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  چين
رشد اقتصادي و صنعتي شدن سريع، عطش كنترل ناشدني براي  جمهوري خلق چين در

هاي اخير در بين پنج كشور توليد كننده اصلي اگرچه اين كشور در دهه. آزبست ايجاد كرده است
 .]11[ ولي توليد داخلي نتوانسته نيازهاي اين كشور را برآورده كند ]10[ آزبست قرارداشته است

 2003تن در سال  145425به  1990تن در  1083ساله از  13واردات آزبست چين طي يك دوره 
. باشدمي ]12[ درصد اين واردات از كشور روسيه 82برابر شده است كه  150 رسيده يعني تقريباً

كننده آزبست در جهان است و مصرف بزرگترين مصرف ]13[ تن 537000چين با مصرف ساليانه 
قسمت اعظم . درصد افزايش داشته است 40حدود  2004تا  2000آزبست اين كشور بين سالهاي 

شود و بقيه آن در ساخت لنت ترمز و كالچ، سيمان مصرف مي –آزبست در صنعت آزبست 
  .رودكاري به كار مينساجي آزبست و محصوالت عايق

نفر  24000نفر در محيط كارشان با آزبست مواجهه دارند كه از اين تعداد  100000در چين 
مشغول ) كننده آزبستآوريشركت جمع 102دولتي و بقيه در بخش 17نفر در  15900( در معادن

 1جدول . كنندكارخانه آزبست فعاليت مي 1200نفر هم دربيش از  46000كار هستند و حدود 
را با توجه به  1996كريزوتايل در چين در سال كنندگان كارخانه از بزرگترين مصرف 10ليست 

  . ]14[ دهدنشان مي 2002در سال  4نو پ 3، ليو2، زانگ1فنگتوسط دكتر اطالعات ارائه شده 
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Table 1: Top Ten Asbestos Product Factories in China 
Production 

Capacity(t/yr) 
No.Workers Location Name of Factory 

8000 1010 Hangzhou Hangchen Friction Materials 

6000 * Heilongjiang Liuhe Asbestos Products 

6000 * Changchun Changchun Asbestos Products 

5000 * Beijing Beijing Brake Sealing Materials 

4000 * Nanjing Nanjing Friction Materials 

4000 2000 Wuhan Hubei Friction Sealing Materials 

3000 1413 Chongging Chongging Asbestos Products 

3000 0 Qingdao Qingdao Asbestos Products 

3000 1200 Liaoning Shenyang Friction Materials 

3000 * Shanghai Shanghai Asbestos Products 

*not known 
  

  .برخي از كارخانه هاي آزبست در نواحي پرجمعيت قراردارند
. هاي كوچك بدتر از كارخانجات بزرگ استبعنوان يك قاعده عمومي شرايط در كارگاه

سرمايه و نيروي انساني محدودي دارند، : كارگاههاي كوچك معموال داراي اين شرايط هستند
 ع و كارگران آگاهي كمتري از اصولسطح آموزش و اجراي قوانين ضعيف است، صاحبان صناي

هاي كوچك با احتمال بيشتري در معرض كارگران در اين كارگاه. دارند ايمني و شغلي سالمت
اغلب موارد اين كارگران دسترسي  در. غبار هستند و وسايل حفاظتي الزم را در اختيار ندارند

 . ]15[ كمتري به خدمات بهداشتي و سالمت شغلي دارند

اند كه در صنايع كوچك چين چاپ شده محققان نوشته 2000اي كه در سال قالهم در
عدم تمايل . در مناطق روستايي اشكاالت جدي در مباحث سالمت شغلي وجود دارد خصوصاً
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توجهي به قوانين مرتبط با ايمني و سالمت به كارفرما به مشاركت كارگران در مباحث ايمني و بي
  .صنايع گزارش شده استعنوان مشكالت ديگر اين 

درصد آنها تشكيالتي  7/8واحد صنعتي كه مورد مطالعه قرار گرفتند فقط  29246از بين 
واحد صنعتي كه شرايط كاري خطرناك  1780در اين مطالعه از . مرتبط با سالمت شغلي داشتند

مطالعه تعداد همچنين در اين . كردنددرصد به نوعي از وسايل تهويه استفاده مي42داشتند تنها 
درصد موارد كارفرمايان  60در . بسيار كمي از واحدهاي صنعتي كلينيك سالمت كاركنان داشتند

درصد از واحدهاي  11كردند و  در اي براي بيمه سالمتي كاركنان پرداخت نميگونه هزينههيچ
تنها . كردندهاي شغلي دريافت نميصنعتي كارگران هيچ نوع غرامتي بابت صدمات و بيماري

هاي پزشكي پرسنل خود را تقبل كرده بودند و بابت درصد بسيار اندكي از كارفرمايان تمامي هزينه
  . ]16[ پرداختندبيماريها و صدمات شغلي به آنان غرامت تعيين شده را مي

كردند ميزان مطابقت شرايط كاري با كارگاه مورد مطالعه كه از آزبست استفاده مي 12در 
صفر درصد بود به عبارت ديگر هيچكدام از اين   ي چين در مورد كار با آزبستاستانداردها

-حتي در صنايع دولتي مصرف. كردندها چارچوب قانوني را براي كاركنان خود رعايت نميكارگاه

غلظت آزبست در زمان توليد محصوالت حاوي آن  به حد  كننده آزبست در نواحي شهري،
هايي ماشين و مكان در صنايع نساجي آزبست، ساخت لنت ترمزاين موضوع . رسدخطرناكي مي

  . ]17[ شود بارزتر استكه فيبر آزبست حمل مي
تر سطوح باالي آزبست در هواي تنفسي امري در معادن كريزوتايل خصوصا معادن قديمي

و غلظت آزبست  ]18[ در مشاغل كوچك هم وضع به همين منوال است. طبيعي و معمولي است
تعداد زيادي معادن كوچك آزبست در . گرم در مترمكعب برسدميلي 150تا  50است به ممكن 

بصورت سنتي اولين مراحل . بار استنواحي روستايي وجود دارد كه وضعيت در آنها اسف
 1995سال  در. ]19[ شودفرآوري برروي فيبرهاي آزبست توسط افراد عادي و در خانه انجام مي

يكا در خصوص استخراج و فرآوري آزبست در يك  كمپ زندان به نام گزارشي توسط كمرگ آمر
ساعت و بدون  15منتشر و در آن فاش گرديد كه زندانيان روزانه   ١در ايالت سي چوان ١كانگ

  .كردندهيچگونه وسايل حفاظت فردي با آزبست كار مي
                                                 

1 - XinKang 
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با اين وجود تر است ولي تر كه سيستم تهويه دارند غلظت آزبست كمدر معادن پيشرفته
. شودگيرند مشاهده ميجاهايي كه فيبرهاي آزبست مورد فرآوري قرار مي باالي آزبست در سطوح

هاي سالمت شغلي و آنچه كه در عمل اتفاق همچنين بايد به خاطر داشت كه در چين بين تئوري
ي يه معناي و وجود استانداردهاي حدود مجاز مواجهه شغل ]20[ افتد تفاوت زيادي وجود داردمي

كه ميزان بروز برخي از انواع حالي در. عدم مواجهه كارگران در معادن يا كارخانجات نيست
حال كاهش است، در نواحي روستايي كه مواد  هاي تنفسي شغلي در نواحي شهري دربيماري

خدمات سالمت شغلي و پزشكي وجود ندارد و يا ناكافي است  شوند ومضر بخوبي كنترل نمي
  .يزان در حال افزايش استاين م

سرطان مرتبط با آزبست و مزوتليوماي ناشي از  1990عليرغم اينكه در چين از سال 
مواجهات شغلي بعنوان بيماري ريوي شغلي پذيرفته شده ولي اطالعات بسيار محدودي در اين 

بوده  ندهمورد آن كش 923مورد آزبستوز كه  7907فقط  2003تا پايان سال  .دسترس است زمينه در
مطالعات . شونددرصد موارد پنوموكونيوزها را شامل مي 1ها تنها است كه اينثبت شده

درصد از كارگران در  15دهند كه بيش از نيمي از بيماران آزبستوز و حدود اپيدميولوژيك نشان مي
هه با عليرغم مطالعاتي كه در خصوص ارتباط بين مواج. قرار داشتند ٢معرض خطر پالكهاي پلور

  .چين بخوبي مشخص نشده است آزبست و سرطان ريه انجام شده بار شغلي سرطان ريه در
كردند كارخانه آزبست كار مي 8كارگر كه در  5893اي در خصوص علت مرگ در مطالعه

نساجي و مواد ساختماني ها از كريزوتايل براي ساخت محصوالت مشخص شد كه در اين كارخانه
مشاهده شده ) مورد كانسر ريه 67(مورد كانسر  183مرگ تعداد  496از بين . تشده اساستفاده مي

براي  (p < 0 0.1) 2/4استاندارد شده 3 و  ريسك نسبي  (p<0 0.1) 3/5كه بيانگر ريسك نسبي 
افزايي بين سيگار كشيدن و سرطان ريه نيز مشاهده هم در اين مطالعات يك اثر. سرطان ريه بود

سك ايجاد سرطان ريه در اثر مواجهه با آزبست دو برابر ريسك ايجاد آن براثر شده است اگرچه ري
همچنين مطالعه ديگري مرگ و مير بيشتر از حد مورد انتظار در كارگران زن . سيگار كشيدن است

 88/0مورد مشاهده در مقابل  6( .غيرسيگاري كه با كريزوتايل مواجهه داشتند را نشان داده است
                                                                                                                                 

1 - Sichuan 
2- Pleural plaques 
3 - Relative Risk 
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 6/6اخيرا نيز در يك مطالعه كوهورت با روشهاي آناليز تخصصي ميزان ريسك نسبي ) مورد انتظار
براي تمامي انواع سرطانها در گروهي از كارگران كه فقط با كريزوتايل  3/4براي سرطان ريه و 

  .مواجهه داشتند بدست آمده است
  1كيشهر سي كارگر زن بافنده دستي آزبست در صنايع نساجي آزبست در 5681اي در مطالعه

زن به علت  144.برابر گروه شاهد بود  88/3مشخص كرد كه ميزان مرگ بر اثر سرطان ريه 
نكته  .مرگ بعلت سرطان ريه بود 74تومورهاي بدخيم جان خود را از دست دادند كه ازاين ميان 

عه بر روي يك مطال .]21[ قابل ذكر اين است كه اين افراد تنها با آزبست كريزوتايل تماس داشتند
مير آنها براثر ابتال به انواع سرطانها خصوصا  و كارگر معدن آزبست نشان داد كه مرگ 1472
  .مير كارگران معادن ذغال بود و ريه باالتر از مرگ سرطان

 6200كارگر صنايع آزبست و  10000از بين حدود  2002در يك مطالعه كوهورت تا سال 
و همكاران  2دكتر فن لو. د آزبستوز مشاهده و گزارش شده استمور 4كارگر معادن آزبست تنها 

تا  1992در طي سالهاي  3ليونينگاز ايالت گزارش كردند كه مرگ به علت مزوتليوما در سه شهر 
تا  1998هزار نفر بوده است و ميزان بروز اين بيماري در سالهاي  درصد 7/3تا  5/1بين  2000
يك مطالعه ملي نشان داد كه مرگ ومير  .هزار نفر بوده است صددر  4/8تا  7/4ميالدي بين  2000

 2/1و  6/1شهر بزرگ به ترتيب برابر با  5در  1992تا  1988ناشي از مزوتليوما در فاصله سالهاي 
براساس اطالعات . هزار نفر بوده است در صد 1/3مساوي   ٤هزار نفر و  موربيديتي در صد

مورد  1500حدودا  1990مرگ ساليانه براثر آزبست در سال  باشد ميزانمحدودي كه در دست مي
بوده است البته به علت نقص در تشخيص و سيستم ثبت سرطان در چين احتماال اين تعداد كمتر 

  .از ميزان واقعي است
حكومت چين مطالعاتي در خصوص جايگزيني موادي بجز آزبست در صنعت  1980در دهه 

هاي جديد و دولت  استفاده از تكنولوژي .واد عايق انجام داده استسيمان و لنت ترمز و كالچ و م
كند كه اين امر موجب ها را تشويق ميخطرتر در همه زمينهنوآوري در جهت جايگزيني مواد بي

                                                 
1 - Cixi 
2 - Dr.Fen.Liu 
3 - Liaoning 
4 - Morbidity 
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كشها، آبكاري و كننده از آرسنيك، جيوه، سرب و روي، توليد آفتشده تا برخي صنايع استفاده
صادرات و واردات كروسيدواليت ممنوع  1994از سال . توقف كنندصنعت نفت فعاليت خود را م

استفاده از آن در مواد  2001استخراج كروسيدواليت  و در سال  2001همچنين در سال . شد
  .ساختماني ممنوع شد

استفاده از همه انواع آزبست در توليد لنت ترمز و كالچ براي صنايع  2003از اكتبر 
براي بهبود سالمت شغلي و ايمني ارائه شده  2002سال  قوانيني كه در .خودروسازي ممنوع گرديد

  :شامل موارد زير است
  قانون ملي پيشگيري و كنترل بيماريهاي شغلي

 قانون توليد ايمن

 قانون ارتقاء شرايط كاري

 )ويرايش سوم( آوريها و تواناييهاي توليدفن

ا نظارت و بازرسي وجود ندارد و علت رسد همه اين قوانين اجرا شوند زيرالبته به نظر نمي
اصلي آن كم بودن تعداد پرسنل، ضعف تكنولوژيك و كارهاي غيرقانوني گسترده در اين زمينه 

  .است


