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  يدهچک
 يکي وباشند  يها م اناتيزوسي مختلف از جمله ايها ندهيل در معرض آالي اتومبيزيآم  رنگيکارگران کارگاهها:  هدفزمينه و

ک يال پيرات تست سرييتغ شناخته العن مطيهدف از انجام ا .است ي آسم شغلن موادي تماس با الوبن عوارض نامطيمهمتراز 
  .باشد يل ميدر نقاشان اتومب يفلومتر

 يزيآم   رنگي نفر از کارگران کارگاهها۴۳.  انجام شديعمقطبود كه به صورت  يلي تحل-يفيالعه توص نوع مط:بررسيروش 
ک فلومتر يا دستگاه پ ب)ک فلويپ(  افراديان بازدمي تست حداکثر جر. انتخاب شدنديل اصفهان به صورت تصادفياتومب

  . هر کارگر انجام شديک هفته براي و به مدت يفت کاري شيدر دو نوبت ابتدا و انتها) Asma planتالوگراف مدل يوا(
 ۱۱/۸ هفته برابر با يانيو در روز پا درصد  ۹۱/۶  روز اول هفته برابر با دريان بازدمي حداکثر جرراتيين درصد تغيانگي م:ها يافته

درصد و در روز بعد از ۲/۱۱±۸/۱نده برابر با ي افراد در روز تماس با آاليان بازدميرات حداکثر جريين درصد تغيانگي م.بود درصد
ک در ير پاتولوژيي نشان دهنده تغيوي عملکرد ريکه بر اساس استاندارد تست ها.درصد بود۹/۷±۹/۱نده برابر با يتماس با آال

  .ک فلو نشان دادندي در پ%۱۰ش از ير بيينده تغيران در روز تماس با آال درصد از کارگ۷۲. باشد ي ميويت ريوضع
وجود   نقاش اتومبيل در کارگرانيوي ريها يماريگر بي و ديسک ابتال به آسم شغلير مطالعه حاضر نشان داد که: يريگ جهينت

   .د باشدي مفي ابزاريوي اختالالت ريابيتواند در ارز ي ميک فلومتريدارد و تست پ
  ک فلومتريپ ،لي نقاشان اتومب،يان بازدميجر  تست حداکثر:ها د واژهيکل

  ۸/۱۰/۸۹ :      پذيرش مقاله۱۸/۹/۸۹ :     اصالحيه نهايي ۱۵/۲/۸۹ :وصول مقاله
  

 مقدمه 
ش است يوع آسم در سراسر جهان در حال افزايش

  به عنوان مولد آسمييايميمواد ش از يتعداد معدود
 به نام  يباتين مواد ترکين اياند و از ب شناخته شده

 يجاد آسم شغلين عامل ايانات ها به عنوان مهمتريزوسيا
 يد .)۱و۲ (اند  شدهي معرفي صنعتيکشورهادر 

ن و يي پاي هستند با وزن مولکوليباتيها ترک اناتيزوسيا
  . باشند ي مN=C=O گروه ي باال که دارايريواکنش پذ

  
ع يستفاده در صنا مورد ايها اناتيزوسي اين ديتر جيرا

  هگزاTDI ( ،۱،۶(انات يزوسي ايعبارتند از تولوئن د
 يل ديس فنيلن بيمت ،)HDI(انات يزوسي ايلن ديمت
ن کارگران ي در بيوع آسم شغليش. )MDI(انات يزوسيا

درصد برآورد شده  ۵-۳۰ن مواد از يدر معرض تماس با ا
بات در ساخت محصوالت ين ترکيا. )۳-۷( است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               1 / 8

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-422-fa.html


  ...بررسي تغييرات تست       ٧٤

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

 اورتان، ي پليها ل رنگ ، چسب، فوميمختلف از قب
 روند ي سطح به کار ميها ها و پوشش قياالستومرها، عا

 يها  در کارگاهيبه فراوان ها اناتيزوسي ايد. )۳،۵(
 يها ل کارگاهيکوچک با تعداد کارگران اندک از قب

 يها طين محي ا.)۳( روند يل به کار مي اتومبيزيآم رنگ
 يه تماس با د از منابع عمديکي کوچک يکار

 ييها را رنگ، آستر و پوششيباشند، ز يمها  اناتيزوسيا
. )۵( باشند ي مHDIب ي ترکيرود دارا يکه به کار م

 در يآسم شغلنده ين آالين عارضه تماس با ايعتريشا
 که در ييها ا آزمونيها   تست.)۸ ،۵( .باشد يکارگران م

  :تواند انجام شود عبارتند از ي ميص آسم شغليتشخ
  ير اختصاصي غيوي عملکرد ريها تست
 برونش يکيتست تحر (ي اختصاصيها تست

 )ياختصاص

 کيمونولوژي ايها تست

 )۹(ک فلومتر يال پيتست سر

در ارزيابي آسم شغلي، تنها انجام يك اسپيرومتري 
ممكن است وجود انسداد برگشت پذير مجاري هوايي را 

. نشان دهد، اما براي تاييد تشخيص كافي نيست
تواند قبل و بعد از شيفت  هاي اسپيرومتري مي گيري ندازها

ها بايد  گيري ال اين اندازه و به طور ايده كاري انجام شود
در سرتاسر يك هفته كامل كاري و در جريان تماس 

چون هيچ  .شناخته شده با ماده مشكوك انجام گيرد
تضميني در مورد اينكه تماس واقعي با يك عامل 

ري بخصوص اتفاق افتد وجود مشكوك در روز كا
ندارد، به همين دليل تست عملكرد ريوي به طور متوالي 
يا سريال مانند تست سريال پيك فلومتري مطرح شده 

گيري سريال پيك فلو يا حداكثر  اندازه). ۱۰( است
 توسط ۱۹۷۹اولين بار در سال ) PEF( جريان بازدمي

Burgs PS و همكارانش در بررسي آسم شغلي مطرح 

دريافتند كه اين تست در تشخيص آسم شغلي  آنها .شد
اين  .به طور رضايت بخشي حساس و اختصاصي است

 در ارزيابي آسم،). ۱۱(  بيشتر تاييد شدها اخيراً يافته
هاي متعدد عملكرد ريوي  گيري اندازه ال، حالت ايده

هاي  گيري است كه بهترين روش انجام اين كار اندازه
 بازدمي فرد يا تست سريال پيك سريال حداكثر جريان

باشد و پايش سريال  فلومتري در خانه و محل كار مي
پيك فلو يك ابزار معتبر براي تاييد ارتباط بين تماس 

مقبوليت اين روش به خاطر سادگي  .شغلي و آسم است
 هاي اخير به شدت افزايش يافته است انجام آن در سال

ه طور خالصه يا ب )PEF(حداكثر جريان بازدمي). ۱۲(
حداكثر جريان هوايي است كه يك شخص  پيك فلو،

بعد از يك دم عميق و در طي يك بازدم سريع و با 
  ).۱۳( تواند ايجاد كند حداكثر نيرو مي

 يا دهيچي پيت تنفسيها سم اناتيزوسيابه طور كلي 
، آسم، يک تنفسي آنها شامل تحري اثرات سم كهدارند
 باشد ي ميويلکرد رع در کاهش عميت و تسريپنومون

 تماس با ياند که حت  از مطالعات نشان دادهيبرخ). ۱۴(
ها با کاهش عملکرد  اناتيزوسياکم   نسبتاًيها غلظت

 و Redlich ي در مطالعه آقا.)۸( باشد ي همراه ميوير
 و رکاريتعم  نقاش،انکارگراز ر فن ۴۸همکاران، 

ه  کارگا۷در ، HDIدر معرض تماس با  يان دفترمندکار
ن يج اينتا.  قرار گرفتندي بررسل موردي اتومبيزيرنگ آم

، HDIبا تماس   در معرضکارگراندر وهش نشان داد پژ
 نسبت به کارمندان يشتريکاهش ب  FVC وFEV1زان يم

 و همکاران Henry يمطالعه آقا ).۵( داشته است يدفتر
ها ارتباط  اناتيزوسينشان داد که تماس با ا ۲۰۰۴در سال 

 ).۱۴(  دارديان بازدميزان جري با کاهش ميردا يمعن
ه ي در ترک۲۰۰۲و همکاران در سال  Arzu يمطالعه آقا

 يها د فوميدر قسمت تولشاغل  نشان داد کارگراننيز 
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  ٧٥عبداله برخورداري      

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

باشند در  يها م اناتيزوسي در تماس با اه اورتان کيپل
  دارنديکمتر FVCو FEV1گر کارگران يسه با ديمقا

وع ياند که ش شان داده مطالعات انجام شده ن)۳(
 در کارگران در معرض تماس با ي تنفسيها يناراحت

 باشد يشتر مي کوچک بيها ها در کارگاه اناتيزوسيا
 و ي پزشکيها ها مراقبت ن کارگاهين در اي همچن).۱۵(

 به مرحله اجرا يز به درستي نيا  بهداشت حرفهيها برنامه
  ).۲(شود  يگذارده نم
رات ييــ تغ يابيـ مطالعـه ارز ن يـ هـدف از انجـام ا  لـذا  

ــال پيتــست ســر ــومتري  در کــارگران در معــرض يک فل
  .باشد يم HDIنده يتماس با آال

  
  بررسيروش 
 است که يلي تحل-يفيتوص  مطالعهکي پژوهش نيا

حجم نمونه مورد . رفتي انجام پذيمقطع به صورت
 از  بدست آمد کهنفر ۴۳ ي پس از محاسبات آماريبررس

 ل دري اتومبيزيآم  رنگيها رگاهکارگران شاغل در کا
. ديدگر انتخاب يبه صورت تصادف شهر اصفهانسطح 

 حاصله در يها ي عالئم و ناراحتيبه منظور بررس ابتدا در
ات يو شکا يست مشخصات فرديکارگران، چک ل

 شرط .ديل گردي تکمي تمام افراد مورد بررسي برايتنفس
بتال به ، عدم اي سالمت جسمان،ورود افراد به مطالعه

گار و ي از جمله آسم، عدم مصرف سيوياختالالت ر
  . بوديوي رين داروهايهمچن

از، تست ي مورد نهاي داده يآور به منظور جمع
ک هفته ي هر کارگر به مدت ي برايک فلومتريال پيسر

 و يفت کاري شيو در هر روز دو بار، نوبت اول در ابتدا
هت انجام ج.  انجام شديفت کاريان شينوبت دوم در پا

 Asma  تالوگراف مدليواک فلومتر ين تست دستگاه پيا

planبه منظور انجام تست .  مورد استفاده قرار گرفت

له يتست به وسن ياح يروش صح در ابتدا يک فلومتريپ
ک فلومتر به کارگران مورد نظر آموزش داده يدستگاه پ

ر هر روز ، د انجام تست مورد نظرجهت سپس .)۱۶( شد
فت ي شيک فلو ابتدا و انتهايک فلو شامل پي پدو مقدار

ک فلو يرات پييد و درصد تغي گرد هر کارگر ثبتيبرا
 ر ثبت شدهيمقاد.  هر فرد محاسبه شديروزانه برا

 انجام يريگ ان سه اندازهين مقدار قرائت شده از ميشتريب
ر يسه کاهش مقاديمقا به منظور. گرفته در هر نوبت بود

روزانه کارگران ) ک فلويپ( يان بازدميحداکثر جر
ک فرد سالم و بدون ي يک فلو براينسبت به مقدار پ

ک فلو نرمال با توجه ير پي هر کارگر مقاديمواجهه، برا
  : زيرفرمول و با استفاده ازکارگران وزن به سن، قد و 

 PEFR (L/min) = [Height (cm) - 80] x 5)(  که
 محاسبهشنهاد شده ي پMONASHتوسط دانشگاه 

ک فلو روزانه يپکاهش سپس مقدار درصد  .ديگرد
کاهش  .ديسه گرديک فلو نرمال مقاير پينسبت به مقاد

 يه انجمن قفسه صدري مطابق توص درصد۲۰شتر از يب
 در طول  کارگريويب ري نشانگر آس)ATS( کايآمر

ها با استفاده از نرم  ت دادهي در نها).۱۸( باشد ي ممواجهه
ب ي و ضرT-test ي آماريا و آزمونهSPSS16افزار 

  .ل قرار گرفتيه و تحليرسون مورد تجزي پيهمبستگ
  

  ها يافته
 ن مطالعهي در اي کارگران مورد بررسين سنيانگيم

 سال قرار ۶۰ تا ۲۳ ي در رده سنکهبود سال  ±۹/۳۸ ۸۹/۸
 ۳۰ تا ۳ در رده يسابقه کار کارگران مورد بررس. داشتند

ن افراد ياکار ن سابقه يانگيمسال قرار داشت و 
ک يج پين نتايانگي م۱جدول  .بود سال ۸۹/۸±۳۹/۱۳

 در يفت کاري شين را در ابتدا و انتهاي شاغليفلومتر
دهد همانطور که در جدول  يک هفته نشان ميطول 
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  ...بررسي تغييرات تست       ٧٦

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

ر يي تغيفت کاري شيک فلو در انتهاير پيداست مقاديپ
ک ي پتراييدرصد تغ ۲جدول .  داشته استيمحسوس

 مختلف هفته را نشان ين در روزهايل روزانه شاغيفلو
 ياز ابتدان مقدار يشود ا يدهد همانطور که مالحظه م  يم

ن مقدار درصد يشتريو ب  داشتهيشيهفته روند افزا
   . هفته مشاهده شده استياني ميهارات در روزييتغ

ن يانگي مقدار کاهش مين پژوهش به بررسيدر ا
نرمال  يک فلويپکارگر نسبت به هر  يهفتگ ک فلويپ

 ج مطالعه نشان داديپرداخته شد که نتا  همان فرديبرا
 ۱۰کمتر از کاهش  ي درصد از کارگران دارا۶/۲۵

 درصد و ۱۰-۲۰  کاهشي درصد دارا۹/۳۴درصد، 
نسبت به  درصد ۲۰شتر از يبکاهش  ي درصد دارا۵/۳۹
 ي فراوان۲نمودار  ).۱نمودار (باشند  يمنرمال  يک فلويپ

  و روز بعديزي فلو در روز رنگ آمکيرات پييدرصد تغ
 گردد يهمانطور که مالحظه م. دده يم نشان  رااز آن

ن يک فلو بيرات پيي تغي درصد از کارگران دارا۱/۷۲
که ياند در حال  بودهيزيآم درصد در روز رنگ ۲۰-۱۰

رات ييتغن مقدار يهم ي دارا از کارگران درصد۱۴فقط 
  . ودند بيزيآم  ک فلو در روز بعد از رنگيپ

در روز  زي نک فلويپرات ييدرصد تغ نيانگيم
ن برابر با آو در روز بعد از % ۲/۱۱  برابر بايزيمآ رنگ

ن ينشان داد که ب T-test ي آزمون آمار. بود۹/۷%

 و يزيآم ک فلو در روز رنگيرات پيين درصد تغيانگيم
 . وجود دارددار ي اختالف معنآنروز بعد از 

)۰۰۱/۰P<( .در روز فت ي شي فلو ابتداکين پيانگيم
قه و در روز بعد از ي بر دق۸/۵۳۷ برابر با يزيمآ رنگ
. باشد يقه ميتر بر دقي ل۹۵/۵۱۸ برابر با يزيآم رنگ
فت در روز ي شيک فلو انتهاين پيانگين ميهمچن
 يزيآم روز بعد از رنگ، ۱۸/۴۷۰ برابر با يزيآم رنگ

ک ين پيانگيمسه ي مقا.باشد يقه ميتر بر دقي ل۴۷۰برابر با 
 ي دارايزيآم  و روز بعد از رنگيزيآم فلو در روز رنگ

  ).۳نمودار  (p=۰۱۷/۰ دار بود يمعن اختالف
ک فلو يرات پيين درصد تغيانگيانگر مي ب۴نمودار 

 بر حسب سابقه  و روز بعد از آن يزيآم در روز رنگ
 راتيين درصد تغيانگين نمودار ميدر ا. باشد  يمکار 

  .افته استيش يش سابقه کار افزاي با افزاک فلويپ
ک فلــو در روز يــرات پييـ ن درصــد تغي بــيهمبـستگ 

) >۰۰۱/۰p( دار بـود  ي معن با سن و سابقه کار    يزيآم  رنگ
 ۷۱۹/۰،  ۶۶۱/۰  برابر بـا   بيبه ترت  ي همبستگ مقدار ضريب 

   .بود
ک فلو ين پيانگي مقدار کاهش من يبن يهمچن

 سن و سابقه کار  ونرمالک فلو  يپ نسبت به يهفتگ
ب يمقدار ضر) >۰۰۱/۰p ( وجود داشتيهمبستگ
  . بود۸۲۸/۰ و ۷۴۶/۰  با ب برابري به ترتيهمبستگ

  
 ل اصفهاني اتومبيزي رنگ آميها  در کارگاه HDIن در معرض ي شاغليک فلومتريج پين نتايانگي م:۱جدول 

  پنج شنبه  چهارشنبه  سه شنبه  وشنبهد  ک شنبهي  شنبه  N=۴۳ )قهيتر بر دقيل(يک فلومتريج پين نتايانگيم
  ۷۶/۵۲۴  ۳۴/۵۲۰  ۴۱/۵۲۴  ۷۹/۵۳۲  ۰۴/۵۳۱  ۱۶/۵۳۴  فتي شيابتدا
  ۴۸/۴۸۳  ۰۹/۴۷۷  ۹۵/۴۷۸  ۹/۴۸۷  ۷۲/۴۹۳  ۴۸/۴۹۸  فتي شيانتها

  ۱۱/۸  ۵۹/۸  ۸۲/۸  ۶۸/۸  ۲۸/۷  ۹۱/۶  راتييدرصد تغ
  

  ل اصفهاني اتومبيزي رنگ آميها  در کارگاه HDI معرض ن دريک فلو روزانه شاغليرات پييار درصد تغين و انحراف معيانگيم : ۲جدول 
  پنج شنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  ک شنبهي  شنبه  ام هفتهيا

  n ۹/۶  ۲/۷  ۶۸/۸  ۸۲/۸  ۵۹/۸  ۱/۸=۴۳  )درصد(ک فلويرات پييتغ

  ۹۵/۱  ۵/۲  ۸/۲  ۳/۲  ۹/۲  ۲۵/۳  اريانحراف مع
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   هر فرديک فلو نرمال براي هر کارگر نسبت به پي برا
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   يفت کاري شيک فلو انتهايفت کار نسبت به پي شيک فلو ابتدايرات پيي درصد تغيفراوان: ۲نمودار    

   و روز بعد از آن در کارگران مورد مطالعهيزيدر روز رنگ آم
  

  
 

   و روز بعد از آنيزيآم  کارگران در روز رنگيفت کاري شيا و انتهاک فلو ابتدين پيانگيم: ۳نمودار 
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   و روز بعد از آن بر حسب سابقه کاريزيک فلو در روز رنگ آميرات پيين درصد تغيانگي م:۴نمودار 
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  بحث 
ک يرات پييدرصد تغن مطالعه نشان داد که يج اينتا

روند  هفته ي از ابتدا HDIفلو روزانه نقاشان در معرض
 از تماس نقاشان با ي داشته است که ناشيشيافزا
ن مقدار يشتريب .باشد ي موجود در کارگاه ميها ندهيآال
را ي مشاهده شده است، زيرات در اواسط هفته کارييتغ

ت نقاشان مورد مطالعه در اواسط هفته کار ياکثر
 .اند  بودهHDIاند و در تماس با   انجام دادهيزيآم رنگ

 در يبه فراوانHDI رنگ به خصوصبات موجود در يترک
 ع کوچک با تعداد کارگران اندک، مانند کارگاهيصنا

وند و ر يع به کار ميگر صنايل و دي اتومبي نقاشيها
ک سطوح يتواند باعث تحر يبات مين ترکيتماس با ا

آسم مزمن و پاسخ .  و گلو شوديني ب،ها  چشم،يمخاط
ه دنبال  بي دستگاه تنفسيي هوايش از حد مجاري بيده

ن مواد ياستنشاق ا. ن مواد گزارش شده استياستنشاق ا
 در اشخاص ي دستگاه تنفسيي هواي مجاريپاسخ ده

 آنها در حالت يي هواي مجاريحساس را که پاسخ ده
 .)۹(دهد  يش مي افزا،فقدان تماس نرمال بوده است

 که به آن حساس يبات در افرادين ترکيتماس با ا
 که حساس يبه آسم و در افراده ي شبياند عالئم نشده
جاد کرده و باعث يک را اي آسماتياند واکنشها شده

 شود و ي ميفت کاريک شي در يويکاهش عملکرد ر
 يک عفونت راه هوائيه يبات شبين ترکيعالئم تماس با ا

، لرز، سرفه، نهي و فشار در سي مثل احساس گرفتگيفوقان
ه باشد ک ي تنفس ميخس خس و کوتاه، سردرد، تب

ساعت بعد از تماس به  ۸تواند تا   ين عالئم ميشروع ا
  .)۹( ابدي ساعت هم بهبود ۲۴-۴۸ يو در ط ر افتديخأت

ش ير بيي درصد از کارگران تغ۵/۳۹ن پژوهش يدر ا
ک فلو روزانه نسبت به مقدار يپن يانگي م در درصد۲۰از 

ن يتوان گفت که ا يجه مي در نت کهداشتندنرمال ک فلو يپ

ک فلو در روز يزان پير مييعالوه بر تغکارگران 
گر ي دي در روزهاHDIبا به علت مواجهه  يزيآم رنگ

و به علت ک فلو دارند يزان پير محسوس در مييز تغين
 افراد مشکل يوي در عملکرد رHDIمواجهه مزمن با 
  .بوجود آمده است

 فلو در روز  کي پراتيين درصد تغيانگين ميب
ر مشاهده دا ين اختالف معن و روز بعد از آيزيآم رنگ
 يزيآم نکه در روز رنگيدر واقع به علت ا. ديگرد

جه ياند در نت  داشتهHDI با ييکارگران نقاش تماس باال
 نسبت به يزيآم رات در روز رنگيين درصد تغيانگيم

مطالعه  . کاهش داشته استيزيآم روز بعد از رنگ
ک فلو ين پيانگيمنک و همکاران نشان داد که يو

ابد و ي ينده کاهش مي تماس با آاليرگران در روزهاکا
  .)۱۸( ابدي يش مير افزاين مقادي دور از کار ايدر روزها

 ي در روز رنگ کارفتي شيک فلو انتهايپن يانگيم
فت کاهش قابل ي شيک فلو در ابتداين پيانگينسبت به م

 يها ندهي از تماس با آالي است که ناش نشان دادهيتوجه
نده ين اثرات تماس با آاليهمچن. ه است بودط کاريمح

 ).۳نمودار (  مانده استي باقيزيآم بعد از رنگتا روز 
 ۳۱ ي بر رو۱۹۹۵مطالعه هاسر و همکارانش در سال 

 يک فلو انتهاين پيانگي نشان داد ميکارگر مورد بررس
  استيفت کاري شيک فلو ابتداي کمتر از پ،فتيش
نشان ز ي ن۲۰۰۴ال  و همکاران در سيمطالعه هنر). ۱۹(

 با يدار يها ارتباط معن اناتيزوسيداد که تماس با ا
و  Arzuمطالعه ). ۱۴ ( دارديان بازدميزان جريکاهش م

د ي که در قسمت توليشان داد که کارگراننهمکاران 
کنند و در تماس با  ي اورتان کار مي پليها فوم

گر کارگران يسه با ديباشند در مقا يها م اناتيزوسيا
FEV و FVC ۳(  دارندي کمتر( .  
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ن يانگين ميب نشان داد که  و همکاران يمطالعه شعبان
ل در روز يک فلو نقاشان اتومبيرات پييدرصد تغ

 وجود دار ي و روز بعد از آن اختالف معنيزيمآ رنگ
 نشان داد که ز ي ننگ و همکارانيمطالعه تورل .)۲۰( دارد

 بوده HDI با  از تماسيل ناشي نقاشان اتومبيويب ريآس
  .)۸( است

ک فلو در روز يرات پيين درصد تغي بيهمبستگ
 مقدار دار بود ي با سن و سابقه کار معنيزيآم رنگ

ش سن و ين است که با افزايانگر ايب يب همبستگيضر
دا کرده يش پيز افزايک فلو نيرات پييسابقه کار درصد تغ

 رات مربوط به سن و سابقهييش درصد تغي از افزايو بخش
 در مطالعه انجام شده توسط .باشد يکار کارگران م

Neukrich ک ي کارگر ۱۱۷ يو همکارانش بر رو
ک فلو ير پييکننده مشخص شد که تغ کارخانه مواد پاک

   .)۲۱( م رابطه دارديدر کارگران با سن آنها به طور مستق
  
  
  

  يريگ جهينت
رات مشاهده شده يي تغتوان گفت که ي ميبطور کل

 از تماس با ي ناشيک فلومتريپال يدر تست سر
 يلن ديمت هگزااز جمله ط کار ي محيها  ندهيآال

 ي لذا با توجه به خطرات بالقوه ناش.باشد ي ماناتيزوسيا
 است با يضرورط کار ي محيها ندهيآالاز تماس با 

 يها  مختلف از جمله کنترليها استفاده از روش
ن با ن کارگرايمواجهه ازان ي ميتيري و مديمهندس

همچنين  .را به کمتر از حد مجاز کاهش دادها  ندهيآال
هايي که چند کارگر کار  شود در کارگاه توصيه مي

کنند کارگران با سن و سابقه کار کمتر کار  مي
  . آميزي را انجام دهند رنگ

  

   و قدردانيتشكر
 خود را از  يسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانينو

ن يمأ اصفهان جهت تيلوم پزشک دانشگاه عيمعاونت پژوهش
ن طرح ابراز ي اياز اجرايزات مورد ني و تجهيمنابع مال

  .ندينما يم
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