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 چکیده

 دیتتول در آن، از حاصت  بتاتیترک و دیتفرمالدئ ختوا  علتت به یطرف از.شودیم شناخته یقو محرک و زاسرطان یماده کی عنوان به دیفرمالدئ :زمینه و هدف

 داده هشدار آن با یشغل یمواجهه مجاز حد از شیب تماس و ییبایز یهاسالن در دیفرمالدئ انتشار خصو  در زین OSHA. دارد یفراوان کاربردیشیآرا یهافرآورده
 شتگرانیآرا یشتغل یمواجهه یابیارز هدف با پژوهش نیا کشور، داخ  در یامطالعه انجام عدم و آن با تماس از یناش خطرات,ندهیآال نیا تیاهم به توجه با. است
 .شد انجام همدان و کرمانشاه شهر دو در زن

 مطتاب  متدت بلنتد ینمونته 45 و NIOSH-2016 روش مطتاب  مدت کوتاه ینمونه 20 د،یفرمالدئ از یبردار نمونه یهاجاذب از استفاده با: روش بررسی

 و HPLC یهادستگاه توسط بیترت به و یآورجمع همدان و کرمانشاه شهر دو در منتخب یهاشگاهیآرا در شگرانیآرا یتنفس یهوا از NIOSH-2541 روش
GC دیگرد زیآنال. 

 در دیتفرمالدئ تتراکم نیشتتریب. بتود ppm  303/0-0 مدت بلند یهانمونه در و ppm  393/0-0 نیب مدت کوتاه یهانمونه در دیفرمالدئ تراکم یدامنه: هایافته

. استت بوده مو ینیکرات یکنندهصاف ینوع از استفاده به مربوط تراکم نیشتریب مدت بلند یهانمونه  در و مو رنگ ینوع از استفاده به مربوط مدت کوتاه یهانمونه
 شتده استتفاده یمتفتاوت یهتافرآورده از هاآن در که یشیآرا یهاتیفعال مختلف یهاگروه نیب زین و مدت بلند و مدت کوتاه یهانمونه در دیفرمالدئ تراکم نیانگیم

 .ندارند هم با یدار یمعن تفاوت یآمار نظر از است،

 بتوده( =ppm) 3/0 OEL-C رانیتا یشتده هیتوصت یستقف مجتاز حد از فراتر ز،یآنال مورد یهانمونه از یتعداد در دیفرمالدئ تراکم نکهیا به توجه با: گیرینتیجه

 .دارد وجود شگرانیآرا یبرا... و آموزش، ،یمصرف مواد تیفیک بر نظارت ه،یتهو ستمیس اصالح ای اجرا مانند ربطیذ مراجع کنترل و شتریب یهایبررس به ازین است،
 

 .مو ینهیکرات مو، یکننده صاف شگران،یآرا ،یشغل یمواجهه د،یفرمالدئ: هاکلیدواژه

 مقدمه
تترین آلدئیتد موجتود در تترین و رایت فرمالدئید ساده

طبیعت بتوده و ترکیبتی بستیار ناپایتدار استت. ختوا  
کربنتته باعتته شتتده تتتا -شتتیمیایی ایتتن ترکیتتب یتتک

. فرمالدئیتتد در [1،2]کاربردهتتای فراوانتتی داشتتته باشتتد 
 ترکیب شیمیایی از نظر تولید و مصرف 50آمریکا در بین

در جایگاه نخست قرار دارد و تولید جهتانی آن در ستال 
. از جملته [3]هزار تن بوده است  31،912بالغ بر  2003

تتوان بته استتفاده از آن در متواد مصارف فرمالدئید متی
آرایشتتتی و بهداشتتتتی اشتتتاره نمتتتود. بستتتیاری از 

روند کار میهایی که در محصوالت آرایشی بهنگهدارنده
ی ایتن متواد، بتات تشتکی  دهنتدهو نیز برختی از ترکی

قابلیت تولید و انتشار فرمالدئید در هوا را به خصو  در 

کاربرد  صورت وجود منبع حرارتی )مانند حرارت ناشی از
بر اساس گزارش آژانس بین   .اتوی مو و سشوار(، دارند

 2004از ستتال  (IARC) المللتتی تحقیقتتات ستترطان
فرمالدئید به عنوان عام  سرطان حل  و بینی در انسان 

طبقه بندی شتده و همننتین در گتزارش  A1در گروه 
این ترکیب مشتکوک بته  2012همین سازمان در سال 

ایجاد نوعی سرطان ختون موستوم بته لوستمی عنتوان 
عالوه فرمالدئید محرکی قوی است . به[1]گردیده است 

های پایین آن قادر به ایجاد ستمیت که تماس با غلظت
ی، چشم عصبی و عالئم تحریکی در ناحیه تنفسی فوقان

های باالتر فرمالدئید موجتب باشد. در غلظتو  بینی می
های تنفسی تحتانی، آستیب بروز عالئم تحریکی در راه
 .[5-9، 1]گردد به عملکرد ریه و آسم می
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مطالعه ملکوتی و همکاران نشتان داده استت کته در 
های پاتولوژی بیشترین سطح ریسک مواجهه آزمایشگاه

به کار با محلول فرمالدئید بتوده  با مواد شیمیایی مربوط
است. همننین مطالعه زنده دل و همکاران بیانگر آنست 

الئم تحریکی در چشم و مسیر تنفسی  که میزان بروز ع
فوقانی بین کارگران گروه مورد صنایع مالمتین بررستی 
شده نسبت به گروه کنترل به طتور معنتی داری بتاالتر 
بوده است و میزان ریسک نسبی تمام اثترات تحریکتی 

به دستت آمتده  1مرتبط با مواجهه با فرمالدئید باالتر از 
 .[11، 10]است 

(، در OSHAاشت شغلی آمریکتا )انجمن ایمنی و بهد
ی آرایشتگران بتا در خصو  مواجهته 2010پاییز سال 

های باالتر از حدود مجاز تماس شغلی با فرمالدئید، تراکم
ی متو، هشتدار هنگام کاربرد مواد صاف کننده و کراتینه

بته روز نمتوده  2011داده و این هشدار را در پاییز سال 
ه شغلی بتا فرمالدئیتد . حدود مجاز مواجه[13، 12]است 

به دلی  سمیت باالی این ترکیتب بستیار پتایین استت. 
برای مثال حد مجاز سقفی مواجهه ی شغلی برای آن بر 

 ppm 3/0ی ایتتران استاس حتدود مجتاز توصتیه شتده
. طبت  گتزارش موسسته ملتی ایمنتی و [14]باشتد می

تراکم  2011( در سال NIOSHبهداشت شغلی آمریکا )
وای تنفسی آرایشگران هنگام استتفاده از فرمالدئید در ه
ی مو در مراح  خشک کردن مو توسط مواد صاف کننده

. [15]سشوار و اتوی مو بیشتر از حد مجتاز بتوده استت 
نتای  گزارش سرویس بهداشت عمتومی کلمبیتا نیتز در 
ارزیابی هوای تنفستی آرایشتگران در استتفاده از نتوعی 

ی را در محتدودهی متو، تتراکم فرمالدئیتد صاف کننتده
ppm1/1-011/0  [13]نشان داده است . 

با توجه به اهمیت فرمالدئید و در نظر گرفتن احتمتال 
هتای زیبتایی های باال در سالنوجود فرمالدئید با تراکم

هتتای آرایشتتی مختلتتف و عتتدم انجتتام هنگتتام فعالیتتت
ای در ایتران در ایتن خصتو ، هتدف اصتلی از مطالعه
ی شغلی آرایشتگران بتا ارزیابی مواجههی حاضر مطالعه

هتای بتانوان فرمالدئید بوده و این ارزیتابی در آرایشتگاه
منتخب در شتهرهای کرمانشتاه و همتدان انجتام شتده 

 است.
 بررسی روش

به منظور اجرای ایتن مطالعته از روش نمونته گیتری 
هدفمند استفاده گردید.زیرا با توجه به موضوع تحقی  و 
نوع نمونه ها، مناسب ترین راه، تعیین معیارهایی جهتت 
انطباق نمونه ها با آنها بوده و ایتن انطبتاق مبتین ایتن 

به احتمال زیاد خصوصتیات پیتدا شتده را متی است که 
بر همین اساس دو معیتار  ارد نیز یافت.توان در سایر مو
ها تعیین گردید که در ادامه به آنهتا ونهمجهت انتخاب ن
 اشاره خواهد شد.

هتای صتنف آرایشتگران و ابتدا با همکاری اتحادیته 
مراکتتز بهداشتتت شهرستتتان در شتتهرهای کرمانشتتاه و 

های بانوان با معیارهای زیتر تعدادی از آرایشگاههمدان 
نمونه برداری از هوای تنفسی آرایشگران به عنوان مح  
 تعیین گردید:

که روزانه های معروف و پر مشتری بطوریآرایشگاه -
بطور مداوم دارای مشتری متقاضی رنگ مو، کراتینته و 

هتای مستتلزم تولیتد و انتشتار صاف کردن مو و آرایش
 فرمالدئید باشند.

 آرایشگر تمام وقت در آن شاغ  باشند که 3حداق   -
هتای تولیدکننتده بختارات یکی از آنهتا درگیتر آرایتش

 فرمالدئید باشد.
کار نمونه برداری فردی از هوای تنفستی آرایشتگران 

، در هتای آرایشتی گونتاگونهنگام استتفاده از فترآورده
بانوان که کامال منط  با معیارهتای  آرایشگاه 30تمامی

 21 معرفی شده بودند، انجام شد. از این تعداد آرایشتگاه
مورد در شهر همدان قترار  13در شهر کرمانشاه و  مورد

داشته است. به منظتور بتاال بتردن دقتت نتای ,بررستی 
وضتتعیت مواجهتته کوتتتاه متتدت آرایشتتگران در مراحتت  

و به مدت   NIOSH-2016مختلف انجام کار بر اساس 
ر کت  ی بلند متدت دیک ساعت و نیز وضعیت مواجهه

زمتتان انجتتام کتتار تتتا پایتتان ستتاعت کتتاری,بر استتاس 
NIOSH-2541  و به مدت بیش از یک ستاعت انجتام

 20هوای بلند مدت و  نمونه 45در مجموع تعداد  گرفت.
 آوری گردید. نمونه هوای کوتاه مدت برای بررسی جمع
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 مواد و تجهیزات مورد استفاده: 

های اختصاصی نمونه برداری بلند متدت از جاذب -1
هیدروکستتی متیتت  -2آغشتتته بتته  XAD2) آلدئیتتدها

گتاز  -(SKC-226-118 ی کاتالوگپایپردین به شماره
 (SHIMADZU G-2010) (GC)کرومتتتاتوگرافی 

تولتوئن ختال  FID    )- ml  1مجهز بته آشکارستاز 
ها و حمام ( به نمونهMerck، 101319)شماره کاتالوگ 

 .[13، 15]یک( التراسون

های اختصاصی نمونه برداری کوتاه مدت از جاذب -2
دی نیتروفنیتت   4و  2آلدئیتتدها )ستتیلیکاژل آغشتتته بتته 

 (SKC-226-119 ی کاتتتالوگهیتتدرازین بتته شتتماره
 (HPLC))کرومتتاتوگرافی متتایع بتتا عملکتترد عتتالی 

(KENAUER)  مجهتتز بتته آشکارستتازUV آنالیتتت( )
فرمالدئیتتد در ایتتن روش فرمالدئیتتد هیتتدرازون حاصتت  

دی نیتروفنیت  هیتدرازین  4و2واکنش بین فرمالدئید و 
هتتای متتورد استتتفاده پوشتتش داده شتتده روی جتتاذب

((SKC-226-119 می)حتد تشتخی   .[13، 15] باشد
ونته میکروگترم بتر نم 00/0فرمالدئیتد  این روش بترای
 اعالم شده است. 

از هتتا بتترای توصتتیف تتتراکم فرمالدئیتتد در نمونتته
بهتره های مرکزی و پراکنتدگی آمتار توصتیفی شاخ 

ی میتانگین تتراکم فرمالدئیتد بتین گرفته شد. مقایسته
با انجام آزمون های مختلف، نوع فعالیت آرایشگران گروه

های کوتاه آنالیز واریانس یک طرفه و بین دو گروه نمونه
مستق   Tبلند مدت با بررسی  آزمون های مدت و نمونه
 صورت گرفت. 

 
 هایافته
های کوتاه مدت هوای تنفسی آرایشگران هنگام نمونه

 رنتگو بتیکتردن های آرایشی رنگ فرآوردهاستفاده از 
ی دائتم ی مو، فر کننتدهکراتینه-مو، صاف کننده کردن

نشتان  1. نمتودار تهیته شتده استتمو و مانیکور ناخن 
هتا بتر استاس نتوع ی توزیع فراوانی تعداد نمونتهدهنده
و ی آرایشی مصرف شده هنگام نمونته بترداری فرآورده

 .باشدها میوضعیت آشکارسازی نمونه
های بلند مدت هتوای تنفستی آرایشتگران نیتز نمونه

و  کتردنهتای آرایشتی رنتگ هنگام استفاده از فرآورده
ی متو، فتر کراتینته-کننتده متو، صتافکتردن رنگ بی

 اند.ی دائم مو و مانیکور ناخن تهیه شدهکننده

ها بتر استاس نتوع توزیع فراوانی تعداد نمونه 2نمودار 
ی آرایشی مصرف شده هنگام نمونته بترداری و فرآورده

در ایتن گتروه را نشتان هتا وضعیت آشکارسازی نمونته
 .دهدمی

دئیتد در های مرکزی و پراکندگی تتراکم فرمالشاخ 
مطالعه به تفکیک  هوای تنفسی آرایشگران موضوع این

 آورده شده است. 1نوع فعالیت در جدول 
 یبررست یطرفته بترا یک یانسوار یزآزمون آنال ی نتا

مدت با غلظت بزرگتر از حد تشخی   کوتاههای فراوانی نمونه -1نمودار 

، حد (nq) و کمتر از حد تشخی  روش آنالیز  (nq<)روش آنالیز 

 µg/sample 0.07 .تشخی  روش آنالیز: 
 

 
های بلند مدت با غلظت بزرگتتر از حتد تشتخی  : فراوانی نمونه2مودار ن

، حتتد (nq) و کمتتتر از حتتد تشتتخی  روش آنتتالیز (nq<)روش آنتتالیز 

 . µg/sample 1تشخی  روش آنالیز: 
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مختلتف  یهاگروه ینب یدتراکم فرمالدئ یانگیناختالف م
رنتگ یو بت کردنکه به صورت رنگ  یشگرانآرا یکار

دائتم  یمو، فر کننتده یینهکرات-مو، صاف کننده کردن
می باشد, بترای نمونته هتای کوتتاه ناخن  یکورمو و مان

و برای نمونه هتای بلنتد ( =p 099/0) مدت با توجه به
بته  بدستت آمتده استت.که بتا توجته =p 140/0مدت 

هتای مختلتف کتاری میانگین تراکم فرمالدئید در گتروه
 .(<05/0p) تفاوت معنی داری ندارد

 tow independent samples)مستق   Tدر آزمون 

T test  ) برای بررسی اختالف میانگین تراکم فرمالدئید
  P، مقدار های کوتاه مدت و بلند مدتبین دو گروه نمونه

به دست آمده است و بتر همتین استاس از  035/0برابر 
نظر آماری میانگین تراکم فرمالدئید بتین ایتن دو گتروه 

 ارد. داری وجود نداختالف معنی
 

 گیریبحث و نتیجه

در این مطالعته همانگونه که در بخش نتای  گفته شد 
ی در محتدودههای کوتاه مدت تراکم فرمالدئید در نمونه

ppm 3935/0-0 هتتتای بلنتتتد متتتدت در و در نمونتتته
بوده استت. نتتای  دیگتر   ppm 303 /0-0ی محدوده

مطالعاتی که به بررسی میزان فرمالدئید در هوای تنفسی 
بیشتتتر معطتتوف بتته ارزیتتابی  ،انتتدآرایشتتگران پرداختتته

های زیبایی در زمان استفاده از فرمالدئید در هوای سالن
و بعضا در زمان انجتام  ی مومواد صاف کننده و کراتینه

با توجته بته اند، اما در پژوهش حاضر مانیکور ناخن بوده
بررسی متون بته عمت  آمتده، برختی از متواد تشتکی  

خصو  در حضور  ی مواد آرایشی مو و ناخن، بهدهنده
باشند قادر به تولید فرمالدئید در هوای تنفسی میحرارت 

، عطتر، تتوان بته پتروپیلن گلیکتولکه از این جمله می

مواد آرایشی اشتاره نمتود  یاسانس و تعدادی نگهدارنده
ی متتواد ی ترکیبتتات تشتتکی  دهنتتدهمطالعتته .[21، 4]

آرایشی برای انجام ایتن پتژوهش، نشتان داد کته ایتن 
در ی متو، کنندهکیبات عالوه بر مواد کراتینه و صاف تر

برخی از انواع رنگ مو و فر مو نیز وجود دارند، بنتابراین 
هتا نیتز فعالیتت نمونه برداری از هوا در زمان انجام این

صورت گرفت و همانگونه که اشاره شد میانگین تتراکم 
نوع فعالیت تفاوت معنتی داری  هایفرمالدئید بین گروه

ستط ی انجام شتده تتومطالعه .(<p 05/0) ته استنداش
Durgam  در آمریکا که در  2011و همکارانش در سال

میتزان ی متو آن هنگام استفاده از دو محصول کراتینته
فرمالدئید موجود در هوای سالن آرایشگاه متورد ارزیتابی 

بته  گیتری شتدهی فرمالدئید انتدازهقرار گرفته، محدوده
تتا  011/0صورت کوتاه مدت هنگتام انجتام کتار بتین 

ppm1/1  در گزارشی که ستال [20]گزارش شده است .
در خصو  استفاده از  OSHA, Oregonتوسط  2010

شتده استت، ی کراتینه ارائته های مو با پایهصاف کننده
هتای بلنتد فرمالدئید موجود در هوا در نمونه ی محدوده
تنها یتک متورد از کتار صتاف ساعته زمانی که  1مدت 

عنوان  ppm 33/0تا  0003/0شده بین میکردن انجام 
مقتدار تتراکم ی شده است. در پتژوهش حاضتر بیشتینه

گیری اندازه ppm 11/1فرمالدئید به صورت کوتاه مدت 
ارزیتتابی هتتوای تنفستتی آرایشتتگر و  .[21]شتتده استتت 

ای متقاضی و هوای عمومی یک سالن زیبایی در مطالعه
به روش نمونه برداری کوتاه متدت در بیه سازی شده ش

ی مو ی صاف کنندهفرآورده 4مراح  مختلف استفاده از 
بیشترین تراکم فرمالدئید در هوای تنفسی نیز نشان داده 

آرایشگر در زمان خشک کردن مو توسط سشوار پتس از 
و در ی متتو ی صتتاف کننتتدهکتتاربرد یتتک نتتوع متتاده

 هوای تنفسی آرایشگرانی های آشکارسازی شدهنتای  سنجش بخار فرمالدئید در نمونه -1جدول 

 نوع نمونه
 نوع فعالیت

 کوتاه مدت هاینمونه های بلند مدتنمونه

Mean SD Min-max N Mean SD Min-max N 
 4 0210/0-3935/0 3104/0 2309/0 2 0330/0-0052/0 0035/0 0003/0 رنگ کردن موبی-رنگ

 3 0441/0-1030/0 0309/0 0011/0 2 0219/0-0591/0 0233/0 0405/0 فر کردن دائم مو
 3 1204/0-2094/0 0095/0 2019/0 4 0430/0-3034/0 2430/0 2501/0 موی کراتینه-صاف کردن دائم
 2 0022/0-2334/0 1131/0 1543/0 1 - - 0125/0 مانیکور ناخن
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و در هتتتوای تنفستتتی  ppm 41/2-29/2ی محتتتدوده

متقاضی )در این مطالعه به جای مشتری از یک متانکن 
وجتود  ppm 59/3-39/3ی استفاده شتده( در محتدوده

و همکتتارانش در ستتال  Tsigonia. [22]داشتتته استتت 
هتا و در مطالعه ای تحت عنوان هوای آرایشتگاه 2009

 4مواجهه شغلی آرایشگران بتا متواد شتیمیایی، هتوای 
لن زیبایی در آتن را از لحاظ وجود ترکیبات آلی فترار سا

(VOCs) فرمالدئید، ازن و کتربن دی اکستید بررستی ،
اند. در این مطالعه فرمالدئیتد در زمتان انجتام کتار کرده

مانیکور ناخن و به روش قرائت مستتقیم ارزیتابی شتده 
است که در تمام متوارد مقتدار فرمالدئیتد کمتتر از حتد 

به دست آمتده استت  ppm 05/0یز تشخی  روش آنال
. در بیشتتتتر متتتتون بررستتتی شتتتده و همننتتتین [15]

هتای بهداشتتی هشدارهای اعالم شده از سوی سازمان
حاکی از وجتود میتزان فرمالدئیتد  ها، نگرانیبین المللی

بتتیش از حتتدود مجتتاز در انتتواع خاصتتی از متتواد صتتاف 
ی کراتینی که محصول کشور برزیت  ی مو با پایهکننده

در پتژوهش حاضتر  .[20-22، 13]باشد، بوده استت یم
جستجو در بازار عرضه و مصترف محصتوالت آرایشتی 

. ای از این نوع محصوالت را به دست نداده استتنمونه
یکی از دالی  اختالف میانگین تراکم فرمالدئید در ایتن 
پژوهش با سایر مواردی که اشاره شد همتین تفتاوت در 

دلیت   برداری استت.نمونهنوع محصوالت تجاری مورد 
دیگر حد تشتخی  بتاالی روش انتختاب شتده بترای 

)یک میکروگرم بر نمونه( است که های بلند مدت نمونه
و نیز عدم اطتالع  های این مطالعهبا توجه به محدودیت

هتا از ایتن از میزان تراکم فرمالدئید در هوای آرایشتگاه
 .ایمروش نمونه برداری استفاده نموده

هتای فرمالدئید در اتمسفر با تولیتد مستتقیم رادیکتال
هتای فتوشتیمیایی حتذف هیدروکسی  از طری  واکنش

شود. نیمه عمر فرمالدئید در محیطی کته در آن نتور می
. یعنی [1]ساعت بوده است   3 سازی شدهخورشید شبیه

در صورت انتشار فرمالدئیتد در یتک محتیط سرپوشتیده 
و حتذف آن از محتیط در  انتدمبرای ساعاتی پایدار متی

انجامد. از طرفتی بتا ی ناکافی به طول میشرایط تهویه
توجه به انتشار مستمر این ماده در چنین محتیط هتایی 

میزان پراکنش و تجمع تفاوت چندانی نخواهد داشتت و 
در نهایت میزان غلظت فرمالدئید تقریبا ثابت باقی خوهد 

یتدیم کته بتین های این مطالعته دماند. در بخش یافته
های کوتاه مدت و بلند مدت میانگین فرمالدئید در نمونه

، این <p-value)05/0 (وجود ندارداختالف معنی داری 
هتای ستالنی تهویته  ی ناکافی بودنموضوع به منزله

هتای موجتود و در نتیجته و نا کارآمتدی تهویتهآرایشی 
 هتایی ماننتد فرمالدئیتد درپایداری نسبی تراکم آالینتده

. ایتن در حالیستت کته های آرایشتی استتهوای سالن
فاقتد تهویته های موضوع ایتن مطالعته تمامی آرایشگاه

تهویه عمومی وجود  هااز آن % 01/23موضعی و تنها در 
داشته است.براین اساس پیشنهاد می گردد تا نهادهتای 
قانون گذار الزاماتی را جهتت استتفاده از سیستتم هتای 

یند.از طرفتی ورود محصتوالتی تهویه موضعی وضع نما
 فرمالدئیتد  متی بشتند نیتز ممنتوع گتردد.کته حتاوی  

روشن بودن  ی آذری و همکاران نشان داده استمطالعه
دمشی توانسته کاهش مکشی و -ی دمشیسیستم تهویه

قاب  تتوجهی در میتانگین تتراکم فرمالدئیتد در هتوای 
ی دانشکده یک های تشریحتنفسی افراد حاضر در سالن

ایجاد نماید. هرچند ناکارآمدی و کتافی نبتودن پزشکی 
باعته  های موجود در این سالنهای تهویهتوان سیستم

تتراکم  هتا نیتزشده در شرایط روشن بودن این سیستتم
ی ساعته و سقفی توصیه شده 1فرمالدئید از حدود مجاز 

NIOSH  باالتر باشد، اما تاثیر استفاده از سیستم تهویته
بر میزان تراکم فرمالدئید در هوای تنفستی افتراد قابت  

ی متتذکور میتتانگین توجتته بتتوده استتت. در مطالعتته
در سه حالت روشن بودن سیستتم  های فرمالدئیدغلظت

مکشی، روشن بودن سیستم تهویه دمشی -تهویه دمشی
 و در حالت ختاموش بتودن سیستتم تهویته بته ترتیتب

شتتتده  گتتتزارش ppb 34±391و  23±310، 21±303
. بنابراین استفاده از سیستم تهویه به خصو  [24]است 
ی موضعی هنگام کاربری متواد آرایشتی ی مکندهتهویه

ی فرمالدئیتد و ستتایر ترکیبتات محتترک و تولیتد کننتتده
گتتردد. خوشتتبختانه ایتتن اکیتتدا توصتتیه متتیآور زیتتان
های ی موضعی برای استفاده در سالنهای مکندهسیستم

 .[25]باشد ای مختلف در دسترس میهآرایشی در مدل
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در صورتی که تراکم آالینده از یک دوم حتدود مجتاز 
اقدامات کنترلتی و )حد اقدام(، تماس شغلی تجاوز نماید 

ین موضتوع و ، با توجه به ا[23]باشد  اصالحی الزم می
هتای به بررستی های پژوهش حاضر، عالوه بر نیازیافته

آرایشتگران بتا فرمالدئیتد ی ی مواجهتهبیشتر در زمینته
اقدامات کنترلی از جمله آموزش آرایشگران در خصو  

آور شغلی به خصو  مواجهه بتا فرمالدئیتد عوام  زیان
-توسط مراکتز بهداشتتی هنگام استفاده از مواد آرایشی

های صتنف آرایشتگران، مراکتز فنتی و درمانی، اتحادیه
های اهبردی و آموزشگکار-های علمیای و دانشگاهحرفه
هتای نتا ر بتر واردات و افزایش نظارت دستتگاهآزاد و 

ها از نظر تولید محصوالت آرایشی و ارزیابی این فرآورده
های تتدوین شتده در وجود فرمالدئید و رعایت استاندارد

ی موضتعی و استفاده از سیستم مکنتدهاین زمینه و نیز 
 های زیبایی اشاره نمود.در سالنوسای  حفا ت فردی 

 
 تشکرتقدیر و 

های پایان نامه کارشناسی این پژوهش بخشی از یافته
ای استت کته بتا حمایتت ارشد مهندسی بهداشت حرفه

مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشتکی 
انجام شده است.  9104130000همدان با شماره قرارداد 

بدین وسیله از حمایت این دانشگاه و همکاری کارکنتان 
ن و مراکتتز بهداشتتت هتتای صتتنف آرایشتتگرااتحادیتته
آرایشگران های کرمانشاه و همدان و همننین شهرستان

در انجتام ایتن های متورد بررستی و شاغ  در آرایشگاه
 شود.اری میزپژوهش صمیمانه سپاسگ
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Abstract 

Background and aims: Formaldehyde (FA) is a colorless toxic gas used as a disinfectant 

and preservative and known as a carcinogen and strong irritant. Due to its germicidal, 

preservative and fixative properties, formaldehyde or other chemicals that potentially 

produce formaldehyde, are used in some cosmetics. OSHA has warned about hairdresser’s 

exposure to FA higher than threshold limit values. Because of the importance of this air 

pollutant and the lack of enough studies in Iran, the present study aimed at occupational 

monitoring of FA exposure in hair salons in Hamedan and Kermanshah cities. 

Methods: Short term (n=20) and long term (n=45) air samples were collected on sorbent 

tubes in the breathing zone of selected hair dressers and then analyzed based on methods 

NIOSH 2016 and 2541, respectively.  

Results: The concentrations of FA in short-term and long-term samples were in ranges of 0-

0.6935 and 0-0.6034 ppm, respectively. There were no statistically significant differences 

between mean concentrations of FA in long- term and short-term samples and also between 

studied work tasks (based on used cosmetics). 

Conclusion: According to obtained results, the concentration of FA in some samples was 

higher than Iran’s OEL (0.3 ppm). Therefore, it is necessary to do more occupational 

exposure monitoring and apply control measures such as installing proper ventilation 

systems, correcting the existing systems, supervising the quality of cosmetics, and training 

programs for target group. 

 

Keywords: Formaldehyde, Occupational exposure, Hairdresser, Hair smoothing and 

keratinization. 
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