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چکیده
زمینه و هدف مواجهة کارگران با ذرات هوابرد سیمان که حاوی ذرات سیلیس آزاد کری ستالی ا ست ،به بیماری
های جدی مانند سیلیکوزیس منجر میشود .این مطالعه با هدف ارزیابی غلظت سیلیس موجود در گردوغبار قابل
استنشاق در منطقة تنفسی کارگران شاغل در کارخانة سیمان در استان خراسان رضوی انجام شد.
مواد و روشها غلظت سیلیس موجود در ذرات قابل استنشاق سیمان هوای منطقة تنفسی  42نفر از کارگران
بخشهای مختلف کارخانة سیمان در استان خراسان رضوی در سال  1396ارزیابی شد .نمونهبرداری از ذرات قابل
استنشاق براساس روش استاندارد  MDHS101/2توصیهشده توسط انستیتوی ملی بهداشت و ایمنی کار و با استفاده
از پمپ نمونهبردار فردی ،سیکلون و فیلتر انجام شد .فیلترها به وسیلة ترازو با دقت یک میکرون وزن و برای تعیین
مقدار سیلیس موجود در آن با روش پراشسنج پودری پرتو ایکس ( )XRDآنالیز شد.
یافتهها میانگین مواجهة کارگران با ذرات قابل استنشاق سیمان  3/75 ± 4/09میلیگرم بر مترمکعب و متوسط
غلظت سیلیس موجود در ذرات قابل استنشاق در همة بخشهای نمونهبرداریشده  0/12 ± 0/30میلیگرم بر
مترمکعب بود .بهطور متوسط در  69درصد از کارگران ،مواجهه با گردوغبار سیلیس بیش از حد مواجهة شغلی بود.
بیشترین متوسط غلظت ذرات سیلیس در بخش سنگشکن  0/54میلیگرم بر مترمکعب و کمترین میانگین در
بخش آسیاب مواد  0/03میلیگرم بر مترمکعب مشاهده شد.
نتیجهگیری مواجهة اکثر کارگران کارخانة سیمان خراسان رضوی با ذرات قابل استنشاق سیمان و سیلیس موجود
در ذرات قابل استنشاق سیمان از حدود مجاز توصیهشدة ملی و بینالمللی باالتر بود .افزایش دمای هوا بر غلظت
سیلیس موجود در ذرات قابل استنشاق تأثیر داشت.
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می یابد .بیشترین میزان شیوع عالئم تنفسی در کارگ ران
در معرض غلظت باالی گردوغبار سیمان ،گرفتگی بینی و
پس از آن تنگی نفس و عطسه است 11 [ .ـ  ] 12مطابق
نتایج برخی پژوهش ها ،بیشینة میانگین غلظت سیل یس
آزاد در منطقة تنفسی کارگر در تمام ایستگاه های کارخانة
سیمان خوزستان ،اردبیل و دورود و ایستگاه های آسیاب
مواد س نگ شکن و کورة کارخانة سیمان ساوه [  13ـ ] 16
بیشتر از حدود مجاز مواجهة شغلی است .
با بهبود شرایط کاری و کنترل گردوغبار ،میزان بروز
سیلیکوزیس در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته؛ و لی
در کشورهای درحال توسعه تماس با آئروسلهای سیلیس
کریستالی قابل تنفس هنوز یک معضل بهداشتی است، 7 [ .
 ]17صنعت سیمان حدود اً  2درصد از اشتغال کل کشور
را به خود اختصاص داده و همچنین  3 / 3درصد از ارزش
افزود ة کل صنعت متعلق به سیمان است .با توجه به
اهمیت فراوان سالمت نیروی کار به عنوان نیروی مولد
جامعه و همچنین یافته های اخیر مبنی بر تأثیر مواجهة
شغلی با گردوغبار سیمان در سالمت کارگران در صنعت
تولید سیمان و مشاغل مشابهی که از سیمان به وفور
استفاده می کنند و از آنجا که دی اکسید سیلیسیم ( SiO
 )2یکی از افزودنی های اصلی برای تولید سیمان بوده و
کیفیت هوای استنشاقی نقش اساسی در سالمتی و ک یفیت
عرضة خدمات و رضایت شغلی دارد ،بنابراین هدف پژوهش
حاضر تعیین میزان مواجهة کارگران با سیلیس موجود در
ذرات قابل استنشاق سیمان و مقایسة آن با حدود
استانداردهای جهانی و کشوری در کارخانة سیمان در
استان خراسان رضوی است.

 .1مقدمه
همگـام بـا پیشـرفت صـنایع در کشـورهای درحـال
توســعه ،آلــودگی هــوای محیط کار تهدیــدی جــدی
بــرای ســالمت عمومی شاغالن قلمداد می شود و از ایـن
رو در زمـرة مسـائل مهم بهداشتی قرار گرفته اســت] 1 [ .
سیمان پرتلند که به طور معمول با نام سیمان شناخته
مى شود ،پودرى است به رنگ سبز تیره و نرم و بسیار ریز
و حاوی ذراتی با انداز ة دانه های کلینکر 5ـ 20میلی متر که
از حرارت دادن سنگ آهک حاوى کلسیم ،سیلیس ،آهن،
آلومینیوم و خاك رس تولید مى شود .مقادیر بسیار کم
اکسید منگنز ،سدیم ،پتاسیم و سولفور نیز در سیمان یافت
مى شود ] 2 [ .با توجه به ماهیت صنعت سیمان ،عوامل
محیطی زیادی سالمتی شاغالن را تهدید می کند که از
مهم ترین این عوامل سیلیس موجود در ذرات قابل
استنشاق سیمان است ] 3 [ .با توجه به شرایط فیزیکی
مختلف ،سیلیس کریستالی به سه شکل کوارتز،
کریستوبالیت و تریدیمیت در طبیعت وجود دارد که ف راوان
ترین شکل آن کوارتز است که در سیمان نیز وجود دارد.
[]4
به دلیل نوع فرایند کاری در صنعت سیمان ،کارگران با
غلظت باالیی از سیلیس کریستالی مواجه اند [  5ـ ] 6؛
به طوری که استنشاق سیلیس کریستالی یکی از م تداول
ترین مواجهه های شغلی در ج هان است ] 7 [ .انجمن
متخصصا ن بهداشت صنعتی امریکا (  ) ACGIHسیلیس
کریستالى را در گروه سرطان زاى ( A 2مشکوك به سرطان
زایى در انسان ) طبقهبندى مى کند ] 8 [ .اما آژانس
بین المللى تحقیقات سرطان (  ) IARC, 1997با کسب
شواهد کافی درخصوص سرطان زایى سیلیس کریستالى
( کوارتز و کریستوبالیت) در انسان ،آن را سرطان زاى گ روه
 1اعالم کرده است ]9 [ .در ایران حد مجاز مواجهة شغلی
با سیلیس توسط ک میتة کشوری تدوین گردید و حدود
مجاز مواجهة شغلی  OELتعیین و در گروه  A 2تقسیم
شد] 10 [ .
مطالعاتی که رابطة بین میزان مواجهه با گردوغبار
کلی سیمان و نشانه های حاد تنفسی در بین کارگران
کارخانة سیمان را بررسی کرده اند ،اذعان دارند که
گردوغبار سیمان باعث بیماری های حاد ریوی می شود .در
طول شیفت کاری که مواجهه با گردوغبار در کارگران
صنعت سیمان افزایش می یابد ،میزان جریان هوای حداکثر
بازدمی  PEFیا به عبارتی میزان جریان هوای بازدم کاهش

 .2مواد و روشها
در این صنعت ،درمجموع  360نفر شاغل بودند که از این
تعداد  120کارگر مستقیم اً در خط تولید و بقیه در قسمت
های اداری و سایر بخش های کارخانة سیمان مشغول
فعالیت بودند .در این مطالعه 42 ،نمونه هوای محیط کار
از بخش های مختلف کارخانه گرفته شد که تمامی آنها
حائز شرایط مواجهه بودند .پس از گر فتن رضایت نامة کتبی
از کارگران ،از منطقة تنفسی آن ها نمونه برداری شد .نمونه
گیری ذرات قابل استنشاق سیمان در هوای سرد و گرم و
طی  6ماه (برای نشان دادن تأثیر شرایط آب وهوایی
مختلف در نتایج مطالعه ،از دی  1396تا خرداد ) 1397
صورت گرفت و از هر بخش ،شامل قسمت های بارگیرخانه،
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آزمون های آماری من ـ ویتنی و هم بستگی اسپیرمن
تجزیه و تحلیل شد .برای تعیین حجم هوای نمونه برداری
شده ،زمان نمونه برداری در دبی نمونه برداری ضرب شد و
با توجه به تفاوت شرایط محیطی محل نمونه برداری از نظر
دما و فشار با شرایط است اندارد (دما  25درجه سانتی گراد
و فشار  760میلی متر جیوه) حجم هوای نمونه برداری شده
با استفاده از فرمول  1تصحیح گردید تا حجم هوای
استاندارد تعیین شود .سپس با استفاده از فرمول  2غلظت
ذرات در هوای منطقة تنفسی کارگران محاسبه شد.

آسیاب سیمان ،کوره ،پری هیتر ،آسیاب مواد ،سالن خاك
و سنگ شکن ،تعداد  6نمونه و درمجموع  42نمونه انتخاب
شد .برای تعیین میزان دقیق مواجهة کارگران ،نمونه
برداری از ابتدای شیفت کار شروع شد و تا انتهای زمان
کار در همان شیفت ادامه داشت .برای نمونه برداری از
ذرات قابل استنشاق از روش استاندارد شمارة
 MDHS101/2سازمان انستیتوی ملی بهداشت و ایمنی
کار انستیتوی ملی بهداشت و ایمنی شغلی امریکا ،برای
جمع آوری نمونه ها از پمپ نمونه بردار فردی  SKCساخت
انگلستان و نمونه بردار سیکلونی پالستیکی (مدل Higgins
 SKC Cyclone Dewellساخت انگلستان ) با هواگذر 2 / 2
لیتر بر دقیقه و برای جداسازی بخش ذرات قابل استنشاق
و تعیین وزنی ذرات از فیلتر ی غشای ی از جنس  PVCبا
قطر  37میلی متری و با پورسایز  2میکرون استفاده شد
که در منطقة تنفسی نصب گردید .قبل از نمونه برداری،
فیلترها برای مدت  24ساعت در داخل دسیکاتور قرار
گرفت و خشک شد و سپس با ترازوی حساس با دقت 1
میکروگرم (  Sartorius ME5ساخت آلمان) وزن شد .قبل
از نمونه برداری و متصل کردن دستگاه به کارگر ،عمل
کالیبراسیون با فلومتر حباب صابون انجام شد .مدار ن مونه
برداری عبارت بود از سیکلون حاوی فیلتر وزن شده،
اوریفیس بحرانی با دبی  2 / 2لیتر بر دقیقه و پمپ نمونه
برداری فردی با شیلنگ های رابط بههم متصل شده .نمونه
برداری به صورت مداوم و در طول یک شیفت کاری (حدود
 480دقیقه) ادامه داشت و در انتهای نمونه برداری،
فیلتر ها با دقت و احتیاط از س یکلون خارج و در کاست
قرار داده شد .برای حذف خطاهای نمونه برداری و آنالیز
درمجموع با توجه به روش استاندارد نمونه برداری 5 ،فیلتر
شاهد درنظر گرفته شد و تمام مراحل کار به جز نمونه
برداری از هوا روی آن انجام شد .قبل از توزین ،فیلترهای
نمونه و شاهد در کاست مخص وص قرار داده شد و پس از
رطوبت گیری در دسیکاتور ،فیلتر ها دوباره وزن شد و
تفاوت وزن اولیه و ثانوی ة وزن ذرات قابل استنشاق ثبت
گردید .به منظور اطمینان از صحت نمونه برداری ،فلوی
پمپ ها و شرایط نمونه برداری به طور مرتب کنترل می شد.
اطالعات الزم برای ارزیابی نمونه ها ،ازقبیل مشخصات
محل نمونه برداری ،وزن نمونه ها ،فلوی پمپ ،دما ،فشار و
حجم هوای نمونه برداری شده (پس از تصحیح براساس دما
و فشار استاندارد) ،همچنین سایر اطالعات الزم در فرمها
و پرسش نامه ای ثبت شد که برای همین کار طراحی شده
بود .داده ها با استفاده ا ز نرم افزار ( Stataنسخة  ) 14و

فرمول 1

Pbar  Pw
298

760
273  t

Vstp  Vmeasured 

فوق :

در رابطة
 = Vstpحجم هوا در شرایط استاندارد برحسب لیتر؛
 = Vmesحجم هوای نمونه برداری برحسب لیتر؛
 = Pbarفشار بارومتریک برحسب میلی متر جیوه؛
 = Pwفشار بخار آب اشباع شده در دمای  tبرحسب میلی
متر جیوه؛
 = tدمای محیط برحسب درجة سانتیگراد.
فرمول 2

) (W2  W1 )  ( B2  B1
)  103 ( mg / m 3
V

C

در رابطة فوق:
 = Cغلظت ذرات قابل استنشاق سیمان در منطقة تنفسی
کارگران برحسب میلی گرم بر مترمکعب؛
 W 1و  = W 2وزن فیلترهای نمونه به ترتیب قبل و بعد از
نمونه برداری برحسب میلیگرم؛
 B 1و  = B 2وزن فیلترهای شاهد به ترتیب قبل و بعد از
نمونه برداری برحسب میلیگرم؛
 = Vحجم نمونة هوا در شرایط استاندارد برحسب لیتر.

 . 3یافته های پژوهش
براساس نتایج ،از مجموع  42نمونه  ،برای  6نمونه در
آنالیز با دستگاه  XRDنتیجه ای استخراج نشد و به عنوان
نمونه های ازدست رفته با خطای کلی درنظر گرفته شد.
میانگین و انحراف معیار مواجهة کارگران با ذرات قابل
استنشاق سیمان و سیلیس موجود در ذرات قابل استنشاق
در جدول  1آمده است .میانگین و انحراف معیار مواجه ة
کارگران با سیلیس برابر  0 / 12 ± 0 / 30میلی گرم بر
مترمکعب با حداقل و حداکث ر 0ـ  1 / 5میلی گرم بر
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است که بیشترین مقدار  15 / 85میلی گرم بر مترمکعب و
کمترین مقدار  0 / 11میلی گرم بر مترمکعب تعیین گردید.

مترمکعب به دست آمد .میانگین مواجهة کارگران با ذرات
قابل استنشاق سیمان  3 / 75میلی گرم بر مترمکعب بوده

جدول  .1میانگین و انحراف معیار غلظت ذرات قابل استنشاق سیمان و سیلیس در کارگران در معرض مواجهه
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
میانگین
تعداد
ذرات قابل استنشاق
(میلیگرم بر
(میلیگرم بر
(میلیگرم بر
(میلیگرم بر
مترمکعب)
مترمکعب)
مترمکعب)
مترمکعب)
1/5
0
0/30
0/12
36
سیلیس
15/85
0/11
4/09
3/75
36
سیمان

آن با استاندارد  OELایران و  TLVتوصیه شده توسط
 ACGIHنشان داد بیشترین میانگین ذرات قابل استنشاق
سیمان اندازهگیری شده مربوط به واحد سنگ شکن با
 7 / 03میلی گرم بر مترمکعب است که  7 / 03برابر بیشتر از
حد مجاز  OELو  0 / 025 ( ACGIHمیلی گرم بر
مترمکعب) است و کمترین میانگین ذرات قابل استنشاق
سیمان به واحد کوره با  0 / 71میلی گرم بر مترمکعب تعلق
دارد .نتایج آمار توصیفی مواجه ة کارگران با سیلیس
موجود در ذرات قابل استنشاق سیمان در دو فصل بهار
و زمستان نشان داد میانگین و انحراف معیار مواجه ة
کارگران با سیلیس موجود در ذرات قابل استنشاق
سیمان در فصل بهار  0 / 16 ± 0 / 34میلی گرم بر
مترمکعب و در فصل زمستان  0 / 03 ± 0 / 09میلی گرم بر
مترمکعب بو د .حداکثر غلظت سیلیس در ذرات قابل
استنشاق سیمان در فصل بهار  1 / 50میلی گرم بر
مترمکعب و حداکثر آن در فصل زمستا ن  0 / 28میلی گرم
بر مترمکعب اندازه گیری ش د .مقایس ة میانگین ها با
استفاده از آزمو ن من ـ ویتنی بیانگر این بود که بین
میانگین مواجهه با ذرات سیلیس در دو فصل مورد
مطالعه تفاوت معناداری وجود ندارد (  .)p = 0 / 087نتایج
آمار توصیفی غلظت سیلیس موجود در ذرات قابل
استنشاق سیمان در منطق ة تنفسی کارگران در بخش
های مختلف کارخان ة سیمان در جدول  2آ مده است.
بیشترین میانگین غلظت سیلیس در بخش سنگ شکن با
 0 / 54میلیگرم بر مترمکعب است .در بخش های آسیاب
سیمان و کوره ،سهم سیلیس موجود در مقدار آالیندة
نمونه برداری شده به حدی نبود که توسط دستگاه XRD
شناسایی و آنالیز شود.

از  36نمون ة باقی مانده 26 ،نمونه در فصل بهار و 10
نمونه در فصل زمستان گرفته شد  .میانگین غلظت ذرات
قابل استنشاق در فصل بهار بیشتر از فصل زمستان بود ؛
به طوری که میانگین مواجه ة کارگران با ذرات قابل
استنشاق سیمان در فصل بهار  3 / 91 ± 4 / 56میلیگرم
بر مترمکعب و در فصل زمستان  3 / 34 ± 2 / 66میلیگرم
بر مترمکعب بو د .همچنین حداکثر مواجهه با ذرات قابل
استنشاق در فصل بهار  15 / 85میلی گرم بر مترمکعب و
حداقل آن در فصل زمستان  0 / 39میلی گرم بر مترمکعب
اندازهگیری شد  .مقایس ة میانگین ها با استفاده از آزمون
من ـ ویتنی نشان داد که بین میانگین مواجهه با ذرات
قابل استنشاق در دو فصل مورد مطالعه تفاوت معناداری
وجود ندارد (  .) p = 0 / 697غلظت ذرات قابل استنشاق
سیمان در منطق ة تنفسی کارگران در بخش های مختلف
کارخان ة سیمان در جدول  2آورده شده است .بیشترین
تعداد کارگرا ن ِ درمعرض در بخش بارگیرخانه و کمترین
آن ها در بخش سنگ شکن به کار مشغول بودند .
بیشترین میانگین غلظت ذرات قابل استنشاق در بخش
سنگ شکن با  7 / 03 ± 5 / 70میلی گرم بر مترمکعب و
کمترین میانگین مربوط به بخش کوره 0 / 71 ± 0 / 54
میلی گرم بر مترمکعب بود  .مقایس ة میانگین غلظت ذرات
در منطق ة تنفسی کارگران در بخشهای مختلف کارخان ة
سیمان با استفاده از آزمون کروسکال والیس نشان داد
که بین میانگین غلظت ذرات قابل استنشاق سیمان در
منطق ة تنفسی کارگران و بخش های مختلف کارخانه
اختالف معنادار ی وجود ندارد (.)p = 0 / 396
نتایج میانگین ذرات قابل استنشاق سیمان و مقایسة
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جدول  .2غلظت ذرات قابل استنشاق و سیلیس موجود در ذرات قابل استنشاق سیمان در منطقة تنفسی کارگران در بخشهای مختلف کارخانة
سیمان
حداکثر (میلیگرم بر
حداقل (میلیگرم بر
میانگین (میلیگرم بر انحراف معیار (میلیگرم بر
تعداد
بخش کارخانه
مترمکعب)
مترمکعب)
مترمکعب)
مترمکعب)
سیمان سیلیس
سیمان سیلیس
سیمان سیلیس
سیمان سیلیس
0/28
7/16
0
0/71
0/11
2/70
0/05
3/39
6
بارگیرخانه
7/41
0/39
3/01
3/26
4
آسیاب سیمان
0/13
12/03
0
0/11
0/05
4/38
0/03
4/12
6
آسیاب مواد
1/35
0/39
0/54
0/71
3
کوره
0/22
11/92
0
0/24
0/11
5/52
0/08
4/38
5
پری هیتر
1/50
15/85
0
0/43
0/59
5/70
0/54
7/03
6
سنگشکن
0/13
5/43
0
0/42
0/05
2/02
0/04
1/78
6
سالن خاك
1/50
15/85
0
0/12
0/30
4/10
0/12
3/75
36
کل

رابطة معناداری وجود دارد (  p = 0/007و ( ) R = 0/43شکل
.)1

همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که
بین مواجهة کارگران با ذرات سیلیس و دمای هوای محیط

R=0.43

شکل  .1رابطة بین دمای هوای محیط و غلظت سیلیس کریستالی موجود در ذرات سیمان در منطقة تنفسی کارگران

در بخشهای مختلف کارخانه با استفاده از آزمون کروسکال
والیس بیانگر این بود که بین میانگین مقدار سیلیس موجود
در ذرات قابل استنشاق سیمان در بخش های مختلف
کارخانه اختالف معناداری وجود ندارد ( )p = 0/074
(جدول .)3

برپایة تجریه و تحلیل نتایج ،بیشترین درصد سیلیس
در نمونه های اندازه گیری شده مربوط به سالن خاك با 16/4
درصد و بیشترین مقدار سیلیس اندازهگیری شده مربوط به
واحد سنگ شکن با  1 / 50میلی گرم بر مترمکعب است.
مقایسة میانگین غلظت ذرات در منطق ة تنفسی کارگران
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نام بخش

سالن خاك
سنگ شکن
آسیاب مواد
پری هیتر
بارگیرخانه

محمود محمدیان و همکاران

جدول  . 3غلظت و درصد سیلیس موجود در ذرات قابل استنشاق سیمان در بخش های مختلف
مقایسه با استاندارد
استاندارد  OELو
حداکثر غلظت
بیشترین درصد
TLV
 OELو TLV
سیلیس (میلی گرم بر
سیلیس
(میلی گرم بر
(چندبرابر استاندارد)
مترمکعب)
مترمکعب)
5/ 2
0/ 025
0/13
% 16/ 4
60
0/ 025
1/50
% 9/ 5
5/ 2
0/ 025
0/13
% 2/ 6
8/ 8
0/ 025
0/22
% 2/ 6
11/ 2
0/ 025
0/28
% 4/ 8

می شود و میزان آلودگی هوای محیط را افزایش می دهد،
موجب در معرض مواجهه قرار گرفتن کارگرانی نیز خواهد
شد که مشغول جمع آوری و تمیزکاری هستند .متوسط
غلظت گردوغبار سیلیس موجود در ذرات قابل استنشاق
سیمان در منطقة تنفسی کارگران کارخانة مورد مطالعه با
گرم ش دن هوا افزایش می یابد که ممکن است به دلیل
رطوبت کمتر خاك باشد و با افزایش دما ،گردوغبار بیشتری
ایجاد می شود .میانگین مواجهة کارگران با ذرات قابل
استنشاق سیمان  3/75 ± 4/09میلی گرم بر مترمکعب بود
که در مقایسه با استاندارد مواجهه با ذرات قابل استنشاق
سیمان پورتلند کمیتة فنی بهداشت حرفهای ایران (  1میلی
گرم بر مترمکعب هوا) بیشتر است .متوسط غلظت سیلیس
موجود در ذرات قابل استنشاق در تمامی بخش های نمونه
برداری شده  0/12 ± 0/30میلی گرم بر مترمکعب بود و
به طور متوسط در  69درصد از کارگران ،مواجهه با گردوغبار
سیلیس بیش از حد مواجهة شغلی بود .بیشترین متوسط
غلظت ذرات سیلیس در بخش سنگ شکن  0 /54میلی گرم
بر مترمکعب و کمترین میانگین در بخش آسیاب مواد 0/ 03
میلی گرم بر مترمکعب مشاهده شد که در مقایسه با
استاندارد مواجهه با سیلیس موجود در ذرات قابل استنشاق
سیمان پورتلند کمیتة فنی بهداشت حرفه ای ایران (0/ 025
میلی گرم بر مترمکعب هوا) بیشتر است .درصد سیلیس
درمجموع فرایندهای تولید بین  2 /6-16/4و میانگین آن
 4 /19درصد بود که در مقایسه با درصد سیلیس به دست
آمده در کارخانة سیمان اردبیل ( 2 /86درصد) 1/ 5برابر
بیشتر است ]14 [ .استاندارد مواجهه با سیلیس کریستالی
بر طبق استاندارد  OELکشور ایران و همچنین TLV
سازمان  0 /025 ،ACGIHمیلی گرم بر مترمکعب است که
در مطالعة حاضر میانگین غلظت سیلیس کریستالی در
ذرات قابل استنشاق سیمان  0 /036-0 /541میلی گرم بر

درمورد جهت وزش باد به صورت استاندارد هواشناسی
عمل شده و جهت وزش باد غالب در روز نمونه برداری مد
نظر بوده است .بیشترین غلظت ذرات در زمانی است که باد
از سمت جنوب غربی می وزید .نتایج نشان داد بین جهت
وزش باد و مقدار سیلیس موجود در ذرات قابل استنشاق
ارتباط معناداری وجود ندارد ( p = 0 / 906و .)R = -0 /02

 . 4بحث و نتیجه گیری
سیمان مادهاى است که باعث تحریک پوست می شود و
همچنین مطالعات مختلف نشان دادهاند که مواجه ة شغلی
با سیلیس کریستالی تنفسی منجر به بیماری های کلیوی،
سیستم ایمنی ،برونشیت مزمن ،آمفیزم ،سیلیکوزیس و
سرطان ریه می گردد ]18 [ .مهم ترین بیماری ناشی از
مواجهه با سیلیس کریستالی ،سیلیکوزیس است که
پیشروی آن افزایش آسیب پذیری فرد و احتمال بروز بیماری
سل را به همراه دارد .سیلیکوزیس یکی از قدیمی ترین و مهم
ترین بیماری های ناشی از کار در جهان بوده که باوجود
تالش های زیاد برای پیشگیری از آن ،هنوز مشکلی جهانی
به شمار می رود]9 [ .
نتایج این مطالعه نشان داد میزان مواجهه با گردوغبار
قابل استنشاق سیمان و سهم سیلیس موجود در ذرات در
اکثر کارگران این صنعت بیش از حد مواجهة شغلی با ذرات
قابل استنشاق سیمان توصیه شده برای کشور ایران (کمیتة
فنی بهداشت حرفه ای ایران OEL ،ویرایش چهارم) و TLV
سازمان  ACGIHبود .احتماالً یکی از دالیل اصلی آن
افزودن د رصد باالیی از سیلیس به عنوان مواد اولیه و
همچنین ریخت وپاش مواد حین نقل وانتقال است؛ بهطوری
که به غیر از کارگران شاغل در آن قسمت ،به تعدادی کارگر
برای تمیزکاری و جمع آوری این مواد نیاز است که این کار
عالوه بر اینکه سبب انتشار گردوغبار و ذرات به حالت هوابرد
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 اقدامات الزم را در زمینة حفظ نیروی کار به عن وان،مدیریتی
.سرمایة مولد جامعه انجام داد

مترمکعب اندازه گیری شد که تمامی آن ها از حد مجاز
توصیه شده توسط کمیتة فنی بهداشت حرفه ای کشور و
 بیشترین میزان غلطت سیلیس. بیشتر بودACGIH
 میلی گرم بر1 / 50 کریستالی در واحد سنگ شکن با
مترمکعب بود که این نتیجه با یافته های تحقیق اردکانی و
 ] در کارخانة سیمان خوزستان و پژوهش16[ ساعدی
. ] نیز مطابقت دارد19 [ عسکری پور و همکاران
متوسط غلظت ذرات قابل استنشاق و سهم سیلیس
موجود در گر دوغبار سیمان در کارخانة مورد مطالعه بیش
از حد استاندارد مواجهة تعیین شده در کمیتة فنی بهداشت
 از دالیل وجود اختالف در میزان ذرات.حرفه ای ایران است
سیلیس در مطالعات مختلف را می توان به نوع و کارایی
 فناوری و شرایط ج وّی نسبت داد که،سیستم های پاالینده
 مهندسی و،میتوان با به کار بردن کنترل های فنی

ﺗشﻜر و قدردانی
نویــسندگا ن مراتــ ب قــد ردانی خــ ود را از همکــاری
 معاونت،صمیمانة مدیرعامل محتر م کار خانة سیما ن
محتــرم پژوهشی دانشگاه علـ وم پزشـ کی و خدمات
بهداشتی ـ درمانی سبزوار و معاونت محتــرم پژوهشی
دانشگاه علـوم پزشـ کی و خدمات بهداشتی ـ درمانی
مازندران اعالم می کنند کـ ه هزینـ ة اجرای این پژوهش
 در96186  این مقاله با کد اخالق.مشترك را تقبل کردند
 در10185 د انشگاه علوم پزشکی سبزوار و کد اخالق
.دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورد تأیید قرار گرفت
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Abstract
Introduction: There are many chemicals in Portland cement including
crystalline Silica. Workers’ exposure to cement airborne particles
containing Free Crystal Silica may cause some serious diseases. This
study was carried out to evaluate Free Crystal Silica particle
concentration in the workers’ breathing zone in a cement factory in the
Khorasan Razavi province.
Materials and Methods: The concentration of free Crystal Silica of
respirable cement particles was evaluated on 42 sample of workers in
different sections of a cement factory in the Khorasan Razavi province
in 2018. Sampling of respirable particles was conducted based on
standard method of MDHS101/2 recommended by NIOSH, using a
personal sampling pump, a cyclone and a filter. Filters were weighed
using an accurate microbalance with one microgram precision. Filter was
analyzed by XRD method for determination of free crystalline silica.
Results: The mean workers’ exposure to cement respirable particles was
3.75±4.09 mg/m3 and the average concentration of free silica in cement
respirable particles was 0.12±0.3 mg/m3 in all studied sections. On
average, 69 percent of workers were exposed to free silica higher than
OEL. Maximum average of exposure to free silica (0.54 mg/m3) was
observed in stone crushing section and the minimum average exposure
was observed in Raw mill section (0.03 mg/m3).
Conclusion: Workers exposure to respirable cement particles and free
crystalline silica in respirable particles were higher than national and
international exposure limits. There is a relationship between
temperature and respirable particle concentration. Regarding high
exposure of workers to free crystalline silica respirable particle
concentration.
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