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با کارایی مناسب و عدمهای عدم وجود استاندارد مشخص در ساخت ماسک 
باعی  ، که بدون پشتوانه علمی تولید میی ویودماسک هایی ارزیابی عملکرد 

تولید انواع ماسک های مختلف در سطح جامعه وید  کیه کیارایی انریا را در
هاله ای از ابرام قرار داد  است در صورتی که عیدم کیارایی اییا ماسیک هیا 

افراد با پراکندن ترویاا  دهیان و بینیی خیود در هن یامایا مشخص وود 
سرفه و عطسه زدن و الودگی سطوح که متعاقب ان ایجاد خواهد ود باعی 

واهند افزایش روند گسترش بیشتر ویروس کرونا در سطح جامعه و خانواد  خ
وم از فراوان تریا ماسک هیایی کیه امیروز  بیشیتر توسی  عمییکی . ود

ک ایا ماسی. جامعه مورد استفاد  قرار می گیرند ماسکرای نمدی هستند
ور  ها به دلیل هزینه پاییا، راحتی ساخت و در دسترس بودن مواد بصی

هید  از . عمد  در وررستان ها تولید و مورد اسیتفاد  قیرار میی گیرنید
الیه حاوی غشاء هیای 3مطالعه حاضر بررسی کارایی ماسک های نمدی 
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برای ساخت ماسک مورد بررسی در مطالعه حاضیر از نمید و پار یه پلیی 
پروپیلا که در تمام وررستان ها موجود هسیتند و عمید  ماسیک هیای 

اد  مورد استفاد  در ایا وررستان ها از ایا مواد ساخته می ویوند اسیتف
یون بررسی کارایی و عملکرد ماسک طراحی ود  در فیلتراسیجرت . ود

اسیتفاد  BS EN149ذرا  با سایز های مختلیف ، از روش اسیتاندارد  
حداقل میزان فیلتیر کیردن ذرا  و  BS EN149استاندارد اروپایی . ود

ارد استاند. الزاما  ایمنی را برای ماسک های عمومی ضد غبار ارائه میدهد
میکیرون 2تیا 0/02ائروسل بیا توزییا انیداز  ذرا  از  EN149ازمون 

ا  با ایا استاندارد عملکرد ماسک در بدام اندازی ذردر . کنداستفاد  می 
. میکرومتر مورد بررسی قرار می گییرد10و 5، 5/2، 1، 5/0، 3/0سایز 

عییدد از ماسییک 3در ایییا مطالعییه مطییابپ روش پیشیینرادی ازمایشیی ا  
.طراحی ود  بصور  تصادفی انتخاب ود و مورد بررسی قرار گرفت

بیا نتایج مطالعه حاضر نشیان داد اسیتفاد  از ماسیک تنفسیی نمیدی
طراحی و ساختار مورد استفاد  در جامعه جرت پیش یری از مواجریه

ا دارای کارایی کافی نبود  و حتی ممکا اسیت بیا ایجیاد19با کووید 
بیا .  داطمینان کاذب در افراد منجر به افزایش ویوع ایا بیماری گرد
ربود توجه به استفاد  گسترد  از ماسک های نمدی در سطح جامعه، ب

ایز پیاییا قابلیت فیلتراسیون ایا ماسک ها در فیلتراسیون ذرا  با س
نییانومتر و همینیییا اصیی ح سییطح و سییاختار ماسییک بییا 500تییر از 

وانید در ابدوست کردن  الیا  پلی پروپیلا بخش داخلی ماسک می ت
ا بر ای. نقش بسیار مرمی داوته باود19کاهش ویوع ویروس کوید 

های اساس پیشنراد می وود در مطالعا  ایند  بربود عملکرد ماسک
.نمدی مورد مطالعه قرار گیرد


