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ABSTRACT

Background & objectives: Chemical exposure for the shoe makers has been created health
hurdle. This exposure mainly occurs in the gum process which workers have been exposed to
various solvents such aromatic hydrocarbons and n-hexane. This study was conducted to
evaluate occupational exposure in some shoe makers for the co-exposure of benzene, toluene,
xylene and n-hexane in order to monitor their health condition.
Methods: In this study 73 shoemakers of 18 workshops in Tehran were studied. Occupational
exposure to aromatic hydrocarbons (benzene, toluene and xylene) and n-hexane was
measured using NIOSH method No.1501 and 1500 in summery (September and October) and
wintry season (January and February) respectively.
Results: The results show amount of occupational exposure to studied compounds (benzene,
toluene and xylene) and n-hexane in warm and cold season (Mean±standard error) were
2.33±0.07, 9.48±0.27, 2.2±0.01, 3.64±0.11 and 3.1±0.07, 11.11±0.23, 2.2±0.01, 4.4±0.11
ppm respectively and in the colder months were significantly higher than the warmer months
(p<0.001). Additive exposure to aromatic compounds and n-hexane were higher than
Occupational exposure Limit (OEL) accepted by Iran. There are positive correlation between
benzene exposure, temperature and humidity (p<0.001). Moreover, there are negative
correlation between toluene exposure and air velocity in the summery season (p=0.003) and
wintry season (p<0.001).
Conclusion: When the cumulative exposure to aromatic compounds and n-hexane were
higher than Occupational exposure Limit (OEL) accepted by Iran, there is a probable
neurotoxic risk as a common effect for studied solvents. Therefore, the use of appropriate
control methods is important to reduce solvents exposure of adhesives.
Keywords: Aromatic Hydrocarbons; n-Hexane; Occupational Exposure; Shoe Makers
Workshops.
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قدمهم
. یاسـت مشـاغل دن تـرین یمیاز قـد یکـی صنعت کفش 

یمیایی،شـ با مـواد  کفشیدمواجهه کارگران صنعت تول
ــکالت ــا ایمش ــالمت آنه ــادرا در س ــت یج ــوده اس .نم

یدر چهـار گـروه شـغل   یکفاشـ يهـا کارگران کارگاه
لیـت کـن بـه فعا  و کارجمعیشکارساز، پیهکار، روبرش

توجـه بـه   کـار بـا  کارگران در قسمت برشمشغولند.
کفش را یهدهنده رویلمدل و طرح کفش، مواد تشک

چکیده
نموده است. تمـاس  یجادرا در سالمت آنها ایمشکالتیمیایی،کفش با مواد شیدمواجهه کارگران صنعت تولزمینه و هدف:

يهاکارگران ممکن است در معرض حاللدهد، کهیرخ میزنچسبدآینصنعت بطور عمده در فریندر ایمیاییبا مواد ش
کفاشان همزمان در یمواجهه شغلیشمطالعه پاین. هدف ایرندقرار بگهگزاننرمالو یکآروماتیباتمختلف همچون ترک

ینگروه از شاغلینایبهداشتیتوضعیبه منظور بررسیشاکفيهاکارگاهبعضی در تولوئن وزایلن،بنزن،هگزاننرمالبه 
.بود

یـک آروماتیبـات بـا ترک یمواجهه شغل. میزان کارگاه در شهر تهران مطالعه شد18کفاش از 73مطالعهیندرا: کارروش 
وNIOSH method No.1500وNIOSH method No.1501از روشیببه ترتهگزاننرمال) ویلن(بنزن، تولوئن و زا

شد.یريگو بهمن) اندازهيهر) و فصل سرد (دو میوردر دو نوبت فصل گرم (شهر
ترکیبات مورد بررسی (بنزن، تولوئن، زایلن و نرمال هگزان) به ترتیب برابربادر فصل گرمشغلی مواجهه میزان ها:یافته

ــل64/3±11/0و 01/0±2/2، 27/0±48/9، 07/0±33/2 ــرو در فص ــرد براب و17/3±11/11،05/0±1/3،23/0±07/0س
.)p>001/0(نشـان دادنـد   گـرم هـاي نسبت به ماهسردهايماهدر داري ام بود و افزایش معنیپیپیبرحسب11/0±4/4

مجـاز  ودحـد میـزان برداري باالتر ازنمونهدر هر دو نوبت یکو آروماتهگزانترکیبات نرمالافزایشی بامواجههیانگینم
مثبـت  یمواجهه با بنـزن، دمـا و رطوبـت هـوا، همبسـتگ     یزانمینباددمطالعه نشان یجبوده است. نتایرانایشغلمواجهه

)001/0p<003/0هوا در فصل گرم (یانجرمواجهه با تولوئن و سرعتینبین) وجود دارد. همچنp=) 001/0) و سردp< (
.مشاهده گردیدیمنفیهمبستگ
شـده توسـط   یشـنهاد پیراز مقـاد یشترهگزان برمالنویکآروماتيهابا حاللیمواجهه تجمعینکهبا توجه به اگیري:نتیجه

وجـود  هاي بررسـی شـده   حالليبرااثر مشتركبعنوان یعصبیسک سمیتاحتمال بروز ر،باشدیمیرانوزارت بهداشت ا
.استیتچسب، حائز اهميهاحاللکاهش مواجهه با يبراکنترلیمناسبيهاگرفتن روشلذا بکاردارد.

کفشیدکارگاه تولمواجهه شغلی،هگزان،نرمال،یکآروماتهايروکربنهیدواژه هاي کلیدي:
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در دهنـد، یشده برش ماده آميهابا استفاده از الگو
شـده  دادهبرشيهاتکهکارگرانسازي،یهقسمت رو

ـ  یهرو .زننـد یو دوخـت مـ  چسـبانند یکفش را بهـم م
ــارگران پ ــکار،ک ــیش ــب یکف ــه قال ــارا ب ــش يه کف

آماده شده را بـه کـف کـار    یهو سپس روچسبانندیم
یـره با چسب و دستگاه پـرس ز یتکرده و در نهایخم

ـ  و کـارگران در قسـمت   چسـبانند یرا به کف کفش م
چسبانندیکفش را میینیتزيهاو تکهیکن کفکارجمع
تمـاس بـا مـواد    .)1,2(دهندیرا انجام ميبندو بسته

ــ ــندر ایمیاییش ــده در فرا ی ــور عم ــنعت بط ــدص ین
که کـارگران ممکـن اسـت در   ،دهدیمرخیزنچسب

يهـا چسـب .یرنـد مختلـف قـرار بگ  يهـا معرض حالل
صــنعت از مــواد محلــول در یــنمــورد اســتفاده در ا

يهـا حـالل ینباشـند کـه از مهمتـر   یمـ یآليهاحالل
هگـزان و  نرمـال ی،چسـب کفاشـ  يمورد استفاده بـرا 

.)4و3(توان نام بردیرا میکآروماتیباتترک
استنشــاق جــذب بــدن یرمســیــقطرزهــا احــاللیــنا

جذب یقاز طریافتدرینگردند و همچنیکارگران م
یـل به دل.)5(شده استیزگزارشنیو خوراکیپوست

در یفــرار اثــرات نــامطلوبیآلــیبــاتتمــاس بــا ترک
کفـش بـه هـر دو    یـد توليهاکارگران کارگاهی سالمت

مـدت مشـاهده شـده    یصورت کوتاه مدت و طـوالن 
ياهو واکنشیتاتاست. اثرات کوتاه مدت مانند درم

یـک و تحریتهوع، آشفتگیجه، ضعف،زا، سرگیتحساس
ـ باشـد. یوگلو مـ ینیبچشم، یاثـرات طـوالن  ینهمچن

ـ هـاي یمـاري مدت شامل ب مشـکالت  ی،و عصـب یروان
ياهـ یبکبـد و آسـ  یـه، رخـونی یییراتتغی،مثلیدتول
بـا  یـر اخيهاسالدر.)6،7(مشاهده استقابل یويکل

مختلف، متاسـفانه  یعدر صنایاربسهايیشرفتوجود پ
مربوط به کفاشان بـه  یو مسائل بهداشتکاريیطشرا

است و یافتهدر حال توسعه بهبود نيهادر کشوریژهو
و در سـطح  یسـت نیقاعده مستثنیناز ایزکشور ما ن

وجود دارند که به یاديزيواحدتکيهاکشور کارگاه
یپراکندگینمناسب و همچنکاريیطفقدان شرالیلد
يمشکالت متعـدد یبانگیرگریو عدم نظارت کافادیز

هگزان بـه  اند که نرمالمطالعات نشان داده.باشندیم
یعصــبیسـتم مـوثر بــر س یســمیـب ترکیــکعنـوان  

ــدیمــ ــروز بتوان ــرنظیعصــبهــايیمــاريســبب ب ی
.)8-10(شودحرکتی-یحسینوروپاتیپل

شیمیاییادموبانکنارکاجههاموشیابیو ارزشناسایی
رکامحیطدر دموجوآورنیازــل ماعوایرـسو یسم
ــنهآسالمتاز حفاظتايبرحیاتیعنصردو  هباــــــ

و شناساییهـا در  از مهمتـرین روش رونـد. میرماـش
ار، نمونـه بـرداري از   مواد شیمیایی محیط کشیابی ارز

منطقه تنفسی افراد به منظور مقایسه میـزان مواجهـه   
باشد.با حدود مجاز شغلی میهاشغلی آن

باتوجه به موارد ذکر شده هدف از این مطالعه پایش 
مواجهه شغلی کفاشـان بـه نرمـال هگـزان و ترکیبـات      

کفش در تهران هاي منتخب تولیدآروماتیک در کارگاه
رسـی وضـعیت بهداشـتی ایـن گـروه از      به منظـور بر 

.بودشاغلین 

روش کار
پایش مواجهه تنفسی

یون اساس مطالعه برتحلیلی-در این مطالعه توصیفی
تعـداد  هـاي آمـاري،   و فرمول)11(و همکارانهی لی 

کارگاه و به صورت تصـادفی از میـان   18کفاش از 73
به چرم در منطقه شرق تهران کفشهاي تولیدکارگاه

انتخـاب  کفش تهران یدتوليهاکارگاهیتعنوان مرکز
گردید. به منظور بـرآورد میـزان مواجهـه کـارگران     

کـارگر 73برداري از منطقه تنفسیکفش، نمونهتولید
هـاي گـرم   جـوي متفـاوت در مـاه   مرد در دو شرایط

94(دي و بهمـن) در سـال   (شهریور و مهـر) و سـرد  
انجام یافت. رضایت نامه کتبی براي تمامی افراد مورد 

کـار،  اطالعات مربوط به سن، سابقهمطالعه اخذ شد و
زمان ساعات کـاري در روز، میـزان   سطح سواد، مدت

رسشـنامه بـراي   کفش و مصرف چسب توسـط پ تولید
نفـر از کـارگران   73ینهمچنهمه افراد بدست آمد. 

پوشـاك و بـدون تمـاس بـا     يبنـد و بسـته یهصنف ته
یافتـه نبه عنوان گـروه مواجهـه  یمیاییهرگونه ماده ش
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يهـا با گروهکار سابقهو انتخاب شدند، و از نظر سن
میـزان مواجهـه   شـدند. يسـاز همسـان یافتـه مواجهه

ا ترکیبات آروماتیک (بنزن، تولوئن و تنفسی کارگران ب
و 1501هگــزان بــه ترتیــب از روش زایلــن) و نرمــال

موسســـه ملـــی ایمنـــی و بهداشـــت آمریکـــا1500
(NIOSH))12( .قابـل ذکـر اسـت کـه     تعیین گردیـد

ـ يهاروشیشنهادطبق پ ـ ینب 10هـر يبـه ازا یالملل
نمونــه، دو نمونــه بــه عنــوان شــاهد مــورد اســتفاده  

هـا بـا اسـتفاده از    حلیـل نمونـه  تجزیه و تگرفت. قرار
ــاتوگراف گاز ــدلTHERMOکرومـ Finniganمـ

TRACE GC Ultra مجهز به دتکتورFID .انجام شد
ن بــه عنــوان اســتاندارد داخلــی و از از محلــول کیــوم

نیتروژن خالص به عنوان گاز حامـل اسـتفاده گردیـد.    
بـا  PDMSجداسازي ترکیبات در ستون مویینـه نـوع  

میلی متر و ضـخامت  25/0متر، قطر داخلی 30طول 
ــی   ــش درون ــت.  25/0پوش ــورت گرف ــر ص میکرومت

جریان، دمـا، رطوبـت   پارامترهاي جوي شامل سرعت
رداري بـا لـوازم   بهاي نمونهوا، در روزنسبی و فشاره

دماسنج کاتـا، دماسـنج جیـوه اي،    :مربوطه (به ترتیب
فشارســنج و EAWرطوبــت ســنج آســمن مــدل   

يبــرا) انــدازه گیــري شــد.Airflowیجیتــالی مــدلد
یشـگاه در آزمایافتـه انجـام هـاي یشآزمایسنجاعتبار

یمقـدار کمـ  یـین حد تعیندقت، صحت، کمتریزانم
(LOQ)ــرو ــخ ینکمت ــد تش ــبه (LOD)یصح محاس

.یدگرد
ها و بر طبـق الگـوي   با این حاللمواجهه توامباتوجه به 

میـزان مواجهـه افزایشـی    ACGIHارائه شده توسـط  
C1/T1+C2/T2+Cn/Tn=Nکارگران طبـق فرمـول  

یـک فرمول مواجهه تـوام از  اگر.)13(محاسبه گردید
قبـول  یرقابلغیباتشود مواجهه با مجموع ترکیشترب

هـا در  بـا حـالل  یمواجهه تجمعـ همچنین میزان است. 
یـین جهـت تع . کار افراد بدست آمدمدت زمان سابقه

ـ یزانم اسـتفاده شـد  زیـر از فرمـول  یمواجهه تجمع
)14(.

ATEDEFETCI )( 

I) جذب تنفسی :ug/m3(
C:تنفسی غلظت ترکیبات در هواي)ug/m3(

ET :(ساعت در روز)مدت مواجهه
EF :(روز در سال)تکرار مواجهه
ED :(سال)مدت مواجهه
AT :سال)(متوسط عمر
يآماریزآنال

انجـام  SPSS-16افزاز ها با استفاده از نرمیافتهآنالیز
میـانگین و خطـاي   س مواجهه بر اسایزانمیجنتایافت.

مواجهـه بـا   یجنتایسهمقايبراگزارش شد.استاندارد 
هاي آنـالیز واریـانس   شده از آزمونهاي بررسیحالل

تست و ضریب همبستگی بـا  یک طرفه، ویلکاکسون، تی
استفاده شد.% 95حد اطمینان 

هایافته
مورد مطالعهشاغلینیکمشخصات دموگراف

ــانگینم ــار در   ی ــابقه ک ــن و س ــانس ــروهوکفاش گ
نشـان داده شـده   1جـدول  درارزیـابی نیافتهمواجهه

سابقه ،از لحاظ سنیافتهنکفاشان و افراد مواجههاست.
شـدند. آزمـون   يسـاز همسـان یگارکار و مصرف سـ 

يبـرا یتنـی کار و من وسابقهيمستقل برایتيآمار
دهـد دو  ینشان مـ یجسن در دو گروه انجام شد. نتا

ـ     گروه از لحـاظ   باشـند  یسـن و سـابقه کـار همگـن م
)05/0>p(.

افراد مواجهه نیافتهوکفاشانکیدموگرافمشخصات. 1جدول
Pحداکثر)-(حداقلدامنهگروه شاهدحداکثر)-(حداقلدامنه گروه مواجههمشخصات

95/0)40- 1(86/26±01/1)40- 1(88/26±06/1(سال)*سن
94/0)45- 1(27/14±36/9)45- 1(39/14±48/9(سال)*کارسابقه

فراوانی**انحراف معیار±میانگن*
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شرایط جوي
هـوا و  میانگین و خطاي استاندارد دما، رطوبت، فشـار 

(فصـل  گیـري جریان هوا در دو نوبـت انـدازه  سرعت
نشـان داده شـده اسـت. بـر    2گرم و سرد) درجدول 

جـوي بـین دو   هـاي  پـارامتر یزوجـ اس آزمون تی اس
داري را نشان داد.برداري، اختالف معنینوبت نمونه

ارزیابی مواجهه شغلی
میانگین مواجهه فردي با ترکیبـات مـورد بررسـی در    

هاي بررسی شـده در (فصول گرم و سرد) در کارگاه
نشان داده شده است.3جدول

برداريجوي در دو نوبت نمونه. پارامترهاي شرایط2جدول

جويیطشرا
نوبت دوم(فصل سرد)نوبت اول(فصل گرم)

P-
value

گینمیان
ام)پیپی(

خطاي 
استاندارد

دامنه
حداکثر)-(حداقل

گین میان
ام)پی(پی

خطاي 
استاندارد

دامنه
حداکثر)-(حداقل

)2/18- 1/13(45/1516/0)2/27- 22(85/2315/0دما (سانتی گراد)

< 001/0 )8/75- 3/70(86/7218/0)2/86- 9/79(85/8223/0صد)رطوبت (در
)2/667-2/663(1/66513/0)2/666-1/662(66413/0متر جیوه)فشارهوا (میلی

)13/0- 07/0(09/0002/0)16/0- 1/0(13/0002/0متر بر ثانیه)(جریان هواسرعت

یکفاشيهاهگزان در کارگاهنرمالویلنبنزن، تولوئن، زایباتبا ترکیتماس شغل. 3جدول

ترکیب
نوبت دوم(فصل سرد)نوبت اول(فصل گرم)

P- value گینمیان
ام)پیپی(

خطاي 
استاندارد

دامنه
خطاي ام)پی(پیگینمیانحداکثر)-(حداقل

استاندارد
دامنه

حداکثر)-(حداقل
)32/5- 75/1(1/307/0)87/4- 01/1(33/207/0بنزن

< 001/0 )28/15- 45/7(11/1123/0)17/14- 03/6(48/927/0تولوئن
)2/4- 45/2(17/305/0)48/2- 09/2(2/201/0زایلن

)56/2- 99/7(4/411/0)61/7- 44/2(64/311/0هگزاننرمال

یبــاتترکبــایدهــد مواجهــه تنفســینشــان مــیجنتــا
در نوبـت فصـل   یـک آروماتیبـات هگـزان و ترک نرمال
ـ سرد ب از فصـل  یشـتر ب)>001/0p(يداریه شکل معن
یـب مواجهه بـا ترک یزانم. نتایج بررسی باشدیگرم م

حد مجاز تمـاس  یزاناز مبنزن در هر دو نوبت باالتر
بوده است.یرانایشغل
مواجهه با بنزن، یزانمیندهد بیمطالعه نشان میجنتا

) وجـود  >001/0pمثبت (یدما و رطوبت هوا همبستگ
یـان جرمواجهه با تولوئن و سرعتینبینهمچندارد.

) >001/0p) و ســرد (=003/0pهــوا در فصــل گــرم (
وجود دارد.یمنفیهمبستگ

طرفه نشان داد که تحلیل واریانس یکوآزمون تجزیه
بین چهار گروه شغلی از نظر میـزان مواجهـه تجمعـی    

) اخـتالف  =208/0p) و سـرد ( =35/0pدر فصل گرم (
ــی ــومعن ــداردداري وج ــکلد ن ــغل  ). اگر2(ش ــه ش چ

ساز بیشترین مواجهه تجمعی را نسبت به مشاغل رویه
.ستادیگر دارا

کـار بـه   ساز و پیشـکار در حـین  هاي شغلی رویهگروه
(چسب 2و نوع(چسب فرنگی)1ترتیب از چسب نوع

نمایند. میزان مواجهـه بـا ترکیبـات    پی یو) استفاده می
4ه شـغلی در جـدول   مورد بررسـی در ایـن دو گـرو   

نشان داده شده اسـت. میـزان مواجهـه بـا تولـوئن و      
بیشتر داريهگزان در شغل پیشکار به شکل معنینرمال

ــه ــد  از روی ــاهده ش ــاز مش . )=02/0pو =04/0p(س
سـاز  همچنین مواجهه با بنزن و زایلـن در شـغل رویـه   

.بودبیشتر از شغل پیشکار 
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هاي شغلی و در فصل گرم و سرد. میزان مواجهه تجمعی با ترکیبات آلی فرار در گروه1کلش

شغلیهايگروهبررسی درترکیبات موردمواجهه شغلی با. میزان4جدول

ترکیب
پیشکارسازیهرو

P- value خطاي استانداردام)پی(پیگینمیانخطاي استانداردام)پیپی(گینمیان
85/212/063/209/014/0نبنز

11/1029/099/1032/004/0تولوئن
7/208/069/211/092/0زایلن

98/314/048/415/002/0هگزاننرمال

بررسـی در  مـورد ترکیباتمیزان مواجهه افزایشی با
هاي شغلی باالتر از حد مجاز ارزیابی شـد  تمامی گروه

ساز بیشتر از مشـاغل  هو مواجهه افزایشی در شغل روی
واریــانستحلیــلوتجزیــهدیگــر تعیــین شــد. آزمــون

نظـر ازشـغلی گروهچهاربینکهدادنشانطرفهیک
بررسـی  مـورد ترکیبـات بـا افزایشـی میزان مواجهـه 

)156/0p=(نداردوجودداريمعنیاختالف)5جدول.(

یشغليهادر گروهیمورد بررسیباتبا ترکیشیمواجهه افزا. 5جدول

شغل
یباتبا ترکیشیمواجهه افزا

P- value خطاي استانداردام)پیپی(گینمیان
31/624/0برشکار

156/0
33/633/0سازرویه

92/519/0پیشکار
55/526/0کنجمعکار

بحث
در ایـن  کفاشـان یبهداشـت یتوضعیبه منظور بررس

ي هـا وکربنمطالعه میـزان مواجهـه تنفسـی بـا هیـدر     
در هگـزان (بنزن، تولوئن و زایلن) و نرمـال آروماتیک

ــرایط 18 ــاه کفاشــی و در دو ش ــاوت کارگ جــوي متف
ها نشان داد میـزان مواجهـه   بررسی شد. نتایج بررسی

) >001/0p(داريشغلی در فصل سرد افـزایش معنـی  
یناز بنتایج،طبق ایننسبت به فصل گرم داشته است.
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با تولـوئن  یمواجهه شغلیزانه مشدیبررسیباتترک
در محل جويیطشراییررا با تغیرتاثیشترینو بنزن ب

کفاشان يفردیشپا. همچنینداشته انديبردارنمونه
ــان  ــزانمدادنش ــه تجمعــ ی ــالل یمواجه ــا ح ــاب يه

یـران ایاز حد مجـاز تمـاس شـغل   یشتربشدهیبررس
شـغل  هـاي شـغلی کفاشـان،    و در بین گـروه باشدیم
شده یابیارزيهامواجهه را با حاللیشترینبسازیهور

یگروه شـغل ینایمآن تماس مستقیلاند که دلداشته
باشد.یبا چسب م

هـاي بررسـی شـده شـاید     بودن حـالل با توجه به فرار
رفت با کاهش دمـا در فصـل سـرد میـزان     انتظار می

هـاي چسـب کـاهش یافتـه و میـزان      شـدن حـالل  بخار
ر گردد ولی در شرایط فصل سـرد  مواجهه شغلی کمت

کـه در  شد بطوريشرایط کارگاهی مشاهده میتغییر 
ها بسـته بـود و سیسـتم    هاي کارگاهفصل سرد پنجره

هـا توسـط کـارگران خـاموش     تهویه عمـومی کارگـاه  
هــاي گردیــد در نتیجــه میــزان مواجهــه بــا حــاللمــی

شده در فصل سرد افزایش داشت.بررسی
بـا  فرديمواجهه یشبب افزادما و رطوبت سیشافزا

چهـار  ینچون نقطه جوش بنزن در ببنزن شده است.
بنـزن  ،مقـدار اسـت  ینتـر یینپاشدهیبررسیبترک

دمـا بـه مقـدار    یشبـا افـزا  یگـر ديهاسبت به حاللن
یجـاد را ايباالتریشده و مواجهه تنفسیرتبخیشتريب

یزانهوا میانجرسرعتکاهشینهمچننموده است.
داده اسـت کـه   افـزایش  را تولـوئن بـا  یتنفسمواجهه

ماده نسـبت  ینایچگالبودنباالتوان به یرا مآنیلدل
. به عبـارتی دیگـر بـه علـت     نسبت دادهاحاللیگربه د

هاي دیگر با کاهش بودن تولوئن نسبت به حاللسنگین
هاي این آالینده بـه راحتـی   جریان هوا مولکولسرعت

به افزایش آلودگی این مـاده  گردد و منجر جابجا نمی
.گرددمی

میزان تراکم بنزن و تولوئن در هواي تنفسی کفاشـان  
52/9و 66/3در مطالعه ورمولن به ترتیب برابـر بـا   

با مطالعه اخیر همخـوانی  که)16(ام ارزیابی شدپیپی
دارد. در مطالعه آذري و همکـاران غلظـت بنـزن در    

52/1تا 10/1ن منطقه تنفسی کفاشان در سه نوبت بی
تـر از میـزان   کـه پـایین  )15(ام مشاهده گردیدپیپی

مواجهه در این مطالعه بوده است.
ــن و       ــوئن، زایل ــزن، تول ــا بن ــه ب ــدار مواجه ــین مق ب

ــال ــد  نرم ــاهده گردی ــی مش ــتگی مثبت ــزان همبس هگ
)001/0p< و این نتیجه در مطالعه آذري در کفاشان (

ــی ــز )16(در کفاشــان چینــیورمــولنو )15(ایران نی
اش نشان داد کـه  در مطالعهسمشاهده گردید. گنزال

هاي فاقد بنزن، کفاشان مکزیکی بدلیل استفاده از حالل
تنها با تولوئن باالتر از حد مجاز، مواجهه شغلی دارنـد  

ولی در مطالعه جعفـري و همکـاران نشـان داده    )17(
شود فاقد بنـزن  هایی که ادعا میشد که حتی در حالل

هستند نیز ممکن است بـه دلیـل وجـود ناخالصـی در     
.)18(باشندتولید حالل، حاوي بنزن 

در مطالعـه ونــگ و همکــاران مواجهـه بــا بنــزن را در  
مورد 2004تا 1978کفاشان چینی در سه دهه از سال

ها از حد گیريدرصد اندازه65بررسی قرار دادند که 
کرده بود و از نظر غلظت مواجهـه مجاز شغلی تجاوز

کارگران، بنزن در مقـام اول و تولـوئن در مقـام دوم    
که نتایج تحقیق اخیـر نشـان   . در حالی)19(قرار داشت

هاي مورد اسـتفاده در ایـران فقـط    دهد در چسبمی
بنزن از حد مجاز شغلی تجاوز نموده است.

یـایی انجـام شـد    اي که بر روي کفاشان ایتالدر مطالعه
داد کفاشـان نشـان   يفـرد یشپازآمده ابدستیجنتا
شـده یبررسـ يهـا حـالل بای مواجهه تجمعیزانمکه

بود که با نتایج مطالعه یحد مجاز تماس شغلبیشتر از
.)20(حاضر همخوانی دارد

مشابهيکاریطو ورمولن با شرايآذريهامطالعهدر 
ي هـا ی در تفاوت تمـاس شـغلی در گـروه   نتایج مشابه

هـه  مواجیشترینساز بیهشغل روو شدمشاهده شغلی 
تمـاس بـا   . همچنینشده داشتیابیارزيهارا با حالل

یـز نیشـغل يهاگروهدیگرشده دریبررسيهاحالل
کوچـک و کمتـر از   يهاکفاشان در کارگاه.وجود دارد

یشـغل يهـا گـروه يمتر مربـع و بـدون جداسـاز   20
نتایج بدسـت آمـده اخـتالف    .)15,16(کنندیمیتفعال
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2و1هـا بـراي چسـب نـوع    در میزان مواجهه با حالل
مورد استفاده در صـنعت کفاشـی را مشـخص سـاخته     

است.
یکآروماتيهابا حاللافزایشیمواجهه در این مطالعه

از یشـتر بدر هـر چهـار گـروه شـغلی    هگزاننرمال و
د بویرانزارت بهداشت اشده توسط ویشنهادپیرمقاد

سـاز بیشـترین مواجهـه افزایشـی را دارا    و شغل رویـه 
ست. نتایج بدست آمده از مطالعه آذري و همکـاران  ا

ــه  ــت نمون ــه نوب ــر س ــز ادر ه ــرداري نی ــادب یرز مق
بـود بیشتر یرانشده توسط وزارت بهداشت ایشنهادپ

سـاز بیشـترین   و مشابه بـا مطالعـه اخیـر شـغل رویـه     
.)15(شی را نشان داده استمواجهه افزای

يبـرا بـرداري  با ایـن حجـم نمونـه   مطالعه یناياجرا
یران انجام شده است. اکفشیددر صنعت تولباریناول

یافتـه،  انجـام هايیشمناسب آزمایسنجاعتبارهمچنین 
کارگـاه در نقـاط   18دریمواجهـه شـغل  یـري گاندازه

جـوي یطدر دو شرايبردارنمونه، مختلف شهر تهران
يهـا در کارگـاه یشـغل يهاگروهیتمامو در مختلف

را می توان به عنوان نقـاط قـوت مطالعـه    کفشیدتول
به دلیل فصولیدر تماميبردارعدم نمونهذکرکرد.

، بودن انجام مطالعهیو مقطعیزماندورهیتمحدود
د.نباشنقاط ضعف مطالعه حاضر می

هه مواجیابیارزششود در مطالعات آینده،پیشنهاد می
یولـوژیکی نیـز بـراي   بیشپاو فصولیدر تمامیشغل

.انجام گیردکفشیدصنعت تولینشاغل

گیريیجهنت
شـده بـر   یجاداعوامل خطریناز مهمتریاثرات عصب

مطالعات مختلـف نشـان   .)2(باشدیسالمت کفاشان م
یعصـب یسـتم سيبـر رو یکماتوآریباتد ترکندهیم

ـ )21-23(دارنـد یاثرات تجمع یناز مهمتـر ین. همچن
. )8,9(اسـت یعصبیستمسبریرهگزان تاثاثرات نرمال

مواجهـه  یشپـا که بـا هـدف   العه حاضرطبق نتایج مط
هـاي هیـدروکربن کفاشان به نرمـال هگـزان و   یشغل

ــزان  آرومات ــد، می ــام ش ــک انج ــی ــه تجمع ــا یمواجه ب
حـدود  از یشـتر ب،و نرمال هگزانیکآروماتيهاحالل

توســط وزارت مجــاز مواجهــه شــغلی پیشــنهاد شــده
باشد.یمیرانبهداشت ا

یعـوارض عصـب  رخطـ احتمـال بـروز   ینکهبا توجه به ا
شـده  یبررسـ يهـا حـالل يمشترك براخطربعنوان 

يمناسـب بـرا  يهـا گرفتن روشلذا بکار، وجود دارد
است.یتچسب، حائز اهميهاکاهش مواجهه با حالل

قدردانیوتشکر
ایمنـی و  همکـاري مرکـز تحقیقـات   ازوسـیله بـدین 

پزشـکی علـوم هـاي دانشـگاه  پیشگیري از مصدومیت
جهـت الزمشـرایط کـردن فراهمرايببهشتیشهید
آزمایشگاهکارشناسانازهمچنین,پروژهایناجراي

تشـکر کمالبهشتیشهیدبهداشت شیمی و دانشکده
ــه ــلب ــیعم ــدم ــماره.آی ــوزال  ش ــویب پروپ تص
.باشد/ح/پ می71/9294
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