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بررسی ذرات معلق هوای محیطی مجتمع سیلیسکوبان ازندریان همدان

سهیل سبحان

اردکانی* 1

s_sobhan@iauh.ac.ir

جواد نائینیان

2

چکیده
فعالیتهای معدنی که از دیرباز بهدلیل اهمیت در تامین مواد اولیه مورد توجه انسان بودهاست ،تغییرات بسیاری در محیطزیست از جملهه
آلودگی هوا به ذرات معلق ایجاد کرده است .این پژوهش با هدف بررسی وضعیت آلودگی ذرات معلق هوای ناحیه صهععیی سهیلی کوبهان
ازندریان همدان به ذرات معلق انجام یافت.
نمونهبرداری از  8ایسیگاه معیخب شامل  5واحد فعال در مجیمه سهیلی کوبهان و  3ایسهیگاه معیخهب محی هی در افهراف مجیمه بها
در نظرگرفین شرایط جهت وزش باد غالب و سکونت اهالی در فصول تابسیان و پاییز  2331انجام شد .پردازش آمهاری دادههها نیهز توسهط
نرمافزار  SPSSانجام شد.
بیشیعه میانگین غلظت ذرات معلق خروجی از دودکش واحدهای مورد بررسی بر حسب  mg/m3در فصول تابسیان و پاییز سال  2331به
ترتیب با  238/88±88/53و  233/88±3/00و کمتر از رهعمود سازمان حفاظت محیطزیست بهود .از فرفهی میهانگین غلظهت  PM2.5در
همه ایسیگاههای سعجش محی ی بهجز ایسیگاه محی ی  3در فصل تابسیان ،بیشتر از رهعمود  EPAو میهانگین غلظهت  PM10نیهز در
همه ایسیگاههای سعجش محی ی بهجز ایسیگاه محی ی  1در فصل پاییز ،کمتر از رهعمود  EPAبود.
با توجه به این که میانگین غلظت ذرات معلق خروجهی از دودکهش واحهدهای مسهیرر در مجیمه ازنهدریان و هم عهین ذرات  PM10در
سعجشهای محی ی کمتر از حد اسیاندارد بود ،بعابراین میتوان به کارایی نسبی سیسیم کعیرل آالیعدههای خروجی از دودکهش بههویهژه
ذرات با ق ر بزرگتر از  20میکرون در واحدهای مسیرر در مجیم اذعان کرد.
کلمات کلیدي :آلودگی هوا ،PM10 ،PM2.5 ،سیلی  ،ازندریان.

 -2دانشیار ،گروه محیطزیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -1دانشآموخیه کارشعاسی ارشد ،گروه محیطزیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
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مقدمه
آلودگی هوا یکی از مسایل مهم مبیالبه بشر در قرن حاضر می-

محصوالتی م ابق روشهای اعهالمشهده بهرای مهواد سهرفانزا

باشد که حیات جانوری و گیاهی ،کیفیت ابعیه و آثار تهاریخی و

میبایست انجام شود ( 5 ،0و .)8

محیط زندگی ما را تهدید میکعد .یکی از آالیعدههای اصلی هوا

تاکعون چعدین م العه در راب ه بها سهعجش سهیلی

ذرات معلق میباشد .م ابق برآورد سازمان جهانی بهداشهت در

صعای مخیلف ،بیماریهای ناشی از آن و کعیرل این آالیعده در

سالهای ابیدایی قرن  ،12آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق بهه-

ایران و سایر کشورها انجام شهده اسهت ( .)1-31عریلهینهژاد و

تعهههایی باعههگ مههرگومیههر حههدود  800000نفههر گردیههده و

در بهین

همکاران ( )1008نسبت به بررسی شیوع سهیلیکوزی

ناشهی از

کوبهان ازنهدریان اقهدام

سیزدهمین علت مرگومیر انسان محسوب میشود (.)2

 280کارگر شاغل در مجیمه سهیلی

بهدلیل آسیبهای بعضی از آالیعدههای هوا به سلولهای زنده و

کرده و نییجه گرفیعد که  28نفر ( )%8/8از کارگران به بیمهاری
مبیال هسیعد (.)0

اثرات غیر قابل جبران آن بر گونههای جانوری و گیاهی بهویهژه

سیلیکوزی

سالمیی بشر ،جلهوگیری از آلهودگی ههوا از اهمیهت روزافزونهی

ابراهیمی و همکاران ( )2331در پژوهشی که بها ههدف بررسهی

برخوردار است .بعهابراین شعاسهایی آثهار آلهودگی ههوا در بهوم-

میههزان شههیوع بیمههاری سههیلیکوزی

در کههارگران شههاغل در

سازگان ،موجب گسهیرش فهر ههای پهایش محهیطزیسهیی و

کارگاههای سعگتراشی شهرسیان خمیعهی شههر انجهام یافهت،

برنامهریزی صحیح با هدف بهبود خروجی صعای به محیط شده

نییجه گرفیعهد کهه  %25/8شهاغلین در کارگهاههها بهه بیمهاری

و از نییجه این اندازهگیریها میتوان در بهبهود شهرایط محهیط

سیلیکوزی

بهره گرفت.

محمدیان و همکاران ( )2332با ارزیابی میزان مواجهه کارگران

سیلی

یکی از موادی است که در پوسیه زمین بههوفهور یافهت

میشود و پودر آن در صععت کاربرد زیادی دارد ( .)1از مصارف
عمده سیلی

با ذرات سیلی

مبیال هسیعد ()8

بلوری در کارگاههای اسهیان مازنهدران نییجهه

گرفیعد که میانگین تماس با ذرات قابل اسیعشها سهیلی

در

میتوان به اسیفاده از آن در فرآیعد ریخیهگهری،

هوای مع ره تعفسی در کارگران گروههای صععیی مورد م العه

تهیه پودرهای لباسشویی و پاککععهدههها ،فرآیعهد ماسههزنهی

بهفور قابل مالحظه ای از حهد اسهیاندارد  ACGIHبهیشتهر

ق عات (سعدبالسییعگ) ،تهیه انواع ترکیبات و مهواد شهیمیایی

بههود .از فرفههی دامعههه تغییههرات مواجهههه کههارگران بهها سههیلی

مانعد رنگ و لعابها و بهععوان ماده اولیه در ساخت انواع بلور و

کریسیالی از  0/03تا  0/58میلیگرم در میرمکعهب میغیهر بهود

شیشه اشاره کرد (.)3

( .)20غالمی و کاکویی ( )2330با بررسی میهزان گهرد و غبهار
بههععهوان یکهی از

سیمان در گروههای شغلی مخیلف در یک کارخانهه سهیمان در

ذرات معلق ناشی از فرآیعهد تولیهد سهیلی

اصلیترین معاب آلودگی و یک عامهل سهرفانزای گهروه  2بهر

خراسان جعوبی نییجه گرفیعد که میزان تراکم گرد و غبار قابهل

بین المللی تحریرات سرفان در بسهیاری از

اسیعشا بر حسب میلیگرم در میهر مکعهب از  0/35±0/15در

معافق جهان شعاخیه شده است .هم عین تعداد قابهل تهوجهی

بخش مهدیریت و اداری ،تها  30/80±21/80در بخهش سهعگ-

مرگومیر در افراف این واحدها گزارش شده است که در نییجه

شکن ،و در همه بخشهای کارخانهه ،بههجهز مهدیریت و اداری،

که معجر به ایجاد زخم در بافت ریه انسان

بیشتهر از حهد مجهاز بهود ( .)20سهبحان اردکهانی و سهاعدی

اساس اعالم آژان

بیماری سیلیکوزی

میشود ،بهوجود میآید .به همین علت مواد شیمیایی و معهدنی
که  0/2درصد یا بیشتر سیلی

( )2330در پژوهشی نسبت به بررسی میزان گردوغبار ،سیلی

میبلور داشیه باشعد ،براسهاس

و گازهای آالیعده ناشی از کارخانه سیمان خوزسیان اقدام کرده

اسیاندارد آمریکا تحت نظارت قانون قرارگرفیهاند ،بهفهوری کهه

و نییجه گرفیعد که بیشهیعه میهانگین غلظهت سهیلی

آزاد بها

بر اساس قانون کار آموزش کارگران و برچسهبزدن بهر چعهین

 5/83±3/00میلیگرم در میرمکعب مربوط به ایسیگاه سهعگ-
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شههکن و در همههه ایسههیگاهههها بههیشتههر از رهعمههود ،OSHA

حجم باالی تولید و اثرات محیطزیسیی ناشی از فعالیت آنهها و

 MSHAو سازمان حفاظهت محهیطزیسهت ایهران بهود (.)23

هم عین ثبت گزارشهایی از مرگومیر کهارگران ایهن مجیمه

موخوپادای و همکاران ( )1022با بررسی میزان قرار گهرفین در

( 3و  )8ضروری بهنظر میرسد.

معههرذ ذرات قابههل اسیعشهها و سههیلی

در داخههل و افههراف

مواد و روشها

واحدهای سعگشکن در مرکز هعد نییجه گرفیعهد کهه بیشهیعه

معرفی منطقه مورد مطالعه

میانگین غلظت  PM2.5و  PM10در واحدهای مورد بررسی بهر

ناحیه صععیی ازندریان به ععوان یکی از بزرگیهرین خوشههههای

حسب میلیگرم در میرمکعب به ترتیب برابر بها  2/80و 23/03

صععیی موجود در اسیان همدان ،با مشخصهات جغرافیهایی 08

بود (.)13

درجه و  01دقیره و  5ثانیه تا  08درجهه و  03دقیرهه و 20/5

از آنجا کهه ذرات معلهق ههم از فرآیعهدههای فبیعهی و ههم از

ثانیه فول شرقی و  30درجهه و  13دقیرهه و  25ثانیهه تها 30

فعالیتهای انسانی حاصل میشوند ،شعاخت نحوه پخش آنهها

درجه و  30دقیره و  38ثانیه عرذ شهمالی ،در جعهوب شهرقی

در کانونهای ایجاد آلودگی ،راهگشای ما در مهدیریت صهحیح و

اسیان همدان ،کیلومیر  08مسیر همهدان مالیهر و در مجهاورت

اصولی برای ترلیل آلودگی بوده و نرش قابل توجهی را در بهبود

شهر ازندریان از تواب بخش جوکار شهرسیان مالیهر ،در مسهیر

وضعیت بهداشت و تعدرسیی کارگران و ساکعان معافق افهراف

جاده اصلی رابط بین شمال به جعوب و جعوب غربی کشور و در

هر مجیم صهععیی ایفها مهیکعهد ( .)23از ایهنرو انجهام ایهن

مجاورت خط لوله انیرال فرآوردههای نفیهی بهه اسهیان همهدان

پژوهش بهمعظور بررسی اثرات محیطزیسهیی فعالیهت شههرک

قرار گرفیهه اسهت ( 1و  .)3موقعیهت جغرافیهایی مع رهه مهورد

سیلی کوبی ازندریان همدان بر محهیط پیرامهون بها توجهه بهه

م العه و موقعیت اسیررار ایسیگاههای نمونهبرداری در شهکل2

افزایش تعداد کارخانهههای مسهیرر در مجیمه سهیلی کوبهان

ارایه شده است.

ازنههدریان بههه  31واحههد در سههالهههای اخیههر ،گسههیردگی و

شکل  -1نقشه محل استقرار ایستگاههاي نمونهبرداري
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نمونهبرداري

نمونهبرداری تعیهین شهد ( .)23بهرای تعیهین سهیلی

برای سعجش آلودگی ذرات معلق هوای مجیم سهیلی کوبهان

نمونههههههههای گردوغبهههار م هههابق دسهههیورالعمل  NIOSHاز

ازندریان ،با اسیعاد به راب ه ) ،N=Z2(Sn2/d2تعداد ایسهیگاه-

روش پراش اشعه ایک

اسیفاده شهد ( 28و  .)28الزم بههذکهر

های نمونهبرداری مشخص شد ( .)23بهدین ترتیهب  8ایسهیگاه

است که تمام دسیگاهها قبل از اسیفاده در آزمایشگاه اداره کهل

نمونهبرداری شامل  5واحهد فعهال در مجیمه سهیلی کوبهان

حفاظت محیطزیست اسیان همدان کالیبره شدند .در نهایت بهه

ازندریان همدان (آذر پودر ،سیلی
سیلی

مروارید و سهیلی

ایران ،سیلی

نگین مالیهر،

ممیهاز) بها بهاالترین نهری تولیهد ،و

آزاد در

معظور محاسبه تراکم گردوغبار از راب ه  2اسیفاده شد.
راب ه 2

 w1   B  1000
Vstp

2

w

c

هم عین  3ایسیگاه محی ی در افراف مجیم با در نظرگرفین

در راب ه :2

شرایط جهت وزش باد غالب و سکونت اهالی (ایسهیگاه نزدیهک

 =Cتراکم گردوغبار بر حسب میلیگرم در میرمکعب

شهر ازندریان بهععوان ایسیگاه خالف جهت وزش باد (ایسهیگاه

 =W1وزن فیلیر قبل از نمونهبرداری بر حسب میلیگرم

محی ی  ،)2ایسیگاه با فاصله  500میهر از مجیمه و در جههت

 =W2وزن فیلیر بعد از نمونهبرداری بر حسب میلیگرم

وزش باد (ایسیگاه محی ی  )1و ایسیگاه با فاصله  2000میهر از

 =Bاخیالف وزن فیلیر شاهد که میتواند مثبت یا معفهی باشهد

مجیم و در جهت وزش باد (ایسهیگاه محی هی  ))3انیخهاب و

بر حسب میلیگرم

مشخصات جغرافیایی ایسیگاهها توسط دسیگاه  GPSثبت شد.

 =Vstpحجم هوا در شرایط اسیاندارد بر حسب لییر

الف) نمونهبرداري از دودکش

ب) نمونهبرداري محیطی

نمونهههبههرداری ذرات معلههق خروجههی از دودکههش واحههدهای

نمونههبههرداری بهها اسههیفاده از دسههیگاه سههعجش ذرات محی ههی

سیلی کوبی معیخب ،در ارتفاع سه برابر ق ر دودکش از فریق

 DustTrak Aerosol Monitorمدل  8510ساخت شرکت

دری ه تعبیه شده بر روی دودکهش در  8تکهرار و م هابق روش

TSIآمریکها بها حهد تشهخیص  0/002تها  000میلهیگهرم در

پیشههعهادی شههماره Occupational Safety and 108

میرمکعب در  3تکرار در فصول تابسهیان و پهاییز  2331انجهام

)(OSHA

Administration

 Healthتوسههههههط

یافت ( 28و .)30

دسیگاه  GRAVIMAT SHC 501ساخت شرکت SICK

پردازش آماري نتایج

 MAIHAK GmbHآلمان در شرایط آرام و پایدار جهوی و

بهمعظور پردازش آماری دادهها از نرمافزار  SPSSاسیفاده شهد.

عدم بارش در فصول تابسیان و پاییز  2331انجهام یافهت (.)33

بههدین صههورت کههه بههرای بررسههی نرمههال بههودن دادهههها از

به معظور حصول افمیعهان از دقهت در قرا هت غلظهت گازههای

آزمون شاپیرو-ویلک ،برای مرایسه میانگین غلظت ذرات معلهق

خروجی ،ابیدا فیلیرها چعهد سهاعت درون دسهیکاتور قهرار داده

یهکفرفهه (آزمهون

شدند تا رفوبت آنها گرفیهه شهود .سهب

بین ایسیگاهها از آزمهون تحلیهل واریهان

بههوسهیله تهرازوی

چعددامعهای دانکن) ،برای مرایسه میانگین غلظت ذرات معلهق

دیجییال با دقت  0/00002گهرم تهوزین شهده و بها اسهیفاده از

بههها رهعمهههود سهههازمان حفاظهههت محهههیطزیسهههت از آزمهههون

فیلیر ،درون سهیکلون قهرار گرفیهه و سهیکلون بههوسهیله

تی تک نمونهای و برای مرایسه میانگین غلظت ذرات معلق بین

پع

شلعگهای رابط به پمپ نمونهبرداری کالیبره ،میصل و در محل
نمونهبرداری تعبیه شد .بعد از خاتمه نمونهبهرداری ،سهیکلون از
دسیگاه جدا و برای توزین به آزمایشگاه معیرل شد ( .)23توزین
سیکلون در آزمایشگاه پ

از سبری شدن زمان تعادل (حهداقل

 10ساعت) انجهام و میهزان اخهیالف وزن فیلیهر قبهل و بعهد از

فصول نمونهبرداری از آزمون تی مسیرل اسیفاده شد.
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نتایج
آمار توصیفی مربوط به سعجش غلظت ذرات معلق خروجی از
دودکش واحدهای مورد بررسی در جدول ( )2ارایه شده است.
جدول  -1غلظت* ذرات معلق خروجی از دودکش واحدهاي سیلیسکوبی برحسب  mg/m3و گروهبندي آماري ایستگاهها
بهتفکیک فصل نمونهبرداري
نام واحد

پاییز
تابستان
انحراف معیار±میانگین غلظت
283/28±11/00a
**283/50±03/88a

ممیاز

281/15±02/88a

282/50±20/88a

288/83±35/81a

288/00±28/03a

سیلی

ایران

238/88±88/53a

233/88±3/00a

سیل

مروارید

285/35±00/38a

230/88±8/18a

نگین مالیر
سیلی
آذر پودر

* نیایج مربوط به میانگین  8تکرار است.
** حروف غیرمشیرک (…  )a, b, c,در هر سیون بیانگر تفاوت مععیدار ( )P > 0/05میانگین غلظت ذرات معلق بین واحدهای
سیلی کوبی مورد بررسی بر اساس نیایج آزمون تحلیل واریان

یکفرفه (آزمون چعددامعهای دانکن) است.

نیایج آزمون شاپیرو-ویلهک نشهان داد کهه غلظهت ذرات معلهق

برداری در فصول تابسیان و پاییز سهال  2331از نظهر گهروه-

مربوط به تمام واحدهای نمونهبرداری از توزی نرمال برخهوردار

بعدی آماری میانگین غلظت ذرات معلهق خروجهی از دودکهش

بود (.)P < 0/05

واحدهای معیخب اخیالف مععیدار آماری وجود نداشت (0/05

نیایج ارایه شده در جدول ( )2بیانگهر آن اسهت کهه کمیعهه و

< .)P

بیشههیعه میههانگین غلظههت ذرات معلههق خروجههی از دودکههش

نیایج آزمون تی تکنمونهای نشان داد که میانگین غلظت ذرات

واحههدهای مههورد بررسههی در فصههل تابسههیان سههال  2331بهها

خروجی از دودکش همه کارگاههای سیلی کهوبی بها رهعمهود

 288/83±35/81و  238/88±88/53میلیگرم در میرمکعهب و

سههازمان حفاظههت محههیطزیسههت ایههران ( 150میلههیگههرم در

در فصههههل پههههاییز سههههال  2331بهههها  288/00±28/03و

میرمکعب) ( )35اخیالف مععیدار آماری داشت ( )P > 0/05و

 233/88±3/00میلیگرم در میرمکعهب بههترتیهب مربهوط بهه

کمتر از اسیاندارد بود.

مجیم آذرپودر و سیلی
تحلیل واریان

ایهران بهود .هم عهین نیهایج آزمهون

یکفرفه نشان داد که بین ایسیگاههای نمونهه-

نیایج مربهوط بهه قرا هت غلظهت ذرات معلهق در ایسهیگاهههای
معیخب محی ی در جدول ( )1ارایه شده است.
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جدول ( -)2غلظت* ذرات معلق در ایستگاههاي سنجش محیطی برحسب  mg/m3و گروهبندي آماري ایستگاهها به تفکیک
قطر ذرات و فصل نمونهبرداري
تابستان
ایستگاه

PM10

PM2.5

انحراف معیار±میانگین غلظت
محی ی 2

0/058±0/022b

0/075±0/026b

محی ی 1

0/064±0/035c

0/142±0/067c

محی ی 3

0/036±0/024a

0/052±0/059a
پاییز
PM10

PM2.5

انحراف معیار±میانگین غلظت
محی ی 2

0/055±0/026a

0/068±0/027b

محی ی 1

0/083±0/012b

0/153±0/11c

محی ی 3

0/097±0/063c

0/023±0/003a

* نیایج مربوط به میانگین  3تکرار است.
** حروف غیرمشیرک (…  )a, b, c,در هر سیون بیانگر تفاوت مععیدار ( )P > 0/05میانگین غلظت ذرات معلق بین
ایسیگاههای سعجش محی ی بر اساس نیایج آزمون تحلیل واریان یکفرفه (آزمون چعددامعهای دانکن) است.

نیههایج آزمههون شههاپیرو-ویلههک بیههانگههر توزی ه نرمههال غلظههت

محی ی  3در فصهل تابسهیان کهه میهانگین غلظهت  PM2.5بها

خوانههده شههده ذرات معلههق مربههوط بههه همههه ایسههیگاههههای

رهعمود آژان

میلی-

نمونهبرداری محی ی بود (.)P < 0/05

گرم در میرمکعب) ( )38اخیالف مععهیدار آمهاری نداشهت ،در

نیایج ارایه شده در جدول ( )1بیانگهر آن اسهت کهه کمیعهه و

سایر ایسیگاهها میانگین غلظت این آالیعهده بها رهعمهود EPA

بیشیعه میانگین غلظت ذرات معلق قرا ت شده در ایسیگاهههای

اخههیالف مععههیدار آمههاری داشههیه ( )P > 0/05و بههیشتههر از

سهههعجش محی هههی در فصهههل تابسهههیان سهههال  2331بههها

اسههیاندارد بههود .هم عههین میههانگین غلظههت  PM10در همههه

 0/000±0/002و  0/203±0/005میلیگرم در میرمکعب و در

ایسیگاههای سعجش محی ی بهجز ایسیگاه محی ی  1در فصل

فصل پهاییز سهال  2331بها  0/053±0/033و 0/212±0/082

پاییز که میانگین غلظهت  PM10بها رهعمهود آژانه

میلیگرم در میرمکعب بهترتیب مربوط به ایسیگاههای محی هی

محههیطزیسههت آمریکهها ( 0/25میلههیگههرم در میرمکعههب) ()38

یکفرفه نشان

اخیالف مععیدار آماری نداشت ،در سایر ایسیگاهها بها رهعمهود

داد که بین ایسیگاههای سعجش محی ی در فصهول تابسهیان و

 EPAاخیالف مععیدار آماری داشت ( )P > 0/05و کهمتهر از

پاییز سال  ،2331از نظر گروهبعدی آماری میانگین غلظت ذرات

اسیاندارد بود.

 3و  1بود .از فرفی نیایج آزمون تحلیل واریان

معلق اخیالف مععیدار آماری وجود داشت (.)P > 0/05
نیایج آزمون تی تکنمونهای نیز نشان داد کهه میهانگین غلظهت
 PM2.5در همه ایسیگاههای سعجش محی ی بههجهز ایسهیگاه

حفاظت محیطزیست آمریکا (0/035

حفاظهت
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بحث و نتیجهگیري

قهفرخههی و همکههاران ( ،)22( )2330علههیآبههادی و همکههاران

آگاهی از وضعیت آلودگی ههوا در مجیمه ههای صهععیی نرهش

( )1( )2388و کومبوپیهههانو و همکهههاران ( ،)5( )1008نیهههز در

مهمی در بررسی شرایط آلودگی بومسهازگانههای پیرامهون مها

م العات خود به نیایج مشابهی دست یافیه و دلیل کمتر بهودن

دارد .در این بین ،ذرات معلق بهععوان یکی از آالیعدههای اصلی

میانگین غلظت ذرات معلق از حد اسیاندارد را با نصب سیسیم-

هوا ،ضمت تهدید انواع مخیلهف حیهات ،اثهرات گونهاگونی را در

های کعیرل آالیعدههای خروجی از دودکش مرتبط دانسیهاند .از

محیط به جا میگذارد (.)2

فرفی مرایسه نیهایج بها دسهتآورد م العهه رکعهی و همکهاران

فعالیتهای معدنی که از دیرباز بههدلیهل اهمیهت آن در تهامین

( ،)20( )2332حبیبیپور و همکهاران ( ،)23( )2330غالمهی و

مواد اولیه مورد توجه انسان بوده است ،تغییهرات بسهیاری را در

کههاکویی ( ،)20( )2330نرههیزاده و همکههاران (،)28( )2388

محیطزیست ایجاد میکعد که آلودگی هوا به ذرات معلهق یکهی

خرمزاده و همکاران ( )28( )2380و بامعیا و همکهاران ()1021

از مهمترین آنهاست (.)38

( )38بیانگر عدم تشابه نیایج است.

در سالهای اخیر با گسهیرش تعهداد واحهدهای سهیلی کهوبی

نیایج گروهبعدی آماری میانگین ذرات معلق خروجی از دودکش

کوبهان ازنهدریان همهدان و افهزایش

واحدهای مورد م العه در فصول تابسیان و پاییز سال نشان داد

حجم تولید ،ثبت گزارشهایی مبعی بر مرگومیر کارگران ایهن

که بین ایسیگاههای نمونهبرداری از نظر میهانگین غلظهت ذرات

مجیم ( ،)8مجاورت مجموعه کارگاهها به شهر ازندریان و جاده

معلق خروجی از دودکش اخیالف مععیدار وجود نداشت که این

اصلی همدان به مالیر و جعوب کشور ،عزم ارگانهای میولی را

موضوع نیهز بیهانگهر کهارایی ترریبهاک یکسهان سیسهیم کعیهرل

در پایش آالیعدههای محی ی بهویژه ذرات معلق را در راسهیای

آالیعدههای خروجی از دودکش در واحدهای مسیرر در مجیم

بهبود شهرایط بهداشهیی کارکعهان مجیمه و سهاکعان معهافق

است.

افراف فلب میکعد .لذا این پژوهش با ههدف بررسهی وضهعیت

نیایج آزمون تحلیل واریان

آلودگی ذرات معلق هوای ناحیه صععیی سیلی کوبان ازندریان

بیانگر اثر قابل توجه محل نمونهبرداری بر غلظهت ذرات معلهق

همدان به ذرات معلق انجام یافت.

در مرایسه با ق ر دیعامیکی ذره برحسب میکرون و فصل سهال

بیشههیعه میههانگین غلظههت ذرات معلههق خروجههی از دودکههش

بود .از فرفی از اثرات ترهابلی نیهز اثهر عامهل ترهابلی (ایسهیگاه

واحدهای مورد بررسی در فصول تابسهیان و پهاییز سهال 2331

نمونهبرداری-ق ر دیعامیکی ذره) بر غلظت ذرات معلهق قابهل -

بهترتیب بها  238/88±88/53و  233/88±3/00میلهیگهرم در

توجه بود .در صورتیکه اثر عامل فصل بر غلظت ذرات معلق در

ایران و هم عهین بیشهیعه

سعجشهای محی ی در ایسیگاه محی ی  2اندک ،ولی در سایر

میانگین غلظت ذرات معلق قرا ت شده در ایسیگاههای سعجش

ایسیگاههای محی ی بهعلت وزش باد در فصل پاییز در مرایسهه

محی ی در فصول تابسهیان و پهاییز سهال  2331بههترتیهب بها

با تابسیان تا حدودی قابل توجه بود ،که بها دسهتآورد م العهه

 0/203±0/005و  0/212±0/082میلههیگههرم در میرمکعههب

موخوپههادای و همکههاران ( )13( )1020م ابرههت دارد .البیههه

مربوط به ایسیگاه  1و در تمام موارد کمتهر از رهعمهود سهازمان

دسههتآورد پههژوهش میههرحسههیعی و همکههاران (،)33( )2330

حفاظت محیطزیست بود .ایهن موضهوع را مهیتهوان بهه نصهب

مههادونگووه و موکهههونزی ( )10( )1021و بامعیهها و همکهههاران

سیسیم سیکلون بههمراه مهپهاش در واحهدهای سهیلی کهوبی

( )38( )1021با نیایج پژوهش حاضر م ابرت ندارد.

مسیرر در مجیم برای کعیرل آالیعدههای خروجی از دودکهش

نیایج گروهبعدی آماری ایسیگاهههای سهعجش محی هی از نظهر

مههرتبط دانسههت .ملکوتیههان و همکههاران ( ،)3( )2331بعهها ی

میانگین غلظت قرا ت شهده ذرات معلهق در فصهول تابسهیان و

مسیرر در مجیم سیلی

میرمکعب مربوط به مجیم سیلی

مربوط بهه سهعجشههای محی هی
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پاییز سال  ،2331نشان داد که بین ایسیگاههای نمونههبهرداری

5- Steenland, K., Mannetje, A., Boffetta,
P., Stayner, L., Attfield, M., Chen,
J.,
Dosemeci, M.,
Hnizdo, E.,
Koskela, R., Checkoway, H. 2001.
Pooled exposure-response relationship
analysis and risk assessment for lung
cancer in 10 cohorts of silica-exposed
workers: an IARC multicentre study.
Cancer Causes and Control, vol. 12,
pp.773-784.
 -8محبههی ،ا .و خالدرضههایی ،م .بررس هی اپیههدمیولوژیک

کارایی سیسیم کعیرل آالیعدهههای خروجهی از دودکهش مهورد

بیماری سلیکوز در کهارگران شهاغل در کارگهاهههای

اسیفاده در واحدهای مسیرر در مجیم اذعان کرد.

سیلی کهوبی ،سهالمت کهار ایهران ،2385 ،دوره ،3

اخیالف مععیدار آماری وجود دارد ( .)P > 0/05بهدین صهورت
که عامل فاصله از مجیم سیلی کوبی و جهت وزش باد معجر
به تمرکز بیشتر ذرات معلق در ایسیگاه محی ی  1در مرایسهه
با سایر ایسیگاهها میباشد.
با توجه به اینکه میانگین غلظت ذرات معلهق در سهعجشههای
انجام شده از خروجی دودکهش واحهدهای مسهیرر در مجیمه
ازندریان و هم عین سعجشههای محی هی کهمتهر از رهعمهود
سازمان حفاظت محیطزیست میباشهد ،بعهابراین مهیتهوان بهه

شماره  3و  ،0صص .58-80
منابع

 -8ابراهیمی ،س.؛ غضعفری. ،؛ فاهری ،ا.؛ زمانی ،ک.؛

1- Anderson, J. O., Thundiyil, J. G.,
Stolbach, A. 2012. Clearing the air: A
review of the effects of particulate
matter air pollution on human health.
Journal of Medical Toxicology, vol. 8,
no. 2, pp.166-175.
 -1علی آبادی ،م.؛ بهرامهی ،ع.ا.؛ محجهوب. ،؛ قربهانی،
ف.؛ برقی ،م.ع .و گلبابا ی ،ف .بررسی انیشار سیلی
آزاد در هوای کارگاههای سعگکوبی مع ره ازندریان
همدان بهروش پراکعش اشعه ایکه  ،مجلهه علمهی
دانشگاه علوم پزشکی و خهدمات بهداشهیی درمهانی
همدان ،2388 ،دوره  ،20شماره  ،3صص .88-83
 -3بیاتیان ،م.؛ بهرامی ،ع.ا.؛ گهل محمهدی ،ر .و قربهانی
شهعا ،ف .م العه تاثیر شارژ الکیریکی ق رات آب بهر
بازده اسکرابر مهپاش در حذف ذرات سیلی  ،علوم و
تکعولوژی محیطزیست ،2330 ،دوره  ،23شماره ،0
صص .25-15
4- Aghilinejad, M., Jammati, M. R.,
Farshad, A. A. 2006. Prevalence of
silicosis among workers in stone-cutter
and spilica powder production
factories. Respiration Journal, vol. 5,
no. 3, pp.31-36.

بابا یههان ،م .و حسههن زاده ،ا .بررسههی میههزان شههیوع
بیماری سیلیکوزی

و برخی عوامل مرتبط بها آن در

کهههارگران شهههاغل در کارگاهههههای (سعگتراشهههی)
شهرسیان خمیعهی شههر ،تحریرهات نظهام سهالمت،
 ،2331دوره  ،3شماره  ،0صص .381-383
-8

بهمعیار ،م.؛ معگلی زاده ،ن.ا.؛ اکرامی ،م .و بههی ،م.
ارزیابی میهزان مواجههه کهارگران بها گهرد و غبهار و
سیلی

آزاد در کارگاههای شهرسیان گرگان در سال

 ،2332شانزدهمین همایش ملی بهداشهت محهیط،
 8 ،2331ص.
 -3ملکوتیان ،م.؛ مومعی ،ج .و دولیشاهی ،ش .بررسهی
میزان آالیعدههای ههوا در محهیط پیرامهون مجیمه
صععیی بارز ،فلوع بهداشت ،2331 ،دوره  ،21شماره
 ،1صص .18-38
 -20محمدیان ،م.؛ ،رکعهی ،م.؛ اسهالمی ،ش .و فاضهلی ،ا.
ارزیابی میهزان مواجههه کهارگران بها ذرات سهیلی
بلوری در کارگاههای اسیان مازندران ،مجله دانشهگاه
علوم پزشکی مازندران ،2332 ،دوره  ،11صهص -10
.28
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 -22بعایی قهفرخی ،ب.؛ ق بی راوندی ،م.ر.؛ صادقی ،م .و

 -28خههرمزاده ،م.ر.؛ غههالم نیهها ،ر.؛ رضههازاده آذری ،م .و

جزایری ،س.ر .بررسی نرش صعای در آلودگی هوا به

حضرتی ،ص .ارزیابی گرد و غبار هوای محیط کهار و

معظور ارایه الگوی مهدیرییی کعیهرل و حهذف ذرات

تاثیر آن بر عملکرد ریوی کارگران در یهک کارخانهه

آزاد م العه موردی کارخانه سیمان سباهان

سیمان مدرن ،همایش ملهی ارگونهومی در صهععت و

سیلی

اصفهان ،چهاردهمین همایش ملی بهداشت محهیط،
 8 ،2330ص.

 -28صمدی ،ص .و جعید ،ب.س .بررسی غهلظت گههرد و

 -21کاکویی. ،؛ موسوی ،س.؛ پعاهی ،د.؛ رضازاده آذری،
م .و حسیعی ،م .ارزیابی مواجهه شهغلی کهارگران بها
سیلی

آزاد و گردوغبار کهل در کارگهاه حفهر تونهل

زیرزمیعی میروی تهران خهط  ،2بهداشهت و ایمعهی
کار ،2330 ،دوره  ،2شماره  ،2صص .15-30

میزان آالیعهدگی ههوای ناشهی از کهارکرد معهادن و
واحدهای تولید شن و مایه م العه موردی دشت یزد
اردکان ،چهاردهمین همایش ملی بهداشهت محهیط،
 8 ،2330ص.
 -20غالمی ،ع .و کاکویی . ،بررسی میهزان گهرد و غبهار
سیمان در گروههای شغلی مخیلف در یهک کارخانهه
سیمان در خراسان جعوبی در سال  ،2388سالمت و
بهداشهت اردبیهل ،2330 ،دوره  ،1شهماره  ،0صهص
.50-58
 -25حضهههرتی ،ص.؛ رضهههازاده آذری ،م.؛ صهههادقی ،ه.؛
رحهههیم زاده ،س .و مسهههیعد ،ن .بررسهههی غلظهههت
گردوغبههار هههوای محههیط کههار در کارخانههه سههیمان
اردبیل ،مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیهل،2388 ،
دوره  ،3شماره  ،0صص .131-138
 -28نریزاده ،ع.؛ محوی ،ا. .؛ جبهاری. ،؛ دادپهور ،ع .و
آزاد

موجود در هوای معادن سعگ آهن خواف ،سهالمت و
محیط ایران ،2388 ،دوره  ،2شهماره  ،2صهص -00
.38

غهههبار و سیهههلی

آزاد مهوجهههود در آن در معهههدن

روبهاز سهرب و روی عمارت ،فهی  ،2381 ،دوره ،8
شماره  ،0صص .80-83
 -23سبحان اردکهانی ،س .و سهاعدی ،م .بررسهی میهزان
گردوغبار ،سیلی

 -23حبیبی پور ،ا.؛ فالبی ،ع .و اخیصاصهی ،م.ر .بررسهی

کریمی ،م .بررسی س ح گهردوغبهار و سهیلی

تولید 22 ،2382 ،ص.

و گازهای آالیعده ناشی از کارخانه

سههیمان خوزسههیان ،مجلههه دانشههگاه علههوم پزشههکی
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