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ABSTRACT

Background & objectives: Using different kinds of furnaces and hot processes in the steel
industry produces radiation which has adverse effects on the health of the workers. The
purpose of this study was to investigate the occupational exposure and the effect of eye
protection on workers' in workstations with infrared and ultraviolet radiation.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted in one of the Iranian steel
industries in 2017. In the current study, we used Hagner apparatus with EC1 -IR and EC1
UV-A modes to measure the infrared and ultraviolet radiation in four positions of back, front
shields, protective glasses, and hands. The results were analyzed using SPSS 20 software.
Results: The highest and lowest infrared rays without shields were obtained in a 10-tonne
furnace (78.24 mW/cm) and fine-grained melting (12mW/cm2), respectively. The highest and
lowest amount of ultraviolet radiation without shields was obtained in continuous cutting at
casting machines (4.1m/cm2) and continuous casting control room (0.5mW/cm2),
respectively. Protective shields reduced the exposure to below the permissible level in 5
different occupations for IR and in all occupations for UV.
Conclusion: The protective shield of 10-ton kiln and 5-ton kiln should be replaced with an
appropriate protective shield. Eye protection equipment significantly reduces the worker's
exposure. The training of using the personal protective equipment has an effective role in
protection against infrared and ultraviolet radiation.
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مقدمه
ازجمله صنایعی است کـه در آن شـاغلین   صنعت فوالد

. )1(باشـند در معرض تابش پرتـو مـادون قرمـز مـی    
مکانیسم اصلی اثر مادون قرمز بصورت ایجاد لـرزش  

و گـردد مـی مولکولی است که منجر به تولید حرارت
ـ   ادون قرمـز شـامل پوسـت و    دو اندام هدف پرتـو م

باشـد. دو انـدام هـدف پرتـو مـادون قرمـز       میچشم
باشـد. در مواجهـه حـاد بـا     مـی شامل پوست و چشـم 

ل سـوختگی وجـود دارد.   پرتوهاي مادون قرمز احتمـا 
هاي مختلف چشـم در اثـر   شده در بخشحرارت ایجاد

. )3،2(تواند بسیار مخاطره آمیـز باشـد  میتابش پرتو
ل کوره آلومینیوم یـا آهـن سـبب    گرفتن در مقابقرار

چکیده
که موجب اثرات شودمییپرتوهایتولیدباعثفوالد صنعتدرداغفرآیندوکورهمختلفانواعوجودهدف:زمینه و 
ایستگاه هاي کاري و تاثیر حفاظ چشمیمواجهه شغلی بررسیاین مطالعهازهدف.گرددمیشاغلینسالمتبرنامطلوب

باشد.میبنفش ماوراي با اشعه مادون قرمز وارگرانک
پرتو فرابفش و .گرفتانجام1396فوالد ایران در سال یکی از صنایعتحلیلی در-توصیفیمطالعه بصورتاین:روش کار

وونـی کوره هاي بـا شـعاع الکتر  ، بوته اي، تشعشی، کوره هاي ایستادهدر سه نوع کوره ایستگاه کاري 21در مادون قرمز
و EC1-IRهايبا مدلHagnerاز دستگاه و ماوراي بنفشبراي اندازه گیري پرتو مادون قرمز.اندازه گیري شدالکتریکی 

EC1 UV-Aانجام گرفت و تحلیل نتایج با نـرم افـزار   در سه موقعیت پشت و جلو شیلد و عینک حفاظتی و پوست دست
SPSS-20.انجام شد
) و mw/cm24/78تـن ( 10کـوره بـان   ین مقدار پرتو مادون قرمز بدون شیلد بـه ترتیـب در  بیشترین و کمتریافته ها:

ي برشـکار بدون شیلد به ترتیـب در ) بدست آمد. بیشترین و کمترین مقدار پرتو فرابنفشmw/cm212ذوب ریز کره (
) mw/cm25/0(وسـته یپيگـر ختـه یرنیماشـ اتاق کنترل) و mw/cm21/4(وستهیپيگرختهیرنیماشدیتوللیرشمش

شغل مختلف باعث کاهش مواجهه پرتو مادون قرمز به زیـر حـد   5بدست آمد. در صورت استفاده از شیلد حفاظتی در 
هاي مورد بررسی در صورت استفاده از شیلد حفاظتی میزان مواجهه با پرتو ماوراء بنفش شود و در تمامی شغلمجاز می

باشد.زیر حد مجاز می
تایج مطالعه نشان داد که در صورت انتخاب و استفاده مناسب از شیلدهاي حفاظتی میزان مواجهه بـا پرتـو   ننتیجه گیري: 

لذا الزم است برنامه هاي آموزشـی مناسـبی در جهـت ارتقـاء     .فرابنفش و مادون قرمز کاهش قابل مالحظه اي می یابد
استفاده از وسایل حفاظتی در صنعت فوالد صورت گیرد.

، صنعت فوالد، پرتو مادون قرمزبنفشماوراي مواجهه شغلی، پرتویدي:کله هايواژ
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اشعه مادون قرمـز و آب مرواریـد   ترین آسیبجدي
بـراي تـأمین  هـا تـابش . کنتـرل )4(شودمیدر چشم

ازناشـی اقتصـادي هـاي هزینـه کار،نیرويتندرستی
.)5(دهدمیکاهشراکارنیرويبرواردهصدمات

است. سه هامکانیسم اصلی اثر فرابنفش ایجاد تهییج اتم
اندام هـدف پرتـو فـرابنفش شـامل پوسـت، چشـم و       

ي پرانـرژي تـابش   هـا باشـد. فوتـون  میسیستم ایمنی
تواند باعث سـوختگی پوشـت شـود و در    میفرابنفش

مواجهه بیش از حد مجاز و طـوالنی مـدت منجـر بـه     
نند به وسـیله  توامینیزهاسرطان پوست گردد. چشم

اثــرات فوتوشــیمیایی دچــار آســیب گردنــد. قرنیــه و 
عدسی در اثر تابش فرابنفش دچار صدماتی برمبنـاي  

پرتـو بـا چشممواجهه.)7،6(گردندمیفوتوشیمیایی
نیـز وکاتاراکـت ایجـاد بـه منجـر تواندمیفرابنفش

توانـد مـی فرابنفشپرتو.شودچشمشبکیهبهآسیب
تغییربهمنجرکهگرددآزاديهارادیکالتشکیلسبب

.)8(شـود مـی پراکسیداسـیون لیپیدوسلولپروتئین
بـا قرنیـه مواجهـه کهاستدادهنشاناخیرمطالعات 

پاتولوژیکیتغییراتقرمزمادونوفرابنفشيهاشتاب
باقرنیهحادمواجهه.)9(کندمیایجادآنساختاردر

درشودمیملتحمهایجاد ورمموجبفرابنفشتابش
دریجاد اثراتاموجبمکررومزمنمواجههکهحالی

.)10(گرددمیقرنیهقدامیبخشبافت پوششی و
ــترده ــابع گس ــرابنفش و  من ــز و ف ــادون قرم ــعه م اش

را ضـروري آنـان گیري اندازههاخطرات بهداشتی آن
مواجهـه حـاد و مـزمن    دوکند. بنابراین، براي هـر  می

ایمنی و بهداشتی ي موثرهادستورالعملرعایتاجرا و 
گیري اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش مهـم  و اندازه

هستند و باید به طور مرتب در هر محل کار بررسـی  
نابینایی در جهـان  درصد48شوند. آب مروارید علت

باشـد.  مـی در کشـورهاي آفریقـایی  درصد 50-55و 
کـه باشـد مـی اهمیـت پـر صنایعازیکیفوالدصنعت

صـدا،  ماننـد آورزیـان فیزیکـی عوامـل باآنکارکنان
کـه پرتوهاییمهمترین.دارندمواجههپرتوهاوگرما

پرتوهايدارندمواجههآنباکارگرانفوالدصنایعدر
.)11(باشدمیقرمزمادونوفرابنفش
اشـعه باغیرشغلیوشغلیمواجههمتعدديمطالعات

درکـار حینقرمزمادونوجوشکاريبنفشماوراء
اریتمـا، فوتوکراتیـت، ماننـد ذوبيهـا کـوره مقابل

نشـان راپوسـت مالنومـاي ودرماتیـت کاتاراکـت، 
پرتوباشغلیهمواجهاهمیتبهتوجهبا.)12(اندداده

وفـوالد صـنعت دربـنفش و مـاوراي  مـادون قرمـز   
جملهازمولدمختلفمنابعوجوددلیلبهگريریخته

قوسيهاکورهمحلازگداختهموادخروجمحلدر
وذوبيهاپاتیلداخلبهآنانتقالوالقاییالکتریکی،

وآهنگـري وپـرس گـري، ریختـه مراحـل طـی در
جوشــکاري و ماننــدییهــاپروســهوجــودهمچنــین
با هدف بررسی مواجه شغلی مطالعه حاضر،برشکاري
و بررسی تـاثیر تجهیـزات حفاظـت    با پرتوها کارگران 

. فوالد انجام گرفتکارخانه ذوبدرچشمی

روش کار
. محـل  بـود تحلیلـی -مطالعه حاضر بصورت توصـیفی 

و در بـوده یکی از صنایع فوالد مرکزي کشـور مطالعه
21انجــام گرفــت. ایــن مطالعــه در 1396ســال پــاییز 

ایستگاه کاري با منابع اشعه مـادون قرمـز و فـرابنفش    
10هاي کاري شـامل: کـوره بـان    ایستگاهانجام گرفت.

ذوب ریـز  تـن،  10اپراتو جرثقیـل  ،تن5کوره بان ،تن
کنتـرل  اتـاق ،پیوسـته گريماشین ریخته، اپراتورکوره

تولیـد ریـل کار شمشبرش،پیوستهگريماشین ریخته
). 2و1(تصــویر بودنــدپیوســتهگــريریختــهماشــین 

هـدف  .بـود در دسترسگیري به صورتروش نمونه
کننـدگان شـرح داده شـد.    مطالعه براي تمام شـرکت 

کننـده  نفـر شـرکت  66اطالعات دموگرافیـک تمـامی   
ــد.  ــت گردی ــگر ثب ــط پژوهش ــورهتوس ــواع ک ــاان ي ه

نـد از  بودرتیـب عبـارت  کاررفته در این مطالعه به تبه
ي هــاي تشعشـی، کـوره  هـا اي، کـوره ي بوتـه هـا کـوره 

ي بــا شــعاع هــاي الکتریکــی، کــورههــاایســتاده، کــوره
نـوع  3ي الکتریکـی مشـتمل بـر    هـا که کوره،الکترونی
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نـد. در مطالعـه   القایی و قوس الکتریکـی بود ،مقاومتی
ي القاییهاگیري صورت گرفته براي کورهفعلی اندازه

تــن بــوده اســت. در ایــن بررســی بــراي      10و5
Hagnerاز دسـتگاه  مـادون قرمـز  گیري پرتـو اندازه

گیري پرتوهاي فرابنفش براي اندازهوEC1-IRمدل
EC1مدل Hagnerاز دستگاه  UV-Aاستفاده گردید

یی کـاري در  ها. تمامی افرادي که در موقعیت)14،13(
عـه شـدند و   مواجهه با این پرتوهـا بودنـد، وارد مطال  

در نوبت صبح انجام شد. همچنین هاگیريتمام اندازه
دسـت  ومواجهـه چشـم  نـواحی گیري در محل اندازه

بـا  ي بدسـت آمـده  هـا گیـري اندازهبوده است. افراد
OEL(1(مجاز مواجهه شـغلی ایـران  مقادیر استاندارد

بودن آن مقایسه شده و در حد مجازبودن یا غیرمجاز
شـده بـا   گیـري انـدازه ي هال دادهتحلیگردید.تعیین

نـرم افـزار   و2تـی زوجـی  آزمـون آمـاري  استفاده از 
SPSS-20و میزان موثر بـودن اسـتفاده   گرفتانجام

از تجهیزات حفاظت چشم مورد ارزیابی قـرار گرفـت  
)15(.

اپراتور ذوب ریزایستگاه.1تصویر

1 Occupational Exposure Level
2 Paired Samples T Test

پیوستهگريماشین ریختهایستگاه کاري اپرتور اتاق کنترل.2تصویر

هایافته
نـد و میـانگین   تمام شاغلین مرد بودحاضردر مطالعه 
وسال4/4سال، میانگین سابقه کاري 9/33سنی افراد 

درصد51،فوق دیپلمدرصد 12هامیزان تحصیالت آن
ــپلم و  ــد37دی ــدرص ــر دی ــدپلمزی ــدول بودن .)1(ج

ناحیه 63در ماوراي بنفش و مادون قرمز گیرياندازه
شـیلد یـا عینـک    جلـو (مورد46در .مختلف انجام شد

از)و دسـت شـیلد یـا عینـک حفـاظتی    پشـت ،حفاظتی
. از حـد مجـاز بـود   مـادون قرمـز بیشـتر   گیرياندازه

تـن بیشـترین مواجهـه مـادون قرمـز را      10کوره بان 
تن نیز (ضمن 5انر ایستگاه کاري کوره باند.نشان داد

تن) مقادیر ثبت 10یکسان بودن زمان مواجهه با کوره 
کاري يهار ایستگاهدشده بیشتر از حد مجاز بوده اند.

يهااپراتور،ذوب ریز کورهتن،10اپراتوهاي جرثقیل 
ــین  ــهماش ــريریخت ــتهگ ــین  ، پیوس ــرل ماش ــاق کنت ات

شـمش ریـل ماشـین    انرو برشـکا پیوستهگريریخته
گیـري انـدازه بجـز در موقعیـت   پیوسـته گريریخته

بیشـتر از  پشت شیلد که در حد مجاز بود سایر موارد
.باشدمیحد مجاز



1396سوم، پاییزشماره ، ومسسالکارو مجله سالمت محیط170

اطالعات دموگرافیکی. 1جدول
مقدار معیار عنوان

9/33 میانگین

7/3(سال)سن انحراف معیار
22 حداقل
54 حداکثر

4/4 میانگین

2/1(سال)قه کارساب انحراف معیار
1 حداقل
6 حداکثر

%)92(61 متاهل 5)8(%تاهل مجرد
%)37(24 زیر دیپلم

34)51(%تحصیالت دیپلم
)%12(8 فوق دیپلم

ناحیـــه63در نیـــز مـــاوراي بـــنفش گیـــريانـــدازه
شـیلد یـا   جلـو (مـورد  4درفقـط شد که گیرياندازه

. تر از حــد مجــاز بــودبیشــ)و دســتعینــک حفــاظتی
نشان داد هاپرتو ماوراي بنفش در ایستگاهگیرياندازه

تــن، اپراتوهــاي 5کــوره بــان،تــن10کــوره بــان در
ماشـین  ، اپراتورهـاي  ذوب ریز کـوره تن، 10جرثقیل 

گـري ریختـه ماشـین  کنترل و اتاقپیوستهگريریخته
باشـد.  میاز حد مجازکمترگیرياندازهپیوسته مقدار 

گـري ریختـه تولیـد ماشـین  ریـل و در برشکار شمش
.بیشترین مواجهه بـا مـاوراي بـنفش را داشـت    پیوسته

.)2و3(جدول 

پرتو مادون قرمزگیرياندازه.2جدول

مدت زمان گیرياندازهایستگاه 
گیرياندازهمقدارگیرياندازهموقعیت (دقیقه)مواجهه

mw/cm2

حدودمجاز 
mw/cm2مواجهه 

ر نتایجتفسی

320تن10کوره بان 
چشم

بیشتر از حد مجاز4/7810جلوي شیلد
از حد مجازبیشتر5/1910پشت شیلد

بیشتر از حد مجاز5/6010دست

320تن5کوره بان 
چشم

بیشتر از حد مجاز4710جلوي شیلد
از حد مجازبیشتر5/1810پشت شیلد

د مجازبیشتر از ح4710دست

320تن10اپراتو جرثقیل 
چشم

بیشتر از حد مجاز2/3510جلوي شیلد
کمتر از حد مجاز2/510پشت شیلد

بیشتر از حد مجاز7/1610دست

170ذوب ریز کوره
چشم

بیشتر از حد مجاز1210جلوي شیلد
کمتر از حد مجاز6/510پشت شیلد

مجازبیشتر از حد1110دست

اپراتور
210پیوستهگريریختهماشین 

چشم
بیشتر از حدمجاز4/1910جلوي شیلد
کمتر از حد مجاز5/410پشت شیلد

بیشتر از حد مجاز6/4010دست

اتاق کنترل
250پیوستهگريریختهماشین 

چشم
بیشتر از حد مجاز3/1910جلوي شیلد
د مجازکمتر از ح5/410پشت عینک

بیشتر از حد مجاز2010دست
برشکار

ریل تولیدشمش
پیوستهگريریختهماشین 

90
چشم

بیشتر از حد مجاز1/1410جلوي شیلد
کمتر از حد مجاز5/610پشت شیلد

بیشتر از حد مجاز2/2010دست
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پرتوهاي فرابنفشگیرياندازه.3جدول

ت زمان مواجههمدگیرياندازهایستگاه 
گیرياندازهمقدارگیرياندازهموقعیت (دقیقه)

mw/cm2

حدودمجاز مواجهه 
mw/cm2

تفسیر نتایج

320تن10کوره بان 
چشم

از حد مجازکمتر95/01جلوي شیلد
از حد مجازکمتر44/01پشت شیلد

از حد مجازکمتر9/01دست

320تن5کوره بان 
چشم

از حد مجازکمتر86/01جلوي شیلد
از حد مجازکمتر35/01پشت شیلد

از حد مجازکمتر85/01دست

320تن10اپراتو جرثقیل 
چشم

از حد مجازکمتر9/01جلوي شیلد
کمتر از حد مجاز38/01پشت شیلد

از حد مجازکمتر78/01دست

170ذوب ریز کوره
چشم

از حد مجازمترک7/01جلوي شیلد
کمتر از حد مجاز31/01پشت شیلد

از حد مجازکمتر6/01دست

اپراتور
210پیوستهگريریختهماشین 

چشم
از حدمجازکمتر82/01جلوي شیلد
کمتر از حد مجاز2/01پشت شیلد

از حد مجازکمتر66/01دست

اتاق کنترل
250پیوستهگريریختهماشین 

چشم
از حد مجازکمتر5/01جلوي شیلد
کمتر از حد مجاز11/01پشت عینک

از حد مجازکمتر5/01دست
برشکار

ریل تولیدشمش
پیوستهگريریختهماشین 

90
چشم

بیشتر از حد مجاز1/41جلوي شیلد
کمتر از حد مجاز81/01پشت شیلد

بیشتر از حد مجاز8/41دست

بحث  
دقیقـه)  320(با در نظر داشتن زمان مواجهه یکسـان 

تـن بـا   5تـن نسـبت بـه کـوره     10کـوره  انبانکوره
د. نمقادیر باالتري از پرتو مادون قرمز مواجهه دار

مورد مربوط بـه  17مواجهه با پرتو مادون قرمز در 
ــیلد   ــت ش ــک پش ــاظتیو عین ــدمجاز حف ــر از ح کمت

یمناسـب حفاظتیو عینکشیلد نشان دادباشد کهمی
انتخاب شده است و فقـط در مـورد شـیلد حفـاظتی     

تن باید شیلد حفاظتی 5تن و کوره بان 10کوره بان 
.مناسب قرار داده شود

ماوراي بنفش فقـط در برشـکار شـمش    گیرياندازه
و در بقیـه نقـاط کمتـر از    بیشتر از حد مجاز بودریل 

اده در مقابـل  حفاظهاي مورد استفباشد.میحد مجاز
ماوراي بنفش مناسب ارزیابی گردیـد. کلیـه شـاغلین    

هاي کـاري مختلـف ملـزم بـه اسـتفاده از      در ایستگاه
اي کـه وطنـی و   مطالعـه باشـند. میدستکش حفاظتی

ــس    ــرابنفش در م ــو ف ــابی پرت ــراي ارزی ــاران ب همک
سرچشمه انجـام دادنـد نشـان داد کـه میـزان پرتـو       

ي هـا ر از قسـمت فرابنفش در قسمت برشکاري بیشت
مواجهـه  زانیمیابیارز(منبع وارد شود:باشدمیدیگر

ــس      ــع م ــکاران مجتم ــرابنفش در جوش ــعه ف ــا اش ب
) همچنین مطالعه اي که قنبري و همکـاران  سرچشمه

براي ارزیابی مواجهه شغلی پرتو فـرابنفش و مـادون   
قرمز در صـنعت فـوالد انجـام دادنـد نشـان داد کـه       

ون قرمز بیشتر از مشـاغل  میزان پرتو فرابنش و ماد
با پرتوهاي فرابنفش یمواجهه شغلیابیارز(دیگر بود

صـنعت ي کـاري افـراد در  هـا ستگاهیو مادون قرمز ا
دهـد کـه برشـکاري   مـی ). این مطالعـات نشـان  فوالد
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ي با ریسک باال در مواجهـه بـا   هاتواند یکی از شغلمی
پرتو فرابنفش باشد.

پرتوهايمواجههمیزانارزیابیدرهمکارانبریتن و
و زمـان مواجهـه میـزان دگرفتننتیجهقرمزمادون
مجـاز حـد ازبـیش قرمـز مـادون اشـعه بـا مواجهه

داردهمخـوانی مطالعـه اینيهاکه با یافتهباشدمی
مطالعه لیدال و همکاران بـر روي کـارگران   .)17،16(

اشـعه  رفتن در معـرض  قرارگـ سازي نشان دادشیشه
باعـث افـزایش تغییـرات پیـري در لنـز      مادون قرمز

تمـام کـارگران بـا اشـعه مـادون قرمـز و       .شـود می
ماوراي بنفش باید بـا حفاظـت چشـم مناسـب مجهـز      

خصـوص اسـالگور و همکـاران در  مطالعه ).4(شوند
فلزيجوشکارهايبیندرمرواریدآبافزایشخطر

تـا 1950سـال ازقـوس جوشـکاري بـا کـه دانمارك
راهـا یافتـه ایـن . نشـد مشاهدهکردندمیکار1985

دادنسبتفرديایمنیتجهیزاتاثربخشیتوان بهمی
ــاران).18( ــري و همک ــه قنب ــزان نشــان دادمطالع می

و در بـوده ا پرتوفرابنفش بیش از حـدمجاز مواجهه ب
بعضی واحـدها نیـز مواجهـه بـا پرتـو مـادون قرمـز        

اي مات مداخلهو باید اقداداشتندباالتراز آستانه مجاز
در مطالعـه  ).13(را براي کـاهش مواجهـه انجـام داد   

ــاران ــان و همک ــه  زمانی ــی مواجه ــه بررس ــه ب ــز ک نی
است میـزان  جوشکاران با پرتوهاي فرابنفش پرداخته 

نتایج .)19(مواجهه بیشتر از حد مجاز بودزمان کاري 
ایـن مطالعــه هماننــد مطالعــه صــحرانورد نشــان داد 

مواجههمیزانمؤثريطوربهچشمحفاظتتجهیزات
مـاوراي بـنفش را  پرتوهاي مادون قرمز وباشاغلین
توجـه بایسـت مـی همچنـین .)14(دهنـد مـی کاهش

داشت مقدار توصیه شده حد مجاز نبایـد بـه عنـوان    
مرز قابل قبول مواجهه با پرتوهاي مذکور قرارگیرد. 

غناطیس، اصـل در مبحث مواجهه با پرتوهاي الکتروم
ALARA1) ــو ــول دز پرت ــل قب ــزان قاب ــرین می )کمت

1 As Low As Reasonably Achievable

وجود دارد و به معناي این است که تا جایی که امکـان  
ــد پرتــوگیري را کــم  بودن . کــارا)20(نمــوددارد بای

تواننـد نقـش مـوثري در    وسایل حفاظت فـردي مـی  
ردد، نحفاظت در برابر اشعه مادون قرمز داشته باش

تجهیـزات ازاسـتفاده بـر همکـاران ومیلـر مطالعـه 
تأکیـد شـغلی پرتـوگیري کـاهش درفرديحفاظت
. )22،21(استگردیده

نتیجه گیري
درشـاغل افـراد کـه دادنشـان حاضرمطالعهنتایج

غیریونیزانپرتوهايبامواجههدرنظرموردصنعت
اقـدامات بایدودارندقرارقرمزمادونوفرابنفش

نتـایج  .دادانجـام مواجهـه کاهشبرايراايمداخله
چشمی بطور معنی دار نشان داد که تجهیزات حفاظت

ي مـادون  هـا مواجهه کارگران بـا پرتـو  سبب کاهش
ــنفش  ــاوراي ب ــز و م ــیقرم ــرددم ).>001/0p(گ

ایجـاد ،مواجهـه زمـان مـدت کاهشماننداقداماتی
ازتابشمنبعفرد، جداکردنومنبعبینکافیفاصله

دستکش ،محصورسازي و استفاده از لباس کاروفرد
صــورت بــا درجــه تیرگــی و شــیلد حفــاظتی چشــم و

پرتوهـا در ایـن شدتکاهشبرايتواندمیمناسب
ــر ــهنظ ــودگرفت ــین.ش ــدهمچن ــهبای ــاغلینب ش

پوستیوچشمیخطراتمورددرالزميهاآموزش
چشمقرمز داده شود ومادونوبنفشيماورااشعه

وبررسیموردمنظمطوربهشاغلینتمامپوستو
ایندربیماريایجادوتالالتاخازتاگیردقرارمعاینه

.شودپیشگیريبدنمهمعضودو

تشکر و قدردانی
داننـد از کلیـه کارکنـان    مـی نویسندگان برخـود الزم 

و با کردند فوالد که در این پژوهش مشارکت صنعت
همکـاري خـود اجـراي ایــن پـژوهش را امکـان پــذیر      

قدردانی نمایند.،نمودند
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