطرناكانيم
 .)۱۳ و ۱۴ (شناخته شده استدر بخش پروتئيني غالت 

به وضوح نشان داد که   مايها يج بررسياز آنجا که نتا
 ي تنفسيزان تراکم ذرات گرد و غبار آرد هوايم

 داشته يمين ذرات ارتباط مستقياديزان گليکارگران با م
شتر، مقدار يزان تراکم ذرات بي با ميو کارخانجات

ط کار کارگران دارند يز در محي را نيشترين بياديگل
)۰۰۱/۰(p<ه ي تهوهاي نصب سيستم شتر بهي توجه ب

ل ي از قبيل حفاظت فرديوسامناسب هوا و استفاده از 
 ۹۳-۹۶ که قادر به کاهش يماسک تنفساستفاده 

 يضرور، )۱۵(باشد  يزان استنشاق ذرات مي ميرصدد
   . دينما يم

 از آن است ي حاکن پژوهشياج ين، نتايعالوه بر ا
ش ي آرد بيريگ سهي کيکه کارگران شاغل در واحدها

عرض مواجهه با ذرات قابل گر کارگران در مياز د
 ينفس تيز در هواي را نيشترين بيادياستنشاق بوده و گل

از آنجا که رابطه . کنند يط کار خود تنفس ميمح
Dose-Response در خصوص مدت زمان مواجهه و 

 يريگ ها در شکل زان تراکم ذرات و غلظت آلرژنيم
تر به اثبات  شي آن پينيها و شدت تظاهرات باليماريب

ن دسته از کارگران ي است ايهي بد)۱۶ (ده استيرس
 يواحدهاهاي  گر بخشيدش از کارگران شاغل در يب

 و بروز ي تنفسيهايماري در معرض ابتال به بيديتول
 ذرات آرد قرار يها نيها و پروتئ ت به آلرژنيحساس
  .دارند
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  يريگ جهينت
زان تراکم ذرات قابل ياين پژوهش نشان داد که م

ش از يد آرد استان همدان بيرخانجات تولاستنشاق در کا
 يا  بهداشت حرفهيته فنيکمن شده توسط ييحد مجاز تع

زان تراکم ذرات و ين مي بيمي بوده و ارتباط مستقرانيا
 ي تنفسين قابل استنشاق در محدوده هواياديمقدار گل

ان کارگران شاغل در ين ميکارگران وجود دارد و از ا
گر کارگران در يش از دي آرد بيريگ سهي کيواحدها

ن ياديمعرض مواجهه با ذرات قابل استنشاق بوده و گل
ط کار خود تنفس ي محي تنفسيز در هواي را نيشتريب
منظور ه رسد ب نظر ميه با توجه به نتايج حاصله ب. کنند يم
مين شرايط بهداشتي مناسب محيط كار جهت حفظ أت

ه كارخانجات آرد بصاحبان  الزام ،سالمت كارگران
 الزام كارگران در  وهاي تهويه مناسب استفاده از سيستم
اي  هاي دوره گيري هاي تنفسي و اندازه استفاده از ماسك

لين ؤوميزان ذرات قابل استنشاق هواي تنفسي توسط مس
ها نشان  همچنين اين يافته. نمايد كارخانجات ضروري مي

تر توسط سازمانها و  دهد كه اعمال نظارتهاي دقيق مي
كار در  يبهداشتمين شرايط أگانهاي نظارتي براي تار

  . آرد مورد نياز است توليدكارخانجات
  

  تشكر و قدرداني
 پژوهشی معاونت مالی حمايت با مطالعه اين

 نويسندگان. است شده انجام همدان پزشکی دانشگاه علوم

 به نسبت را خود قدردانی و تشکر مراتب مقاله بدينوسيله

ران و پرسنل يهمدان و تمامی مد گاهدانش معاونت پژوهشی
ت همکاری را در يکارخانجات آرد استان همدان که نها

  .دارند مي ن طرح با پژوهشگران داشتند، ابرازيانجام ا
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