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Abstract
One of the most important environmental issues in Tehran is air
pollution. Alongside classic pollutants, toxins are also challenges
facing Tehran. In this work the concentration of asbestos in terms
of its temporal and spatial distribution has been studied. The use of
asbestos in brake and power transmission systems of vehicles and
the increase in the number of cars in the city, has led the authors to
measure the concentration and dispersion of asbestos fibres in
recent years. Accordingly, airborne asbestos fibre concentrations
in the urban environment of Tehran were evaluated between
September 2012 and September 2013. The airborne fibre
concentrations of 200 air samples collected from 50 different sites
in five areas of Tehran were analyzed with phase-contrast optical
microscopy (PCM) and scanning electron microscopy (SEM).
There were significant differences in the asbestos fibre
concentrations between areas and seasons. Since there is no global
standard relating to asbestos we had to compare the results against
both the World Health Organization and environmental agency
standards in the US and Europe, leading to a standard of 5×10−5
PCM f/ml. To evaluate the seasonal variations in fibre
concentrations, we collected air samples at the same sites in each
of the four seasons. The samples were collected on membrane
filters (Millipore type AA; pore size 0.8 μm; diameter 47 mm;
Millipore, Bedford, MA) using an open face filter holder (model
FP050/2; Schleicher and Schull, Dassel, Germany). Sampling was
performed at a flow rate of 10 l/min using a suction pump (SKC,
English); sampling times ranged from 8 to 12. The highest
geometric mean concentration of asbestos was found in traffic
areas and in winter measuring 9×10−3 PCM f/ml. and the mean of
highest sampling concentration within a year was found in traffic
areas which is 45×10−3 PCM f/ml. We conclude that the high
volume of traffic, industrial consumption of asbestos, and
geographical and climatic conditions are responsible for the high
airborne asbestos levels in non-occupational environments in
Tehran.

چکيده
امروزه شهر تهران به واسطه ترافیک و استفاده غیرضروری از خودروهای
 عالوه بر انتشاار.شخصی به یکی از شهرهای آلوده دنیا تبدیل شده است
 وجاود الیااآ آزبساتی نیا در،بسیاری از گازهای آالینده و ذرات معلق
 در این تحقیق اندازهگیاری غلتات.هوای شهر تهران دور از ذهن نیست
) در ماههای مختلف و نقاط معینای در1331-32( آزبست طی یک سال
 نموناه در222  در این مدت غلتات آزبسات در.شهر تهران انجام شد
 اداری و-  تجاااری، ایسااتگاه ساانج در مناااطق مسااکونی02 حاادود
. مورد تحلیال رارار گرفات، ماه و منطقه، فصل،ترافیکی با توجه به سال
 آنالی و تعیین می ان غلتت آزبست مطابق با روش ناایوش،نمونهبرداری
 دستگاه پمپهای0  از، بر این اساس برای جمعآوری نمونهها.انجام شد
 سااعت در12  تا8  لیتر بر دریقه استفاده شد و در مدت9 فردی با دبی
- میلایمتار جماع20  نمونهها بر روی فیلترهای غشایی با رطر،طی روز
 نمونهها پس از آمادهسازی در آزمایشگاه معتمد آزبسات باا.آوری گردید
.استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست و پاوالری ان تعیاین مقادار شادند
 با نتایج ارایه شاده از،نتایج حاصل از میانگین غلتت آزبست در نمونهها
 فیبار0 × 12-0 (1338 سوی سازمان جهانی بهداشت در آمریکا در سال
برمیلیلیتر به عنوان اساتاندارد) مقایساه شاد و در نهایات نتاایج طباق
 نتایج این.مقایسه های آماری و با استفاده از نرم اف ارسرفر تحلیل گردید
 فیبار در2/223( تحقیق نشان داد که بیشترین میا ان غلتات آزبسات
 میاانگین غلتات ایان الیااآ.میلیلیتر) در فصل زمستان مشاهده شاد
 فیبر در میلی لیتر )در ماه اسفند از سایر ماههای انادازهگیاری2/2290(
 این در حالی است که غلتت ایان آالیناده در شاهرهای.شده بیشتر بود
 بررسای نتاایج حاصاله. فیبر در میلیلیتر میباشد2/22220 نسبتا پاک
بیانگر بیشترین غلتت الیاآ آزبست در ماههای پایاانی ساال و درمعاابر
.ترافیکی میباشد
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الیاآ آزبست در مناطق مسکونی...

 -1مقدمه
به کانیهایی که دارای بافت الیافی طبیعی با استحکام
و توانایی کششی و مقاومت حرارتای بااال هساتند اصاطالحا
آزبست گفته میشاود [ .]1آزبساتهاا باه دو گاروه تقسای
میشوند :خانواده سارپانتینهاا کاه کاانی مها ایان گاروه
کری وتایال اسات و دوم خاانواده آمفیباول کاه پانج کاانی
آنتوفیلیت ،کروسیدولیت ،اکتینولیت و آموسیت میباشد[.]2
اسااتفاده از آزبساات از دهااه  1332ماایالدی در برخاای از
کشورهای آسیایی مورد توجه وارع شد .اما مصرآ آزبست به
ویژه در صنعت خودرو (کالچ و لنت ترما ) مرباوط باه دهاه
 1392میالدی است .کری وتایل مه ترین نوع آزبسات ماورد
استفاده در صانعت ترما و کاالچ خودروهاا باوده و میا ان
مصرآ آن در ایران ،باین  30الای  50درصاد تعیاین شاده
است .درخودروها هنگام ترما و باه کاارگیری بای از حاد
کالچ در سرباالییها و ترافیک های سنگین ،مقدار زیاادی از
ایان الیااآ در هااوا منتشار مایشااوند [ .]3در میاان الیاااآ
آمفیبول نوع ترموالیت بیشتر مشاهده شده و این نوع لیف با
توجه به اندازه ،ابعاد و نوع ،صدمات بیشتری را مایتواناد باه
بافت ریه انسان وارد سازد .کری وتایل یا آزبسات تجااری باه
طور تدریجی بر بافت ریه اثر میگاذارد ،درحاالی کاه الیااآ
آمفیبول مقاومتر بوده و مدت زمان بیشتری را در نسوج ریاه
ها باری مای مانناد .شاواهد تجربای نیا سامیت و خاوا
سرطانزایی آمفیبول ها را تایید نموده است .کری وتایال باه
سادگی به الیاآ بسیار ظریف ابریشمی ،رابل تفکیاک اسات.
بی از  30درصد مصرآ آزبستها به کری وتایلها اختصا
دارد .بدون شک مطالعات در سالهای اخیر نشاان از مثبات
بودن رابطاه استنشاا الیااآ آزبسات و باروز بیمااریهاای
آزبستوزیس ،سرطان ریه و م وتلیوماااا دارد.
اندازه ،شکل هندسی ،سطح الیاآ و نوع ترکیب
مهمی در می ان آسیب سلولی و
شیمیایی آن نق
بیماریزایی در ریهها دارد و خطرات ناشی از مواجهه با الیاآ
آزبست به صورت الیاآ و یا غبار سالهای متمادی مورد
بحث ررار گرفته است .به نقل از نایوش این ماده سرطانزا
در محیط کار باید به پایینتر حد خود رسیده و مقدار مجاز
آن در هوای تنفسی یا می ان مواجهه آن  2/1فیبر
برسانتیمتر مربع باشد .بی از  1/3فیبرها در گروه کمتر از
 12میکرون ررار داشته که پتانسیل نفوذ و دوام آنها را در
بافت دستگاه تنفسی تحکی میکند .ه چنین گ ارشات
مستندی مبنی بر نفوذ و گسترش فیبرهای آزبستی در
بافتهای مختلف تنفسی بدن انسان وجود داشته و بروز

بیماری م وتلمیا و سرطان را تایید میکند .نکته رابل توجه
این که ،مصرآ آزبست در بسیاری از کشورهای توسعه یافته
محدود و ممنوع شده است ،اما در کشورهای در حال توسعه
از جمله هند استفاده از این ماده معدنی به تدریج روبه
اف ای است [ .]1کشور ایران نی یکی از مصرآکنندگان
این ماده صنعتی آلوده کننده محیطزیست میباشد .سالیانه
222و 32ه ار نفر در جهان بر اثر بیماریهای ناشی از
آزبست جان خود را از دست میدهند.
تا به امروز مقاالت و تحقیقات متعددی در زمینه
تشخیص و تعیین غلتت الیاآ آزبست درمقیاس شغلی و
حرفهای به انجام شده است .متاسفانه تحقیقات گسترده و
جامعی در راستای تعیین غلتت و ارتباط الیاآ آزبست با
سالمت شهروندان در کشور ما صورت نگرفته است و تنها
میتوان به تعداد محدودی تحقیق در مقیاس شغلی اشاره
داشت .تنها مطالعاتی در خصو حضور الیاآ آزبست در
هوای تنفسی کارگران صنایع خودروسازی (لنت ترم و کالچ)
و ماموران راهنمایی و رانندگی و نی محصوالت آزبست
سیمانی انجام شده است[2و ،]3بهطوری که در سال 1388
میانگین غلتت آزبست در هوای تنفسی ماموران راهنمایی
شهر تهران 2/2239 ،فیبر در میلیلیتر اعالم گردید.
ه چنین براساس تحقیقات انجام شده توسط شرکت کنترل
کیفیت هوا در بازه زمانی  3ساله ،میانگین می ان غلتت این
الیاآ  2/2209فیبر در میلیلیتر بوده است[ .]1از آنجایی
که حضور الیاآ آزبست در هوای شهرها به ویژه تهران ب رگ
بر بسیاری از شهروندان و مسوولین و مدیران روشن است،
لذا سنج و ارزیابی مستمر غلتت آزبست و انجام مطالعات
و تحقیقات در این خصو در شهرهای آلوده نتیر تهران،
امری ضروری است .باعنایت به این که شهر تهران یکی از
شهرهای آلوده جهان به شمار میآید ،لذا بررسی و ارزیابی
آالیندههای هوا به ویژه آالیندههای خا نتیر آزبست در
این شهر از اهمیت به س ایی برخوردار میباشد.
 -2مواد و روشها
به منتور ارزیابی کمی و کیفی الیاآ آزبست در چند
منطقه تهران ،عملیات اجرایی با بازدید از محلهای
نمونهبرداری در سال  1332-31شروع گردید و در ماه های
فروردین و اردیبهشت ادامه یافت و در پایی  1331پس از دو
ماه نمونهبرداری آزمایشی ،اندازهگیریهای اصلی آغاز گردید.
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شکل  -1وضعیت استقرار ایستگاههای سنج

آلودگی هوا در شهر تهران []1

جدول -1مختصات جغرافیایی محل نمونهبرداری الیاآ آزبست در شهر تهران ()1331-32
محل نمونهبرداری

محل نمونهبرداری

مختصات جغرافيايی محل
استقرار پمپ نمونهبرداری

مختصات جغرافيايی محل
استقرار پمپ نمونهبرداری

شهر ری

X
038089

Y
3392122

1

انتهای هالل احمر-نواب

X
039008

Y
3399238

 9تیر-اسالمبولی

038802

3302895

25

2

انتهای حکی -رز

029222

3300121

29

اردسیه

093935

3351935

کردستان-ناحیه 9

030502

3303515

3

تجری -ردس

038822

3352521

28

9

ولنجک -ترافیکی

035322

3352003

23

092880

3303909

0

میدان پونک

032250

3309011

32

شیخ صفی

5

سه راه جمهوری

035005

3302253

31

شقاری -بیستون

035503

3303300

9

افریقا

038132

3303022

32

منطقه-2شهرک ذوالفقار

031395

3303159

8

جهان کودک

039982

3309199

33

ولنجک -منطقه 1

030308

3352882

3

مترو-عباس آباد

038519

3309285

39

سهروردی شمالی

033092

3309909

12

پل ستارخان

032052

3302352

30

منطقه-9شهرک حکیمیه

003898

3309935

11

میدان بهمن

035251

3390291

35

منطقه-9شهرک امید

098529

3309232

12

سعیدی -یافت آباد

031322

3395259

39

سعادت آباد -نوسازی

039200

3303888

13

آزادی  -نجارزاده

032339

3302592

38

گلبرگ

090081

3309199

19

اتوبان بسیج

099093

3398515

33

ستارخان-آلستوم

031811

3303202

10

پل سیدخندان

092958

3300999

92

شریف-طرشت

031533

3302309

15

ر وین -آذری

031852

3399989

91

آژانتین

039533

3309935

19

چمران-پارک وی

039599

3352899

92

منطقه , 15شهرک تختی

039938

3392801

18

شهر ری-افسریه

093099

3393353

93

منطقه -18شهرک صاحب

032293

3399525

13

کاشانی -منطقه 0

029999

3300120

99

شهرک سلیمانیه

092819

3395239

22

میدان هفت تیر-گمنام

038595

3302809

90

انتهای نواب -جوادیه

039921

3390552

21

بازار

039932

3398209

95

سیدجمال الدین

035599

3309329

22

تهراپارس -فرجام

098513

3309099

99

تهرانسر

023522

3393035

23

ژئوفی یک

039923

3309533

98

دروس

091233

3308995

29

المپیک -چشمه

023030

3305229

93

فاطمی

039005

3302233

20

فتح -مهرآباد جنوبی

032092

3398329

جهت تعیین غلتت و پراکندگی الیاآ آزبست در هوای شهر
تهران طی سالهای  1331و  1332در  02نقطه مختلف

مدت زمان هر نمونهبرداری بین  8تا  12ساعت بود و
ساعات اوج ترافیک و تردد خودروها مدنتر وارع شد .به
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شده ،ابتدا در محیط آزمایشگاه آمادهسازی شادند و آن گااه
برای تعیین غلتت الیااآ آزبسات باا روشهاای اساتاندارد،
میکروسااکوپ فازکنتراساات و پااوالری ان تعیااین مقاادار
گردیدند[ 9و  0و 5و .]9روش میکروسکوپ نوری با کنتراست
فازی یکی از سادهترین روشهاا بارای تعیاین غلتات الیااآ
آزبست است که به روش نایوش  ،9922سازمان ملی ایمنی و
بهداشت آمریکا معروآ است .در این روش نمونهها باا با رگ
نمایی  )92×12( 922مورد مطالعه رارار گرفتاه و نتاایج بار
حسب تعداد فیبر بر میلیلیتر هوا ارایه میگردد .هر ذرهای با
طول  0میکرومتر یا ب رگتر و نسبت طول به رطر ب رگتر از 3
به  ،1به عنوان یک فیبار محساوب مایشاود .در واراع تنهاا
فیبرهایی با نسبت ابعادی  1:3شمارش شاده و جا و الیااآ
آزبست به شمار میآیناد .نموناهبارداری آزبسات بار اسااس
ضوابط ،رهنمودها و استانداردهایی نتیر اروپا و با اساتفاده از
روش نایوش  9922انجام شده است [.]8

شهری و در مناطق 22گانه شهر تهران (مطابق با شکل )1
نتیر شهرکها و مناطق مسکونی ( 19ایستگاه) ،اماکن
تجاری ( 13ایستگاه) ،حاشیه ب رگراهها و معابر ترافیکی (13
ایستگاه) به همراه یک ایستگاه شاهد( ،نواحی شهرداریها و
محل ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا) نمونهبرداری
هوا انجام شد .نقاطی نی در حومه شهر به عنوان مناطق
پاک مورد ارزیابی ررارگرفت.
در جاادول شااماره ( )1مختصااات جغرافیااایی نقاااط
استقرار پمپهای نمونهبارداری کاه توساط دساتگاه تعیاین
مختصات جغرافیایی تعیین گردید ،ارایه شده است کاه ایان
امر جهت تشخیص دریق محل نمونهبرداری و سهولت تولیاد
نقشههای پراکندگی به وسایله نارم افا ارهاای مادلساازی
صورت گرفت.
عملیات نمونهبرداری مطابق با برنامهری ی باه ترتیاب
زیر انجام گردید :با توجه به محدودیت استفاده از بر شهری
و نمونهبرداری بلند مدت باالی  12ساعت ،محلهاای ماورد
نتر تعیین و پراکنادگی آنهاا در محادودههاای شاهرداری
مشخص گردیدند .ربل از نمونهبارداری پماپ بایاد کاالیبره
میشد .کاست نمونهبرداری و محل اتصااالت ،ال اماا باا ناوار
تفلونی بسته شد و سر کاست رو به پایین ررار گرفت .حدارل
دو نمونه شاهد میدانی یا  %12کل نمونهها برای هر مجموعه
باید در نتر گرفته میشد .نمونهبارداری باا دبای  9لیتار بار
دریقه صورت گرفته و جهت فراه ساختن دانسایته فیباری
مناسب ،متغیرهای مناسبی با تراز عمل یاا نصاف اساتاندارد
موجود با تنتی زمان نمونهبرداری جهات باه دسات آوردن
مقدار هوای عبوری از روی فیلتر طبق رابطاه زیار محاسابه
گردید:

 -3نتایج و بحث
این پژوه میدانی به منتور تعیین غلتت آزبست در
هوای شهر تهران با حدارل  222نمونه بلنادمادت در ارتفااع
باالتر از  2متار و در محال ایساتگاههاا و تابلوهاای شارکت
کنترل کیفیت هوا ،ساختمان ادارات و نواحی شاهرداریهاای
مناطق  22گانه شهر تهران ،منازل مسکونی در شاهرکهاا و
اماکن تجاری انجام گردید .تحقیق فاو از ساال  1332الای
 1332به طول انجامید .برای تعیین غلتت الیاآ آزبسات در
هوای شهر (محیط غیر شغلی) با استفاده از نگهدارنادهاای
 20میلیمتری و به همراه فیلترهای غشایی با انادازه منافاذ
 2/90میکرون ،از هوای ن دیک به  122نمونه از منااطق 22
گانه تهران نمونهگیری شد .نمونههای جمعآوری شاده ابتادا
در محیط آزمایشاگاه آماادهساازی گردیدناد و آنگااه بارای
تعیااین غلتاات الیاااآ آزبساات بااا روشهااای اسااتاندارد
میکروسکپ فاز کنتراسات تعیاین مقادار شادند [ 9و  0و5
و. ] 9
با تفکیک و طبقهبندی غلتات نموناههاای باه دسات
آمااده باار اساااس فصااول سااال طبااق جاادول ( ، )2می ا ان
پراکندگی و یا تجمع آزبست در فصول مختلف ساال تعیاین
شد .در این مرحله بیشترین غلتت آزبسات ( 2/2231فیبار
بر میلیلیتر) در محدوده شهر ری و ب رگراه حکی در فصال
زمسااتان و ک ا تاارین می ا ان غلتاات (  2/2229فیباار باار
میلاایلیتاار) نیا در خیابااان ساالیمان خاااطر در فصاال بهااار
مشاهده شد.

)T = (Ac × E) / (Q × L× 103
 : Acسطح موثر فیلتر () mm²
 : Eتعداد الیاآ ))fibers/mm²
 : Qمی ان دبی )(L/min
 : Lمی ان تراز عمل )(fibers/cc

محل نصب پماپ فاردی ( مادل اس کای سای 229
ساااخت کشااور انگلسااتان) در ارتفاااع  1/0متاار بااوده و از
هولدرهای  20میلیمتری و فیلترهای غشایی با اندازه منافاذ
 2/90میکرون استفاده شد .در مرحله آماادهساازی فیلترهاا
نمونهها طبق روش نایوش  ،9922ابتدا نیمای از فیلتار بار
روی الم ررار گرفته و با استفاده از دستگاه بخار استون شفاآ
شدند .سپس گراتیکول والتون بکت (برای سنج طول،رطر
و تعداد الیاآ) در عدسی چشمی میکروسکوپ ررار گرفته و با
استفاده از میکرومتر کالیبره گردیاد .نموناههاای جماعآوری
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شد و عمده علت آن اف ای
این فصل بود.

با توجاه باه شاکل ( )2در فصال زمساتان بیشاترین
میانگین غلتت آزبست مشااهده مایشاود .کمباود باارش و
وروع پدیده وارونگی دما عامال اصالی ایان افا ای غلتات
میباشد .ک ترین می ان غلتت آزبست در فصل بهار مشاهده

بارنادگی و کااه

ترددهاا در

شکل  - 2غلتت الیاآ آزبست در هوای شهر تهران به تفکیک فصول سال
جدول  -2پراکندگی غلتت الیاآ آزبست در هوای شهر تهران به تفکیک نواحی جغرافیایی
حدارل غلتت

حداکثر غلتت

الیاآ آزبست

الیاآ آزبست

f/ml

f/ml

1

شمال

11

2/22285

2/2231

2/22380

2

جنوب

9

2/2229

2/2282

2/22332

3

شر

3

2/22232

2/229

2/22312

4

غرب

11

2/2223

2/223

2/22382

5

مرک

11

2/2229

2/2281

2/22392

مجموع

93

رديف

نواحی
جغرافیایی

تعداد

میانگین

2/22302

نقشهها و تصاویر شکل ( )3نشان میدهد که عمده
پراکندگیهای آزبست در محدوده مسکونی شهری در
زمستان و پایی بوده اما ک ترین می ان به دو فصل گرم سال
یعنی بهار و تابستان تعلق دارد .اف ای سفرهای برون
شهری و نی جابهجایی مناسب هوا در این مورعیت زمانی،
کاه چشمگیر غلتت الیاآ را در این مناطق نشان
میدهد.

با تفکیک و طبقهبندی غلتت نمونههای به دست
آمده طبق جدول ( )2می ان پراکندگی و یا تجمع آزبست در
نواحی مختلف شهرتعیین شد .در این مرحله ،شمال شهر بر
اساس نقاط ترافیکی بیشترین غلتت را به خود اختصا
داد سپس غرب و مرک تهران در مرتبه سوم و چهارم ررار
گرفتند .بررسیها نشان میدهد مشاهده غلتت بیشتر در
این نواحی به دلیل تراک بافت تجاری و ترافیکی و نی تردد
بیشتر خودروها در مناطق مذکور میباشد .
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اف ای غلتت الیاآ آزبست در شریانهای شمالی (چمران-
مدرس) ،غرب (ب رگراه حکی و همت غرب) و ه چنین
جنوب (ب رگراه نواب و تندگویان) در طول سال مالحته
میشود.
بر اساس شکل ( )5انتهای ب رگراه حکی (2/2259
( 2/2253فیبر بر
فیبر بر میلیلیتر) ،میدان تجری
میلیلیتر) ،خیابان ولنجک ( 2/2203فیبر بر میلیلیتر)،
میدان پونک ( 2/2205فیبر بر میلیلیتر) ،سه راه جمهوری
( 2/2205فیبر بر میلیلیتر) و بلوار آفریقای شمالی(2/2205
فیبر بر میلیلیتر) به ترتیب بیشترین می ان غلتت میانگین
آزبست را در کل نمونهها و مناطق شهری به خود اختصا
دادند که بر اساس طبقهبندی انجام شده در گروه نقاط
ترافیکی ،تجاری و بعضا اداری به شمار میآیند.
اف ای غلتت و پراکندگی آزبست در نقاط شمالی،
مرک و جنوب و غرب مشاهده میشود که تجمع جمعیت و
ترافیک شدید در نقاط یاد شده عامل عمده آلودگی این
مناطق به الیاآ آزبست است .اف ای ب رگراه و بافت شهری
و ساخت و ساز در غرب تهران و نی تمرک مناطق تجاری در
مرک و شریانهای پررفت آمد در جنوب و غرب تهران از
عوامل تجمع الیاآ آزبست میباشد.

اما نقشه کلی شهر تهران با محوریت نقاط مسکونی در
طول یک سال ،میانگین آلودگی به غلتت الیاآ آزبست را
در ک ترین می ان نشان میدهد .این مساله کاه تردد
خودروها را در نقاط مسکونی و شهرکها تایید مینماید.
در نقشههای شکل ( )9تمرک غلتت آزبست در فصل
زمستان و در اکثر نواحی تجاری دیده میشود .هوای سرد و
وارونگی دما و حج باالی خرید در ماههای پایان سال بر
شدت غلتت آزبست در این نواحی اف وده است .این موضوع
با کاه پراکن در تابستان و بهار تایید میشود.
بر اساس شکل ( )0ک ترین پراکندگی در نقاط اداری
شهر بوده که پایینترین نیازمندی عبور مرور را داشته است.
شهر تهران متشکل از معابر ،ب رگراهها و خیابانهای پررفت و
آمدی است که با توجه به تولید روز اف ون خودروها ،همه
روزه بر ترافیک آن اف وده شده و به دنبال این امر بر تعداد
منابع منتشره آالیندههای هوا نی اضافه میشود .نقشه
ترافیکی ،پراکندگی الیاآ آزبست اف ای محدوده آلودگی
آزبست را در اکثر نقاط ترافیکی و محلههای تهران نمای
میدهد و بر اساس اطالعات فو  ،بیشترین می ان غلتتها
مربوط به این مناطق و در فصل زمستان است .اما در فصل
بهار با آغاز تعطیالت نوروزی و کاه ترددهای تجاری،
شغلی و تحصیلی در این فصل کاه پراکندگی الیاآ
آزبست کامال مشهود است .بر اساس شکل ( )5تمرک و

شکل -3می ان غلتت و پراکندگی الیاآ آزبست در مناطق مسکونی شهر تهران سال ( 1331 -32فیبربرمیلیلیتر)
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شکل  -4می ان غلتت و پراکندگی الیاآ آزبست در مناطق تجاری شهر تهران سال ( 1331 -32فیبربرمیلیلیتر)

شکل  -5می ان غلتت و پراکندگی الیاآ آزبست در مناطق ترافیکی شهر تهران سال 1331-32
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شکل  -6می ان غلتت و پراکندگی الیاآ آزبست در شهر تهران سال ( 1331 -32بر حسب فیبر بر میلی لیتر)

 -4نتيجهگيري
براساس تحقیقات انجام شده ،الیاآ آزبست حاک در
هوای تهران از نوع کری وتایل میباشد ،اما عالوه بر نوع
کری وتایل در هوای تهران سایر انواع لیفهای غیر آزبستی
مانند پش سنگ و یا ترموالیت نی مشاهده میشود که این
امر دلیل استفاده اخیر برخی از صنایع تولید لنت و کالچ از
پش سنگ و یا والستونایت میباشد  .برای تکمیل این
تحقیق نه تنها تعداد نمونههای تهیه شده از هوا را باید
اف ای داد ،بلکه برخی از نمونههای تولیدی صنایع داخلی و
یا وارداتی مانند ور های موجدار سیمان آزبستی ،آردوازها،
کنیتک ،تالک و غیره را برای تعیین درصد آزبست باید مورد
ارزیابی کیفی ررار داد]2[ .
براساس تحقیقات انجام شده در شرکت کنترل کیفیت
هوا [ ]1بر روی تعدادی از لنتهای ترم تولید داخل ونی
انجام آزمایشات گسترده و علمی ویژه جهت استخراج و
تعیین غلتت الیاآ آزبست ،نتایج رابل توجهی در خصو
وجود این آالینده در لنتهای ترم به دست آمده است .این
مساله با مصوبات شورای عالی حفاظت محیطزیست که بر
ضرورت حذآ آزبست از تولیدات کارخانجات و ممنوعیت
استفاده آن درصنایع تاکید میکند ،مغایرت داشته است.
شایان ذکر است که مطابق آزمایشات انجام شده ،غلتت
آزبست در لنت ترم خودروهای خا خارجی ( تولید
 2222تا کنون) مشاهده نشده است.

در این تحقیق بر خالآ مطالعات ربلی ،بیشترین
می ان غلتت آزبست در اسفند ماه  1331گ ارش شده است.
با بررسیهای انجام گرفته محقق شد که دلیل اصلی این امر
اف ای حج ترافیک در ماه های پایانی سال و نی کاه
می ان بارندگی و رطوبت هوا بوده است .ک ترین غلتت به
دست آمده مربوط به فصل بهار بوده که در این فصل
رفت و آمد خودروها ناشی از
بارندگی زیاد و کاه
تعطیالت نوروزی در تهران ،از عوامل کاه غلتت الیاآ
آزبست هوابرد میباشد.
بررسی نتایج حاصل از شامارش نموناههاای گرفتاه
شده در ساال  31و  32نشاان از ایان وارعیات دارد کاه در
مجموع میدان تجری که در شامال شاهر و محادودهای باا
بیشترین تردد خودرو و سراشایبیهاای متعادد رارار دارد از
میانگین غلتت آزبست بیشتری ( 2/2231فیبر در میلیلیتر)
نسبت به سایر ایستگاهها و مناطق برخوردار است .ه چناین
معابری نتیر ب رگراه نواب -هالل احمر( با میاانگین غلتات
ساااالنه  2/2259فیباار در میلاایلیتاار)  ،ب رگااراه حکاای (بااا
میانگین غلتت ساالنه  2/2250فیبر در میلیلیتر) و خیاباان
ولنجک تقاطع چهارده (با میانگین غلتت سااالنه 2/2203
فیبر در میلیلیتار) از آلاودهتارین نقااط باه الیااآ آزبسات
شناسایی شدند .در خصاو وضاعیت کمای غلتات الیااآ
آزبست در رابطه با چهارفصل و دوازده ماه سال باید باه ایان
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