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Abstract 

Background: Fire service workers often implement multiple duties in the emergency conditions, 

with such duties being mostly conducted in various ambient temperature. The aim of the current study 

was to assess the firefighters’ physiological responses, information processing, and working memory 

before and following simulated firefighting activities in three different hot environments.  

Materials and Methods: Seventeen healthy male firefighters performed simulated firefighting tasks in 

three separate conditions, namely (1) low hot (29-31 ○C, 55-60% relative humidity) (LH), (2) moderate 

hot (32-34 ○C, 55-60% relative humidity) (MH) and (3) severe hot (35-37 ○C, 55-60% relative humidi-

ty) (SH). It took about 45-50 minutes for each firefighter to finish all defined firefighting activities and 

the PASAT task. 

Results: At the end of all the three exper imental conditions, hear t rate (HR) and tympanic tem-

perature (TT) increased, while paced auditory serial addition test (PASAT) scores as a measure of in-

formation processing performance decreased relative to baseline. HR (beats per minute) and TT (○C) 

were significantly higher at the end of the experiment in the SH (159.41 ± 4.25 bpm; 38.22 ± 0.10 ○C) 

compared with the MH (156.59 ± 3.77 bpm; 38.20 ± 0.10 ○C) and LH (154.24 ±  

4.67 bpm; 38.17 ± 0.10 ○C) conditions (P < 0.05). There was no significant difference in PASAT 

scores between LH and MH (P > 0.05). Nonetheless, there was a measurable difference in PASAT 

scores between LH and SH (P < 0.05).  

Conclusion: These consequences demonstrate that various ambient temperature is effective in raising 

the physiological responses following firefighting activities. It is therefore argued that further increase 

of ambient temperature can impact firefighters’ information processing and working memory during 

firefighting activity.  

Keywords: firefighting; hot environment; information processing; physiological responses; work-

ing memory 
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A-10-344-1

در مردان و زنان N-Backارزیابی ذهنی و عينی بار كار فكري در حين انجام وظایف 

2، رشيد حيدري مقدم3، فاطمه ابارشي3، زهرا شريفي2، مجيد معتمدزاده*1مجيد فالحي

 ايراناي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، سبزوار،  )نويسنده مسئول( استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه-* 1

mjfllh@yahoo.com  

 استاد، گروه ارگونومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان- 2

اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، سبزوار، ايران مربي، گروه مهندسي بهداشت حرفه- 3

چكيده

بار کار فکری مفهوم فراگیری در متون ارگونومی و عوامل انسانی است که اهمیت آن در حال افزایش است. از آنجا کهه   زمينه و هدف:   

فن آوری مدرن در بسیاری از محیط های کار نیازهای شناختی بیشتری را نسبت به نیازهای جسمانی به اپراتورها تحمیل می کند، از این    
رو درک اینکه بار کار فکری چگونه بر روی سالمتی و عملکرد افراد تأثیر می گذارد دارای اهمیت فراوانی است. این مطالعهه بها ههد 

 در مردان و زنان انجام شد. N-Backارزیابی ذهنی و عینی بار کار فکری در حین انجام وظایف 

پسر( که از سهالمهت کهامهل 61دختر و  61نفر از دانشجویان داوطلب )  23این مطالعه به صورت مقطعی بر روی    ها:     مواد و روش  

کنندگان الزم    دست بودند در محیط آزمایشگاهی انجام شد. در ابتدا محتوا آزمایش با جزئیات و وظیفه ای که شرکت             برخوردار و راست  
ضربان قلب و تغییرپذیری ضربان قلب در قبل، بعد و در حین انجام چهار وظیهفهه     بود انجام دهند، تشریح گردید. در روز آزمایش شاخص      

گیری گردید. همچنین پس از انجام هر وظیفه فکری از افراد درخواست میشد تا پرسشهنهامهه      دقیقه اندازه 23به مدت   N-Backفکری  
 تجزیه و تحلیل شد. 61نسخه  SPSSرا تکمیل کنند. داده ها با نرم افزار  NASAشاخص بار کار 

ها نسبت به آقایان در انجام وظایف فکری مشابه نیازهای وظیفه بیشتری را  نتایج ارزیابی ذهنی بار کار فکری نشان داد که خانم: ها يافته

بهه طهور       SDNN,RMSSDهای    گزارش کردند. نتایج آنالیز واریانس اندازه گیری های تکراری نشان داد که ضربان قلب، شاخص               
معنی داری در زنان نسبت به مردان بیشتر بود. در مقابل شاخص نسبت فرکانس پایین به فرکانس باال به طور معنی داری در زنان نسبت

 به مردان بیشتر بود.

های فیزیولوژیک بین مردان و زنان به علت تحمیل سطوح مختلف کهار      نتایج نشان می دهد که احتمااًل تفاوت در پاسخ        :  گيري  نتيجه

تهری در     رو تحقیه  گسهتهرده      این  های فرهنگی وابسته باشد. از  فکری به ویژگی های فردی مانند هوشیاری، نمایه توده بدن و تفاوت  
ها به علت تحمیل  های ذهنی و عینی آن شرایط واقعی محیط کار و با در نظر گرفتن تعداد افراد بیشتر از زنان و مردان الزم است تا پاسخ                  

سطوح مختلف کاری فکری بهتر مورد بررسی قرار گیرد.

ش کلمات کليدي: ر فکری، رو ر کا ا سا  ب ا ر ن ر کا ا ص ب شاخ زیولوژیک،  فی
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A-10-301-1 

هاي اپراتورهاي جرثقيل سقفی بر مبناي پایش پيوسته پوسچر تخمين باركار فيزیكی شانه

،*4، مريم نوراللهي درآباد3، داود افشاري2، عادل مظلومي1جبرئيل نسل سراجي

 اي، بهداشت، علوم پزشکي تهران استاد، بهداشت حرفه -1

 اي، بهداشت، علوم پزشکي تهران دانشيار، بهداشت حرفه- 2

 اي، بهداشت، علوم پزشکي جندي شاپور اهواز استاديار، بهداشت حرفه- 3

 اي، بهداشت، علوم پزشکي تهران ، بهداشت حرفهPhD)نويسنده مسئول( دانشجوي - 4

 Maryam.nourollahi@gmail.com

چكيده

در مشاغلی که عالوه بر نشستن طوالنی مدت با پوسچر نامناسب، ریسک فاکتورهایی نظیر کار دقی  و تکراری، خم کردن طوالنی  زمينه و هدف:  

اتورهای شود. اپر   ها و گردن نیز دیده می       مدت گردن و پوسچر نامناسب شانه و بازوها در حین کار نیز وجود دارند، عالوه بر کمردرد، درد ناحیه شانه                      
باشند. با توجه به شیوع باالی         ها و بازو مشغول به کار می          جرثقیل سقفی نیز در یک روز کاری با پوسچرهای استاتیک و حرکات تکراری دست                 

ها از طری  پایش      های اپراتورهای جرثقیل سقفی، مطالعه حاضر با هد  تخمین بار کاری فیزیکی بر روی شانه                  اختالالت اسکلتی عضالنی در شانه    
 پیوسته پوسچرها در طول یک شیفت کاری انجام شد.

ر روی       ها  مواد و روش   ضر ب حا عه مقطعی  اپراتور جرثقیل سقفی در چهار صنعت فوالد سازی انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه سن  03: مطال

ها و گردن بود. با استفاده از شیب سنج الکترونیکی پرتابل با نام  سال و عدم سابقه بیماری و جراحی در شانه           2سال، سابقه کار بیش از        32بیش از   
ها به صورت پیوسته در یک شیفت کاری اندازه گیری شد. شیب  نهشا   flexion/extensionهرتز زاویه     62با فرکانس     Virtual Corsetتجاری  

 Matlabهای کینماتیکی با استفاده از نرم افزار          چنبری نصب شد. پس از جمع آوری داده       -سنج در فاصله میانی اپیکندیل خارجی بازو و مفصل اخرمی         
 03و    63،23های زاویه، سرعت حرکت و تکرار تعیین گردید و سه صدک              با استفاده از دامنه توزیع احتمالی شاخص        اطالعات مورد پردازش قرار گرفت    

 باشند، استخراج شد. که معر  حد پایین، میانه و ماکزیمم می

سه صدک             ها  يافته د که  ن دا شا ی ن حتمال ع ا توزی ز دامنه  الی ج آن ی ا زاویه شانه چپ در مقایسه با شانه راست بیشتر بود، به  03و    23،  63: نت

( نیز به ترتیب    03بود. میانگین حداکثر زاویه پوسچر شانه )صدک           3131و    6232عنوان مثال میانگین صدک پنجاه در شانه راست و چپ به ترتیب               
کنند و به     ها اپراتورهای جرثقیل سقفی با دست چپ و راست خود کار می             بود. در حالت کلی با توجه طراحی اهرم         2133و  3632برای شانه راست و چپ      

درجه بود، نتایج نشان داد که        02درصد از زمان کار پوسچر شانه چپ و راست اپراتورها در پوسچر نامطلوب با زاویه بیش از                       232و    3031ترتیب در   
زاویه که    03و    63درجه است. سرعت حرکت، میزان تکرار و همچنین تفاوت صدک               12درصد از زمان کار نیز در زاویه بیش از             2.3دست چپ در    

 باشد نیز در شانه چپ بیشتر بود. نشان دهنده دینامیک یا استاتیک بودن کار می

م     گيري  نتيجه حی اهر ه طرا توجه ب ا  جرثقیل    : ب ن  ع  های کابی توزی ن  ت متقار پ به صور ت و چ س را ت  س ن د زیکی بی ر کاری فی ا ها ب

به   ای شانه چپ و راست در حین کار وضعیت نامتقارن در وضعیت استقرار بدن مالحظه شد                  نشده است و با توجه به تفاوت معنی دار در تغییرات زاویه            
تواند به عنوان ریسک فاکتورهای ایجاد         طوری که زاویه پوسچر، سرعت حرکت و تکرار در حین انجام وظایف در یک روز کاری در دست چپ می                       

 های اپراتورهای جرثقیل سقفی باشد. اختالالت اسکلتی عضالنی در شانه

ی عضالنیکليدي کلمات سکلت ختالالت ا ج، ا سن ب  شی سچر،  پو ر کاری،  ا ی، ب سقف جرثقیل  تور  را پ ا  :

mailto:Maryam.nourollahi@gmail.com
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A-10-291-2 

هاي بالدرنگ شناسایی و تعيين سطح شرایط عملكردي  هاي داده كاوي در مدل ارزیابی كاربرد روش

 رانندگان

 

 5، مجتبي ذکايي4، عبدالرسول رحماني3، مرضيه کاظم پور2، صديقه حسين آبادي1*مرضيه صادقيان

  mrz.sadeghian@gmail.com)نويسنده مسئول( دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، -*1

 دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي-2

 دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي-3

 دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز-4

 دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي-5

 چكيده

ها در یک یا چند بانک اطهالعهاتهی       استخراج اطالعات نهان و یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده               داده کاوی، فناوری    : زمينه و هدف  

در شهرایهط مهعهمهول و              در جمعیت نمونه برای رانندگی  تفاوت های رفتاری افتراقی برای ارزیابی است که از آن می توان در ارائه مدل های  بزرگ
ده دا   درگیری در وظیفه ثانویه که به حواس پرتی راننده، افزایش بارکاری و خستگی منجر می شود، استفاده نمود. مطالعه حاضر به بررسی روش ههای                       

روش نقاط قوت و ضعهف      حواس پرتی شناختی، باری کاری ذهنی و خستگی در ارائه مدل های منطقی می پردازد و با برشمردن            سازی  کاوی در مدل  
 ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. های بکار گرفته، کارایی آن

بهررسهی      3363و  3333های  بین سال مقاله کنفرانس 2مقاله کارگاه و  0ژورنال،  مقاله 03مطلب منتشر شده مربوطه، از جمله  00مواد و روش ها: 

در پنج کالس تکنیک داده کاوی )طبقه بندی، رگهرسهیهون، خهوشهه          و خستگی شناسایی سطح سه دسته حواس پرتی، بارکاری شد طبقه بندی برای 
برای شناسهایهی     های داده کاوی دهد که تکنیک  های این بررسی به وضوح نشان می        بندی، پیش بینی، تشخیص و مصورسازی( انجام شده است. یافته           

هها،     ز آن  ه ابالدرنگ سطح بارکاری و خستگی مورد استفاده قرار گرفته است، اگرچه با توجه به افزایش قابلیت موبایل ها و درگیری رانندگان به استفاد       
های اخیر توجه بیشتری برای ارزیابی تغییر سطح حواس پهرتهی    همچنین توسعه تجهیزات پوشیدنی هوشمند و پیشرفت تجهیزات درون ماشین، در سال         

 رانندگان را به خود جلب کرده است.

برای شناسایی بالدرنگ سطح بارکاری و خستگی اسهتهفهاده مهی         های داده کاوی دهد که عموماً از تکنیک نشان می   های این بررسی    یافته  : يافته ها 

ع شود، اگر در سال های اخیر چه با توجه به ارتقاء تکنولوژی تجهیزات درون ماشین، موبایل های هوشمند و تجهیزات پوشیدنی هوشمنهد و بهالهطهبه                     
ن بهه    دگادرگیری بیشتر رانندگان در کاربرد این تجهیزات و افزایش حواس پرتی راننده، توجه بیشتری را برای ارزیابی بالدرنگ سطح حواس پرتی رانن                     

 خود جلب کرده است.

تیک و دینامیک، نتيجه گيري:  ا ست زی ا شبکه های بی شامل؛  شده  رفته  ر گ ش های بکا ده رو ، منط  فازی، مدل ههای    adaboostعم

بهترین کارایی و باالترین دقت را در بین روش ها ارائهه      رگرسیون، درخت تصمیم چندگانه و ماشین بردار پشتیبان است که شبکه های بیزی دینامیک      
یزیولوژیهک  طور محدود، پارامترهای سایکوف شده عمدتًا از فاکتورهای عملکردی راننده استفاده شده و صرفًا در مواردی به           نموده است. در مدل های ارائه      

و عهمهلهکهردی         راننده در مدل وارده شده است. این مقاله با شناسایی گپ موجود، ارائه مدلی یکپارچه با در نظر گرفتن پارامترهای سایکوفیزیولوژیکی          
 هد.راننده برای ارائه دقی  تر تغییر سطوح شرایط عملیاتی و بکارگیری آن در تجهیزات درون ماشین برای ارتقای ایمنی ترافیکی پیشنهاد می د

دهکلمات کليدي رانن ستگی،  رکاری، خ ا ی، ب رت پ س  حوا ده کاوی،   : دا
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A-10-91-1  بررسی تأثير استفاده از جليقه تصویربرداري بر اكسيژن مصرفی 
 

 2، محسن اصغري، *1شيرازه ارقامي

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي زنجان. )نويسنده مسؤول( دانشيار گروه مهندسي بهداشت حرفه-* 1

arghami@zums.ac.ir  

 اي، دانشگاه علوم پزشکي زنجان التحصيل مهندسي بهداشت حرفه فارغ- 2

 

  چكيده

روه      زمينه و هدف:    ز گ ن ا را ردا رب صوی باشند. بنابراین الزم است       ای می   ماهیچه  های شغلی هستند که در معرض اسکلتی       ت

ای بهرای       برای کمک به حفظ سالمت آنان اقدامات کنترلی مناسب در این خصوص صورت گیرد. در این راسهتها جهلهیهقهه                
تصویربرداران طراحی شد تا هنگام حمل دوربین روی شانه موجب توزیع نیرو و کاهش استرس تماسی شود. هد  مهطهالهعهه             

 ( جلیقه پیشنهادی تعیین شود.Usabilityحاضر آن است که با استفاده از شاخص اکسیژن مصرفی، کاربردپذیری )

ی       مواد و روش ها:     جرب ت عه  ن مطال ی داوطلب دانشجوی مرد با و بدون بهه        03آزمایش اسپیرومتری با شرکت       633در ا

 تحلیل شد. 61نسخه   SPSSافزار وابسته در نرم ها با استفاده از آزمون تی شده انجام شد. داده کارگیری جلیقه طراحی

رهای       ها :    يافته غیی ن مت ری، بی رومت سپی ج ا ی ا س نت سا ر ا )حهجهم بهازدههی        1FEV )ظرفیت هوای اجبهاری(،      FVCب

 (. >33336pاجباری( و ضربان قلب در فعالیت با و بدون جلیقه تفاوت معنادار دیده شد )

حی    گيري:     نتيجه جلیقه طرا ز  ده ا ستفا د می ا جا ی ری ا شت ی بی حت را ن  را ردا رب صوی ت رای  ده ب را مصر   ش زی د  کن

 دهد. انرژی )مصر  اکسیژن( را کاهش می

 

 جلیقه، دوربین تصویربرداری، اکسیژن مصرفی. هاي کليدي: واژه

 

mailto:arghami@zums.ac.ir
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A-10-106-1 

 رفتار بی تحرک، یک عامل خطر نو ظهور براي تهدید سالمتی كاركنان دفتري

 

 3، هاله قائم، *2، عليرضا چوبينه1هادي دانشمندي

 دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران- 1

 )نويسنده مسؤول( استاد، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران،-* 2

 alrchoobin@sums.ac.ir  

 استاديار، گروه اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران- 3

 

  چكيده

ش زمينه و هدف   گذرانند. حضور تکنولوژی پیهشهرفهتهه و         ساعت( در سرکار می  1طور متوسط یک سوم زمان زندگی خود را )  تر جمعیت جهان به :  بی

ههای   ترین گروه تر پیش بروند. کارکنان دفتری یکی از بزرگ  تر و نشستن بیش های کار باعث شده است که مشاغل به سمت تحرک کم       مدرن در محیط  
ههای     کنند. هد  از این مطالعه بررسی عواقب ناشی از نشسته کار کردن در محهیهط    تحرک کار می طور عمده در حالت نشسته و بی    شغلی هستند که به   

 باشد. دفتری می

سی      ها  مواد و روش   رر ن ب ی  ISI ،PubMed ،Scopus ،Google Scholarهای استنادی    مقاله پژوهشی و مروری از پایگاه    632: در ا

 استخراج گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ی     ها  يافته سته و ب ش ر ن ا رفت ط     :  حی حرک که در م رای            ت فاکههتههور بهه سک  ت، یک ری س ر ا رخوردا ی ب االی ع ب شیو ز  ا ری  های کاری دفت

عضالنی و مهرگ و مهیهر           -عروقی، سرطان سینه و کولون، اختالالت اسکلتی    -های قلبی   ، چاقی، بیماری  3متابولیک، دیابت نوع      -های قلبی   بیماری
باشد. یکی از عواقب کار بی تحرک و نشسته، کاهش میزان انرژی مصرفی است. این عامل )کاهش مصر  انرژی( خود عاملی برای بهروز                        زودرس می 

% ریسک دیهابهت      3% ریسک چاقی و  2ساعت نشستن در روز،  3اند که به ازای هر      شود. نتایج برخی از مطالعات نشان داده         چاقی در افراد محسوب می    
 یابد. افزایش می

%(. از طهرفهی          03-13خصوص در اندام فوقانی، گردن3 شانه و کمر باالست )        عضالنی به   -چنین در مشاغل دفتری شیوع عالئم اختالالت اسکلتی       هم
که به ازای هر یک ساعت افهزایهش در      طوریدهد، به است که نشستن طوالنی مدت، ریسک سارکوپنیا را افزایش می       نتایج برخی از مطالعات نشان داده     
 یابد. % افزایش می22زمان نشستن در روز، این ریسک تا 

 233دهد که ساالنهه     ( نشان می 3362باشد. گزارشات سازمان بهداشت جهانی )   تحرک، مرگ زودرس می یکی دیگر از تبعات سبک زندگی نشسته و بی       
 شوند. علت سبک زندگی غیرفعال دچار مرگ زودرس میمیلیون نفر در سرتاسر جهان به

روز بیماری   گيري  نتيجه ث ب اع ری ب ن دفت رکنا حرک در کا ت ی  سته و ب ش ر ن ا رفت ی :  عه م جام ز  ا شر  ن ق ی ن در ا زم ذا        های م شههود. لهه

 د.  ایستاده( استفاده شو -های کاری فعال )مانند ایستگاه کار نشسته شود برای کاهش عوارض رفتار نشسته در کارکنان دفتری از ایستگاه توصیه می

 

ی هاي کليدي: واژه سکلت ت ا ختالال رژی، ا ان ی، مصر   چاق ری،  ن دفت رکنا حرک، کا ت ی  ر ب ا    عضالنی -رفت

 

http://10ohs.gums.ac.ir/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-10-106-1&slc_lang=fa&sid=1
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A-10-274-3 

 هاي استان فارس بررسی وضعيت اجراي برنامه حفاظت تنفسی در بيمارستان

  
 4، پيام فرهادي3، هاله قائم ،*2، مهدي جهانگيري1مرضيه هنربخش

کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز،  -1

 ايران

 دانشيار، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران -و*2

 ja_me59@yahoo.com 

 استاديار، گروه اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران -3

 دانشجوي دکتري تحقيق در عمليات، گروه مديريت صنعتي، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ايران -4

 

 چكيده

ها با خطرات تنفسی مختلفی مواجهه دارند کهه نیازمنهد اسهتفاده از تجههیزات حفاظهت تنفهسی               کارکنان در بیمارستان:  زمينه و هدف  

بایستی برنامه حفاظت تنفسی اجرا گردد. بنابراین هد  مطالعه حاضر    OSHAباشند. برای حفاظت سالمتی کارکنان طب  استاندارد      می
 باشد. ها استان فارس می بررسی وضعیت اجرای برنامه حفاظت تنفسی در بیمارستان

بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شهد. بهرای بررسهی وضهعیت            21این مطالعه مقطعی بر روی :  ها مواد و روش 

ای بیمارستان تکمیل گردید، اسهتفاده شهد. در       اجرای برنامه حفاظت تنفسی از چک لیست خود ساخته که توسط مسئولین بهداشت حرفه     
( به منظور تعیین ضریب وزنی اجزای برنامه حفاظت تنفهسی اسهتفاده      Fuzzy AHPاین مطالعه از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی )   

 انجام شد. 36نسخه  SPSSافزار اکسل و  ها با استفاده از نرم گردید. تجزیه و تحلیل داده

ترین شهاخص   ترین و کم %( بودند. بیش2331%( و بزرگ )2132%(، دولتی )6133های مورد بررسی تخصصی ) تر بیمارستان بیش:  ها  يافته

برنامه حفاظت تنفسی به ترتیب مربوط به حیطه آموزش و آزمون انطباق گهزارش گردیهد. میهانگین نمهره برنامهه حفاظهت تنفهسی در                         
 دست آمد. به 00330های مورد بررسی  بیمارستان

هها از     ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست این موضوع در برخی حیطه    میزان اجرای برنامه حفاظت تنفسی در بیمارستان:  گيري  نتيجه

جمله آزمون انطباق و ارزشیابی پزشکی از وضعیت بدتری برخوردار است. لذا ضروری است اقهدامات الزم جههت اجهرای کامهل برنامهه                
 ها صورت گیرد. حفاظت تنفسی در بیمارستان

 

سی،  واژه هاي کليدي: تنف ت  حفاظ امه  رن  بیمارستان ،Fuzzy AHPب

 

http://10ohs.gums.ac.ir/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-10-274-3&slc_lang=fa&sid=1
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A-10-384-1 

 هاي حوادث فاز ساخت یک پاالیشگاه با روش تحليل سلسله مراتبی فازي اولویت بندي و تعيين ضریب اهميت ریسک

 (FAHP) 

 

3، معصومه صدري خانلو3، مجتبي احمدي3، محسن فالحتي2*، علي کريمي1سعيده جعفري
 

 اي، دانشکده بهداشت، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي تهران کارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه- 1

 پست الکترونيک اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران )نويسنده مسئول( استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه-* 2

 alikarimi57@gmail.com 

 اي، دانشکده بهداشت، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي تهران دکتراي مهندسي بهداشت حرفه- 3

 کارشناس ارشد مهندسي ارگونومي، دانشکده بهداشت، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي تهران- 3

 اي، دانشکده بهداشت، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي تهران کارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه- 3

 چكيده

اند. امروزه حوادث ناشی از کار بهه    شده  شناخته دیدگی آسیب نرخ کار و به مربوط تلفات نظر از ها ترین فعالیت خطرناک از یکی ساخت و ساز های : فعالیتزمينه و هدف 

ت بهنهدی ریسهک        شوند؛ بنابراین اولویه  ترین عوامل در از دست دادن نیروی انسانی کارآمد تهدیدی برای توسعه و پیشرفت هر کشوری محسوب می     عنوان یکی از مهم   
راتهبهی یها      های رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت، روش تحلیل سلسله مه    های بیشتر و تخصیص منابع و بودجه امری ضروری است. یکی از روش  حوادث جهت ارزیابی 

AHP قطعهیهت   عدم مدیریت در روش ناتوانی آن و است وارد آن بر انتقاد یک همیشه گیری، تصمیم مسائل بسیاری در موف  و گسترده بسیار کاربرد وجود است که با 

 در  فهازی   اعهداد   یا  فازی  های مجموعه  از  استفاده  غیرقطعی،  های تصمیم  یا  ها قضاوت  با  مقابله  طبیعی  است. راهکار   گیران  تصمیم  درک  به صحیح اعداد انتساب از  ناشی

 های حوادث فاز ساخت پاالیشگاه با روش سلسله مراتبی فازی است. است. هد  پژوهش حاضر رتبه بندی ریسک مقایسه های نسبت بیان

توصیفی     ها:   مواد و روش   عه  ن مطال ی حادثه جهت رتبه بندی انتخاب شهدنهد کهه         2تحلیلی با بررسی حوادث ثبت و گزارش شده فاز ساخت پاالیشگاه تعداد             -در ا

حهوادث بهر روی         در این مطالعه شدت پیامد ریسک باشد.  گرفتگی، سقوط اشیاء، تماس با اجسام برنده و گیرکردن اعضای بدن بین اشیاء می     شامل: سقوط از ارتفاع، برق     
نفر از کارشناسان و خبرگان صنعت جمهع آوری     60ها با استفاده از پرسشنامه خبرگان در میان  شود. داده  چهار معیار جانی، مالی، زمانی و زیست محیطی در نظر گرفته می 

 استفاده شد. فازی AHPالگوریتم بهبودیافته در این مطالعه برای انجام مقایسات زوجی فازی از روش آنالیز  .مورد تحلیل قرار گرفت Excelافزار  نرمو توسط 

های یک و دو اولویت معیارهها را     به ترتیب رتبه 3322013معیار زیست محیطی با اهمیت  332210با توجه به نتایج به دست آمده، معیار جانی با ضریب اهمیت  ها:  يافته

( از نظر کارشناسان بیشترین پیامد و اهمیت را داشته و تنها در معیار جانی اسهت   33231302اند. در اکثر معیارها حادثه سقوط از ارتفاع )با وزن نهایی    به خود اختصاص داده 
ی دارند. حادثه سهقهوط    گرفتگی پیامدهای جانی در پ گرفتگی به میزان زیادی از سایر حوادث بیشتر است که نشان دهنده این است که اکثر حوادث برق           که وزن حادثه برق   

رتبه سوم شدیدترین پیامد را به خود اختصاص داده است. حادثه گیرکردن اعضای بدن بین اشیاء هم از نظهر پهیهامهد حهوادث دارای              3336601اشیاء هم با وزن نهایی      
باشند و بهتر است بگوییم حهوادث از نهظهر         (؛ و با توجه به نتایج تمامی حوادث از دید معیار زیست محیطی یکسان می 33623باشد )وزن نهایی       کمترین وزن اهمیت می   

 کارشناسان پیامد زیست محیطی ندارند.

سانیگيري:   نتيجه ع ان اب  اولویت بهنهدی ریسهک حهوادث          برای  ریاضی  روش  و  مفهومی  مدل  تحقی ،  این  در .روند می شمار به ها سازمان راهبردی های سرمایه من

اسهت.    گهرفهتهه     قهرار   استفاده  مورد  ارزیابی ریسک  حوزه  جمله  از  گیری  تصمیم مختلف های حوزه در مراتبی سلسله های مدل از استفاده گذشته، دهه سه در. استفاده شد 
 است. چندگانه معیارهای نظر گرفتن در با گزینه بهترین انتخاب جهت مطلوب روشی دارد، انسان تحلیلی تفکر فرآیند به که شباهتی دلیل به AHPروش 

 

ز،کلمات کليدي:  سا ت و  ساخ ی، فازی،  تب را ه م سل سل حلیل   رتبه بندی پیامد ت
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A-10-292-2 

 شناسایی و ارزیابی خطاهاي انسانی عمليات مين زدایی در CREAMو   ATHEANAاجرا و مقایسه دو تكنيک 

 

4، مصطفي ميرزايي علي آبادي3محمد عميد ،، *2، محمد حاجي اکبري1ايرج محمدفام
 

 استاد گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکي همدان.- 1

 ،کارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي- 2*

 Hajiakbari68@gmail.com 

دکتراي علوم استراتژيک، شرکت مهندسين مشاور انديشه و عمران محيط.- 3  

 استاديار گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکي همدان.- 4

 

 چكيده

ده                             زمينه و هدف   شهه ر  ث ذکهه حواد روز  ت ب ن عل عنوا ه  ی ب سان خطای ان رها  ا رها و ب ا ت. ب س عتماد ا ابل ا ر ق غی ن  سا صر ان ت که عن س ن ا ی ر ا اور ب : ب

جنگ تحمیهلهی،   ز ازآنجاکه خطای انسانی یکی از دالیل اصلی بروز حوادث می باشد و همچنین خطرات عملیات مین زدایی و گستره وسیع میادین مین بجا مانده ا    است. 
 مطالعه حاضر به منظور شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در بین پرسنل مین زدایی یکی از میادین مین کشور انجام گرفت.

شور،            ها:     مواد و روش   ب ک جنگی غر ن مناط   ن می ادی ز می ی یکی ا ی زدا ن  ت می عملیا ش مقطعی،  ژوه پ ن  ی و     CREAMهای  با هرکدام از تکنیک  در ا

ATHEANA    صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. در تکنیک  بهCREAM گهیهرد. در تهکهنهیهک              گذار بر عملکرد کاربر مورد ارزیابی قهرار مهی        شرایط کاری اثر
ATHEANA  ( که یک تکنیک تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان انسانHRA ) شده است و ضمن شناسایی عوامل دارای پتانسیل بهروز     باشد از نه مرحله اصلی تشکیل می

آمده از دو تکنیهک  ها به صورت مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات صورت گرفت. در پایان نتایج به دست          کند. جمع آوری داده      رویداد، احتمال وقوع آن را مشخص می      
 با هم مقایسه شد.

تکنیک  ها:   يافته م  جا ا ان شهده     مشخص شد عملیات مین زدایی از چهار وظیفه اصلی شناسایی عمومی، شناسایی فنی، کندوکاو و خنثی سازی تشهکهیهل    CREAMب

بود. با انجام تکنیک   333326و وظایف دسته کندوکاو با  333300است. بیشترین و کمترین احتمال خطای شناختی کل به ترتیب مربوط به وظایف دسته شناسایی فنی با         
ATHEANA  برای رویداد انفجار مین شناسایی شد. مقادیر احهتهمهال خهطهای            " عبور از روی مین، جا ماندن مین، خطا در خنثی سازی و انفجار محیطی"چهار سناریو

 محاسبه شد. 33336و  333321به ترتیب   ATHEANAو  CREAMهای  سازی میادین مین با استفاده از تکنیک انسانی در عملیات پاک

ی  نتيجه گيري  جای زآن جر نمی : ا ه من ث حاد ه یک  اً ب زام ال ی  سان خطای ان ر  حتمال که ه رد.     شود ا دا ت دیگر همخههوانههی  عا ا مطال ده ب ت آم س ه د های ب

بهاشهد. تهکهنهیهک             تهر مهی       مند می باشد و دارای مراحل کمی سازی ریسک بیشتر و دقی  دارای چارچوب نظام ATHEANAدر قیاس با تکنیک      CREAMتکنیک  
ATHEANA     ل باشد، اما فرایند کمی سازی آن مختصر است. می توان با کاههش عهوامه       تر می کار کنترل ریسک مناسب ها و جستجوی راه بیشتر برای شناسایی ریسک

ش همکاری و تعهامهل،   های انسان و ماشین و یا افزایش عوامل بهبود دهنده از جمله افزای کاهنده عملکرد از جمله متناسب سازی زمان در دسترس، شرایط کاری، سیستم   
 انجام دو یا چند کار به کمتر از حد توان فردی، موجبات کاهش احتمال خطای انسانی را در عملیات مین زدایی فراهم آورد.

 

ی، کلمات کليدي ی زدا ن  ی، می سان خطای ان  :ATHEANA ،CREAM 
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A-10-57-1  

 TRACErآناليز پيش بينانه خطاهاي شناختی كنترلر برج مراقبت  با تكنيک 
 

 ،*2،  مريم ملک زاده1غالمعباس شيرالي

 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز استاديار، مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، -1

 )نويسنده مسئول(کارشناس ارشد، مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز -2

malek8087@yahoo.com  

  

  چكيده

درصد از علهت ایهن         32های فنی اجتماعی پیچیده مانند سیستم هوانوردی، عامل اصلی و حدود              در سیستم   : زمينه و هدف   

( صنعتی با قابلیهت   ATMمدیریت ترافیک هوایی )    است.     حوادث و رویدادها در حمل و نقل هوایی، خطای انسانی عنوان شده           
ها و یها   های ایمنی و کاهش آن است با این وجود یک نیاز مستمر برای جستجوی آسیب پذیری اطمینان باال در نظر گرفته شده  

بنابراین هد  ، همچنان انسان محور باقی خواهد ماند 3332و تا سال  بسیار انسان محور بوده  ATMها وجود دارد.  اثرات آن 
 باشد. در برج مراقبت فرودگاه می TRACErاین پژوهش، آنالیز پیش بینانه خطاهای شناختی کنترلر با استفاده از تکنیک 

ج                   مواد و روش ها    ر ر در بهه رلهه خطاهای کنتهه ی  سای شنا ت  جه ژوهی کیفی،  پ ت مورد  صور ه  عه ب ن مطال ی : ا

ترین وظهایهفهی را کهه          ابتدا از طری  مصاحبه و مشاهده، وظایف کنترلرها تشریح و سپس بحرانیمراقبت فرودگاه انجام شد.  
. در مرحله بعد وظایف با روش آنالیز سهلهسهلهه       ها محتمل بود، جهت بررسی انتخاب شدند        تری در آن    احتمال بروز خطای بیش   

های مختلف خطا و  ارائه شدند. نهایتاً کلیه زیر وظایف در حالت  HTAهای  مراتبی به زیر وظایف تجزیه شده و در قالب چارت       
 قرار گرفتند. TRACErها شناسایی و نتایج در برگه کار  مکانیسم ایجاد آن

رگهيافته ها:  حلیل ب ت ه و  جزی ر  ت ترین خطاها در  خطای شناسایی شده مهم262نشان داد از مجموع  TRACErهای کا

ها، مشغولیت ذهنی و    ترین عامل روان شناختی رخداد آن وظایف کنترلر برج مراقبت، خطاهای درک و حافظه می باشند و مهم          
 باشد.  های ادراکی و فضایی می سردرگمی

تکنیک    نتيجه گيري   :TRACEr   ها در بخش کهنهتهرل     بندی خطاهای انسانی و علل آن به عنوان ابزاری جهت طبقهکه

دهنهد    است بسیاری از خطاهایی را که به علت ماهیت شناختی بودن وظایف ترافیک هوایی رخ می                 هترافیک هوایی ابداع گردید   
توانند مبنای برنامه ریزی مدیریت ترافیک فرودگاه جهت  کند. از این رو نتایج این مطالعه می  را به خوبی شناسایی و تفکیک می 

 های پیشگیری و ارتقاء ایمنی قرار گیرد.  اولویت دادن به برنامه
 

  TRACEr برج مراقبت فرودگاه، خطای انسانی، کنترلر، هاي کليدي: واژه

http://10ohs.gums.ac.ir/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-10-57-1&slc_lang=fa&sid=1
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A-10-61-1 

 ارزیابی ریسک مخزن ذخيره سازي دوسقفه در پاالیشگاه تهران با استفاده از روش پاپيونی

 

 *3، مصطفي ميرزايي علي آبادي 2خوشنامه ، محمدکاظم رمضاني 1، مرتضي بابائي 1يوسف بابايي مسدرقي

 پزشکي، همدان، ايران. اي، دانشگاه علوم اي، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشکده بهداشت، قطب علمي و آموزشي بهداشت حرفه کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه -1

 ، دانشکده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران.HSEکارشناسي ارشد مديريت محيط زيست گرايش - 2

 اي، دانشگاه علوم پزشکي، همدان، ايران،  مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشکده بهداشت، قطب علمي و آموزشي بهداشت حرفهاي،  )نويسنده مسئول( استاديار گروه مهندسي بهداشت حرفه-* 3

Mirzaei@umsha.ac.ir 

 

 چكيده

سازی دوسقفه مقدار زیادی مایعات قابل اشتعال نگهداری می شود. رهایش محتویات این مخازن می تواند به پیامدههایهی مهانهنهد         مخازن ذخیره در: زمينه و هدف 

هها در       خهداد آن   ل ر  حری  های گسترده و انفجارهای آتشین و پراکندگی مواد سمی منجر شود. بنابراین، شناسایی علل، پیامدها، سناریوهای حوادث و تعیین احتمها     
حاصل می شود هد  این مطالهعهه مهی      (  ETA)و آنالیز درخت رویداد (FTA)که از ترکیب دو روش آنالیز درخت خطا  Bowtieپاالیشگاه تهران با استفاده از روش  

 باشد.

ه  مواد و روش ها    ع ن مطال ی سک در ا ی ری اب رزی ت ا شده جه ستفاده  د ا با توجه به الگوی ترسیم شده برای انهجهام فهرایهنهد            .انتخاب شد  Bowtie: مت

شناسایی شد. در ادامه، رویدادهای اصهلهی واکهاوی          HAZOPرویدادهای اصلی با استفاده از روش آوری گردید، سپس     جمعمطالعه، ابتدا داده ها و اطالعات الزم        
بینی گردید. کمی سازی با اسهتهفهاده از داده ههای            -پیش  ETAشناسایی و پیامدهای حادثه با استفاده از روش   FTAش ها و تهدیدهای بالقوه با رو   نقصشده و   

ههای     و نظرات متخصصین انجام شد. احتماالت مربوط به رخداد رویدادهای اصلی، پیامدها، میزان اهمیت رویدادهای پایهه و بهرش         OREDAعمومی مربوط به    
ی بعهد، بهرآورد و مهدلسهازی شهدت               مسیر حادثه از فاز علل تا فاز پیامدها ترسیم و بررسی گردید. در مرحله  Bowtieحداقل محاسبه شد و با استفاده از دیاگرام  
  انجام گرفت. PHASTافزار  استفاده از نرم پیامدهای احتمالی سناریوهای انتخابی، با

دیهاگهرام   پیامد و سناریو در سهمهت راسهت        63برش حداقل در سمت چپ و  33رویداد پایه و 23در مجموع دراین ارزیابی دو رویداد اصلی شناسایی شد.        :  يافته ها 

Bowtie       در یهک       3310  63×-3  و61311  ×63-3مشخص گردید. احتمال وقوع رویدادهای اصلی)رهایش مایعات و بخارات مواد نفتی از مخزن دوسقفه( به ترتیب(
تریهن شهعهاع       ترین و کم بیش محاسبه شد. امکان وقوع آتش فورانی، آتش ناگهانی، آتش استخری، انفجار ابربخار در پاالیشگاه مورد مطالعه محتمل می باشد.           سال(   
درصد به ترتیب مربوط به انفجار ابربخار و آتش کروی ناشی از پارگی کامل مخازن برآورد شد. شرایط آب     63و6درصد و در سطوح  00پذیری انسانی در سطح       آسیب

 وهوایی، جهت وزش باد، اندازه نشتی، نوع ماده و شرایط عملیاتی در تخمین مساحت محدوده خطر، مؤثر شناخته شدند.

نمایش داده می شود. در این ارزیابی هها، مهیهزان اههمهیهت             Bowtieهمه عوامل دخیل در رخداد حوادث و پیامد ها بصورت تصویری در دیاگرام :  نتيجه گيري 

فاده قهرار    های حداقل نیز مشخص شد که می تواند در تخصیص منابع جهت کاهش رخداد حادثه و پیامدهای آن و همچنین حوادث مشابه مورد است              رویدادها و برش  
می باشد. بدلیل احتمال باالی پیامهدهها،     دوسقفهگیرد. نقص در سیستم حفاظت کاتدیک و ابزار دقی  ها، سرریز شدن مخزن از جمله نقص های پراهمیت در مخزن                   

و کاشت درخت در فواصل گوناگون در اطرا  مهخهازن     Fire stopنیاز به تعبیه سیستم های پیشگیری کننده یا کاهنده پیامدها، مانند سیستم خنک سازی، سیستم  
 تری قرار دارد.های استاندارد جهان در سطح پایین چنین با بررسی های انجام گرفته، وضعیت ایمنی در این پاالیشگاه نسبت به پاالیشگاه مورد نیاز است. هم

ت بهه ایهن مهههم           تر باید نسهبه   سازی انواع حری  ها، تقویت سیستم های ایمنی در این پاالیشگاه نیازی اساسی بوده و هرچه سریع       با توجه به نتایج حاصل از مدل      
لی، امنیتی و ضهررههای   های سیاسی، م مداخالت الزم انجام گیرد چرا که در صورت وقوع حادثه ای، باتوجه به اینکه این پاالیشگاه در داخل پایتخت قرار دارد، بحران          

 مالی و جانی ایجاد می شود.

 

 ، مخازن ذخیره سازی ، صنایع فرایندی Bowtieآنالیز درخت خطا، آنالیز درخت رویداد،  هاي کليدي: واژه

http://10ohs.gums.ac.ir/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-10-61-1&slc_lang=fa&sid=1
mailto:Mirzaei@umsha.ac.ir
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A-10-50-1 

صنعتی با استفاده از تحليل شبكه اجتماعی و سيستم طبقه بندي و تحليل  سازي حوادث مدل

 فاكتورهاي انسانی

 

 ، *3، حامد آقائي2، اصغر نيک روش1، اميد کالتپور1مصطفي ميرزايي علي آبادي

 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه -6

 ، شرکت صنایع معدنی گلگهر، سیرجان، ایرانHSEکارشناس - 3

 مدانای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه )نویسنده مسئول(، دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه-* 2

 

 چكيده

توجه متخصصین ایمنی بهوده اسهت.       ها همواره مورد سازی حوادث به منظور مشخص نمودن چگونگی رخ دادن آن مدل  : زمينه و هدف  

سازی بر این اساس که حوادث درنتیجه رویداد های متوالی رخ می دهند پایه ریزی شده اند، هر چند که امروزه برنامه های   های مدل   روش
افزاری مانند تحلیل شبکه اجتماعی امکان فهم بهتر وقوع حوادث در یک شبکه پیچیده ای از فاکتورهای شرکتکننده در بروز حوادث را                نرم

 کننده در بروز حوادث با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی می باشد. ممکن می نماید. هد  از این مطالعه فهم ارتباط بین فاکتورهای شرکت

ساله ابتدا با استفاده از چارچوب سیستم طبقه بندی و تحلیل   3ترین حوادث معدن در طول یک دوره          در این مطالعه مهم     : مواد و روشها  

کننده در بروز حوادث مورد تحلیل قرار گرفت و سپس ارتباط بین فاکتورهای شرکت                فاکتورهای انسانی به منظور تعیین فاکتورهای شرکت      
 سازی شد. افزار شبکه اجتماعی مدل کننده در ایجاد حوادث با استفاده از نرم

در   Betweenness Centralityنتایج حاصل از تحلیل حوادث با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی نشان داد که معهیهار     :  يافته ها 

میان فاکتورهای مختلف شرکت کننده در بروز حوادث بر اساس چارچوب طبقه بندی و تحلیل فاکتورهای انسانی، به ترتیب برای شهرایهط         
مشی مدیریت و هماهنگی و ارتباطات بین فردی بیشترین مقدار است که توجه بیشتر جهت کنترل ایهن                    محیطی، نظارت های ناکافی، خط    

 تواند بسیار کمک کننده باشد.-فاکتورها در جلوگیری از بروز حوادث مشابه می

سازی حوادث، محققین را در فهم بهتر چگونگی ارتبهاط بهیهن فهاکهتهورههای                استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی در مدل      :  گيري-نتيجه

اجتماعی یاری می نهمهایهد.     –کننده در ایجاد حوادث و همچنین میزان اهمیت هر یک از این فاکتورها در سیستمهای پیچیده فنی                 شرکت
سازی می تواند با فراهم نمودن دانش اینکه کدام فاکتورهای شرکت کننده در حادثه نیازمنهد تهوجهه و                     همچنین استفاده از این نوع مدل     

 منظور جلوگیری از حوادث مورداستفاده قرار گیرد. عنوان یک ابزار مدیریت ریسک پیشگیرانه به کنترل بیشتر هستند، به

 

 سازی، حوادث تحلیل شبکه اجتماعی، مدل :کلمات کليدي
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A-10-233-2 

 بهينه براي استفاده در صنعت نفت  ي روش تجزیه و تحليل حادثه توسعه

 

 1، زهرا نقوي1ابراهيم تابان،  * 3، سيد باقر مرتضوي2، علي خوانين1عمران احمدي

 اي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس  دانشجوي دکتري، مهندسي بهداشت حرفه- 1

 اي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس دانشيار، مهندسي بهداشت حرفه- 2

 اي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس  * )نويسنده مسئول( استاد، مهندسي بهداشت حرفه3

ebrahim.taban@gmail.com 

ahmadiomran@yahoo.com 

 چكيده

وتحلیل و درک عهلهل          ناپذیری به همراه داشته باشد؛ بنابراین تجزیه تواند خسارات جانی و مالی جبران بروز حوادث در صنعت نفت می     : زمينه و هدف  

و تنهوع  وتحلیل حوادث  ها بسیار مهم است. به دلیل وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر انتخاب روش تجزیه          حوادث در این صنعت برای پیشگیری از بروز آن        
ه و   باشد؛ بنابراین، این مطالعه باهد  انتخاب روش بهیهنه   وتحلیل حوادث، انتخاب صحیح و کارآمد روش می     ها، یکی از اصول و مبانی مهم تجزیه         روش

 گیری چند معیاره انجام شد. های تصمیم وتحلیل حوادث صنعت نفت با استفاده از روش توسعه آن برای تجزیه

م         ها    مواد و روش   صمی ت ش  س رو سا ر ا ی ب دل عه م ن مطال ی شبکه             : در ا حلیل  ت د  ین رآ ش ف شامل رو شد که  خته  سا ره  ا عی د م چن ری  گی

ههای     بهنهدی روش       ( برای ارزیابهی اولهویهت      Fuzzy TOPSISفازی )تاپسیس  ( برای به دست آوردن وزن معیارها و روشFuzzy ANPفازی ) 
ها توسط دانشهجهویهان       وتحلیل حادثه استفاده گردید. جهت وزن دهی معیارها از متخصصین ایمنی صنعت نفت بهره گرفته شد و امتیازدهی روش   تجزیه
 603وتحلیل حادثه برگهزار گهردیهد و در مهجهمهوع                  های تجزیه ها، کارگاه روش  ای انجام شد. به منظور امتیازدهی روش         لیسانس بهداشت حرفه    فوق
حادثه صنعت نهفهت    12های روش بهینه انتخاب شده،  وتحلیل حوادث در صنعت نفت و پوشاندن ضعف وتحلیل حادثه انجام شد. برای بهبود تجزیه  تجزیه

وتحلیل گردید و    تجزیه OGPو  CCPSگیری از مدل ریزن و راهنمای تحقی  حادثه  ( و بهره Tripod-betaشده ) با استفاده از روش بهینه انتخاب 
نامه تهاپسهیهس    شده با استفاده از پرسش شده وارد شد. بعد از توسعه روش و برگزاری کارگاه، روش توسعه داده          افزار روش توسعه داده     ها در نرم    الگوریتم آن 

 های بررسی شده مقایسه گردید. فازی امتیاز داده شد و با روش

ج،      ها  يافته ی ا س نت سا ر ا وتحلیل حادثه برای صنعت نفت با اوزان مختلف وجود داشت کهه     زیر معیار برای انتخاب روش تجزیه 36معیار اصلی و      0: ب

 33311و      33611  ،33232معیارهای اصلی توانایی شناسایی سطوح چندگانه علل، نیاز آموزشی روش و سطوح دامنه کاربرد به ترتیب با وزن نهههایهی           
با ضریب   Bowtieدر رتبه اول، روش  33232با ضریب نزدیکی برابر   Tripod-beta بیشترین وزن را در انتخاب روش داشتند. براساس نتایج، روش 

 های بعدی قرار گرفتند. ها در رتبه در رتبه سوم و بقیه روش 33313با ضریب نزدیکی  SCATدر رتبه دوم، روش  33311نزدیکی 

هگيري  نتيجه رهای ب عیا ت م س اهمی سا ر ا د که ب ن دا شا ج ن ی ا ت :نت س ش  د ده، رو های بهررسهی شهده، بهه          از بین روش Tripod-betaآم

از جملهه، ارائهه راه حهل،           Tripod-betaهای روش  باشد. با توسعه روش، بسیاری از ضعف عنوان روش بهینه برای تجزیه و تحلیل حوادث نفت می 
ای(    شهسیستماتیک بودن روش، مدل کردن زمان و دوره زمانی حادثه، توانایی شناسایی سطوح چندگانه علل )علل غیر مستقیم، علل زمینه ای و علل ری  

دود وتحلیل را از طری  هدایت سیستماتیک برای افراد تسهیل کند. در واقع این روش توانست حه     شده، توانست تجزیه   . روش توسعه داده      پوشش داده شد  
 دهد. ( پوشش 332درصد از معیارهای به دست آمده برای انتخاب روش تجزیه و تحلیل در صنعت نفت را بهتر )امتیاز باالی  32

ه کليدي:کلمات  جزی ه،  ت حادث حلیل  ت  فازی TOPSISفازی،   ANPو
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A-10-231-1 

 (Bayesian Network) سازي پویا ریسک در صنایع فرآیندي با بكارگيري شبكه بيزین مدل

1، مصطفي ميرزايي2، نيما خاکزاد1*،، ايرج محمدفام1اسماعيل زارعي

 قطب علمي مهندسي بهداشت حرفه اي، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران.-1

، دانشگاه صنعتي دلف. دلف، هلند .        و امنيت گروه علوم ايمني- 2

)نويسنده مسؤول(: دکتر ايرج محمدفام، استاد گروه مهندسي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران*

mohammadfam@umsha.ac.ir  

 چكيده

ب          زمينه و هدف   جنتا ری ا دی ام ین رآ ع ف ی ا صن سک در  حلیل ری ت ی و  اب ی رز ا ش     :  شد. رو ا ی ب ر م ذی پ ا ی     ن رزیههابهه ا ت  جههه ختلفی  های م

( وجود عدم قطعیهت در     3( داشتن ساختار و ماهیت استاتیک،  6اند.  -ها دارای دو مشکل عمده است. اغلب این روش      ریسک در صنایع فرآیندی ارائه شده     
کارگیهری   خاطر تغییرات لحظه ای متغیرهای اصلی خود می باشد. لذا به         نتایج. این درحالی است که صنایع فرآیندی دارای ماهیت کاماًل پویا و پیچیده به              

دست از مهطهالهعهات ریسهک های رایج ارزیابی و تحلیل ریسک منجر به حصول نتایج غیر واقعی و عدم کارآمدی الزم استراتژی های کنترلی به  روش
ه های بیزین جهت ارزیابی و تحلیل پویا ریسک و کاهش عدم قطعیتشبککارگیری یک روش نوین به نام    خواهد شد. بنابراین مطالعه حاضر با هد  به        

 است. ایمنی صنایع فرآیندی انجام شدهمطالعات ریسک 

سک        ها  مواد و روش   ا ری پوی ی  اب ی ز ر ا ر  ا خت سا د و  ین رآ دا ف ابت دی،  ین رآ د ف ح ب یک وا خا انت ز  ا د  ع عه ب ن مطال ی ( طراحی شد و  DRA)   : در ا

پیامهد  -سازی علت مورد مدل  Bow tieسپس با انجام یک ارزیابی مقدماتی ریسک، بدترین سناریو واحد فرآیندی انتخاب شد. این سناریو ابتدا با روش             
کارگیری تئوری بیز تحلیل پویا ریسک و کاهش  بیزین ساخته شد. با به     -پیامد وقوع سناریو در داخل شبکه       –است. مجدد یک مدل پویا علت          قرار گرفته 

 است. انجام شده Hugin Expertافزار  عدم قطعیت در نرم

ه  ها  يافته ترین  ش مدل پاپیونی گردید. مهم های رایج ارزیابی ریسک بخصوص رو کارگیری شبکه های بیزین منجر به رفع نواقص و محدودیت روش       : ب

( در نظر گرفهتهن   2( به روز رسانی احتمال وقوع و نهایتاً ریسک حوادث 3پیامد حوادث  -سازی پویا ریسک و تحلیل پویا مدل علت  ( مدل6ها شامل:   آن
( کاهش عدم قطعیت در نتایج، می باشد.0وابستگی شرطی بین رویدادهای اولیه 

ه  نتيجه گيري  کارگیری شبکه های بیزین منجر به ارزیابی پویای ریسک، که در صنایع فرآیندی از اهمیت باالی برخوردار است، می گهردد. مهدل: ب

تر است، لذا منجر به طراحی استراتژی های کنترل و پهیهشهگهیهری  دست آمده بسیار به واقعیت های صنعت مورد مطالعه نزدیک         ساخته شده و نتایج به    
کارآمدتر خواهد شد.

ارزیابی پویا ریسک، شبکه های بیزین، صنایع فرآیندی.:هاي کليدي واژه

http://10ohs.gums.ac.ir/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-10-231-1&slc_lang=fa&sid=1
mailto:mohammadfam@umsha.ac.ir
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A-10-457-1 

تركيبی جهت كنترل خطرات تجهيزات متحرک اتوماسيونهاي ایمنی در  تأثير استفاده از سيستم

 4، سيد يوسف هاشم وند3، مهران قلعه نوي2، عليرضا فرحمند,*1داود کرماني

  davoodkermani1987@gamail.com، مسئول ايمني شرکت سايپا، HSE)نويسنده مسئول ( کارشناسي ارشد مهندسي -*1

 HSEاي، مسئول  کارشناس بهداشت حرفه-2

HSEکارشناسي ارشد  -3

اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قزوين اي، دانشگاه تربيت مدرس، مربي گروه بهداشت حرفه دانشجوي دکتراي مهندسي بهداشت حرفه -4

چكيده

ش  زمينه و هدف:    زای ف ا ه منظور  انتقال ب زه  ت مکانی زا جهی ت سط  تو ع  فا ت ر ا ت در  ی قطعا جای جاب ع،  ی ا صن ج در  ی را دهای  ین رآ ز ف ا یکی 

ایهن     باشد. با توجه بهه     سرعت در تولید است. لذا سقوط بار یا متعلقات تجهیزات جابجا کننده از جمله رویدادهای خطرناکی است که همواره محتمل می     
ی که در های ایمن اصل که در کنترل خطرات باید خطای انسانی کمترین تأثیر و نقش را داشته باشد تا احتمال بروز حوادث کاهش یابد استفاده از سیستم              

ت به منظور اند. استفاده از سیستم ترکیبی تجهیزات ایمنی بر روی مکانیزم حرکتی تجهیزا             تجهیزات مکانیزه کاربرد دارند از اهمیت بسزایی برخوردار شده        
من سهازی  ای به منظور ای پیشگیری از بروز حوادث ناشی از سقوط متعلقات تجهیزات یا قطعات به هنگام جابجایی بار در ارتفاع موضوع این اقدام مداخله               

 باشد. منطقه با سطح ریسک باال می

ی   ها:   مواد و روش   تورها م را پ ا ر روی  ت ب سقوط قطعا حتمال  عل  و ا ر م ا خطر ب رای  ی که دا ه اول مناطق رحل ی و    در م ی سا شنا شد،  ا ب

( اقدام گردید. در این مرحله با توجه به سطح ریسک باالی خطرات شناسایی شده به عهلهت       FMEAدر مرحله بعد نسبت به ارزیابی ریسک به روش )   
ها مربوط به نقص فنی تجهیزات بوده اسهت   و سواب  شبه حوادث رخ داده که تمامی آن       EMSاحتمال سقوط قطعات ساید و همچنین سقوط مجموعه         

شهد،  صورت ایمن با و با سقوط قطعه و خسارت مالی همراه بوده است برای نصب سیستمی که در آن تردد اپراتورها به این مناط  تحت کنترل بوده و به                    
 اقدام شد.

ردیف     ها:   يافته سک  ح ری سط ش  از باال به سطح پایین )در محدوده تحت کنترل(، ضد خطا سازی مکانیزم سیستم ایمنی کنهتهرل         3و    6های    کاه

مکانیزم سیستم ایمنی کنترل تردد. کاهش هزینه تمام شهده سهاخهتتردد پرسنل به مناط  حفاظ گذاری شده، بومی سازی فناوری طراحی و ساخت            
...(، کاههش ههزیهنهه، AMS ،EMSمکانیزم سیستم ایمنی کنترل تردد پرسنل در نمونه داخلی. جلوگیری از آسیب دیدگی جدی تجهیزات )ربات،    

باشد. ای می تعمیرات و نگهداری سیستم ایمنی کنترل تردد ساخت داخل از نتایج اجرای این طرح مداخله

ی  گيري:   نتيجه زمان ط در  شده فق ری  ذا ظ گ حفا ه منطقه  ت ب رل کیفی د و کنت تولی تورهای  را پ ا ردد  ت شده،  م  جا ان ت  داما ق ا ه  توجه ب ا  ب

داشت. در صهورت     پذیرد که تجهیزات متحرک در نقطه ایمن قرار دارند )محدوده حفاظ گذاری شده( و خطر سقوط بار در ارتفاع وجود نخواهد      صورت می 
 برای تحویل قطعات ساید از ایستگاه استندآپ قفل مکانیکی عمل نموده و درب باز نخواهد شد. EMSوجود قطعات در ارتفاع یا حرکت 

سازی کليدي: کلمات ن  یم ع، ا فا ت ر ا ر در  ا ی ب ی جا جاب ت  زا جهی ت خطر،  سک، کانون  ه، ری حادث



16  

 

A-10-198-1 

Structural Equation Modeling (SEM) of Occupational Accidents Based 

on Risk Management Factors  
 

Ahmad Soltanzadeh1*, Iraj Mohammadfam2, Jamshid Rahimi3, Heidar Mohammadi4 
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Abstract: 

Background & Objectives: According to job nature, construction industr ies are one of 

the most dangerous industries in the world. These accidents influenced by combination of 

different factors. The present study aimed to modeling occupational accidents and investiga-

tion the effects of risk management factors on accidents in the construction industries. 

Materials & Methods: This analytical study was car r ied out on 8-construction sites dur-

ing 5-years (2011-2015). Studied data were included variables and factors of risk manage-

ment systems and information about human injuring accidents. The modeling was imple-

mented based on structural equation modeling (SEM) approach using statistical software of 

IBM SPSS AMOS v22.0. 

Results: Results of SEM approach showed that studied occupational accidents were 

affected by different factors such as safety & health training, risk management, and risk con-

trol, and their indicator variables (p<0.05). 

Conclusion: The findings implied that structural equation modeling is a reliable and 

applicable accidents modeling method. Furthermore, the results should be considered to pre-

vent and reduce occupational accidents in construction industries. 

 

Keywords: Occupational Accident, Structural Equation Modeling, Risk Management Factors, 

construction Industry 
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A-10-600-1 

در محيط سامانه اطالعات  Hot Zoneكرمان با استفاده از روش -بررسی نقاط حادثه خيز جاده یزد

 (GIS)جغرافيایی 

 

 6، فاطمه سموري5، رحمت اله مرادزاده 4، کاوه رحيمي3، سيد علي المدرسي2، غالمحسين حلواني,*1سليمه توکلي منش

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد –اي  يسنده مسئول(: کارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفهنو)-*1

 s.tavakolimanesh@gmail.com 

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد -اي  استاديار گروه بهداشت حرفه -2

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد - GIS & RSاستاديار  -3

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران –اي  کارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه -4

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران –دکتري اپيدميولوژي  -5

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد –اي  کارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه -6

 

 چكيده

دل  زمينه و هدف   جرای م ا ا ختلف ب شورهای م روزه در ک عههی در        : ام سهه ی،  یهه ا فی را غ ج ت  م اطالعا ست سی ر  زا ف ا م  ر ت در ن های متفاو

ههای     با ارائه تعاریف عملیاتی جدید و شناسایی موقهعهیهت     Hot Zoneکنند، هد  ما نیز بهبود روش    های راه می    های خطرناک شبکه    شناسایی مکان 
بهوده   GISی استحفاظی استان یزد، با استفاده از این روش در نرم افزار  کیلومتر در حوزه   363کرمان به طول      -خطرناک بر روی قسمتی از بزرگراه یزد      

 است.

ش ها مواد و روش  ز رو ا ستفاده  ا ا های تکرار تصادفات و شدت تصادفات در هر یک کیلومتر از جاده بهه عهنهوان       بر اساس آستانه  Hot Zone: ب

اند بهه     ( گنجانده شده H-Y Zones)  Hot Zone،Yellow Zoneتعریف  3های خطرناک بزرگراه که در  (، مکانBSUیک واحد فضایی پایه ) 
 تفکیک دو مسیر رفت و برگشت شناسایی شدند.

ز کل  ها  يافته ده ا ت آم س ه د ج ب ی ا س نت سا ر ا کهیهلهومهتهری       363% از کل مسیر  63مورد دارای تصاد  شناخته شدند.   BSU ،613مورد  363: ب

 Yellow Zoneو بقیه به عهنهوان        Hot Zone% از کل بزرگراه به عنوان 1های خطرناک شناسایی شدند.  بزرگراه مورد مطالعه به عنوان موقعیت 

باشد. درصد فراوانی تعداد افراد   مورد می 633و  02شناسایی شده به ترتیب مسیر رفت و برگشت،   H-Y Zoneشناسایی شده است. تعداد تصادفات در   
بهاشهد. بهر اسهاس           نفر مجروح می 616نفر کشته و  32% ) 0332% و  01های شناسایی شده به ترتیب  H-Y Zoneکشته شده و زخمی شده در کل  

 (.>R= ،332p-3313بین دو مسیر رفت و برگشت و نوع تصادفات همبستگی وجود ندارد ) chi-squareآزمون 

های فرعی وارد شده و جدا شده از بهزرگهراه و          های خطرناک در نزدیک خروجی و ورودی به شهر، جاده      با توجه به اینکه تعداد موقعیت       : گيري  نتيجه

هها شهود.        رسد توجه به اصول طراحی مناسب در شکل هندسی جاده باعث کاهش چشمگیر تصادفات در این مهکهان   شود به نظر می   ها بیشتر می    تقاطع
همچنین طراحی مناسب جاده نقش مؤثری در کاهش تأثیر عوامل محیطی چون شرایط جوی، ساعات وقوع تصادفات و حتی نوع وسیله نقلیه در رخهداد                         

سال کمک شایانی در به حداقل رساندن نهقهش عهوامهل          36 – 03الخصوص گروه سنی  تصادفات خواهند داشت. ضمناً توجه به آموزش رانندگان علی 
 انسانی در بروز تصادفات و صیانت از نیروی کار خواهد داشت.

ده، کلمات کليدي:  جا ی  یمن  ، تصادفات رانندگیGISنقاط حادثه خیز، ، Hot Zoneا
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A-10-563-1 

 در محيط مجازي رانندگی EEGبررسی تغييرات ریتم بتاي نسبی 

 

 6محمدرضا آشوري 5، علي نحوي4، علي مطيع نصرآبادي3، جبراييل نسل سراجي2، عادل مظلومي،*1فرامرز قره گوزلو

 ، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه،استاديار)نويسنده مسئول(:  -* 1

gharagozlouf@yahoo.com 

 دانشيار، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران- 2 

 استاد، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران- 3

 دانشيار، گروه مهندسي پزشکي، دانشگاه شاهد- 4

 دانشيار، گروه مهندسي مکانيک، دانشگاه خواجه نصير طوسي- 5

 کارشناس ارشد، گروه مهندسي مکانيک، دانشگاه خواجه نصير طوسي- 6

 

 چكيده

ه      زمينه و هدف   زی ب غ ج م ت اموا را غیی ت سی  رر ن در                : ب اکنو ت ت و  س زه ا ا ت ر  ا سی دگی موضوعی ب رانن ی طی وظیفه  سب ن های ن توا ژه  وی

در رانندگان اتوبوس های بین شهری در مهحهیهط     EEGبررسی تغییرات ریتم بتای نسبی     هیچ مطالعه ای انجام نشده است، لذا پژوهش حاضر با هد             
 مجازی رانندگی صورت گرفت.

ی   مواد و روش ها     توصیف ش  ه رو ضر ب حا عه  -شهری سالم مرد صورت پذیرفت. رانهنهدگهان مهی       - راننده اتوبوس بین 23تحلیلی در روی -: مطال

-در نواحی مختلف سر ثبت مهی  EEGمی کردند. در طول رانندگی دادگان    بایست یک جاده یکنواخت را با سرعت ثابت در محیط مجازی رانندگی طی      

با استفاده از تبدیل سریع فوریه به دست آمدند. سپهس    3و بتا  6های مزاحم، باندهای فرکانسی دلتا، تتا، آلفا، بتا - شد. پس از فیلتر کردن و حذ  سیگنال    
محاسبه شدند و تغییرات این باندهای فرکانسی در طول رانندگی بررسی شدند. برای تعیین وجود اختالفات معنادار در ایهن               3و بتا     6توان نسبی امواج بتا     

 استفاده شد. از آنالیز واریانس سنجش های مکرر رانندگیدقیقه ای  63باندهای فرکانسی در نواحی مختلف مغزی و فواصل زمانی 

(،  F = 2.792, p = 0.002(، مرکزی )  F = 2.929, p = 0.001نسبی، تفاوت های معنادار آماری در نواحی قدامی ) 6در فعالیت بتا  :يافته ها 

( دیده شد. افزون بر این،   F = 8.280, p = 0.0001( و کل سر )F = 2.189, p = 0.018(، پس سری )F = 2.224, p = 0.016آهیانه ) 
(، اختالفات آماری F = 6.244, p = 0.0001( و کل سر )F = 2.363, p = 0.009(، مرکزی )F = 2.223, p = 0.014در نواحی قدامی )

نسبی در کل رانندگی سیهر   3و بتا  6به طور کلی روند فعالیت بتا دقیقه ای رانندگی مشاهده گردید.     63نسبی در فواصل زمانی       3معناداری در فعالیت بتا     
 نزولی داشت.

باشد، این در حالی است که    برای ردیابی خستگی ذهنی رانندگان    به نظر می رسد تغییرات فعالیت بتای نسبی نیز می تواند شاخص خوبی              :  نتيجه گيري 

تحقیقات بیشتر در خصوص خستگی راننده، به خصوص با توجه به     .محققان پیشین باور داشتند که فعالیت آلفا قابل اطمینان ترین شاخص خستگی است            
 تفاوت های فردی و معتبر سازی پژوهش های شبیه سازی شده در یک محیط واقعی به منظور پیشگیری از حوادث جاده ای پیشنهاد می گردد.

ی،  کليدي: کلمات سب م بتای ن  محیط مجازی رانندگی، خستگی ذهنیریت



19  

 

 A-10-287-2 

 بررسی ارتباط فرهنگ ایمنی و حوادث ترافيكی در رانندگان اتوبوس و شناسایی عوامل مؤثر بر آن

 

3، اسماء زارع1*، سعيد يزداني راد2، اميرحسين کشاورز1، ولي سرسنگي 1اميرحسين خوش اخالق
 

 دانشجوي دکتري بهداشت حرفه اي، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران،  تهران،  ايران-1

، مديريت عمليات و اطفاء حريق دانشگاه علمي کاربردي سازمان آتش نشاني و خدمات HSEدکتري مهندسي انرژي هسته اي، مدير گروه   -2

 باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه علوم تحقيقات تهران-ايمني تهران

دانشجوي کارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران،   -3

 تهران،  ايران

 *)نويسنده مسئول(:

saeedyazdanirad@gmail.com  

 

 

 چكيده

رهنگ زمينه و هدف :   بهر   مؤثهر   عوامل  بررسى  مطالعه  این  است. هد    سازمان یک ایمنى مدیریت سیستم هسته ایمنى، ف

 بود.  در رانندگان اتوبوس حوادث با آن ارتباط و فرهنگ ایمنى

عه ها: مواد و روش  پذیرفهت.    صورت 6202نفر رانندگان اتوبوس استان تهران در سال  233 حاضر برروی شاهد-مورد مطال

 شد.  استفاده سؤال 30 بر مشتمل استاندارد پرسشنامه از آن بر مؤثر عوامل و ایمنى فرهنگ وضعیت بررسى به منظور

ن ها :  يافته انگی بود. بهر      1031سال و  3سال،  23333ترتیب   به  مطالعه  مورد  افراد ایمنى فرهنگ نمره و کار سابقه سن، می

 نهیهز    و  حهادثهه    داشتهن   سابقه  و  ایمنی  فرهنگ  تصاد  یا بیشتر را تجربه کرده بودند. بین  0% از رانندگان   63313طب  نتایج   

%( از     32320حهادثهه )       سابقه داراى افراد در مثبت ایمنى فرهنگ طوریکه درصد به  داشت وجود معنادار رابطه رخداده  حوادث
رابطهه    ایمنى  فرهنگ  با  تأهل  و  تحصیالت  کار،  سابقه  سن،    متغیرهاى  بین   بود.   تر بیش  %( 20313)  سابقه بدون درصد افراد 

 مشاهده نشد.  داری معنی

ه  گيري :    نتيجه  کهامهال    رخهداده نهیهز       حوادث  درصد  با  و  بوده  حادثه  سابقه  از  متأثر  بیشتر  ایمنى  فرهنگ  که  رسد  می  نظر  ب

 کارى  تجربه  افزایش  آموزش ایمنى،  جمله  از  فاکتورهایى  روى  بر  باید  مثبت  ایمنى  فرهنگ  یک  ایجاد  است. در جهت     دار معنى

 کرد. سرمایه گذارى حوادث آنالیز و

 ایمنى ترافیک رانندگی، حادثه ترافیکی، ایمنى، فرهنگ  کليدى: واژه هاي

http://10ohs.gums.ac.ir/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-10-287-2&slc_lang=fa&sid=1
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A-10-248-1 

 هاي حمل و نقل مواد خطرناک استان زنجان  بندي جاده رتبه 

 بر اساس ریسک عوارض جاده 

 
 *4، حامد محمدي 3، مجيد رستمي بشمني 2، شيرازه ارقامي1خدارحيمي غالمرضا 

 ، گروه مديريت سالمت، ايمني و محيط زيست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، ايرانHSEدانشجوي کارشناسي ارشد  -1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، ايران دانشيار گروه مهندسي بهداشت حرفه-2

 استاديار، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نراق -3

 )نويسنده مسؤول( مربي،دانشگاه علوم پزشکي زنجان، دانشکده بهداشت، زنجان، ايران  -* 4

hamedmohammadi1@yahoo.com  

 

 

  چكيده

خطرناک بههه     زمينه و هدف:    ی  شیمیای د  حمل و نقل موا ن  زا د و می ولی ت ت  ی، ظرفی عت صن ع  جوام عه  س تو ا  ه ب را طههور    هم

رسانی و تهدید برای سالمهت انسهان و        وسیعی افزایش یافته است. این امر مجالی برای ایجاد حوادث ترافیکی و افزایش پتانسیل آسیب            
های حمل و نقل مواد خطرناک استان زنجان بر اساس ریسک عهوارض       بندی جاده     است. هد  این مطالعه، رتبه       محیط زیست پدید آورده   

 جاده است.

ه مواد و روش ها:   را شبکه  ن،  ی آ ت عا ت که مورد مطال س عه موردی ا ع مطال ز نو ا حقی   ت ن  ی ن        ا جهها زنهه ن  سههتهها های ا

ههای     ای در شبکه راه   های استان در بردارنده اطالعات الزم درباره تعداد دقی  عوارض جاده های راه باشد. با توجه به آنکه پایگاه داده    می
استان نبودند، جهت دستیابی به این اطالعات از نظر کارشناسان و خبرگان استفاده شد. ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این پژوهش چند 

و  2ها، پرسشنامه مقایسه گروه  گزینه –زوجی معیارها، پرسشنامه مقایسه زوجی معیارها        اند از: پرسشنامه مقایسه      پرسشنامه بود که عبارت   

( برای تعیین وزن معیارها و شباهت به  FAHPهای تحلیل سلسله مراتبی فازی )  ها از روش مواد خطرناک با معیارها. برای تحلیل داده   1
 های حمل و نقل مواد خطرناک استفاده شد. بندی جاده (، جهت رتبهFTOPSISآل فازی یا تاپسیس فازی ) گزینه ایده

ن          يافته ها:   جا زن ده  جا سک در  د ری دا ن  شا ج ن تهریهن اسهت.       میانه بهیهش      –ترین و در ترانزیت زنجان        تهم )چورزق( کم      –نتای

تهریهن    میانه بهیهش     –ترین مقدار و در ترانزیت زنجان    تهم )چورزق( کم      –مواد خطرناک در جاده زنجان        2چنین مقدار ریسک گروه       هم

 ترین مقدار است. تبریز بیش –ترین مقدار و در آزادراه زنجان  سجاس کم –آباد  مواد خطرناک در جاده زرین 1باشد. ریسک گروه  می

ساختنتيجه گيري:    ر  زی ردی که  ای وجود ندارد، استفاده از این شیهوه   های ثبت اطالعات برای ارزیابی ریسک عوارض جاده در موا

 تواند مفید واقع شود. گیری در خصوص انتخاب مسیر حمل مواد خطرناک می مطالعاتی برای تصمیم

ای، مواد خطرناک، ریسک، عوارض جاده، روش تاپسیس فازی، روش تحلیل سلللسللل                   حمل و نقل جاده     : هاي کليدي   واژه

 .مراتبی فازی
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A-10-37-2 

 عنوان بيوماركر مواجهه با سيليس در كارگران مقره سازي ارزیابی ميزان نئوپترین ادرار و خون به

 

 4 ، ميرغني سيد صومعه،*3، فريده گلبابايي 2، سميه فرهنگ دهقان 1حمزه محمدي

 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. دانشجوی دکتری، گروه بهداشت حرفه -6

 .ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران استادیار، گروه بهداشت حرفه -3

 علوم پزشکی تهران، دانشگاه  -ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. خیابان پورسینا )نویسنده مسئول( استاد، گروه بهداشت حرفه -،*2

 fgolbabaei@ tums.ac.ir 

 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. محق ، گروه بهداشت حرفه -0

 

 چكيده:

ت             زمينه و هدف:    عالی ف ن و  اگو ع گون ی ا صن رمصر  در  پ ی  دن ع د م ز موا ا ی یکی  ال ست ری س ک ب          سیلی سههو حهه ز مهه سهها ت و  ساخ های 

 های اولیه از اثهرات بهیهولهوژیهکهی در               رو بسیار حائز اهمیت است که بیومارکرهای احتمالی آن معرفی شوند تا برای شناسایی شاخص شود. از این    می
ک عنوان یه    های شغلی با ریسک باال به کار روند. هد  از مطالعه حاضر بررسی سطح نئوپترین ادرار و خون کارگران یک شرکت مقره سازی به           مواجهه

 بیومارکر اولیه در مواجهه با سیلیس کریستالی بود.

نفر( یک شرکت مقره سهازی     21نفر( و کارکنان بخش اداری ) 22توصیفی در دو گروه کارگران مواجهه یافته ) -: این مطالعه تحلیلی ها مواد و روش 

کننده در مطالعه از میان کارگران غیر سیگاری مورداستهفهاده قهرار       برای تعیین حجم نمونه و انتخاب تصادفی افراد شرکت         Rافزار آماری     انجام شد. نرم   
( انهجهام شهد.       NIOSHموسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا ) 3136برداری از سیلیس هوا در منطقه تنفسی افراد مبتنی بر روش  گرفت. نمونه 

مورد آنالیز قرار  (HPLC)ها با کمک کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال  های خون و ادرار از افراد گرفته شد و به منظور تعیین سطح نئوپترین آن                نمونه

 انجام شد.  33نسخه  SPSSافزار  های آماری با نرم گرفت. همه تجزیه و تحلیل

( ازنظر آمهاری     3mg/m333331± 333331( و شاهد )3mg/m3366± 3333تراکم سیلیس کریستالی در هوای تنفسی گروه مواجهه یافته ) : ها  يافته

طور معهنهی داری بهاالتهر از            ( به μmol/mol creatinine23330 ±  03313( سطح نئوپترین ادرار کارگران مقره سازی )>33336pمعنی دار بود ) 

 nmol/l 3333±(. میزان نئوپترین سرم خون گروه مواجهه یهافهتهه )          >33336p( بود )μmol/mol creatinine 6133± 23322کارکنان اداری ) 
(. رابطه مثبت و مهعهنهی داری        >33336pکه این تفاوت ازنظر آماری معنی دار تعیین شد ) ( بودnmo/l6333 ± 3333( باالتر از کارکنان اداری ) 1303

 (.  >33336p( به دست آمد )r=3320( و ادرار )r=3321بین تراکم مواجهه با سیلیس کریستالی و سطح نئوپترین سرم )

زه      گيري  نتيجه دا ان ن  رفت ا در نظر گ ت    : ب یههافهه ر  ی دا عن ت و م رابطه مثب ن  دن و همچنی ت ب عا ی ن در ما ری س نئوپت سا ن و ح سا ری آ گی

لیس کریستالی عنوان بیومارکر بالقوه از مواجهه با سی       تواند به   شده بین تراکم سیلیس و سطوح نئوپترین در مطالعه حاضر، میزان نئوپترین سرم و ادرار می               
 در نظر گرفته شود.

شغلیکلمات کليدي جهه  ر، موا رک ن، بیوما ری رد، نئوپت ی، هواب ال ست ری س ک سیلی  : 

 

 

mailto:fgolbabaei@sina.tums.ac.ir
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A-10-131-1 

 كاربرد پليمر قالب مولكولی در سنسور الكتروشيميایی جهت پایش بيولوژیكی و محيطی آفت كش دي كلران
 

 5*، سيد جمال الدين شاه طاهري4، محمد رضا گنجعلي3، عباس رحيمي فروشاني2، فرنوش فريدبد1منيره خادم

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران استاديار گروه مهندسي بهداشت حرفه- 1

 استاديار پرديس علوم، مرکز عالي الکتروشيمي، دانشگاه تهران، تهران، ايران- 2

 دانشيار گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران- 3 

 استاد پرديس علوم، مرکز عالي الکتروشيمي، دانشگاه تهران، تهران، ايران- 4

 ،اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران )نويسنده مسئول( استاد گروه مهندسي بهداشت حرفه- *5 

 shahtaheri@tums.ac.ir 

 

 چكيده

ت  زمينه و هدف:    ش  آف ی                  ک ر م را ستفاده ق ت مورد ا فا ن آ رد ا دور ک ی رل  رای کنت د که ب ستن زی ه سنت ا  ی ی  ع ت   ها موادی طبی د. آفهه رن گی

شود. به منظور سنجش آلودگی محیطی، مواجهه شغلهی تهحهت               ها بر روی محصوالت کشاورزی استفاده می        کش دی کلران برای مهار رشد اسپور قارچ       
ژیکهی و    های آنالیز دقی  و معتبر جهت پایش بیولو ها، استفاده از روش   ها در مناط  شهری و خانه       کش  شرایط کاری و مواجهه عمومی در اثر کاربرد آفت        

ههای   نهباشد. این مطالعه با هد  طراحی سنسوری با گزینش پذیری باال برای تعیین مقدار دی کلران در نمو  محیطی این ترکیبات از اهمیت برخوردار می    
 محیطی و بیولوژیکی انجام شد.

ه ها: مواد و روش  ول ول ان ی ) ن ب مولکول قال ر  پلیم ی و  ربن کننده در ساختار سنسور مورد استفاده قرار گرفهتهنهد. ابهتهدا          عنوان اصالح ( بهMIPهای ک

MIP  ( سنتز شده و در ساختار الکترود خمیر کربنیCP        بکار گرفته شد. با کاربرد مقادیر مختلفی از پلیمر، نانو لوله کربنی و گرافیت، ترکیب سهاخهتهاری )
ن، از   لهرا این الکترود )سنسور( بهینه سازی شده و برای تعیین غلظت آنالیت استفاده گردید. به منظور تصدی  کارایی پلیمر سنتز شده برای جذب دی که                    
کهار  ر به   یک سنسور حاوی پلیمر قالب نشده )پلیمر شاهد( استفاده شد. یک روش آنالیز الکتروشیمیایی با عنوان ولتامتری موج مربعی جهت تعیین مهقهدا           

آنالیز، غلظت الکترولیت و شرایط دستگاهی مانند فرکانس و دامنه موج مربعی پهس      pHاستخراج،  pHرفت. پارامترهای تأثیر گذار بر پاسخ سنسور مانند  
 از انجام آزمایشاتی انتخاب شدند و سپس پاسخ سنسور برای تعیین مقدار دی کلران ثبت گردید.

سور مورد نظر ) ها:  يافته سن د که  ن دا شا ج ن ی ا ی خطی بهه دسهت آمهده         ( توانایی تشخیص و گزینش پذیری بسیار باالیی دارد. بازه  CP-MIPنت

موالر محاسبه گردید. اثر سایر ترکیبات موجود در ماتریهکهس     031× 63-63موالر بوده و حد تشخیص روش  2× 63-0تا  2×63-1برای منحنی کالیبراسیون  
ان در   ای ایجاد نمایند. در نهایت سنسور برای تعییهن مهقهدار دی کهلهر            ها نتوانستند اثر مداخله کننده نمونه بر روی پاسخ سنسور نیز بررسی شده و آن 

 ای استفاده شد. های ادرار، آب آشامیدنی و آب رودخانه با موفقیت و بدون نیاز به مرحله آماده سازی خاص و پیچیده نمونه

ه گيري:   نتيجه ول و ل ان ن ن رو الکت انتقال  هبود  سور و ب سن ح  سط ت  ساح ن م رد اال ب ه دلیل ب ی ب ربن ت   های ک رولههیهه الکتهه رود و  الکت ن  ها بی

دهند؛  یتوجهی افزایش م  طور قابل   توانند پاسخ سنسور را افزایش دهند. پلیمرهای قالب مولکولی نیز خاصیت گزینش پذیری سنسور را به                  حاوی آنالیت می  
ص سهریهع     تواند با گزینش پذیری باال و بدون نیاز به مراحل پیچیده آماده سازی نمونه، برای تشخیه                بنابراین سنسور اصالح شده با ترکیبات نامبرده می       
 های محیطی و بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد. سطوح کم مقدار آفت کش دی کلران در نمونه

ش بیولوژیکی کلمات کليدي: ای پ ی،  ربن ر ک خمی رود  الکت سور،  سن ی،  ب مولکول قال ر  پلیم ن،  را  دی کل
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A-10-181-1 

و ژنوتوكسيسيتی در مواجهه شغلی با  (Mn-SOD)سوپراكسيد دسموتاز -پلی مورفيسم آنزیم منگنز بررسی

 فرمالدئيد 

 

  1،محمد مزيناني1 *رضوان زنده دل

 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران .گروه مهندسی بهداشت حرفه6

 Zendehdel76@sbmu.ac.ir)نویسنده مسئول( 

  چكيده

د ظرو                       زمينه و هدف     تولی ع  ی ا صن جمله  ز  ا ختلف و  ع م ی ا صن ن آلودگی در  عنوا ت که ب س سمی ا د یک ماده محرک و  دئی رمال : ف

فرمالدئید را در گروه یک سرطان زای انسانی طبقه بندی کرده است.ایجاد                (IARC)  مالمین وجود دارد.آژانس بین المللی تحقیقات برسرطان        
آنزیمی )(Mn-SODسوپراکسید دسموتاز   -مکانیسم کلیدی برای سرطانزایی فرمادیید می باشند.منگنز            رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو      

و ژنوتوکسیسیتی  Mn-SODبرای از بین بردن رادیکال های آزاد در بدن می باشد.مطالعه حاضر با هد  بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم آنزیم                        
 درکارگران مواجهه یافته با فرمالدئید در چند کارگاه مالمین سازی انجام گردیده است.

ی مواد و روش ها      پل کارگر از کارگاه های سازنده ظرو  مالمینی بعنوان گروه         20در  )Mn-SOD(سوپراکسیددسموتاز  -منگنز  آنزیم  مورفیسم  : 

کارگر از صنایع مواد خوراکی بدون تماس شغلی با فرمالدئید یا عوامل زیان آور فیزیکی یا شیمیایی دیگر به                         20مواجهه یافته در نظر گرفته شد.        
ته یافعنوان گروه مواجهه نیافته انتخاب گردیدند. گروه مواجهه نیافته از لحاظ سن، سابقه کار، وضعیت اجتماعی و مصر  سیگار با گروه مواجهه                            

مشخص گردید.یافته ها     PCRگلبولهای سفید تمامی کارگران  توسط دستگاه        DNAسوپراکسید دسموتاز در    -همسان سازی شد.ژنوتیپ آنزیم منگنز    

 انحرا  معیار گزارش شد.±مورد آنالیز قرار گرفت. مقادیر کمی به صورت میانگین SPSSدر نرم افزار آماری

ز       يافته ها :     م منگن زی پ آن ژنوتی روز  رای ب وجود دارد که سه     C(Ala)و  T(Val)با نام های    )Mn-SOD(سوپراکسیددسموتاز  -دوآلل ب

 32( به وجود می آورد. نتایج حاصله نشان می دهد که حدود               TT (Val/Val)و  CC،TC (Val/Ala) (Ala/Ala)(نوع ژنوتیپ مختلف    
CCدرصد دارای ژنوتیپ      31و    TC(Val/Ala)درصد دارای ژنوتیپ      03، حدود   TT(Val/Val)درصد از افراد مطالعه شده دارای ژنوتیپ         

(Ala/Ala)       می باشند. با توجه به معادلهHardy-Weinberg  از افراد مطالعه شده دارای آلل      01322حدود %T(Val)     دارای  26303و حدود %
 (.p= 3333تفاوت معنی داری با گروه کنترل داشت ) TT(Val/Val)در افراد با ژنوتیپ  DNAمی باشند. میزان آسیب به C (Ala) آلل

ت           نتيجه گيري   پ هموزیگو ژنوتی د  ن می ده شا ج ن ی ا ریسک باالتری برای ایجاد استرس اکسیداتیو و آسیب به            TT(Val/Val): نت

DNA              ایجاد می نماید.بنابراین احتمال ایجاد عوارض فرمالدیید در افراد با ژنوتیپTT            بیشتر است. این مطالعه می تواند به عنوان تحقی  پیشگام
 .برای مدیریت ریسک تماس شغلی با فرمالدئید در نظر گرفته شود

  

 (، فرمالدئید، مالمین سازی، ژنوتوکسیسیتیMn-SODسوپراکسیددسموتاز )-پلی مورفیسم، منگنز کلمات کليدي:
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Application of HF-LPME method for determination of trans,trans-muconic acid in uri-

nary samples 
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Abstract  

Background: For the first time the method of carrier mediated hollow fiber liquid phase 

microextraction (HF-LPME) combined with high-performance liquid chromatography (HPLC)–ultra 

violet (UV) was developed for the extraction of trace trans,trans-muconic acid (ttMA),  in urine 

samples of people exposed to benzene. Materials & Methods: The parameters affecting the extraction 

of this metabolite by HF-LPME based on carrier mediated transport were optimized as follows; the 

volume of sample solution was 11ml with pH 2, liquid membrane containing dihexyl ether as the sup-

porter, 15% (w/v) of trioctylphosphine oxide (TOPO) as the carrier, the time of extraction was 120 

min with temperature of 40°C and stirring rate of 500rpm. Organic phase impregnated the pores of a 

hollow fiber was extracted in to 24 µl solution of 0.05 mol L-1 Na2CO3 located inside the lumen of the 

fiber (acceptor phase).                                                      

Results: Under  the optimized exper imental conditions, a pretty high enrichment factor of 153-182 

folds, relative recovery 83-92% and detection limit (LOD) of 0.001 (µg ml-1) were obtained. The 

calibration curve for the spiked urine was linear (r2= 0.996) in the concentration range of 0.005–1.2 µg 

ml-1. Relative standard deviations (R.S.D.) for intra-day precision and inter-day precision were within 

2.7–7.3% and 3.4-8.1% respectively.                                                         

Conclusion: The method is suitable and was successfully applied to analysis of ttMA in real 

urine samples, and showed that the determination of ttMA in urine with HF-LPME was an interesting 

alternative method for evaluation of occupational and environmental benzene exposure in humans.  

 

Keywords: muconic acid, hollow fiber  liquid phase microextraction, human ur ine            
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در ادرار با  موكونيک اسيد-براي تشخيص ترانس، ترانس PDLLMEتوسعه روش جدید 
HPLC-UV 

 

،*3، مسعود ريسمانچيان2، کريم ابراهيم 1زهرا اردودري 
 

ي تحقيقات دانشجويي، دانشکده  اي، کميته اي، گروه مهندسي بهداشت حرفه دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه-1

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

 استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران -2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران،  )نويسنده مسئول( استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه -*3

rismanchian@hlth.mui.ac.ir 

 

 چكيده:

( در نمونه ادرار   t,t-MAموکونیک اسید )  -در این مطالعه، روش ساده، سریع و جدیدی برای تشخیص ترانس، ترانس  زمينه و هدف:   

 -HPLC( با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال )PDLLMEبه کمک تکنیک میکرو استخراج مایع، مایع پخشی، تفکیکی )

UV    .شده و بیشترین خطر سالمتی را دارد.           زای شناخته   ی سرطان   در بین هیدروکربنهای آروماتیک بنزن به عنوان ماده         ( ارائه شدt,t-

MA        پارامترهای مهمی مانند نوع و حجم حالل استخراج کننده و پهخهش        . در این مطالعه،      محصول غیر سمی متابولیسم بنزن است
 نمونه، زمان استخراج، زمان و سرعت سانتریفیوژ مورد مطالعه قرار گرفت و بهینه گردید. pHکننده، 

ش      ها:   مواد و روش   ن رو ی میکرولیتر از کلروفرم به عنوان پخش کننهده و     333( و  THFمیکرولیتر از تترا هیدروفوران )  3333در ا

 سانتریفیوژ گردید. rpm2333دقیقه و با دور  63تنظیم و به مدت  3نمونه روی عدد   pHاستخراج کننده استفاده شد و 

ج  ها:  يافته رن سیون در  را ر کالیب هینه نمودا ط ب ی شرا ا  نحرو ا µgL 3366-1 برابر LODخطی شد و  mgL 63- 33336-1در 

 به دست آمد. %633 -11% محاسبه گردید. ریکاوری نسبی 2301-3333( برای سه غلظت طی سه روز و سه بار RSDاستاندارد نسبی )

ن می   گيري:   نتيجه سا رد آ رب ریکاوری باال و کا را بودن  دا ا  هادی ب شن پی د  جه آنکه مت ص  نتی شخی ت رای  د ب وان  t,t-MAت

 در نمونه ادرار به کار برده شود.

 

 نمونه ادرار، HPLC-UV ،t,t-MAپایش بیولوژیکی، ، PDLLME کلمات کليدي:
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 كبالت-هاي زئوليت حذف گاز هوشبر )اكسيد نيتروز( از جریان هوا با استفاده از كامپوزیت
 

 2، سيدجمالدين شاه طاهري5، مهدي ياسري4، سيدمحمد ميراسکندري3، ليال وفاجو*2، فريده گلبابايي1اصغر قهري

 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشجوي دکتري، مهندسي بهداشت حرفه- 1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران ، مهندسي بهداشت حرفه)نويسنده مسئول( استاد- 2*

Fgolbabaei@sina.tums.ac.ir 

 دانشيار، مهندسي شيمي، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب -3

 استاديار، بيهوشي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران- 4

 استاديار، اپيدميولوژي و آمار علوم زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران -5

 

 چكيده

ای و مخهرب   باشد. اکسید نیتروز جزء گازهای گلخانه  ترین گاز هوشبر مورد استفاده در مراکز درمانی و آموزشی گاز اکسید نیتروز می             رایج  زمينه و هدف:   

رسهی و    های کلیوی، کبدی، تولیدمهثهلهی، زود        ویژه پرسنل اتاق عمل با مخاطرات جدی مانند بیماری          الیه ازن بوده و برای افراد در تماس با این گاز به           
پتهیهلهولهیهت      های جنینی، کاهش فعالیت مغز همراه است. این مقاله، به بررسی تجزیه کاتالیستی اکسید نیتروز با استفاده از زئولیت طبیعی کلینو           ناهنجاری

 اصالح شده با اسید و کبالت پرداخته شده است.

روز در         ها:     مواد و روش   د نیت سی ی اک ست الی ت ه کا جزی ت ضر،  حا حقی   ت مرحله، آماده سازی بسترهای کاتالیستی، تجزیه کاتالیستی اکسهیهد      2در 

 033-0333)   تهر  های کوچک های بسترهای کاتالیستی انجام پذیرفت. در مرحله اول ابتدا زئولیت های طبیعی کلینوپتیلولیت به اندازه              نیتروز و تعیین ویژگی   
ساعت خشک شدند. در ادامهه زئهولهیهت ههای            30گراد به مدت  درجه سانتی 13مرتبه( در دمای   2متر( خرد شده و پس از شستشو با آب دیونیزه )  میلی

ساعت اصالح و در انکوباتور خشک شدند. در مرحلهه دوم      30آبه( به مدت  1موالر و نیترات کبالت دو )        6طبیعی خشک شده در محلول اسید کلریدریک        
-133متری و در رنج دمایهی     سانتی 63گراد( در یک راکتور استیل  درجه سانتی 033با استفاده از بسترهای فعال شده )در دمای  O2Nتجزیه کاتالیستی  

ا های فیزیکوشیمیایی زئولیت ها در تجزیه اکسید نیتهروز به     گراد صورت پذیرفت. در مرحله آخر اثرات اصالحات انجام شده روی ویژگی     درجه سانتی   623

 .مورد بررسی قرار گرفت XRD, ICP-OES, BET, NH3-TPD, H2-TPRهای  استفاده از تکنیک

د    ها  يافته سی ت های ا ولی زئ ت  عالی ف ش  زای ف ا ث  اع دی ب سی ح ا صال د که ا ن دا شا ج ن ی ا کبالت در تجزیه کاتالیستی اکسید نیتروز از طهریه    -: نت

های فهعهال      شود. همچنین آزمایشات نشان داد که گونه  تر نسبت به زئولیت خام می های اسیدی قوی و سایت  CO/Alافزایش مساحت سطحی، نسبت     

 .های دیگر کمتر فعال هستند ( بوده و گونهcations2Co +اصلی در تجزیه کاتالیستی اکسید نیتروز کبالت تک اتمی )

)      گيري  نتيجه ه کامل  جزی ت د که  ردی ص گ شخ ج م ز نتای ا درجهه   023کبالت در دمای  –درصد( اکسید نیتروز با استفاده از زئولیت های اسید   633: 

 توان از این زئولیت ها به عنوان یک کاتالیست ارزان قیمت با راندمان باال در حذ  اکسید نیتروز از هوا استفاده کرد. حاصل خواهد شد و می

 

دیکليدي:  کلمات سی ح ا صال ی، ا ست الی ت ه کا جزی ت روز،  د نیت سی ت، اک ال ت، کب پتیلولی ی کلینو ع ت طبی ولی  زئ
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 حذف دود روغن نساجی با رسوب دهنده الكترواستاتيک
 

 ، *2و محدثه چوبدار 1پي احمد نيک

 اي، بهداشت، علوم پزشکي قزوين، ايران دانشيار، گروه مهندسي بهداشت حرفه- 1

 اي، بهداشت، علوم پزشکي قزوين، ايران )نويسنده مسئول( دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه- 2

m.choobdar@gmail.com 
 

 چكيده

د                   زمينه و هدف   ز موا د. یکی ا ش ا ر می ب رخوردا شور ب غال ک شت د ا جا ی ژه ای در ا ه وی یگا جا ز  جی ا سا ت ن ع صن  :

شیمیایی مورداستفاده در تولید منسوجات، روغن نساجی است که به منظور ایجاد سهولت در بافت پارچه و حرکت دوک بهکهار               

شود. یکی از روش        ( به هوا وارد می mμ5< با عبور پارچه از دستگاه پخت، دود و میست غلیظ روغن نساجی )قطر          می رود.    

( است. لذا هد  از مطالعهه ی حهاضهر          ESPهای مطرح در تصفیه هوای آلوده به دود روغن، رسوب دهنده الکترواستاتیک )  
 حذ  میست روغن نساجی توسط رسوب دهنده الکترواستاتیک می باشد.

تههیههک   ها مواد و روش   ستهها روا ده الکت ب دهن سو ه ر ستگا ر روی یک د شگاهی ب زمای ی و آ جرب ت عه،  ن مطال ی : ا

انجام گرفت. از جریان هوای خروجی یک صنعت نساجی به عنوان  ، kv63و متصل به منبع   cm23×23 ×23لوله ای، در ابعاد    
منبع انتشار استفاده شد. با عبور هوا از فیلتر، ذرات روغن، یونیزه شده و جذب الکترود جمع آوری می شوند. نمونه بهرداری در             

از ESP شرایط ایزوکینیتک توسط دستگاه میکروداست پرو، در ورودی و خروجی فیلتر انجام گرفت. جهت بررسی کهارایهی                 
 آزمون تی تست زوجی استفاده شد.

سط ها  يافته تو ن  ت روغ حذ  ذرا ن  دما ران د که  دا ن  شا حقی  ن ت ن  ی ز ا صل ا حا ج  ی ا % بهود   12در حدود  ESP: نت

 .(>0/5p/و تفاوت معنی داری در میانگین غلظت ورودی و خروجی از رسوب دهنده الکترواستاتیک مشاهده شد )

ن،                     گيري  نتيجه د دود روغهه ز هوا مانن ع ا ی ت ما حذ  ذرا رای  ن ب وا ت تیک می  ا ست روا ده الکت ب دهن سو ز ر : ا

%، هزینه عملیاتی پایین و امکان بازیابی مواد به فرآیند از جهت اقتصهادی            13به دلیل راندمان بیش از      این روش   استفاده نمود   
 نیز به صرفه می باشد.

 

سوبکلمات کليدي:  جی، ر سا ن، ن  دهنده الکترواستاتیک-دود روغ

 

mailto:m.choobdar@gmail.com
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A-10-355-1 

كاربرد یک نمونه بردار نوین در تعيين مقدار ایزوفلوران در هوا

5، مهري صارمي4محمود حيدري ،3، فرشيد قرباني شهنا2، عبدالرحمن بهرامي1*,سيد قوام الدين عطاري

 اي، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان دکتري مهندسي بهداشت حرفه* -1

qavamat@yahoo.com 

 اي، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان استاد، گروه مهندسي بهداشت حرفه- 2

 اي، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان دانشيار، گروه مهندسي بهداشت حرفه- 3

 اي، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي گيالن استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه- 4

 اي دهخدا مالير، همدان کارشناس ارشد مهندسي محيط زيست، هنرستان فني حرفه- 5

چكيده

رفه      زمينه و هدف   ح ت  ش دا ه دا  ب ز اه ش       : یکی ا یل و رو سا ز و ده ا ستفا ده   ای، ا د آالین وان ت که بت س ی ا ی ههها ها

حالل، نمونه برداری و تعیین مقدار نماید. در این تحهقهیه ،       از  استفاده  بدون  و  باال  بسیار  حساسیت  با  و  پایین های غلظت در  را
زیست برای تعیین مقدار ایزوفلوران در هوا مورد بررسی قرار گرفته است. کاربر و محیط حساس، دوستدار یک نمونه بردار

ه         ها  مواد و روش   ول ول ان ز ن ن ا وی ر ن عه یک فیب ن مطال ی سل       : در ا تکنیک  ه  ی ا پ ر  ره ب وا دی د  چن ی  ربن ژل    –های ک

ساخته شد و تأثیر عوامل مختلف در مراحل نمونه برداری و تعیین مقدار از ایزوفلوران هوا با روش ریز استخراج فاز جامد مهورد
 بررسی قرار گرفت و سپس با فیبر تجاری کربوکسن 3 پلی دی متیل سیلوکسان مقایسه شد.

ر   ها  يافته هت ن ب یی ا پ ت  ری در دما و رطوب ردا ه ب ه نمون رحل هینه در م ط ب ی شرا حت  ت هادی  شن پی ب  جاذ : عملکرد 

% بهه     32  3  -  132% و بازتولید    0  –  031دقیقه بود. انحرا  معیار نسبی تکرارپذیری  2و زمان واجذب  313◦بود. دمای واجذب 
 دست آمد و در مقایسه با فیبر تجاری کربوکسن3 پلی دی متیل سیلوکسان، عملکرد مطلوبی داشت.

اگيري  نتيجه ردی بهه ربهه ن و کهها سا شی آ ده، رو ش ز  سنت ر  ا خت سا و  ان ر ن ا فیب د ب جام ز  ا ج ف خرا ست ز ا ری ش  : رو

تواند به طور موفقیت آمیزی برای تعیین مقادیر ایزوفلوران در هوا مورد استفهاده  حساسیت و دقت باال تشخیص داده شد که می        
قرار گیرد.

ایزوفلورانهای کربنی چند دیواره، نانولولهریزاستخراج فاز جامد،: کلمات کليدي
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A-10-606-1

هاي هوابرد بيمارستانی توسط فيلترهاي فوتوكاتاليتيک هپا حذف ميكروارگانيسم

7، علي کريمي6، مصطفي حسيني5، مهرداد حلمي کهنه شهري4، ساسان رضايي3، محمدرضا پورمند، *2، طاهره موسوي1فريده گلبابايي

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران استاد، گروه بهداشت حرفه -1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران )نويسنده مسئول(، کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه- * 2

 t.mousavi67@gmail.com

 استاد، گروه ميکروب شناسي باليني، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران -3

 استاد، گروه قارچ شناسي پزشکي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران- 4

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه- 5

استاد، گروه آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران- 6

اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران استاد، گروه بهداشت حرفه- 7

چكيده

سم   زمينه و هدف   رگانی انتقال میکروا رد   :  تواند اثرات زیانباری بر سالمت بیماران و  ویژه محیط داخلی بیمارستان می      ها به   در برخی مکان    های هواب

تهعهیهیهن     هد  این مطالعه   ها است.      های بیمارستانی یکی از مسائل مهم پیش روی اکثر بیمارستان           کارکنان داشته باشد. در حال حاضر افزایش عفونت        
ا ها از طری  فوتوکاتالیتیک کردن فهیهلهتهرههای ههپها به             سازی فیلتراسیون هوا جهت کاهش تراکم میکروارگانیسم عملکرد فیلتر هپا و ارائه روش بهینه  

 باشد. اکسیدتیتانیوم می دی

ور شهدن   های گالوانیزه ساخته شد. فیلترهای فوتوکاتالیتیک با غوطه     بستر تست توسط نرم افزار سالیدورک طراحی و با استفاده از ورق           :  ها  مواد و روش  

سیلیوم مورد سنجش قهرار   های اپیدرمیدیس، سوبتیلیس، آسپرژیلوس و پنی تهیه گردید. در این مطالعه میکروارگانیسم  2TiO%  0% و    3در سوسپانسیون   
به داخهل     psi63-3 تهیه شد و توسط نبوالیزر با فشار  CFU/ml 363ها با غلظت  و باکتری CFU/ml 163ها با غلظت  گرفتند. سوسپانسیون قارچ 

با کارایی فیلتر هپا در سه بهازه   UVCبستر تست اسپری گردید. کارایی فیلترهای فوتوکاتالیتیک با دو بارگذاری کم و زیاد در حالت تابش و عدم تابش                
 اکسیدتیتانیوم بررسی شد. دقیقه مقایسه گردید. در پایان تأثیر میزان بارگذاری دی 633و  03، 13زمانی 

در حالت تابهش    سیلیوم  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد تراکم هر چهار نوع میکروارگانیسم اپیدرمیدیس، سوبتیلیس، آسپرژیلوس و پنی               :  ها  يافته

UVCنسبت به عدم تابش هپا، فیلترهای فوتوکاتالیتیک با بارگذاری کم و زیاد،  به سطح فیلترUVC          .در در هر سه بازه زمانی کاهش یافهتهه اسهت

( عملکرد بهتری در کاهش مهیهزان      UVC+  2TiOاکسیداسیون فوتوکاتالیستی )   ها مؤثر بوده است.  در کاهش میکروارگانیسم  UVCنتیجه تابش   
ها در دو نوع بارگهذاری   ( دارد. از نظر آماری تفاوت معناداری در کاهش میکروارگانیسم  به تنهایی  UVCتابش ها نسبت به فوتولیز ) نفوذ میکروارگانیسم 

.(< p 3332مشاهده نشد )

هر چنهد تهأثهیهر       شود.   های نفوذی می به سطح فیلتر هپا و همچنین فیلترهای فوتوکاتالیتیک سبب کاهش میکروارگانیسم  UVCتابش    : گيري  نتيجه

اکسهیهداسهیهون        UVCهای فوتوکاتالیتیک و تابش )   گذاری استفاده همزمان از فیلترها اثر مثبتی دارد اما تأثیر     فوتولیز در کاهش تراکم میکروارگانیسم    
تهوانهد در        می 2TiO فوتوکاتالیتیک کردن فیلتر هپا با مقدار مناسبتر است.  ها بیشتر و قابل توجه فوتوکاتالیستی( در کاهش میزان نفوذ میکروارگانیسم 

کاههش  ها و رسیدن به هد  افزایش کارایی فیلترهای هپا سودمند باشد در حالی که افزایش بارگذاری بیش از حد تأثیر زیادی در             کاهش میکروارگانیسم 
 ها ندارد. تراکم میکروارگانیسم

UVC، میکروارگانیسم، 2TiOفیلتر هپا، اکسیداسیون فوتوکاتالیستی،  کلمات کليدي:

http://10ohs.gums.ac.ir/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-10-606-1&slc_lang=fa&sid=1
mailto:t.mousavi67@gmail.com
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A-10-275-1 

 شيميایی صنعت شبيه سازي عددي پخش و پراكنش بنزن در یک

 
 4، يداهلل محرابي3، محمدجواد جعفري3، منصور رضازاده آذري*2، خسرو اشرفي1مجيد بياتيان

 مهندسي بهداشت حرفه اي، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي   PhDدانشجوي -1

 kh.ashrafi@ut.ac.irدانشيار، گروه مهندسي محيط زيست، دانشکده محيط زيست، دانشگاه تهران، )نويسنده مسؤول( -* 2

 استاد، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي -3

 استاد، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي -4

 

  چكيده

دل     زمينه و هدف   ضر م حا حال  ه      : در  را ن یک  ه عنوا ریاضی ب ده های  ا آالین ن ب رکنا ش کا پای رای  ر ب ت کا عالی ف د      ها در  یههی مههانههنهه ها

های شغلهی   پایش ها در محدوده وسیعی از سناریوها مورد استفاده قرار گیرند و نیاز به بینی توانند برای ایجاد پیش  ها می   اند. مدل    طراحی فرآیند مطرح شده   
پردازد و با استهفهاده از      ( به بررسی و توصیف رفتار سیاالت در شرایط مختلف می  CFDدر ارزیابی مواجهه را کاهش دهند. دینامیک سیاالت محاسباتی )           

تواند با سازی شده طب  این روش می  های مدل   های مختلف مورد مطالعه قرار داد. غلظت         های هوا را در محیط      توان رفتار سیاالت از جمله آالینده       آن می 
ههای     بینی میدان توان تجزیه و تحلیل سه بعدی انجام داده و برای پیش         زمان برای برآوردهای مواجهه ترکیب شوند. با این روش می            -اطالعات فعالیت 

   سرعت، دما و غلظت از آن بهره جست.

ه      ها  مواد و روش   شبی ت  عه مقطعی فوق جه ه       : مطال ن ب ز ش بن راکن پ ش و  د              سازی پخ حهه یههک وا زا در  سرطههانهه ن یک ماده  عنوا

–Moninشیمیایی که در آن نشتی بنزن وجود داشت، انجام گردید. جهت تعیین پایداری اتمسفری سرعت اصطکاکی، دمای پتانسیلی و در نهایت طهول                    

Obukhov  افزارهای  محاسبه شد. از نرمGambit ،Fluent  وCFD Post  گر استفاده شد.  گر، پردازشگر و پس پردازش عنوان پیش پردازش به ترتیب به
های جانبی و سقف و سهایهر مهرزهها        جهت دیوارهSymmetry جهت خروجی،  Out Flowبرای ورودی و منابع آلودگی،  Inlet Velocityشرایط مرزی  

Wall       در نظر گرفته شد. معادالت حاکم برای شبیه سازی، معادله بقای جرم، ممانتوم، انرژی و گونه و برای شرایط توربوالنسی معادلهk-ε        انهتهخهاب
  های میدانی غلظت، دما و سرعت جریان هوا در نقاط مختلف دامنه محاسباتی صورت پذیرفت. گیری گردید. جهت اعتباربخشی مدل اندازه

شهبهکهه،       1160301ها چندین شبکه مورد بررسی قرار گرفت که در دامنه محاسباتی با    برای بررسی مستقل بودن نتایج بدست آمده از شبکه  :ها  يافته

، 60232،   333630  ،33620به ترتیب    εو  Kها بودند. مقادیر سرعت اصطکاکی، دمای پتانسیلی، طول مونین ابوخف،   نتایج مستقل از تعداد و ابعاد شبکه   
های میدانی ندارد. بنابرایهن    گیری سازی تفاوت معناداری با نتایج اندازه دست آمد. نتایج اعتبار بخشی نشان داد که نتایج شبیه  به 13360 ×63-2و  333100

سهازی     توان با تغییر در ورودی های مدل چگونگی پخش و پراکنش بنزن را شبیه برای سناریوهای مختلف و شرایط متفاوت اتمسفری در طول سال می          
 .دست آمده اقدامات الزم جهت کنترل مواجهه کارکنان را انجام داد نمود و با استفاده از نتایج به

ی    نتيجه گيري  ت م های ز           : در ن ا ستفاده  ا ا جهه ب ن موا زا سی می رر ت در ب ن گف توان اثر پارامترهای متفاوتی مانند اثرات جزئهیهات    می CFDتوا

 موقعیت منبع، چگونگی انتشار از منبع و حرکت کارکنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

 

 دینامیک سیاالت محاسباتی، بنزن، شبیه سازی، اعتبار بخشی: هاي کليدي واژه
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A-10-304-1 

 تلفيق سيستم تهویه و تغييرات جانمایی: راهكار مؤثر كنترل آالینده هاي الكتروليز روي

 

 *،3، فرشيد قرباني شهنا2، عبدالرحمان بهرامي1مجيد اکبري

اي، قطب علمي بهداشت حرفه اي و مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، دانشجوي کارشناسي ارشد، مهندسي بهداشت حرفه- 1

 همدان، ايران.

 ان، همدان، ايران.داستاد، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، قطب علمي بهداشت حرفه اي و مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي هم- 2

شگاه علوم پزشکي )نويسنده مسئول( دانشيار، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، قطب علمي بهداشت حرفه اي و مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشکده بهداشت، دان-* 3

 fghorbani@umsha.ac.ir همدان، همدان، ايران.

 

 چكيده

ه  و هدف:  زمينه ت. ب س شده ا ر  راب ن ب دی چن ن  را ی ا ر در  خی سال ا د  چن د روی در  تولی ت  ر     ظرفی شهها انههتهه ت،  ع صن ن  ی عه ا س تو ت  زا موا

ایهن     سهت.  آالینده های مرتبط با فرآیند الکترولیز افزایش یافته است. یکی از روش های مؤثر کنترل انتشار آالینده های هوا، سیستم تهویه موضعهی ا                      
نهجهام   مکشی اصالح شده جهت کنترل آالینده های منتشره از واحد الکترولیز صنایع روی ا-منظور طراحی، اجرا و ارزیابی سیستم تهویه دمشی مطالعه به 
 شده است.

زینههه در                       مواد و روش ها:     ی ه ًا ب ریب ق ت ر و  ذی پ ن  ت امکا را غیی ت ه،  هوی ت م  ست سی ر  هت جرای هرچه ب حی و ا ت طرا عه جه ن مطال ی در ا

منظور اثربخشی بهتر سیستم تهویه دمشی و مکشی در کنترل میست های اسیدی، تغییرات و اصهالحهاتهی در         فرآیند و چیدمان تجهیزات انجام شد. به  
های اسید  انجام شد. قبل و پس از اجرای این سیستم، تراکم آالینده  ACGIHهای دمنده نسبت به طرح استاندارد پیشنهادی          میزان دبی، چیدمان نازل   

 های استاندارد اندازه گیری و بازده سیستم اجرا شده در کهاههش بهار      سولفوریک، سرب و روی در هوای استنشاقی، محیطی و منبع آلودگی مطاب  روش   
 منظور میزان تطبی  با مقادیر طراحی شده مورد سنجش قرار گرفت. آلودگی تعیین شد. پارامترهای سیستم تهویه نیز به

سل   يافته ها:   رو ئ ت آ ه          غلظ ن ب را رگ سی کا تنف سیک در منطقه  تورا فوریک  سول د  سی حدود      های ا سط   6363  ±   330بهرابهر )        1طور متو

گهرم     میلی 3366 ± 3332گرم بر مترمکعب( حد مجاز مواجهه کشوری بوده است که با اجرای سیستم تهویه به کمتر از حدود مجاز مواجهه یعنی به   میلی

طور متوسط بلرای       مکشی ب  -ها از منطق  تنفسی کارگران توسط سیستم تهویهدمشی         راندمان جمع آوری آالینده     بر مترمکعب کاهش یافت.    

سرعت جریهان ههوا در داخهل           درصد ب  دست آمد.  /0درصد و برای اسید سولفوریک  08تا  38درصد، برای روی  09تا  /0آالینده سرب،  

 cfm  0213و در سیستم دمنده    cfm  26000و هوا گذر نهایی مکنده  fpm  2233و در داخل کانال سیستم دمنده  fpm 0333کانال سیستم مکنده  
و در داخل کانال  0330تا  fpm  2032طراحی شد. نتایج اندازه گیری پارامترهای عملیاتی نشان داد سرعت در داخل کانال های مکشی به طور متوسط           

 است. cfm0303و در کانال دمشی  cfm30113طور متوسط  و هوا گذر نهایی در کانال مکشی به 2363تا  fpm 2303دمشی 

شی   گيري:   نتيجه ه دم هوی ت م  ست سی د  ن دا شا ده ن ت آم س ه د ج ب ی ا مکشی اصالح شده مطاب  محدودیت های واحد الکترولیز، بازده مناسبهی  -نت

کنند، الگوی مناسهبهی جهههت        های کنترلی مناسب فعالیت می صنعت مشابه در کشور بدون سیستم 03در کنترل آالینده ها دارد. با توجه به آنکه حدود            
 حفظ سالمت شاغلین، محیط زیست و ابنیه و تجهیزات باشد.

ه، آلودگی هوا کلمات کليدي: هوی ت ز،  رولی الکت فوریک،  سول د  سی  روی، ا
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شغلی با  جایگزینی كميت دما با تابندگی طيفی مؤثر براي اندازه گيري ميزان مواجهه

 پرتوهاي مادون قرمز

 

2، شهال اصالحي، *1فرامرز مجيدي
 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي زنجان ، گروه مهندسي بهداشت حرفه)نويسنده مسئول( دانشيار -*1
fma@zums.ac.ir 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي زنجان کارشناس، گروه مهندسي بهداشت حرفه -2
 

 چكيده

شود، سبب آسیب بهه   که به گرما تبدیل می نانومتر به چشم و جذب آن 6033تا  213تابش امواج الکترومغناطیس در محدوده طول موج  :زمينه و هدف 

وزه توانند این خطر را برای کارگهران ایهجهاد کهنهنهد. امهر               ها، به علت داشتن اجسام داغ، می گری ها و شیشه گری  شود. صنایعی مانند ریخته      شبکیه می 
ACGIH   هایی، حدود مجاز مواجهه چشم با پرتوهای     در دستورالعملIR     ،را ارائه داده است که با کمیت تابندگی طیفی مؤثر، بهر حسهب.sr2W/m 
تجاری مهوجهود   گیری این پرتوها الزم باشد، زیرا اوالً رادیو مترهای  تر اندازه های ساده رسد که مطالعه برای روش    شود. در حال حاضر به نظر می         بیان می 

تهابهع      های وزنی ای بوده و ثانیًا پیش بینی صدمه گرمایی به شبکیه، نیاز به محاسبه انتگرال           فاقد طیف طول موجی مورد نظر کارشناسان بهداشت حرفه        
، کمیت ساده دمای مجاز جایگزین کمیت پیچیده تهابهنهدگهی       IRخطر را دارد، بنابراین در این مطالعه برای تعیین مجاز بودن مواجهه چشم با پرتوهای    

 طیفی مؤثر مجاز شده است.

گیری از تابندگی طیفی، با در نظر گرفتن تابع خطر شبکیه یعنهی   ابتدا با نوشتن یک کد کامپیوتری تابندگی طیفی مؤثر توسط انتگرال   :ها  مواد و روش  

R(λ)  مدل  (شود؛ اما از آنجا که دامنه اندازه گیری رادیو متر مورد استفاده  نانومتر محاسبه می 6033-213در محدود طول موجHagner  (      از نهظهر
ها در کد کامپیوتری نیز همان مقدار باشد که به توان نتایج اندازه گیری و کد را در شهرایهط      باشد، باید حدود انتگرال نانومتر می 6623تا  333طول موج   

/W( بجای تابنهدگهی مهجهاز )          OCدر کد کامپیوتری، دمایی بنام دمای مجاز )  ACGIHبرابر مقایسه کرد. در مرحله بعد با اعمال مقادیر حد مجاز  

.sr2mشود. ( محاسبه می 

دهند که تواف  بسیار خهوبهی بهیهن        ها با کد کامپیوتری نشان می ها و محاسبه تابندگی آن مقایسه نتایج حاصل از اندازه گیری تابندگی المپ         :ها  يافته

معادل تابهنهدگهی     OC6323رادیان دمای مجاز  633ها بر قرار است. همچنین با استفاده از کد کامپیوتری، برای منبع مادون قرمزی به قطر ظاهری             آن
 ثانیه است. 3233شود که زمان مواجهه مجاز شبکیه نیز در این حالت  می 2srW/m63طیفی مؤثر 

های طهول     ها با بازه به دالیل محدودیت بازه طول موجی رادیومترهای مادون قرمز تجاری موجود و نیز عدم تطاب  بازه طول موجی آن                   :گيري  نتيجه

تر بودن مفهوم یکاهای اندازه گیری بکار رفته جهت تعیین مقادیر حد مجاز مواجهههه       و همچنین به دلیل پیچیده      ACGIHموجی پیشنهاد شده توسط     
توان این کد محاسباتی را به عنوان جایگزینی برای پایش پرتوهای مادون قرمهز در     نسبت به یکای ساده دما، می       IRشبکیه چشم کارگران با پرتوهای      

 هایی که منابع گرمایی با دمای باال دارند، به کار برد. کارخانجات و کارگاه

 

 پرتو مادون قرمز، تابندگی طیفی مؤثر، قانون تابش جسم سیاه پالنگ، صدمه گرمایی شبکیه چشم کلمات کليدي:
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هاي ایستگاه گيرنده/  سازي چگالی توان امواج الكترومغناطيس رادیو فركانس در اطراف آنتن شبيه

 فرستنده پایه

 

 4، راضيه ديواني4، مهران پورحسين*3، مهرداد حلمي کهنه شهري2، مهرداد ساويز1پروين نصيري

 ايران تهران، اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، استاد، گروه بهداشت حرفه-1

 دانشيار، دانشکده مهندسي پزشکي، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، ايران-2

ايران،  تهران، اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، )نويسنده مسئول( کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه-* 3

m.hk680925@yahoo.com  

 ايران تهران، اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه- 4

 

 چكيده

های عمومی در مهورد   ( در مناط  مسکونی نگرانی GSMهای سیستم جهانی برای موبایل )        با افزایش استفاده از آنتن      : زمينه و هدف  

ج ها بر روی سالمت انسان نیز افزایش پیدا کرد. لذا اندازه گیری میزان مواجهه با اموا اثرات امواج الکترومغناطیس تابیده شده از این آنتن
سازی و یها       صورت شبیه تواند به ها با توجه به نیاز می گیری ها با حدود مجاز مواجهه امری ضروری است. اندازه         تابیده شده و مقایسه آن    

های تابشهی   سازی برای برآورد میدان  گیری و شبیه    هد  از این کار بررسی تطبیقی نتایج دو روش اندازه         توسط طیف سنجی انجام شود.       
 از این نوع منابع و مقایسه نتایج با حدود مجاز مواجهه است.

( به دو روش انهجهام    GSM1800و  GSM900) BTSدر این مطالعه اندازه گیری امواج تابیده شده از دو آنتن : ها مواد و روش 

 Spectrumهای نیم مترمربعی در اطرا  دو آنتن انجام گرفت. برای طیهف سهنهجهی از دسهتهگهاه                    ها در شبکه    گیری  شد. اندازه  

Analyzer افزار  سازی چگالی توان از نرم ها و شبیه سازی آنتن و برای مدلCST Microwave STUDIO         استفاده شهد. در
 .بین دو روش مقایسه گردید  Surferافزار  تراز به دست آمده توسط نرم نهایت نتایج حاصل از اندازه گیری با استفاده از خطوط هم

تر از حدود مجاز مواجهه شغلی بودنهد. ولهی در         سازی تمامی مقادیر چگالی توان بسیار پایین بعد از انجام اندازه گیری و شبیه    :  ها  يافته

 ها این مقادیر از حدود مجاز مواجهه محیطی بیشتر به دست آمدند. برخی ایستگاه

درصهد و در ایسهتهگهاه              GSM900  63سازی در ایسهتهگهاه         های انجام شده خطای شبیه     گیری  با توجه به اندازه   :  گيري  نتيجه

GSM1800  1  تراز نیز نشان گر الگوی مشابه انتشار بین دو روش انهدازه       های خطوط هم درصد به دست آمد. نتایج حاصل از نقشه
 سازی است. گیری و شبیه

 

 سازی، چگالی توان، حدود مجاز مواجه  ، شبی BTSآنتن : هاي کليدي واژه



34  

 

A-10-193-1 

Preconditioning with normobaric hyperoxia provides protection against noise induced hearing 

loss in the rat 
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1* -PhD, Department of Occupational Health engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University. 
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2 -PhD, Department of Environmental and Occupational Health Engineering, School of Health, Mashhad University of Medical sciences. 

3 -MS, Department of Occupational Health engineering, Faculty of Health sciences, Lorestan University of medical sciences. 

4 -PhD, Department of Audiology, School of Rehabilitation sciences, Iran University of medical sciences. 

 

ABSTRACT 

Background : noise induced hear ing loss, par ticular ly in its occupational form, is one of the 

hearing disorders that affects many people worldwide. Results from the experimental studies suggest 

that preconditioning with several agents will effectively prevent the development of noise induced 

hearing loss. This study aims to further investigate the preventive effects of normobaric hyperoxia 

preconditioning on the noise induced hearing impairment in the rats. 

Materials & Methods : 4 groups of male Wistar  rats were exposed to pure oxygen alone; noise 

alone, or oxygen+ noise for 6 h/d, 5d/w, 4w.One group served as the control and received neither 

noise nor oxygen. Animals in the noise groups were exposed to a high pass white noise of 100dB SPL 

cantered at 8 KHz. The preconditioning protocol was based on inhalation of pure normobaric oxygen 

(95%) for 3 h or 1h in a special chamber prior to noise exposure. Auditory brainstem response (ABR) 

at frequencies of  4, 6,8,12, 16 kHz and Distortion product otoacoustic emissions (DPOAE) input/

output functions (I/O function) at frequencies of 4, 6, 8,10kHz were employed to assess the level of 

hearing impairment among the subjects before the beginning of exposure and 4 weeks post exposures. 

Results : The results revealed that preconditioning of the rats with 3 hours of normobar ic hy-

peroxia will contribute to a significant reduction in ABR threshold shifts and improved amplitudes of 

DPOAE I/O function (p<0.001).  The 1 hour preconditioning, however, did not end in any remarkable 

improvements in ABR and DPOAE I/O test results. DPOAE I/O amplitudes and ABR threshold shifts 

remained constant during and after the exposure in the control group (p>0.05). 

Conclusions : It is implied that normobar ic hyperoxia preconditioning exer ts its protective ef-

fects through maximizing antioxidant enzymes activities and promoting tolerance against noise in-

duced ischemia and hypoxia within the cochlea. Therefore the application of normobaric hyperoxia 

preconditioning along with other conventional protective strategies could be considered as a solution 

in the fight against the development of NIHL. 

Key words: Normobar ic hyperoxia, Noise induced hear ing loss, ABR, DPOAE, Rat  
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A-10-187-1 
 هاي بانک گيري شده و تخمينی در محيط اي شاخص زمان بازآوایی اندازه بررسی مقایسه

 

 4، مسعود شفيعي مطلق3، محسن علي آبادي2* ,، رستم گلمحمدي1تريفه نظامي

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان دانشجوي کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه -1

 اي، دانشگاه علوم پزشکي همدان اي، قطب علمي آموزشي مهندسي بهداشت حرفه )نويسنده مسئول( استاد گروه مهندسي بهداشت حرفه-*2

golmohamadi@umsha.ac.ir 

 اي، دانشگاه علوم پزشکي همدان اي، قطب علمي آموزشي مهندسي بهداشت حرفه استاديار گروه مهندسي بهداشت حرفه-3

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت حرفه- 4

  

 چكيده

رد.    زمينه و هدف  دا رد  رب سته کا ضاهای ب ستیکی ف ت آکو ی کیفی رزیاب ا ی  را هم ب ر م عیا ن یک م ه عنوا ی ب ی زآوا ا ن ب زما  :

شده  ها و همچنین برآورد زمان بازآوایی از طری  روابط تجربی ارائه گیری زمان بازآوایی در محیط کاری بانک هد  از مطالعه حاضر اندازه
 باشد. ها می و مقایسه نتایج حاصل جهت پیشنهاد روابط بهینه تخمین زمان بازآوایی در بانک

ی ها مواد و روش   توصیف عه  ن مطال ی گهیهری زمهان         های دولتی شهر همدان صورت گرفت. انهدازه     شعبه از بانک 63تحلیلی در   : ا

و بهر    BSWAساخت شرکت  VA-Lab توسط دستگاه اندازه گیری زمان بازآوایی ISO  3382-2.2008بازآوایی بر اساس استاندارد 
گیری شده زمان بازآوایی با مقادیر حاصل از تخمین آن با استفاده از روابط تجربی مبنای روش صدای منقطع انجام گرفت. مقادیر اندازه

 مقایسه شد. Pujolle و Sabine ،Eyring ،Millington ،Fitzory ،Arau-Puchadesمشهور 

ر  ها  يافته راب عه ب انک های مورد مطال در ب ی  ی زآوا ا ن ب زما ص  شاخ ر  دا ثانیه تعیین گردید که باالتر از حهد       6330  ±   3321: مق

ها است. نتایج نشان داد همبستگی معنی داری بین مقادیر زمان بازآوایی انهدازه            های اداری متناسب با حجم آن       توصیه شده برای محیط   
گیری شده با مقادیر پیش بینی شده از روابط تجربی وجود ندارد. با تقسیم بندی بانک های مورد مطالعه به دو گروه با ضهرایهب جهذب                 

همبستگی معنی داری با مقادیهر     Pujolleو  Sabin ،Eyring ،Millington ،Pujolleروابط  ،333صوت کلی پایین تر و باالتر از  
 گیری دارد. مقادیر اندازهترین تخمین را در مقایسه با  قابل قبول  Sabineشده توسط  رابطه ارائه اندازه گیری داشت و

ی می              گيري  نتيجه ی زآوا ا ن ب زما ن  خمی ت ی  جرب ت ط  رواب ز  ا ده  ستفا د نمود که در ا ئی ا ت ج  ر      : نتای حاکم ب ت  روضا ست مف ای ب

توان با در نظر گرفتهن   رابطه جهت استفاده متناسب با نوع شرایط آکوستیکی محیط توسط متخصصین آکوستیک در نظر گرفته شود. می                 
 های بانک با اعتبار قابل قبول استفاده نمود. جهت تخمین و ارزیابی آکوستیکی محیط Sabineمفروضات، از رابطه کالسیک 

 

 آسایش صوتی، زمان بازآوایی، محیط بانک، ضریب جذب صوت :هاي کليدي واژه
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A-10-154-1 

 براي بررسی اثر دماي هوا بر ميكرومحيط اطراف بدن انسان CFDاستفاده از 

 

 ، *4، نورالدين قراري 3، خسرو اشرفي2، منصور رضازاده آذري1محمد جواد جعفري 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي استاد، گروه مهندسي بهداشت حرفه -1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي استاد، گروه مهندسي بهداشت حرفه- 2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي دانشيار، گروه مهندسي بهداشت حرفه- 3

اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  )نويسنده مسئول( دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت حرفه-* 4

n.gharari@sbmu.ac.ir 
 

 چكيده

ن می                زمينه و هدف   ن هوا در آ جریا ت که  س شده ا حاطه  حیطی ا سط میکروم تو ن  سا ان دن  ز      : اطرا  ب ا ت  د متفاو وان ت

های داخل را تغییر دهد. بطهوریهکهه فهههم رفهتهار جهریهان                  تواند الگوی جریان در محیط بقیه فضای اطرا  باشد و این جریان هوا می      
ها، کیفیت هوای داخل و آسایش حرارتی ساکنهان   های اطرا  بدن برای الزامات تهویه اتاق، کاهش ریسک مواجهه با آالینده            میکرومحیط

تواند به کنتهرل   باشد که فهم بهتر آن می ساختمان مهم است. یکی از فاکتورهای تأثیر گذار روی این جریان، دمای محیط اطرا  بدن می            
 های اطرا  انسان کمک کند. جریان در میکرومحیط

)ها مواد و روش ق  تا ا ختلف  ر دماهای م ث ا سی  رر رای ب عه ب ن مطال ی در ا های جریان در  گراد( روی ویژگی درجه سانتی 31تا  61: 

اعتباربهخهشهی     CFD( استفاده شده است. ابتدا مدل   CFDبعدی دینامیک سیاالت محاسباتی )  اطرا  یک فرد نشسته از یک برنامه سه 

 .شده و سپس مدل اعتباربخشی شده برای پیش بینی جریان در شرایط دمایی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

ده                       ها  يافته ش توصیه  ی  حدوده دمای ت. در م س ده ا ش ش  زار ق گ تا ا دن و  ت و دمای هوا در اطرا  ب سرع ن  دا ج می : نتای

ASHRAE   های داخل با کاهش دمای اتاق، به دلیل افزایش اختال  دما بین سطح بدن انسان و هوای اتهاق، سهرعهت          برای محیط
رسد. کاهش دمای اتاق منجهر    یابد و در ناحیه باالی سر به بیشترین مقدار خود می      های اطرا  بدن افزایش می      جریان هوا در میکرومحیط   
یابد اختال  دمای بین پوست و اتاق افزایش  وجود به دلیل اینکه دمای پوست به آهستگی کاهش می شود. بااین به کاهش دمای پوست می

تر  یابد؛ اما در دماهای پایین یابد. در دماهای مختلف اتاق، گرادیان دمایی در مناط  اطرا  سر بزرگ بوده و در مناط  باالتر کاهش می می
در مقایسه، متوسط ضخامت کنتورهای دما در بهاالی سهر انسهان            باشد.   این گرادیان بیشتر بوده و منطقه تحت پوشش آن نیز بیشتر می           

 باشد. تر از کنتورهای سرعت می تر و متقارن کوچک

توجهی می : دمای هوا بهگيري نتيجه قابل  ژگی طور  د وی وان ط ت حی ن در میکروم جریا دن  های کمی و کیفی  های اطرا  ب

 را تغییر دهد.

) هاي کليدي: واژه ی  ت سبا حا سیاالت م  (، میکرومحیط، کیفیت هوای داخلCFDدینامیک 
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A-10-300-1 

 توليدي در كشور چراغ خودروچندین بررسی خيرگی آزاردهنده 

 

 4، سميه فرهنگ دهقان4، ميالد عباسي3، سيد ابوالفضل ذاکريان2*، روح اله حاجي زاده1احمد مهري

 اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايالم کارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه -1

 roohalahhajizade@gmail.comنويسنده مسئول( اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تربيت مدرس ) دانشجوي دکتري مهندسي بهداشت حرفه -*2

 szakerian@gmail.comدانشيار، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران  -3

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران انشجوي دکتري مهندسي بهداشت حرفه -4 

 چكيده:

ت        مقدمه:  ر ساف ز م ا ش کمی  خ ها ب تن ینکه  ا ا وجود  ی ب ت م ب صور ش قلیه در  یل ن سا سط و تو دود       ها  حهه رد امهها  درصهد کهل        03گی

هنگام خیهرگهی نهاشهی از چهراغ             ای در شب   دهد. یکی از عوامل تأثیر گذار در ارتباط با حوادث جاده             های جدی ناشی از رانندگی در شب رخ می          آسیب
یهن  های دو الین )دو طرفه( باعث آزردگی، عدم آسایش و راحتی، استرس و خستگی ذهنی در رانندگهان ال      باشد. خیرگی آزاردهنده در جاده    خودروها می 
پرفهروش   تواند در ایجاد حوادث رانندگی مؤثر باشد؛ بنابراین هد  از مطالعه حاضر بررسی میزان خیرگی آزاردهنده چندین خودرو                  گردد؛ که می    مقابل می 

 باشد. در کشور ایران می

ده روش کار:  ردهن زا رگی آ خی ن  زا ش می ژوه پ ن  ی ا  در ا صب دل  د م ی را پ ر  رکیلومت خودروهای صف ، سهمهنهد    131SL، پراید مدل GTXی 

کاندال بر مترمربع )هوای گرگ ومیش( و ههمهچهنهیهن در               23متری و در درخشندگی زمینه  633تا  2، مگان و پژو پارس در فواصل 032سورن، پژو  
و از طری  مقیاس ذهنی دی بور سطهح    schmidth-clausen and binderکاندال بر مترمربع )نیمه شب( با استفاده از مدل  6درخشندگی زمینه  

 خیرگی آزاردهنده تخمین داده شد.

سههی در                       ها:   يافته رر خودروهای مورد بهه تمامی  شده در  یاد صل  ده در فوا ردهن زا رگی آ خی ن  زا ور، می ی دی ب س ذهن ه مقیا توجه ب ا  ب

باشد. در درخشندگی زمینهه    متغیر می 232تا  230و در حالت نور پایین بین  0332تا  6301کاندال بر مترمربع بین  23حالت نور باال و در درخشندگی زمینه  
بود. در حالت نور باال، با کهاههش       2310تا  6320و در حالت نور پایین بین  3301تا  3306کاندال بر متر، میزان خیرگی آزاردهنده در حالت نور باال بین  6

 03یابد. در حالت نور پایین تا فاصله   متری میانگین سطح خیرگی ناتوان کننده این خودروها به تدریج افزایش می 33فاصله بین خودروها تا فاصله حدود       
بین خط دید و چراغ خودروها سطح خیرگهی   2332تا  6362گونه خیرگی آزاردهنده ثبت نشد. همچنین در حالت نور باال در زاویه  متری بین خودروها هیچ 

درجهه سهطهح خهیهرگهی              3330تا  3311سطح خیرگی آزاردهنده کاهش یافت. در حالت نور پایین در زاویه  3330تا  2332آزاردهنده افزایش و از زاویه  
 آزاردهنده تقریباً یکسان بود.

ن می    نتايج:    شا عه ن خودروهای مورد مطال غ  چرا شده در  جاد  ی رگی ا خی ن  زا صههل       می تمامی فههوا اال در  ت نور ب حال د که در   633ده

توان با ارائه راهکارهایی ههمهچهون       گردد؛ بنابراین می متری خیرگی آزاردهنده ایجاد می 03متری بین خودروها و در حالت نور پایین در فواصل کمتر از       
و ای )افزایش زاویه بین خهط دیهد           ای یا تعریض هر الین جاده ای )افزایش درخشندگی زمینه(، جداسازی الین های جاده          ایجاد سیستم روشنایی جاده   

 چراغ خودروها( و افزایش فاصله جانبی بین خودروها، خیرگی را به طور چشمگیری کاهش داد.

 خیرگی آزاردهنده، چراغ خودرو، مقیاس ذهنی دی بور، مدل اشمیت کلمات کلیدی:
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A-10-484-1 

 بررسی زمان واكنش جهت تعيين نقطه برش تراز فشار صوت
 

2، اکبر حسن زاده0، سمیرا برکات2*، نازنین احمدی3، سیامک پورعبدیان6فرهاد فروهر
 

 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه -6

 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه -3

ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ) نویسنده مسئول(  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه -2*

nazanin_ahmadi39@yahoo.com 

 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران کارشناس ارشد بهداشت حرفه- 0

 کارشناس ارشد آمار ریستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران- 2

 

 چكيده

ت کههه            زمينه و هدف:    س ی ا خل دا ش  ی در گو رژی صوت ان ت  را ث ا ز  ا م  ستقی جه م صدا یک نتی ز  ا شی  ی نا ی شنوا ختالالت  ا

تواند اثرات غیر شنوایی مخربی داشته باشد. صدا ممکن است اثرات خود را به صورت مستقیهم از        عالوه بر اثر بر روی سیستم شنوایی می       
طری  فعل و انفعاالت سیناپسی یا به صورت غیرمستقیم از طری  عاطفی، شناختی و ادراک اعمال کند. هد  از مطالعه حاضهر بهررسهی                

 زمان واکنش جهت تعیین نقطه برش تراز فشار صوت بود.

) ها: مواد و روش  ی  الین ی ب زمای ر آ ع کا ز نو ا عه  ن مطال ی ( بود که به منظور بررسی اثرات صدا  Before after clinical trialا

مرد( از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور از مهنهبهع          1زن و     1نفر )    63بر عملکرد شناختی    
" Reaction Timer" بل و سنجش زمان واکنش با دستگهاه     دسی 12و  12332صوتی با فرکانس مشخص شده در تراز فشار صوت  

 استفاده شد. 33نسخه  SPSSها از  برای اندازه گیری عملکرد شناختی انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده

ت    ها:   يافته ر صو شا ز ف را ت عمال  ا ا بل منجر به افزایش میانهگهیهن     دسی 12بل در مقایسه با قبل از اعمال تراز فشار صوت  دسی 12ب

 12و سهپهس        32بل به  دسی 12ها و صداها به صورت معناداری شد. همچنین با افزایش تراز فشار صوت از              زمان واکنش انتخابی رنگ   
 ( داشت.p > 33336بل میانگین زمان واکنش نیز افزایش معناداری ) دسی

ت  گيري:   نتيجه ر صو شا ز ف را ت ی،  ی شنوا م  ست سی ر  صدا ب ت  را ث ا ث  ح بل به عنوان نقطه برش معرفی شده اسهت.     دسی 12در ب

تهوان تهراز فشهار         بل نمی دسی 12و  32بل عالوه بر تراز فشار صوت  دسی 12و  32، 12در مطالعه حاضر با بررسی سه تراز فشار صوت  
که بحث زمان واکنش مطرح است و صدا  بل را تراز ایمنی برای اثرات غیر شنوایی صدا در نظر گرفت؛ بنابراین در مشاغلی دسی 12صوت  

العمل افراد، در    بل به باال بر روی میزان عکس دسی 12بل کنترل شده است اما با توجه به تأثیرات صدا از  دسی 12محیط هر چند در تراز  
 ای صورت گیرد. کنترل صدا بایستی توجه ویژه

ی کلمات کليدي: ی شنوا ش،  ن واکن زما ی،  خت شنا ت، عملکرد  ر صو شا ز ف را  ت
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A-10-111-1

هاي  یخ( و جليقه خنک كننده تغيير فاز )پارافينی( بر روي شاخص ارزیابی جليقه خنک كننده ایرانی )ژل

كارگران در شرایط گرم و مرطوب عسلویه استرین فيزیولوژیكی

3، ناصرجمشیدی2، بهنام حق شناس*1حبیب اهلل دهقان

 ha_dehghan@hlth.mui.ac.ir، ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران )نویسنده مسئول( گروه مهندسی بهداشت حرف  -*9

 رانای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ای عضو کمیت  تحقیقات دانشجویی و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرف  -2

 دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران -8

چكيده

های کاری گرم، کاهش سطح استرس حرارتی کارگران  : جهت پیشگیری از استرس گرمایی و حفظ کارایی افراد در محیطزمينه و هدف

در شرایط    فیزیولوژیکیامری ضروری است؛ هد  این مطالعه بررسی مقایسه تأثیر دو نوع جلیقه خنک کننده بر روی شاخص استرین                     
گرم و مرطوب عسلویه بود.

خلهها مواد و روش  دا ی و م عه مقطع ن مطال ی ز  : ا ا ر روی  های خنک    نفر با جلیقه خنک کننده ایرانی حاوی بسته         23نفر )   03ای ب

نفر فاقد جلیقه ( از کارگران با سطح فعالیت جسمانی و لباس  23نفر با جلیقه خنک کننده تغییر فازی پارافینی و  23کننده زل یخ اسپادانا، 
انجام شد. ضربان قلب،      6202درصد در تابستان      02گراد و رطوبت نسبی       درجه سانتی   03یکسان در منطقه عسلویه با میانگین دمایی         

ها و در گروه شاهد اندازه گیری گردید  دقیقه در هنگام استفاده از جلیقه       633به مدت     WBGTدمای دهانی، میزان تعری  و شاخص       
 پرسشنامه ارزیابی راحتی جلیقه نیز تکمیل شد.

نها:   يافته به دست آمد میانگین ضربان قلب در گروه استفاده کننده از جلیقه       C°23312برای هر سه گروه  WBGTشاخص  میانگی

 1321،1321، 3321ضربان در دقیقه، میانگین دمای دهانی به ترتیب  3036و  1033، 3132خنک کننده ایرانی و پارافینی و شاهد به ترتیب  
بود. شاخص استرین فیزیولوژیکی در گروه        1363و    3330،  2361به ترتیب     PSIگراد، میانگین شاخص استرین فیزیولوژیکی        درجه سانتی 

(، نمره پرسشنامه راحتی جلیقه     p<33336)  استفاده کننده از جلیقه خنک کننده خارجی و ایرانی در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود.                  
(.p>3332خنک کننده در گروه استفاده کننده از جلیقه خنک کننده پارافینی در مقایسه با جلیقه خنک کننده ایرانی معنی دار نبود )

فتهگيري:    نتيجه ی ژل                 یا ران ی ا ده  خنک کنن جلیقه  ی و  فین را ا پ ده  خنک کنن جلیقه  د که  دا ن  شا عه ن اسپادانا   یخ  های مطال

دقیقه از طری  کاهش دمای دهانی، ضربان قلب و شاخص  03تواند در شرایط گرم و مرطوب عسلویه در فصل تابستان به مدت                 می
استرین فیزیولوژیکی سطح استرس حرارتی کاربران را تا میزان قابل قبول و مناسبی کاهش دهند.

ه کلمات کليدي: سلوی ی، ع ت ر را ح س  ر ست وژیکی، ا زیول فی ن  ری ست ص ا شاخ ا،  ن دا ا سپ ده ا خنک کنن جلیقه 
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A-10-100-1 

معرفی شاخص جدید آنتالپی به عنوان یک شاخص استرس حرارتی در محيط هاي روباز

5، عباسعلي گائيني4، عباس رحيمي فروشاني3، علي اکبر شمسي پور*2، فريده گلبابايي1حميدرضا حيدري

 استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم- 1

  fgolbabaei@sina.tums.ac.ir)نويسنده مسئول( استاد، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، -*2

 دانشيار، گروه اقليم شناسي، دانشکده جغرافيا، دانشگاه تهران- 3

 دانشگاه علوم پزشکي تهراناستاد، گروه آمار حياتي، دانشکده بهداشت، - 4

استاد، گروه فيزيولوژي ورزش، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران -5

 چكيده

س    زمينه و هدف   ر ست ی ا اب ی رز ا روزه  زه       : ام دا ان ر های  رامت ا پ سط  تو ی  ت ر را ح ه      های  ستگا ی سط ا تو ج  ی را شده  ری  ی،    گی سهه شنا های هوا

یهت  دهد، به یهک مهز     های حرارتی قرار می آور استرس در بسیاری از موارد همچون محیط های روباز که تعداد کثیری از شاغلین را در معرض عامل زیان         
ط است. آنتالپی هوا به عنوان یک پارامتر محیطی که در بردارنده دمای هوا، رطوبت نسبی و فشار هواست، با تعیین انهرژی حهرارتهی مهحهیه               تبدیل شده 

رارتهی  رو در این مقاله ضمن معرفی این شاخص به عنوان یک شاخص استرس ح تواند در ارزیابی شرایط گرمایی محیط مورد استفاده قرار گیرد. از این          می
کند. تواند تعیین کننده نقطه ایمن و خطر در صورت استفاده از این شاخص باشد، معرفی می های روباز، حدودی را که می در محیط

دسهتهه پهارامهتهر 2ناحیه اقلیمی در کشور مورد توجه قرار گرفت.   0های مختلف کشور،  منظور کاربرد پذیری این شاخص در اقلیم به   ها: مواد و روش 

( پارامترهای فردی )مقاومت عایقی لباس و میزان   WBGT  ( ،)3گیری شده )دمای هوا، رطوبت نسبی، فشار هوا و   ( پارامترهای محیطی اندازه6شامل: )  

شرایط مختلف تعیین شدند. با استفاده از حدود استاندارد تعیین شهده      6023برای    ( effcWBGT.آنتالپی هوا و ( پارامترهای محاسباتی )2متابولیسم( و ) 
، نقطه برش شاخص آنتالپی تعیین گردید. در نهایت اعتبار سنجی شاخص آنتالهپهی بهر اسهاسROC، و با استفاده از نمودار     WBGTبرای شاخص   

 تعیین شد. WBGTشاخص استرس گرمایی 

ص ها   يافته شاخ ن  را بی ی  خوب ر  ا سی ط ب تبا ر ا ده  ت آم س د ج ب ی ا ( نشان داد و نقطه بهرش    =33162 Kappa value)  WBGTآنتالپی و : نت

 کیلوژول بر کیلوگرم تعیین شد.  30330های حرارتی با استفاده از شاخص آنتالپی برابر  تعیین شده برای شرایط ایمن و خطر بر مبنای ارزیابی استرس

زه         گيري  نتيجه دا ان رهای  رامت ا پ سادگی  ه  توجه ب ا  ه     : ب ب ب س ر منا ا عتب ری، ا خوانی نزدیک نتایج حاصل از ارزیابهی تهوسهط        دست آمده و هم   گی

های  صورت روزانه و گزارش عمومی توسط سازمان هواشناسی در ایستگاه  تر امکان ارزیابی شرایط به      ، و از همه مهم    WBGTشاخص آنتالپی و شاخص     
 های روباز مورد استفاده قرار گیرد. در ارزیابی حرارتی اولیه محیط WBGTعنوان جایگزینی مناسب برای شاخص تواند به مختلف، این شاخص می

آنتالپی، شاخص حرارتی، استرس گرمایی، محیط روباز کليد واژه:

http://10ohs.gums.ac.ir/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-10-100-1&slc_lang=fa&sid=1
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A-10-37-1 

فيلتراسيون نانو ذراتدر  MgO حاوي نانوذرات PANو نانوالياف   PANمقایسه عملكرد نانوالياف 

4حمزه محمدي ،3، مجيد حبيبي محرز،*2، فريده گلبابايي 1فرهنگ دهقان  سميه

 .ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران استادیار، گروه بهداشت حرفه -6

خیابان -رز، خیابان قدسبلوار کشاو -ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. آدرس: تهران  )نویسنده مسئول( استاد، گروه بهداشت حرفه -،*3

fgolbabaei@ tums.ac.irای.  دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت حرفه -پورسینا

 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. دانشجوی دکتری، گروه بهداشت حرفه -2

ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. دانشجوی دکتری، گروه بهداشت حرفه- 0

چكيده

ه   زمينه و هدف:    ی آلودگی هوا، ب ط کنون ی شرا ن در  سیو را فیلت ش  ده رو را در حذ  آالین ش کا ن یک رو ح     عنوا ر رد، مههطهه های هواب

فرآینهدههای    در است. در این میان، فیلترهای نانو لیفی به علت ساختار ساده، قیمت پایین، ساختارهای منفذ دار با نفوذپذیری باال، اندازه کوچک منافذ،           
فیلتر مهدیهای   و  ( PANپلی آکریلونیتریل ) نانولیفی مقایسه عملکرد فیلتر مدیای  اند. این مطالعه با هد          سازی هوا بسیار مورد استقبال قرارگرفته       پاک

PAN( حاوی نانوذرات اکسید منیزیمMgO ).به منظور تصفیه نانو ذرات از هوا شکل گرفت

طور جداگانه در حالل دی متیل فرمامید برای رسهیهدن بهه       به PANو پودر  2:  6با نسبت وزنی  PAN-MgOپودری ترکیب :  ها مواد و روش 

 63آوری کنهنهده:       کیلو ولت، فاصله نازل تا جمع 33درصد وزنی حل شدند. بستر اسپان باند در شرایط الکتروریسی: ولتاژ کاربردی:       61غلظت محلول   
لیتر بر ساعت با نانوالیا  پوشش داده شد. مطالعات مورفولوژی الیا  با استفاده از میکروسکوپ الکتهرونهی روبشهی )         میلی 6متر و نرخ تزری :        سانتی

SEM   ( پس از پوشش دهی با طال انجام گردید. الگوی پراش اشعه ایکس )XRDاز نانوالیا  هیبریدی تهیه شد تا اثباتی بهر حضهور نهانهوذرات )
MgO  در نانوالیاPAN  .عملکرد فیلتراسیون نانوذرات بررسی باشدKCl  63لیتر بر دقیقه متناظر با سرعهت سهطهحهی          63در گذر حجمی هوا 

ISO 29463:2011و    ASTM F2299: 2010 سانتیمتر مربع، با توجه به استانهدارد  31331سانتیمتر بر ثانیه در سطح مقطع فیلتر مدیای      

صورت پذیرفت.

به   PAN-MgOدرصد و برای نانوالیا   26نانومتر و  213321 ± 33362به ترتیب  PAN متوسط قطر و درصد تخلخل برای نانو الیا  : ها  يافته

 633درصد برآورد گردید. پارامترهای فیلتراسیون شامل درصد کارایی، افت فشار و فاکتور کیفیت برای ذرات       06نانومتر و  336321  ±   12321ترتیب  
و   Pa  31333  ،16313به ترتیب شامل% MgO-PANو برای  Pa 331333-1 و Pa 33333 26320به ترتیب شامل % PANنانومتری در مدیای  

1- Pa333361 .تعیین شد

درمجموع، افزودن نانوذرات اکسید منیزیم در نانوالیا  باعث افزایش مقاومت فیلتر در برابر عبور هوا و همچنهیهن افهزایهش کهارایهی:  گيري  نتيجه

PAN/MgOالیا  فیلترمدیای به علت افت فشار ناچیز خود، فاکتور کیفیت باالتری را به دست آورد.   PANحال، نانوالیا      بااینآوری گردید.      جمع

تر بود که همین موضوع باعث افزایش مهقهاومهت     دارای تراکم و فشردگی الیا  بیشتری )تخلخل کمتر( و قطر الیا  کوچک             PANنسبت به مدیای    
هها     ها و فشردگی الیا  بیشهتهر آن     تر بودن قطر آن توان به کوچک را می PAN/MgOآوری بیشتر مدیای   مدیا در برابر عبور هوا شد. کارایی جمع        

 نسبت داد.

رکلمات کليدي شا ت ف ی، اف ی را ت، کا و ذرا ان ا، ن دی رم فیلت سی،  روری الکت والیا ،  ان : ن

mailto:fgolbabaei@sina.tums.ac.ir
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A-10-267-1 

بررسی تأثير افزودن نانوخاک رس به پليمر استایرن بر روي ميزان افت انتقال صوت

فرهاد فروهر مجد1، مسعود ريسمانچيان2، مسعود مصيّبي3,*

 ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهانبهداشت اي، دانشکده استاديار، گروه بهداشت حرفه- 1

 ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهانبهداشت اي، دانشکده استاديار، گروه بهداشت حرفه -2

Mas.mosayebi@yahoo.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،  )نويسنده مسئول( کارشناسي ارشد، گروه بهداشت حرفه -*3

چكيده

استفاده از مواد جاذب صدا )بخصوص فوم های پلیمری( کاربرد فراوانی در بین روش های کنترل صدا دارنهد. اسهتفاده از نهانومواد در:  زمينه و هدف  

اند. در این مقاله به بررسی تأثیر اضافه شدن نانوخاک های رس بر روی خاصهیت مهیزان افهت انتقهال زمینه پلیمری سبب بهبود خواص پلیمرها شده   
صوت مواد پلیمری پرداخته شده است.

هها بها اسهتفاده از         از طری  روش پلیمریزاسیون درجا نانوکامپوزیت پلی استایرن3خاک رس سنتز شد. میزان افت انتقال صوتی فهوم      : ها مواد و روش 

، 2623،  3233،  3333،  6133،  6323،  6333،  133روش لوله آکوستیک و تابع انتقال مشخص گردید. اندازه گیری های افت انتقال در فرکانس ههای         
صورت گرفت. 1233و  2333، 0333

 باشهد.   بل مهی  دسی 61333، 63300، 62300هرتز به ترتیب برابر با  1233و  2333، 0333های  پیک افت انتقال فوم پلی استایرن در فرکانس :  يافته ها 

هرتز باالتر از حالت بدون نانوخاک رس بلود.    ///0و  /895، //25درصد نانوخاک رس، افت انتقال فقط در فرکانس های  05/با افزودن   

درصد افلزای  نلسبت بل  حاللت  88هرتز )   //08درصد نانوخاک رس ب  پلیمر، بیشترین پیک افت انتقال در فرکانس    8با اضاف  شدن    

درصد خاک رس میزان افت انتقال در تمامی فرکانس هلا بل  ملیزان لابلل 7بدون خاک رس( دیده شد. در نانوکامپوزیت استایرن حاوی      

درصلد افلزای (      0700و    9/2هرتز بیشترین افزای  افلت انتقلال )         //3و  /895توجهی افزای  پیدا کرد ب  گون  ک  در فرکانس های   

 درصد افزای ( مشاهده گردید. 95000هرتز بیشترین افت انتقال ) ///0دیده شد و همچنین در فرکانس 

ا   نتيجه گيري  درصد نانو خاک رس      2درصد نانو خاک رس میزان افت انتقال در فرکانس های میانی افزایش یافت. در زمانی که  332اضافه شدن : ب

نانوخاک رس افزایش افت انتقال صهوتی ثبهت     332( و پلی استایرن 2333ها نسبت به پلی استایرن )به استثنا فرکانس  اضافه گشت، در تمامی فرکانس  
درصد نانو خاک رس به زمینه پلیمری اضافه گشت، به میزان قابل توجهی افزایش افت انتقال صوتی در تمامی فرکانهس        3چنین در زمانی که  شد. هم  

 ها مشاهده شد.

افت انتقال صوتی، نانوکامپوزیت، نانو خاک رس :کليدي کلمات
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A-10-302-2 

ساخت نانو كامپوزیت پليمري شفاف جهت كاربرد در موانع صوتی زیست محيطی

،*4و5، محمد رضا منظم3، حسين عرب علي بيک2اسماعيل قاسمي ،1مهديه نادرزاده

 دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات آلودگي هوا، پژوهشکده محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي تهران- 1

استاد، پژوهشکده فرايند پليمرها، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران- 2

 هاي بيومديکال و رباتيک، دانشگاه علوم پزشکي تهران استاديار، مرکز تحقيقات فناوري- 3

 استاد، مرکز تحقيقات آلودگي هوا، پژوهشکده محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي تهران- 4

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، ، گروه مهندسي بهداشت حرفه)نويسنده مسئول( استاد-*5

mmonazzam@hotmail.com 

چكيده

ا ساخهت  های اخیر به دنبال کنترل آلودگی صوتی شهری با استفاده از موانع صوتی موازی، مهندسین و طراحان علم آکوستیک را بر آن داشته تا ب در سال  زمينه و هدف:   

برداشت. لذا هد  از     ها در جهت استفاده از آن در ساختار موانع صوتی بتوان قدم بزرگی را در جهت حل معضل صدای زیست محیطی              ماده بهینه مبتنی بر نانو کامپوزیت     
 باشد. یطی میمح این مطالعه، ساخت نانو کامپوزیت پلیمری شفا  بهینه بر پایه پلی کربنات و پلی متیل متاآکریالت جهت کاربرد در موانع صوتی موازی زیست

با پلیمرهای پلی کربنهات و پهلهی مهتهیهل  دی اکسیدسیلسیوم، اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم wt% 2 33 در مطالعه حاضر جهت ساخت ترکیب       : ها  مواد و روش  

و    های آکوستیکی، شهفهافهیهت     ها با کمک دستگاه پرس و تزری  جهت تست از دستگاه اکسترودر مارپیچی با روش اختالط مستقیم مذاب استفاده شد. نمونه          متاآکریالت
هرتز اسهتهفهاده       1233تا  23های مورد نظر از دستگاه لوله امپدانس دو میکروفونه در گستره بسامدی  مکانیکی آماده شدند. جهت اندازه گیری ضریب جذب صوتی نمونه        

برش داده شد و در نهایت جهت بهینه سازی خواص آکوستیکی و کاهش دادن ههر گهونهه عهیهوب 633و  23ها توسط دستگاه برش با آب به دو قطر  شد. سپس نمونه 
ضربه و سختهی  های کشش، خمش،  های مکانیکی با استفاده از آزمون ها با کمک دستگاه سند بالست پولیش داده شد. مشخصه        سطحی ناشی از قالب ریزی، سطح نمونه      

 ها از دستگاه اسپکتروفوتومتر استفاده شد. مشخص شدند. همچنین جهت بررسی شفافیت نانو کامپوزیت

های دیهگهر کسهب کهرده هرتز در مقایسه با نمونه 233 های میانی بیشترین ضریب جذب را در فرکانس pcsi3-r: نتایج ارزیابی آکوستیکی نشان داد که ماده ها  يافته

ده است و ایهن در      های نانو کامپوزیت نسبت به پلیمرهای خالص بو های مکانیکی بیان کننده افزایش میانگین مدول کششی و سختی نمونه         است. نتایج حاصل از آزمون     
پارگی و مقاومهت ضهربهه       هایی با ماتریس پلی کربنات افزایش داشته است. از طرفی ازدیاد طول تا های نانو کامپوزیت تنها در نمونه حالی است استحکام کششی از نمونه 

خالص کاهش پیدا کرده است. همچنین نتایج آزمون خمش نهیهز      هایی با ماتریس پلی کربنات و پلی متیل متاآکریالت های نانو کامپوزیت نسبت به هر دو نوع نمونه      نمونه
خالص روند صعودی داشته است. نهتهایهج         همواره نسبت به پلی کربنات و پلی متیل متاآکریالت pczn3جز نمونه  های نانوکامپوزیت به    نشان داد که مدول خمشی نمونه     

وجهی نسبت به پلیمرهای طور قابل ت حاصل از شفافیت حاکی از آن بود که با اضافه کردن تانو ذرات درخشان به ماتریس پلی کربنات و پلی متیل متاآکریالت، شفافیت به              
 کند. خالص کاهش پیدا می

در ماتریس پایه پلی کربنات و پلی متیل متاآکریالت و به دنبال آن با بهره گیری از فرایند زبهر کهردن      wt% 2 33 میزانبکار بردن نانو ذرات درخشان به    گيري:   نتيجه

یت با افهزودن    شود هرچند که شفاف ها، جذب بیشتری را در فرکانس میانی خواهیم داشت. همچنین این امر سبب افزایش برخی از خواص مکانیکی می           سطح سخت نمونه  
نانو ذرات کاهش پیدا کرد.

نانوکامپوزیت، مانع صوتی زیست محیطی، ضریب جذب، شفافیت، خواص مکانیکی:هاي کليدي واژه
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Abstract 

 Background: The present study aimed to fabr icate and character ize the nanofiber  media and 

to determinate nanomaterials release from electrospun nanofiber filter media during their application 

in a real nanoparticles filtration system.  

Materials & Methods: Different electrospun nanofiber  filter  media embedded with var ious na-

nomaterials were successfully prepared by electrospinning process. The potential release of electro-

spun nanofibers and their embedded naomaterials was assessed during Kcl nanoparticles filtration 

process by taking filter based air samples. Air samples were collected at downstream side of filter 

holder section using Polycarbonate and Mixed cellulose ester membrane filters according to NIOSH 

methods number 7404 and 7402. Filter-based air samples that had been collected on PC filters during 

Kcl nanoparticles filtration from downstream side of produced electrospun nanofiber filters were 

analyzed by SEM-EDAX microscopy. In addition, sampled MCE filters were analyzed by CytoVi-

va'shyperspectral microscopy system for assessing the potential presence of released airborne nano-

materials (MWCNTs, SWCNTs, AgNPs and MgONPs) from electrospun nanofibers structure. 

Results: The findings indicated that electrospun nanofibers and their  embedded nanopar ticles 

(AgNPs, MgONPs, MWCNT, and SWCNTs) were rarely detached and released from the electrspun 

nanofibers structure during normal filtration process. 

Conclusion: Therefore,filter  

it is possible to obtain a very low releasibility by improving nanofiber filter media’ quality and also 

applying a safe design approach.  

Key words: Filtration, Electrospinning, Nanofiber  filter , Release. 
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چكيده

ی  زمينه و هدف   م م جا ان ی  غل ش های  الیت ع ف ز  ا سیاری  ر هنوز در ب ا ی ب ست ع، حمل د ی ا صن ن در  سیو توما ا ش درجه  زای ف ا رغم  : علی

یین تع  شود.هد  از این مطالعه تعیین حداکثر وزن قابل قبول بلند کردن بار بر اساس شاخص های الکترومیوگرافی و تغییرات این شاخص ها به هنگام                         
( می باشد.MAWLحداکثر وزن قابل قبول بلند کردن بار)

ن     مواد و روش ها  ی در بی جرب ت عه  ت یک مطال صور عه ب ن مطال ی نفر جوان دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. هر شخص  62: ا

دقیقه به    33فاصله افقی بار از بدن( را انجام داد.هر بخش از آزمون در طی                  3ارتفاع و     2فرکانس،    2نوع شرایط وظیفه بلند کردن بار )ترکیبی از            61
برای آنالیز توصیفی و کمی با استفاده از آزمون  61ورژن  SPSSروش سایکوفیزیکی و با استفاده از تکنیک آزاد بلند کردن بار انجام شد. از نرم افزار                   

 استفاده شد. های فریدمن ، ویلکوکسون و همبستگی اسپیرمن

ه)      يافته ها  ضل ت ع عالی ف ح  سط د که  ن دا شا ج ن ی ا با افزایش ارتفاع بلند کردن بار، فرکانس بلند کردن بار و سایز جعبه افزایش پیدا می  )RMS:نت

.در این مطالعه سطح    (p<3332).همچنین مقادیرحداکثروزن قابل قبول بلندکردن باردر این مطالعه کمتر از مقادیر جدول اسنوک بود                (p<3332)کند

سینه ای همراه با عضالت مایل خارج شکمیT9کمریوL3بترتیب در ارتباط با عضالت ارکتور اسپاین درناحیه        MVCفعالیت عضله بر حسب درصد       
بود. نتایج تست ویلکوکسون نشان داد      MVCدرصد  33درصدشرایط،میزان سطح فعالیت عضله بیش از       2232و    66366،  31333،  10321چپ و راست در   

( در شروع و پایان تست در ارتباط باMPFبین جعبه کوچک و بزرگ در تمامی شرایط اختال  معنی داری در مقادیر فرکانس میانه توان عضله )                      

(.نتایج حاصل از آزمون    >P 3233سینه ای همراه با عضالت مایل خارج شکمی چپ و راست وجود دارد)              T9کمریوL3عضالت ارکتور اسپاین در ناحیه    

 (.>p 3233عضالت در تمامی شرایط آزمون وجود دارد)MPFو RMSو MAWLهمبستگی اسپیرمن نیز نشان داد که ارتباط معنی داری بین 

یطی کهنتيجه گيري  شرا ت در  س م ا ت، الز س شده ا ظ ن حا سنوک ل داول ا ج حی  رویکرد بیو مکانیکی در طرا ن که  ی ه ا توجه ب ا  : ب

می باشد مقادیر موجود در جدول اسنوک بازنگری شوند و همچنین به رویکرد بیومکانیکی درMVCدرصد    33میزان سطح فعالیت عضله بیش از        
 تعیین حدود استاندارد برای حمل دستی بار توجه ویژه ای بشود.

ر،هاي کليدي:  واژه ا ی ب ست ، روش سایکوفیزیکیMAWL،MVC ،EMGحمل د
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