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 دهیچک

 العاتمطدر بخش جوشکاری مشغول به کار هستند. مختلف صنایع بیش از یک درصد از نیروی کار مقدمه: 

. تعداد است گرفتهصورتتنفسی  یپارامترهازیادی در خصوص اثرگذاری بخارات فلزی جوشکاری بر روی 

زی بخارات فل یاثرگذار وندر در این مطالعه ؛ لذااستگرفته صورتمقطعی  صورتبهزیادی از این مطالعات 

سال بررسی  ۵ زمانمدتطی  در یخودروسازعملکرد ریوی جوشکاران شاغل در صنعت  یپارامترهابر روی 

  .گرددیم

نفر از کارگران جوشکار شاغل در  2۰۳۲حلیلی بر روی ت - یاین مطالعه از نوع مقطعی توصیفروش کار: 

 تغییر در پارامترهای عملکرد. ع خودروسازی کشور انجام شدسالن ساخت بدنه و پرسنل اداری یکی از صنای

نفسی استاندارد علائم ت نامهو پرسشتنفسی کارکنان با بررسی نتایج اسپیرومتری ادواری  و علائمریوی 

 آوریانزعوامل سالیانه  یریگاندازه اطلاعاتجوشکاری از  بخارات فلزیشد. مواجهه تنفسی با  یآورجمع

یون تک و چند متغیره و استفاده از آزمون های آماری رگرس 2۰نسخه  SPSS استخراج شد. داده ها با نرم افزار

 د.آنالیز شو روش اندازه گیری های مکرر 

و  ۵/۰3 ±۳0/۵ یبترتدر دو گروه مورد و شاهد به  موردمطالعهمیانگین و انحراف معیار سنی افراد : هایافته

 در گروه جوشکاران بیشتر ازط( سرفه، دفع خل) تنفسی هاییماریبکلیه علائم بارز . سال بود 81/3±۵/۰1

 >P). ۳۳8/۳(دآم به دستبین علائم تنفسی در دو گروه  دارییمعنپرسنل اداری بود و همچنین اختلاف 

گروه درFVC،FEV1،FEV1/FVC،FEF25-75،PEFمیانگین کلیه پارامترهای عملکرد تنفسی

متغیر سن و سابقه کاری، با  >P). ۳۳8/۳(نسبت به گروه شاهد داشت دارییمعنکاهش ن( مورد)جوشکارا

همچنین در >P). ۳۳8/۳(عملکرد تنفسی پرسنل جوشکار رابطه معنی داری داشت یپارامترهاکاهش کلیه 

دیده شده  FEF25-75 و پارامتر ریوی Cu فیوممیزان خصوص اثرگذاری بخارات فلزی، رابطه معنی داری بین 

 >P). ۳۳8/۳(تاس

ر در کاهش اثرگذا یرهایاز متغ ،یسن و سابقه کار ریمطالعه نشان داد که متغ نیحاصل از ا جینتانتیجه گیری: 

 ،یلزبخارات ف یدر خصوص اثرگذار نیباشند. همچن یپرسنل جوشکار م یعملکرد تنفس یپارامترها هیکل

توان  یاساس م نیشده است .بر ا دهید FEV1و FEF25-75یویو پارامتر ر Cu ومیف نیب یدار یرابطه معن

کاران در جوش یتنفس یهایماریفاکتورها در بروز ب سکیاز ر یکی یجوشکار یعنوان نمود که  بخارات فلز

 در نظر گرفته شود. ستیبا یم ندهیآلا نیدر مواجهه با ا سکیر تیریلذا مد .باشد یم

 

 یجوشکار یومف ،، علائم تنفسییخودروسازجوشکاری، اسپیرومتری، صنعت کلمات کلیدی: 

  



 

Abstract 

 
Background: Welding is one of the most critical occupations in different industries, and more 

than one percent of employees work in this sector. Many studies have been performed on the 

effect of welding fumes on respiratory parameters.Many of these studies have been cross-

sectional .This study aimed to investigate respiratory symptoms and pulmonary function 

parameters among welders working in the automotive industry over a period of 5 years. 

Methods: The present cross-sectional study was performed among 2304 workers from two 

groups in the manufacturing and administrative staff in the automotive industry (as exposure 

and control groups). pulmonary function parameters and Respiratory symptoms were collected 

through periodic spirometry examinations and a standard respiratory symptoms questionnaire. 

Exposure to welding fumes was obtained from the annual measurement data of harmful 

chemical agents. Data were analyzed using SPSS software version 23 and linear and multiple 

regression statistical tests and repeated measure analyze. 

Results: The mean age of the subjects in the case and control groups were 37.5 and 38.5 years, 

respectively. All the apparent symptoms of respiratory diseases (cough, sputum) in the group 

of welders were more than control group. Also, there was a significant difference between the 

respiratory symptoms in the two groups (P <0.001). The mean value of all respiratory function 

parameters(FVC,FEV1,FEV1/FVC,FEF25-75,PEF)inthe case group(welders)was significantly 

lower than the control group(P <0.001). 

 

Conclusion: The results of this study revealed that the variables of age and work experience 

are effective in reducing all parameters of respiratory function of welders. Also, regarding the 

effect of metal vapors, a significant relationship has been seen between CU in welding fume 

and pulmonary parameter FEF25-75 and FEV1. Based on this, it can be said that welding metal 

fumes are one of the risk factors in the occurrence of respiratory diseases in welders. Therefore, 

risk management of respiratory exposure to this contaminant should be considered. 
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