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 :چکیده

از نظر مواجهه شغلی با  از جمله مشاغل مهم آالینده های هوابردبه عنوان یک منبع  معدنکاری هدف: و سابقه

مجاری تنفسی که در سطح بین المللی در معادن بیماری های با توجّه به شیوع باالی می باشد. این آالینده ها 

، آنجمعیت باالی شاغل در تعداد باالی معادن سنگ آهن در کشور ایران و و  سنگ آهن گزارش شده است

هوابرد شامل ترکیبات گرد و غبار ارزشیابی مواجهه معدنکاران معدن گل گهر سیرجان با مطالعه این هدف از 

 در نظر گرفته شد. سرم (MDAسطح مالون دی آلدئید)آن با تگی همبسبررسی  آهن و

جمعیت مورد مطالعه به صورت تصادفی و تحلیلی( بود.  -مطالعه حاضر از نوع مقطعی )توصیفی روشها: و مواد

از دو کارگران نفر از  92 انتخاب شدند. یک سال سابقه کاری حداقلکارگران سالم غیر سیگاری با از میان 

عنوان گروه تیب به تربه  و رستوران معدن بخش اداری کارکناننفر از  48و  سازیتغلیظ و گندله کارخانه 

قابل  کریستالی برداری از گرد و غبار، ترکیبات آهن و نیز سیلیسنمونهشدند.  و شاهد در نظر گرفتهمواجهه 

انجام شد.  NIOSH7602و  NIOSH0600 ،OSHA-Id121 استنشاق به ترتیب مطابق روش های استاندارد

سیکلون مجهز به فیلتر نمونه بردار با استفاده از به روش وزن سنجی و  اندازه گیری گرد و غبار قابل استنشاق

با استفاده از انجام شد. وزن سنجی قبل و بعد فیلتر  SKCپمپ نمونه برداری  متصل به غشایی استرسلولزی

 جذب اتمیاسپکتروسکوپی ز ترکیبات آهن با دستگاه لیناآ صورت گرفت. gr 5-10دقت با ترازوی الکترونیکی 

سرم  MDAمیزان شد. آنالیز اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه به وسیله  و سیلیس کریستالی انجام شد

 5/531و دستگاه اسپکتروفتومتر نور مرئی در طول موج  ZellBio GmbH کیت شرکت روش با استفاده از

قابل استنشاق با  و سیلیس کریستالی ترکیبات آهن ،ستگی میان میزان گرد و غبار کلینانومتر انجام شد. همب

 ، با استفاده از آزمونهای آماری تعیین گردید.MDAسطح سرمی 

 و گندله يفرآور هاي در کارخانه یدآهناکس یباتبا ترک یافتهکارگران مواجهه  یولوژیكيو ب يشغل یشپا پروژه پژوهشي:   عنوان پروژه:

 گل گهر يصنعت  و يشرکت معدن  يساز

 مهوش صفي نژاد  محقق: دانشجویي نوع: 

 بهنام خدارحمي مشاور صنعتي: ژشكي شهید بهشتيپ علوم   دانشگاه :

 آب و محیط زیستبخش پژوهشي:  آذري رضازاده منصور دکتر   ما:راهن تادسا

 :تاریخ پایان 15/7/1395  تاریخ شروع:
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قابل استنشاق در گروه  و سیلیس کریستالی ترکیبات آهن ،مواجهه شغلی با گرد و غبار کلیمیانه  یافته ها:

و  023/0 ،59/0به ترتیب  و در گروه شاهدمیلی گرم بر متر مکعب  04/0و  9/2 ،8/24به ترتیب  مواجهه

و  6/41در گروه مواجهه و شاهد به ترتیب سرم کارگران  MDAمیزان میانه  .میلی گرم بر متر مکعب بود 003/0

 قاستنشاقابل  یستالیکر یلیسو س آهنترکیبات  ،مواجهه شغلی با گرد و غبار کلیمیکرومول بر لیتر بود. 50/22

در گروه مواجهه بصورت سرم  MDAهمچنین میزان  .(>001/0p)به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود

را  ارتباط معنی داری اسپیرمن، تعیین همبستگینتایج آزمون (. >001/0pبود) گروه شاهدمعنی داری بیشتر از 

میزان مواجهه ( =95/0P-Value) سرم MDAان میز  میزان مواجهه با گرد و غبار کلی وپارامترهای  بترتیب میان

 سیلیس کریستالیمیزان مواجهه با و نیز (=84/0P-Value) سرم MDAمیزان و  قابل استنشاقبا ترکیبات آهن 

 نشان نداد. در گروه مواجهه ،(=7/0P-Value)سرم MDAمیزان  قابل استنشاق و
 

اجهه شغلی ارائه شده توسط مرکز سالمت محیط و کار حدود آستانه مجاز موبا توجه به بحث و نتیجه گیری: 

با معدنکار از کارگران % 6/96 مواجهه ،(PNOS)برای گرد و غبار کلی قابل استنشاق ACGIHو سازمان  ایران

وجود سیلیس  با توجّه به . همچنینبود مواجهه شغلی گرد و غبار کلی قابل استنشاق بیشتر از حدود مجاز

سمی مانند % و نیز حضور سایر ترکیبات 1بار کلی قابل استنشاق در مقادیر بیشتر از کریستالی در گرد و غ

آزبست آمفیبولی و فلزات سنگین مانند کادمیوم، آرسنیک، نیکل، کبالت و جیوه در آن، گرد و غبار معمول هوابرد 

 ها دسته بندی کرد. PNOSمعدن گل گهر سیرجان را نمی توان در گروه 

چنین سیلیس ترکیبات آهن و همبا  سنگ آهن گل گهر سیرجان میزان مواجهه کارگران معدندر مطالعه حاضر 

درصد از کارگران گروه مواجهه بیشتر از حدود مجاز مواجهه  7/66و  5/38به ترتیب در قابل استنشاق کریستالی

مشاهده  ،ACGIHسازمان   و مرکز سالمت محیط و کار ایرانشغلی توصیه شده برای این ترکیبات از سوی 

گرد و غبار کلی، ترکیبات آهن و نیز سیلیس کریستالی قابل با  میزان مواجهه کارگرانگردید. همچنین 

 یچیدگیمطالعه پ ینا یجنتا بود.بیشتر از کارخانه تغلیظ به صورت معنی داری  کارخانه گندله سازیدر استنشاق 

گوهر را خصوصاً به دلیل مواجهه بیشتر سنگ آهن گل  دنمع تر کارگران یقدق یابیبه ارز یازمواجهه کارگران و ن

 در مقایسه با همتایان بین المللی آنها، نشان می دهد. با گرد و غبار قابل استنشاق آنها 

سرمی کارگران گروه مواجهه به عنوان بیومارکر غیر اختصاصی مواجهه با گرد و  MDAدر این مطالعه محتوای 

هرچند همبستگی آماری  .اری بیشتر از کارکنان گروه شاهد بودبه طور معنی د غبار آهن و سیلیس کریستالی،

سرمی  MDAترکیبات آهن و همچنین قابل استنشاق با گرد و غبارکلی، معنی داری میان مواجهه کارگران با 

متغیر می تواند به دلیل محدودیت تعداد کارگران در گروههای مواجهه و شاهد، آنها وجود نداشت. این یافته 

های هوابرد با توجّه به ماهیت کار در معدن و وجود آالینده های مداخله گر در  میزان مواجهه با آالیندهبودن 
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عداد کارگران با توجّه به وصیه می شود تت آیندهمطالعات  برایبخش های مختلف در این مطالعه باشد. از این رو 

همچنین استفاده از یک بیومارکر . گرددمحاسبه لعه در این مطا MDAواریانس به دست آمده از سطح سرمی 

آهن سنگ کارگران معدن  یولوژیکب ی پایشسرم ممکن است برا آهنمانند اختصاصی تر برای ترکیبات آهن، 

 باشد. مناسب تر

پایش بیولوژیکی، مالون دی آلدئید،  ،آهنگرد و غبار گرد و غبار قابل استنشاق، مواجهه شغلی،  واژگان كلیدی:

 عدن گل گهرم

 


