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 هقذهِ

 وشْٚ 

وشْٚ . ـف ؿذو ( PbCrO4) 1اص ػًٙ ٔٔذٖ وشٚوٛئيز  Vanquelumسٛػي 1798ٓٙلش وشْٚ دس ػبَ 

ٓٙلش دس ًجئز ثٝ ٘ذسر دس ؿىُ ٓٙلشي خٛد يبفز  ايٗ. ثبؿذ ؿـٕيٗ ٓٙلش فشاٚاٖ دس دٛػشٝ صٔيٗ ٔي

 .داساي ٔمذاس وٕي وشْٚ آصاد ثٝ كٛسر ٓٙلشي اػز 2ٔيـٛد ٚ سٟٙب ػًٙ ٔٔذٖ ٔششٚسيز

أشٚصٜ وشْٚ  .ثبؿذ ٓٙلش وشْٚ ثٝ ٚيظٜ دس ؿىُ ؿؾ ُشفيشي خٛد داساي ٔخبًشار ٔشٔذدي ثشاي ا٘ؼبٖ ٔي

سشويجبر ٔخشّف وشْٚ دس ٔحيي  .دا٘ٙذ بٖ سيٝ دس ا٘ؼبٖ ٔيؿؾ ُشفيشي سا ٔؼئَٛ ايجبد ػشًبٖ، ثٝ ٚيظٜ ػشً

DNAوبس ٔؼئَٛ ٓٛاسم ديٍشي اص لجيُ اثش ثش سٚي 
ٓٛاسم لّجي ٚ  ايجبد حؼبػيز ٚ ػبيش ٓٛاسم دٛػشي، ، 3

 .سحشيه دػشٍبٜ سيٛي ٚ غيشٜ ٔيجبؿذ ٓشٚلي،

ػشًبٖ سيٝ دس افشاد ٔٛاجٟٝ يبفشٝ ثب ثب سٛجٝ ثٝ ايٗ اثشار ٔوش ٚ ؿٛاٞذ ٔٛجٛد دس صٔيٙٝ افضايؾ احشٕبَ ثشٚص 

ٔيّي  1حذ ٔجبص سٕبع ٚص٘ي ايٗ ٔبدٜ سا اص  4وشْٚ ؿؾ ُشفيشي، ػبصٔبٖ ثٟذاؿز ٚ ايٕٙي ؿغّي ايبالر ٔشحذٜ

 . (OSHA , 2006)ٔيىشٚ ٌشْ وبٞؾ دادٜ اػز  5ٌشْ ثٝ 

ٔيمبٖ حبِمز ٞمبي    سٕبْ ا٘ٛاّ وشْٚ دس غِّز ٞبي خبف ٔي سٛا٘ٙذ ػمٕي ثبؿمٙذ ، أمب ٔـمخق ؿمذٜ ومٝ دس       

سشويجبر ؿؾ ُشفيشي آٖ داساي خٌشار ٚ ٓٛاسم ثيـشش ٚ ؿذيذ سشي ٘ؼمجز ثمٝ    ،اوؼيذاػيٛ٘ي ٔخشّف وشْٚ

ٔمي   ؿؾ ُشفيشمي  اػشٙـبق  غِّز ثباليي اص وشْٚ  .ثش سٚي افشاد دس ٔٔشم سٕبع ٔيجبؿٙذ ػٝ ُشفيشيوشْٚ 

ٓالٜٚ ثش آٖ افشادي وٝ ٘ؼجز ثٝ ومشْٚ حؼبػميز   . سٚدٜ ٌشدد سٛا٘ذ ٔٙجش ثٝ ايجبد اِشٟبة دس سيٝ، ثيٙي، ٔٔذٜ ٚ

ؿمؾ  سشويجمب ر ومشْٚ   . داس٘ذ دغ اص سٕبع ثب غِّز ثبالي آٖ ٕٔىٗ اػز دچبس حٕالر آػٕي ؿذيذي ؿمٛ٘ذ 

ٍٞٙبْ جزة اص ساٜ دػشٍبٜ ٌٛاسؽ، دٛػز يب سيٝ داساي اثش سحشيه وٙٙذٌي ثٛدٜ ٚ ٔي سٛا٘ٙذ ػمٛصا٘ٙذٜ  ُشفيشي 

 .ثبؿٙذ

 :س وّي ٔيشٛاٖ دس ػٝ ٔمِٛٝ اكّي صيش ٌٙجب٘ذوبسثشد وشْٚ سا ثٝ ًٛ

 كٙبيْ ؿيٕيبيي   (1

 فّضيكٙبيْ  (2

 5كٙبيْ ٘ؼٛص  (3

ٚ ٔـمبغُ   سٔمذادي اص ٟٕٔشمشيٗ وبسثشدٞمب   .ٔٛاد ٚ كٙبيْ ٔشٔذد ديٍشي ٘يض ٔٛسد اػشفبدٜ لشاسٔيٍيشد ايٗ فّض دس

ٔلشف دس ٔٛاد ٔحبفَ چٛة ، كمٙبيْ ٓىبػمي ، سمٛ٘ش دػشٍمممممبٜ ٞمبي وذمي ،       : ٓجبسسٙذ اصدسٌيش ثب ايٗ ٓٙلش 

                                                 
1 -Crocoite 
2
 -Meterorites 

3
-Decoys Ribo Nucleic Acid(DNA) 

4
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

 

 
5
-Refractory  Industries  
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كٙبيْ آثىممبسي ، ٔٛاد ٟٔبس وٙٙذٜ خٛسدٌي ، سلفيٝ آة، جٛؿىبسي اػمشيُ ، سيخشمٝ ٌمشي ، كمٙبيْ ػميٕبٖ ،      

ذ ٞمبي اػمشخشا    ٕٞچٙيٗ ٔٔذ٘ىبساٖ ٚ افشاد دخيُ دس فشايٙم  . دثبغي ،ػبخز ٚ سِٛيذ ا٘ٛاّ سً٘ ٞب ٚ ديٍٕبٖ ٞب

دغ ثٝ ًٛس وّمي آ٘چمٝ   . اص ٌشٜٚ افشادي ٞؼشٙذ وٝ دس خٌش سٕبع ثب ايٗ ٔبدٜ ٔيجبؿٙذ ٘يض فّضار ٚ كٙبيْ فّضي

ٓٙٛاٖ  NIOSH 104 سٕبع ثب ايٗ ٔبدٜ ٔي ثبؿذ ثٝ ًٛسي وٝ ػبصٔبٖ "ٚاهح اػز دأٙٝ ٚػيْ وبسثشد ٚ ًجٔب

ايمٗ ػمبصٔبٖ ثيمبٖ    . يشي ٔي ثبؿٙذ ا٘شـبس دادٜ اػمز دس سٕبع ثب وشْٚ ؿؾ ُشف ثٝ ٓٙٛاٖ ٔـبغّي وٝؿغّي سا 

 . دس ايٗ حشفٝ ٔـغَٛ ثٝ وبس ٔيجبؿٙذ ص٘بٖ اص٘فش  30000داؿشٝ اػز وٝ دس يه ثشآٚسد خٛؿجيٙب٘ٝ دس حذٚد 

آٔبس فٛق ٔشثٛى ثٝ ايبالر ٔشحذٜ ٔيجبؿذ ٚٔشبػفب٘ٝ دسوـٛس ٔب آٔبس دليمي اص سٔذاد افشاد ؿمبغُ دس ٔٛاجٟمٝ ثمب    

 ٘يشٚي وبس دس وـٛس ٔب سٔذاد صيبدي اص "ذاسد أب ثٝ ّٓز دأٙٝ ٚػيْ وبسثشد ايٗ فّض دس كٙبيْ ًجٔبوشْٚ ٚجٛد ٘

 . دس سٕبع ثب ايٗ آاليٙذٜ ٔيجبؿٙذ

 30سمب  6ثميٗ  )فٛالدٞبي آِيبطي ٔخشّف ٕٔىٗ اػز ثش حؼت ّ٘ٛ وبسثشد خٛد داساي ٔممبديش ٔشفمبٚسي اص ومشْٚ    

 .ثبؿٙذ( دسكذ

اغّمت داساي ٔممبديشي اص    ثٝ وبس ٔيشٚ٘ذ ايٗ كفحبر فّضي ىبسيجٟز جٛؿوٝ سي ٕٞچٙيٗ اِىششٚدٞبي جٛؿىب

٘يشٚي وبس سا دس ٔٔشم سشاوٓ لبثُ  ٔلشفي،  خٛد ٔيجبؿٙذ وٝ ثؼشٝ ثٝ ّ٘ٛ جٛؽ ٚ ّ٘ٛ فّض دبيٝ ػبخشبس وشْٚ دس

 . ذٙرسار ٞٛاثشد وشْٚ لشاس ٔيذٞآاليٙذٜ ٞبي ٌبصي ٚ رسٜ اي ثٝ ٚيظٜ ٔالحِٝ اي اص 

ديٍش فشايٙذ جٛؿىبسي ثٝ ٌٛ٘ٝ اي اػز وٝ جٛؿىبس ٕٞٛاسٜ ٔيشٛا٘ذ دبسأشش ٞبي ّٕٓيمبسي جمٛؽ سا دس   اص ػٛيي 

ٚػئي سِٙيٓ ٕ٘بيذ، ثٙبثشايٗ ٌٔبِٔٝ ٚهٔيز سِٛيذ وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس ٚهٔيز ٞمبي ٔخشّمف    "دأٙٝ ٘ؼجشب

َ دبسأششٞبيي ثمب وٕشمشيٗ خٌمش    ّٕٓيبسي دس جٛؿىبسي ٔيشٛا٘ذ سإٞٙبيي ثبؿذ سب جٛؿىبس ثب آٌبٞي اص ٘حٜٛ إٓب

 .ثٟذاؿشي، دس ٔٔشم ٓٛأُ ٔخبًشٜ آٔيض وٕششي لشاس ثٍيشد
 

 

 عَارض توبط

ثٝ خبكيز ػشًبٖ  19ثيبٖ ؿذٜ اػز وٝ ثشاي اِٚيٗ ثبس دس اٚاخش لشٖ   Donald G. Barcelouxدس ٌٔبِٔٝ 

دس آٖ صٔبٖ سٛٔٛس ٞبي ثيٙي دس وبسٌشاٖ سٍ٘ذا٘ٝ ٞب دس اػىبسّٙذ سا . صايي وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دي ثشدٜ ؿذٜ اػز

ٙبيْ دس ومبسٌشاٖ كم   1930ٌضاسؽ ٞبي ٔٛاسد اثشال ثٝ ػشًبٖ دس ػمبِٟبي دٞمٝ   . دس اثش ٔٛاجٟٝ ثب وشْٚ دا٘ؼشٙذ

ثمٝ ٓٙمٛاٖ ثيٕمبسي     1961وشٚٔبر ٚ ٔٛاسد  ػشًبٖ سيٝ دس ٔٔذ٘چيبٖ إِٓب٘ي ثب ٓث ؿذ وٝ ػشًبٖ سيٝ اص ػمبَ  

 .(Barceloux,1999)ٚاثؼشٝ ثٝ ؿغُ دس ٔـبغُ روش ؿذٜ لّٕذاد ٌشدد 

ٖ     1987دس ػبَ  ثمٝ ٓٙمٛاٖ ٔمبدٜ     (IARC)وشْٚ ؿؾ ُشفيشي اص ًشف اوبدٔي ثميٗ إِّّمي سحميممبر ػمشًب

وٙفممشا٘غ دِٚشممي ثٟذاؿممز كممٙٔشي   2002دس ػممبَ . ( IARC, 1990)ا٘ؼممب٘ي آممالْ ؿممذ   ػممشًبٖ صاي

 .٘يض دس ٘ٛؿشبسي آالْ ٕ٘ٛد وٝ وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٔي سٛا٘ذ ثشاي ا٘ؼبٖ ػشًبٖ صا ثبؿذ( ACGIH)أشيىب
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دس  جٛؿىبسا٘ي وٝ جٛؿىبسي اػشيُ سا ا٘جبْ ٔيذٞٙذ ثٝ ٔمبديش ٔشفبٚسي ثب فيْٛ ٞبي حبٚي وشْٚ ؿؾ ُشفيشمي 

سا ا٘جبْ ٔيذٞٙمذ ٘ؼمجز جٛؿمىبسا٘ي ومٝ جمٛؽ       GTAWيب  GMAWجٛؿىبسا٘ي وٝ جٛؽ . سٕبع ٞؼشٙذ

MMAW       سا ا٘جممبْ ٔيذٞٙممذ ثممب ٔمممبديش ثؼمميبس دممبييٗ سممشي اص وممشْٚ دس سٕممبع ٞؼممشٙذ(National 

Occupational Health and Safety Commission,1990 . ) 

سٕبع ثب آٖ ٔيشٛا٘ذ ثبٓث ايجبد ٓٛاسم دٛػشي ، . بؿذوشْٚ ؿؾ ُشفيشي حؼبع وٙٙذٜ دٛػشي ٚ سيٛي ٔيج

 ( .Barceloux,1999)ٌشدد .. اِشٟبة ّٔشحٕٝ، ػٛساخ ؿذٖ سيغٝ ثيٙي ٚ

دس ٌٔبِٔٝ اي ديٍش ٘يض ثٝ اثش سٕبع ثب فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي حبٚي وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ثمش سٚي ػممي خمٛد ثمٝ     

6خٛدي دس صٚ  ٞبيي وٝ اص سٚؽ ثبسٚسي 
IVF   ٕ٘ٛد٘ذ اؿبسٜ ؿذٜ اػمز  اػشفبدٜ  ٔي( Hjollund   et al., 

2005 . ) 

ٌٔبِٔبر ٔخشّف ٘ـبٖ دادٜ اػز وٝ ػٕيز وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ثٝ ٔشاست ثيـشش اص وشْٚ ػٝ ُشفيشمي ٔيجبؿمذ   

ّٓز آٖ اػز وٝ وشْٚ ػٝ ُشفيشي  ٕ٘يشٛا٘ذ ٚاسد ػبخشبس ػَّٛ ٞب ؿٛد، أب وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ثٝ ّٓز سٛا٘بيي .

ػبخشبس ػَّٛ ثٝ ٔشاست ػٕي سش اص وشْٚ ػٝ ُشفيشي ٔيجبؿذ ٚ ثمٝ ٓٙمٛاٖ يمه ٓبٔمُ ػمشًبٖ صاي      دس ٚسٚد ثٝ 

 ( .Cohen et al. ,1993) ا٘ؼب٘ي ًجمٝ ثٙذي ؿذٜ اػز

ٚ  8ثمشاي ػمبخز فمبوٙٛس سحٕمُ ٌّمٛوض      7وشْٚ ػٝ ُشفيشي حشي ثٝ ٔمذاس وٓ ثمٝ ٓٙمٛاٖ يمه ٓٙلمش همشٚسي     

 ( .Barceloux,1999 )ٔشبثِٛيؼٓ ا٘ؼِٛيٗ ثشاي ثذٖ الصْ ٔيجبؿذ 

، ٚ ػبيش سغييشار اِشٟبثي  10، اِٚؼشاػيٖٛ 9وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٔحشن لٛي سيٛي ثٛدٜ وٝ ٔيشٛا٘ذ سِٛيذ دشخٛ٘ي

سشويجبر وشْٚ ؿؾ ُشفيشمي حؼمبع وٙٙمذٜ سيمٛي ثمٛدٜ ٚ ٔيشٛا٘مذ دس افمشاد        . دس غـبء ٔجبسي سٙفؼي ثٕٙبيذ

اسسجبى ثيٗ اخشالَ ّٕٓىشد سٛثِٛي وّيمٛي   . ٕ٘بيذ 12يذٚ ٚاوٙؾ ٞبي آ٘بفالوؼٛئ 11حؼبع سِٛيذ اػذبػٓ ثشٚ٘ـي

ٌٔبِٔبر ػٓ ؿٙبػي دس سار ػمٕيز وجمذي   . ثب سٕبع وبسٌشاٖ ثب سشويجبر وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٔجٟٓ ثٛدٜ اػز

 ( .Barceloux,1999) سشويجبر وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس دٚص ٞبي صيش ٔمبديش حبد سا سد وشدٜ اػز 

 J) ثبالسشي اص ٔشي ٚٔيش دس اثش ػشًبٖ سيٝ سا ثيٗ جٛؿىبساٖ اػشيُ ٘ـبٖ دادٜ اػزٌٔبِٔبر اديذٔيِٛٛطيه ٘شخ 

M Harrington and f.s.gill,1998  -   Sjogren et al, 1994.) 

                                                 
6
 -In Vitro Fertilization 

7
 - Essential Trace Metal 

2
-Glucose Tolerance Factor 

3
 –Hyperemia 

4-
 ulceration 

5-
 Bronchospasm 

6
 -Anaphylactoid Reactions 
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دس ٌٔبِٔبر ا٘جبْ ؿذٜ ثش سٚي ّٕٓىشد ػيؼشٓ سيٛي دس جٛؿىبساٖ ، وبٞؾ لبثُ ٔالحِٝ اي دس ُشفيز حيبسي 

ثٝ ِ٘ش ٔيشػمذ ايمٗ يبفشمٝ دس اثمش خبكميز      . َ ؿيفز ٞبيـبٖ  ديذٜ ؿذٜ اػزاججبسي جٛؿىبساٖ اػشيُ دس ًٛ

ٓالٜٚ ثش ايٗ ٚجٛد وشْٚ دس فيْٛ ٞمبي ٘بؿمي اص جٛؿمىبسي    . سحشيه وٙٙذٌي ٔجبسي سٙفؼي سٛػي وشْٚ ثبؿذ

٘ـبٖ دادٜ  13ٌٔبِٔبر دسؿيـٝ.اػشيُ ٔيشٛا٘ذ ثٝ ّٓز خبكيز سحشيه وٙٙذٌي خٛد ثبٓث ٓٛاسم آػٕي ؿٛد 

يْٛ ٞبي ٘بؿي اص جٛؿىبسي اػشيُ ٔيشٛا٘ٙذ اثش ط٘ٛسٛوؼيه سٚي ػَّٛ ٞبي دؼشب٘ذاساٖ داؿشٝ ثبؿمذ  اػز وٝ ف

دشٚسييٗ ٞمبي ػمبخشبسي ثمٝ ًمٛس ًجئمي ثمب       . أب فيْٛ ٞبي ٘بؿي اص جٛؿىبسي فٛالد ٘شْ فبلذ ايٗ اثش ٔيجبؿذ 

DNA        يٕيبيي ٔثمُ فيمْٛ ٞمبي    ديٛ٘ذ ثشلشاس ٕ٘يىٙٙذ،  أب ٕٔىٗ اػمز دس اثمش ٔٛاجٟمٝ ثمب ثٔومي اص ٔمٛاد ؿم

ٔيشٛا٘مذ   DNAايٗ سغييمش دس ػمبخشبس   . ديٛ٘ذ ثشلشاس ػبصد DNAجٛؿىبسي وٝ حبٚي وشْٚ ٚ ٘يىُ ٞؼشٙذ  ثب 

اِجشٝ ثبيذ سٛجٝ داؿز وٝ ثيٗ ٔيضاٖ ٔٛاجٟٝ ثب وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٚ ٔشي . ثبٓث ثشٚص يب ديـشفز ػشًبٖ ٌشدد

 ( .Antonini,2003) ٚ ٔيش ٘بؿي اص ػشًبٖ سيٝ  اسسجبًي يبفز ٘ـذٜ اػز

 

 وشْٚ دس جٛؿىبسي

 14جَؽکبري قَعي ثب الکتزٍد رٍکؼ دار

ثيـششيٗ ٔٛسد ٔلشف سا دس ٔيبٖ ػمبيش فشايٙمذٞبي   (  SMAW) أشٚصٜ جٛؿىبسي لٛػي ثب اِىششٚد سٚوؾ داس 

دسايٗ فشايٙذ اص ٌشٔبي لٛع ثشاي رٚة وشدٖ فّض دبيٝ ٚ ٘ٛن اِىششٚد سٚومؾ داس  . داسا ٔيجبؿذ جٛؿىبسي لٛػي

دس ايٗ جٛؿىبسي اِىششٚد ٚ لٌٔٝ وبس ثخؾ ٞبيي اص ٔذاس اِىششيىي ايجبد ؿمذٜ سٛػمي ٔبؿميٗ    . اػشفبدٜ ٔيـٛد

بثُ ٞبي جٛؿىبسي، ا٘جمش  ٔذاس جٛؽ لٛػي ثب اِىششٚد سٚوؾ داس ؿبُٔ ٔٙجْ سغزيٝ اِىششيىي، و. جٛؽ ٔيجبؿٙذ

اص دٚ وبثّي ومٝ ثمٝ ٔٙجمْ سغزيمٝ جٛؿمىبسي      . اِىششٚد، اسلبَ لٌٔٝ وبس، لٌٔٝ وبس ٚ اِىششٚد سٚوؾ داس ٔيجبؿذ

ٔشلُ ٞؼشٙذ يىي ثٝ لٌٔٝ وبس ٚ ديٍشي ثٝ ا٘جش اِىششٚد ٚكُ ٔيـٛد ثمب ثشلمشاسي لمٛع اِىششيىمي ثميٗ ٘مٛن       

اسر ؿذيذ لٛع، ٘ٛن اِىششٚد ٚ آٖ لؼٕز اص لٌٔٝ وبس سا وٝ دس حش. اِىششٚد ٚ لٌٔٝ وبس ،جٛؿىبسي آغبص ٔيٍشدد

دغ اص سـىيُ لٛع اِىششيىي لٌٔبر وشٚي ؿىُ وٛچىي اص فّمض   "ػشئب. ٔجبٚسر لٛع لشاس داسد رٚة ٔيىٙذ

ٌذاخشٝ ؿذٜ سٚي ٘ٛن اِىششٚد دذيذ ٔيبيذ ٚ ػذغ اص ًشيك ٔؼيش لٛع ثٝ حٛهچٝ ٌذاخشٝ جٛؿىبسي ٔٙشممُ  

لٛع ٘يض وٝ دس ثبالي لٌٔٝ . رٚة ؿذٖ اِىششٚد، ػيٓ جٛؽ ٘يض دس ٔحُ جٛؽ سػٛة ٔيىٙذ ٕٞضٔبٖ ثب. ٔيـٛد

اص آ٘جبييىمٝ لمٛع اِىششيىمي يىمي اص دمش ا٘مشطي سمشيٗ ٔٙمبثْ ٌشٔمبيي          . وبس لشاس داسد فّض دبيمٝ سا رٚة ٔيىٙمذ  

ٚ ثٝ ٔحن ايجمبد   ثٝ ًٛس آ٘ي "ِزا رٚة ؿذٖ فّض دبيٝ سمشيجب( دسجٝ ػب٘شيٍشاد 5000حشاسسي دس حذٚد )ٔيجبؿذ

دس . ايٗ فشايٙذ ثٝ جشيبٖ اِىششيىي وبفي ٘يبص داسد سب ثشٛا٘ذ اِىششٚد ٚ فّض دبيٝ سا رٚة ٕ٘بيمذ . لٛع كٛسر ٔيٍيشد

    ٚ دس . سغييمش ٔيىٙمذ  ... ايٗ فشايٗ ّ٘ٛ ٚ ػبيض اِىششٚد ثش حؼت ٔحُ جٛؿىبسي، ّ٘ٛ فّمض دبيمٝ، ٟٔمبسر جٛؿمىبس 

اص ٞمي  ٘مّٛ ٌمبص ٔحمبفِي اػمشفبدٜ       GTAWخالف جٛؿىبسي ّ٘ٛ ثش  جٛؿىبسي لٛػي ثب اِىششٚد سٚوؾ داس

                                                 
13
 -In Vitro 

14 - Shielded Metal Arc Welding(SMAW) 
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   1ؿمىُ ؿمٕبسٜ  .سِٛيذ ٔيىٙذ GTAWفيْٛ ثيـششي ٘ؼجز ثٝ ّ٘ٛ  SMAWثٙبثشايٗ جٛؿىبسي ّ٘ٛ . ٕ٘يـٛد

 .سا ٘ـبٖ ٔيذٞذ جٛؿىبسي لٛػي ثب اِىششٚد سٚوؾ داساجضاي ٔذاس 

 
 

 
 

 SMAWاجشاء هذار جَؽکبري  -1ؽکل 
 

 

 

 

 15دار الکتزٍد ّبي رٍکؼ 

ٓمالٜٚ ثمش ثشلمشاسي لمٛع ٚ سغزيمٝ ػميٓ جمٛؽ دس صٔمبٖ          جٛؿىبسي لٛػي ثب اِىششٚد سٚوؾ داساِىششٚدٞب دس 

ثؼشٝ ثٝ ّ٘ٛ اِىششٚد ٔلشفي سٚوؾ اِىششٚد ُٔٛف ثمٝ ثشلمشاسي   . جٛؿىبسي ُٚبيف ديٍشي سا ٘يض ثش ٟٓذٜ داس٘ذ

 :يه يب چٙذ ٔٛسد اص ُٚبيف صيش ٔيجبؿذ

ٔحبفِز اص لٛع ٚ جٌّٛيشي اص ايجبد آِٛدٌي دس ٔحيي ٔزاة اًشاف ػميٓ  فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ٌبصي جٟز  .1

 جٛؽ

 جٛؿىبسي فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ دبن وٙٙذٜ ٞب جٟز دبن وشدٖ ٔحيي  .2

 ايجبد دٛؿؾ ػشثبسٜ جٟز ٔحبفِز اص حٛهچٝ جٛؽ ٔزاة دس ٔمبثُ ٞٛا  ٚ اوؼيظٖ .3

                                                 
15
 - Shielded Electrode  
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دٚس . داساي يه ٞؼشٝ فّضي جبٔذ ٞؼمشٙذ  جٛؿىبسي لٛػي ثب اِىششٚد سٚوؾ داساِىششٚدٞبي ٔلشفي دس فشايٙذ 

 .ايٗ ٞؼشٝ فّضي سا دٛؿؾ اِىششٚد فشاٌشفشٝ اػز وٝ لٌش آٖ ٔشٙبػت ثب لٌش اِىششٚد سغييش ٔيىٙذ

 

  SMAWهحبفظت اس قَط الکتزيکي ٍ هٌغقِ جَػ در 

ذٜ ٘ـمبٖ دادٜ ؿم   2دس ؿمىُ ؿمٕبسٜ    جٛؿىبسي لٛػي ثب اِىششٚد سٚوؾ داسحبِز َٕٔٔٛ ٔحبفِز اص لٛع دس 

أب ٔمذاس ػشثبسٜ سِٛيذي دس . غبِجأ دس سٕبْ اِىششٚد ٞبي سٚوؾ داس حبِز ٔحبفِز ثٝ ٕٞيٗ كٛسر ٔيجبؿذ. اػز

 .ا٘ٛاّ ٔخشّف دٛؿؾ اِىششٚد ٔشفبٚر ٔيجبؿذ

. سٚوؾ ثشخي اص اِىششٚد ٞب سٛػي حشاسر لٛع ثٝ ٌبص سجذيُ ٔيٍشدد ٚ سٟٙب ٔمذاس ٘بچيضي ػشثبسٜ ايجبد ٔيـمٛد 

اِىششٚد ٞب سٚوؾ سٛػي حشاسر لٛع ثٝ ػشثبسٜ سجمذيُ ٚ سٟٙمب ٔممذاس وٕمي ٌمبص ٔحمبفَ سِٛيمذ        دس ا٘ٛاّ ديٍش 

ثيٗ ايٗ دٚ ّ٘ٛ اِىششٚد ٌؼششٜ ٚػئي اص ا٘ٛاّ ديٍش اِىششٚد ٞب ٚجٛد داسد ومٝ ٞمش يمه داساي سشويمت     .  ٔيـٛد

ٚر ٞبي صيبدي ٚجمٛد  اص آ٘جب وٝ دس ّ٘ٛ ٚ ٔـخلٝ ٞبي جٛؿىبسي سفب. ٔخشّفي اص دٛؿؾ ػشثبسٜ ٌٚبص ٔيجبؿٙذ

 .داسد ٕٞٛاسٜ يىي اص ايٗ اِىششٚدٞب ثشاي آٖ وبسثشد خبف ٔٙبػت سش ٔيجبؿٙذ

 
 

 

 

 
 

 جَؽکبري قَعي ثب الکتزٍد رٍکؼ دارًحَُ هحبفظت اس قَط در  -2ؽکل 
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ًجمٝ ثٙذي ٌشديمذٜ  ( AWS) 16اِىششٚدٞبي سٚوؾ داس ٌٔبثك خلٛكيبر سذٚيٗ ؿذٜ ا٘جٕٗ جٛؿىبسي أشيىب

اِىششٚد . ثش ٔجٙبي سشويجبر ؿيٕيبيي يب خٛاف ٔىب٘يىي فّض جٛؽ ًجمٝ ثٙذي ٔيىٙٙذ "اِىششٚدٞب سا ٕٔٔٛال. ا٘ذ

 .ٞب سا ٔيشٛاٖ دس يه سمؼيٓ ثٙذي ػبدٜ ثٝ دػشٝ ٞبي صيشًجمٝ ثٙذي ٕ٘ٛد

 اِىششٚد ٞبي فٛالد وشثٙي .1

 اِىششٚد ٞبي فٛالدي صً٘ ٘ضٖ .2

 اِىششٚد ٞبي فٛالدي وٓ آِيبط .3

 ُ ٚ آِيبط ٞبي ٘يىُاِىششٚد ٞبي ٘يى .4

 اِىششٚد ٞبي آِٛٔيٙيٛٔي ٚ آِيبطٞبي آٟ٘ب .5

 اِىششٚد ٞبي ٔغ ٚ آِيبطٞبي ٔغ .6

 اِىششٚد ٞبي چذٖ  .7

 اِىششٚد ٞبي ّٕٓيبر ػٌحي .8

 .دس ايٙجب ثٝ ّٓز ٔٛهٛٓي سٟٙب ثٝ ثيبٖ خالكٝ اي اص ٔـخلبر اِىششٚد ٞبي فٛالد صً٘ ٘ضٖ  اؿبسٜ ٔيىٙيٓ

 

 ثزاثز سًگالکتزٍد ّبي فَالدي هقبٍم در 

اِىششٚدٞب ي سٚوؾ داس جٟز جٛؽ فٛالد ٞبي ٔمبْٚ دس ثشاثمش ص٘مً ثمش اػمبع ٔـخلمٝ ٞمبي اِىشمشٚد ٞمبي         

ًجممٝ    ANSI/AWS A5.4وشْٚ ٔمبْٚ دس ثشاثش خٛسدٌي، ٌٔبثك اػشب٘ذاسد _وشْٚ ٚ ٘يىُ  جٛؿىبسي فٛالد،

فّض جٛؽ، ٔٛلٔيمز جٛؿمىبسي ٚ   ػيؼشٓ ًجمٝ ثٙذي ايٗ اِىششٚد ٞب ثش اػبع سشويت ؿيٕيبيي . ثٙذي ٔيـٛ٘ذ

ػيؼشٓ ٔٛسد اػشفبدٜ جٟز ًجمٝ ثٙذي ايٗ ٌشٜٚ اص اِىششٚد ٞب ٔـبثٝ ػيؼشٓ ٔٛسد . جشيبٖ ثشق ٔلشفي ٔيجبؿذ

٘ـمبٍ٘ش وّٕمٝ    Eحمشف   E 310-15ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثمبَ دس ومذ   .اػشفبدٜ جٟز فٛالد وشثٙي ٚ فٛالد وٓ آِيبط اػز 

د ثٝ سشويت ؿيٕيبيي آِيبط اؿمبسٜ ٔيىٙمذ ٚ دٚ سلمٓ آخمش ٔحمُ      اِىششٚد، ػٝ سلٓ اَٚ چخ وٝ ٕٞيـٝ ٚجٛد داس

وذٞبي اػشب٘ذاسد ٚ ٔـخلبر ا٘ٛاّ اِىشمشٚد   1دس جذَٚ ؿٕبسٜ . جٛؿىبسي ٚ ّ٘ٛ جشيبٖ ٔلشفي سا ٘ـبٖ ٔيذٞذ

 .ٞبي فٛالد صً٘ ٘ضٖ آٚسدٜ ؿذٜ اػز

 

 کذّبي اعتبًذارد ٍ تزکيت ؽيويبيي فَالدّبي سًگ ًشى  -1جذٍل 

 

 بسٜ اػشب٘ذاسدؿٕ ّ٘ٛ ػبخشبس
 (دسكذ)سشويت ؿيٕيبيي

 وشثٗ ٘يىُ وشْٚ

                                                 
  

- American Welding Society 
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 17آػشٙيشي

 (حذاوثش) 15/0 10-8 19-17 302

 (حذاوثش)08/0 12-8 20-18 304

 (حذاوثش)08/0 12-10 21-19 308

 (حذاوثش)08/0 14-10 18-16 316

 18ٔبسسٙضيشي
 (حذاوثش)15/0 ........... 5/13-5/11 410

 (حذاوثش)15/0 ........... 14-12 416

 19فشيشي
 (حذاوثش)12/0 ........... 18-14 430

 (حذاوثش)2/0 ........... 27-23 446

 

 ( GTAW)جَؽکبري قَط تٌگغتٌي ثب گبس هحبفظ

سٚؽ جٛؿىبسي لٛع سٍٙؼشٙي سحز دٛؿؾ ٌبص ٔحبفَ فشايٙذ ثؼيبس ٔفيذي اػز وٝ أشٚصٜ ٘مؾ اكّي سا دس 

 .دليك ثش سٚي فٛالد ٞبي صً٘ ٘ضٖ ثبصي ٔيىٙذجٛؿىبسي ٞبي حؼبع ٚ 

ٞش . سالؽ ؿذ سب حٛهچٝ جٛؽ دس ٔمبثُ اسٕؼفش ٔحبفِز ؿٛد سب جٛؽ ايذٜ اِي حبكُ ؿٛد 1920دس دٞٝ 

ٔؼبِٝ سا دس آٖ صٔبٖ ٔٙشفي وشد أب ٘يبص ثٝ ويفيز  SMAWچٙذ ُٟٛس اِىششٚد ٞبي سٚوؾ داس ٚ فشايٙذ جٛؽ 

، ٔٙجش ثٝ اثذاّ سٚؽ SMAWجٛؿىبسي ثٔوي اص ا٘ٛاّ فٛالد ٞب دس سٚؽ ٞبي ثبالسش ٚ ايجبد ٔـىالر دس 

٘مٌٝ آغبصيٗ جٛؿىبسي ثب دٛؿؾ ٌبص ٔحبفَ  GTAWاثذاّ جٛؽ . ؿذ 1930دس دٞٝ  GTAWجٛؿىبسي 

ٞش چٙذ ايٗ جٛؿىبسي دس اثشذا ديـشفز وٙذي داؿز، أب أشٚصٜ يىي اص اػبػي سشيٗ اسوبٖ دس جٛؿىبسي . ثٛد

 .بسي فٛالد ٞبي صً٘ ٘ضٖ ٔيجبؿذٞبي دليك ٚ جٛؿى

20دس جٛؽ آسٌٖٛ يب 
TIG ٚ دس اػشب٘ذاسد ا٘جٕٗ جٛؿىبسي أشيىب(GTAW )يجبد لٛع اص اِىششٚد اي اثش

حيٗ ّٕٓيبر ،  SMAWاِىششٚد ٞبي ٔلشفي دس فشايٙذ  يٗ اِىششٚد ثشخالفا .سٍٙؼشٗ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد

 .جٛؿىبسي ٔلشف ٕ٘ي ؿٛد

ٌبص خٙثي ٞٛا سا اص ٘بحيٝ جٛؿىبسي ثيشٖٚ سا٘ذٜ ٚ اص اوؼيذٜ ؿذٖ  حيٗ جٛؿىبسي GTAWدس جٛؿىبسي 

يجبد لٛع ثىبس ثشدٜ ٔي ؿٛد ٚ خٛد اي افمي ثش سٍٙؼشٗ جٛؿىبسي اِىششٚدايٗ دس . ٔي وٙذ اِىششٚد جٌّٛيشي

                                                 
17
 -Austenitic 

18
 -Martensitic 

19
 -Ferritic 

20
 -Tungsten Inert Gas (TIG) 



 oh.muq.ac.ir                                        بهداشت حرفه ای استان قم                                                          

 

اِىششٚد دس جٛؽ  ، اِىششيىي ثب اِىششٚد سٚوؾ داس اِىششٚد دس جٛؽ ٔلشف ٕ٘ي ؿٛد دس حبِيىٝ دس جٛؽ لٛع

 ٚ ػيٓ جٛؽ ثٔٙٛاٖ فّض دشوٙٙذٜ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد 21يٗ ّ٘ٛ جٛؿىبسي اص ػيٓ جٛؽادس . ف ٔي ؿٛدٔلش

22  ٚ يب  اوؼي اػشيّٗ ؿّٔٝؿجيٝ جٛؿىبسي ثب  ٔلشفي 
MIG ٚMAG

دس ثيٗ . دس جٛؽ سغزيٝ ٔي ؿٛد 23

٘يض  25يب ّٞيِٛذ 24ي سجبسسي ّٞيأسنب٘بٟٔ. ؿٙبخشٝ ٔي ؿٛد آسٌٖٛيٗ جٛؽ ثب ٘بْ جٛؽ ايشا٘ي اكٙٔشىبساٖ 

WIGٚ ٘بْ إِٓب٘ي آٖ  GTAW يٙذايٗ فشا٘بْ جذيذ . دسٔيبٖ ٓبٔٝ جٛؿىبساٖ وبسثشد داسد
  .ٔي ثبؿذ26

 

 
 هذار جَؽکبري آرگَى -3ؽکل  

 

ٔيشٛاٖ دس جٛؿىبسي ا٘ٛاّ فّضار ثٟشٜ ثشد، أب ايٗ فشايٙذ ثٝ ًٛس سخللي ثشاي  GTAWاص فشايٙذ جٛؿىبسي 

، خبِق 27ٓذْ ٚجٛد ػشثبسٜ. جٛؿىبسي فٛالد ٞبي صً٘ ٘ضٖ، آِٛٔيٙيْٛ ٚ خٌٛى ِِٛٝ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔيٍيشد

ايٗ جٛؽ وبسثشدٞبي ديٍش . ثٛدٖ فّض جٛؽ ٚ ٘ذاؿشٗ جشلٝ ٚ دبؿؾ اص خلٛكيبر ٟٔٓ ايٗ ّ٘ٛ جٛؽ ٔيجبؿذ

 :ثٝ ًٛس خالكٝ ٓجبسسٙذ اص

                                                 
21
 - Filler Metal 

22
 - Metal Inert Gas 

23
 - Metal Active  Gas 

24
 - Heliarc 

25
 - Heliveld 

26
 - Wolfram Inert Gas 

27
 -Slug  
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 جٛؿىبسي سٕبٔي فٛالد ٞبي صً٘ ٘ضٖ -1

 جٛؿىبسي دس ِِٛٝ ٞب ٚ ٔخبصٖ -2 

 (ٔيّي ٔشش1صيش)ي ٘بصنٞب ٚسلٝجٛؿىبسي  -3

 :هکبًيغن ّبي تَليذ فيَم ٍ عَاهل هَثز ثزآى

فشايٙمذٞبي ٔخشّمف   آ٘چٝ اص ٌٔبِٔٝ ٔشٖٛ ّٕٓي ثذػز ٔيأيذ ايٗ اػز وٝ ٕٓمذٜ سمشيٗ ٔٙجمْ ايجمبد فيمْٛ دس      

جٛؿىبسي اِىششٚد ٔلشفي ٔيجبؿذ ٚ سجخيش اص فّض دبيٝ ٔزاة دس ٌٔٙمٝ جٛؿىبسي سٟٙب ثخؾ ثؼميبس ومٛچىي اص   

دس ساثٌٝ ثب ٘حٜٛ سـىيُ فيْٛ ٞب ٚ ٔىب٘يؼٓ آٖ ٌٔبِٔمبر ٔشٔمذدي كمٛسر دزيشفشمٝ     . فيْٛ ٞب سا سـىيُ ٔيذٞذ

 .اػز وٝ ثٝ ًٛس ٔخشلش دس صيش ثيبٖ ؿذٜ اػز

 

 ٍ هٌبثع تَليذ فيَم هکبًيغن

ٚ ٕٞىبسا٘ؾ سِٛيذ فيْٛ دس جٛؿىبسي لٛع اِىششيىي سا ثمب اػمشفبدٜ اص دٚسثميٗ       Kobayashi 1978دسػبَ 

 "آٟ٘ب دسيبفشٙذ وٝ فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي ٕٓمذسب . فيّٕجشداسي ثب ػشٓز ثبال ٔٛسد ٔـبٞذٜ ٚ فيّٕجشداسي لشاس داد٘ذ

ثخبسار ايجبد ؿذٜ اص ٘بحيٝ لٛع ثٝ دسٖٚ ٞٛا ي اًشاف . بد ٔيٍشدددس اثش سجخيش ٔبيْ ٔزاة ٘ٛن اِىششٚد ٞب ايج

ثمٝ رسار سيمض فيمْٛ ٔجمذَ      "ايٗ ثخبسار ػذغ اوؼيذ ٚ وٙذا٘ؼٝ ٔيٍشد٘ذ ٚ دغ اص آٖ  ػمشئب . سخّيٝ ٔيٍشد٘ذ

اص آ٘جب وٝ جشيبٖ ٔٛسد اػشفبدٜ دس جٛؿىبسي ثش دٔبي لٌشار ٔزاة ٘ٛن اِىششٚد ٔلشفي سمبثيش ٌمزاس   . ٔيٍشد٘ذ

 .ز ثٙبثشايٗ سغييش دس جشيبٖ ٔيشٛا٘ذ ٔٙجش ثٝ سغييش دس ٔمذاس فيْٛ ٞبي سِٛيذي ٌشدداػ

رسار فيْٛ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي فشدي ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞمبي   (MMAD)دس ٌٔبِٔٝ اي ديٍش لٌش ٔشٛػي آئشٚديٙبٔيىي جشٔي

ٔيىشٚٔشش ٚ ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔحيٌي ثشاثش 8/0ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي فشدي  ايٗ ا٘ذاصٜ ثشاثش ثب . ٔحيٌي ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذ

دس ايٗ ٌٔبِٔٝ ثيبٖ ؿذٜ اػز وٝ غبِت رسار فيْٛ ٔـمبٞذٜ ؿمذٜ دس صيمش ٔيىشٚػمىٛح     . ٔيىشٚٔشش ثٛد 41/2ثب 

فيْٛ ٞبي وٛچه دغ اص سـىيُ ؿذٖ ثٝ ٞمٓ ٔمي ديٛ٘ذ٘مذ ٚ رسار ثضسٌشمش ثب٘ٛيمٝ سا      . دٜ ا٘ذاِىششٚ٘ي وشٚي ثٛ

 .سـىيُ ٔيذٞٙذ  

سا  ثب اػشفبدٜ اص ايٕذيٙجش دس يمه ٔحّمَٛ آثمي ٕ٘ٛ٘مٝ      SMAWٌشٚٞي اص ٔحممبٖ فيٟٛٔبي فشايٙذ جٛؿىبسي 

ٕٛ٘ٝ ٞمبيي ومٝ اص ايمٗ ساٜ ٔمٛسد     ٘شبيج ايٗ ٌٔبِٔٝ ٘ـبٖ داد وٝ غِّز وشْٚ ؿؾ ُشفيشي  دس ٘. ثشداسي وشد٘ذ

آٟ٘مب  . جْٕ آٚسي لشاس ٌشفشٝ اػز ثيؾ اص غِّز ثذػز آٔذٜ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي جْٕ آٚسي ؿذٜ ثب فيّشش ثٛدٜ اػمز 

ثب٘يمٝ ثمٝ حمذ     20ٕٞچٙيٗ دسيبفشٙذ وٝ غِّز وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دغ اص ايجبد دس ٘بحيٝ لٛع اِىششيىي ثٔذ اص

ٛسيي اسائٝ ؿذٜ وٝ ثيبٖ ٔي داسد سجخيش فّض ٔمزاة اص ٘مٛن اِىشمشٚد دس    دس ايٗ صٔيٙٝ سئ. اوثش ٔمذاس خٛد ٔيشػذ

ثٔذ اص آٖ دغ اصخبس  ؿذٖ ايٗ رسار يب ثخبسار  . اثشذا ٔٙجش ثٝ ايجبد وشْٚ ػٝ ُشفيشي دس لٛع سـىيُ ٔيـٛد

ٝ ُشفيشي  اص ٘بحيٝ لٛع ، دس اثش اوؼيظٖ فشاٚاٖ ٔٛجٛد  دس ٘بحيٝ ثيشٖٚ لٛع ٚ ػبيش فّضار فٔبَ ديٍش ، وشْٚ ػ

وشْ ؿؾ ُشفيشي ٕ٘ٛ٘ٝ ثمشداسي ؿمذٜ ثمش سٚي    .  اوؼيذ ؿذٜ ٚ ثبٓث افضايؾ غِّز وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٔيـٛد
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ٌشٔمبي  .فيّشش ٞب ثش اثش ٚجٛد ٓٛأُ احيبء وٙٙذٜ ًي يه ٚاوٙؾ ٌشٔبٌيش ثٝ فشْ ػٝ ُشفيشمي ٔجمذَ ٔيـمٛ٘ذ    

وشْٚ ؿؾ ُشفيشي جٕمْ آٚسي  . ٗ ٔيـٛدٔٛسد ٘يبص ايٗ ٚاوٙؾ ٞب اص ٚاوٙؾ ٞبي اوؼيذاػيٖٛ رسار فيْٛ سبٔي

ؿذٜ دس ٔحَّٛ آثي ٔٛجٛد دس ايٕذيٙجش ثٝ ّٓز ٚجٛد سشويجبر اوؼيذ وٙٙذٜ اص لجيمُ اصٖ ٚ ٕٞچٙميٗ فمبوشٛس    

 .ٞبي ٔؼبٓذي ٔثُ دسجٝ حشاسر ثبال، ٔمبديش ثبالسشي سا  ٘ؼجز ثٝ فيّشش ٞب ٘ـبٖ ٔيذٞٙذ

Gray  ٔٛسد ٔىب٘يؼٓ ٞبي ايجبد فيْٛ ٚٞچٙيٗ سشويجبر ٔٛجٛد ٚ ٕٞىبسا٘ؾ يىي اص وبُٔ سشيٗ سحميمبر سا دس

دس ايٗ ٌٔبِٔٝ ثيبٖ ؿذٜ اػز وٝ فيْٛ ٞبي سـىيُ ؿذٜ دس ًي فشايٙمذ  . دس فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي ا٘جبْ دادٜ ا٘ذ

 .ٞبي جٛؿىبسي اص ِحبٍ سشويت ؿيٕيبيي ٔشثٛى ثٝ چٟبس ٔٙجْ ٔخشّف ٔيجبؿذ

 اِىششٚد(1

 ثخبسار فّضي اًشاف اِىششٚد( 2 

 فّض دبيٝ( 3 

 .ثخبسار فّضي ثبالي فّض دبيٝ( 4 

سمب   15. دسكذ فيْٛ ٞب داساي سشويت ٔـبثٝ اِىششٚد ٔلمشفي ٔيجبؿمٙذ   69سب  27آٟ٘ب دس ايٗ ٌٔبِٔٝ دسيبفشٙذ وٝ 

دسكذ ٘يض سشويجي ٔـبثٝ ثخبس فّضي ثبالي  35سب  15. دسكذ سشويجي ٔـبثٝ ثخبسار فّضي اًشاف اِىششٚد داس٘ذ 35

دس ايمٗ ٌٔبِٔمٝ اثمش      .دسكذ اص فيْٛ ٞبي سِٛيذي سشويجي ٔـبثٝ فّض دبيٝ داؿشٝ اػز 1اؿشٝ ا٘ذ ٚ سٟٙب فّض دبيٝ د

ايمٗ سئمٛسي ٞفمز ٔىب٘يؼمٓ سا دس ٔمٛسد ٘حمٜٛ       . دبسأشش ٞبي جٛؿىبسي ٔثُ ِٚشبط ٚ جشيبٖ ٌضاسؽ ٘ـذٜ اػمز 

 :ايٗ ٔىب٘يؼٓ ٞب ٓجبسسٙذ اص . سـىيُ فيْٛ ٞب ثيبٖ وشدٜ اػز 

 اف لٌشار ٔزاة دس حبَ جذا ؿذٖ اص اِىششٚد ٔلشفيسجخيش اص اًش .1

 .سجخيش اص ٘مبى اِىششٚد دس ا٘ذ يب وبسذ .2

 سجخيش فٛق أِبدٜ ػشيْ اص ٘بحيٝ ٘بصن ؿذٌي اِىششٚد  .3

 .لٌشار فٛق أِبدٜ وٛچه فّضي وٝ دس اثش رٚة ؿذٖ اِىششٚد دشسبة ٔيـٛ٘ذ .4

 لٌشار دشسبثي ثب٘ٛيٝ .5

 سجخيش اص حٛهچٝ جٛؽ .6

 ة ؿذٜ سجخيش اص ثؼشش رٚ .7
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 .ٍ ّوکبراى Grayهٌبثع تَليذ فيَم در جَؽکبري عجق تئَري   -6ؽکل 

 

 

 

 

 

 

 عَاهل هَثز ثز تَليذ فيَم ٍکزٍم ؽؼ ظزفيتي در آى 

 Peter. فبوشٛس ٞبيي وٝ ثش سشويت ٚ غِّمز فيمْٛ سِٛيمذي دس جٛؿمىبسي سمبثيش ٔيٍزاس٘مذ ٔشٔمذد ٔيجبؿمٙذ         

Houldcroft   فبوشٛس ٞبي صيش سا دس سشويت ٚ غِّز فيْٛ سِٛيذي ٔٛثش دا٘ؼشٝ ا٘ذ. 

 ّ٘ٛ فشايٙذ، ّ٘ٛ ٚ ػبيض اِىششٚد ، جشيبٖ يب  ِٚشبط ٔلشفي .1

 ...جشيبٖ ٞبي ٞٛايي ٔٛجٛد اص لجيُ جشيبٖ ٞبي ًجئي ٞٛا، جشيبٖ ٞبي ٘بؿي اص سٟٛيٝ ٔٛهٔي  ٚ .2
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ٔٛثش ثش سٚي )ؼجز ثٝ ػشٖٛ كٔٛدي فيْٛ ٔيضاٖ ٘ضديىي جٛؿىبس ثٝ ٌٔٙمٝ لٛع ٚ ٔٛلٔيز ػش اٚ ٘ .3

 (ٔيضاٖ سٕبع

 سشسيت ٚ ٔٛلٔيز لشاس ٌيشي لٌٔٝ وبس .4

كٛسر ٌشفز ٔـخق ؿذ وٝ دسكذ ٕٓذٜ اي اص وشْٚ ٔٛجٛد دس فيْٛ ٞبي   Karlsenدس ٌٔبِٔٝ اي وٝ سٛػي 

بثُ ا٘حمالَ  اص ّ٘ٛ ؿؾ ُشفيشي ل( دسكذ 60-90)ٔشلبٓذ ؿذٜ اص فشايٙذ جٛؿىبسي لٛػي ثب اِىششٚد سٚوؾ داس

 ٔي ثبؿٙذ

ٚ ٕٞىبسا٘ؾ كٛسر دزيشفز اُٟبس ؿذ وٝ جشْ ٚ سشويت  Dennisوٝ سٛػي  1996دس ٌٔبِٔٝ اي ديٍش دس ػبَ 

دس ايمٗ  . وشْٚ سِٛيذ ؿذٜ دس فيْٛ ٞب ٞش دٚ ٔشبثش اص ّ٘ٛ اِىششٚد جٛؿىبسي ٚ ٌبص ٔحبفَ ٔٛسد اػشفبدٜ ٔي ثبؿذ

ش ٞبي فشايٙذ  اص لجيُ ِٚشبط ٔٛسد اػشفبدٜ ٘يض ايمٗ غِّمز ٚ سشويمت    ٌٔبِٔٝ ثيبٖ ؿذ وٝ ثب سغييش دس ػبيش  دبسأش

دسكذ سٚي ثمٝ ػميٓ جٛؿمىبسي     1ِٚز ثب اهبفٝ وشدٖ  18ايٗ ٌٔبِٔٝ ٔـخق وشد وٝ دس ِٚشبط . سغييش ٔي يبثذ

 ٔي سٛاٖ غِّز وشْٚ ؿؾ ُشفيز سِٛيذي دس فيْٛ ٞب سا سب حذ صيبدي وبٞؾ داد 

ا٘شـبس يبفز ٔـخق ؿذ اػشفبدٜ اص يه ٌمبص ٔحمبفَ    2002وٝ دس ػبَ  دس ٌٔبِٔٝ ديٍشي سٛػي ٕٞيٗ ٔحمك

ثب٘ٛيٝ ٞشچٙذ ٔي سٛا٘ذ دس وبٞؾ غِّز اصٖ سِٛيذي ٔٙبػت ثبؿذ أب جٟز وبٞؾ وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس فيْٛ 

   سِٛيذي ٘شيجٝ ٔثجشي ٘ذاسد

 بفَ ٔيجبؿذآ٘بِيض فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي ٔـخق وشدٜ اػز وٝ غِّز وشْٚ ؿؾ ُشفيشي سبثٔي اص ٌبص ٔح

ٌٔبِٔٝ اي ديٍش  ٘ـبٖ داد وٝ ٞشچٙذ سغيمش  .اص يه ّ٘ٛ ٌبص ٔحبفَ اػشفبدٜ ٔيـٛد "دسجٛؿىبسي آسٌٖٛ ٕٔٔٛال

دس ٔيضاٖ ٚسشويت ٌبص ثي اثش ثش سٚي اصٖ سِٛيذي ٔٛثش اػز أب اثش لبثُ ٔالحِٝ اي ثش سٚي ٔيضاٖ سمشاوٓ ومشْٚ   

يٗ ٌٔبِٔٝ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز وٝ اػشفبدٜ اص ا٘جش ثمب دٚ  دس ا. ؿؾ ُشفيشي سِٛيذي دس فيْٛ ٞبي سِٛيذي ٘ذاسد

 ٘بصَ خشٚجي ٌبص ٔحبفَ وشْٚ ثيـششي سِٛيذ ٔيٕٙبيذ
ٞمش  . دس فشايٙذ جٛؿىبسي اػشيُ ٟٕٔششيٗ فبوشٛس دس ٔيضاٖ سٕبع فشد ثب فيْٛ ٚ وشْٚ اِىششٚد جٛؿىبسي ٔيجبؿذ

اِىشمشٚد، ػميٓ    اسايٝ داد٘ذ ٓٛأّي اص لجيُ فّض دبيٝ، 2002ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  Dennis چٙذ دس ٔمبِٝ اي وٝ 

لجيُ ا٘ذاصٜ لٌٔٝ وبس ، صٔبٖ  ٓٛأّي اص. دش وٙٙذٜ ٘يض ثٝ ٓٙٛاٖ ٔٙبثْ ايجبد فيْٛ ٞبي حبٚي وشْٚ روش ؿذٜ اػز

ٌٔبِٔبر ٘ـبٖ دادٜ . ٘ذجٛؿىبسي، آٔذشاط، ّ٘ٛ ٚ سشويت ٌبص ٔحبفَ  ٘يض ثش ٔيضاٖ ا٘شـبس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٔٛثش

ٕٞچٙميٗ دس فشايٙمذ   . اص ومُ فيمْٛ ٞمبي جٛؿمىبسي ٔيجبؿمذ     % 10وٝ ثخبس ؿذٖ فّض دبيٝ سٟٙب ٔؼمئَٛ سِٛيمذ   

  جٛؿىبسي لٛع اِىششيىي ثب اِىششٚد دٛؿؾ داس ثيـششيٗ دسكذ فيْٛ سِٛيذي ثٝ ّٓز اِىششٚد ثٛدٜ اػز

ع  اص لٌشار ٔزاة ٘ٛن اِىششٚد ٔلمشفي ،  ثخبسار فّضي سِٛيذ ؿذٜ دس ٌٔٙمٝ لٛ GMAWدس جٛؿىبسي ّ٘ٛ 

ٕٓمذٜ سمشيٗ   . ٌٔٙمٝ ٔزاة سٚي حٛهچٝ جٛؽ ٚ ٌٔٙمٝ دالػٕبي ثيٗ اِىششٚد ٔلشفي ٚلٌٔٝ وبس ايجبد ٔيـٛد

  ٔٙجْ سِٛيذ فيْٛ دس جٛؿىبسي اِىششٚد ٔلشفي ٔيجبؿذ

Yoon ٕٞىبسا٘ؾ ٔيضاٖ  ا٘شـبس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي ٚSMAW 0/46ٚدٜ سا دس ٔحذ-

 ٔيّي ٌشْ ثش دليمٝ ثذػز آٚسد٘ذ 11/21
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Eager      ٖٕٚٞىبسا٘ؾ  دس ٌٔبِٔٝ اي ثيبٖ داؿشٙذ وٝ ثٝ ّٓز اػشفبدٜ اص ٌبص ٔحبفَ دس جٛؿمىبسي ٞمبي ثمذ ٚ

دسكذ ٚص٘ي /. 3) ػشثبسٜ، سشاوٓ وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس فيْٛ ٞبي حبكّٝ اص ايٗ ّ٘ٛ جٛؽ ٞب دس حذ ثؼيبس وٕي 

  بؿذٔيج(وُ فيْٛ سِٛيذي 

ّٓز ايٗ دذيذٜ وٓ ثٛدٖ . فيْٛ سِٛيذ ؿذٜ دس ٘بحيٝ حٛهچٝ جٛؽ ٔٛجٛد سٚي لٌٔٝ وبس ثؼيبس ٘بچيض ٔيجبؿذ

  دٔبي ػٌح حٛهچٝ ٚ جٟز ثشخٛسد ٌبص ثٝ آٖ ٔيجبؿذ

وشْٚ ػٝ ُشفيشي ٔٛجٛد دس فيمْٛ  . وشْٚ ٔٛجٛد دس فيْٛ ٞب ثٝ دٚ فشْ ػٝ ُشفيشي ٚ ؿؾ ُشفيشي ٚجٛد داسد 

ثمٝ كمٛسر اوؼميذ ٞمبي      "وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٔٛجٛد دس فيْٛ ٞب ٘يض غبِجمب . ٔيجبؿذ Cr2O3ُثٝ ؿى "ٞب ٕٓذسب

دس فيْٛ ٞبي حبكُ اص يه ّ٘ٛ جٛؿىبسي ٔيشٛاٖ يه يب ٞش دٚ . ٚجٛد داس٘ذ  FeO Cr2O3دٌٚب٘ٝ ثب آٞٗ ٔثُ 

 ّ٘ٛ وشْٚ سا داؿز 

 رٍػ ّبي هَجَد در اًذاسُ گيزي کزٍم ؽؼ ظزفيتي 

ٔمذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس ٞٛا دس ٔمبيؼٝ ثب سٚؽ ٞبي سجضيٝ اي ثشاي سٔييٗ ٔمذاس سٚؿٟبي سجضيٝ اي سٔييٗ 

ايٗ ثذاٖ ّٓز اػز ومٝ سشويجمبر ومشْٚ ؿمؾ ُشفيشمي      . وشْٚ وُ دس ٞٛا اص إٞيز ثؼيبس ثبالسشي ثشخٛسداس٘ذ 

 اس٘ذ ٘ؼجز ثٝ ػبيش ٌٛ٘ٝ ٞبي ديٍش وشْٚ ػٕيز ثبالسش ٚ دس ٘شيجٝ حذ آػشب٘ٝ ٔجبص ثؼيبس دبييٗ سشي د

ا٘جبْ دزيشفز ػٝ سٚؽ ٔخشّف ٕ٘ٛ٘مٝ ثمشداسي ٚ    2000ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ Boianoدس ٌٔبِٔٝ اي وٝ سٛػي 

 NIOSH Method 7605 ، OSHA ايٗ سميٓ سٚؽ ٞمبي  . سجضيٝ وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ثب ٞٓ ٔمبيؼٝ ؿذ٘ذ 

Method ID-215   ٚNIOSH Method 7703         سا وٝ ثش ٔجٙمبي سٔيميٗ ٔممذاس دس ٔحمُ ٕ٘ٛ٘مٝ ثمشداسي

سٕبْ ايٗ سٚؽ ٞب اص . اكَٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي دس سٕبْ ايٗ سٚؽ ٞب ثب ٞٓ ٔـبثٝ اػز . ٔيجبؿذ سا ثب ٞٓ ٔمبيؼٝ وشد٘ذ

ؿيٜٛ  اػشخشا  دس ٞش ػٝ ايٗ سٚؽ ٞب دس وُ ثب ٞمٓ  . ٚ دٕخ اػشفبدٜ ٔيىٙٙذ PVCٔيّي ٔششي  37فيّشش ٞبي 

ا٘مذاصٜ  . ثشاي سـىيُ وٕذّىغ سٍ٘ي اػشفبدٜ ٔيٕٙبيٙذ DPCسد ٚ اص ٔحَّٛ  لّيبيي ثشاي اػشخشا ، ٚ ؿجبٞز دا

. ٌيشي وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٘يض دس ٍٕٞي يىؼبٖ ثٛدٜ ٚ لشائز ٔممبديش ٘يمض ثمب سٚؽ اػمذىششٚفٛسٛٔششي ٔيجبؿمذ     

ٌشفشمٝ   28ػبيذ ثمبي ػمبيذ   ٘شبيج حبكُ اص ايٗ سحميك ٘ـبٖ داد وٝ غِّز ٞبي ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذٜ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي

 ؿذٜ ثشاي ٔمبيؼٝ ايٗ ػٝ سٚؽ سفبٚر ٔٔٙي داسي سا ثب ٞٓ ٘ذاس٘ذ

. جٟز ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٚ آ٘بِيض وشْٚ ؿمممؾ ُشفيشي دس ٞٛا سٚؽ ٞمبي ٔشٔممذد ديٍمشي ٘يمض اسايمٝ ؿمذٜ اػمز       

29ػممممبصٔبٖ 
EPA     ٕ  30ذيٙجشٞمبي جٟز ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اص ٔمبديش ثؼيبس ا٘ذن ايمٗ ٓٙلمش دس ٞمٛا اػمشفبدٜ اص اي

( EPA.1996)ٕ٘ٛ٘ٝ اي اص ايٗ ػز ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي سا ٘ـبٖ ٔيذٞذ   6ؿىُ ؿٕبسٜ .ػشي سا ديـٟٙبد وشدٜ اػز 

. 
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ثزاي ًوًَِ ثزداري اس کزٍم ؽؼ  EPAعت ًوًَِ ثزداري هَرد اعتفبدُ تَعظ :   7ؽکل ؽوبرُ 

 ظزفيتي 

٘يض ثشاي جْٕ آٚسي غجبس سمٝ   Wipeثؼشٝ ثٝ اٞذاف ٌٔبِٔبر،  ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٔحممبٖ ٌبٜ اص سٚؽ ٞبيي ٕٞچٖٛ 

 . ( Freeman et al. ,1997)٘ـيٗ ؿذٜ حبٚي وشْٚ ٚ اسصيبي آِٛدٌي وشْٚ ٞٛا  ػٛد جؼشٝ ا٘ذ 

سا  PVCٜ اص فيّشمش  ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس ٞٛا سٚؽ فيّششاػيٖٛ ٚ اػشفبد NIOSHػبصٔبٖ 

دس سٚؽ فيّششاػيٖٛ ديـٟٙبدي خٛد اػمشفبدٜ اص فيّشمش غـمبء ٘ممشٜ اي سا      ASTMأب ػبصٔبٖ .اسائٝ وشدٜ اػز 

وٕشمش   PVCآ٘چٝ دس ًي ٌٔبِٔبر ٔخشّف ٔـخق ٌشديذٜ ايٗ اػز وٝ اػشفبدٜ اص فيّشش . ديـٟٙبد ٕ٘ٛدٜ اػز

+6ٔٛجت احيبءؿذٖ ٚ اص دػز سفشٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي 
Cr  دس صيش ثٝ ثيبٖ . ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٚ دغ اص آٖ خٛاٞذ ؿذدس ًي

 .چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ايٗ سٚؽ ٞبي ثٝ وبس سفشٝ جٟز ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٚ آ٘بِيض وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس ٞٛا اؿبسٜ ؿذٜ اػز

 

  NIOSHعبسهبى  7703رٍػ 

٘ٝ سٚؿي دشسبثُ جٟز ا٘ذاصٜ ٌيشي غِّز وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس ٕ٘ٛ  NIOSHػبصٔبٖ  7303سٚؽ ؿٕبسٜ 

/ دغ اص جْٕ آٚسي ثب ثبفش آٔٛ٘يْٛ ػِٛفبر "ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٞٛا دس ايٗ سٚؽ ،ػشئب. ٞبي ٞٛاي ٔحيي وبس ٔيجبؿذ

ػذغ اص فبص جبٔذ آ٘يٛ٘يه لٛي جٟز .اػشخشا  ٔيـٛ٘ذ 31آٔٛ٘يٛٔٓ ٞيذسٚوؼبيذ ٚ ثب اػشفبدٜ اص اِٚششاػٛ٘يه

دس ايٗ سٚؽ دغ .ديٍش اػشفبدٜ ٔيـٛد جذاػبصي وشْٚ ؿؾ ُشفيشي اص وشْٚ ػٝ ُشفيشي ٚ ػبيش ٓٛأُ ٔضاحٓ

 .ٚايجبد وٕذّىغ سٍ٘ي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب اػذىششٚفٛسٛٔشش لشائز ٔيـٛ٘ذ DPCاص آٔبدٜ ػبصي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب اهبفٝ وشدٖ 

اػشفبدٜ اص ثبفش اػشخشا  آٔٛ٘يٛٔي دس ايٗ سٚؽ لبدس ٘يؼز سب ثٝ خٛثي وشْٚ ؿؾ ُشفيشي سا اص سٚي فيّشش جذا 

 .حبسي ٘يبصٔٙذ اػزػبصد ثٙبثشايٗ ثٝ سلحي
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 :ٍّوکبراى  Hazelwoodرٍػ

دس ٌٔبِٔٝ اي وٝ سٛػي NIOSHػبصٔبٖ  7303ثٝ ّٓز ثٔوي اص ٘مبئق ٔٛجٛد دس سٚؽ ؿٕبسٜ 

Hazelwood  ػذيٓ ثيىشثٙبر جٟز /ٕٚٞىبسا٘ؾ ا٘جبْ ٌشفز اص ٔحَّٛ ثبفش لّيبيي لٛي ػذيٓ وشثٙبر

آٟ٘ب جٟز جذاػبصي وشْٚ ؿؾ ُشفيشي اص ػبيش  .جذاػبصي وشْٚ ؿؾ ُشفيشي اص سٚي فيّشش ٞب اػشفبدٜ ٕ٘ٛد٘ذ

ٔيضاٖ جذاػبصي . ٌٛ٘ٝ ٞبي وشْٚ ٔٛجٛد، اص سٚؽ اػشخشا  اص فبصجبٔذ ثب سجبدَ آ٘يٛ٘ي ؿذيذ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد٘ذ

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس ايٗ ٌٔبِٔٝ ثش سٚي فيّشش . سشويجبر وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٕ٘ٛ٘ٝ دس ايٗ حبِز ثؼيبس سهبيز ثخؾ ثٛد

 . ( Hazelwood et al. ,2004 ) ِيشش ثش دليمٝ جْٕ آٚسي ٌشديذ٘ذ 7/1ٚ دس دثي  PVCٞبي 

 

 :ٍّوکبراى  Jenkinsرٍػ 

ٚفيّشش ٞبي  Gael Ulrichًبله سِٛيذ فيْٛ ػبخشٝ ؿذٜ سٛػي دس يه ٌٔبِٔٝ آصٔبيـٍبٞي ثب اػشفبدٜ اص ا

ٔيىشٚٔشش الذاْ ثٝ سِٛيذ ٚجْٕ آٚسي  فيْٛ ٞبي سِٛيذ ؿذٜ دس  0/2ٔيّي ٔششي ثب دٛس ػبيض  37٘ٛوّئٛدٛس

ػب٘شي  30فبكّٝ لشاس ٌيشي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسٞب اص ٘مٌٝ لٛع اِىششيىي . ٕ٘ٛد٘ذ GMAW  ٚSMAWفشايٙذٞبي 

آٟ٘ب .ِٔٝ خٛد ثٝ ثشسػي سٚؽ ٞبي ٔخشّف ؿٙبػبيي ٚ آ٘بِيض ؿيٕيبيي فيْٛ ٞبي حبكّٝ دشداخزاٚ دس ٌٔب.ٔشش ثٛد

سٚؽ ٔٛثشي جٟز اسصيبثي  (EDS)  32دس دبيبٖ ثٝ ايٗ ٘شيجٝ سػيذ٘ذ وٝ اػشفبدٜ اص اػذىششٚٔششي سفشق ا٘شطي

 سشويت ٓٙلشي فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي ٔيجبؿذ

 ( et al. ,2005  JENKINS). 

 

 

 :ّوکبراًؼ  Samantaٍ رٍػ

دسايٗ سٚؽ اص يه ٚػيّٝ آصٔبيـٍبٞي ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٚ سٔييٗ ٔمذاس اسٛٔبسيه ٚاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي 

ايٗ ٚػيّٝ اص دٚ فيّشش فبيجش ٌالع سـىيُ ؿذٜ اػز وٝ . ٔٛجٛد دس رسار ٞٛاثشد  ػبخز ٚ اػشفبدٜ ؿذٜ اػز

دليمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي  15ٍٞٙبٔي وٝ اِٚيٗ فيّشش  .دليمٝ اي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي ٔيجبؿٙذ  15ٞش وذاْ ٔؼئَٛ دٚسٜ ٞبي 

فيّشش اِٚي حبٚي . وشد ، اص ٔذاس ثٝ ًٛس اسٛٔبسيه خبس  ؿذٜ ٚ فيّشش دٚٔي ثٝ ًٛس اسٛٔبسيه جب٘ـيٗ ٔيٍشدد

دليمٝ ؿؼشـٛ ؿذٜ ٚ ٔحَّٛ حبكُ اص آٖ ثب ٓجٛس اص يه ػشٖٛ سٔٛين آ٘يٛ٘ي سغّين  5/8ٕ٘ٛ٘ٝ دس ًي 

لي ٔب٘ذٜ سب اسٕبْ دٚسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي فيّشش دٚٔي، فيّشش فبيجشٌالع ؿؼشٝ ؿذٜ ثب ٞٛاي دليمٝ ثب 5/6دس . ٔيٍشدد

ايٗ سٚ٘ذ سب صٔبٖ دِخٛاٜ ٔيشٛا٘ذ . دليمٝ ثٔذ ٔيـٛد  15فيّششٜ ؿذٜ خـه ٔيٍشدد ٚآٔبدٜ ا٘جبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي دس 

سليك ؿذٜ ٚ دغ اص افضٚدٜ ؿذٖ  ٔٛالس دشوّشار ػذيٓ  1/0ثب ثبفش  "ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي سغّيَ ؿذٜ ػشئب. ادأٝ يبثذ 

DPC  ًجك ادٓبي ػبص٘ذٌبٖ ايٗ دػشٍبٜ  داساي حذ . ثٝ آٖ جزة ٘ٛسي ثٝ ًٛس اسٛٔبسيه ػٙجيذٜ ٔيـٛد
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فيّشش ٞبي فبيجش .  ٘بٌ٘ٛشْ وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس ٔشش ٔىٔت ٞٛا ٔيجبؿذ  5ثشاثش ثب  (  S/N=3)سـخيق آٖ 

 ) سا داس٘ذ( ثؼشٝ ثٝ ثبس آاليٙذٜ) ػبٓز 72سب  24بدٜ دس ًيٌالع ثٝ وبس سفشٝ دس ايٗ دػشٍبٜ لبثّيز اػشف

Samanta et al., 2001 ) .  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 هجبًي ؽيويبيي رٍػ اعتخزاج ٍ ؽٌبعبيي کزٍم ؽؼ ظزفيتي 

دس فشايٙذ ا٘ذاصٜ ٌيشي وشْٚ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔحيٌي ٚ ؿغّي سٔييٗ ٔمذاس وشْٚ ػٝ ٚ ؿؾ ُشفيشي ثٝ ّٓز 

 . لٛا٘يٗ ٔٛجٛد ٚ ٔخبًشار ثٟذاؿشي آٖ  اص ٕٞٝ ٟٔٓ سش ٔيجبؿذ

ثٝ ًٛس وّي سٔييٗ ٔمذاس ُشفيشٟبي ٔخشّف وشْٚ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔحيٌي ٚ ؿغّي سا ٔيشٛاٖ ثؼشٝ ثٝ ّ٘ٛ 

 :دسآٖ ٚجٛد داسد ثٝ دٙج يب ؿؾ ٔشحّٝ سمؼيٓ ثٙذي وشد ٔبسشيؼي وٝ وشْٚ

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي  .1

 ٍٟ٘ذاسي  .2

 (اػشخشا ،جذاػبصي ٔبسشيىغ،ديؾ سغّيَ وٙي )ديؾ آٔبدٜ ػبصي .3

 جذاػبصي حبِز ٞبي اوؼيذاػيٛ٘ي ٔخشّف .4

 ؿٙبػبيي ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔخشّف اوؼيذاػيٛ٘ي  .5

 وبِيجشاػيٖٛ .6

 



 oh.muq.ac.ir                                        بهداشت حرفه ای استان قم                                                          

 

سٛجٝ ثبؿذ ٔشاحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ،ٍٟ٘ذاسي ،ديؾ آٔبدٜ ػبصي ٚ جذا ٟٕٔششيٗ ٔشاحُ دس ايٗ فشايٙذ وٝ ثبيذ ٔٛسد 

چٖٛ دس ًي ايٗ ٔشاحُ احشٕبَ سجذيُ ُشفيز ٞبي ٔخشّف .ػبصي ٌٛ٘ٝ ٞبي اوؼيذاػيٛ٘ي ٔيجبؿذ

سغييش دس اوؼيذاػيٖٛ ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔٛجٛد ٔيشٛا٘ذ دس ٞش دٚ جٟز . اوؼيذاػيٛ٘ي وشْٚ ثٝ يىذيٍش ثبال ٔيجبؿذ

ٞش چٙذ دذيذٜ اوؼيذٜ ؿذٖ وشْٚ ػٝ ُشفيشي ٚ . ٞيذٜ ؿذٖ ٌٛ٘ٝ ٞبي وشٚٔي ثٝ ديؾ سٚداوؼيذٜ ؿذٖ ٚ يب وب

ثٙبثش ايٗ دس فشايٙذ سٔييٗ ٔمذاس ٌٛ٘ٝ ٞبي اوؼيذاػيٛ٘ي . سجذيُ آٖ ثٝ وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ثٝ ٘ذسر سخ ٔيذٞذ

 )ثبؿذ  ٔخشّف وشْٚ ٕٓذٜ سٛجٝ ثبيذ ثش سٚي سٔييٗ ٔمذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٚ جٌّٛيشي اص احيبء آٖ

Cornelis et al .,2005) . 

سٚؿي وٝ ثٝ ًٛس ٌؼششدٜ جٟز سٔييٗ ٔمذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٞٛاي ٔحيي وبس ٔٛسد اػمشفبدٜ  

دمغ اص اػمشخشا  ومشْٚ    . لشاس ٔيٍيشد دس ثشٌيش٘ذٜ اػشخشا  فيّشش ٞبي حبٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اػيذ ػِٛفٛسيه ٔيجبؿمذ 

فيّشش، سٔييٗ ٔمذاس ثٝ ٚػيّٝ سىٙيه اػذىششٚفٛسٛٔششي ٚ لشائز ٔمبديش  ؿؾ ُشفيشي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ؿذٜ اص سٚي

دي فٙيمُ   1ٚ5دس اثش ٚاوٙؾ ومشْٚ ؿمؾ ُشفيشمي ثمب     (  λmax=540 nm)جزة وٕذّىغ ثٙفؾ ايجبد ؿذٜ 

 .دس ٔحيٌي ثب اػيذيشٝ ثبال كٛسر ٔيذزيشد ( DPC)وبسثبصيذ 

 

 
 (اِف) ( ة)

 

ٍ ايجبد کوپلکظ رًگي ( الف)يتي ثب دي فٌيل کبرثبسيذهعبدلِ ٍاکٌؼ کزٍم ؽؼ ظزف:  1هعبدلِ ؽوبرُ 

 (ة)دي فٌيل کبرثبسٍى 

 

٘شيجٝ ٚاوٙؾ دي فٙيُ وبسثبصيذ ثب وشْٚ ؿؾ ُشفيشي سـىيُ وٕذّىغ ٕ٘ىي فٛق أِبدٜ سٍ٘ي وبسثبصٖٚ اص يٖٛ 

ششي دس ًَٛ وٕذّىغ فٛق سا ٔيشٛاٖ ثب سٛاٖ سـخيق فٛق أِبدٜ ثباليي اص ًشيك اػذىششٚفٛسٛٔ.ٔيجبؿذ+ 2وشْٚ 

 .٘ب٘ٛٔشش سٔييٗ ٔمذاس ٕ٘ٛد 540ٔٛ  

، +3،آٞٗ+ 2ٚاوٙؾ فٛق ثشاي وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ثؼيبس اخشلبكي ٔيجبؿذ ،ٞش چٙذ ٓٙبكش ديٍشي اص لجيُ ٔغ

فٙيُ وبسثبصيذ ٚاسد ٚاوٙؾ ؿٛ٘ذ ٚ دس سٔييٗ ٔممذاس كمحيح    ٔيشٛا٘ٙذ ثب دي+ 5ٚ ٚا٘بديْٛ + 6، ِٔٛيجذٖ +2جيٜٛ

اػشخشا  اػيذي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ سـىيُ وٕمذّىغ ثمب دي فٙيمُ وبسثبصيمذ      .ُ ايجبد ٕ٘بيٙذسذاخوشْٚ ؿؾ ُشفيشي 

ٍٞٙبٔي وٝ ٞيچٍٛ٘ٝ ٓبُٔ ٔضاحٕي وٝ ثشٛا٘ذ ثب وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٚاوٙؾ ٘ـمبٖ دادٜ ٚ ٓمذد اوؼمبيؾ آٖ سا    

 سغييش دٞذ ٚ يب دس ٚاوٙؾ ثب دي فٙيُ وبسثبصيذ جٟز سـىيُ وٕذّىغ سٍ٘مي ثمب ومشْٚ ؿمؾ ُشفيشمي سلبثمز      
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سٔيميٗ   "أب دس دبسٜ اي اص ؿشايي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اص ٞٛاي ٔحميي ومبس ٔثمبال   . ٔٙبػت ٚ ٔٛسد لجَٛ ٔيجبؿذ. ٕ٘بيٙذ

ٔمذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي،  فشايٙذ اػشخشا  اػيذي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ ٚاوٙؾ ٔؼمشميٓ ثمب دي   

دبييٗ ٔٛسد ٘يبص  جٟز ٚاوٙؾ ثيٗ وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٚ  PHٔـىُ فٛق دس اثش . فٙيُ وبسثبصيذ ٔمذٚس ٕ٘يجبؿذ

.  سحز ؿشايي اػيذي ساحز سش وبٞيذٜ ٔيـٛد وشْٚ ؿؾ ُشفيشي چٖٛ . دي فٙيُ وبسثبصيذ ٘يض  ٚخيٓ سش ٔيـٛد

دس ثؼيبسي اص فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي ثذاٖ ٔٔٙب اػز ومٝ اٌمش ومشْٚ ؿمؾ     (  Fe3O4)ثشاي ٔثبَ حوٛس ٔبٌٙشيز 

ٔٛجمٛد دس ٕ٘ٛ٘مٝ لجمُ اص     ومشْٚ ؿمؾ ُشفيشمي    ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب اػيذ سليك اػشخشا  ؿٛد، ُشفيشي ٔٛجٛد دس ايٗ 

ػبيش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٞمٛا  . ثٝ فشْ ػٝ ُشفيشي ٔجذَ خٛاٞذ ؿذ "وبٔال+  2ػٙجؾ ثب دي فٙيُ وبسثبصيذ سٛػي آٞٗ 

د چٙميٗ  ٔيجبؿمذ ٘يمض ٔٙجمش ثمٝ ايجمب     + 2وٝ داساي ٔمبديش  لبثُ ٔالحِٝ اي اص ٌٛ٘ٝ ٞبي ؿيٕيبيي حبٚي آٞٗ 

سشويجبر وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ثٝ ٚيظٜ اؿىبَ ٘مبٔحَّٛ آٖ ومٝ ثمٝ كمٛسر     . ٔـىّي دس فشايٙذ سجضيٝ خٛاٞٙذ ؿذ

ٚاوٙؾ ٞمبي  . رسار وشٚٔبر سٚي فيّشش ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ؿذٜ ا٘ذ ٔيشٛا٘ٙذ ثٝ سشويجبر وشْٚ ػٝ ُشفيشي احيب ؿٛ٘ذ

دسؿشايي اػيذي ايٗ اػمز ومٝ دشب٘ؼميُ     دسؿشايي اػيذي سخ ٔيذٞذ ّٓز سخ دادٖ ايٗ ٚاوٙؾ ٞب "فٛق غبِجب

ٔثجز ٔيجبؿذ ثٙبثشايٗ دس ؿمشايي اػميذي    Cr(VI)/Cr(III)اِىششٚدي اػشب٘ذاسد احيب صٚ   اوؼبيؾ ٚ وبٞؾ 

 . ٚاوٙـي ٔـبثٝ ٔٔبدِٝ صيش دسحيٗ اػشخشا  سخ خٛاٞذ داد 

 
 

 

 
 

 ثِ کزٍم ؽؼ ظزفيتي در هحيظ اعيذي ٍاکٌؼ ثزگؾت پذيز احيبء کزٍهبت: 2هعبدلِ ؽوبرُ 

 

 

 

دس ٔحيي اػشخشا  لّيبيي ٔٔبدِٝ اوؼبيؾ ٚ وبٞؾ ثٝ ٔيضاٖ لبثُ ٔالحِٝ اي ثٝ ػٕز چخ سغييش جٟز ٔيذٞذ 

 .ٚ ثٝ ػٕز سثجيز وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ديؾ خٛاٞذ سفز 

 

 
 

 

 .هيزٍد( تثجيت کزٍم ؽؼ ظزفيتي )در هحيظ قليبيي ايي ٍاکٌؼ ثِ عوت چپ: 3هعبدلِ ؽوبرُ 
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٘مؾ ثؼيبس ٟٕٔي دس ثجبر ٌٛ٘ٝ ٞبي ػٝ ُشفيشي ٚ ؿؾ    PHثب سٛجٝ ثٝ ٌٔبِت فٛق ٔيشٛاٖ دسيبفز وٝ 

 .ُشفيشي وشْٚ دس ٔحَّٛ ٞبي آثي داسد

دس٘شيجٝ ٔيشٛاٖ ثٝ ايٗ ٚالٔيز ٟٔٓ دػز يبفز وٝ ٓٙبكش ٕٓذٜ وبٞٙذٜ دس فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي اص لجيمُ آٞمٗ   

اساي حالِيز دبييٙي ثٛدٜ ٚ ثٙبثشايٗ دس ًي فشايٙذ اػشخشا  لّيبيي فيمْٛ ٞمبي   دس ٔحَّٛ اػشخشا  لّيبيي د+ 2

جٛؿىبسي ثشاي سٔييٗ ٔمذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي، دشب٘ؼيُ اص دػز سفشٗ وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس اثش 

 .ايٗ ٌٛ٘ٝ ٓٙبكش ٔذاخّٝ ٌش  ثٝ ٔمذاس صيبدي وبٞؾ خٛاٞذ يبفز

. ثبال ، وٓ خٛاٞذ ثمٛد  PHدس+ 3ٚ وشْٚ + 3ٛ٘ٝ ٞبي فّضي ديٍش اص لجيُ آٞٗ ثٝ ًٛس ٔـبثٝ حالِيز ثؼيبسي اص ٌ

دس حوٛس يٖٛ ٞمبي آٞمٗ دٚ   ( ثيٗ ػٝ ٚ ؿؾ ُشفيشي )سا سٚي سٛصيْ حبِز ٞبي اوؼيذاػيٖٛ وشْٚ  PHسبثيش 

 .ُشفيشي ٚ يب آٞٗ ػٝ ُشفيشي سا ٔيشٛاٖ ثب ٔٔبدِٝ صيش ٘ـبٖ داد

 

 

 
 

در حضَر ( عِ ٍ ؽؼ ظزفيتي )رٍي تَسيع حبلت ّبي اکغيذاعيَى کزٍم  PHتبثيز : 4هعبدلِ ؽوبرُ 

 يَى ّبي آّي

 

دس . ٔٙجش ثٝ احيبء ومشْٚ ؿمؾ ُشفيشمي خٛاٞمذ ؿمذ      PHاص ٔٔبدِٝ فٛق ايٗ چٙيٗ اػشٙجبى ٔيـٛد وٝ وبٞؾ 

ص ا.ثبال ٔٙجش ثٝ اوؼيذ ؿذٖ وشْٚ ػمٝ ُشفيشمي دس ٕ٘ٛ٘مٝ ٞبخٛاٞمذ ؿمذ      PHكٛسسي وٝ دس ؿشايي اػشخشا  ثب 

ايذٜ آَ جٟز اػشخشا  وشْٚ ؿؾ ُشفيشي اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي ومٝ ٓٛأمُ    PHٌٔبِت فٛق ٔيشٛاٖ ٘شيجٝ ٌشفز وٝ 

خٛؿجخشب٘ٝ ٔـخق ؿذٜ اػز وٝ افضايؾ لذسر ثبصي . ٔيجبؿذ 8ٚجٛد داسد ثشاثش ثب ... ٚ + 2ٔضاحٓ اص لجيُ آٞٗ 

ّٓمز  . ثٝ فمشْ ؿمؾ ُشفيشمي ٘مذاسد    ٔحَّٛ اػشخشا  سبثيش لبثُ ٔالحِٝ اي دس اوؼيذ ؿذٖ وشْٚ ػٝ ُشفيشي 

دسجمٝ ػمب٘شيٍشاد ٚ دسسٚؽ    100صيمش   "ٕٔٔٛال)دذيذٜ فٛق ايٗ اػز وٝ دس دٔبيي وٝ اػشخشا  كٛسر ٔيذزيشد 

أشٚصٜ فشايٙذ اػشخشا  ثش ٔجٙبي ٔحَّٛ ثبفش لّيبيي . ػشٓز ٚاوٙؾ ثؼيبس دبييٗ اػز( دسجٝ 60دس حذٚد  7600

، ٔمغ  + 2اص ٔبسشيىغ ٞبي داساي ٓٛأُ ٔذاخّٝ ٌش ٕٞب٘ٙذ آٞمٗ   اػبع سٚؽ سٔييٗ ٔمذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي

 .ٔيجبؿذ OSHA  ،NIOSHدس سٚؽ ػبصٔبٖ ٞبي .... ٚ + 2

ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس ثبال روش ؿذ اػشفبدٜ اص ثبفش لّيبيي لٛي جٟز اػشخشا  سشويجبر حبٚي ومشْٚ ؿمؾ ُشفيشمي اص    

دس ) ٖ وشْٚ ػٝ ُشفيشي ثٝ فشْ ؿؾ ُشفيشمي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٞٛاي جْٕ آٚسي ؿذٜ سٚي فيّشش ٔٙجش ثٝ اوؼيذ ؿذ

سفشبس يٖٛ ٞبي وشْٚ ػٝ ُشفيشي دس ٔحَّٛ لّيبيي سا ٔيشٛاٖ ثب . خٛاٞذ ؿذ( ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي حبٚي وشْٚ ػٝ ُشفيشي

 .ٔٔبدِٝ صيش ٘ـبٖ داد
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 رفتبر يَى ّبي کزٍم عِ ظزفيتي در هحلَل قليبيي: 5هعبدلِ ؽوبرُ 

 

شْٚ ػٝ ُشفيشي دس حوٛس ٔحَّٛ اػشخشا  لّيبيي ثٝ حمشاسر حؼمبع   ٘بؿي اص ٚاوٙؾ و 33وٕذّىغ ٞيذسٚوؼٛ

 .ثٛدٜ ٚ دس دٔبي ٘ضديه ثٝ ٘مٌٝ جٛؽ آة سٕبيُ ثٝ سجضيٝ ؿذٖ ثٝ كٛسر صيش سا داسد

 

 
 

درجِ  100کوپلکظ ّيذرٍکغَ ًبؽي اس ٍاکٌؼ کزٍم عِ ظزفيتي در دهبي ًشديک : 6هعبدلِ ؽوبرُ 

 عبًتيگزاد

 

وٕذّىغ ٞيذسٚوؼٛ ٕٔىٗ اػز دس حوٛس اوؼيظٖ ٞٛا اوؼيذ ؿذٜ ٚ ٔٙجش ثٝ سِٛيذ وشْٚ ٓالٜٚ ثش ٚاوٙؾ فٛق 

 .ؿؾ ُشفيشي ٔيٍشدد

 
 

 اکغيذ ؽذُ کوپلکظ ّيذرٍکغَ در حضَر اکغيضى َّا: 7هعبدلِ ؽوبرُ 

ثؼيبس ٌّٔٛة ٔيجبؿذ ٚ ٔٙجش ثٝ حزف اثمش  ( ٚاوٙؾ سجضيٝ وٕذّىغ ٞيذسٚوؼٛ دس حوٛس حشاسر)اِٚيٗ فشايٙذ 

 7600سٚؽ سجضيٝ ؿٕبسٜ . ؿٛ٘ذٌي وشْٚ ػٝ ُشفيشي دس فشايٙذ سٔييٗ ٔمذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٔيـٛد اوؼيذ

 .جٟز ِحبٍ وشدٖ ايٗ دذيذٜ، ٌشْ وشدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب سا دس حيٗ اػشخشا  سٛكيٝ ٕ٘ٛدٜ اػز NIOSHػبصٔبٖ 

ٛا٘ذ ثب افضايؾ ٔيضاٖ دٚٔيٗ فشايٙذ اوؼيذاػيٖٛ وٕذّىغ ٞيذسٚوؼٛ دس حوٛس اوؼيظٖ وٝ دس ثبال روش ؿذ  ٔيش

 .وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٔٛجٛد دس ٔحَّٛ اػشخشا  ٔٛجت خٌب دس سٔييٗ ٔمذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشدد

خٛد ثشاي حُ ايٗ ٔـىُ ديـٟٙبد وشدٜ اػمز دس حميٗ فشايٙمذ اػمشخشا        7600دس سٚؽ  NIOSHػبصٔبٖ  

ٌٚشْ وشدٖ ٔحَّٛ اػشخشا  ثش سٚي ُشف حبٚي ٔحَّٛ ، ٘يشمشٚطٖ خمبِق دٔيمذٜ ؿمٛد سمب اثمش اوؼيذاػميٖٛ        

 .اوؼيظٖ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙشفي ٌشدد

ٙجش ثٝ سٔييٗ ٔمذاس يىجبسٜ ٞش ٔ  NIOSHػبصٔبٖ  7600اػشفبدٜ اص ٔحَّٛ لّيبيي اػشخشا  دس سٚؽ ؿٕبسٜ 

دس اثش اػشخشا  لّيبيي سٕبْ . دٚ ّ٘ٛ وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٔحَّٛ ٚ غيش ٔحَّٛ ٔٛجٛد دس ٕ٘ٛ٘ٝ فيْٛ ٞب ٔيـٛد 
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ا٘ٛاّ وشٚٔبر ٞبي ٔٛجٛد دس ٕ٘ٛ٘ٝ ًجك ٚاوٙؾ صيش ثب يٖٛ وشثٙبر ٚاسد ٚاوٙؾ ٔيـٛ٘ذ ٚ اص فيّشش اػشخشا  

 .ٔيٍشد٘ذ

 

 
MCrO4   +   CO32-   ------>   MCO3   +   CrO42- 

 

 ٍاکٌؼ رخ دادُ در اعتخزاج قليبيي کزٍهبت ّب: 8هعبدلِ ؽوبرُ 

 

 .ثبؿذ.. ٔيشٛا٘ذ ٞش ٌٛ٘ٝ يٖٛ فّضي ٔب٘ٙذ ػشة ،دشبػيٓ ،ٔٙيضيٓ ٚ   Mدس ايٗ ٚاوٙؾ 

 :هذاخلِ گز ّب

ٓذيمذٜ اي ٔيشٛا٘مذ   دس سٔييٗ ٔمذاس سشويجبر وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي ٓٛأُ ٔذاخّٝ وٙٙذٜ 

ثٝ ايٗ ّٓز سالؽ ٞبي ٔشٔذدي جٟز ٔـخق ػبصي سبثيش ايٗ ٓٛأُ ٔذاخّٝ ٌش ٚ ٕٞچٙميٗ  .ٚجٛد داؿشٝ ثبؿذ

 .حزف اثش آٟ٘ب كٛسر دزيشفشٝ اػز

ٚاسد ٚاوٙؾ ؿذٜ ٚ ايجبد ٔحِّٛي ثٝ س٘مً صسد   DPCآٞٗ ٚ ٚا٘بديْٛ ٔٛجٛد دس فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي ٔيشٛا٘ذ ثب 

 .حؼبػيز ٘ذاسد DPCأب ايٗ ٚاوٙؾ ثٝ ا٘ذاصٜ ٚاوٙؾ وشْٚ ثب . يذٔبيُ ثٝ لٟٜٛ اي ٕ٘ب

اهبفٝ ومشدٖ ٔممذاسي وّشيمذ ػمذيٓ لجمُ اص افمضٚدٖ       .جيٜٛ ٔيشٛا٘ذ ثٝ آسأي دس ٔحَّٛ سً٘ ثٙفؾ ايجبد ٕ٘بيذ

DPC ثٝ ٔحَّٛ اػشخشا  ٔيشٛا٘ذ ثب سِٛيذ وّشيذ جيٜٛ اص سـىيُ وٕذّىغ سٍ٘ي سٛػي آٖ جٌّٛيشي وٙذ. 

ٚا٘بديْٛ سا سٟٙب ٓبُٔ ٔضاحٓ دس سٔيٗ ٔمذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي فيْٛ ٞمبي جٛؿمىبسي خٛا٘مذٜ     MDSHسٚؽ 

 .ٚ ثب سٚؽ اػشخشاجي ديـٟٙبدي خٛد اثشٔذاخّٝ صاي آٖ سا ثٝ حذالُ سػب٘ذٜ اػز. اػز

NIOSH  ٜخٛد ثيبٖ وشدٜ اػز وٝ ٚجٛد  7600دس سٚؽ ؿٕبسµ10    ٚ ٌُشْ اص ٞش وذاْ اص ٓٙبكش آٞمٗ، ٘يىم

ٔيىشٌٚممشْ وممشْٚ ؿممؾ ُشفيشممي دس دػممشٍبٜ   0/02ٕٛ٘ممٝ ٔٙجممش ثممٝ ايجممبد جممزثي ٔٔممبدَ ٔيممضاٖ ٔممغ دس ٘

ثٙبثشايٗ دس ايٗ سٚؽ جٟز ثٝ حذ الُ سػب٘يذٖ ٔذاخّٝ ٞبي ٘بؿي اص ٓٙبكش وبٞٙمذٜ  .اػذىششٚفٛسٛٔشش خٛاٞذ ؿذ

ي جٛؿمىبسي  ٕٞچٖٛ آٞٗ،اػشفبدٜ اص سٚؽ اػشخشا  لّيبيي جٟز سٔييٗ ٔمذاس  وشْٚ ؿؾ ُشفيشي دس فيْٛ ٞب

 .ديـٟٙبد ؿذٜ اػز

دس اػشب٘ذاسد خٛد جٟز سٔييٗ ٔمذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشمي دس ٞمٛاي ٔحميي ومبس ،ٓٙمٛاٖ        ASTMثب ايٗ حبَ 

دس ٔمبثمُ ٔممبديش لبثمُ لجمِٛي اص      DPCوشدٜ اػز وٝ سٚؽ سٔييٗ ٔمذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشمي ثمب اػمشفبدٜ اص    

جذِٚي اثش ٔمبديش ٔخشّف اص ٓٙبكش ٔضاحٓ سا دس سٔيميٗ   ايٗ ػبصٔبٖ دس.ِٔٛيجذٖ ،ٔغ ٚ وبدٔيْٛ ٔمبْٚ ٔي ثبؿذ

 .آٚسدٜ ؿذٜ اػز  3خالكٝ اي اص ايٗ دادٜ ٞب دس جذَٚ ؿٕبسٜ .ٔمذاس غِّز وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٘ـبٖ دادٜ اػز
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اثز هذاخلِ گزّبي هختلف ثز رٍي هيشاى کزٍم ؽؼ ظزفيتي  ثبسيبفت ؽذُ :  3جذٍل ؽوبرُ  

(ASTM ,1993) 

 

 ٔذاخّٝ ٌش
ٔمذاس ٚالٔي وشْٚ ٔٛجٛد دس 

 (ٔيىشٌٚشْ)ٕ٘ٛ٘ٝ 

ٔمذاس وشْٚ ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذٜ 

دس حوٛس ٔذاخّٝ 

 (ٔيىشٌٚشْ)ٌش

 909 1004 ٔيّي ٌشْ آٞٗ 5

 001 000 ٔيّي ٌشْ ِٔٛيجذٖ  5

 001 000 ٔيّي ٌشْ ٔغ 5

 1904 1004 ٔيّي ٌشْ جيٜٛ 5

 1003 1004 ٔيّي ٌشْ وبدٔيْٛ 5

 

 

٘شٔمبَ سا ثمٝ خٌمش     0/2ٚجٛد سشويجبسي اص ٘يششار ٞب ٔيشٛا٘ذ وٕذّىغ سٍ٘ي ايجبد ؿذٜ سٛػي اػيذ ػِٛفٛسيه 

افضٚدٖ ثمبفش فؼمفبسي   .ثبال آٚسد 2ٔحَّٛ سا سب  PHثشاي حزف اثش فٛق ثبيذ ثب اػشفبدٜ اص يه ٔحَّٛ ثبفش ،.ثيٙذاصد

دسٔٛاسدي . مذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي خٛاٞذ ؿذلجُ اص اهبفٝ ٕ٘ٛدٖ ٔٔشف ثبٓث وبٞؾ ٔذاخّٝ آٞٗ دس سٔييٗ ٔ

دليمٝ كجش ٕ٘مٛد سمب ٚاومٙؾ سٍ٘مي      15وٝ اص ايٗ ٔحَّٛ ثبفشي جٟز حزف اثش آٞٗ اػشفبدٜ ٔيـٛد ثبيذ ٔذر 

 .ٔٔشف ثب ٔحَّٛ حبٚي ٕ٘ٛ٘ٝ وبُٔ ٌشدد

اػشخشا  . سً٘ ٔشٕبيض ي دس ٔحَّٛ ايجبد ٌشدد 6+ثٝ فشْ  3+دس ٔٛاسدي ٕٔىٗ اػز دغ اص اوؼيذٜ ؿذٖ وشْٚ 

ٔٙجش ثٝ حزف ٔمبديش صيبدي اص آٞٗ ،ِٔٛيجذٖ ،ٔمغ ٚ   4ثشاثش ثب  PHدس وّشٚفشْ ثب  34وٛئيِٙٛيَٙٛ – 8ٕ٘ٛ٘ٝ ثب 

وٛئيِٙٛيٙمَٛ ،لجمُ اص    – 8ٍٞٙبْ اػشخشا  ٔحَّٛ ثمب  . ٚا٘بديْٛ وٝ ٔؼئَٛ ايجبد ايٗ ٔضاحٕز ٞؼشٙذ خٛاٞذؿذ

 . سػب٘ذٜ ؿٛد 1ٔحَّٛ ثب اػشفبدٜ اص اػيذ ػِٛفٛسيه ثٝ  PHايجبد وٕذّىغ سٍ٘ي ثبيذ 

+3ٚجٛد  OSHAػبصٔبٖ 
Cr ّٝسأٟٕششيٗ ٔذاخّٝ ٌمش ٔٙفمي دس سٔيميٗ    + 2ٌش ٔثجز ٚ آٞٗ  سا ٟٕٔششيٗ ٔذاخ

ٓالٜٚ ثش ايٗ ٚجٛد اػيذ دس فشايٙذ آثىبسي يه . ٔمذاس وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ٔٛجٛد دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٞٛا دا٘ؼشٝ اػز

 .ي ٔيجبؿذٔذاخّٝ ٌش ٔٙف

ٌٔبِٔٝ ديٍشي ثيبٖ وشدٜ اػز وٝ ٚجٛد ٞيذسٚطٖ ػِٛفٛسٜ دس ٔحَّٛ اػشخشا  وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ثبٓث احيبي 

 .ٔٔبدِٝ ايٗ ٚاوٙؾ ثٝ كٛسر صيش ٔيجبؿذ. وشْٚ ؿؾ ُشفيشي خٛاٞذ ؿذ

 
2CrO4(2-) + 3H2S + 4H+-->2Cr(OH)3(s) + 3S(s) + 2H2O 

                                                 
34
 -  8,Quinolinol 
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اثز ّيذرٍصى عَلفَرُ در هحلَل اعتخزاج کزٍم ؽؼ ظزفيتي ثز رٍي کزٍم ؽؼ  : 9هعبدلِ ؽوبرُ 

 ظزفيتي
 

 ,Kim C )ػشٓز ايٗ ٚاوٙؾ افضايؾ ديذا ٔيىٙذ  PH٘شبيج حبكُ اص ايٗ ٌٔبِٔٝ ٘ـبٖ دادٜ اػز وٝ ثب وبٞؾ 

Zhou Q et al., 2001 ) . 
ثُ ٔالحِٝ اي ثبٓث افضايؾ احيمبء آٖ  حوٛس وّشيذ دشبػيٓ دس ٔحَّٛ  اػشخشا  وشْٚ ؿؾ ُشفيشي  ثٝ ًٛس لب

ٔـبٞذٜ ؿذٜ وٝ ٚجٛد سشويجبر فِٙٛي دس ٕ٘ٛ٘ٝ،  اػشخشا  وشْٚ ؿمؾ ُشفيشمي سا ومبٞؾ خٛاٞمذ     . خٛاٞذ ؿذ

 .( Someda HH, El-Shazly EA, Sheha RR , 2005 ).داد

ٚ اوؼيظٖ حُ ؿمذٜ دس ٔحّمَٛ آثمي اػمشخشا  ومشْٚ ؿمؾ        PHدس ٌٔبِٔٝ اي ديٍش ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز وٝ 

ُشفيشي ثش سٚي ٔيضاٖ احيبء وشْٚ ؿؾ ُشفيشي سٛػي آٞٗ دٚ ُشفيشي ٔٛجٛد دس ٔحَّٛ وٝ خبكميز ثمبفشي   

ٕٓذٜ سشيٗ سمبثيش سا دس احيمبء ومشْٚ ؿمؾ      PHايٗ ٌٔبِٔٝ ثيبٖ وشدٜ اػز وٝ . دبييٙي داس٘ذ، سبثيش صيبدي داسد

 . ( Schlautman ,2001)يظٖ ٔحَّٛ دس ايٗ صٔيٙٝ ثؼيبس وٕشش ٔيجبؿذ ُشفيشي داسد ٚ ٘مؾ اوؼ
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  NIOSH 7600تي ثب رٍػ يزي کزٍم ؽؼ ظزفياصَل اًذاسُ گ

 هَاد ، ٍعبيل ٍ رٍػ ّب

 :هَاد هصزفي

 . دسايٗ لؼٕز ٔٛاد ٔٛسد اػشفبدٜ ٚ ٘حٜٛ سٟيٝ ٔحَّٛ ٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ دس ٌٔبِٔٝ ثيبٖ ؿذٜ اػز

 ًزهبل 6اعيذ عَلفَريک  -1

٘شٔبَ ٔيجبؿذ ثٙبثشايٗ  2ٞشّٔىَٛ ٌشْ اص ايٗ اػيذ ٔٔبدَ . ٔيجبؿذ  98اػيذ ػِٛفٛسيه داساي جشْ ّٔىِٛي 

اػيذ ػِٛفٛسيه . ٔٛالس اص آٖ سٟيٝ ٌشدد 3٘شٔبَ اػيذ ػِٛفٛسيه الصْ اػز سب ٔحَّٛ  6ثشاي سِٛيذ ٔحَّٛ 

ويٌّٛشْ ثش  84/1، دا٘ؼيشٝ % 96ثٛدٜ ٚ داساي خّٛف   Merckٔلشفي دس ايٗ ٌٔبِٔٝ اص ٔحلٛالر ؿشوز 

ٔيّي ِيشش اص اػيذ  44/166٘شٔبَ اص ايٗ اػيذ ٘يبصٔٙذ ثشداؿشٗ  6ثٙبثشايٗ ثشاي سٟيٝ ٔحَّٛ . ِيشش ٔيجبؿذ

لبثُ روش اػز سٕبْ ٔشاحُ سٟيٝ ٔحَّٛ ٞب ٚ .ِيشش ٔيجبؿيٓ  1ٚ سليك ػبصي آٖ سب حجٓ % 96ػِٛفٛسيه غّيَ 

دس ايٗ دظٚٞؾ جٟز سٓبيز ٘ىبر ايٕٙي ٚ ثٟذاؿشي دس صيش ٞٛد ٚ ثب ػبيش فٔبِيز ٞبي آصٔبيـٍبٞي ٔٛجٛد 

 .ٚػبيُ اػشحفبُي ٔٙبػت كٛسر دزيشفز

 (H2SO4َٔٛ 1) ٌشْ  98٘شٔبَ                  2

 =Xٌشْ  294٘شٔبَ                                6

 

96                                    100 

 X =ٌشْ  25/306                    294

 

 ٌشْ 84/1ٔيّي ِيشش                          1

 ٌشْ x=       25 /306 ٔيّي ِيشش 44/166

 ًزهبل 5/0اعيذ عَلفَريک  -2

. ٘شٔبَ، اػشفبدٜ ٕ٘ٛديٓ 6٘شٔبَ اص ٔٛاد ٚ سٚؿي ٔـبثٝ سِٛيذ اػيذ ػِٛفٛسيه  5/0جٟز سٟيٝ اػيذ ػِٛفٛسيه 

ِيشش  1ِيشش سيخشٝ ٚ ثب آة ٔمٌش ثٝ حجٓ  1ٔيّي ِيشش اص اػيذ غّيَ سا دسٖٚ ثبِٗ طٚطٜ  91/24ِٔٙٛس  ثشاي ايٗ

 .سػب٘ذيٓ

 

 (H2SO4َٔٛ 1) ٌشْ  98٘شٔبَ                  2

 =Xٌشْ  5/24٘شٔبَ                                5/0
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96                                    100 

 X =ٌشْ  52/25                    5/24

 

 ٌشْ 84/1ٔيّي ِيشش                          1

 ٌشْ x=         52/25 ٔيّي ِيشش87/13

 

 

 کزثٌبت عذين  3%عَد عَسآٍر ٍ  2%هحلَل  -2

جٟز اػشخشا  وشْٚ ؿؾ  NIOSHػبصٔبٖ  7600اص ٔحَّٛ فٛق دس سٚؽ اػشخشا  لّيبيي ثش اػبع سٚؽ 

ٚص٘ي ٔحَّٛ سا ٔبدٜ جبٔذ ػٛد  2%ثشاي سِٛيذ ٔحَّٛ اػشخشا  ثبيذ .ٔي ٌشددُشفيشي اص سٚي فيّشش ٞب اػشفبدٜ 

ٞش ثب فشم ايٙىٝ . سـىيُ دٞذ ( Na2CO3) ٚص٘ي آٖ سا دٛدس خـه وشثٙبر ػذيٓ  %3ٚ (  NaOH)ػٛصآٚس 

ثٙبثشايٗ ثشاي سِٛيذ ٔحَّٛ اػشخشا  ٘يبصٔٙذ اػشفبدٜ اص . ثبؿٙذ 99%دٚي ٔٛاد ٔلشفي فٛق داساي دسكذ خّٛف 

ٌشْ ػٛد ػٛصآٚس جبٔذ، ػذغ ٔخّٛى وشدٖ آٟ٘ب ٚ سػب٘ذٖ حجٓ ٔحَّٛ  2/20ٌشْ وشثٙبر ػذيٓ ٚ  3/30

 .ٔحَّٛ حبكُ ثبفش ثٛدٜ ٚ ٞش سٚص سِٛيذ ٔيٍشديذ. ِيشش ٔيجبؿيٓ 1دسٖٚ ثبِٗ طٚطٜ ثٝ 

 

 :ٔحبػجبر

 : Na2CO3 ثشاي

 

 ٌشْ ٔبدٜ جبٔذ ٔلشفي 100خبِق                  ٌشْ ٔبدٜ 99

 X;ٌشْ ٔبدٜ جبٔذ  3/30    ٌشْ ٔبدٜ خبِق                30

 

 : NaOHثشاي 

 

 ٌشْ ٔبدٜ جبٔذ ٔلشفي 100ٌشْ ٔبدٜ خبِق                  99

 X;ٌشْ ٔبدٜ جبٔذ  2/20    ٌشْ ٔبدٜ خبِق                20
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 هيکزٍگزم ثز هيلي ليتز کزٍم ؽؼ ظزفيتي 1000هحلَل اعتبًذارد  -4

 735/3ثذيٗ ِٔٙٛس ٔمذاس . ػي ػي  آة حُ ٕ٘ٛد 1000ٌشْ وشْٚ سا دس  1ٔمذاس ثبيذ ثشاي سٟيٝ ايٗ ٔحَّٛ 

ٌشْ وشْٚ اػز، دس ثبِٗ طٚطٜ يه ِيششي سيخشٝ ٚ آٖ سا ثٝ حجٓ يه ِيشش  1وٝ داساي  K2CrO4ٌشْ ٔبدٜ جبٔذ 

 .ثشػب٘يذ

اػز ، ثٙبثشايٗ  52ٚ ٚصٖ ّٔىِٛي ٞش َٔٛ وشْٚ ٘يض . ٌشْ ٚصٖ داسد 294دي وشٚٔبر دشبػيٓ اص آ٘جب وٝ ٞش َٔٛ 

 . ٌشْ وشْٚ اػز 104ٞش َٔٛ دي وشٚٔبر دشبػيٓ حبٚي 

ثب سشاصٚي دليك ايٗ ٔمذاس اص دي وشٚٔبر دشبػيٓ سا ثشداؿشٝ ػذغ دس آة ٔمٌش حُ وشدٜ ٚ ػذغ ثب آة ٔمٌش 

 .ِيشش ٔيشػب٘يٓ 1ثٝ حجٓ 

 

 

 هحلَل هعزف دي فٌيل کبرثبسيذ -5

ثشاي سٟيٝ . ايٗ ٔحَّٛ ثٝ ّٓز ٘يٕٝ ٕٓش ٔحذٚد خٛد ثٝ كٛسر ٞفشٍي ػبخشٝ ٚ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔيٍشفز

 250ٔيّي ٌشْ اص دٛدس خـه دي فٙيُ وبسثبصيذ سا ثشداؿشٝ ٚ دسٖٚ ثبِٗ طٚطٜ  500ٔحَّٛ فٛق ٔمذاس 

سٛكيٝ ؿذٜ اػز وٝ ثشاي ػبخشٗ ايٗ ٔحَّٛ اص  NIOSHػبصٔبٖ  7600دس سٚؽ ؿٕبسٜ . ٔيّيّيششي ٔيشيضيٓ

اِجشٝ لجُ اص اهبفٝ ٕ٘ٛدٖ حالَ ٞبي فٛق ثٝ دٛدس خـه دٚس ُشف . حجٓ ٔؼبٚي آة ٚ اػشٖٛ اػشفبدٜ ٌشد

دغ اص آٖ ٕٞبٖ ًٛس . حبٚي ٔحَّٛ سا ثب فٛيُ آِٛٔيٙيٛٔي دٛؿب٘ذٜ سب اص سػيذٖ ٘ٛس ثٝ ٔحَّٛ جٌّٛيشي ٌشدد

ٔيّي ِيشش اػشٖٛ ثٝ ُشف ٔٛسد ِ٘ش اهبفٝ ؿذٜ ٚ ٔحَّٛ ثٝ خٛثي ثٝ  125ِيشش آة ٚ  ٔيّي 125وٝ ٌفشٝ ؿذ 

سً٘ ٔحَّٛ ًجئي دغ اص سِٛيذ صسد .ٔحَّٛ سٟيٝ ؿذٜ سا ثبيذ دس يخچبَ ٚ دٚس اص ٘ٛس ٍ٘ٝ داؿز. ٞٓ صدٜ ٔيـٛد

داد لبثُ اػشفبدٜ ٘يؼز اٌش ٔحَّٛ دس اثش ٞش ٌٛ٘ٝ آِٛدٌي يب سغييش ػبخشبسي سغييش سً٘ . ثؼيبس وٓ سً٘ ٔيجبؿذ

 .ٚ ثبيذ دٚس سيخشٝ ؿٛد

  50:50هحلَل اعيذ ًيتزيک  -6

ٚ ػبيش سٚؽ ٞب جٟز ؿؼشـٛ ٚ سٕيض ػبصي ُشٚف ؿيـٝ ( NIOSH 7600)ًجك سٛكيٝ سٚؽ ٔٛسد اػشفبدٜ

. ٕ٘ٛداػشفبدٜ  50:50اي ٔٛسد اػشفبدٜ دس فشايٙذ سجضيٝ ٚ ِٞٛذس ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ، ثبيذ اص اػيذ ػِٛفٛسيه 

دس ٍٞٙبْ ِضْٚ  . ثشاي سٟيٝ ايٗ ٔحَّٛ حجٓ ٔؼبٚي اص  اػيذ ٘يششيه سا ثب حجٓ ٔؼبٚي اص آة ٔخّٛى ٔيٕٙبييٓ 

دس سليك . ثبيذ ُشٚف ٚ ٚػبيُ ٔٛسد اػشفبدٜ سا ٔذر چٙذ دليمٝ دس اػيذ ٘يششيه خٛاثب٘ذ سب سفْ آِٛدٌي ؿٛد

اي ايٕٙي ثيـشش اثشذا ٔمذاس وٕي آة دس سٝ ُشف ٔٛسد ثش.ػبصي اػيذ ٞب ثب آة ثبيذ سٓبيز جٛا٘ت ايٕٙي سا ٕ٘ٛد

 .ِ٘ش ٔيشيضيٓ ػذغ وٕي اػيذ اهبفٝ وشدٜ ٚ ايٗ وبس سا ثٝ سذسيج سىشاس ٕ٘ٛدٜ سب سليك ػبصي وبُٔ ؿٛد
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 آة هقغز -7

آة ٔمٌش ٔٛسد اػشفبدٜ دس ًي فشايٙذ اػشخشا  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص دػشٍبٜ سِٛيذ آة ٔمٌش  آصٔبيـٍبٜ ٌشٜٚ ثٟذاؿز 

 .سٟيٝ ٌشديذ   Metrohmٝ اي ػبخز ؿشوز  حشف

 

 ٍعبيل هَرد اعتفبدُ -2

 :پوپ ًوًَِ ثزداري -1

 ثبؿٙذ دٕخ ٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ دس ايٗ ٌٔبِٔٝ ٍٕٞي اص ّ٘ٛ دٕخ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي فشدي 

 دٕخ ٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ ٕٞيـٝ لجُ اص ؿشّٚ وبس سحز ؿبسط لشاس 

ثش سٚي  ٌيش٘ذ ٚجُ ٚ ثٔذ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٔٛسد وبِيجشاػيٖٛ لشاس ًجك اكَٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي دٕخ ٞبي ٔزوٛس دس ل

وبِيجشاػيٖٛ ثب اػشفبدٜ اص فّٛٔشش حجبة كبثٖٛ ٚ لشاس دٞي ِٞٛذس ٞبي سٚثؼشٝ دس . ٌشد٘ذِيشش سِٙيٓ  4سب  2دثي 

 .ٌيشدٔؼيش ٓجٛس جشيبٖ ٞٛا ثٝ دٕخ كٛسر 

 

 

 کبعتْبي ًوًَِ ثزداري-2

دس ٔٛسد ّ٘ٛ ِٞٛذس ٔٛسد اػشفبدٜ  (NIOSH 7600)صٜ ٌيشي وشْٚ ؿؾ ُشفيشي ا٘ذادس  دس سٚؽ ٔٛسد اػشفبدٜ

سٟٙب اػشفبدٜ اص ِٞٛمذس دّمي اػمششي رومش      جٟز ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اص فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي سٛهيحي دادٜ ٘ـذٜ اػز

ٔ  37ثشايٗ اػبع ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٞب ثب اػشفبدٜ اص  اص وبػز ٞبي سٚثؼشٝ ثب لٌش داخّي . ٌشديذٜ اػز شمش، اص  ٔيّمي 

ٔيّي ٔششي ي دس ثؼيبسي اص ٌٔبِٔبر ا٘جبْ ؿمذٜ دس صٔيٙمٝ    37وبػز سٚثؼشٝ . ا٘جبْ ؿٛدجٙغ دّي اػشبيشٖ  

دس ايٗ وبػز ٞٛا اص ًشيك يمه  .ٔٛسد اػشفبدٜ ٚالْ ؿذٜ اػزٚ آثىبسي ٞب  ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اص فيْٛ ٞبي جٛؿىبسي 

ٞش چٙذ اص ايٗ وبػز دس دثي ٞمبي ٔخشّمف ٕ٘ٛ٘مٝ    . ٔيّي ٔشش اص سٚي فيّشش ٓجٛس ٔيىٙذ 4ٚسٚدي ثب لٌش داخّي 

ِيشش ثش دليمٝ ثمشاي ٕ٘ٛ٘مٝ ثمشداسي ثمب ايمٗ       2دثي  NIOSHثشداسي ٔيشٛاٖ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد أب ثٝ سٛكيٝ ػبصٔبٖ 

 . وبػز سٔييٗ ٌشديذ
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 عزح ؽوبتيک َّلذر هَرد اعتفبدُ ٍ ًحَُ قزار گيزي فيلتز  -1ؽکل ؽوبرُ 

 

ًجك سٛكيٝ سٚؽ ٔٛسد اػشفبدٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ػبيش ٌٔبِٔبر كٛسر ٌشفشٝ لجُ اص لشاس دادٖ فيّشمش دس وبػمز ٞمب    

  NIOSH 7600سٚؽ . جٟز ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ثبيذ ِٞٛذس ٞب سا ثٝ خمٛثي اص آِمٛدٌي ٞمبي احشٕمبِي سٕيمض ٕ٘مٛد       

ؿؼشـٛ دادٖ آٟ٘مب ثمب آة    دسكذ ثشاي ٔذر  چٙذ دليمٝ ٚ ػذغ 50غًٛٝ ٚس وشدٖ ِٞٛذس ٞب دس اػيذ ٘يششيه 

 .ٔمٌش سا سٛكيٝ وشدٜ اػز

ثٙبثشايٗ لجُ اص لشاس دٞي فيّشش ٞب دس . فيّشش ٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ دس ايٗ سٚؽ ثبيذ ثٝ ٕٞشاٜ دذ ٔحبفَ ثٝ وبس سٚ٘ذ

دس لؼٕز سحشب٘ي لشاس ٌشفشمٝ ػمذغ   ( اػزوٝ اص سِٛيذار ؿشوز ػبص٘ذٜ فيّشش )لؼٕز سحشب٘ي وبػز، اثشذا دذ 

جٟمز  . ٌيمشد ٚ دٞب٘ٝ فٛلب٘ي وبػز ثٝ ًمٛس ٔحىمٓ سٚي آٖ جمب     ٌيشدب اػشفبدٜ اص دٙغ دس سٚي دذ لشاس فيّشش ث

إًيٙبٖ اص ٓذْ ايجبد ٘ـشي ٞٛا اص اًشاف دسص ٔحُ لشاس ٌيشي دٞب٘ٝ فٛلب٘ي ثش سٚي لٌٔٝ سحشب٘ي وبػز ، ايمٗ  

 .ص ايٗ ٌٔٙمٝ ثٝ حذالُ خٛد ثشػذسب احشٕبَ ٞش ٌٛ٘ٝ ٘ـشي ا ؿٛد٘بحيٝ ثب چؼت وبغزي ثٝ ًٛس ٔحىٓ دٛؿب٘ذٜ 

 

 :فيلتز هَرد اعتفبدُ-3

ٔيىشٚ ٔشش  5ٔيّي ٔشش ٚ دٛس ػبيض  37ثب  لٌش  PVCاص فيّشش (  NIOSH 7600)ٌٔبثك ثب سٚؽ ٔٛسد اػشفبدٜ 

 . دٛاػشفبدٜ ؿ
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 :دعتگبُ اعپکتزٍفَتَهتز-4

ِ٘ش اص دػشٍبٜ اػذىششٚفٛسٛٔشش  ثشاي ا٘ذاصٜ ٌيشي جزة ٘ٛسي وٕذّىغ سٍ٘ي ايجبد ؿذٜ دس ٘بحيٝ ًيفي ٔٛسد

 .دٛٔبٚساء ثٙفؾ اػشفبدٜ ؿ/ ٔشئي

جٟز ا٘ذاصٜ ٌيشي جزة ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب سٛػي ايٗ دػشٍبٜ، دغ اص سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ دػشٍبٜ  اثشذا ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ وٛر ؿيـٝ 

ٔي ُٕٓ اػىٗ وشدٖ ثٝ ايٗ ّٓز كٛسر . ٔي ٌشدد ٚ دس ٘بحيٝ ًَٛ ٔٛجي ٔشئي اػىٗاي ا٘شمبَ دادٜ ؿذٜ 

 NIOSHػبصٔبٖ  7600اِجشٝ دس سٚؽ . سب ًَٛ ٔٛجي وٝ دس آٖ ثيـششيٗ جزة ٚجٛد داسد ا٘شخبة ؿٛد ددزيش

ػبيش ٔمبالر ٚ ٔشٖٛ ّٕٓي ٘يض ثيـششيٗ جزة وٕذّىغ . ٘ب٘ٛٔشش ثشاي آ٘بِيض سٛكيٝ ؿذٜ اػز 540ًَٛ ٔٛ  

ُ اص اػىٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس ٘بحيٝ يبفشٝ ٞبي حبك. ٘ب٘ٛٔشش روش وشدٜ ا٘ذ 540سٍ٘ي وشْٚ ثب دي فٙيُ وبسثبصيذ سا دس 

 .اػز ثٙبثشايٗ دس ُٕٓ ٘يبي ثٝ ا٘جبْ ايٗ ٔشحّٝ ٘يؼزًَٛ ٔٛ  ٔشئي ٘يض ٔٛئيذ ايٗ يبفشٝ ٞب 

ثشاي ا٘ذاصٜ ٌيشي جزة ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس ًَٛ ٔٛ  ا٘شخبة ؿذٜ اثشذا ثب ٔحَّٛ ؿبٞذ دػشٍبٜ سا سٚي جزة كفش 

 .دٛئز ؿسِٙيٓ وشدٜ ػذغ ٕ٘ٛ٘ٝ سا ثٝ دػشٍبٜ دادٜ ٚ جزة لشا
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 ًؾتي اس فيلتز ّب ثز رٍي پذ در اثز ثبردّي ثيؼ اس حذ ثِ فيلتز:3ؽکل ؽوبرُ

 

 

 رعن هٌحٌي کبليجزاعيَى -3

يمه  (   NIOSH 7600)ثشاي سػٓ ٔٙحٙي وبِيجشاػيٖٛ ًجك سٛكيٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ثمشداسي ٔمٛسد اػمشفبدٜ    

ٔيّمي   100ٔيىشٚ ٌشْ ثش ٔيّي ِيشش وشْٚ ؿؾ ُشفيشي سا ثشداؿشٝ ، دس ثب ِمٗ طٚطٜ   1000ٔيّي ِيشش اص ٔحَّٛ 

ٔيىشٌٚشْ ثش ٔيّي ِيشش سٟيٝ ؿمذٜ   10دس ايٗ ٍٞٙبْ اص ٔحَّٛ . ٔيّي ِيشش سػب٘ذيٓ  100ِيشش سيخشٝ ٚ ثٝ حجٓ 

ٔيّي ِيشمشي   25ٔيىشٌٚشْ اػز ثشداؿشٝ ٚ دس ثبِٗ ٞبي  7سب  1ٔيّي ِيشش وٝ ٔٔبدَ ثب  7/0سب 0ثٝ سشسيت ٔمذاس 

اِجشٝ ًجك سٛكيٝ سٚؽ ٔٛسد اػشفبدٜ لجُ اص سيخشٗ ٔحَّٛ اػشب٘ذاسد ومشْٚ دس ثمبِٗ طٚطٜ ٞمب    . جذاٌب٘ٝ سيخشيٓ

ٓ   5/0ٔيّي ِيشش اػيذ ػِٛفٛسيه  5اثشذا حذٚد  . ٘شٔبَ دس آٟ٘ب سيخشٝ ٚ ػذغ ٔحَّٛ اػشب٘ذاسد سا اهمبفٝ ٔيىٙمي

ٔيّي ِيشش ٔحَّٛ دي فٙيُ  5/0بفٝ ٕ٘ٛدٖ ٔحَّٛ اػشب٘ذاسد ثٝ ٞش وذاْ اص ثبِٗ ٞب  ثٝ ٞش وذاْ اص آٟ٘ب دغ اص اه

ٔحّمَٛ  . ٘شٔبَ ثٝ حجٓ ٔيشػب٘يٓ  5/0دغ اص ايٗ ٔشحّٝ ثبِٗ ٞب سا ثب اػيذ ػِٛفٛسيه . وبسثبصيذ اهبفٝ ٔيٕٙبييٓ

٘ٝ ٞب ثب دػشٍبٜ اػذىششٚفٛسٛٔشش لشائمز ومشدٜ ٚ   ٞبي ثذػز آٔذٜ سا ٌٔبثك ثب سٚؽ لشائز ٔٛسد اػشفبدٜ ثشاي ٕ٘ٛ

 EXCELثمب ثش٘بٔمٝ     Rجزة ٞبي ثذػز آٔذٜ سا جٟز سػٓ ٔٙحٙي وبِيجشاػميٖٛ ٚ ٔٔبدِمٝ آٖ ٚ ٕٞچٙميٗ    

 .ٔحبػجٝ ؿذ
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y = 34.591x - 0.3644 
R2 = 0.9997 

 

علَم حبٍي يکي اس هٌحٌي ّبي کبليجزاعيَى رعن ؽذُ ثزاي قزائت ًوًَِ ّبي ه- 4ؽکل ؽوبرُ 

 کزٍم ؽؼ ظزفيتي تَعظ اعپکتزٍفَتَهتز

 

 

 

 

 :ًحَُ هحبعجِ هيشاى اًتؾبر کزٍم ؽؼ ظزفيتي -4

ثشاي ٔحبػجٝ غِّز وشْٚ ؿؾ ُشفيشي اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٌشفشٝ ؿذٜ دس ؿشايي ٔخشّف ّٕٓيبسي ، ٔمذاس جزة ٞبي 

دػشٍبٜ لشاس دادٜ ؿذ ٚ غِّمز خمبْ   لشائز ؿذٜ اص ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔٔبدِٝ سٌشػيٖٛ ٔشثٛى ثٝ ٔٙحٙي وبِيجشاػيٖٛ 

اص ٔمبديش غِّز خبْ ثذػز آٔذٜ  غِّز ٞبي ثذػز آٔذٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ؿبٞذ فيّذ ٚ آصٔبيـٍبٜ وٓ . ثذػز آٔذ

 .ٔيٍشد٘ذ
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ًوًَِ اي اس فيلتز ّبيي کِ در در فبصلِ ًشديک ثِ قَط جَؽکبري قزار گزفتِ :  2ؽکل ؽوبرُ 

 (فيلتز تَجِ ؽَدثِ ًقبط عيبُ ريش رٍي .)ثَدًذ

 

 
ًوًَِ اي اس پذّبيي کِ َّلذر حبٍي آًْب در فبصلِ ًشديک ثِ قَط جَؽکبري قزار :  3ؽکل ؽوبرُ 

 ثِ ًبحيِ عيبُ ٍعظ فيلتز تَجِ ؽَد. )گزفتِ ثَدًذ
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