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چکیده
مقدمه :یکی از مهمترین عوامل زیانآور در صنعت تولید آجر مواجهه با گردوغباراست .در صورت مواجهه با گردوغبار سیلیس
کریستالی تعیین میزان مرگومیر ناشی از سیلیکوزیس و سرطان ریه از اهمیت باالیی برخوردار است .لذا این مطالعه باهدف
ارزیابی ریسک کارگران کارخانه ماشینی و کارگاههای سنتی تولید آجر انجام گرفته است.
روشبررسی :این مطالعه بهصورت مقطعی– تحلیلی در سال  2315دریک کارخانه ماشینی و  5کارگاه سنتی تولید آجر فعال در
جنوب شرق استان تهران انجام گرفت .کلیه کارکنان کارخانه ماشینی آجرپزی ( 34نفر) و  5کارگاه سنتی آجرپزی ( 34نفر)
بهصورت سرشماری انتخاب و مواجهه آنها با گردوغبار کلی قابل استنشاق و سیلیسکریستالی به روش  NIOSH0600و
روش بهینه  NIOSH7602ارزیابی گردید .ارزیابی ریسک مرگومیر ناشی از سیلیکوزیس و سرطان ریه بر اساس مدل
 mannetejو  Riceانجام گرفت .دادهها پس از ورود به نرمافزار  spss 19توسط آزمون تیتست تجزیه وتحلیل شد.

نتیجهگیری :نتایج گویای این مطلب است که مکانیزه شدن صنعت منجر به کاهش مواجهه با گردوغبار کلی قابل استنشاق
وسیلیس کریستالی شده است و ریسک مرگومیر ناشی از سرطان ریه را کاهش داده است ولیکن هنوز ریسک مرگومیر ناشی
از سرطان ریه و بیماری سیلیکوزیس در هردو کارخانه سنتی و ماشینی باال است.
واژههای کلیدی :آجرپزی ،سیلیسکریستالی ،گردوغبار کلی تنفسی ،ارزیابی ریسک
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نتایج :میانگین غلظت سیلیسکریستالیتنفسی و گردوغبار کلی تنفسی به ترتیب در کارگاههای سنتی  4/252 ±4/21و
 12/12 ±13/45و در کارخانه ماشینی  4/112 ±4/12و  2/2 ±22/2میلیگرم بر مترمکعب میباشد .آزمون تیتست نشان داد
بین کارخانه آجرپزی سنتی و ماشینی در میزان مواجههی شغلی با گردوغبار کلی تنفسی اختالف معنیداری وجود دارد
( )P=4/442ولیکن در میزان مواجهه با سیلیسکریستالیتنفسی اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)P=4/242در هردو
کارخانه ماشینی و سنتی ریسک مرگومیر ناشی از سیلیکوزیس و سرطان ریه در محدود غیر قابلقبول قرار دارد.

منصور رضازاده آذری و همکاران

روش بررسی
این مطالعه بهصورت مقطعی– تحلیلی در سال 2315
در یک کارخانه ماشینی و  5کارگاه سنتی تولید آجر در
جنوب شرق استان تهران انجام گرفت .کلیه کارکنان
کارخانه ماشینی ( 34نفر) و  5کارگاه سنتی ( 34نفر)
بهصورت سرشماری وارد مطالعه شدند .اطالعات
دموگرافیک کارگران توسط پرسشنامه جمعآوری گردید.
پایش فردی گردوغبار کلی قابل استنشاق و سیلیس
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سازمان بهداشت جهانی  WHOو سازمان بینالمللی کار
ILOمیباشد ( .)22این بیماری به نارسایی تنفسی و مرگ
منجر خواهد شد و حتی پس از قطع مواجهه شغلی کارگر
با سیلیس کریستالی قابلیت پیشرفت دارد و فاقد درمان
میباشد ( .)21با توجه به بهبود شرایط کاری و کنترل گرد
غبار در کشورهای توسعهیافته ،میزان بروز سیلیکوزیس در
این کشورها در حال کاهش است ،اما در کشوهای
درحالتوسعه ،تماس با گردوغبار در حال حاضر یک معضل
مهم بهداشتی بهحساب میآید (.)23
در سالهای اخیر بحث ارزیابی ریسک به یکی از
مهمترین مباحث در کنترل بیماریهای شغلی تبدیلشده
است .در بسیاری موارد بدن انسان میتواند مواجهه با
مقداری از خطر بهداشتی را تحمل نماید .عنصر اصلی در
اجرای ارزیابی ریسک این است که تعیین شود چه زمانی
مواجهه با یک خطر بهداشتی آنقدر زیاد است که میتواند
منجر به بیماری شود ولیکن آنچه امروز بیشتر مورد توجه
است تنها میزان سمیت و عوارض نیست بلکه ریسک
مرگومیر ناشی از مواجهه با مواد نیز است .مطالعات زیادی
در خصوص ریسک ارتباط مواجهه با سیلیس آزاد و ریسک
ابتال به سیلیکوزیس انجام شده است ( .)23بهترین
مدلهای ارائهشده جهت بررسی نرخ مرگومیر ناشی از
بیماری سیلیکوزیس مدل  )25( Mannetejو جهت بررسی
نرخ مرگومیر ناشی از سرطان ریه مدل ارائهشده توسط
 )22( Riceاست .با توجه به اینکه ایران صادرکننده آجر
سفالی است و کارگران بسیاری با سیلیس کریستالی
مواجهه دارند لذا این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک
مرگومیر ناشی از سیلیکوزیس و سرطان ریه در اثر مواجهه
با سیلیس کریستالی در بین کارگران کارخانجات ماشینی و
کارگاههای تولید آجر انجام گرفته است.
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مقدمه
درگذشته گردوغبارهایی که دارای کمتر از  2درصد
کوارتز بودند بهعنوان گردوغبار بیاثر شناخته میشدند
ولیکن تحقیقات  14سال اخیر نشان داده که بیشتر و شاید
همه گرد و غبارهایی که در گذشته بهعنوان بیاثر مطرح
بودند در صورت مواجهه با غلظتهای زیاد و به مدت
طوالنی میتوانند بیماریهای مزمن انسدادی ریه و سایر
بیماریهای ریوی را سبب شوند ( .)2در صنعت تولید آجر
رسی نیز یکی از عوامل زیانآور موجود در محیط کار
مواجهه با گردوغبار میباشد (.)1
گردوغبار در محیط ساخت آجر ،قبل از تبدیلشدن به
گل ،هنگام خشک شدن خشت ،حملونقل به داخل کوره و
بار کردن آجر پختهشده ایجاد میگردد و کارگران در طی
فرایندهای مختلف با آن مواجهه دارند .میزان سیلیس
کریستالی در خاک رس میتواند با توجه به منطقه
جغرافیایی بین  24تا  52درصد متغیر باشد ( .)3حد آستانه
مجاز مواجهه شغلی کمیته فنی بهداشت حرفهای وزارت
بهداشت در سال  2315و سازمان  ACGIHآمریکا در سال
 2112برای گردوغبار کلی قابل استنشاق با فرض فقدان
آزبست و محتوی سیلیس کریستالی کمتر از یک درصد
 3 mg/m3اعالم شده است (.)3
شواهد زیادی در خصوص سرطانزا بودن گردوغبار
سیلیس کریستالی در محیط کار وجود دارد .در سال 2122
آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان سیلیس را در گروه A2
(سرطانزای احتمالی برای انسان) معرفی کرد ولی از سال
 2112تاکنون این ترکیب در گروه ( A1سرطانزای قطعی
برای انسان) قرار دادهشده است ( .)2 ,5در سال  1424حد
مجاز مواجههی شغلی با سیلیس کریستالی توسط انجمن
متخصصان دولتی بهداشت صنعتی آمریکا ،4/415 mg/m3
موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی  4/42 mg/m3و
انستیتو ملی ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا 4/45 mg/m3
پیشنهادشده است ( .)2 ,2حد مجاز مواجههی شغلی با
سیلیس کریستالی در ایران  4/415 mg/m3اعالم گردیده
است (.)3
مواجهه با سیلیس کریستالی میتواند به طیف وسیعی
از اثرات سوء بهداشتی منجر شود ولی شایعترین عارضه
گزارششده سیلیکوزیس میباشد ( .)1سیلیکوزیس یکی از
مهمترین بیماریهای ریوی ناشی از کار میباشد ( .)24که
حذف کامل آن تا سال  1434میالدی جزء اهداف مشترک
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))

× 103
 =W1وزن اولیه فیلتر =W2 ،وزن ثانویه فیلتر =B1 ،وزن
اولیه نمونه شاهد =B2 ،وزن ثانویه نمونه شلاهد =V ،حجلم
هوای مورد اندازهگیری
آنالیز نمونههای سیلیس کریستالی
جهت آنالیز نمونههای مجهول سیلیس کریستالی
توسط دستگاه مادونقرمز تبدیل فوریه  FT-IRهمانند
مطالعه آذری و همکاران ( )21اقدام بهرسم منحنی
استاندارد نمودیم (شکل  .)2بدینجهت  3میلیگرم از
کوارتز تهیهشده از شرکت  Merkآلمان به  3میلیلیتر
حالل استون اضافه شد سپس حجمهای -24- 24-34-14
 134-144-224-234میکرو لیتر بر روی فیلترهای MCE
ریخته شد و در نهایت  144میلیگرم پتاسیم بروماید به
نمونههای استاندارد اضافه گردید و نمونهها پس از خشک
شدن استون ،در کوره الکتریکی ساخت شرکت  Muffleبه
مدت  1ساعت در دمای  244درجه سانتیگراد قرار داده
شدند .نمونهها پس از خروج از کوره توسط دستگاه پرس به
قرص تبدیل شدند .قرصهای آمادهشده به ترتیب جرم
سیلیس کریستالی در دستگاه مادونقرمز تبدیل فوریه مدل
 WQF-510Aساخت شرکت چین قرار داده شد و در
دامنه  215-224نانومتر عدد موجی برای جذب اسکن
شدند .پس از استانداردسازی و تعیین منحنی استاندارد
میزان جذب نمونههای محیط کار (شکل  )1با استفاده از
نرمافزار دستگاه مادونقرمز تبدیل فوریه محاسبه گردید
سپس با توجه به نمونههای استاندارد و فرمول خط
کالیبراسیون ،مقادیر سیلیس کریستالی در نمونههای
محیط کارخانجات آجر سازی به دست آورده شد.

میزان جرمی نمونه های استاندارد سیلیس برحسب میکروگرم

شکل  .2خط کالیبراسیون نمونههای استاندارد سیلیس کریستالی
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کریستالی در  1گروه شغلی تولید آجر و کوره چینی -
بستهبندی انجام شد .گروه تولید در کارخانجات سنتی
شامل حملکننده خاک ،پرسکاری دستی و کمک پرسکار
میباشد و در کارخانه ماشینی شامل بخش قالبزنی
ماشینی ،بارگیری ،نظافتچی کوره ،راننده تراموا ،بنا و ناظر
سیلو میباشد .گروه کوره چین و بستهبند قالبهای آجر
آمادهشده را درون کوره قرار میدهند و پس از پخته شدن
آنها را بستهبندی مینمایند و در بخش تولید آجر دخالتی
ندارند.
نمونهبرداری
نمونهبرداری گردوغبار کلی قابلل استنشلاق و سلیلیس
کریسللتالی بلله روش  NIOSH0600و روش بهینللهشللده
 NIOSH7602توکل و همکاران ( )22انجام گرفت .شرایط
جوی شامل دمای خشک ،دمای تلر ،رطوبلت نسلبی ،فشلار
هوا ،هم زمان با نمونه برداری فردی در روزهای مختلف کاری
به تعداد  3بار در روز (هر یک ساعت یک بلار) انلدازهگیلری
گردیللد و میللانگین دادههللا بللهعنللوان دادههللای مللدنظر
موردسللنجش قللرار گرفللت .نمونللهبللرداری توسللط پملل
نمونهبردار فردی با دبی  2/2لیتلر بلر دقیقله بلا اسلتفاده از
سیکلون نایلونی ساخت شرکت  SKCو فیلتر میکس سلولز
استر  15میلیمتری با پور سایز  4/2میکرون ساخت شرکت
 SKCبلله مللدتزمللان  3سللاعت انجللام گرفللت .قبللل از
نمونهبرداری فیلترها به مدت  13ساعت داخلل دسلیکاتور و
سپس با ترازوی با دقت  4/44442گرم توزین شلد .پلس از
نمونللهبللرداری دوبللاره فیلتللر بلله مللدت  13سللاعت درون
دسیکاتور قرار داده شد و سلپس وزن ثانویله فیلتلر انلدازه-
گیری شد .فیلترها در هر نوبلت انلدازهگیلری سله بلار وزن
شدند و میانگین آن تعیین و غلظلت گردوغبلار کللی قابلل
استنشاق با استفاده از رابطه  2محاسبه گردید:

رابطه )22( 2
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B

A

شکل  .1اسپکتوگرام مربوط به نمونه سیلیس کریستالی کارخانجات سنتی ( )Aو ماشینی ()B

ارزیابی ریسک
ارزیابی ریسک مرگومیر در اثر سیلیکوزیس ناشی از
مواجهه با سیلیس کریستالی با استفاده از مدل
 mannetjeانجام گرفت .دو پارامتر سابقه مواجهه و
غلظت سیلیس جز فاکتورهای اصلی در این مدل به
حساب میآید .میزان مرگومیر در اثر سرطان ریه نیز با
استفاده از رابطه  1و بر اساس مدل  Riceمحاسبه گردید.

مالحظات اخالقی
این مقاله حاصل پایاننامه کارشناسلی ارشلد دانشلگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی در سلال  2313تصلویبشلده

نتایج
در این مطالعه  34نفر از کارگران آجرپزی ماشینی با
میانگین سنی  32/21 ± 24/52سال در بازه  13 – 21و 34
نفر از کارگران آجرپزی سنتی با میانگین 34/32 ± 24/42
سال در بازه  22-32مورد بررسی قرار گرفتند .سابقه کار در
کارگران آجرپزی ماشینی  22/31 ± 22/2در بازه  2-15سال
و در کارخانجات سنتی  2/23 ± 5/33در بازه 2-14
گزارششده است %3/3 .از کارگران آجرپزی سنتی و  %25از
کارگران آجرپزی ماشینی سیگاری بودند .پارامترهای جوی
اندازهگیری شده شامل دمای هوا ( ،)34/23 ± 1/32رطوبت
نسبی ( )54/45 ± 23/31و فشار محیط کار (± 1/22
 )223/22در محاسبات غلظت در نظر گرفتهشده است.
میانگین غلظت سیلیس کریستالی در صنعت آجرپزی برابر
 4/323میلیگرم بر مترمکعب برآورد شد که در کارخانه
سنتی  4/252و در کارخانه ماشینی  4/112میلیگرم بر
مترمکعب میباشد .نتایج مقایسه میانگین مواجهه با
گردوغبار کلی تنفسی و سیلیس کریستالی با حدود مجاز
تماس شغلی ایران ( 3و  4/415میلیگرم بر مترمکعب) به
تفکیک گروههای شغلی در جدول  2و  1ارائهشده است.
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رابطه (:)1
 = GMمیانگین هندسی مواجهه کارگران با سیلیس
کریستالی
آنالیز آماری
نرمالیته دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف تعیین گردید .میزان مواجهههای شغلی با
گردوغبار کلی قابل استنشاق و سیلیس کریستالی در
کارگران آجرپزی به تفکیک گروههای شغلی بهصورت
انحراف معیار  ±میانگین گزارش سپس میزان مواجهه در
دو کارخانه ماشینی و سنتی با استفاده از  T-testمقایسه
گردید.
A= 0.77+373.69 GM

اسللللللللللللت و دارای کللللللللللللد اخللللللللللللالق
 IR.SBMU.THNS.REC.1395.9میباشد.
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جدول  .2مقایسه میزان مواجهه فردی با گردوغبار کلی قابل استنشاق ()mg/m3
گروه شغلی
تولید
کوره چین-بسته
بند
کل

کارخانه

تعداد

دامنه

میانگین ±انحراف معیار

نسبت مواجهه به حد
آستانه شغلی

آجرپزی سنتی
آجرپزی ماشینی
آجرپزی سنتی
آجرپزی ماشینی
آجرپزی سنتی
آجرپزی ماشینی

22
15
23
25
34
34

2/21- 25/13
4/52 –23/22
3/54 - 52/42
4/21 -22/52
2/21 -25/ 13
4/52- 23/22

33/12±12/12
1/12 ± 22/42
14/24 ±23/33
2/31 ±22/22
12/12 ±13/45
2/24±22/22

22/31
3/41
2/13
1/31
1/31
1/22

PValue
4/442
4/442
4/442

جدول  .1مقایسه میزان مواجهه فردی با گردوغبار سیلیس کریستالی ()mg/m3
گروه شغلی
تولید
کوره چین-بسته
بند
کل

کارخانه

تعداد

دامنه

میانگین ±انحراف معیار

نسبت مواجهه به حد
آستانه شغلی

PValue

آجرپزی سنتی
آجرپزی ماشینی
آجرپزی سنتی
آجرپزی ماشینی
آجرپزی سنتی
آجرپزی ماشینی

22
15
23
25
34
34

4/432 -1/22
4/452- 2/21
4/425 -2/35
4/453-4/212
4/425 -1/222
4/453 - 2/214

4/21 ±4/22
4/34 ± 4/345
4/321 ±4/33
4/111 ± 4/122
4/252 ± 4/214
4/112 ± 4/121

32/2
21
22/22
22/22
12/43
22/22

4/233

4/242
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بحث
این مطالعه با هدف بررسلی میلزان مواجهله کارکنلان
صنعت آجرپزی در کارخانههلای سلنتی و ماشلینی و نیلز
ارزیابی ریسک مرگومیر ناشی از سلیلیکوزیس و سلرطان
ریه انجام گرفته است .بررسیهای انجام شده نشان داد که
میانگین غلظلت سلیلیس در کارخانجلات آجرپلزی ملورد
مطالعه (سنتی و ماشینی)  4/323میلیگرم در مترمکعلب
بللرآورد گردیللد کلله در کارخانجللات سللنتی  4/252و در
کارخانه ماشینی  4/112میلیگرم بر مترمکعب بلود244 .
درصد کارگران کارخانجات سلنتی و  12درصلد کلارگران
کارخانلله ماشللینی در معللرض مواجهللهای بیشللتر از حللد
استاندارد مجاز مواجهه برای سیلیس کریستالی میباشند.
میانگین غلظت سلیلیس کریسلتالی در ایلن مطالعله 1/1
برابر مطالعه آذری ( 1/5 )14برابر مطالعه محملدیان ()12
و  1/1برابر مطالعه عسگری پور ( )11میباشلد .در تملامی
این مطالعات مواجهات باالتر از حد استاندارد بلوده اسلت.
میانگین غلظت سیلیس کریستالی در صنعت مورد مطالعه
 1/32برابللر اسللتاندارد  22/12 ،OSHAبرابللر اسللتاندارد
ایران و  ACGIHو  32/3برابر اسلتاندارد  NIOSHملی-
باشد.
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آزمللون تللیتسللت بللین میللزان مواجهللهی شللغلی بللا
گردوغبلار کلللی قابلل استنشللاق در دو کارخانله آجرپللزی
سنتی و ماشینی با یکدیگر اخلتالف معنلی داری را نشلان
داد ( .)P=4/442آزمون تیتست همچنین بین گروه هلای
شللغلی تولیللد ( ،)P=4/442کللوره چللین و بسللتهبنللد
( )P=4/442دو کارخانه با یکدیگر نیلز اخلتالف معنلیدار
نشان داد .آزمون تیتست بین میزان مواجهه کلارگران بلا
سللیلیس کریسللتالی در دو کارخانلله آجرپللزی سللنتی و
ماشینی ( )P=4/242و همچنین بلین گلروه هلای شلغلی
تولید ( ،)P=4/233کوره چین و بستهبند ( )P=4/533دو
کارخانه اختالف معنیداری نشان نداد.
نرخ مرگومیر افزوده ناشی از بیماری سیلیکوزیس بلر
اساس مدل  Mannetjeبرای مدتزمان اشتغال  35سلال
برآورد گردید .پلس از محاسلبه میلزان مواجهله تجمعلی
کارگران نرخ ریسک ابتال به سیلیکوزیس با فرض  35سال
در آجر سازی سنتی  2-23/2ملیباشلد و در آجلر سلازی
ماشینی  2-51/2محاسبه گردید .نرخ ریسلک ملرگومیلر
ناشی از سرطان ریه بر اساس مدل  Riceنیز برای کارخانه
سنتی  213/42نفر به ازای هر  2444نفر و برای کارخانله
ماشینی  24/32نفر به ازای هر  2444نفر به دست آمد.

4/533
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کارخانه ماشینی کمتر از کارخانه سلنتی اسلت ملیتلوان
سابقه کار باالتر کارکنان کارخانه ماشینی را بهعنوان عامل
مؤثر باال بودن سطح ریسک در نظر گرفت.
نللرخ مللرگومی لر ناشللی از سللرطان ریلله در کارخانلله
ماشینی  24/32و در کارخانله سلنتی  213/42بله دسلت
آمد که تقریباا  2/5برابر کارخانه ماشینی است .با توجه بله
اینکه میانگین غلظت سیلیس کریستالی در هردو کارخانه
سنتی و ماشینی باالتر از حد استاندارد است باال بودن نرخ
مرگومیر ناشی از سرطان ریه و سیلیکوزیس دور از انتظار
نیست .همانطور که  Finkelsreinو همکاران در مطالعله
خود عنوان نمودنلد کله اگلر میلزان مواجهله بلا سلیلیس
کریسللتالی در محللدوده اسللتاندارد  4/2میلللیگللرم بللر
مترمکعب باشد احتمال سرطان ریله  34درصلد و اگلر در
محدوده مجاز  4/45میلیگرم بر مترمکعب باشلد ریسلک
سرطان ریه به زیلر  5درصلد کلاهش ملییابلد ( .)15للذا
کاهش میانگین غلظت مواجهه اولین راهکار بلرای کلاهش
نرخ ریسک ملرگومیلر ناشلی از سلرطان ریله و بیملاری
سیلیکوزیس است.
نتیجهگیری
نتایج گویای این مطلب اسلت کله میلزان مواجهله بلا
سیلیس کریستالی و گردوغبار کلی تنفسی چنلدین برابلر
حد استاندارد است و بالطبع میزان ریسک مرگومیر ناشی
از سرطان ریه و سیلیکوزیس نیز بسیار باالست و در سطح
غیرقابلقبول قرار دارند.
قابللذکلر اسللت کله نتلایج بللهدسلتآملده در زمللانی
انجامگرفته است که مسئولین مربوطه ذکلر کلردهانلد کله
میزان تولید در شرایط فعلی به علت رکود اقتصادی کمتلر
شده است .پس میزان مواجهه میتواند بیشتر از این باشلد
و بالطبع آن میزان ریسک مرگومیر نیز بیشتر خواهد بود.
از طرفی این مطللب قابللذکلر اسلت کله مکلانیزه شلدن
صنعت میتواند عامل مهمی در کاهش ریسک ملرگومیلر
مدنظر قرار گیرد.
محدودیتهای مطالعه
حجم نمونه در این مطالعه با توجه به نمونه در
دسترس انتخابشده است زیرا به دنبال مسائل اقتصادی و
تعطیلی کارگاهها فقط کارگاههای فعال وارد مطالعه شدند.
از دیگر محدودیتهای این مطالعه میتوان محدودیت
زمانی و عدم امکان مقایسه نتایج در فصول مختلف را نام
بود.
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نتایج حدآسلتانه مجلاز مواجهله شلغلی کمیتله فنلی
بهداشللت حرفللهای وزارت بهداشللت و سللازمان ACGIH
آمریکا برای گردوغبار کلی قابل استنشاق با فلرض فقلدان
آزبست و محتوی سیلیس کریستالی کمتر از یلک درصلد
 3 mg/m3اعالمشده است که بلراین اسلاس  22/5درصلد
شللاغلین کارگللاههللای آجرسللازی مللورد مطالعلله دارای
مواجهه ای بیش ازحد مجاز می باشند .میانگین مواجهله بلا
گردوغبللار کلللی قابللل استنشللاق در صللنعت موردمطالعلله
 22/33میلیگرم بر مترمکعلب ملیباشلد کله  3/35برابلر
مطالعه عسگری پلور و همکلاران ( )11ملی باشلد .میلزان
مواجهه با گردوغبار کللی قابلل استنشلاق مطالعله حاضلر
 2/23برابر استاندارد ایران و  ACGIHبرآورد گردید.
نتللایج حاصللل از مقایسلله بللین کارخانجللات سللنتی و
ماشینی در خصوص گردوغبار کلی قابل استنشلاق حلاکی
از این است که مکانیزه شلدن صلنعت منجلر بله کلاهش
میزان مواجهه با گردوغبار کلی تنفسی به نسبت  3/1شده
است کله کلامالا بلین دو گلروه معنلیدار بلوده اسلت .در
مقایسه گردوغبلار سلیلیس کریسلتالی اگلر چله اخلتالف
معنیداری مشلاهده نشلده اسلت و للیکن ایلن میلزان در
کارخانه سنتی  1/21برابر کارخانه ماشینی است که خلود
نشللاندهنللده تلل ثیر مکللانیزه شللدن صللنعت در کللاهش
مواجهات میباشد .مطالعات نشلان داده اسلت کله اجلرای
اقدامات پیشلگیرانه بلرای کلاهش مواجهله بلا سلیلیس و
توسعه سیستمهای کنترلی و نظارت بر کارگران ملیتوانلد
نقش مهملی در پیشلگیری از بلروز سلیلیکوزیس و سلایر
بیماریهای مرتبط با آن داشته باشد ( .)13للذا ملیتلوان
یکی از این اقدامات را مکانیزه کردن صلنعت دانسلت کله
نتایج این مطالعه گویای این مطلب میباشد.
میزان ریسک مرگومیر ناشی از سیلیکوزیس  2در هر
 2444نفر است درحلالیکله در ایلن مطالعله در کارخانله
ماشینی نرخ مرگومیر ناشی از سلیلیکوزیس تنهلا در 15
درصد افراد ( 24نفلر)  2در هلر  2444نفلر گلزارششلده
است و این نلرخ در  25درصلد کارکنلان ( 34نفلر) دارای
سطح ریسک غیرقابلقبول اسلت کله مشلابه مطالعله نلور
محمدی و همکلاران ملیباشلد ( .)13در کارخانله سلنتی
 12/22درصد از افلراد ( 22نفلر) در محلدوده قابللقبلول
ریسک مرگومیلر ناشلی از سلیلیکوزیس قلرار داشلتند و
 23/33درصد ( 21نفر) در محدوده غیرقابل قبول بودند .با
توجه بله اینکله میلانگین غلظلت سلیلیس کریسلتالی در
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 کمااینکه اگر همکاری آنها نبود،آجرپزی را ابراز میدارند
.این مطالعه هرگز به سرانجام نمیرسید

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قلدردانی خلود را از
تمللامی کارکنللان خللدوم کارخانجللات سللنتی و ماشللینی
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Abstract
Introduction: Exposure to dust is an essential factor in the brick production industry. Determining the

mortality rate from silicosis and lung cancer is very important in exposure to crystalline silica dust.
Therefore, this study was conducted to risk assessment of workers in machine factories and traditional
brick production workshops.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2016 in a machine factory and five

[ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-08-15 ]

traditional active brick production workshops located in the southeast of Tehran. All employees of a
brick-making machine factory (40 people) and five traditional brick-making workshops (30 people)
were selected by census sampling. Their exposure to total respiratory dust and respirable crystalline
silica was evaluated by the NIOSH0600 method and NIOSH7602 optimal method. Mortality risk
assessment from silicosis and lung cancer was performed based on Mannetej and Rice models. Data
were analyzed by t-test after entering SPSS19 software.
Results: The average concentrations of crystalline silica and total respiratory dust in traditional

workshops are 0.651 ±0.69 and 28.27 ± 23.05, and in a machine factory are 0.297± 0.27 and 17.6 ±8.6
mg / m3. The T-test showed a significant difference between the traditional and mechanical brick
factory in occupational exposure to total respiratory dust (P=0.001). However, no significant
difference was observed in exposure to crystalline silica (P=0.107). In both traditional and machine
brick factory, the risk of death from silicosis and lung cancer is unacceptable.
Conclusion: The results showed that the industry's mechanization has reduced exposure to total

respiratory dust and crystalline silica and reduces the risk of death from lung cancer. But the risk of
death from lung cancer and silicosis is still high in both traditional and mechanical factories
Keywords: brick factory, crystalline silica, total respiratory dust, Risk assessment
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