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  ايران
. هاي آزبست سيمان استبيشترين مصرف آزبست در ايران در صنعت ساختمان و توليد ورقه

هاي  آزبست سيمان است كه در انتقال آب و فاضالب كاربرد دارند و دومين مصرف در توليد لوله
سومين . دهندهاي آزبست تشكيل ميين گونه لولهرساني را اكليومتر از شبكه آب 5000حدود 

مورد مصرف آزبست در ايران در توليد لنت ترمز و كالچ است و بخش كوچكي از آزبست 
اولين . مصرفي در ايران را لباسهاي عايق، مواد عايق حرارتي و واشرهاي نسوز تشكيل مي دهند

گردد كه آلمانها از اين ماده در ميزشواهد مصرف آزبست در ايران به قبل از جنگ دوم جهاني با
توليد محصوالت آزبست سيمان در ايران به سال . هاي راه آهن استفاده كردندساختمان ايستگاه

- هاي موجاي در تهران آغاز بكار كرد و مهمترين محصول آن ورقهگردد كه كارخانهباز مي 1958

داشت از اين نام براي محصول خود استفاده  نام "ايرانيت"اين كارخانه كه . دار آزبست سيمان بود
اين نامگذاري تا آنجا . كرد و ورقه هاي آزبست موج دار از آن پس در ايران، ايرانيت نام گرفت

هاي موج دار حتي نوع پالستيكي آن به همين نام پيش رفت كه پس از آن تمامي اشكال ورقه
  .شوندشناخته مي

تاكنون حدودا  1960واردات آزبست ايران از دهه  دهد كهاطالعات بدست آمده نشان مي
تن آزبست خام وارد كشور  60000تا  55000در حال حاضر ساليانه بين .  چهار برابر شده است

برزيل ، قزاقستان و كانادا . شود كه بيش از نيمي از اين مقدار از كشور روسيه تامين شده استمي
  .ديگر تامين كنندگان آزبست ايران هستند

يك معدن توليد آزبست در نواحي . هايي از زمان آزبست نيز توليد كرده استايران در برهه
كه به كار خود خاتمه  2003شروع به كار كرده و تا سال  1974شرق ايران وجود دارد كه از سال 

  .تن آزبست توليد كرده است 3000داده است ساليانه حدود 
كارخانه و كارگاه در ايران به محصوالت آزبست  50آزبست به عنوان ماده اوليه در بيش از 

اند كه سيمان در ايران فعال بودهـ  كارخانه توليد آزبست 10-15طي ساليان گذشته . شودتبديل مي
تعداد كارگراني كه در . كنندتن محصوالت حاوي آزبست توليد مي 500000درحال حاضر حدود 

كارخانه و  30حدود . شوندنفر تخمين زده مي 5000اند بالغ بر اين كارخانجات فعاليت كرده
تن محصول  20000كنند كه ساليانه حدود نيز در ايران فعاليت مي چكارگاه توليد لنت ترمز و كال
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-اندازه. نفر در اين صنعت مشغول بكار هستند 3000شود كه حدود زده ميو تخمين كنندتوليد مي

ات و كارگاهها انجام شده نشانگر اين است كه سطح هايي كه در برخي از اين كارخانجگيري
عدم توجه به نكات . آزبست در هواي كارخانه در برخي قسمتها چندين برابر حد مجاز است

اي و عدم نظارت كافي موجب شده است كه غبار آزبست همراه لباس كارگران به بهداشت حرفه
  .دهدر قرار ميهاي آنان را نيز در معرض خطمنزل برده شده و خانواده

ميليونها نفر در شهرهاي بزرگ در . آزبست بعنوان يك آالينده محيطي نيزدر ايران اهميت دارد
گيري غلظت آزبست در هواي براي اندازه 2007اي كه در سال مطالعه. معرض اين ماده قرار دارند
توجه  با. است f/ml 1/0-02/0دهد كه غلظت فيبر در برخي نقاط بين تهران انجام شده نشان مي

. تر شودرسد اين وضعيت در آينده نامطلوببه رشد جمعيت و افزايش تعداد خودروها به نظر مي
توان به از آن جمله مي. زيست وضع شده استالبته قوانيني در ايران براي حفظ محيط

ق وضع شده كه طب 2000زيست در سال دستورالعملي اشاره كرد كه توسط سازمان حفاظت محيط
سال مصرف آزبست را قطع  7كننده آزبست فرصت داده شده تا ظرف مدت آن به صنايع مصرف

البته با وجود اينكه مهلت تعيين . كرده و از مواد ديگر بجاي آزبست در توليدات خود استفاده كنند
- كننده آزبست اقدام جدي در اين خصوص انجام ندادهيك از صنايع مصرف يافته هيچ شده پايان

كند كه احداث هر واحد صنعتي كه از آزبست در توليدات همچنين اين دستورالعمل تاكيد مي. ندا
  .خود استفاده كنند ممنوع است

مطابق قانون كار جمهوري اسالمي ايران معاينات ساليانه كارگران اجباري است اگر چه بنظر 
عمدتا شامل كارگراني است شود كه رسد اين معاينات براي درصد كمي از كارگران انجام ميمي

با توجه به عدم آشنايي پزشكان با مقوله طب كار و . كه در صنايع بزرگ مشغول به كار هستند
  .رسد در كيفيت معاينات انجام شده نيز بايد تامل كردسالمت شغلي بنظر مي

هاي شغلي گزارش شده بسيار كمتر از ميزان همين موضوع موجب شده كه تعداد بيماري
را بعنوان حد  f/ml2/0وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي  1998در سال . ي آن باشدواقع

  .مجاز كشوري براي مواجهه با آزبست تعريف كرده است
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هاي هوا در محيطهاي كاري تاكيد دارد ولي با گيري آاليندهاگرچه وزارت بهداشت بر اندازه
ريزي صنايع كوچك نيز عدم وجود برنامهدر . گيردضعف نظارت اين امر به خوبي انجام نمي

  .نظارت و معاينات ادواري موجب در معرض گرفتن كارگران اين بخش شده است
اند به كنوانسيون روتردام پيوسته است كه كشورهاي عضو آن تعهد كرده 1993ايران در سال 

ايمني  نقل و مصرف برخي از مواد شيميايي خطرناك اقداماتوتا در خصوص تجارت و حمل
  .كنوانسيون هستنداينشيمياييموادتمامي انواع آزبست به جز كريزوتايل جزوالبتهدهندانجامراخاصي

هاي آغاز بكار كرده است برمبناي گزارش 2002سيستم ثبت سرطان ايران كه در سال 
%  80-90شود كه پوششي در حدود كند و تخمين زده مياتولوژي اطالعات خود را دريافت ميپ

 .گزارش كرده است 1مورد مزوتليوما  55، 2005اين سيستم در سال . در سطح كشور داشته باشد
اگرچه . در اين سال گزارش شده است) 2آدنوكارسينوم( مورد سرطان ريه  1764همچنين 

اطالعات دقيقي از شغل اين افراد در دست نيست ولي ارتباط قوي بين مواجهه با آزبست و 
  .كندفرضيه را كه اين افراد قربانيان مواجهه با آزبست هستند به شدت مطرح مي مزوتليوما اين

 3اطالعات در خصوص ساير بيماريهاي ناشي از آزبست مانند آزبستوز و بيماريهاي پلور
اي كه طبق آمار وزارت بهداشت طي به گونه. از حد انتظار است دور ناشي از آزبست نيز ناقص و

مورد آزبستوز در كشور گزارش و ثبت شده  10و  230،  144به ترتيب  2006تا  2004سالهاي 
با توجه به تعداد زياد . آماري از بيماري پلور ناشي از مواجهه با آزبست در دست نيست. است

و غلظت باالي آزبست در محيطهاي كاري آمار فوق بسيار  كارگراني كه با آزبست مواجهه دارند
  .برانگيز استتامل

 

                                                 
1- Mesothelioma 
2- Adeno Carcinoma 
3- Plura 


