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 ر کارگاههای سنگبری وسنگ کوبی در استان همدان دتاذر رسی وضعیت تهویه و میزان غلظتبر
  

   1 وام آبادی قیال ابراهیمیل،  1 هقی دزاد فوالدیبه،  2تر بهرامیکد ،1 ن احمدیحس
  انشجویان کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاههای علوم پزشکی همدان وتهراند -1
  انشکده بهداشت همدان و رئیس گروه بهداشت حرفه ایضو هیئت علمی دع - 2
  

  چکیده
 کارگاه سنگ بری وسنگ کوبی مورد بررسی قرارگرفته اند که جهـت تعیـین وضـعیت                 25در این مطالعه    

سیستم تهویه و نوع آن ازچک لیست  تهیه شده دراین زمینه استفاده گردید واز طرفی برای تعیین میزان غلظت                    
ازیـک پمـپ      NIOSHاستنشاقی کارگران در هریک کارگاهها مطابق با دسـتورالعمل            ذرات سیلیس درهوای    

ارعایـت اصـول   ب SKCیـک مینـی سـیکلون    وPVC،فیلتـر از جـنس   Lit/Min 2نمونه برداری فردی با دبی 
جهت آنـالیز اطالعـات حاصـله از نـرم افـزار آمـاری              . کالیبراسیون در تمام مراحل اندازه گیری  استفاده گردید        

SPSS     ذرات سیلیس در هوای استنشاقی در کارگاههـا دارای سیـستم تهویـه      توجهت نشان دادن تفاوت غلظ 
والیس و جهت تعیین میزان غلظت سیلیس در هوای استنـشاقی بـا              –وبدون سیستم تهویه از آزمون کروسکال       

  .استفاده گردید Tحد استاندارد از آزمون 
% 60دارای سیـستم تهویـه و     % 40ررسـی   بکل کارگاههای مورد    نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از        

واحد دارای سیستم تهویه عمـومی ،       5%) 40(واحد دارای سیستم تهویه   10فاقد سیستم تهویه میباشند،که در بین       
دربـین  .   واحد  دارای سیـستم تهویـه موضـعی وعمـومی بـوده انـد       2واحد  دارای سیستم تهویه موضعی و    3

یستم تهویه و کارگاههای فاقد سیستم تهویـه تفـاوت معنـی داری درمیـزان غلظـت ذرات         کارگاههای دارای  س   
وهمچنین اندازه گیری میزان غلظت ذرات سیلیس در هوای استنشاقی در           .سیلیس در هوای استنشاقی دیده نشد     

  .می باشد NIOSH,OSHA,ACGIHتمام کارگاهها باالتر از حد مجاز بیان شده توسط استاندارهای 
ه نتایج حاصل ازاین مطالعه مشخص گردید که سیـستم هـای تهویـه موجـود بعلـت نقـص در          بتوجه   با  

بنابر ایـن سیـستمها اثـر چنـدانی در          .طراحی ونگه داری این سیستم ها از کارآیی مناسب برخوردار نمی باشد             
انتـشار  ) سـنتی   (اری  پیشگیری از انتشار آالیندها به محیط ندارند ،از طرفی با توجه به ماهیت ونوع پروسـه کـ                 

ذرات جزءالینفک دراینگونه کارگاهها می باشد که این امر نیاز به طراحی ونصب سیستم های تهویـه متناسـب                   
  .با فرآیند کار رابیشتر نمایان می سازد 

  تهویه ، ذرات ، سنگ کوبی ، همدان :کلمات کلیدی 
  

  دمهمق
ر یک از این عوامـل       ه  انداز سالمتی هستند ، که     ر برابر انواع عوامل مخاطره     د غلین در محیط های کار    شا

در این بین مواد جامد که بـه اشـکال مختلـف ماننـد تـوده ،                 . دارای خطرات و زیان های مختص به خود می باشند         
گرد و غبار در صنعت تولید و یا به کار می روند ، دارای اثرات خاص خود بر روی سـالمتی                     ا  ودر و ی   پ کلوخه ، دانه ،   

از . دارای اثرات فیزیولوژیک قابل توجه می باشـد ، گـرد و غبـار آنهـا اسـت         همترین شکل مواد جامد که    هستند و م  
ملـه ایـن     ج ز ا سوی فرآیند های صنعتی که در آنها به نحوی تولید گرد و غبار می گردد بسیار گـسترده بـوده کـه                     

 ، برش و    نن ، دریل کردن ، مته کرد      فرآیند ها می توان به عملیات خرد کردن ، آسیاب کردن ، سنگ زنی ، سایید               
می تـوان  ، ود  شدر بین ذرات گرد و غباری که در طی هر یک از این فرآیند ها تولید و منتشر می       . غیره اشاره نمود  

ده ذره ای جـز خطرنـاکترین       ـوی کـه ایـن آالینـ      ـحـ ـبیان داشت که سیلیس یکی از مهمترین ذارت می باشد به ن           
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جاد بیماری سیلیکوزیس بـوده کـه خـود جـز مهمتـرین             ی می باشد و این ماده عامل ا       آالینده های هوای استنشاقی   

ـ NIOSH منتـشره از سـوی    ارانکـه طبـق آمـ     چن. پنوموکونیوزهای همراه با اسکروز می باشد         1000000یش از  ب
ز نفر در بخش سند بالست در حال فعالیـت هـستند و ا            100000که بیش از    . کارگر در معرض این خطر وجود دارد      

م چنـین در ایـاالت   هـ .  مورد بوده است   13744: 1990-1968ز سیلیس در سالهای     اسوی میزان مرگ ومیر ناشی      
 درصد نیروی کـار را تـشکــیـــل   12ط ــ به پنوموکونیوز ساده به طور متوستالمتحده کارگران معادن و صنایع مب     

ر معرض   د یاالت متحده  ا حیط های صنعتی  غل در م  شاارگرک نیلیو م 3 مین زده می شود که بیش از      و تخ می دهند   
 در کـشور چـین      1991-1995م چنـین در دوره زمـانی        هـ )3( .مواجهه با ذرات قابل استنشاق سیلیس می باشـند        

 مـرگ در کـارگران      ردومـ 24000 مـورد جدیـد و       6000ورد سیلیکوزیس ثبت شده است ، که هر ساله           م 500000
ستردگی  کارگرانی که در فرآیند های شاغل می باشـند کـه بـه طـور                 ا توجه به گ    ب ابراینبن. ت می گردد  ثبسالمند  

 فظروی سالمتی ایشان می گذارد ، ح ر  مستقیم در مواجهه با گرد وغبار قرار دارند و هم چنین اثراتی که این مواد ب               
ت کنترلی چنانکه لزوم به کار گیری اقداما. انت از کارگران در چنین محیط هایی دارای اهمیت به سزایی است       صیو  

 بین بردن ذرات گرد وغبار ، جانشین کردن ، روش های مرطوب و سیستم های تهویـه هـم                    زو پیشگیرانه از جمله ا    
  .امری ضروری و حیاتی می باشد) محیط زیست(و هم محیط بیرون ) کارگران(جهت حفظ و کنترل محیط داخل 

  هداف ا 
استنـشاقی   وجود و میزان غلظـت ذرات درهـوای       ررسی رابطه  وضعیت سیستم تهویه م       ب ف ازاین مطالعه  هد

  .شداب کارگران کارگاههای سنگبری وسنگ کوبی می
  ش کاررو

 نفـر کـارگر     340کوبی مورد بررسی قرارگرفته است که ب  بر           گن کارگاه سنگ بری وس    32 این مطالعه    در
ست  تهیـه شـده درایـن        هت تعیین وضعیت سیستم تهویه و نوع آن ازچک لیـ           ج در این کارگاه ها شاغل می باشند      

رهـوای استنـشاقی کـارگران در هریـک      درد و غبـار  گـ رات ذلی ک فاده گردید و برای تعیین میزان غلظت      تزمینه اس 
ــکارگاههــا  ا ــرداری فــردیزی ــه ب  لتــر از جــنس، فی) لیتــر در دقیقــه1-2بــی د (SKC 30-224ک پمــپ نمون

)37mm,5µm PVC filter(  ،ـ ه براسـیون در تمـام مراحـل انـدازه گیـری       ایـت اصـول کالی  ع راو لدر و کاست ب
  :احل اجراء کار شامل چهار فاز زیر می باشدرم .استفاده گردید

  :ز اولفا
 در هر یک از کارگاه های مورد بررسی و مشخص نمودن وجود و یا عدم وجود    هامیل نمودن چک لیست     تک

تعیین نمودن مکان های مواجهه کـارگران       و  )ارای تهویه  د در کارگاه های  (تعیین نوع سیستم تهویه     ،  سیستم تهویه   
  .شاقیتندر هر یک از واحد ها جهت انجام پایش و نمونه برداری از هوای اس

  :ز دومفا
بـل از انجـام نمونـه بـرداری      ق . ا توجه به نقاط تعیین شده در مرحله اول         ب یاق هوای استنش  ازونه برداری   نم

مراه هریک از نمونه هـای اصـلی      ه . ه بردار فردی را کالیبره نموده     ن خشک نموده و آنرا وزن نموده  پمپ نمو         رافیلتر
  .از یک فیلتر شاهد نیز استفاده می گردد

  :ز سومفا
اسبه و تعیین غلظت کلی ذرات گرد و غبار در هوای استنشاقی در هر یـک از نمونـه هـای جمـع آوری                        مح

  .شده از کارگاه ها 
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  :ز چهارمفا

و شاقی در کارگاه هـای دارای سیـستم  تهویـه و فاقـد سیـستم تهویـه                   ایسه غلظت ذرات در هوای استن     مق
  . مقایسه غلظت ذرات در هوای استنشاقی حاصل از تمام کارگاه های مورد بررسی با حدود مجاز مواجهه

    ایجنت
م ارای سیست  د رصد د 81شان داد که ازکل کارگاههای مورد بررسی          ن  1طابق با جدول     م ایج حاصل از این مطالعه    نت

  .)1مودار ن(شنداب قد سیستم تهویه میفارصد  د19تهویه و
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   صد فراوانی کارگاه های دارای سیستم تهویه و فاقد آندر -1ودار نم

 
دارای سیـستم   د    حـ وا 5وضـعی و   م  دارای سیـستم تهویـه       دحاو 21%)  81(حد دارای سیستم تهویه   وا 26ر بین    د

  ). 3و2مودارن(ومی بوده اندمع تهویه موضعی و
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 وضعی متم تهویهورد استفاده در کارگاه های دارای سیس موضعی میستم تهویه سزااجر صد فراوانی  د -3ودار نم
 

  ضعیت کارگاه ها از نظر وجود و یا عدم وجود سیستم تهویهو: 1ول دج
  زا سیستم تهویه موضعیاج  ع سیستم تهویهنو  یهوستم تهیس

  رگاهکا
        دوه  مومیع  ضعیوم  داردن  رداد

     نف   صفیه کنندهت   نالاک
  ودکشد

    *  *  *      *    *  01گ کوبی سن
    *  *  *      *    *  02 وبی کگسن
  *  *  *  *      *    *  03گ کوبی سن
    *  *  *      *    *  04گ بری سن
    *  *  *      *    *  05گ کوبی سن
    *  *  *      *    *  06گ کوبی سن
    *  *  *      *    *  07گ کوبی سن
  *  *  *  *  *    *    *  08گ کوبی سن
  *  *  *  *  *    *    *  09گ کوبی سن
  *  *  *  *    *  *    *  10گ کوبی سن
  *  *  *  *      *    *  11گ کوبی سن
  *  *  *  *      *    *  12گ کوبی سن
  *  *  *  *      *    *  13گ کوبی سن
  *  *  *  *    *  *    *  14گ کوبی سن
    *  *  *    *  *    *  15گ کوبی سن
    *  *  *      *    *  16 گ کوبیسن
    *  *  *      *    *  17گ کوبی سن
    *  *  *  *    *    *  18گ کوبی سن
  *  *  *  *      *    *  19گ کوبی سن
    *  *  *  *  *  *    *  20گ کوبی سن
  *  *  *  *      *    *  21گ کوبی سن
  *  *  *  *      *    *  22گ کوبی سن
  *  *  *  *  *  *  *    *  23گ کوبی سن
  *  *  *  *      *    *  24 گ کوبیسن
  *  *  *  *  *    *    *  25گ کوبی سن
    *  *  *      *    *  26 گ کوبیسن
                *    27 گ کوبیسن
                *    28 گ کوبیسن
                *    29 گ بریسن
                *    30 گ بریسن
                *    31 گ بریسن
                *    32 گ بریسن
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ر هریـک از کارگـاه هـا        د ر هـوای استنـشاقی     د ق اندازه گیری های انجام گرفته در زمینه گرد و غبار کلی           طب

ر زمینه گـرد و      د OSHAبا توجه به حدود مجاز بیان شده توسط استاندارد          .  به دست آمد   2ایجی مطابق جدول    نت
نتایج حاصل نشان   می دهند که در تمام . ی باشد مmg/m3  15ه برابر با  ک ) total aerosol mass(غبار کلی 

ده بـاالتر از حـد مجـاز     شـ میزان گرد و غبار کلی اندازه گیری) دارای تهویه یا فاقد تهویه (کارگاه های سنگ کوبی    
) فاقـد تهویـه   ( اه های سنگ کـوبی      ز سوی مقادیر اندازه گیری شده در کارگ        ا .بیان شده توسط استاندارد می باشد     

   . از حد مجاز بیان شده در استاندارد می باشندرکمت
  میزان غلظت کل ذرات در هریک از کارگاه ها: 2ول دج

  mg/m3ات ذرل ک   رگاهکا

  16  01گ کوبی سن
  25/15  02گ کوبی سن
  18  03گ کوبی سن
  23  04گ کوبی سن
  19  05گ کوبی سن
  5/20  06گ کوبی سن
  75/16  07کوبی گ سن
  17  08گ کوبی سن
  25/16  09گ کوبی سن
  18  10گ کوبی سن
  21  11گ کوبی سن
  5/22  12گ کوبی سن
  19  13گ کوبی سن
  2/15  14گ کوبی سن
  32/16  15گ کوبی سن
  8/17  16گ کوبی سن
  4/20  17گ کوبی سن
  6/15  18گ کوبی سن
  24  19گ کوبی سن
  9/16  20گ کوبی سن
  75/17  21گ کوبی سن
  9/15  22گ کوبی سن
  1/17  23گ کوبی سن
  15/16  24گ کوبی سن
  16  25گ کوبی سن
  33  26 گ کوبیسن
  7/28  27 گ کوبیسن
  7/15  28 گ کوبیسن
  1/1  29ی برگ سن
  5/0  30ی برگ سن
  8/1  31ی برگ سن
  2  32ی برگ سن
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  یجه گیری نت ث وبح
ر کارگاه های سـنگ کـوبی ، بـا وجـود اسـتفاده از            د  توجه به نتایج حاصل ازاین مطالعه مشخص گردید که         با

ص در طراحی ونگـه     نقکه این امر به دلیل وجود     . سیستم تهویه موضعی ، غلظت ذرات کلی باالتر از حد مجاز است             
  طرفی در کارگاه های سنگ بری غلظت ذرات کلی کمتر از حد مجاز حاصل            زا. ی باشد  م یستم ها  س بیل ق داری این 

علـت ایـن امـر بـه متفـاوت بـودن       . د آنکه در این کارگاه ها از سیستم تهویه استفاده نشده است با وجو ، ده است ش
ـ  به نحوی که در سنگ    . فرآیند کاری در کارگاه های سنگ کوبی و سنگ بری باز می گردد             ری هـا ، آب در حـین         ب

  .یدی می گردد، که باعث کاهش انتشار گرد و غبار تول) سیستم مرطوب(اری استفاده می شود کعملیات 
انتشار ذرات جزءالینفک دراینگونه کارگاهها می باشـد کـه          ) سنتی  ( توجه به ماهیت ونوع پروسه کاری        باابراین ،   بن

   .ر نمایان می سازدتاین امر نیاز به طراحی ونصب سیستم های تهویه متناسب با فرآیند کار رابیش
  ابعمن 

1- NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), PARTICULATES NOT OTHERWISE 
REGULATED, TOTAL, METHOD: 0500, Issue 2 Fourth Edition, 1994 
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