مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال هفتم/شماره  /1بهار 1317

تاریخ دریافت5931/8/62 :

تاریخ پذیرش5932/7/62 :

ارزیابی آالیندگی ذرات غبار کف کارگاههای مکانیکی شهر یزد با فلزات سنگین

چکیده
مقدمه :حضور کارگاههای آالینده محیط زیست خطرات بهداشتی را افزایش داده است .مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آالینددگی
ذرات غبار کف کارگاههای مکانیکی شهر یزد با فلزات سنگین صورت گرفته است.
روشها :این پژوهش بهصورت تحلیلی-مقطعی در سال  5939انجام شد 93 .کارگاه مکانیکی با روش نمونهبرداری تصادفی-
طبقهبندیشده در شهر یزد انتخاب شد .پس از نمونهبرداری ،نمونهها با دستگاه جذب اتمی ( )AASجهت تعیین فلزات سنگین
اندازهگیری شد .از شاخصهای خطر بالقوه زیستمحیطی ( ،)RIآلودگی تجمعی ( ،)IPIضریب آلودگی ( )Cfو درجه آلودگی
اصالحشده ( )mCdو آزمون همبستگی پیرسون در نرمافزار  SPSSنسخه  ،69برای تحلیل نتایج استفاده شد.
نتایج :روند تغییرات میزان غلظت فلزات سنگین در ذرات غبار کف کارگاههای مکانیکی بهصورت آهن>روی> مس> سرب>
منگنز> کروم> کادمیوم بود .بهطوریکه میانگین غلظت فلز آهن در نمونهها  67331و میانگین غلظت فلز کادمیوم  95میلیگرم
بر کیلوگرم بود .آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین عنصر منگنز با کروم ،آهن و مس همبستگی معنیداری در سطح
 5درصد وجود دارد .شاخص خطر بالقوه زیستمحیطی نشان داد کارگاههای مکانیکی شهر یزد دارای درجه خطر قابلمالحظه
میباشند.
بحث و نتیجهگیری :یافتهها نشان داد که کارگاههای مکانیکی دارای آلودگی بسیار زیاد بدا عناصدر کدادمیوم ،سدرب و مدس
هستند که میتواند ناشی از ترکیب فلزات سنگین ضایعات کارگاهها با گردوغبار باشد که منشأ انسانساخت دارد.
واژگان کلیدی :کارگاههای مکانیکی ،فلزات سنگین ،ارزیابی ،شاخص خطر بالقوه زیستمحیطی ،یزد
مقدمه

محصول صنعتی به کار گرفته میشود ( .)4ایجاد

گسترش روزافزون شهرها و رشد سریع شهرنشینی

آلودگی صوتی ،تجمع مواد زائد ،سد معبر ،گره

سبب ایجاد اثرات فراوان محیطزیستی در داخل و

ترافیکی ،پخش ذرات ،بوی نامطبوع ،ایجاد لرزش،

اطراف شهرها گردیده است ( .)1،2از مهمترین

وجود فاضالب صنعتی ،دود و آلودگی هوا ازجمله

اثرات ،آالیندههایی همچون فلزات سنگین میباشند

مشکالتی است که این صنایع و کارگاههای مزاحم به

که ورود آنها به محیط شهری سبب بروز صدمات

بار میآورند ( .)5در برنامه محیطزیست سازمان ملل

مختلفی شده است ( .)3یکی از منابع ثابت انتشار

متحد در سال  ،2002کاهش آثار محیطزیستی

آلودگیها ،کارگاههای صنعتی میباشند .کارگاه

مؤسسات و بخشهای اقتصادی از ویژگیهای

صنعتی مکان ثابتی است که در آن مجموعهای از

مشاغل سبز دانسته شده است ( .)6در ایران نیز به

سرمایه و نیروی کار بهمنظور تولید یک یا چند

دلیل حاد شدن مسائل محیطی و کالبدی شهرهای

 -1کارشناسی ارشد ،گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 -2دانشیار ،گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 -3دانشجوی دکتری ،گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
نویسندهی مسئول :مرتضی صبوحی
آدرس :یزد ،دانشگاه یزد ،دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی
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مرتضی صبوحی ،1حمیدرضا عظیمزاده ،2فرهاد نژاد کورکی ،2محمدصالح علی طالشی

3

غبار در کارگاههای مکانیکی

مرتضی صبوحی و همکاران

صنایع مطرح شد ،بهطوریکه یکی از مهمترین

ازنظر بیولوژیکی ،عنصری غیرضروری است و با

ابزارهای قانونی مدیریت شهری برای مداخله در

غلظتهای کم در پوسته زمین وجود دارد .سمیّت با

نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر

کادمیوم ،میتواند ششها ،کلیهها ،استخوانها و

در شهر و ساماندهی آنها ،بند  20ماده  55قانون

سیستمهای تولیدمثلی را تحت تأثیر قرار دهد (.)12

شهرداری (اصالحات  )1345است که بهموجب آن،

از طرفی عنصر کمیاب روی عنصری ضروری بوده

اجازه جلوگیری از کلیه فعالیتهای غیربهداشتی و

که منشأ اصلی آن خاک است .ازجمله عالئم

مزاحم برای شهروندان ،به شهرداری داده شده است

مسمومیت با این فلز بهصورت کاهش جذب اکسیژن

( .)7ازجمله صنایع مزاحم و آالینده شهری ،صنایع و

و همچنین افزایش ضربان قلب است ( .)13با توجه

کارگاههای مکانیکی میباشند Ogbuagu .و Ajiwe

به آلودگی باالی کادمیوم در کارگران صنایع ،به نظر

با بررسی آلودگی صنعتی در ایالت آنامبرا در نیجریه

میرسد الزم است نظارت در این گروه از طریق

نشان دادند که برخی از کارگاههای صنعتی ازجمله

نظارت منظم دورهای انجام شود و در صورت امکان

کارگاههای مکانیکی مواد زائد حاصل از تولیدات

تا آنجا که ممکن است در معرض کادمیوم غیرضروی

خود را بدون مدیریت روانه محیطزیست مینمایند

قرار نگرفت ( .)14فلز کروم نیز عنصری سمّی به دو

( Sezgin .)2و همکاران به بررسی غلظت برخی

فرم  3و  6ظرفیتی است .فلز کروم به دلیل سختی

فلزات سنگین در غبارهای خیابانی دو سمت

باال ،مقاومت نسبت به خوردگی و سایش در صنایع

بزرگراههای ترکیه پرداختند .نتایج این بررسی میانگین

مختلف کاربرد گستردهای دارد .مسمومیت با کروم 6

غلظت سرب و روی را در نمونهها حدود  9تا 11

ظرفیتی ناشی از نکروز شدن کبد و التهاب کلیه است

برابر بیشتر از غلظت آن در خاک یافتند .این میزان در

که مشابه با صدمات ناشی از مسمومیت مزمن با فلز

مورد مس و کادمیوم نیز دو برابر غلظت آنها در

مس است ( .)15،16عالوه بر این ابتال به انواع

خاک بود .این محققین منابع انتشار این فلزات را به

سرطان بخشهای گوارش و حمالت قلبی در اثر

صنایع خودروسازی و ترافیک خودروها ربط دادند

افزایش عنصر آهن در مطالعات مختلف بیان شده

(.)9

است ( .)17،12الزم به ذکر است که بهجزء سرب و

در بین فلزات سنگین امروزه اهمیت سرب

کادمیوم ،سایر عناصر به میزان محدود ضروری

ازآنجهت موردتوجه است که در صنایع مختلف

زندگی بودهاند که در مورد عنصر منگنز که بسیاری از

دارای کاربرد وسیعی است .مطابق پژوهشهای

آنزیمهای بدن را فعال میکند نیز صادق است (.)12

موجود ،شیوع آلودگی با سرب در جهان بین  2تا 20

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی آالیندگی ذرات غبار

درصد متغیر است ( .)10به نظر میرسد آلودگی با

کف کارگاههای مکانیکی شهر یزد با فلزات سنگین

سرب در ایرانیان باال بوده است و شاید بتوان آن را

است .با توجه اثرات بالقوه مطرحشده حاصل از

نتیجه مصرف متمادی بنزین سربدار طی سالهای

مواجهه با فلزات سنگین در کارگاههای صنعتی از

گذشته ،آلودگی مواد غذایی و مواجهه شغلی دانست

جنبه سالمتی و بهداشتی ،ضروری است تا در این
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کشور ،ضرورت دخالت جدیتر در زمینه ساماندهی

( .)11کادمیوم نیز یکی از فلزات سنگین است که

مرتضی صبوحی و همکاران

غبار در کارگاههای مکانیکی

کارگاهها ،بررسی میزان خطرات اکولوژیکی و

این پژوهش میتوان بهمنظور تعیین سطوح آالیندگی

زیستمحیطی حاصل از این آالیندهها نیز صورت

در این کارگاهها و تالش در جهت بهبود محیط این

گیرد .بیشک مواجهه طوالنیمدت کارکنان این

مشاغل و پیشگیری از اثرات سوء آن بر انسان و

کارگاههای صنعتی با فلزات سنگین آالینده بر آسیب

محیطزیست شهری استفاده کرد.

به سالمت جامعه نیز اثرگذار است؛ لذا در این مطالعه
به طور غیر مستقیم به آثار بلندمدت مواجهه با فلزات

مواد و روشها

سنگین در سطح جامعه نیز پرداخته شده است.

مطالعه حاضر بهصورت تحلیلی-مقطعی در فصل بهار

بیشک بهداشت و سالمتی جامعه ضامن پیشرفت و

سال  1393در شهر یزد و در زمان فعالیت کارکنان در

توسعه پایدار به خصوص در محیط صنعتی است .این

کارگاههای مکانیکی نمونهبرداری صورت گرفت .بر

ارزیابی جهت پایش وضعیت آلودگی این کارگاهها در

اساس دادههای آماری بهدستآمده از اتاق اصناف

شهر یزد مفید بوده و سبب افزایش آگاهیهای

شهر یزد تعداد کارگاههای مکانیکی شهر یزد دویست

زیستمحیطی نیز میگردد .از آنجایی که چنین

و هشتاد کارگاه بود .جهت انتخاب کارگاهها از روش

پژوهشی در این شهر پیش از این گزارش نشده است،

نمونهبرداری تصادفی-طبقهبندیشده استفاده شد.

انتظار میرود که نتایج این مطالعه ،اطالعاتی پایه در

بدینمنظور ابتدا شهر یزد براساس خصوصیات

مورد وضعیت آلودگی فلزات سنگین در این کارگاهها

جغرافیایی به سه بخش تقسیمشده و از هر بخش با

ارائه دهد.

توجه به تراکم کارگاههای موجود در آن بخش ،در

در این مطالعه جهت ارزیابی خطرات این آالیندهها از

مجموع  30کارگاه مکانیکی انتخاب شد (شکل .)1

شکل  :1بلوکبندی نواحی شهر یزد

زمان نمونهبرداری از کارگاهها در ساعات کاری

یک نمونه غبار کف محیط داخلی برداشت شد .برای

کارکنان کارگاهها انتخاب شد .نمونهبرداری از غبار

جمعآوری ذرات غبار کف از جاروبرقی دارای

کف محیط داخلی کارگاهها انجام شد و از هر کارگاه

کیسههای یکبارمصرف استفاده شد ،به طوریکه کف
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مطالعه ضمن ارزیابی آالیندگی ذرات غبار این

شاخصهای  mCd ،RIو  Cfاستفاده شد .از نتایج

مرتضی صبوحی و همکاران

غبار در کارگاههای مکانیکی

بهصورت مجزا برداشت و به آزمایشگاه تجزیه

میزان جذب این تابش توسط بخار اتمی اندازهگیری

عنصری و آلودگی دانشگاه یزد انتقال داده شد .برای

و ثبت گردید .برای ایجاد شعله در اندازهگیری فلزات

هضم نمونهها نیز از پروتکل آژانس حفاظت

از مخلوط گاز استیلن/هوا استفاده شد .غلظت هر

محیطزیست آمریکا استفاده شد ( .)19در این پروتکل

عنصر در هر یک از نمونهها توسط دستگاه سه بار

ابتدا نمونههای غبار از الک استیلی  100میکرون عبور

سنجش شد و متوسط آن ثبت گردید .برای

داده شد ،چون اکثر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

اندازهگیری ذرات معلق نیز از دستگاه غبارسنج

در این اندازه ذرات غبار قابل شناسایی است .در گام

محیطی پرتابل ( )Dust Trackمدل  2520ساخت

دوم ،نمونهها را داخل آون گذاشته تا خشک شوند،

کمپانی ( )TSIآمریکا استفاده گردید .در این مطالعه

در گام سوم  0/2گرم از نمونه خشک بهوسیله

مقدار  PM10برحسب میکروگرم بر مترمکعب

ترازوی  ANDژاپن مدل  HL-Iبا دقت  0/0001در

اندازهگیری شد .دادههای بهدستآمده با استفاده از

بوته تفلونی توزین و بهآرامی  10میلیلیتر مخلوط

نرمافزار  SPSSنسخه  23مورد تجزیهوتحلیل قرار

اسید  HNO3:HCL:HFبه نسبت  1:3:6به نمونه

گرفت و نرمال بودن دادهها با آزمون کولموگروف–

اضافه شد و به مدت یک ساعت در دمای اتاق قرار

اسمیرنوف بررسی شد .در این پژوهش به منظور

داده شد .سپس درب نمونه بسته و به مدت  6ساعت

تعیین تعداد نمونه کافی ،از فرمول کربز ()1999

در دمای  120درجه سانتیگراد بر روی Hot Plate

مطابق رابطه  1استفاده شد که مقدار  tدر  t 2معادل

مگنت مدل RCT BASICقرار داده شد 2/7 .گرم

 1/96در سطح معنیداری  5درصد با در نظر گرفتن

اسید بوریک را در بالن حجمی  50میلیلیتری وزن

درجه آزادی بینهایت CV ،ضریب تغییرات (،)0/19

کرده و مقداری آب دو بار تقطیر به آن اضافه شد تا

 dنسبت صحت موردنیاز ( )0/1و  Nsampleتعداد

با تکان حل شود .به عالوه نمونهها خنک شد تا به

نمونه موردنیاز است ( )20که در اینجا حداقل تعداد

دمای اتاق برسد و نمونههای هضم شده در ظروف

 13نمونه محاسبه شد.

شیشهای بهوسیله آب مقطر  2بار تقطیر ،رقیق شده و
به بالن حجمی حاوی اسید بوریک اضافه شد.
درنهایت با آب دو بار تقطیر ،نمونهها به حجم 50
میلیلیتر رسانده شد و به ظروف پالستیکی منتقل شد.
اندازهگیری غلظت فلزات سنگین موردبررسی در این
مطالعه نیز توسط دستگاه جذب اتمی شعلهای مدل
( )Analyticjena-951انجام شد .در روش جذب
اتمی با شعله ،نمونهها بهصورت محلول هضم شده به
دستگاه تزریق گردید .محلول توسط شعله به بخار
اتمی تبدیل شده و سپس توسط یک منبع در معرض
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 7شماره  / 1بهار 1937

2

(:)1

t 2 *CV
  2
d

N sample

با توجه به نرمال بودن دادهها جهت تحلیل دادهها از
آزمون آماری همبستگی پیرسون و شاخصهای خطر
بالقوه زیستمحیطی ( ،RI )Risk Indexضریب
آلودگی ( ،Cf )Contamination factorدرجه
آلودگی اصالحشده ( Modified Degree of

 mCd )Contaminationو شاخص آلودگی تجمعی
( IPI )Integrated Pollution Indexاستفاده شد.
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کارگاهها به طور کامل جاروب شد .نمونه هر کارگاه

تابش با طولموج معین برای هر فلز قرار گرفت.

مرتضی صبوحی و همکاران

غبار در کارگاههای مکانیکی

شاخص خطر بالقوه زیستمحیطی ()RI

برای ارزیابی وضعیت آلودگی فلزات سنگین در
اثرات اکولوژیکی و زیستمحیطی این فلزات،

 Cnمیزان غلظت فلز اندازهگیری شده در هر نمونه و

شاخص خطر بالقوه زیستمحیطی ( )RIمحاسبه شد.

 Bnنشاندهنده میزان فلزات سنگین در خاک غیر

این روش توسط  Hakansonمعرفی شده است ()21

آلوده است .در رابطه ( Eri ،)3نشاندهنده عامل خطر

و اخیراً در مطالعات مربوط به خاک و غبار بسیار

بالقوه زیستمحیطی برای هر فلز Tr ،نیز عامل

مورداستفاده قرار گرفته است .این شاخص طبق

واکنش سمّی برای فلزات سنگین است که به پیشنهاد

رابطههای زیر محاسبه میشود:

 Hakansonبرای سرب ،کادمیوم ،کروم ،روی و مس
به ترتیب 1 ،2 ،30 ،5 :و  5در نظر گرفته شد ( )21و
در رابطه ( RI ،)4خطر بالقوه زیستمحیطی است.
طبقهبندی شاخص و درجه خطر بالقوه زیستمحیطی
در جدول  1نشان داده شده است.

جدول  :1شاخص و درجه خطر بالقوه زیستمحیطی آلودگی فلزات سنگین ()11
درجه خطر بالقوه

شاخص RI

درجه خطر

شاخصEr

خطر کم

RI<151

خطر کم

Er<11

خطر متوسط

151≤RI<911

خطر قابلمالحظه

911≤RI<011

خطر قابلمالحظه

خطر خیلی زیاد

RI≥011

خطر زیاد

101≤Er<911

خطر خیلی زیاد

Er≥911

11≤Er<01

خطر متوسط

01≤Er<101

ارزیابی ضریب آلودگی ( )Cfو درجه آلودگی
اصالحشده ()mCd

در این مطالعه جهت بیان وضعیت آلودگی محیط به

در این رابطه Cf ،برابر با ضریب آلودگی Ci ،غلظت

یک فلز خاص از ضریب آلودگی مطابق رابطه 5

فلز در نمونه موردمطالعه و  Cnغلظت همان فلز در

استفاده شد (.)21

ماده مرجع است .در جدول  2شدت آلودگی با فلزات
سنگین از طریق ضریب آلودگی مشخص شده است.
جدول  :1تقسیمبندی شدت آلودگی با فلزات سنگین از طریق ضریب آلودگی

آلودگی بسیار زیاد

آلودگی زیاد

آلودگی متوسط

0≤Cf

9≤Cf<0

1≤Cf<9

آلودگی کم
Cf<1

درجه آلودگی
مقادیر

در رابطه ( )6نیز درجه آلودگی ( ،)Cdبرای ارزیابی

مجموع ضرایب ،آلودگی تمام فلزات به شرح زیر

شدت آلودگی کلی محیط به کار برده شد و از

محاسبه شد (.)21

11
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ذرات غبار کف کارگاههای موردمطالعه و بررسی

در رابطه ( Cfi ،)2معرف آلودگی به فلزات سنگین،

مرتضی صبوحی و همکاران

غبار در کارگاههای مکانیکی

با توجه به محدودیتهای رابطه درجه آلودگی ،از

آالینده iام Bi ،غلظت پایه از منشاء سنگ مادری

رابطه درجه آلودگی اصالحشده نیز بهصورت رابطه

آالینده و  nتعداد آالیندهها است (.)23

( )7استفاده گردید (.)22

در رابطه  2و  IPI ،9شاخص آلودگی تجمعیPI ،

 IPIو  mCdبرای فلزات سنگین ارائه شده است.

شاخص آلودگی مربوط به آالینده iام Ci ،غلظت
جدول  :3طبقهبندی شاخصهای آلودگی  IPIو  mCdبرای فلزات سنگین ()11 ،11
درجه آلودگی

شاخصmCd

شاخص IPI

طبقه آلودگی

غیر آلوده تا کم

mCd<1/5

کم

IPI≤1

کم

1/5≤mCd<1

متوسط

1>IPI≤1

متوسط

1≤mCd<1

زیاد

IPI≥1

زیاد

1≤mCd<0

طبقه آلودگی

شاخص PI

خیلی زیاد

0≤mCd<10

کم

PI≤1

شدید

10≤mCd<91

متوسط

1>PI≤9

بسیار شدید

mCd ≥91

زیاد

PI≥9

در این تحقیق آالیندگی فلزات سنگین کارگاههای

نتایج

مکانیکی موردبررسی قرار گرفت .بدین منظور حد

دادههای حاصل از سنجش غلظت عناصر سنگین در

مجاز فلزات سنگین در خاک برای فلزات کادمیوم،

ذرات غبار کف کارگاههای مکانیکی در جدول 4

سرب ،کروم ،روی ،مس ،منگنز و آهن به ترتیب ،3

نشان داده شد.

 330 ،50 ،300 ،100 ،100و  40000میلیگرم بر
کیلوگرم در نظر گرفته شد (.)24
جدول  :4اطالعات توصیفی فلزات سنگین در کارگاههای مکانیکی شهر یزد
عنصر

تعداد نمونه

حداقل ()mg/kg

حداکثر ()mg/kg

µ±SD

نرمالیته
P-Value

کادمیوم

91

11/33

11/37

91/17±0/39

1/33

کروم

91

11/10

909/11

07/11±71/53

1/11

مس

91

199/11

9110/51

331/35±717/11

1/11

منگنز

91

150/19

1110/31

711/10±135/30

1/11

سرب

91

170/01

1771/05

010/01±105/51

1/51

روی

91

015/37

1097/11

1111/07±350/90

1/11

آهن

91

17311/19

91307/33

17135/13±9337/11

1/31
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شاخص آلودگی تجمعی ()IPI

در جدول  ،3درجه و طبقات آلودگی شاخصهای

مرتضی صبوحی و همکاران

غبار در کارگاههای مکانیکی

حداقل میانگین غلظت فلزات در ذرات غبار کف این

کارگاهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در

کارگاهها مربوط به فلز کادمیوم و حداکثر میانگین

جدول  5نشان داده شد .که در این جدول نتایج

غلظت فلزات مربوط به فلز آهن است .به طوریکه

بررسی همبستگی بین فلزات در ذرات غبار کف

روند تغییرات میزان غلظت فلزات سنگین در ذرات

نشان داد بین عنصر منگنز با کروم ،آهن و مس

غبار کف کارگاههای مکانیکی بهصورت آهن>روی>

همبستگی معنیداری در سطح  1درصد وجود دارد.

مس> سرب> منگنز> کروم> کادمیوم بود .همچنین

همچنین بین عنصر کروم با مس و عنصر منگنز با

میزان میانگین غلظت فلزات کادمیوم ،سرب ،مس،

روی نیز همبستگی معنیداری در سطح  5درصد

روی و منگنز اندازهگیریشده بیشتر از حد استاندارد

مشاهده شد .در جدول  6نیز نتایج درجه خطر بالقوه

آن در خاک بود .میانگین  PM10نیز معادل ± 32/69

زیستمحیطی فلزات موجود در ذرات غبار کف

 42/20میکروگرم بر مترمکعب به دست آمد .بررسی

کارگاهها نشان داده شد.

جدول  : 5ضریب همبستگی پیرسون برای غلظت فلزات سنگین در ذرات غبار کف کارگاههای مکانیکی شهر یزد
عنصر

مس

روی

آهن

کروم

منگنز

سرب

کادمیوم

کادمیوم
1

1

سرب

1/157
P=1/711

1/117

1/111

1

کروم

P=1/170

P=1/139

**1/550

1/101

1/111

P= 1/111

P=1/717

P=1/017

**1/171

1/113

-1/171

1/190

p=1/113

P=1/755

P=1/031

P=1/150

1/131

*1/110

1/901

1/151

1/103

P=1/910

P=1/119

P=1/153

P=1/731

P=1/011

1/913

1/197

**1/139

*1/117

1/159

-1/151

P=1/107

P=1/150

P=1/110

P=1/119

P=1/171

P=1/170

1

منگنز
1

آهن
روی
مس

1
1

* اختالف معنیدار در سطح  5درصد
** اختالف معنیدار در سطح  1درصد
جدول  :6شاخص خطر بالقوه محیط زیستی در کارگاههای مکانیکی
شاخص

میانگین شاخص Er

شاخص RI

10

مقدار (فاقد واحد)

درجه خطر

کادمیوم

911/03

زیاد

سرب

11/99

متوسط

کروم

1/71

کم

روی

1/71

کم

مس

33/13

قابل مالحظه

-

157/37

قابلمالحظه
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نتایج بررسیها از  30کارگاه مکانیکی نشان داد که

همبستگی بین غلظت فلزات در ذرات غبار کف این

مرتضی صبوحی و همکاران

غبار در کارگاههای مکانیکی

مکانیکی ازنظر فلزات سنگین کادمیوم درجه خطر

این پژوهش  3/73حاصل شد که نشاندهنده این

زیاد داشته و سهم خطر بالقوه زیستمحیطی هر یک

است کارگاههای مکانیکی در کالس آلودگی زیاد قرار

از فلزات سنگین در کارگاههای مکانیکی به ترتیب

دارند .عالوه بر این میزان شاخص ( )mCdدر

( )67/24کادمیوم> ( )21/72مس>( )9/02سرب>

کارگاههای مکانیکی معادل  6/70حاصل شد که

( )1/02روی> ( )0/32کروم است .همچنین نتایج

نشاندهنده این است این کارگاهها در کالس آلودگی

شاخص خطر بالقوه زیستمحیطی نشان داد که خطر

زیاد قرار دارند .میزان شدت آلودگی هر فلز با توجه

کلی فلزات سنگین ذرات غبار کف کارگاههای

به ضریب آلودگی ( )Cfنیز در جدول  7نشان داده

مکانیکی در محدوده درجه خطر قابل مالحظه

شد.

جدول  :7شدت آلودگی فلزات با ضریب آلودگی ()Cf
عنصر

کادمیوم

سرب

کروم

آهن

روی

مس

منگنز

مقادیر (فاقد واحد)

11/95

0/10

1/07

1/07

1 /7

13/03

1/19

درجه آلودگی

بسیار زیاد

بسیار زیاد

کم

کم

زیاد

بسیار زیاد

متوسط

با توجه به نتایج محاسبه ضریب ( ،)Cfمشخص

سلمانزاده و همکاران بود که در بررسی آلودگی

گردید که ذرات غبار کف کارگاههای مکانیکی تنها از

فلزات سنگین در ذرات غبار تهنشین شده خیابانی

نظر فلز سنگین آهن دارای آلودگی کم بوده است ،به

شهر تهران برای فلزات کادمیوم ،سرب ،مس به آن

عبارتی بیشتر بودن غلظت فلز آهن در این کارگاهها

دست یافتند ( .)25همچنان که در پژوهش Faruque

به طور یقین به معنای آالیندگی باالی آن فلز نیست.

و  Hiroakiکه به بررسی غلظت فلزات سنگین در

این جدول همچنین نشان میدهد که سایر فلزات

ذرات غبار سطح جادهای در داکا بنگالدش پرداخته و

دارای آلودگی باالتر از حدود متوسط بودهاند،

دریافتند که غلظت عناصر سرب و روی در نمونههای

بهطوری که در مورد فلزات کادمیوم ،سرب و مس

غبار ،باالتر از غلظت این عناصر در خاک است (.)26

آلودگی بسیار زیادی وجود دارد ،هر چند غلظت فلز

تعیین غلظت فلزات سنگین در ذرات غبار خیابانی در

کادمیوم پایینتر از غلظت همه فلزات است.

بزرگراههای استانبول نیز نشان داد که عناصر سرب،
کادمیوم ،مس و روی شاخصهای مناسبی از آلودگی

بحث

هستند ،چون در گازوئیل ،روغنهای روانساز،

بررسی غلظت فلزات سنگین در ذرات غبار کف

انتشارات صنعتی و اجزای اتومبیل وجود دارند (.)9

کارگاههای مکانیکی غلظت زیاد فلزات کادمیوم،

روند تغییرات میزان غلظت فلزات سنگین در ذرات

سرب ،مس ،روی و منگنز را نسبت به غلظت مجاز

غبار کف کارگاههای مکانیکی در این مطالعه

این فلزات در پوسته زمین نشان داد .این در حالی بود

بهصورت آهن>روی> مس> سرب> منگنز>

که در این کارگاهها غلظت عناصر آهن و کروم در

کروم> کادمیوم بود .این روند با نتیجه مطالعه

حد استاندارد بود .این نتیجه در راستای نتیجه مطالعه

 Okoroو همکاران که در کارگاههای مکانیکی
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با توجه به جدول  ،6ذرات غبار کف کارگاههای

( )457/97است .همچنین میزان شاخص ( )IPIدر

مرتضی صبوحی و همکاران

غبار در کارگاههای مکانیکی

با دو عنصر سرب و کروم هماهنگ بود ( .)3همچنین

همچون شاخص آلودگی تجمعی ،درجه آلودگی

غلظت باالی فلز آهن در این کارگاهها با برخی

اصالحشده و شاخص خطر بالقوه زیستمحیطی

فلزات ارتباط مستقیم معنیدار داشت .این موضوع

استفاده شد.

نشانگر منشأ مشترک این فلز با سایر فلزات است.

ازلحاظ شاخص آلودگی تجمعی فلزات سنگین،

پژوهش حاضر نشان داد که غلظت فلزات سنگین با

کارگاههای مکانیکی در کالس آلودگی زیاد و ازنظر

توجه به منابع آالینده در هر منطقه متفاوت است و

شاخص درجه آلودگی اصالح شده هم ،کارگاههای

غلظت این فلزات در کارگاههای مکانیکی در مقایسه

مکانیکی مورد مطالعه در کالس آلودگی زیاد قرار

با میانگین غلظت در خاکهای منطقه بهمراتب باالتر

داشت .همچنین در کارگاههای مورد مطالعه در

است ،همچنانکه محمودی و خادمی در پژوهشی

مطالعه حاضر بیشترین بار آلودگی به ترتیب مربوط به

غلظت عناصر کروم ،منگنز ،کبالت ،نیکل ،مس،

مس ،کادمیوم ،سرب ،روی ،منگنز ،کروم و آهن بود.

کادمیوم ،روی و سرب را در گردوغبار اتمسفری

طیف تغییرات غلظت فلزات سنگین در این تحقیق

اصفهان و برخی شهرهای مجاور سنجیده و به نتایجی

بهصورت آهن> روی> مس> سرب> منگنز> کروم

مشابه با این پژوهش دستیافتند ( .)22عالوه بر این

> کادمیوم نشان داده شد .در این رابطه ،تحلیل فلزات

 Guanو همکاران به ارزیابی فلزات سنگین و

سنگین موجود در ذرات غبار شهری در ایالت آداماوا

تخصیص جهت مناطق صنعتی و معدنی پرداخته و

در نیجریه نشان داد که از  4منطقه (مناطق مسکونی،

به این نتیجه رسیدند که احتراق سوختهای فسیلی و

بزرگراهها ،مناطق خرید ،پارکهای موتوری و

انتشارات از فعالیتهای صنعتی و معدنی منابع اصلی

کارگاههای مکانیکی) ،بیشترین غلظت فلزات در

آلودگی در منطقه مورد مطالعه است که نتیجه مطالعه

ذرات غبار موجود در کارگاههای مکانیکی است که

حاضر و نقش مؤثر صنایع در آلودگی محیطزیست را

طیف تغییرات فلزات در کارگاهها بهصورت آهن >

تأیید مینماید ( .)29بدون شک تماس شغلی با

روی>سرب>مس> کادمیوم بود ( )31که مشابه نتایج

فلزات سنگین در این کارگاهها تهدیدی بر بهداشت و

این پژوهش است .ارزیابی آلودگی فلز سنگین در

ایمنی شغلی است .در این رابطه پژوهش Romero-

خاکهای سطحی منطقهای با سه دهه فعالیت

 Zarazuaو همکاران از تماس شغلی با فلزات

شهرنشینی و صنعتی شدید توسط  Huو همکاران

سنگین در کارخانههای تولیدی قطعات فلزی و

روند کاهش سطح آلودگی را به صورت زیر نشان

مکانیکی در پوبال در کشور مکزیک نشان دادند که

داد :مناطق شهری>سایتهای تصفیه و دفع مواد

میانگین غلظت کروم و سرب از حدود توصیهشده

زائد~ مناطق صنعتی> زمینهای کشاورزی ~

توسط سازمان بهداشت و ایمنی شغلی متجاوز است

زمینهای جنگلی> مناطق حافظتشده منبع آب.

( ) 30که همسو با مطالعه حاضر و لزوم توجه به

نتایج این مطالعه نیز نیاز به توسعه استراتژیهای

سیستمهای صنعتی کنترل غبار و ذرات آیروسل

پیشگیری از آلودگی و کاستن از آلودگی فلز سنگین

جهت اجتناب از تنفس هوای آلوده را تأکید مینماید.

را برای مناطق دستخوش فعالیتهای شدید صنعتی و

در مطالعه حاضر جهت سنجش آلودگی ذرات غبار

شهری نشان میدهد ( )32که لزوم تأمل در این مسئله
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شهر هایی در کشور نیجریه انجام شده بود در رابطه

کف صنایع از شاخصهای پرکاربرد و قابلاعتمادی

مرتضی صبوحی و همکاران

غبار در کارگاههای مکانیکی

گردید .پژوهشی که توسط دستگشاده و همکاران

محیطی دارد ( )37که همسو با این مطالعه است.

انجام شد ،مقادیر فاکتور آلودگی را برای میانگین

تحلیل شرایط آلودگی خاک در محوطه پارک خودرو

غلظت عناصر در جادههای کرج برای عناصر منگنز،

و کارگاههای مکانیکی شهر شاشمن کشور اتیوپی با

کروم و نیکل آلودگی کم تا متوسط و عناصر مس،

تأکید بر مدیریت پسماند خطرناک در مطالعهای

روی و سرب آلودگی زیاد تا بسیار زیاد نشان داد

صورت گرفت و یافتهها نشان داد که شاخصهای

( .)33این نتیجه نیز همسو با مطالعه حاضر است و

آلودگی برخی فلزات سنگین همچون سرب ،کروم،

نشاندهنده این مسئله است که خطرهای بهداشتی و

نیکل ،کادمیوم و کبالت باالتر از استانداردهای جهانی

سالمتی تماس ،استنشاق و بلع احتمالی ذرات ریز این

است ( .)32محققین در این مطالعه به لزوم عمل

غبارها در این کارگاهها بهشدت زیاد است و مطالعات

پاکسازی ضروری جهت احیاء اشاره نمودند که در

تفصیلی بیشتری در مورد آثار و خطرات ناشی از این

مطالعه حاضر نیز به پیشنهاد چنین عملی در قالب

موضوع در صنایع موردنیاز است .همچنان که منبع

پایش منظم محیط کارگاهی تأکید میگردد .آلودگی

انسانی و طبیعی آلودگی فلزات سنگین در نمونههای

فلزات سنگین در خاکهای مجاور صنایع فوالد

خاک یک مجموعه صنعتی به صورت موردی در شهر

کرمان در قالب ارزیابی غنای فلزی و درجه آلودگی

اهواز و به طور مشابه در شنیانگ چین مورد بررسی

در مطالعهای بررسی شد .یافتههای محققین نشان داد

قرار گرفت و نتایج حاکی از نقش صنایع در

که غلظت سرب و کادمیوم بیشتر تحت تأثیر

آلودگیهای خاک به عناصر سنگین بود (.)34،35

مجتمع های فوالد بوده و غلظت سایر عناصر تحت

الزم به ذکر است رهاسازی فلزات طی عملیاتهای

تأثیر منابع طبیعی و انسانی است ( )39که یافتههای

مختلف مکانیکی همچون نشت مایعات از اجزای

مطالعات حاضر نیز همسو با نتایج این پژوهش است.

لباس ،روغنهای موتور و خوردگی فلزات به میزان

این ارزیابی راهکارها و پیشنهادهای مناسبی را جهت

زیادی در آلودگی خاک سهیم است .سرب ،کادمیوم،

مدیریت جامع آالیندهها فراهم مینماید .به طوریکه

مس و روی آالیندههای فلزی عمده کارگاههای

پیشنهاد میشود صنایع مکانیکی در مناطق مسکونی

مکانیکی شناخته شدهاند که از احتراق سوخت،

مستقر نشوند و انتقال صنایع مکانیکی به حاشیه شهر

فرسایش الستیکها ،نشت روغنها و خوردگی

و مکانیابی صحیح و ملزم نمودن این صنایع به

باتریها و قطعات فلزی همچون رادیاتورها رهاسازی

داشتن طرحهای محیطزیستی صورت گیرد .همچنین

شدهاند ( .)36نتایج مطالعه حاضر نیز همسو و

جهت جلوگیری از تجمع گرد و غبار و تهدید

تأییدکننده این مسئله میباشد.

سالمت شاغلین این کارگاهها بهسازی کف

همچنین ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاکهای

کارگاههای مکانیکی ضروری میباشد.

اطراف برخی کارگاههای مکانیکی در  Oyoدر
جنوب غربی نیجریه با شاخصهای آلودگی نیز نشان

نتیجهگیری

داد که دو عنصر سرب و روی فلزات اصلی ایجاد

نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از

کننده آلودگی هستند و سطوح باالی آلودگی با این

آلودگی

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 7شماره  / 1بهار 1937

شاخصهای

آلودگی تجمعی،

درجه
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در پژوهش حاضر نیز براساس نتایج حاصل تأکید

دو عنصر در این کارگاهها اثرات محتمل بهداشتی و
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مرتضی صبوحی و همکاران

غبار در کارگاههای مکانیکی

مطالعات آینده سنجش سایر آلودگیهای ناشی از هر

اصالحشده و خطر بالقوه زیستمحیطی میتواند

،یک از فعالیتهای صنعتی و کارگاهی در منابع آب

ارزیابی قابل قبولی از وضعیت احتمالی آلودگی ذرات

. هوا و محیط بیرونی انجام شود،خاک

 نتایج.غبار کف صنایع به فلزات را ارائه نماید
شاخص شدت آلودگی محاسبهشده در این مطالعه

تشكر و قدردانی

 سرب و،باالترین شدت آلودگی را به عناصر کادمیوم

این مقاله حاصل فعالیت پژوهشی حاصل از پایاننامه

 نتایج سنجش غلظت فلزات.مس نسبت داده است

 است1392 در مقطع کارشناسی ارشد مصوب سال

،سنگین در ذرات غبار کف با شاخصهای یاد شده

.که با حمایت دانشگاه یزد اجرا شده است

لزوم ارزیابی جامع آالیندگی سایر صنایع مزاحم در
 لـذا توصـیه میشود در،کل کشور را نـشان مـیدهد
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Assessment of Heavy Metal Pollution in Floor Dust of Yazd Mechanical
Workplaces

Morteza Saboohi1, Hamid Reza Azimzadeh2, Farhad Nejadkoorki2,
Mohammad Saleh Ali-Taleshi3

Abstract
Background: Workplaces have increased the risk of environmental pollutions. The aim of
this study was to evaluate heavy metal pollution in the floor dust of mechanical workplaces in
Yazd city.
Methods: This cross-sectional analytic study was conducted in 2014. Through stratified
random sampling, 30 mechanical workplaces in Yazd, Iran were selected. After sampling, the
concentration of heavy metals in samples was measured by atomic absorption spectrometry
(AAS). The potential environmental risk index (RI), integrated pollution index (IPI),
contamination factor (Cf), the modified degree of Contamination (mCd) and Pearson
correlation coefficient in SPSS v.23 were used for data analyses.
Results: The trend of concentration of heavy metals in the floor dust particles of mechanical
workplaces was Fe>Zn>Cu>Pb>Mn>Cr>Cd. Hence, mean concentration of Fe in the samples
was 27095 mg kg-1 and that of Cd was 31 mg kg-1. According to Pearson correlation test, Mn
had a significant correlation with Cr, Fe, and Cu at the 0.01 significance level. Also, RI
showed that Yazd mechanical workplaces have a considerable degree of risk.
Conclusion: The results showed very high levels of pollution by cadmium, lead and copper in
mechanical workshops that can be due to the interaction of heavy metals in workplace scraps
with dust from man-made origin.
Keywords: Mechanical work places, Heavy metals, Assessment, Environmental potential risk
indices, Yazd
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