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Abstract 

Background and Objective: Various types of chemical and biological 

agents with different physicochemical properties and health effects are used 

in laboratories. The present study aimed to qualitatively evaluate the 

operation of laboratory hoods in the "Campus" laboratories, as well as the 

Food and Drug Administration affiliated to Qazvin University of Medical 

Sciences, Qazvin, Iran. 

Materials and Methods: This study evaluated 19 chemical and 10 

biological hoods located in the "Campus" laboratories, as well as the Food 

and Drug Administration according to the American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists standards in Qazvin Province, Iran. 

Different factors, such as velocity at the hood mouth, structural 

specifications, and their accordance with the standards were examined in this 

study. The data were then analyzed in SPSS software (version 21). In total, 

seven hoods were found malfunctioned, and a central ventilation system was 

designed using the velocity pressure method. 

Results: According to the results, the velocity at the hood mouth was 

inappropriate in 92.6% of the hoods, and the maximum velocity at the mouth 

was estimated at 158 fpm. Moreover, obvious leakage was observed in 67% 

of the chemical hoods, and they were improperly connected to the roof 

channels using flexible ducts. The result of the velocity assessment in the 

hood mouth connected to the central ventilation system indicated a 60% 

increase in the airflow and 11±92 fpm velocity supply in the hood mouth. In 

order to utilize the air diluting capacities, the ventilation system chimney 

was installed at the highest point on the building to prevent contaminated air 

return into the building. 

Conclusion: The majority of the evaluated hoods were found malfunctioned 

and unable to control the respiratory exposure. Moreover, the ventilators 

connected to the hoods were not able to overcome the pressure drop in the 

discharge flow paths and produced a lot of noise. 
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 25/12/1399 تاریخ دریافت مقاله:

 19/07/1399 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 ییایمیش کویزیف یهایژگیوبا  یمختلف یکیولوژیب و ییایمیاز مواد ش یشگاهیآزما یهاطیمحدر  سابقه و هدف:

عملکرد هودهای  یفیک یابیارتباط، مطالعه حاضر با هدف ارز نی. در اشودیممتنوع استفاده  یو اثرات بهداشت

 .شدانجام  نیقزو یانشگاه علوم پزشکد یداروو  غذاو معاونت  "سیپرد" هایشگاهیدر آزما یشگاهیآزما

 و دانشگاه یهاشگاهیآزماواقع در  یکیولوژیهود ب 10و  ییایمیهود ش 19مطالعه  نیدر ا ها:مواد و روش

ACGIH ( of Conference American استاندارد هایطرح براساس نیقزو استان یدارو و غذا معاونت

Hygienists Industrial Governmental )یمشخصات ساختار دهانه،در  سرعت قرار گرفت. یمورد بررس 

 و هیتجز SPSS 21افزار نرم از استفاده با آمده دست به جینتا و دیگرد یو درجه تطابق با استاندارد بررس

 سرعت فشار روش به مرکزی تهویه سیستم طراحی نداشتند، مناسبی عملکرد که هود هفت برای. ندشد لیتحل

 .شد انجام

فوت  158 حدود در دهانه در سرعت حداکثر و نداشتند مناسبی دهانه در سرعت هودها، از درصد ۶/92 ها:یافته

 هایکانال به هاآن اتصال و داشتند رؤیت قابل و واضح هاینشتی شیمیایی، هودهای از درصد ۶7. بود بر دقیقه

 سیستم به که هودهایی دهانه در سرعت ارزیابی نتایج. بود شده انجام منعطف لوله توسط نامناسب شکلی به سقف

 11±92 سرعت حالت، این در و داشتند هود هواگذر درصدی ۶0 بهبود از نشان بودند، شده متصل مرکزی تهویه

 سیستم دودکش هوا، سازیرقیق هایظرفیت از استفاده منظور به. بود شده تأمین هود دهانه در فوت بر دقیقه

 .شود ساختمان داخل به آلوده هوای برگشت از مانع تا گردید نصب ساختمان نقطه باالترین در تهویه

. نبودند تنفسی مواجهه کنترل به قادر و نداشتند مناسبی عملکرد بررسی مورد هودهای بیشتر گیری:نتیجه

 مسیرهای فشار افت بر غلبه برای الزم توانایی زیاد، صدای ایجاد ضمن غالبا   نیز هودها به متصل هایهواکش

 .نداشتند را تخلیه
 

 آزمایشگاهی هود موضعی؛ تهویه کیفی؛ آزمایشگاه؛ ارزیابی واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 یهاطیمح ای و ییایمیاز مواد ش یشگاهیآزما یهاطیمحدر 

متنوع  یاثرات بهداشت و ییایمیش کویزیف یهایژگیو باکشت 

 برخوردار یاریبسبخار  فشار از مواد نیا اغلب. شودیماستفاده 

و اثرات  یمواجهه تنفس جادیا یبرا ییباال لیپتانس و بوده

عنوان  به یشگاهیآزما یهودها .[1، 2] دارند کاربران بر یبهداشت

 یمنیا نیتأمدر  یابرجسته گاهیروش کنترل در منبع از جا کی

 هود. [3، 4]کارکنان و جامعه برخوردار هستند  ط،یمح

 یمحل ،یموضع هیتهو ستمیاز س یعنوان بخش به یشگاهیآزما

مواجهه  جادیرا بدون ا کیولوژیو ب ییایمیبا مواد ش کار یبراامن 

 یشگاهیآزما یهودها اساس، نیا بر. کندیمفراهم  یتنفس

 یقاتیتحق یهاشگاهیآزماابزار کار در  نیترو مهم نینخست

قادر به کنترل  ،عملکرد مناسب داشتنبا  که شوندیممحسوب 

 اداره .[5] شوندیم یبعد یو اثرات بهداشت یمؤثر مواجهه تنفس

مربوط به حوادث و  یدادهاینرخ رو ،2009در سال  کایآمار آمر

 و یپزشک یهاشگاهیآزماکشنده در  ریغ یشغل یهایماریب

 یکارهزار ساعت  ستیهر دو یمورد به ازا 8/2 را یصیتشخ

 نیز آمریکا شغلی سالمت و ایمنی انجمن .[۶] نمود گزارش

 مواد با مواجهه از ناشی بهداشتی اثرات که است کرده گزارش

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 7تا  1 صفحات ،1399 زمستان ،4شماره  ،7دوره        

 مقاله پژوهشی 
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 انو همکار پینیک 

 دست از موجب آزمایشگاهی هایمحیط در موجود شیمیایی

 جینتا .[7] شودمی کاربران طبیعی عمر از سال 10 رفتن

در  ییایمیمواجهه با مواد ش سکیاز ر یمختلف حاک یهایبررس

درصد از  ۶7/2۶ که یطور؛ به باشندیم هادانشگاه هایشگاهیآزما

و  دارند یتوجهقابل  سکیر یی دانشگاه علوم پزشکهاشگاهیآزما

و پژوهشگران شاغل در  انیدانشجودرصد از مواجهه  93

 یمتوسط سکیر یدانشگاه علوم پزشک یقاتیتحق هایشگاهیآزما

 هاآالینده کنترل عملکرد واقعی، هایآزمایشگاه در. [1، 8] دارند

 این و دارد قرار شرایط از ایگسترده طیف تأثیر تحت هود، در

 را خطرناک مواد با کارکنان مواجهه اینکه بر عالوه وضعیت

 هودهای عملکرد ارزیابی در را مشکالتی دهد،می افزایش

 در فاکتورها از برخی دیگر، سوی از. کندمی ایجاد آزمایشگاهی

 عملکرد است ممکن و دارند افزاییهم اثرات یکدیگر با آزمایشگاه

 .[9] بیندازند خطر به را هود

در  یمواجهه تنفس خطر یپژوهش درراستا،  نیا در

 و یانسان منابع در تیمحدود لیدلبه  یدانشگاه یهاشگاهیآزما

و تجربه  یو عدم آگاه دیجد شاتیآزما انجام ،یزاتیتجه

از  شتریمراتب ببه  شگاهیدر آزما یعمل کارمورد  در پژوهشگران

 توسط شده فیتعر شاتیآزماکه  یصنعت یهاشگاهیآزما

 یسو از. [10] دیگردگزارش  شوند،یکارشناسان مجرب انجام م

حراست توجه  میبه مفاه شتریب هادانشگاه یمنیا یهابخش گر،ید

 یابیارزو  هاشگاهیآزما ،کارکنان یمنیا رینظ یمواردکرده و 

کمتر  یشگاهیآزما یهودها رینظ یحفاظت یهاستمیسعملکرد 

توجه در رابطه با . نکته قابل [11، 12] استمورد توجه قرار گرفته 

صورت  نیا ریغ در رایز ؛آن است حیاز عملکرد صح نانیاطمهود، 

 هود نکهیا تصور با یحت و نبوده هاندهیآالقادر به کنترل مناسب 

مواجهه  شیموجب افزا است، برخوردار یمناسب یحفاظت درجه از

 مناسب اثربخشی و حفاظتی درجه با هود یک. شودیمکارکنان 

 هایویژگی از مطلوب، ساختاری هایویژگی از برخورداری ضمن

 منظم فواصل در آن اثربخشی و بوده برخوردار مناسب عملیاتی

  .]10، 13[ شودمی ارزیابی مجرب کارکنان توسط

 یهودها یاثربخش یابیارز یبرا یمختلف یاستانداردها

انجمن متخصصین  سازمانمنتشر شده است.  یشگاهیآزما

و  یساختار یهایژگیو (ACGIH) امریکآبهداشت صنعتی 

به  35شماره  یرا در استانداردها یشگاهیآزما یهودها یاتیعمل

-ASHRAE/ANSI استاندارد درکرده است.  فیتعر یخوب

 یالگو یبررس ،هود هسرعت در دهان یهازمونآ از 110-95

 منظور به ابیو آزمون گاز رد دود لوله توسط انیجر حرکت

شده  استفاده یشگاهیآزما یهودها یاتیعمل یهایژگیو یبررس

 .[10، 14، 15]است 

 به توجه با که هستند آن بیانگر میدانی هایبررسی

 در فوت بر دقیقه 40-50 سرعت با محیطی هایجریان

، در دهانه هود فوت بر دقیقه 90 سرعت آزمایشگاهی، هایطمحی

ذرات  و بخار ،قبول جهت کنترل انتشار گازهاحداقل سرعت قابل 

 .[1۶] کندمیاز دهانه هود را فراهم  هوابرد

 شاخص این دهانه، در سرعت انکار قابل غیر اهمیت وجود با

 ایمطالعه در. [17] باشدنمی هود کارایی دهندهنشان تنهایی به

 دهانه در سرعت از که هودهایی از درصد 59 از درصد 13 تنها

 .[5] بودند قبول قابل و نشتی فاقد بودند، برخوردار مناسبی

 عملکرد در کلیدی نقش کاربر، کنترل تحت فاکتورهای

 و در بودن بسته از اطمینان. دارند آزمایشگاهی هودهای

 بسته هود، داخل در مواد مناسب چیدمان آزمایشگاه، هایپنجره

 .[1۶] شوندمی هود عملکرد بهبود سبب غیره و هود درب بودن

دانشگاه علوم  یو معاونت دارو و غذا سیپرد یهاشگاهیآزما در

و مرتبط بودن فضاها  فضاهابا توجه به نوع معماری  نیقزو یپزشک

افراد شاغل در  ریو سا انیدانشجو، احتمال مواجهه گریکدیبا 

احتمال با احساس  نیا و دارد وجود شگاهیواحدهای مجاور آزما

 تیتقو هانسرپرستان آ اعتراضو  هاشگاهیورود به آزما هنگامبو 

در معاونت غذا و دارو با افزوده شدن  گر،ید یسو از. شودیم

به بام، مواجهه گسترده مشرف  طبقهمیدر ن یادار یهابخش

بام  یرو شده هیتخل یهاندهیبا آال یادار یهاکارکنان بخش

عملکرد  تیاساس و با توجه به اهم نیبود. بر ا گرفته صورت

 ،و کارکنان انیدانشجو سالمت از انتیص در یشگاهیآزما یهودها

 در ییایمیعملکرد هودهای ش یابیمطالعه حاضر با هدف ارز

انشگاه علوم د یغذا و دارو معاونت و سیپرد هایشگاهیآزما

بهبود عملکرد  منظور به یااقدام مداخله یو اجرا نیقزو یپزشک

و  شگاهیکارکنان بخش آزما یهودها و کاستن از مواجهه تنفس

 .شدمعاونت غذا و دارو انجام  یاداربخش 
 

 هامواد و روش
 هایآزمایشگاه در مستقر یهادهو دعملکر یابیارز منظور به

 اولیه، هماهنگی از پس دارو، و غذا معاونت و پزشکی معلو هنشگادا

 هر در دموجو یهادهو و هاآزمایشگاه ادتعد به طمربو تطالعاا

 ساختاری، لحاظ به هودها ارزیابی. شد آوریجمع همایشگاآز

 طرح با مطابق دهانه در سرعت و هود داخل در مواد چیدمان

 vs35-04 vs35-02 vs35-01vs 35-10vs 35-11 استاندارد

 هادهو ساختاری ارزیابی در. [18] شد انجام ACGIH سازمان

 بدنه جنس ،(Sash) دهو رویباال پنجره فرعی، هایدریچه دجوو

 لیستچک توسط غیره و دهو بدنه سالمت هود، کف و

 بررسی ACGIH استاندارد هایطرح براساس پژوهشگرساخته

 نصب محل ،کشاهو عنو ،هادهو کشاهو یابیارز منظور به. گردید

 تراز ارزیابی. شد سیربر موتور پالک روی شده درج مشخصات و

 که( TES B 1351 مدل) صداسنج توسط هود از ناشی صدای

 تهویه. گرفت صورت بود، شده حاصل اطمینان آن کالیبراسیون از

 توسط نیز هوا جریان الگوی و سرعت ارزیابی و عمومی

 رضایت. شد انجام دود لوله و (KIMO) داغ سیم سنجسرعت

 بررسی پرسشنامه توسط هود اثربخشی و کارایی از کارکنان

 به بررسی مورد هایمتغیر از یکهر در هادهو ضعیتو و گردید
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 آزمایشگاهی هودهای ملکردع                                                                  

. شد بندیطبقه "نامناسب و مناسب نسبتا  ،مناسب" کیفی شکل

 دهو عنوان به د،بو هشد کرذ اردمو متما جدوا بررسی مورد دهو اگر

 مورد یمتغیرها از ردمو دو اگر شد؛می گرفته نظر در مناسب

 مناسب نسبتا  وهگر در ،شتاند دجوو مطالعه مورد دهو در بررسی

 بیشتر یا و ردمو سه نقص یا و دجوو معد رتصو در گرفت؛می قرار

 به توجه با. [19] شدمی بندیطبقه نامناسب وهگر در هود، در

 در( velocity Face) هود دهانه در سرعت ،ACGIH توصیه

 داغ سیم سنجسرعت توسط بود، باز کامال  باالرو پنجره که حالتی

(KIMO )ارزیابی دهانه، سطح از مختلف نقاط در شده کالیبره 

 بار سه نقطه، هر در گیریاندازه. گردید ثبت نتایج میانگین و شد

 سرعت اگر استاندارد، با متناسب. شد انجام قرائت ثانیه 5 از پس و

 نامناسب، گروه در بود  فوت بر دقیقه 80 از کمتر هود دهانه در

 110 از بیش و مناسب گروه در فوت بر دقیقه 110 تا 80 بین

 الگوی بررسی. گرفتمی قرار نامناسب گروه در فوت بر دقیقه

 سامان شرکت) دود لوله توسط هود داخل و دهانه در هوا جریان

 انتقال مسیر در نشتی میزان ارزیابی. شد انجام( پاالیش نیک تهویه

. گرفت صورت دودکش دهانه و هود دهانه در هواگذر مقایسه با هوا

 .شدند تحلیل و تجزیه  SPSS 25افزارنرم از استفاده با نتایج

 هشت قزوین، پزشکی علوم دانشگاه داروی و غذا معاونت در

 و بودند برخوردار نامناسبی عملکرد از آزمایشگاهی هود دستگاه

  انجام هاآن در حاللی هضم عملیات که هودها این هوای تخلیه

 به شاغل کارمندان در گسترده تنفسی مواجهه به منجر شد،می

. گردیدمی آلوده هوای تخلیه محل به مشرف طبقهنیم در کار

 آلوده هوای از دیگری بخش بام، روی شده نصب کولرهای و هواساز

 کارکنان تنفسی مواجهه باعث و کرده هدایت ساختمان داخل به را

 و هودها عملکرد بهبود منظور به. شدندمی کنندگانمراجعه و

 محل در کار به شاغل کارکنان تنفسی مواجهه از کاستن همچنین

 سازیمتعادل روش به متمرکز تهویه سیستم آلوده، هوای تخلیه

 ضمن تخلیه، هایکانال به اتصال با و گردید طراحی سرعت فشار

 از باالتر ارتفاعی در آلوده هوای مختلف، هودهای هواگذر تأمین

 هوا، سازیرقیق هایظرفیت از گیریبهره با تا شد تخلیه بام سقف

. شود جلوگیری ساختمان داخل به آلوده هوای مجدد برگشت از

 بام، به منتهی هایکانال فشار افت از بهتری تصویر ایجاد منظور به

 و پرتابل هواکش دستگاه یک توسط هود کانال هر فشار افت

 .گردید ارزیابی( TESTO-501) فشارسنج
 

 هایافته
 در بیولوژیکی هود 10 و شیمیایی هود 19 مطالعه این در

 علوم دانشگاه داروی و غذا معاونت و هادانشکده هایآزمایشگاه

 .شدند بررسی قزوین پزشکی

 و بودند فرعی دریچه فاقد هودها تمام افزاریسخت لحاظ به

 حرکت سختی به باالرو دریچه شیمیایی، هودهای از برخی در

 چهار گالوانیزه هایکانال از ترکیبی عمدتا  هاکانال جنس. کردمی

 به که بود گسترده هاینشتی با پالستیکی هایلوله یا و گوش

. بودند شده متصل هود به منعطف لوله توسط مختلف هایروش

 قابل که مورد چند در اما نبودند؛ بررسی و رؤیت قابل هاکانال

 چهار هایکانال در سوراخ و ساختاری نقایص بودند، مشاهده

 از غالبا  هودها کف که است ذکر شایان. بود آشکار کامال  گوش

 (.1 شکل) بود استیل و سرامیک جنس

 از هاآن از درصد 20 و فلزی شیمیایی، هودهای از درصد 15

 درصد ۶3 همچنین. بودندPVC (chloride Polyvinyl ) جنس

 لفمخت شیمیایی مواد نگهداری برای محلی و پر کامال  هودها از

 وندهباالر دریچه هودها از درصد 58 در. بودند ناسازگار گاها  و

 نوعت از آزمایشگاه در هودها جانمایی. بود بسته بازدید، هنگام

 جای و راحتی براساس جانمایی عمدتا  و بود برخوردار زیادی

 .بود شده انجام آزمایشگاه در موجود خالی

 هودها کارایی از ایدوره بازدید که ساخت خاطرنشان باید

 هاآن عملکرد ارزیابی زمینه در اطالعاتی و گرفتنمی صورت

 بودند عمومی تهویه فاقد هاآزمایشگاه تمامی تقریبا . نداشت وجود

 اختالف از ناشی طبیعی تهویه بر متکی عمدتا  هوا جاییجابه و

 دفعات تعداد حداکثر. بود آزمایشگاه از خارج و داخل دمای

 بود. ساعت در مرتبه 5/0-8/0 بین هوا جاییجابه
 

 
 هودها افزاریسخت وضعیت :1 شکل
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 انو همکار پینیک 

 
 هودها دهانه در سرعت :2 شکل

 

 هود روی هواکش آزمایشگاهی، هودهای از درصد 2۶ در

 کمتر انتو با موتورهای از غالبا  که هاهواکش این. بود شده نصب

 تخلیه وظیفه بردند،می بهره جلو به رو هایتیغه و اسب یک از

 بام باالی به هوا انجری فوت مکعب بر دقیقه 200-300 تقریبا 

 40 کاهش. داشتند عهده بر را داشت قرار متری 10 ارتفاع در که

 تخلیه، محل و هود دهانه سطح در هواگذر در درصدی

 .بود اهو جریان انتقال مسیرهای در هوا جدی نشتی دهندهنشان

 دهانه در سرعت از بررسی مورد هودهای از درصد 7 تقریبا 

 و هاحالل بوی احساس از کاربران و بودند برخوردار مناسبی

(. 2 شکل) نداشتند شکایت کار حین در تنفسی مواجهه

 ایمشاهده قابل نشتی شیمیایی هودهای از درصد ۶7 براین،عالوه

 علت به) باالرونده دریچه پایینی لبه از هانشتی بیشتر و داشتند

 .دادمی رخ( دریچه کوتاهی

 امانج دود لوله توسط هود داخل در هوا جریان الگوی ارزیابی

 یکنواختی توزیع از هوا جریان دار،شکاف هودهای در. شد

 بنیها داخل در صوت فشار تراز مجاز حدود با مطابق. بود برخوردار

 45 هاآزمایشگاه در صوت فشار تراز کشور، ملی مسکن مقررات

 طور هب صدا تراز میانگین هود، از استفاده هنگام که است بلدسی

 تمایل کاربران دلیل همین به و رسیدمی بلدسی 70 به متوسط

 .نداشتند هود از استفاده به چندانی

 در سرعت از که دارو و غذا معاونت هود دستگاه هشت برای

 سیستم سرعت، فشار روش به نبودند، برخوردار مناسبی دهانه

 100 سرعت تأمین به توجه با(. 3 شکل) گردید طراحی تهویه

 در هود هر نیاز مورد هواگذر هودها، باز سطح و دقیقهفوت بر 

 برآورد استاندارد شرایط در فوت مکعب بر دقیقه 700 حدود

 حدود به دانسیته تصحیح ضرایب گرفتن نظر در با که گردید

 هر فشار افت. رسید حقیقی شرایط در فوت مکعب بر دقیقه 780

 افت احتساب با که بود اینج آب 75/1±5/0 حدود در تخلیه کانال

 سیستم نیاز مورد استاتیک فشار تخلیه، و انتقال مسیر در فشار

 سازیرقیق به کمک منظور به .رسیدمی اینج آب 7/2 حدود به

 شیمیایی مواد انبار تهویه دودکش، از خروجی هوای بیشتر هرچه

 این برای. شد گرفته نظر در طراحی به مربوط محاسبات در

 اتاق ابعاد به توجه با هواگذر فوت مکعب بر دقیقه 1500 منظور،

 این بر. شد گرفته نظر در ساعت در مرتبه پنج تهویه تأمین و

فوت مکعب بر  7400 حدود به سیستم نهایی هواگذر اساس،

 مورد استاتیک فشار به توجه با. رسیدمی حقیقی شرایط در دقیقه

 دستگاه یک از هوا جاییجابه برای ،اینج آب 7/2 سیستم نیاز

 استفاده کیلووات 5/۶ توان با مستقیم اتصال سانتریفوژ هواکش

 به و سیویپی لوله جنس از غالبا  هوا تخلیه هایکانال. گردید

 به چسبیده دوتایی یا و تاییسه هایدسته در مترسانتی 14 قطر

 هایرابط توسط تهویه سیستم به هاآن اتصال که بودند یکدیگر

 .شدمی انجام ویژه

 

 
 شیمیایی مواد انبار تهویه و آزمایشگاهی هودهای هواگذر تأمین برای تهویه سیستم شماتیک طرح: 3 شکل
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 آزمایشگاهی هودهای ملکردع                                                                  

 

فوت  8±35 مداخله اجرای از پیش هودها این دهانه در سرعت

 رسید فوت بر دقیقه 92±11 به مداخله اجرای از پس و بر دقیقه

 .داشت مختلف هودهای بین در جریان یکنواخت توزیع از نشان که
 

 بحث

 هودهای عملکرد بررسی منظور به حاضر مطالعه در

 دهانه سرعت ،ACGIH سازمان استاندارد با مطابق آزمایشگاهی

 به 1392 سال در همکاران و اسماعیلی. شد گیریاندازه هودها

 آزمون از پتروشیمی هودهای عملکرد کیفی ارزیابی منظور

سازمان مهندسی گرما، سرما و تهویه ) ASHRAE 110 عملکرد

 دهانه سرعت آزمون جریان، رؤیت آزمون: شامل)( مطبوع آمریکا

 گیریاندازه مطالعه این در. کردند استفاده( ردیاب گاز آزمون و

 عملکرد بررسی برای مطمئن روش یک عنوان به دهانه سرعت

 همکاران و عارفی .[20] شد گرفته نظر در آزمایشگاهی هودهای

 ارزیابی دهانه سرعت به توجه با را شیمیایی هودهای عملکرد نیز

 اندگرفته صورت هاییپژوهش مطالعات، این با مغایر. [19] کردند

 ارزیابی برای ضعیف معیار یک عنوان به دهانه سرعت هاآن در که

 دهانه در هوا سرعت گیریاندازه و است شده تلقی هود عملکرد

 نتایج وجود، این با. شودنمی توصیه معتبر روش یک عنوان به هود

 ارزیابی هدف با 2009 سال در همکاران و TSENG1 مطالعه

 دهندهنشان هود، عملکرد و دهانه سرعت نوسانات بین ارتباط

 بودند دهانه در سرعت تغییرات با هود عملکرد بین محکم ارتباط

 لوله از جریان، سرعت گیریاندازه بر عالوه مطالعه این در. [21]

 هود داخل و دهانه در جریان حرکت الگوی مشاهده جهت دود

 عملکرد ارزیابی با ارتباط در مهم معیارهای سایر و شد استفاده

 که دادند نشان نتایج. گردید بررسی لیستچک طریق از هود

 دهانه در سرعت از که بود هودهایی از کاربران نارضایتی بیشترین

 در را دهانه سرعت همکاران و عارفی. بودند برخوردار کمی

 را یکسانی نتایج و کردند بررسی مختلف باز دهانه هایمساحت

 فضای مساحت نیز اسماعیلی مطالعه در. [19] آوردند دست به

 نداشت دهانه سرعت عملکرد بر معناداری تأثیر هود دهانه باز

 تنها دهانه سرعت استاندارد، با مطابق نیز حاضر مطالعه در .[20]

 .شد گیریاندازه بود باز کامال  باالرو پنجره که حالتی در

 الگویی هیچ از آزمایشگاه در هودها جانمایی حاضر مطالعه در

 در موجود خالی جای براساس هودها استقرار و کردنمی پیروی

 دور که بودند آن مؤید مطالعه این نتایج. بود شده انجام آزمایشگاه

 بر مثبتی تأثیر آزمایشگاه، هایپنجره و ورودی درب از هودها بودن

 قرار هم از دور یا تنهایی به که هودهایی و داشت هودها عملکرد

 مجاور و رو به رو هودهای به نسبت بهتری عملکرد از داشتند،

 سیستم تأثیر دهندهنشان مطالعه چند نتایج. بودند برخوردار یکدیگر

 سیستم از دور هودهای و بودند هودها عملکرد بر عمومی تهویه

 .[20، 22] داشتند بهتری عملکرد پنجره، و در عمومی، تهویه

 است مواردی جمله از محیط در عمومی تهویه سیستم وجود

 ضروری نامعین انتشار منابع از ناشی مواجهه کنترل برای که

 تقریبا   که دادند نشان حاضر مطالعه نتایج ارتباط، این در. باشدمی

 تهویه میزان و بودند عمومی تهویه فاقد هاآزمایشگاه تمامی

 .رسیدمی ساعت در مرتبه 5/0 به سختی به عمومی

 چوبینه مطالعه در بیولوژیکی هودهای عملکرد ارزیابی نتایج

 عملکرد ارزیابی به توجه عدم که داشتند آن از نشان گلبابایی و

 ایجاد و مستقیم غیر و مستقیم خسارات به منجر تواندمی هودها

 در تقریبا . [23] شود میکروبی و سلولی هایکشت در آلودگی

 هودها سالیانه و ایدوره ارزیابی بررسی، مورد هودهای تمامی

 هاآن عملکرد ارزیابی زمینه در مستندی اطالعات و شدنمی انجام

 و هودها عملکرد در خطا وجود امکان نتیجه در نداشت؛ وجود

 .بود زیاد آن از ناشی خسارات بروز

 از بسیاری در و بودند پر کامال  هودها اغلب حاضر مطالعه در

 نگهداری هود دهانه از متریسانتی 1۶ فاصله در مواد موارد،

 وسایل وجود ،1397 سال در همکاران و قربانی. [24] شدندنمی

 ایجاد عامل را آن دهانه نزدیکی در ویژه به هود داخل تجهیزات و

 گزارش هود عملکرد و دهانه سرعت کاهش و هوا جریان آشفتگی

( 2015) همکاران و Ahn پژوهش در وجود این با. [19] کردند

 بر بدن باالیی بخش حرکات و شغلی هایفعالیت تأثیر" عنوان با

 ریختگیدر هم  بر تأثیری ،"آزمایشگاهی فیوم هودهای عملکرد

 .[25] نشد گزارش هود به ورودی هوای جریان الگوی

 در متوسط طور به صدا تراز میانگین نتایج، مبنای بر

 شده نصب هاآن باالی در مستقیم طور به هواکش که هودهایی

 آزار و باال صدای دلیل به کاربران و رسیدمی بلدسی 70 به بودند

 نشان مطالعات. نداشتند هاآن از استفاده به تمایلی هودها، صوتی

 سبب درازمدت در پایین صوت فشار تراز با مواجهه که دهندمی

 55 صدای تراز حتی و شده کاربران در ناراحتی احساس ایجاد

 .[2۶] گرددمی مکالمات و ارتباطات تداخل باعث بلدسی
 

 گیرینتیجه
 تخصصی غیر و نامناسب طراحی جمله از مسائلی دلیل به

 نقش و کار محیط بهسازی اهمیت به نسبت آگاهی عدم هودها،

 صحیح استفاده مورد در کارکنان آموزش عدم افراد، سالمت در آن

 ارزیابی و بازرسی برای مشخص و منظم ایبرنامه نداشتن و هود از

 قبولی قابل وضعیت بررسی مورد هایمحیط بیشتر هود، عملکرد

 .نداشتند

 اگر که بودند آن بیانگر حاضر ایمداخله مطالعه نتایج

 باشد، اختیار در کار محیط بهسازی مسائل اجرای برای فرصتی

 با بلکه شد؛ نائل کار محیط بهسازی اهداف به توانمی تنها نه

 سالم کار محیط از فراتر مسائلی به توانمی آن افزاییهم اثرات

 .یافت دست
 

 تشکر و قدردانی
 شماره با دانشجویی پژوهشی طرح قالب در حاضر مطالعه

 وسیلهبدین. است شده انجام و گشته تصویب د/52451/44
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 انو همکار پینیک 

 پژوهشی معاونت از را خود قدردانی و تشکر مراتب نویسندگان

 .نمایندمی ابراز قزوین پزشکی علوم دانشگاه
 

 منافع تضاد
 .اندنداشته یمنافع تضاد گونهچیه مطالعه نیا در سندگانینو
 

 اخالقی مالحظات
 IR.QUMS.REC.1398.067 اخالق کد با مقاله نیا

 .باشدیم قزوین یپزشک علوم دانشگاه مصوب

 نویسندگان سهم
استاد راهنما طرح پژوهشی، طراحی سیستم تهویه موضعی، 

 پیمقاله: احمد نیکاصالح نهایی 

ها و تهیه گزارش آوری، تحزیه و تحلیل دادهگیری، جمعاندازه

  مقاله: مریم معدندار و زهره فالح مراد
  

 مالی حمایت
 .است شده انجام یسازمان چیه یمال تیحما بدون مطالعه نیا
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