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در يك كارخانه فرو آلياژ و ايجاد اثرات روانشناختي ناشي از آن مواجهه شغلي با منگنزمطالعه 

  يونهاي با رقابت بر عالوه و كرده عبور مغز -خون سد از مركزي اعصاب درسيستم تنفسي سيستم از جذب از پس شغلي، مواجهه مجاز حد از باالتر كه مواردي در بخصوص منگنز با مواجهه :زمينه
  ميزان با ان ارتباط و روانشناختي اثرات ايجاد احتمال مطالعه اين در .ميكند نامطلوب روانشناختي اثرات ايجاد كارگران در احتماال گذاشته اثر دوپامين ترشح بر اعصاب، در موجود ظرفيتي دو

  .است گرفته  قرار بررسي مورد منگنز با شغلي مواجهه
  براي كه بك پرسشنامه .شد گيري اندازه هرشغل براي منگنز با شغلي مواجهه مجاز حد با آن مقايسه جهت تنفس قابل  گردوغبار در موجود منگنز ميزان اوالً تحقيق اين در :ها روش و مواد

spssآماري افزار نرم كمك با نهايتاً .گرديد آوري جمع نيز آنها دموگرافيك مشخصات و شده تكميل كارگران براي شده طراحي افسردگي شيوع بررسي   قرار تحليل و تجزيه مورد ها داده15
.گرفت

 به %3.3 افسرده، كمي %18 طبيعي، %77 آنها ازميان .باشد مي مترمكعب بر گرم ميلي 0.2 استاندارد حد از بيش پرسنل مواجهه ميزان كه ميدهد نشان اي نمونه يك t آزمون انجام :ها يافته
.باشد مي بك پرسشنامه نمرات ميانگين در شده ايجاد اختالف داري معني در گروهها تمامي بودن موثر دهنده نشان آماري آزمونهاي انجام.داشتند شديد افسردگي آنها %1.6 و افسرده نسبت

  صورت در .گردد گران كار بين در افسردگي ايجاد سبب تواند مي كم كاري سابقه با و موجود شرايط در منگنز با مواجهه كه دهد مي نشان آمده دست به نتايج تحليل و تجزيه :گيري نتيجه
.دارد وجود منگانيسم مانند منگنز با مواجهه با مرتبط بيماريهاي ساير بروز احتمال  افسردگي وضعيت تشديد بر عالوه كارگران مواجهه كنترل عدم و موجود شرايط استمرار

شغلي مواجهه بك، پرسشنامه منگنز، ، روانشناختي اثرات :كليدي ايه واژه

چكيده

منگنز يكي از عناصر ضروري مورد نياز بدن است ولي مواجهـه بـيش از حـد مجـاز بـا آن      

مواجهه با منگنز بخصوص در مواردي كـه بـاالتر از حـد مجـاز     . پتانسيل سميت زايي دارد

مغـز   -مواجهه شغلي، پس از جذب از سيستم تنفسي درسيستم اعصاب مركزي از سد خون

اثر عبور كرده و عالوه بر رقابت با يونهاي دو ظرفيتي موجود در اعصاب، بر ترشح دوپامين 

در اين مطالعه احتمال . گذاشته احتماال در كارگران ايجاد اثرات روانشناختي نامطلوب ميكند

ايجاد اثرات روانشناختي و ارتباط ان با ميزان مواجهه شغلي با منگنـز مـورد بررسـي قـرار      
. گرفته است

  دستگاه از استفاده با تنفس قابل  گردوغبار در موجود منگنز ميزان اوًال تحقيق اين در

  براي منگنز با شغلي مواجهه مجاز حد با آن مقايسه جهت  اسپكتروفتومتر ابزوربشن اتميك

  براي شده طراحي افسردگي شيوع بررسي براي كه بك پرسشنامه .شد گيري اندازه هرشغل

  نرم كمك با نهايتًا .گرديد آوري جمع نيز آنها دموگرافيك مشخصات و شده تكميل كارگران
spssآماري افزار  و تجزيه مورد ها دادهanova و اي نمونه يك t آماري وآزمونهاي 15

.گرفت قرار تحليل
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  اين در 4 ± 1.5 شغلي وسابقه  32.7 ±6.85سني ميانگين با مرد كارگران از نفر 61

 Pvalue<0.0001 با كه ميدهد نشان اي نمونه يك t آزمون انجام.كردند شركت مطالعه

  آنها ازميان .باشد مي مترمكعب بر گرم ميلي 0.2 استاندارد حد از بيش پرسنل مواجهه ميزان

  با .داشتند شديد افسردگي آنها %1.6 و افسرده نسبت به %3.3 افسرده، كمي %18 طبيعي، 77%
 مطالعه اين در افسردگي ميزان حسب بر كه مختلف گروههاي بين در anova آزمون انجام

  نشان shefe آزمون انجام كه آمد دست بهPvalue<0.0001  اند شده تقسيم دسته 4 به

  نمرات ميانگين در شده ايجاد اختالف داري معني در گروهها تمامي بودن موثر دهنده

.باشد مي بك پرسشنامه

تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه مواجهه با منگنز در شرايط موجود و بـا  
در . مي تواند سبب ايجاد افسردگي در بين كار گـران گـردد  ) سال 4 ± 1.5(سابقه كاري كم 

صورت استمرار شرايط موجود و عدم كنترل مواجهه كارگران عـالوه بـر تشـديد وضـعيت     
.وجود دارد افسردگي  احتمال بروز ساير بيماريهاي مرتبط با مواجهه با منگنز مانند منگانيسم

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري
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