
سالمت دستگاه تنفسی درکارگران آن بر  ریو تاث گردوغبارآردبا  میزان مواجهه یابیارز

 کارخانجات آرد شهرستان قزوین

های های شغلی راهزا ، نقش مهمی در شیوع بیماریی آلی آلرژیره، به عنوان یک ذگردوغبار آردمواجهه با مقدمه: 

تگاه سالمت دسآن بر  ریآرد و تاث گردوغباربا  ی میزان مواجههابیارزهوایی و آسم شغلی دارد. لذا هدف از انجام این مطالعه 

 می باشد. تنفسی درکارگران کارخانجات آرد شهرستان قزوین

در صنایع آرد شهرستان قزوین انجام پذیرفت.  59-59 هایطی سال شاهدی -وردماین مطالعه مواد و روش ها: 

ی فردی تشکیل شده بودند. میزان مواجههشاهد نفر  03و با گردوغبار آرد  مواجهه یافتهنفر  03افراد مورد مطالعه از

در  های عملکردی ریوی،صگیری شد. شاخاندازه NIOSH500استاندارد روش با استفاده از  گردوغبار آردکارگران با 

 اطالعات دموگرافیک های آرد و گروه شاهد در دو نوبت کاری، قبل و بعد از کار مورد ارزیابی قرار گرفت.کارگران کارخانه

گردید. تجزیه  آوریریه آمریکا جمع و شکایات تنفسی کارگران با استفاده از پرسشنامه عالئم تنفسی انجمن متخصصان

رگرسیون چند متغیره  تی تست مستقل و ،های آماری مجذور کای، تی زوجیهای مطالعه ، توسط آزمونو تحلیل داده

 انجام گردید.خطی 

در بین  .بود 3mg/m 95/81±59/90 جات تحت مطالعهمیانگین تراکم کل ذرات قابل تنفس آرد در کارخانهیافته ها: 

درصد شاخص  .(Pvalue<0.05) تر بود، بیششاهدت به گروه نسب موردنفس در گروه شکایات تنفسی شیوع خلط و تنگی

 موردگروه  در  %MVVو FEV1%،FEV1/FVC ،PEF% ،FEF2575% ،FEF25%  ، FEF50% ،FEF75%های ریوی 

پس  کارگران % MVV و % FVC% ،FEV1های ریوی شاخصداری پیدا کرده بود. کاهش معنی نسبت به گروه شاهد

 .(Pvalue<0.05) پیدا کرده بود بیش تری، کاهش آرد از مواجهه با گردوغبار

به صورت ، ACGIHتر از حد مجاز توصیه شده توسط آرد بیش مواجهه با گردوغبارنتایج نشان داد که نتیجه گیری: 

های آرد تاثیر گذاشته و این افراد را در معرض توسعه های ریوی کارگران شاغل در کارخانهداری بر روی شاخصمعنی

 یهای مهندسی و مدیریتی جهت کاهش میزان مواجهه. لذا انجام کنترلدهدمی های ریوی مرتبط با شغل، قراربآسی

 کارگران امری ضروری است.
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