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- هفت-

پیش گفتار 

یرفع اهلل الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات )مجادله، آیه 11( 
خداوند کسانی از شما را که ایمان آوردهاند باال میبرد 

 و به کسانیکه بهرهای از علم دارند، درجات بزرگی میبخشد. 

تا دیروز بهداشت و مسایل بهداشتی ما را به یاد درمانگاههاي محلی و خانههای بهداشت میانداخت، اما 
امروزه وضعیت طوري است که در بزرگترین مراکز صنعتی تا کوچکترین کارگاههای صنعتی که انسان در 
 حال کارکردن است، باید بهداشت در حد مطلوب خود رعایت گردد. علم بهداشت حرفه اي یکی از شاخه هاي 

علوم بهداشتی بوده که به مسائل و مشکالت شغلی می پردازد. در دهه هاي اخیر در کشورهاي توسعه یافته 
 به علت نیاز روزافزون به حل مشکالت شغلی رشد شایانی را به همراه داشته است و در کشورهاي در 

حال توسعه نیز در جهت پایداري توسعه )اقتصادي، اجتماعی، انسانی( جایگاه ویژهاي را دارا می باشد. لذا با 
عنایت به این مهم و براي نیل به خودکفایی صنعتی کشور و توسعه ي پایدار باید این علم توسعه روزافزون 
 یافته و در جهت بهینه سازي کار، شرایط کار و محیط کار و ارتقا سطح بهره وري کمک و بهره الزم 

را فراگرفت. به همین دلیل بر آن شدم که مجموعهای جمع آوري کنم که بتوانم حداقل خدمتی در این 
رشته به دانشجویان و جامعه کاري و کارگري کرده باشم و توانسته باشم گامی کوتاه در جهت سالم بودن 
جامعه کاري نهاده باشم. همچنین با توجه به اینکه کتب تستی که در سالهای اخیر در این زمینه به چاپ 
رسیده داراي پاسخ تشریحی کامل نبودند و منابع سؤاالت کامال مشخص نبودند، لذا ما خواستار گردآوري 

مجموعه اي کاملتر شدیم. 
این مجموعه در ویراست هاي اول تا ویراست سوم در یک جلد و از آزمون هاي سال 78-77 تا 95-96 
را در می گرفت و در هر ویراست سعی بر آن شده است که این مجموعه به روز گردد. در ویراست چهارم 
بهدلیل اضافه شدن آزمون هاي سال هاي اخیر و حجم باالي کتاب، بر آن شدیم که این مجموعه را در دو 

 جلد)جلد اول: 91-77 جلد دوم : 99-92( به چاپ برسانیم. 
در پایان از کلیه اساتید و دانشجویان محترم که با ابراز نظرات ارزشمند خود ما را در رفع نواقص احتمالی 

 کتاب یاري میدهند، تشکر نموده و از زحمات مسئولین محترم انتشارات جامعه نگر، جناب آقاي مرتضی 
زینعلی و همکارانشان که در چاپ و انتشار کتاب حاضر نهایت همکاري و مساعدت نمودهاند، صمیمانه 
میگردد.   قدردانی 
مسعود حمهرضایی 

 m.rezaee1987@yahoo.com



فيزيك   
 .1 براي افزايش راندمان يك ماشي كن ارني كداميك از روشهاي يز ر مناسبتر است؟ 
(T2) را افزايش دهيم ب) دماي منبع سرد (T1) را ثابت نگه داريم   الف) دماي منبع گرم  
(T1) را كاهش دهيم د) دماي منبع گرم (T2) را ثابت نگه داريم   ج) دماي منبع سرد  

cm2 45 به دو نقطه نصب شده است. در صورتيكه دمـا  .2 در دماي C 10- دو انتهاي يك يم له فوالدي به سطح مقطع  
  (V = 2  × 1011 N/m2 10 × 3.5به C 25 افزاي ابد. تنش ايش جاد شده چند ني يوتن است؟ ( = 1,1 × 10 -5 1/C ؛   10 × 13.5 د)  10 × 2.5 ج)  10 ×  13.63 ب)   الف) 

 .3 كداميك از عبارات زي صح مير يح باشد؟ 
الف) توان تابشي جسم سياه با افزايش دما افزايش يافته و به طرف فركانس بيشتر متمايل ميشود. 
ب) توان تابشي جسم سياه با افزايش دما افزايش يافته و به طرف طول موج بلندتر متمايل ميشود. 

ج) توان تابشي جسم سياه با افزايش دما افزايش يافته و به توان سوم موج متمايل ميشود. 
د) توان تابشي جسم سياه با افزايش دما افزايش يافته و به توان دوم فركانس متمايل ميشود. 

 .4 با استفاده از قانون گاووس ثابت ميشود: 
الف) شار الكتريكي از يك سطح بسته استوانهاي مقدار ثابت است. 
ب) ميدان الكتريكي از يك سطح بسته استوانهاي برابر صفر است. 

 برابر صفر است.ياسطح بسته استوانهيكاز  يكيتركج) شار ال
ثابت است.يبرابر تعدادياسطح بسته استوانهيكاز يكيتركل اليد) پتانس

  
ل داده و كر شـ ييـ رد، تغكن حد تجاوز يه تنش از اكنيند و بعد از اكتحمل  يرا تا حد ينقش برش ياليچنانچه س .5

  است؟ ياليسرعت بوده و فقط تابع دما باشد، چه نوع سان يته آن مستقل از گراديوزكسيفتد و ويان بيبه جر
 يواقع يكد) پالست  يوتنينيكج) پالست آلدهيايكب) پالست  يكالف) شبه پالست

  ارشد هاي كارشناسي آزمونمجموعه
 اي مهندسي بهداشت حرفه

  
  

  ورودي سال  آزمون
  1391ـ  92

  
  

  1   ..........................................................  سؤاالت  
13   ....................................................  پاسخنامه 



 اي مهندسي بهداشت حرفهارشد  هاي كارشناسي آزمون مجموعه          28

  د.ينك يبند ش از حد) طبقهيعنوان عدم انطباق با قانون (مواجهه ب به LCL > 1اگر 
LCL و  x > 1اگر  ≤   رد.يگ يش از حد قرار مياحتمال مواجهه ب ي در طبقه 1
UCLاگر  ≤   رد.يگ يدر دسته مواجهه مجاز قرار م 1
UCLاگر  >   شود. يم يبند ش از حد طبقهيدر دسته احتمال مواجهه ب 1

  62/ صفحه ييوكاكن يتر حسكان آور/ ديعوامل ز يابيو ارزش يريگ استاندارد اندازه يها مأخذ: روش
  27نه/ صفحه يرضا چوبيتر علكار/دكط يمح يهوا يها ندهياز آال يبردار ل نمونهيها و وسا روش: مأخذ

  
هوا، گران  يانال، چگالكانال، قطر كه از سرعت هوا در ك يا دهيچيها، تابع پ انالكاز مالش در  يناش يها افت  )ج( .28

ب كيـ نولـدز تر يهوا در عدد ر يهوا و گران رو يرات سرعت، قطر، چگاليانال. تاثكسطح  يهوا و ناصاف يرو
R  است با:  يه مساوكشده است  = ρDV

 
 μ
 (Lbm/s-ft)  D: قطر كانال (ft)؛ V: سرعت جريان هوا در كانال(fps)؛μ: گران رويي هوا  

كه عبارت است از نسبت ارتفاع ناصافي مطلـق سـطح  تأثي ناصافير سطح معموالً با ناصافي نسبي داده ميشود  
K عبارت است از ميانگي ارتفاع ناصافين بر عناصر تشكيل دهندهي كانال.   به قطر كانال. ناصافي مطلق  
 آقاي مودي تركي ايب تأثين رات را در جدولي بهنام دياگرام مودي ارايه داده اسـت. بـا دردسـتداشـتن عـدد 
انال مك يتوان ضري مالشيب f را بهدست آورد. با بهدستآوردن ضريب مالش   ير نولدز و ناصافي نسبي سطح  
استفاده از رابطهي دارسي ويـ سباغ در ذك يه ل آمده است مقدار افت ناشي از مـالش را در كانـال  يم توان با  

 بهدست آورد. 
 L 
 h = f V   D

 :V ؛(ft) قطر كانـال :D ؛(ft) طول كانال :L ضر مالش از دي يب اگرام؛ :f افت ناشي از مالش (اينچ آب)؛ :hL

 .(WG) فشار سرعت در كانال 

  
f = 0.018L = 250 ftD = 0.8ftV = 1.2 WGh =?   ⇒ h = f LD V = 0.018 × 2500.8 × 1.2 = 6.75 (WG) 

  14و  13/ صفحه  يتر جعفرك/ديه صنعتيتهو: مأخذ
  

بات هنگام سوزاندن كيه تركن مشاهدات استوار است يه ايبرپا (FPD)با شعله  يارساز فتومتركار آشكاساس   )د( .29
شعله  يكه در ك يمخصوصاً فسفر و گوگرد هنگامنند. ك ينده مكرا از خود پرا يبا طول موج خاص يا ژهينور و
ن يـ سازند. ا ينانومتر را از خود نشر م 394و  526 يها ب طول موجيترت شوند به يدروژن سوزانده مياز ه يغن

 يبا شعله بـرا  يارساز فتومتركن ساخت. آشير معيپال يلوله فتومولت يكن و آن را توسط ييتوان تع ينور را م
  گوگرد دار مناسب است. يها ربنكدرويها و ه شك فسفر و گوگرد مانند حشره يبات حاوكيه تريتجز

  52/ صفحه  يتر بهرامك/ د1هوا/ جلد  يها ندهيه آاليو تجز يبردار نمونه يها روش: مأخذ
  

FTPش و برابر است با: كل در هواكش فشار يش عبارت است از افزاكفشار هوا  )الف( .30 = TP − TP  
FTP  ر نوشت:يتوان به صورت ز يش را مكل هواكاست لذا فشار  TP=SP+VPه كنيبا توجه به ا = (SP + VP) − (SP + VP)  
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)اگر  .108 ) = )و  . )  مدام است؟ √) در نقطه fogدر اين صورت مشتق ( =
1الف)  − 2 ln lnج) 2√2ب)  2 2√2د)  2 ln 2  

  
|مقدار انتگرال  .109 −  برابر است با: |
  25/0د)  صفرج) 1ب)  5/0الف) 

  
]مشتق تابع  .110  كدام است؟ [
]الف)  ]ج)  ب) وجود ندارد  [ ]د)   [ ]  

  
 ) كران دار است؟0,1كدام تابع با ضابطه زير بر بازه ( .111

  sinد)   ج)    ب)   eالف) 
  

برابر است با :   → ( + )  .112 

 
الف) 1 ب) e ج)  د) 

) ∑ برابر است با:   113 حاصل سري  . (

 الف) 001 1/ ب) 987  0/ ج) 999  0/ د) 111 1/ 

) = ( + ) باشد   كدام است؟   114 اگر  . (
     

 الف)  ب)  ج)  د) 

 115 حاصل انتگرال  .      كدام است؟ 

 

 e (sin x − cos x) + c (ب e (sin x − cos x) + c (الف 

 

 e (sin x + cos x) + c (د e (sin x + cos x) + c (ج 

) كدام است؟  ) = | 116 دامنه تابع  . |
 الف) [1.1-] ب) [1,1-) ج) (1,1-) د) (1,1-] 

x=e كدام است؟   117 مشتق تابع  .   =  در  

 الف) e/1 ب) e/2 ج)  2 د) 1 

 118 مقدار انتگرال  .  − √   كدام است؟ 
     

 
الف)  ب)  ج)  د) 
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 طيف مرئي يا بيناب ديدني نام بخشي از طيف الكترومغناطيسي است كه با چشم انسان قابل رويت و تشـخيص   . (د)9
تراهرتز است. حساسـيت   700تا  400نانومتر و بسامد آنها بين  750تا  380است. طول موج طيف مرئي بين 

 555/0هاي مختلف الكترومغناطيس متفاوت است و چشم انسـان بـه طـول مـوج      چشم انسان به طول موج
رد (گزينـه ب  ميكرون بيشترين حساسيت را دارد. اين طول موج منطقـه سـبز رنـگ طيـف نـور مرئـي قـرار دا       

  بندي طيف نور و مناطق رنگي بيان شده است.  در جدول زير تقسيم ).نادرست

  (A)محدوده طول موج  رنگ  
 بنفش  
  نيلي  
  آبي  
  سبز  
  زرد  

  نارنجي  
  قرمز

  3800ـ4500
  4200ـ4500
  4500ـ4950
  4950ـ 5700
  5700ـ 5900
  5900ـ 6200
  6200ـ7500

آبي در محدود طول موج پايين از طيف نور مرئي قـرار گرفتـه اسـت    توان گفت كه نور  با توجه به جدول مي
باشد و از آنجا كه نور مرئـي داراي طـول مـوج كوتـاهي در      كه در واقع داراي انرژي و فركانس بيشتري مي

  شود. هاي نوري استفاده مي باشد در ميكروسكوپ طيف مرئي مي
  
  باشد: ميصورت زير  ميدان ديد در آينه تخت به  . (ج)10
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ABطول آينه :  
ABطول ميدان ديد :  

S  مساحت آينه :  
S(مساحت ديوار) مساحت ميدان ديد :  



مهندسي بهداشت حرفهاي   400          مجموعهآزمونهاي كارشناسيارشد  

 24. كداميك از گزينههاي زير حساسيت بيشتري در مقابل پرتوهاي يونساز دارند؟ 
 الف) خون ب) معده ج) پوست د) عصب 

 25. پرتوگيري از كداميك سبب صدمه رساني ناشي از پرتو آلفا ميشود؟ 
 الف) منابع خارجي ب) پرتوگيري بيش از حد محيطي 
 ج) منابع داخلي د) منابع داخلي و خارجي 

يـك هشـتم مقـدار  26. نيمه عمر كبالت 60، 25  5/ سال است. چند سال الزم اسـت تـا فعاليـت (Activity) آن بـه  
 اوليهاي برسد؟ 
/5 10 ب) 30 8/ ج) 40 د) 15/75   الف) 

 27. در بحث كنترل گرما در محيطهاي كاري روباز، كداميك قابليت اجرايي ندارد؟ 
 الف) كنترل از طريق لباس كار مناسب ب) كنترل از نظر رعايت نسبت كار ـ استراحت 
 ج) استفاده از اتاقهاي استراحت با طراحي مناسب د) تهويه مطبوع 

 28. در كدام مورد، ميزان انتقال گرما در مجاري تنفسي بايد محاسبه و مدنظر قرار گيرد؟ 
 الف) استرس گرما شاغلين محيط كار سرپوشيده و روباز 
 ب) استرس سرما شاغلين محيطهاي كار سرپوشيده و روباز 
 PPD PMV و    ج) محاسبه شاخصهاي  
 د) هيچكدام 

 29. در انتقال گرما ميان انسان و محيط از راه جابهجايي، كدام عامل نقش مهمتري دارد؟ 
دماي تابشي ب) سرعت جريان هوا   الف) ميانگين  
 ج) دماي دماسنج گويسان د) رطوبت نسبي 

 30. مواجهه با ارتعاش تمام بدن با تراز شتاب معادل كلي 120dB و مدت زمان مواجهـه روزانـه شـغلي  4 سـاعت
مفروض ميباشد، طبق حدود مجاز مواجهه شغلي (ويرايش چهارم)، ميـزان مواجـه مجـاز اسـت يـا غيـر مجـاز و

  شتاب معادل آن چقدر است؟
/الف) غير مجاز است و شتاب آن 

m
s2

1 /ب) غير مجاز است و شتاب آن   است. 98
m
s2

1   است. 00

/ج) مجاز است و شتاب آن 
m
s2

1 /د) مجاز است و شتاب آن   است. 98
m
s2

1   است. 00

متـر در   60هـا   هايي كه حداكثر مجاز سرعت حركت آن . به منظور ايمني كار با دستگاه سنگ سمباده سنگ31
  وند؟ثانيه است، نوار با چه رنگي بايد مشخص ش

  د) نوار سبز  ج) نوار قرمز  ب) نوار زرد  آبي الف) نوار 

/. سرعت طولي گسترش شعله برابر با 32
in
s

0   باشد؟ بيانگر كدام حالت گسترش مي 8
  ب) حركتي افقي  الف) حركت عمودي سر باالي آتش
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هضـم   يروش بـرا  نيسـاده تـر   ي:ديهضم اس ايتر  يروش خاكسترسازآماده سازي نمونه ها به   . (ج)25
ذكـر   انيشـود. شـا   يمدنظر در بشر گذاشته م ي. نمونه هارديگ يتر، در بشر انجام م ي وهيبه ش يدياس

شـود، امـا نمونـه     يگذاشته مـ  داخل بشر لتريف مًايمستق لتر،يشده از هوا با ف هيته ياست كه در نمونه ها
خشـك شـود و وزن گـردد سـپس در داخـل بشـر        قـبالً  ديبا ياهيو خاك مواد گ جنشده از ل هيته يها

. بـا حـرارت،   شـود ي قرار داده مـ  تريه يو رو شودي ساعت گذاشته م ي شهيبشر، ش يگذاشته شود. رو
از خشك شدن نمونه هربـار بـر    يريجلوگ يگردد. برا يبخار م ديرسد و اس يجوش م ينمونه به نقطه 

اضافه گردد كه در  دروژنيدهيشود. در عمل هضم كردن ممكن است كه پراكس يم ختهير ديآن اس يرو
خشـك   كيـ تـا نزد  د،يهضم گرد كه نمونه كامالً ي. زماندينما يكمك م يآل يها بيده كردن تركياكس

شود تا با دسـتگاه   يظر رسانده مبه حجم مدن قيرق ديگردد و با اس يشود، سپس خنك م يشدن بخار م
 ليكـم تشـك   تيالبا حلّ اي رحالليغ بيممكن است ترك راينمونه خشك شود ز دي. نباددگر هيتجز زوريآنال

امكـان دارد   رايـ نمونـه الزم باشـد؛ ز   ونيلتراسيو به حجم رساندن، ممكن است ف اتيعمل انيگردد. در پا
 يعدنم يها بيدارد. ترك يبه نوع نمونه بستگ يانتخاب ديسدر نمونه باشد. نوع ا ياز مواد حل نشدن يبعض

در  زيمثبت ن يالكترون يگردند. فلزها يآب حل م اي قيرق يدهايفعال در اس يها و فلزها همچون نمك
 يهيـ ال لياز تشـك  يريجلـوگ  يممكن است برا يسازگردند، هرچند كه در آمادهيم ي رقيق حلدهاياس
 داده حيتـرج  يقـو  يدهايبـه اسـ   ميمال يدهاياضافه گردد. استفاده از اس وهيج ديبه كلر ومينيلومآ سيداك

 ميشود. 
 چون اسيدهاي قوي باعث آس بي به ظروف مي شود، از نظر ايمني ين از به مراقبـت دارد. از اسـيد رقيـق
شيشه ساعت بـا شده به جاي اضافه شدن اكس دي كننده هاي قوي استفاده مي گردد. پس از مرحله ي آماده  

 ديسا با آب ديو يونيزه به داخل نمونه شسته مي شود. 
تـا 10 درصـد اضـافه مـي گـردد و  در روش هاي عمومي، نمونه وزن مي شود و به آن اسيدنيتر كي  5 
 سرپوش شيشه ساعت گذاشته مي شود و بر روي يه تر، حرارت داده مي شود. چنانچه نمونه با اسـيدنيتريك
 اي اسيد كلريدر كي هضم نشود، عمليات را مي توان با اضافه كردن اس دي سولفور كي انجـام داد. بـر يا انجـام

يـده اسـت ً   كار از مخلوط اس دي ين تر كي با اس دي سولفور كي استفاده مي گردد. اگـر نمونـه كـامال هضـم نگرد  
ين تر كي يب شتري اضافه مي شود. براي حذف نمك ها مي توان عمليـات هضـم را بـا آب نيـز انجـام داد. در

  گردد. يم هيشود و تجز يشده به حجم رسانده م قيرق ديبا اسنمونه  انيپا
كه در روش اسـتفاده از   دهد ينشان م ويكروويبا روش م سهيهضم نمونه با روش استفاده از بشر در مقا

هـر نمونـه زمـان     ياستفاده از بشر جهت آمـاده سـاز   يكه برا ياست در حال ازين يبه زمان كمتر ويكروويم
بـه   تنسـب  يشـتر يب ييو كارآ دينما يراحت تر و بهتر نمونه را هضم م و،يكروويوش مالزم است. ر يشتريب

 هيتوصـ  نيمتفاوت است؛ بنـابرا  افتيروش استفاده از بشر دارد. در هر دو روش، بسته به نوع نمونه، مقدار باز
 زيآنـال  ي مرحله انيگردد و در پا نيينمونه تع افتيخطا در نمونه، مقدار باز زانيگردد به منظور كاهش م يم

  در محاسبه آورده شود.

  آماده سازي نمونه سيليس آزاد براساس روش هاي تجزيه اي: 
  

 يهابيترك
 سيليس

 : محلـول در تيـ الحلّ، مكعـب  ايـ شكل بلور: چهـار گـوش   ، SiO2:يفرمول مولكول: ستوباليتيالف. كر
 )HF(كيدروفلوريدهياس

 يبلـور  سيليسـ  س،يليپودر س وم،يلسيس دياكس يد اسامي مترادف:،SiO2:يفرمول مولكول:كوارتز.ب
 )HF(كيدروفلوريدهي: محلول در استيالحلّ شكل بلورها: شش گوش،  ،آزاد
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 مثال گروه
 ديمورد استفاده در تول ييايميان فلوران، مواد شن،يپالتسيسن،يديبنز عوامل متفرقه

 ي. داروهانيزيل - D ،جت، ليتيوم يماهايها. سوخت هواپ نيها و رز كيپالست
 س،يليس ن،يسر D- ن،يآم ليس يپن ك،يد اگزاليس. ايدئياسترو ريضد التهاب غ

 نيفسفات، بنز -  )ليبروموپروپ يد -  3و2( سيتر ،اه تارتارات ا،هديسولفونام
 بدون سرب

ها ونيكوتوكسيما
 ياهيمشتقات گ

 زيروليپ يدهايلكالوئآ،A نياكراتوكس ن،يمنو كروتالن،ينيتري، سB1نيفالتوكسآ
 نيدي

ويآليحالل ها
 هادروكربنيه

پنتان،  ليمت يتر - 4و 2و 2ان، تولوئن،  يبوتاد-3و1-هگزاكلرول،يتريلونياكر
 رنياستا

 يكلروفنوكس يتر - 5و  4و  2 مدها،ينيكوات، پاراكوات، ليندان، سوكسيد هاآفت كش
 استات

  166تا  164سم شناسي شغلي (نيل استيسي، كريس ويندر)/ترجمه دكتر كريم ابراهيم نجف آبادي/ص 
  

 32. (الف) در گزينه "الف" تركيبات آرسنيكي (ايجاد ضايعه كلستاز)  و ونيل كلرايد (ايجاد ضايعه نئوپالزي يـا سـرطان
 كبد) هردو در طبقه بندي آسيب هاي كبدي قرار دارند. در گزينه "ب" فقط تري نيتروتولوئن (ايجاد ضـايعه
"د" هيچ كدام از تركيبات ذكـر فيبروز يا سيروز كبدي) در اين طبقه بندي قرار مي گيرد. گزينه هاي "ج" و  

 شده در اين طبقه بندي قرار ندارند (طبقه بندي بافت شناسي آس بي هاي كبدي در جدول ارائه شده است). 

طبقه بندي بافت شناسي آس بي هاي كبدي 
 مثال عهينوع ضا
  )Beryllium( ومي، برل)Carbon tetrachloride(كربنديتتراكلر )Necrosis(نكروز

  )Ethanol( ، اتانول)Carbon tetrachloride(كربنديتتراكلر )Steatosis(استئاتوز
  )Organic arsenicals(كيآرسنيآلباتيترك )Cholestasis(لستازكُ

 نا معلوم )Apoptosis(آپاپتوز
  )Vinyl chloride) ، ونيل كلرايد (Carbon tetrachloride(كربنديتتراكلر )Neoplasiaنئوپالزي (

يمنياينفوذ سلول ها
)Immune cell infiltrate( 

  )Therapeutic agentsعوامل درماني(

و)Fibrosis(بروزيف
 )Cirrhosis(روزيس

  )Trinitrotoluene(تولوئن ترويني ، تر)Carbon tetrachloride(تتراكلريدكربن

  )Carbon tetrachloride(كربنديتتراكلر )Mixed(عوارضبيترك
  150تا  149كريس ويندر)/ترجمه دكتر كريم ابراهيم نجف آبادي/ص سم شناسي شغلي (نيل استيسي، 

  
  . (ب)33

  ) كلر -Cl2:( ) كلرCAS #:7782-50-5 (جوشـان  مايع يك يا و زرد به متمايل سبز رنگ به سنگين گاز يك 
 رايدا و بـوده  پـذير  واكنش بسيار گاز اين. است اي كننده وتحريك تيز بسيار بوي داراي كه ميباشد زرد رنگ به

  .باشد مي متنوعي و وسيع كاربردهاي
 آيد مي حساب به تنفسي سيستم و پوست شديد محرك يك كلر :خطرات گاز.  
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