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ارزیابی مواجهه ضغلی کارگران ریختهگری آلومینیم با آئروسلهای قابل
استنطاق آلومینیم
3

منصور رضازاده آرری*1و ،2علی چوپانی ،3محمذ جواد جعفری ،4حمیذ سوری ،2سیذ یونس حسینی
 1داًـکذُ تْذاؿت ،تْذاؿت حشفِای ،داًـگاُ فلَم پضؿکی ؿْیذ تْـتی
 2هشکض تحمیمات استمای ایوٌی ٍ پیـگیشی اص هلذٍهیت ّا ،داًـگاُ فلَم پضؿکی ؿْیذ تْـتی ،تْشاى ،ایشاى
 3داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ هٌْذػی تْذاؿت حشفِای ،داًـکذُ تْذاؿت ،داًـگاُ فلَم پضؿکی ؿْیذ تْـتی
 4داًـکذُ تْذاؿت ،تْذاؿت حشفِای ،داًـگاُ فلَم پضؿکی ؿْیذ تْـتی

چكیذه
سابقه و هذف :آلَهیٌین ٍ تِعَس هـخق تشکیثات آى ،تخؾ تضسگی اص آالیٌذُّای هَجَد دس َّای سیختِگشیّای آلَهیٌین سا
تـکیل هیدٌّذ .هغالقات صیادی کِ دس دِّّای اخیش تش سٍی اثشات صیاىآٍس آلَهیٌین اًجام پزیشفتِاػت،آًشا تِ فٌَاى یک فلض
ًَسٍتَکؼیک هقشفی ًوَدُاًذ.هَاجِْ هضهي ؿغلی اص عشیك تٌفغ غثاسات سیختِگشیّای آلَهیٌین ،یک هـکل سایج هیتاؿذّ.ذف اص
ایي هغالقِ تشسػی هیضاى هَاجِْ ؿغلی تا آئشٍػلّای آلَهیٌین دس گشٍُّای هختلف ؿغلی دٍ کاسخاًِ سیختِگشی آلَهیٌین هیتاؿذ.
روش بررسی :تِ هٌؾَس تشسػی هَاجِْ ؿغلی کاسگشاى سیختِگشی تاآئشٍػلّای لاتلاػتٌـاق( )Respirableآلَهیٌین ،اص ًاحیِ تٌفؼی 63
کاسگش دس دٍ کاسخاًِ سیختِگشی جٌَب ؿْش تْشاى تا سٍؽ  0600هؤػؼًِNIOSHوًَِتشداسی ؿذ .ػپغ ًوًَِّاتا اػتفادُ اصسٍؽ تْیٌِ
ؿذُ  7013هؤػؼِNIOSHآهادُػاصی ؿذ ٍ تَػظ دػتگاُ جزب اتوی گشافیتی تا حؼاػیت تاال هَسد تحلیل لشاس گشفتٌذ.دادُّای جوـ
آٍسی ؿذُ دس ًشمافضاس آهاسیSPSS16تا اػتفادُ اص آصهَىّای آهاسی تی هؼتمل ٍ آًالیض ٍاسیاًغ یکعشفِ هَسد تحلیل لشاس گشفتٌذ.
یافتهها :هیاًگیي آئشٍػلّای لاتلاػتٌـاق آلَهیٌین دس کاسخاًِ B ٍAتِ تشتیة تشاتش  3/31±2/15 ٍ 3/21±2/33هیلیگشم تش
هتشهکقة تَد.آصهَىّای آهاسی ًـاى دادًذکِ دس سیختِگشی کاسخاًِ Aتیي هیضاى هَاجِْ ؿغلی گشٍُّای هختلف ( Similar
 )Exposure Groupاختالف هقٌیداسی ٍجَد ًذاؿت ( ،)P=0/089اها دس سیختِگشی کاسخاًِBاختالف هقٌیداسی دس هیضاى هَاجِْ
ؿغلی گشٍُ هزابکاس ٍ هًَتاطکاس هـاّذُ ؿذ ( .)P=0/044تشسػی کلی گشٍُّای هختلف ؿغلی دس سیختِگشیّای آلَهیٌین ،اختالف
هقٌیداسی سا هیاى هَاجِْ گشٍُ هزابکاس ٍ هًَتاطکاس (ً ٍ )P=0/005یض هیاى گشٍُ ػوثادُصى ٍ هًَتاطکاس (ً )P=0/02ـاى داد.
نتیجهگیری :تیـتش کاسگشاى سیختِگشی آلَهیٌین ،تا همادیشی تیؾ اص حذٍد هجاص هَاجِْی ؿغلی اسائِ ؿذُ تَػظ اًجوي دٍلتی هتخللیي
تْذاؿت كٌقتی آهشیکا ( ٍ )ACGIHکـَس ایشاى،دس هَاجِْ هیتاؿٌذ.هیتَاى تاال تَدى هیضاى هَاجِْ دس گشٍُ هزابکاس ٍ ػوثادُصى سا دس همایؼِ
تا گشٍُ هًَتاطکاس ،تِ هاّیت ایي ٍاحذّا دس تَلیذ آئشٍػل ًؼثت داد.

واشگان کلیذی :هَاجِْ ؿغلی ،سیختِگشی آلَهیٌین ،آئشٍػلّای لاتلاػتٌـاق.

مقذمه

1

آلَهیٌین یکی اص فشاٍاىترشیي فٌاكرش صهریي اػرت ٍ تمشیثرا  %8اص
پَػتِ صهیي سا ؿاهل هیؿَد ٍ تقذ اص اکؼیظى( ٍ )%47ػیلیؼرین
( )%28دس جایگاُ ػَم لشاس هیگیشد .فشاٍاًی ایي فٌلرش دس هحریظ
صیؼت ،هَاجِْ تا آى سا غیش لاتل اجتٌاب هیًوایذ .فٌلش آلَهیٌین
آدرس نویسنده مسئول مکاتباتmrazari@hotmail.com :

تلررَست خررالق ٍجررَد ًررذاسد ٍ تلررَست تشکیثرراتی ّواًٌررذ
ّیذسٍکؼایذ ،ػیلیکات ،ػَلفات ٍ فؼفات دس هحیظ صیؼت یافرت
هیگشدد(.)1احتوال داسدکِ تَصیـ گؼتشدُ ایي فلض ؽشفیتری ترشای
هَاجِْ ٍ كذهات اًؼاًی تاؿذ(.)2
هغالقات ًـاى هیدٌّذکِ تیي ػغَح تاالی آلرَهیٌین ٍ افرضایؾ
سیؼک اختالالت تحلیلی فلثی هاًٌذ اًؼفالَپاتی ،تیواسی آلضایوش
ٍ تیواسی پاسکیٌؼَى استثاط ٍجَد داسد ( .)3تا تَجِ ترِ هغالقرات
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اخیررش ،آلررَهیٌین دس اًررذامّررای هختلررف پؼررتاًذاساى هاًٌررذ هغررض،
اػتخَاى ،کثذ ٍ کلیِ تجوـ هییاتذ ٍ هیتَاًذ دس عَل فوش هٌجش
تِ ًمق کلیَی ؿَد(.)4
هغالقررات تؼرریاسی کررِ دس دّررِّررای اخیررش تررش سٍی اثررشات
صیاىتاسآلَهیٌین اًجام پزیشفترِاػرت،آًشا ترِ فٌرَاى یرک فلرض
ًَسٍتَکؼیک هقشفی ًوَدُاًذ( .)5اثرشات ًَسٍلرَطیکی گرضاسؽ
ؿذُ دس افشاد هَاجِْیافترِ ترا آلرَهیٌین ؿراهل :اًؼرفالَپاتی،
سفـًِ ،اٌّجاسیّای ؿٌاختی ٍ تقادلی هی تاؿذ( .)6آلَهیٌین
ٍ تِعَسهـخق تشکیثرات آى ،تخرؾ تضسگری اص آالیٌرذُّرای
هَجَد دس َّای سیختِگشیّای آلَهیٌین سا تـکیل هریدّرذ.
تَلیذ جْاًی آى ػاالًِ تِ هیلیًَْا تي هیسػذ.
اّویت تَلیذ فشاٍسدُّای آلَهیٌیوی ترِحرذی اػرت کرِ هیرضاى
تَلیذ ایري فلرض ،ؿاخلری ترشای تَػرقِ کـرَسّا دس ًؾرش گشفترِ
هیؿَد .هَاجِْ هضهي ؿغلی اص عشیك تٌفغ غثاسات سیختِگرشی
ّای آلَهیٌین ،یک هـکل سایج هی تاؿذ(.)8 ,7دس هغالقرات ػرن
ؿٌاػی ،هؼیش اكلی هَاجْات كٌقتی اص عشیرك ػیؼرتن ترٌفغ
گضاسؽ ؿذُ اػت( .)9دس هغالقات اخیش ،اثرشات ًاؿری اص هَاجْرِ
هضهي تا آئشٍػلّای آلَهیٌین دس سیختِگشیایي فلضهرَسد هغالقرِ
لشاس گشفتِاػت( .)14-10تِعَسیکرِHalatekدس لْؼرتاى هیرضاى
هَاجِْ ً 50فش اص هزابکاساى سا ترا اکؼریذ آلرَهیٌین ( )Al2O3ترِ
هیضاى  0/32±0/18هیلریگرشم ترش هتشهکقرة(Metwally ،)15دس
یک ؿشکت آلَهیٌینػاصی کـَس هلرشهیضاى هَاجْرِ فرشدی 60
ًفش سا تا فیَم آلرَهیٌین  6/91هیلری گرشم ترش هترش هکقرة(ٍ )16
Rollinدس دٍ ٍاحذ رٍب یک سیختِگشی آلَهیٌین آفشیمایجٌرَتی
هیضاى غلؾت آئشٍػلّای آلَهیٌین سا ترِكرَست کلری ٍ لاترل
اػتٌـرررراق تررررِ هیررررضاى 1/4±0/2 ٍ0/35±0/15گررررضاسؽ
ًوَدُاًذ( .)17تٌاتشایي تا اًرذاصُگیرشی هیرضاى دلیرك هَاجْرِ
فشدی کاسگشاى تا آئشٍػلّای ایي فلض ٍ همایؼرِ آى ترا حرذٍد
هجاص تواع ؿغلی ،هیتَاى سیؼک ًاؿی اص آًرشا دسگرشٍُّرای
هختلررف ؿررغلی ایرري سیختررِگررشیّررا تخورریي صد .تررش اػرراع
تشسػیّای اًجامؿذُ ّیچگًَرِ هغالقرِای دس استثراط ترا ایري
هَضَؿ دس کـَس ایشاى اًجام ًپزیشفتِ اػرت تٌراتشایي ،هغالقرِ
حاضش تاّذف تشسػی هیضاى هَاجِْ ؿغلی تا آئشٍػلّای لاترل
اػتٌـاق آلَهیٌین دس گشٍُّای هختلف ؿغلی سیخترِگرشیّرا
اًجام گشفت.

فٌاٍیي هزابکاس ،هًَتاطکاس ٍ ػوثادُصى تقشیف گشدیذ .اص آًجا کرِ
ایي گشٍُّا داسای ؿرشایظ هَاجْرِ یکؼراًی ترَدُاًرذ ،ترِ فٌرَاى
گشٍُّای تا هَاجِْ یکؼاى( )Similar Exposure Groupؿرٌاختِ
هیؿًَذ.
تشای ًوًَِترشداسی اص آئشٍػرلّرای لاترل اػتٌـراق ،سٍؽ 0600
هؤػؼِ  NIOSHهَسد اػتفادُ لشاس گشفت .تٌاتشایي ًوًَرِترشداسی
تا اػتفادُ اص ػیکلَى ٍ )HD(Higgins-Dewellفیلتش غـایی اػرتش
ػلَلضی()Mixed Cellulose Esterداسای ػرایض هٌافرز  ٍ 0/8لغرش
 25هیلیهتشٍ دتی  2/2لیتش تش دلیمِ اصهٌغمِ تٌفؼری کراسگشاى ٍ
تِ ٌّگام فقالیت هقوَل آًْرا اًجرام پرزیشفتّ .وضهراى ترا ًوًَرِ
تشداسی پاساهتشّرای جرَی َّاؿراهل دهرای ترش ٍ خـرک ،فـراس،
ػشفت جشیاى ٍسعَتت ًؼثی ًیض اًذاصُگیشی ؿذ.
تشای آهادُػاصی ًوًَِ،سٍؽ تْیٌِ ؿرذُ  7013هؤػؼرِ NIOSH
تِکاسگشفتِ ؿذ .فیلتشّای حاٍی ًوًَرِ ،دس اػریذ ًیتشیرک غلریؼ
ّضن گشدیذ ػپغ تا اػیذ ًیتشیک  10دسكرذ ترِ حجرن سػراًذُ
ؿذ .غلؾتّای اػتاًذاسد هَسد ًیاص تا اػتفادُ اص ػَلفات آلرَهیٌین
 18آتررِ ()Al2(SO4)3تْیررِ گشدیررذٍ تررِ ّشکررذام اص آًْررا 200
هیکشٍلیتش هحلَل پتاػین  50000ppmاضرافِ ؿرذ .ترشای تجضیرِ
ًوًَِّا تا حؼاػیت تؼیاس تاال ،دػتگاُ جزب اتوی کَسُ گشافیتری
هذل Auroraػاخت کـَس کاًادا هَسد اػتفادُ لشاس گشفت.
دػررتگاُ دسعررَل هررَ ً 309/3رراًَهتش ،ؿررذت الهرری دٍتررشین 4
هیلیآهپش ٍ ٍلتاط  ،725تٌغرین گشدیرذ ٍ ًوًَرِّرا ترِ حجرن 20
هیکشٍلیتش تِ دػتگاُ تضسیك ؿذ.
تشًاهِ دهایی هَسد اػتفادُ تلَست جذٍل  1تٌؾین ؿذ.

مواد و روضها
دسایي هغالقِ هَاجِْ ؿغلی 63کاسگشتاآئشٍػلّای لاتل اػتٌـراق
آلَهیٌین دس دٍ کاسخاًِ سیخترِگرشی جٌرَب ؿرْش تْرشاى هرَسد
تشسػی لشاس گشفت.دس ّش یک اص ایي سیختِگرشیّرا ػرِ گرشٍُ ترا

جذول  .1برنامه دمایی مورد استفاده جهت آنالیس نمونههای پایص
فردی
هشاحل
خـرررررک
کشدى
خاکؼررررتش
ػاصی1
خاکؼررررتش
ػاصی2
اتن ػاصی

دها (دسجِ
ػاًتیگشاد)

ؿیة(ثاًیِ)

صهاى هاًذ
(ثاًیِ)

جشیاى گاص
(لیتش تش دلیمِ)

85

5

0

2

110

15

10

2

500

5

5

2

2700

0

2

2

دادُّررا دس ًررشمافررضاس آهرراسی ً SPSSؼررخِ  ٍ 16تررا اػررتفادُ اص
آصهَىّای تحلیل ٍاسیاًغ یکغشفِ ٍ تی هؼتمل هَسد تحلیل لشاس
گشفتٌذ.
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یافتهها
افشاد هَسد هغالقِ تِ تشتیة داسای ػي ٍ ػاتمِ کاس ٍ 36±7/2
 12±8/2ػال تَدًذ ٍ آصهَى آهاسی اختالف هقٌریداسی سا دس
تیي ػي ٍ ػاتمِ کاس کاسگشاى دس گشٍُّای هختلرف ؿرغلی دٍ
سیختِگشی ًB ٍ Aـاى ًذاد.
ًتایج پایؾ فشدی کراسگشاى دس گرشٍُّرای هختلرف ؿرغلی دٍ
سیختِگشی B ٍ Aتلرَست خالكرِ دس جرذٍل  2آهرذُ اػرت.
آصهَى آهاسی ًـاى هریدّرذ هیرضاى هَاجْرِ ؿرغلی دس تریي
گشٍُّای هختلف ؿرغلی ( )SEGsدس سیخترِگرشی  Aاخرتالف
هقٌی داسی ًذاسد ( ،)P=0/089اها دس سیخترِگرشی  Bاخرتالف
هقٌیداسی دس هیضاى هَاجِْ ؿغلی گشٍُ هزاب کاس ٍ هًَتاطکاس
هـاّذُ هیؿَد (.)P=0/044
جذول :2میسان مواجهه فردی گروههای مختلف ضغلی در دو
*

ریختهگری  Aو )mg/m3( B

کاسخاًِA

گشٍُ ؿغلی
تقذاد هیاًگیي SD
هزابکاس 2/79 3/77 13
هًَتاطکاس 1/71 1/94 11
ػوثادُصى 1/83 3/93 9
2/35 3/20 33
هجوَؿ

نمودار  .1میسان مواجهه فردی گروههای مختلرف ضرغلی در
ریختهگریهای آلومینیم

کاسخاًِB
SE
0/77
0/51
0/61
0/4

تقذاد هیاًگیي SD
2/40 4/18 12
1/58 1/98 10
1/85 3/73 8
2/18 3/33 30

SE
0/7
0/5
0/6
0/4

*  :SDاًحشاف هقیاس؛  :SEخغای هقیاس

هیاًگیي آئشٍػلّرای لاترل اػتٌـراق آلرَهیٌین دس کاسخاًرٍِA
Bتِتشتیة تشاترش 3/31±2/15 ٍ3/21±2/33هیلریگرشم ترش هترش
هکقة هیتاؿذ .همایؼِ هیضاى هَاجِْ ؿغلی دس کاسخاًِّرای A
ٍ  Bاختالف آهاسی هقٌیداسی سا ًـاى ًویدّرذ( .)P=0.853دس
همایؼِ تیي گشٍُّای هتٌاؽش ؿغلی ّرش دٍ سیخترِگرشی ،Bٍ A
اختالف هقٌیداسی هـاّذُ ًـذ (جذٍل .)3
جذول :3مقایسه میسان مواجهه فرردی گرروههرای متنرا ر
ضغلی در دو ریختهگری  Aو )mg/m3(B
سیختِ گشی A

سیختِگشی B

ػوثادُصى ٍ هًَتاطکراس ( )P=0.02هـراّذُ ؿرذ (ًورَداس .)1
ّوچٌیي تشسػری پاساهتشّرای جرَی ػرشفتجشیراى ،فـراس ٍ
سعَتتًؼثی َّا دس گشٍُّای هختلف ؿرغلی ّرش دٍ سیخترِ-
گشی اختالف هقٌیداسی سا ًـاى ًذاد.

هزابکاس

هًَتاطکاس

ػوثادُصى

هزاب کاس

0/726

0/019

0/793

هًَتاطکاس

0/068

0/957

0/024

ػوثادُ صى

0/975

0/045

0/827

*Pvalue<0/05اختالف هقٌیداس هی تاؿذ.

دس تشسػررری کلررری هَاجْرررِ گرررشٍُّرررای هختلرررف ؿرررغلی
سیختِگشیّرای آلرَهیٌین،اختالف هقٌریداسی هیراى هَاجْرِ
گشٍُ هزابکاس ٍ هًَتاطکاس (ّ ٍ )P=0.005وچٌیي هیراى گرشٍُ

بحث
دس تشسػرری هیررضاى هَاجْررِ تررا آئشٍػررلّررای لاتررل اػتٌـرراق
آلَهیٌین دس گشٍُّای هختلف ؿرغلی سیخترِگرشی Aاخرتالف
هقٌیداسی تیي گشٍُّرا هـراّذُ ًوریؿرَد .اگشهرِ اخرتالف
گشٍُّا تِ لحاػ آهاسی هقٌیداس ًیؼت ،اها هریترَاى اخرتالف
هـَْدی سا تیي هَاجِْ گشٍُّا ترِخلرَف تریي هَاجْرِ دٍ
گشٍُ هزابکاس ٍ ػوثادُصى تا گشٍُ هًَتاطکاس هـاّذُ ًوَد .دس
سیختِگشی  Bتش خالف سیختِگشی ،Aتیي هیضاى هَاجِْ گشٍُ
هزابکاس ٍ گشٍُ هًَتاطکاس اختالف هقٌیداسی هـاّذُ هیؿَد.
تشای تَجیِ اختالف هَجَد ،هتغیشّای احتوالی تأثیشگرزاس ترش
هیضاى هَاجِْ هاًٌذ هتغیشّای ػشفتجشیراى ،دسكرذ سعَترت
ًؼثی ،ػي ٍ ،ػاتمِکاس هَسد تشسػی لشاس گشفرت اهرا اخرتالف
هقٌیداسی هـاّذُ ًـذ .تٌاتشایي ؿشایظ حاکن تش سیختِگرشی
هَسد تَجِ لشاس گشفت .جشیاى عثیقی ّرَا دس ٍاحرذّای رٍب
ایي سیختِگشیّا تِ عَس هحؼَػی اًجام ًویگیرشد ٍ اص ّریچ
گًَِ ٍػایل تَْیِ فوَهی یا هَضقی اػتفادُ ًوریؿرَد .پرغ
آئشٍػلّای آلَهیٌین دس کَسُّای رٍب تَلیذ ٍ دس فضا هٌتـش
هیؿًَذ ٍ تِ دلیل فذم تقَیض هحؼَع َّا ،آئشٍػلّا تشای
هذتی دس َّا هقلك هیهاًٌذ ٍ تافث هَاجِْ افشاد هیگشدًذ.
دس ٍاحذ ػوثادُصًی ،لغقات سیخترِگرشیؿرذُ ترا اػرتفادُ اص
ػوثادُّای ًشم ٍ صتش پشداختکاسی هی ؿًَذ .تا تَجِ تِ ًرَؿ
ػوثادُّای هَسد اػتفادُ ،آئشٍػلّای آلَهیٌین دس اًذاصُّرای
هتفاٍتی تَلیذ ٍ دس َّا هٌتـش هیؿًَذ .دس تشسػی هحیظ کراس
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تررِكررَست هـرروی ٍ تررذٍى اػررتفادُ اص اتررضاس ،هیررضاى تَلیررذ
آئشٍػلّایآلَهیٌین دس ٍاحذ ػوثادُ صًی تیؾ اص ٍاحرذ رٍب
تًِؾش هیسػذ.دسحالیکِ تش اػاع ًترایج آصهرَىّرای آهراسی،
تیي هیضاى هَاجْرِ ؿرغلی گرشٍُ ػروثادُصى ٍ هرزابکراس دس
هحررذٍدُ آئشٍػررلّررای لاتررل اػتٌـرراق اخررتالف هقٌرریداسی
هـرراّذُ ًورریؿررَد .تٌ راتشایي تررشای تیرراى سیؼررک هَاجْررِ،
اًذاصُگیشی آالیٌذُ ضشٍسی اػرت ٍ ًوریترَاى ترِ هـراّذات
هـوی افتواد ًوَد.
دس ٍاحذ هًَتاطکاسی ،تش حؼة ًیراص ،فولیرات هختلفری هاًٌرذ
ػَساخکاسی لغقِ تا اػتفادُ اص دسیل ،تؼتي لغقرات هختلرف،
گشفتي پیچیذگی اص لغقات ٍ تؼتِتٌذی كَست هریگیرشد .ترِ
ًؾش هیسػذ دس فولیات ػَساخکاسی تِ دلیل اػتفادُ اص دسیرل
ػشفت پاییي ،احتوال ایجاد غثراس دس هحرذٍُ لاترل اػتٌـراق
تؼیاس ضقیف تاؿذ ٍ فولیات ایي ٍاحذ دس اكل پتاًؼیل ایجراد
آئشٍػررل سا ًذاسًررذ .دس ٍاحررذ ػرروثادُ صًرری لغقررات پررغ اص
پشداختکاسی تشای هذتی دسآى هحیظ تالی هاًذُ ٍ آئشٍػلّای
هقلك دس فضای ایي ٍاحذ ،ترش سٍی لغقرات سػرَب هریکٌٌرذ.
لغقات تِ ٍاحذ هًَتاط هٌتمل ٍ دس فولیات هًَتاط ،آئشٍػرلّرا
سػَب هی کٌٌذ دٍتاسُ دس َّا هٌتـش ٍ هٌجش تِ هَاجِْ افرشاد
هیؿًَذ .تٌاتشایي هیضاى هَاجِْ دس ایي ٍاحذ کوتش اص دٍ ٍاحذ
دیگش تِ ًؾش هیشػذ.
تا تَجِ تِ ًتایج حاكرل اص هَاجْرِ ؿرغلی گرشٍُّرای ّرش دٍ
سیختِگشی ٍ فذم اختالف هتغیشّای دخیل دس هیضاى هَاجِْ،
تاال تَدى هیضاى هَاجْرِ دس گرشٍُ هرزابکراس ٍ ػروثادُصى دس
همایؼِ تا گشٍُ هًَتاطکاس سا هیتَاى تِ هاّیت ایري ٍاحرذّا دس
تَلیذ آئشٍػلّا ًؼثت داد .تِگًَرِای کرِ دس ؿرشایظ یکؼراى
هحیغی هیتَاى هیرضاى هَاجْرِ دس گرشٍُّرای هرزاب کراس ٍ
ػوثادُصى سا تیـتش اص گشٍُ هًَتاطکاس تشآٍسد ًوَد.

Rollinدس افشیمای جٌَتی ٍ تشخی هغالقات اسٍپایی ًیض هیرضاى
هَاجِْ فشدی تِ آئشٍػلّای لاتل اػتٌـاق سا دس سیختِگرشی
آلَهیٌیَم ،کوتش اص هغالقِ حاضش گرضاسؽ کرشدُاًرذ (،17 ،11
 .)18ایي دس حالی اػرت کرِ هیرضاى هَاجْرِ ؿرغلی هغالقرِ
 Metwallyدس هلش تؼیاس تیـتش اص ایي هغالقِ تیاى ؿذُ اػت.
هَاجِْ پاییي دس کـَسّای تَػقِ یافتِ هوکي اػت ترِ فلرت
اػتفادُ اص ػیؼتوْایکٌتشلی هٌاػة تاؿذ اهرا دس کـرَسّای
دس حالتَػقِ هاًٌذ ایشاى ٍ هلش تِ فلت فرذماػرتفادُ اص ایري
گًَِ ػیؼتنّا ،هَاجِْ تاالتش اص حذٍد هجاص ؿغلی هیتاؿذ.
تش اػاع ًترایج حاكرل اص ایري هغالقرِ ٍ هغالقرات هـراتِ دس
كٌقت سیختِگشی آلَهیٌین ،کراسگشاى دس ایؼرتگاُّرایکراسی
هختلف ترا همرادیش هختلفری اص آئشٍػرلّرای لاترل اػتٌـراق
آلَهیٌین هَاجِْ داسًذ .تیـتش کراسگشاى ترا همرادیشی تریؾ اص
همذاس حذٍد هجاص اسائِ ؿذُ تَػظ اًجوي دٍلتری هتخللریي
تْذاؿت كرٌقتی آهشیکرا ( ٍ )ACGIHحرذٍد هجراص هَاجْرِ
ؿغلی ایشاى( )1391دس تواع هیتاؿٌذ .تٌاتشایي ترا تَجرِ ترِ
یافتِّای هغالقات اخیشدس ساتغِ تا ایجاد اثشات ًَسٍتَکؼریکی
دس هَاجِّْای هضهي تا آئشٍػلّای ایي فلض ،تَجِ تِ الرذاهات
کٌتشلی فٌی -هٌْذػی یا هذیشیتی تِ هٌؾَس کراّؾ هَاجْرِ
کاسگشاى ضشٍسی تًِؾش هیسػذ.

تطكر و قذردانی
ایي همالِتشگشفتِ اص پایاىًاهرِای ترا ّوریي فٌرَاى هریتاؿرذ.
تٌاتشایي ًَیؼٌذگاى ایي همالرِ اص توراهی هؼریَلیي داًـرکذُ
تْذاؿت داًـگاُفلَم پضؿکی ؿْیذتْـتی ترِخراعش صحوراتی
کِ دس اًجام ایي پایاىًاهِ تمثل ًوَدًذ ،کورال ػپاػرگضاسی سا
داسًذّ .وچٌیي تِ صحوات ػشکاس خاًن دکتش صًذُ دل ٍ ػشکاس
خاًن دکتش هْـیذ ًاهذاسی تیًْایت اس ًْادُ هیؿَد.
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