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  چکیده
مقدمه: مواجهه با حالل ها ی آلی موجب اثرات سوء بر سیستم های مختلف از جمله سیستم اعصاب مرکزی، تغییرات 
رفتاری و شناختی، اختالالت خواب و همچنین تغییر در خلق و خوی افراد مي شود. این مطالعه با هدف بررسی اثرات 

مواجهه طوالنی مدت با مخلوط حالل ها ی آلی بر ابعاد خلقی مثبت و منفی کارگران یك صنعت رنگ انجام شد. 

ترکیبات  اثرات عصبي-رفتاري   و همچنین   GC-MS آنالیز  نتایج  براساس  مقطعی  مطالعه  این  در  کار:  روش 
BTEX، این ترکیبات به عنوان حالل ها ي آلی شاخص انتخاب و مطابق با  روش 1501 سازمان NIOSH  مقدار 

این ترکیبات به صورت کمي تعیین شد. همچنین عملكرد خلقی افراد با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه برومز 
8 عاملی ارزیابی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 24 مورد آنالیز قرار گرفت.   

یافته ها: میانگین مواجهه با مخلوط حالل ها ی آلی در بخش های مختلف گروه مورد دارای مقادیر متفاوت  0/27، 
0/76 و ppm 2/6 گزارش شد. با افزایش میزان مواجهه با مخلوط ترکیبات آلی از چارک اول تا چارک چهارم، نمرات 
خستگی و آرامش با همبستگی قوی )r = 0/7( افزایش می یافت. همچنین نمرات خستگی و آرامش در گروه هایی با 
مواجهه باالتر به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. همچنین میزان نمرات تنش، افسردگی و خشم در گروه مورد 
مواجهه بطور معناداری باالتر از گروه کنترل بود )P-value > 0/05(. بین سایر عوامل مانند سن و سابقه کار، همچنین 

)P-value > 0/05( .مصرف سیگار و خرده مقیاس های مختلف خلقی ارتباط معناداری یافت نشد

نتیجه گیری: مواجهه با ترکیبات BTEX، در طوالنی مدت سبب تغییر وضعیت های خلقی افراد در حوزه های مختلف 
مثبت و منفی خلقی می شود. همچنین افزایش میزان مواجهه با مخلوط حالل ها ي آلي دارای همبستگی مثبت با 

نمرات خستگی و آرامش بود. 
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   مقدمه
بواسطه  آلی در تمامی صنایع  با حالل ها ی  مواجهه 
تولید یا مصرف حالل ها ، امری اجتناب ناپذیر می باشد. 
مواجهه با حالل ها  در صنایع تولید چسب، رنگ، جوهر 
 .)1( است  مواجهه  موارد  بیشترین  از  شیمایی  صنایع  و 
با  مواجهه  از  ناشی  عوارض  و  اختالالت  از  وسیعی  طیف 
حالل ها ی آلی بر سیستم های داخلی بدن در مطالعات 
مختلف گزارش شده است )2(. اثرات سوء حالل ها ی آلی 
بر  کلیه  کبد،  خونساز،  سیستم  عروقی،  قلبی  سیستم  بر 
اثر  اثرات نیز  از این  همگان شناخته شده است)3(. یكی 
بر سیستم اعصاب مرکزی می باشد. قابلیت تبخیر باالی 
دوستی  چربی  خاصیت  و  طرف  یك  از  آلی  ی  حالل ها 
آسیب  و  مغز  بافت  به  نفوذ  باعث  دیگر  سوی  از  ها  آن 
می شود )4(. اثرات حاد حالل ها ی آلی بر این سیستم 
از  مرگ  حتی  و  هوشیاری  عدم  گیجی،  سردرد،  مانند 
اثرات حاد  از  اثرات می باشد )5(. مهمتر  این  رایج ترین 
دراز  اثرات  عصبی،  سیستم  عملكرد  بر  حالل ها   آنی  و 
متوسط حالل ها   تا  کم  مقادیر  با  مواجهه  از  ناشی  مدت 
تمرکز،  حافظه،  در  دائم  و  موقت  تغییرات  باشد)6(.  می 
یادگیری و وضعیت شناختی افراد از جمله اثرات مواجهه 
مزمن با حالل ها ی آلی می باشد )7(. کنار اثرات رفتاری 
حالل ها، اثر بر وضعیت روانی افراد مانند مشكالت مربوط 
به خلق و خو یكی از مهم ترین تاثیرات ناشی از مواجهه 
جهانی  سازمان  تعریف  طبق   .)8( باشد  می  حالل ها  با 
بهداشت )WHO(، سالمتی، مجموعه اي از رفاه و آسایش 
کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است که هیچ  کدام بر 
دیگری برتری ندارد. طبق آمار منتشر شده، 250 میلیون 
مانند  روانی  روحی  های  بیماری  از  در سراسر جهان  نفر 
افسردگی، عصبانیت و پرخاشگری رنج می برند که در این 
بین افراد شاغل از میرایی بیشتری برخوردار هستند)9(. 
حداقل 5% از کارگران در سرتاسر جهان از اختالالت خلق 
و خو رنج می برند. WHO، تغییرات در خلق و خو را یكی 
از اولین نشانه های کلینیكی سندرم روانی ناشی از مواجهه 
با حالل ها  می داند )10(. لین و همكاران، خلق را تحت 
عنوان احساسات زودگذر می دانند که شدت و مدت زمان 

آن  بسته به شرایط موجود متغیر بوده و از هیجان طوالنی 
تر است )11(. اثرات مواجهه شغلی با هیدروکربن های آلی 
فرار بر عملكرد های مختلف سیستم عصبی مانند وضعیت 
مطالعات  در  خو  و  خلق  و  شناختی  عملكردهای  خواب، 
روانشناسی خلق  مباحث  است. در  بررسی شده  مختلفی 
و خو به معنای احساسات زودگذر تعریف می شود حال 
آنكه در مقوله مواجهات شغلی،  تغییرات خلقی می توانند 
مروری خود درمورد  مطالعه  در  ویان  بمانند.  باقی  پایدار 
ناشی  شناختی  عصبی  تغییرات   ، حالل ها  عصبی  اثرات 
از حالل ها  را در صورت قطع مواجهه تا حدودی برگشت 
ها  سال  تا  خلقی  تغییرات  حالیكه  در  میكند  ذکر  پذیر 
پس از قطع مواجهه همچنان پایدار باقی می مانند )12(. 
مكانیسم اختالالت روانی در کارگران در معرض مواجهه با 
حالل ها  هنوز ناشناخته است ولی قوی ترین فرضیه در 
این باره آسیب به ناحیه گیجگاهی مغز می باشد. همچنین 
تغییرات خلق و خو به عنوان یك واکنش روانی به منظور 
شناختی  اختالالت  یا  سالمت  با  مرتبط  خطرات  درک 

ناشی از حالل ها  مطرح می باشند )13(.
 در ارزیابی وضعیت خلقی افراد دو حالت خلقی مثبت 
انجام شده  مطالعات  بیشتر  در  باشد.  منفی مطرح می  و 
تمرکز بر حاالت خلقی منفی مانند افسردگی و تنش بوده 
است. این در حالی است که متغیرهای خلقی مثبت مانند 

آرامش و سرزندگی نیز مهم می باشد.
در مورد اثرات مزمن مواجهه با حالل ها  عامل میزان 
تغییر  بر  گذار  تاثیر  فاکتورهای  مهمترین  از  مواجهه 
وضعیت رفتاری می باشد. در مطالعاتی که به ارزیابی تاثیر 
مواجهه با حالل ها  بر وضعیت روانی افراد پرداخته شده 
است، نقش این عامل کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. 
اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه مطالعات کلینیكی 
بر روی افرادی است که از تغییرات رفتاری و ناراحتی های 

روانی ناشی از مواجهه با حالل ها  شكایت دارند )14(.
بویژه  صنایع  در  شاغل  افراد  روانی  وضعیت  به  توجه 
کنار  در  آلی  ی  حالل ها  با  مواجهه  معرض  در  کارگران 
باشد.   می  مهم  افراد  وضعیت سالمت جسمانی  به  توجه 
گرچه در سال هاي اخیر مطالعات مختلفی در ارتباط با 
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با ترکیبات  ارزیابی ریسك میزان مواجهه  و  اندازه گیري 
و  انجام شده است )15، 16  فرار در صنایع مختلف  آلي 
17(، اما مطالعات بسیار کمي در خصوص ارزیابي وضعیت 
خلقي کارگران در معرض مواجهه با مخلوط حالل ها ي 
آلی انجام شده است؛ و از طرفی با توجه به عدم قطعیت 
انجام چنین  به  نیاز  گزارش شده،  نتایج  در  موجود  هاي 
مطالعه اي ضروری به نظر مي رسد. با توجه به تعدد واحد 
ای  مطالعه  انجام  عدم  همچنین  و  کشور  در  رنگ  های 
زمان  مدت  و  میزان  عامل  دو  هر  اثر  گرفتن  نظر  در  با 
مواجهه با حالل ها  بر تغییر وضعیت روحی- روانی افراد 
یكی  مطالعه حاضر  لذا  منفی،  و  مثبت  در حاالت خلقی 
کارگران  ارزیابی وضعیت خلقی  مطالعات جهت  اولین  از 
صنعت رنگ در ایران می باشد که با هدف بررسی وضعیت 
خلقی کارگران صنعت رنگ و همچنین مقایسه فاکتورهای 
خلقی در گروه هایی با میزان و مدت زمان های مواجهه 

متفاوت انجام شد. 

   روش کار
محل مطالعه و جامعه آماری 

به  که  باشد  می  مقطعی  مطالعه  یك  حاضر  مطالعه 
صورت مورد- شاهدی در سال 1395 در  واحد رنگ یك 
نمونه  فرآیند حجم  پذیرفت.  انجام  صنعت خودرو سازی 
شامل دو بخش تعیین حجم نمونه جهت برآورد وضعیت 
خلقی افراد و همچنین تعیین تعداد نمونه هاي الزم جهت 
بود.  فرار  آلی  ی  حالل ها  با  افراد  مواجهه  میزان  برآورد 
حداقل  با  کاری  شیفت  یك  در  شاغل  افراد  تمامی  ابتدا 
جهت  مونتاژ  و  رنگ  واحد  دو  در  کار  سابقه  سال  یك 
مطالعه انتخاب شدند. پس از تكمیل دو پرسشنامه شامل 
پرسشنامه اطالعات فردی و شغلی تعدادی از افراد از نمونه 
شامل  مطالعه  از  خروج  های  معیار  شدند.  گذاشته  کنار 
اعتیاد به مواد مخدر، مصرف الكل، سابقه ضربه به سر و 
عمل جراحی، مصرف دارو های روان گردان و قرص های 
اعصاب بودند. همچنین در این مطالعه تمامی افراد دارای 
تحصیالت دیپلم بوده و افرادی دارای تحصیالت باالتر یا 
تعداد  سرانجام  شدند.  گذاشته  کنار  مطالعه  از  تر  پایین 

102 نفر از واحد رنگ به عنوان گروه کنترل جهت ارزیابی 
وضعیت خلقی وارد مطالعه شدند. همچنین 98 نفر از واحد 
مونتاژ که در معرض مواجهه با حالل ها ی آلی نبودند، به 
عنوان گروه کنترل وارد پژوهش شدند. به منظور تعیین 
حجم نمونه مورد نیاز ارزیابی مواجهه افراد با حالل ها ی 
آلی با استناد به مطالعات قبلی، تعداد 35 نمونه برآورد شد 
که با تشكیل گروه هایی با مواجهه همسان، تمامی بخش 

ها و مشاغل موجود در واحد رنگ وارد مطالعه شدند.  

ارزیابی میزان مواجهه با حالل ها ی آلی
 ابتدا براي شناسایي حالل ها ي  آلي فرار، تعداد سه 
نمونه از هواي محیط کار بخش های مختلف واحد رنگ 
جمع آوري و  پس از آنالیز با دستگاه کروماتوگرافی گازی 
)مدل   )GC-MS( جرمی  سنج  طیف  دتكتور  به  مجهز 
BTEX که در کروماتوگرام  CP-3008Varian(، ترکیبات 

حاصله سطح زیر منحنی بزرگتری داشته و اثرات عصبی 
رفتاری آن ها نیز در مطالعات گذشته بررسی شده بود، 
جهت انجام ادامه مطالعه انتخاب شدند. در مرحله ي بعد، 
به منظور تعیین مواجهه افراد با ترکیبات BTEX، از روش 
 )NIOSH 1501( شغلی  بهداشت  و  ایمني  ملي  انستیتو 
ذغال  جاذب  از  استفاده  با  برداری  نمونه  شد.  استفاده 
فعال)SKC Inc., PA, USA( ، میكرو پمپ های کالیبره 
 SKC Inc., PA,( شده در دبی کمتر از 0/2 لیتر بر دقیقه
تا 16  USA( در طول شیفت کاري بین ساعت 8 صبح 

گرفت.  انجام  ظهر  از  بعد  و  صبح  زمانی  مقطع  دو  عصر 
بالفاصله  و  نگهداري  یخ  کیسه  در  شده  اخذ  هاي  نمونه 
در  ها  نمونه  نگهداری  دماي  در  و  منتقل  آزمایشگاه  به 
براي واجذب  دمای 4- درجه سانتی گراد نگهداري شد. 
ترکیبات BTEX  از سطح جاذب ذغال فعال،  هر دو بخش 
جلویي و عقبي لوله جاذب به ویال هاي جداگانه شیشه ي 
ریخته شده و 1 میلي لیتر CS2 به آن ها اضافه شد. پس 
از گذشت مدت زمان 30 دقیقه نمونه ها از طریق سرنگ 
گرافي  کروماتو  دستگاه  به    Hamiltonمیكرولیتري یك 
گازي مدل CP-3008Varian مجهز به آشكار ساز یونش 
شعله اي داراي ستون مویین تزریق و تعیین مقدار شدند. 
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همچنین جهت بررسی میزان تجمعی مواجهه با حالل ها 
به   ACGIH سازمان  شده  معرفی  فرمول  از   ،BTEX ی 

صورت زیر استفاده گردید )18(:
EI=C1/T1+C2/T2+Cn/Tn

در این فرمول Exposure Index( EI(، شاخص مواجهه 
 T غلظت ترکیب مورد نظر وC  ،با مخلوط حالل ها ی آلی

حد مجاز مواجهه شغلی با آن ترکیب است. 

ارزیابی  وضعیت خلقی
از  استفاده  با  کنترل  و  مورد  گروه  خلقی  وضعیت 
سنجش  مورد  برومز  عاملی  پرسشنامه8  فارسی  نسخه 
پایایی آن توسط  این پرسشنامه که روایی و  قرار گرفت. 
می  شامل 32 سوال  است  بررسی شده  داخلی  محققین 
خرده  یا  بعد   8 برگیرنده  در  نامه  پرسش  سواالت  باشد 
مقیاس مختلف شامل تنش، افسردگی، خشم، سرزندگی، 
این خرده  بود.  شادکامی  و  آرامش  خستگی، سردرگمی، 
هر  و  باشد  می  ای  گزینه  پنج  لیكرت  نوع  از  ها  مقیاس 
کدام در برگیرنده 4 سوال است. ابعاد مثبت حاالت خلقی 
مجموعا   ( و سرزندگی  شادکامی  آرامش،  بعد  شامل سه 
12 سوال( و ابعاد منفی آن شامل تنش، افسردگی، خشم، 
باشد.  می  سوال(   20 )مجموعا  سردرگمی  و  خستگی 
پرسشنامه  دیگر  با  مقایسه  در  نامه  پرسش  این  مزیت 
های  جنبه  گرفتن  نظر  در  خلقی،  حاالت  سنجش  های 
مثبت حاالت خلقی در کنار حاالت منفی خلقی می باشد. 
وضعیت خلقی افراد تحت تاثیر عوامل مختلف اجتماعی، 
فردی و شغلی متفاوت می باشد. در تفسیر حالت خلقی، 
حاالت مثبت یا منفی شدیدا زیاد یا کم  هر دو نامطلوب 
تلقی شده و دارای اثرات شناخته شده ای بر عملكرد فرد 
می باشد )19(. طبق فرضیه ی شناختی، وضعیت خلقی 
مثبت مانند آرامش، سرزندگی و شادکامی نیز در محدوده 
ی خنثی نسبت به حاالت مثبت باال یا پایین، بیشتر قبل 

قبول می باشد. طبق مطالعات انجام شده وضعیت خلقی 
مثبت باال باعث تضعیف ظرفیت شناختی افراد در حوزه 
ی حافظه می باشد و در افرادی که سرخوشی و سرزندگی 
بیشتری دارند ظرفیت ذخیره سازی اطالعات در حافظه 
کوتاه مدت، کمتر می باشد )20(. همچنین حاالت خلقی 
مثبت یا منفی باال باعث تغییر در کیفیت تصمیم گیری 

افراد می شود )21(.
SPSS استفاده شد.  افزار  از نرم  آنالیز داده ها  جهت 
وضعیت  بر  مواجهه  میزان  تاثیر  ارزیابی  جهت  همچنین 
 BTEX خلقی افراد، مواجهه تجمعی با مخلوط ترکیبات
به چهار چارک اول تا چهارم تقسیم شد که چارک اول 
های  و چارک  مواجهه(  )بدون  کنترل  گروه  برگیرنده  در 
دوم، سوم و چهارم در برگیرنده افراد در گروه مورد )دارای 

مواجهه( با میزان مواجهه های متفاوت می شد. 

   یافته ها 
پس از بررسی اطالعات استخراج شده از پرسش نامه با 
در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج از مطالعه، سرانجام 
تعداد 102 نفر از واحد رنگ به عنوان گروه مورد و 98 نفر 
از کارکنان واحد مونتاژ به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه 
شدند. جدول 1 چارک های اول تا چهارم میزان مواجهه 
را نشان می دهد.   )HI( با مخلوط ترکیبات آلی تجمعی 
مي  مورد  گروه  شامل  اول  چارک  که  است  ذکر  به  الزم 
باشد که هیچگونه مواجهه اي با ترکیبات BTEX  ندارند. 
چارک دوم، سوم و چهارم به ترتیب بخش هاي با غلظت 

کم، متوسط و زیاد ترکیبات BTEX مي باشند.
چارک  در  مطالعه  مورد  افراد  دموگرافیك  مشخصات 
بین  های مختلف مواجهه در جدول 2 نشان داده است. 
مشخصات دموگرافیك افراد در گروه مورد و شاهد از نظر 
سن، سابقه کار، BMI، مصرف سیگار و همچنین وضعیت 
 .)P-value>  0/05( ندارد  وجود  معناداری  ارتباط  تاهل 

)ppm( 1جدولجدول1- میزان مواجهه با مخلوط حالل های آلی) ميزان مواجهه با مخلوط حالل هاي آلي :ppm( 
  

  1Q 2Q  3Q  4Q  چارك

  BTEX 0  27/0  76/0  6/2ميزان مواجهه تجمعي با مخلوط تركيبات 
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همچنین در مقایسه درون گروهی، نتایج آنالیز واریانس دو 
طرفه ارتباط معناداری بین سابقه کاری گروهی با چارک 
دوم و سوم مواجهه مواجهه )Q2 و Q3( نشان داد به عبارت 
سابقه   )Q2(کمتر مواجهه  با  گروهی  در  کار  سابقه  دیگر 
 .)Q3(داشتند باالتر  مواجهه  با  گروهی  از  کمتری  کاری 
ها  گروه  تمامی  Q4با  گروه   در  سیگار  مصرف  همچنین 

.)P-value> 0/05( اختالف معناداری برقرار بود
جدول 3 میانگین نمرات مربوط به حاالت خلقی مثبت 
و منفی افراد دو گروه مورد و کنترل را نشان می دهد. میزان 
تنش، افسردگی، خستگی و آرامش در گروه مورد نسبت 
 )P-value> 0/05( به کنترل، بطور معناداری بیشتر است 
به  نسبت  کنترل  گروه  در  سرزندگی  و  خشم  نمرات  و 
گروه مورد مواجهه بطور معناداری بیشتر می باشد )0/05 

.)P-value>

با مقایسه  ارتباط  آنالیز همبستگی پیرسون در  نتایج 
مواجهه  میزان  با  افرادی  در  گروهی حاالت خلقی  درون 

های متفاوت در جدول 4 آورده شده است. همانگونه که 
شاخص  میزان  افزایش  با  گردد،  می  مالحظه  جدول  در 
مواجهه تجمعی )EI( از Q1 تا Q4،  نمرات خلقی در خرده 
افزایش می یابد )0/05  مقیاس های خستگی و آرامش1 

.)r= 0/7 و P-value>

مختلف  های  مقیاس  خرده  بین  ارتباط   5 جدول 
وضعیت خلقی و متغیرهای دموگرافیك در کل افراد مورد 
مطالعه را نشان می دهد. همانطور که مالحظه می گردد 
تنها بین سابقه کاری و متغیر خستگی ارتباط معناداری 

.)P-Value> 0/05(برقرار بوده است
 

   بحث
به  که  است  مطالعاتي  اولین  از  یكي  حاضر  مطالعه 
با  مواجهه  معرض  در  کارگران  خلقي  وضعیت  ارزیابي 

1- calmness

 : ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي دموگرافيك در گروه هايي با ميزان مواجهه متفاوت2جدول

  متغير
 HI  مواجهه تجمعي

 Q1 Q2 Q3 Q4  چارك هاي مواجهه
  54/38±5/4  9/39±40/4  91/38±8/5  12/39± 1/5  )سال( سن

  68/12±01/4  37/14±61/3  4/12±01/3  8/13 ±8  )سالسابقه كار (
BMI 84/3±65/25  13/3±47/24  41/5±51/26  41/2± 61/25  

  مصرف سيگار
  11) % 50(  13)% 4/36(  11) % 4/29(  35) % 5/37(  بلي
  11) % 50(  22) % 6/63(  34) % 6/70(  67) % 5/62(  خير

  وضعيت تاهل
  18) % 3/83(  28) % 85(   38) % 1/90(  94) % 5/92(  متاهل
  4) % 7/16(  8)%17(  7) % 9/5(  8) % 5/7(  مجرد

 
   

جدول2- میانگین و انحراف معیار متغیرهای دموگرافیك در گروه هایی با میزان مواجهه متفاوت

 حاالت خلقي مثبت و منفي در گروه مورد و كنترلنمرات : ميانگين 3جدول 
 

 P-Value  شاهد مورد  خرده مقياس

  034/0  35/2±4/0  91/3 ±67/0  تنش
  045/0  4/2±51/0  51/3±3/0  افسردگي
  03/0  89/2 ±3/0  56/1 ±9/0 خشم

  3/3 000/0±1/1  8/1 ±31/0  سرزندگي
  02/0  2/2± 6/0  1/3±92/0  خستگي
  07/0  51/2±18/0  98/2±8/0  سردرگمي
  002/0  22/2 ±56/0  06/3±1/1  آرامش
  1/0  1/2±85/0  9/1 ±4/0  شادكامي

  
   

جدول 3- میانگین نمرات حاالت خلقی مثبت و منفی در گروه مورد و کنترل
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این  حالل ها ي آلي در یك صنعت رنگ مي پردازد. در 
براي کمي سازي میزان   NIOSH 1501 از روش  مطالعه 
همچنین  و  شد  استفاده   BTEX ترکیبات  با  مواجهه 
از پرسشنامه برومز  ارزیابي وضعیت خلقي کارگران  براي 

استفاده شد. 
مثبت،  خلقی  حاالت  مقایسه  در  حاضر،  مطالعه  در   
میانگین نمره آرامش در گروه مورد نسبت به گروه کنترل 
مقیاس  خرده  های  متغیر  بود.  بیشتر  معناداری  طور  به 
لذا  باشد.  می  راحتی  و  آسودگی  احساس  شامل  آرامش 
باالتر بودن میزان آرامش در گروه مورد مواجهه با حالل ها 
آلی  ی  حالل ها  تخدیری  اثرات  به  توان  می  را  آلی  ی 
بنزن  مانند  آروماتیك  ی  حالل ها   .)22( داد  نسبت  در 
و تولوئن به عنوان سموم سرکوب کننده اعصاب مرکزی 
از  ترکیبات  این  نیز  این مطالعه  اند که در  شناخته شده 

جمله ترکیبات شاخص در گروه در معرض مواجهه بودند 
)23(. در این مطالعه همچنین میانگین سرزندگی در گروه 
سرزندگی  مقیاس  بود. خرده  مورد  گروه  از  بیش  کنترل 
بودن  فعال و هوشیار  بودن،  پرانرژی  برگیرنده نشاط،  در 
شرایط  و  زندگی  از  فرد  رضایت  به  سرزندگی  است.  فرد 
با  طرفی  از  و  دارد  اشاره  منفی  عواطف  فقدان  و  موجود 
باشد.  می  تناقض  در  از حالل ها   ناشی  رخوت  احساس 
تواند  می  آلی  ی  حالل ها  با  کنترل  گروه  مواجهه  عدم 
دلیلی بر سرزندگی بیشتر و عدم حالت سستی و رخوت 

ناشی از مواجهه با حالل ها  باشد. 
همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد یكی از اهداف 
این مطالعه بررسی وضعیت خلقی در گروه هایی با مواجهه 
متفاوت بود. در مقایسه درون گروهی حاالت خلقی مثبت، 
مواجهه  میزان  افزایش  با  آرامش،  مقیاس  خرده  در  تنها 

 خلقي در چارك هاي مختلف مواجههميانگين حاالت : 4دول ج
  تست

  خورده مقياس
  ميزان مواجهه تجمعي

Q1* Q2 Q3 Q4 r p 
  12/0  02/0  18/3±8/0  42/2±88/0  55/2 ± 56/0  35/2±4/0  تنش -برومز
  34/0  03/0  1/3±68/0  34/2±3/0  96/1 ±52/0  4/2±51/0  افسردگي -برومز

  07/0  12/0  6/1±12/0  37/2±8/0  1/3±44/0  89/2 ±3/0 خشم -برومز
  04/0  56/0  4/3 ± 45/0  9/2±3/1  56/2±3/1  2/2± 6/0 خستگي -برومز
  45/0  01/0  34/2±45/0  ۳۸/1±145/0  2/3±33/0  51/2±23/0 سردرگمي -برومز
  09/0  23/0  99/1±5/0  4/2±9/0  6/1±66/0  3/3±1/1 سرزندگي -برومز
  2/0  16/0  88/1±9/0  3/3±3/0  34/2 ±34/0  1/2±85/0 شادكامي -برومز
  004/0  73/0  9/3±4/0  91/2±45/0  48/2 ±3/0  22/2 ±56/0 آرامش -برومز

*Q= quartile 
   

جدول 4- میانگین حاالت خلقی در چارک های مختلف مواجهه

: ارتباط بين متغيرهاي دموگرافيك و ميانگين وضعيت خلقي در افراد مورد مطالعه5جدول     
 

  خرده مقياس
  متغيرهاي دموگرافيك

  وضعيت تاهل  مصرف سيگار  سابقه كار  سن

  11/0  12/0  06/0  6/0  تنش -برومز
  136/0  09/0  12/0  67/0  افسردگي -برومز

  09/0  124/0  09/0  135/0 خشم -برومز
  11/0  5/0  03/0  07/0 خستگي -برومز
  4/0  55/0  6/0  12/0 سردرگمي -برومز
  57/0  07/0  2/0  45/0 سرزندگي -برومز
  33/0  55/0  22/0  32/0 شادكامي -برومز
  6/0  13/0  09/0  09/0 آرامش -برومز

  
 

جدول 5- ارتباط بین متغیرهای دموگرافیك و میانگین وضعیت خلقی در افراد مورد مطالعه
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آرامش  نمره  چهارم،  چارک  به  مواجهه  اول  چارک  از 
مطالعه  این  نتایج  یافت.  می  افزایش  معناداری  طور  به 
در  دارد.  همخوانی  همكاران  و   Campagna مطالعه  با 
مطالعه مذکور که با هدف ارزیابی اثرات عصبی رفتاری 
ناشی از مواجهه با حالل ها ی انجام شده است، تغییرات 
به  که  است  شده  ذکر  دوز  به  وابسته  تغییراتی  خلقی 
صورت مستقل از دیگر تغییرات عصبی رفتاری پیشرفت 

می کند )24(.  
نتایج مقایسه حاالت خلقی منفی در دو گروه نشان 
گروه  در  خستگی  و  افسردگی  تنش،  میزان  که  داد 
بیشتر  به طور معناداری  به گروه کنترل  مواجهه نسبت 
است. خرده مقیاس تنش در واقع توصیف کننده میزان 
عوامل چند  از  یكی  تنش  است.  فرد  نگرانی  و  اضطراب 
پزشكی  انجمن  باشد.  می  کاری  های  محیط  در  علتی 
خانوادگی آمریكا برآورده نموده است که تقریباً دو سوم 
افراد در محیط های شغلی دچار نشانه هایی از استرس 
با  باالتر  مواجهه  میزان  مطالعه  این  در   .)25( هستند 
را  مواجهه  چهارم  چارک  واقع  در  که  آلی  ی  حالل ها 
کابین رنگ  افراد شاغل در بخش  شامل می شد شامل 
و   بخش  این  در  باالتر  کاری  تقاضای  احتماالً  و  است 
با حالل ها ی  مواجهه  کنار  در  تر  گیرانه  قوانین سخت 

آلی موجود در میزان این استرس افزوده است. 
یكي دیگر از جنبه هاي خلقي که در اثر مواجهه با 
است  افسردگی  شود،  مي  تغییر  دچار  آلي  ي  حالل ها 
دپرشن  اصطالحا  یا  کنندگی  سرکوب  خاصیت  به  که  
نگر  بر می گردد. در مطالعه گذشته  از حالل ها   ناشی 
دنبال  به  نقاشان  بر روی  نیلسون و همكاران  نوردلینگ 
یافتن رابطه دوز پاسخ بین متغیرهای شناختی و روانی 
عنوان  به  افسردگی  گذشته،  در  حالل ها   مواجهه  با 
در  آن  وضعیت  به  نسبت  یافته  تغییر  روانی  عامل  تنها 
با  بیست سال گذشته ذکر شد )26(. نتایج این مطالعه 
مطالعه حاضر هم راستا می باشد. ذکر این نكته ضروری 
است که علی رغم مواجهه باالي کارگران واحد رنگ با 
حالل ها ي آلي در مقایسه با سایر واحد ها و از طرفي 
یكی  نیز  افزایش سن  دنبال  به  افسردگی  که  دانیم  مي 

در  است؛  روانشناختی  متون  در  موجود  های  فرضیه  از 
ي  محدوده  در  کننده  شرکت  افراد  سن  حاضر  مطالعه 
یك  در  بررسی  امكان  عماًل  و  بود  سال   40-30 سني 
رسد  می  نظر  به  لذا  نبود.  پذیر  امكان  وسیع  رنج سنی 
افسردگي بیشتر گروه مورد را می توان به نقش پررنگ 

تر مواجهه با حالل ها ی آلی نسبت داد.
خستگی در واقع احساس ضعف و کمبود انرژی است 
از فعالیت های فیزیكی– اجتماعی را  انجام بسیاری  که 
مختل می کند. همچنان که مشاهده شد در این مطالعه 
در  افراد  پذیری  تنش  و  افسردگی  افزایش  با  خستگی 
گروه مورد همراه بود. روانشناسان معتقدند که فراموشی، 
به  افسردگی  احساس  و  فرد  عصبانیت  پذیری،  تحریك 
افتد  می  اتفاق  خستگی  از  فرد  ذهنی  احساس  دنبال 
)27(. که نتایج مطالعه حال حاضر نیز تایید کننده این 
روی  بر  همكاران  و  راچ  ی  مطالعه  باشد.  می  موضوع 
کارگران یك چاپخانه که با تولوئن مواجهه داشتند نشان 
و  مورد  گروه  دو  در  خستگی  عالئم  میزان  بین  که  داد 
در  همچنین   .)28( دارد  وجود  معناداری  تفاوت  شاهد 
در  ذهنی  خستگی  کاهش  همكاران   و  فیروزه  مطالعه 
را  آلی  ی  با حالل ها  مواجهه  در  رنگ  کارگران صنعت 
 .)29( کرد  برآورد  کنترل  جمعیت  از  بیشتر  برابر   2/5
مطالعه  از  آمده  به دست  نتایج  با  مطالعه  دو  این  نتایج 

حاضر همخوانی دارد.
مقایسه درون گروهی حاالت خلقی منفی در مطالعه 
با  مواجهه  میزان  افزایش  با  که  دهد  مي  نشان  حاضر 
دوز  رابطه  یك  از  خستگی  به  مربوط  نمرات  حالل ها  
نمرات  باالتر  با مواجهه  افرادی  و  تبعیت می کند  پاسخ 
خستگی باالتری داشتند. در مطالعه نوردینگ نیلسون و 
همكاران که در طی 18 سال با دنبال کردن جمعیت در 
انجام  با مقادیر مختلف حالل ها ی آلی  معرض مواجهه 
یافت، نمره متغیر خستگی در گروهای با مواجهه باالتر 
نسبت به میزان اولیه خود افزایش یافت. در این مطالعه 
گرچه میزان مواجهه با حالل ها ي آلي در  تمامي گروه 
ها پایین تر از مقدار مجاز ارائه شده بود، ولی در گروه 
قابل  افزایش  خستگی  ی  نمره  باالتر  مواجهه  با  هایی 
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مالحظه اي داشت. همچنین یافته های به دست آمده از 
مطالعه فوق نشان داد که نمره ی خستگی در کارگران 
به  حاضر  مطالعه  در    .)30( بود  بیشتر  باالتر،  سن  با 
علت همگن بودن جمعیت از نظر سنی، باال بودن نمره 
با  را  بیشتر  مواجهه  معرض  در  هاي  گروه  در  خستگی 
قطعیت بیشتری می توان به مواجهه با حالل ها ي آلي 

نسبت داد. 
سن،  مانند  دموگرافیك  متغیرهای  بین  مقایسه  در 
عنوان  به  تاهل  وضعیت  و  ، مصرف سیگار  کاری  سابقه 
بین سن  افراد،  خلقی  وضعیت  بر  گذار  تاثیر  متغیرهای 
یافت  ارتباط معناداری  با عوامل خلقی  و مصرف سیگار 
مطالعه  این  در  کاری  جمعیت  بیشتر  آنجائیكه  از  نشد. 
گروه سنی 40-30 سال بودند )60%(، و جمعیت مورد 
مطالعه از لحاظ سني تقریبا یك جمعیت همگن بودند، 
لذا ارتباط معناداری بین سن و وضعیت خلقي کارگران 
نیز  با مصرف سیگار  ارتباط  در  نشد. همچنین  مشاهده 
به علت محتاط بودن کارگران در گزارش این موارد شاید 
میزان مصرف آن در بین کارگران به درستی اعالم نشده 
کاری  اما سابقه  نشد.  دیده  معناداری  ارتباط  بنابراین  و 
با سابقه  افرادی  و  داد  نشان  معنادار  ارتباط  با خستگی 
کاری باالتر نمره باالتری در خستگی داشتند. مدت زمان 
تاثیر  فاکتورهای  از  یكی  عنوان  به  با حالل ها   مواجهه 
مطرح  همواره  شناختی  و  روانی  های  عملكرد  بر  گذار 

بوده است. 

محدودیت های مطالعه
با  مواجهه  دقیق  میزان  سابقه  نبودن  دسترس  در 
حالل ها  در گذشته، همچنین عدم وجود اطالعات زمینه 
ای از وضعیت روحی– روانی افراد در بدو استخدام و عدم 
الكل  و   واقعی  مصرف سیگار  و  دقیق  میزان  از  اطالع 
از  رفتاری  تغییرات عصبی  به عنوان متغیرهای مهم در 

محدودیت های قابل ذکر این مطالعه می باشند. 

   نتیجه گیری
رنگ  واحد  شاغلین  که  داد  نشان  مطالعه  نتایج 
مطلوبی  نا  خلقی  وضعیت  دارای  شاهد  گروه  به  نسبت 
افسردگی  و  تنش  خستگی،  میزان  افزایش  باشند.  می 
با  اثر مواجهه  یافته در  تغییر  از جمله متغیرهای خلقی 
همچنین  بود.  مطالعه  این  در   BTEX ترکیبات  مخلوط 
افزایش  سبب  آلی  ی  حالل ها  باالتر  مقادیر  با  مواجهه 
با  میشد.  مواجهه  دارای  گروه  در  خستگی  احساس 
رواني  سالمت  به  توجه  آمده،  دست  به  نتایج  به  توجه 
پارامترهاي  از  یكي  عنوان  به  خلقي(  )وضعیت  کارگران 
شود  مي  پیشنهاد  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  سالمتي 
که مطالعات بیشتري در این حوزه انجام و اقداماتي در 
خصوص کنترل مواجهه با ترکیبات آلي فرار  اتخاذ شود.  
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Introduction: Exposure to organic solvents cause adverse effects on various systems such as the central 
nervous system, behavioral and cognitive changes, sleep disorders, as well as changes in mood. This study 
was aimed to evaluate the effect of long term exposure to mixed organic solvents on positive and negative 
aspects of the mood of the workers of a painting industry.  
Material and Methods: In this cross-sectional study, based on the obtained results of Gas chromatography–
mass spectrometry (GC-MS) analysis and neuro-behavioral effects of benzene, toluene, ethylbenzene and 
xylene (BTEX) compounds, these compounds were selected as the main organic solvents for the study and 
the amount of these compounds was quantitatively determined according to the National Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH) 1501. Furthermore, the mood status of workers was evaluated 
by the validated Persian version of BRUMS (The Brunel Mood Scale) questionnaire and the obtained data 
were analyzed using SPSS software, version 24.
Results: The mean of exposure to mixed organic solvents in different sections of the exposed group was 
reported to be 0, 0.27, 0.76, and 2.6 ppm. By increasing exposure to mixed organic solvents from the 
first quartile to the fourth quartile, fatigue and calmness scores were increased with a strong correlation 
(r = 0.7). Also the fatigue and calmness scores in the groups having elevated exposure were significantly 
higher than the control group. Furthermore, the obtained scores for tension, depression and anger in 
the exposed group were significantly higher than control group (p- value <0.05). There was no significant 
relationship between demographic data such as age, work experience and smoking with different subscale 
of mood status. 
Conclusion: Long term exposure to low level of BTEX compounds has made an adverse effect on positive 
and negative mood status in different aspects. Also, increasing the level of exposure to mixed organic 
solvents was positively correlated to the obtained scores for fatigue and calmness. 

Keywords: Mood, Mixed Organic Solvent, BTEX, Paint Industry
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