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آالیندهها و سالمت

1ترکیبات آلی فرّار

1

4

)(VOCs

در معرض قرار گرفتن با هیدروکربنهای آلی

تولید ترکیبات آلی فرّار در فعالیتهـای حفـاری (در
گستره ی چاهها تا فعالیت های حمل و نقـل) مطـر

فرّار که در نتیجه ی فعالیت های تولیـدی در صـنایع

شوند .این منابع ،با تولید بار هیدروکربنهای فرّار ،بر

نفت و گاز انتشار مییابنـد ،بسـیار پیچیـده اسـت و

روی سالمت کارکنـان و نیـز جوامـع پیرامـونی اثـر

ممکــن اســت برخاســته از مــوادی باشــند کــه در

می گذارند .گرچـه در سـطح مطبوعـات بـینالمللـی

کنشهای تولیدی به کار میروند و یا از مـواد تولیـد

پزشکی ،گزارشات فراوانی در مورد ترکیبات آلی فرّار

شده ،ساطع شوند.

شــامل گــروه ( BTEXبنــزن ،تولــوئن ) (Tolueneو

از این رو ،هر دوی این منابع میتوانند بـرای

گزیلین ) )(Xyleneو هیدروکربنهـای هالوژنـهی بـا
وزن ملکــولی کــم وجــود دارد ولــی در مــورد اثــرات

 1چکیدهای از:
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Volatile Organic Compounds

مزمن ،با مقادیرکم برخورد در سطح عمومی محـیط،
اطالعاتی ناچیز وجود دارد.
امّا در برخورد با مقادیر بـاال ،ایـن ترکیبـات
دارای اثرات زیر هستند:

 /1اثــرات مســمومیت بــر
سیستم عصبی (سیستم مرکـزی و
محیطی) .اثر چشمگیری بـر سـطح
رفتار شناختی در گروهـی کـه بـه
صــورت شــغلی در تمــاس بــا ایــن
ترکیبات قرار گرفتـهانـد ،مشـاهده
شده است.
 /4به صورت سموم کبـدی
شناخته شدهاند.
 /1بسیاری نیـز بـه عنـوان
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سموم مؤثر بر دستگاه تولید مثلـی
در زنان و مردان محسوب میشوند.
 /2دارای اثــرات س ـمّی بــر
جنــین هســتند و موجــب ایجــاد
نقایص ژنتیکـی شـده و یـا موجـب
سقط جنین در شرایط با دوزاژ بـاال
میشوند.
 /5تمام ایـن ترکیبـات بـه

تصویر  - 47آالیندهها در صنعت نفت و گاز

عنوان توکسینهای پوستی قلمـداد
میشوند.
هر چند که تمام اثرات بیـان شـده در دوزاژ
باال مشاهده شدهاند ،اثرات انتشـار ایـن ترکیبـات در

سطح کم در محیط زیست عمـومی ،بـه دلیـل عـدم
انجام مطالعات ،هنوز ناشناخته ماندهاند.

برای مثال ،اکثـر اطالعـات سـم
شناســی بنــزن ) (benzeneدر صــنایع
پتروشیمی پایین دستی مانند بـارگیری،
فرآوری ،پاالیش و پخش فرآوردههـا بـه
دست آمده است اما مطالعـاتی پیرامـون
اثــر گــروه  BTEXیــا هیــدورکربنهــای
هالوژنهی با وزن ملکولی کم ،در صـنایع
پتروشیمی باالدستی ،انجام نشده است.
امّا بررسی متـون و گـزارشهـای
علمــی چــاپ شــده ایــن نکتــه را هویــدا
میسازند که بنزن حتی در سطح مقـادیر
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بســیار کمتــری کــه پــیش از ایــن تصــور
مــیرفــت ،مــیتوانــد ســرطانزا باشــد و
سرطان خون (لوسمی) ایجاد نمایـد .ایـن
به معنـای آن اسـت کـه افـرادی کـه در تصویر  - 42چندیدن مطالعهی جمعیتی (مبتنی بـر مـورد  -شـاهد) نشـان داده
است که افزایش خطر سرطان کلیه با تماس با فرآوردههای نفتی همبستگی دارد.

مجاورت صنایع تولید نفت و گاز هسـتند

در خطــر لوســمی ) (Leukemiaهســتند.
همچنین ،هیدروکربنهای هالوژنـهی بـا وزن ملکـولی

و شناختی تا تغییـرات در فعالیـت حـدهـای ویـژه

کم نیـز موجـب بیمـاریهـای نورولوژیـک ،کبـدی و

مانند اختالل در بینایی و ادراک در کارگرانی کـه بـا

کلیوی شده و شـاند سـرطانهـای کلیـوی و دیگـر

این مواد سر وکار داشتهاند ،به دست آمـده اسـت .از

سرطانها را افزایش میدهند.

ایــن رو ،غربــالگری بــرای یافــت اخــتالل عملکــردی

شواهدی نیز در مورد ایجاد اختالالت رفتاری

شـــناختی ) ،(cognitiveبیمـــاریهـــای رفتـــاری و

حدهای ویژه در جمعیتی که در معرض فعالیتهای

گاز با افزایش فزونی بار ترافیکی ،میتواند در افزایش

نفت و گاز هستند ،مناسب دارد.

بروندهی موتورهای دیزلی مؤثر باشد.

شواهد محدودی نیز وجود دارند که نشـانگر

مواد ریز دیزلی دارای یـک هسـتهی مرکـز

آن هستند که پیامدهای ناخوشایندی مانند اثرات بر

کربنی هستند که ترکیبات آلی جذب شـده شـامل

جنین و نیز اثرات بر نوزادان ،با این مـواد بـه وجـود

بســیاری از ســرطان زاهــا ماننــد هیــدروکربنهــای

میآیند .از این رو ،غربالگری کودکان در سنین پایین

آروماتیک چند حلقهای  (PAH)1و نیترو – PAHو

و طراحی ثبت موارد پیامـدهای ناخواسـته در زمـان

نیز نیترات ،سولفات ،عناصر نادر و فلزات میشـوند.

تولد ،در جمعیت در معـرض ایـن ترکیبـات ،توصـیه

این مواد ریز با قطر کمتر یا مساوی یـک میکـرون،

میشود.
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بروندهی موتورهـای
دیزلی
بــروندهی مورتورهــای
دیزلــی ثابــت و یــا متحــرک ،از
نگرانــیهــای موجــود پیرامــون
ســالمت محســوب مــیشــود.
بـــروندهی دیزلـــی ،مخلـــوطی
پیچیده از مواد ریز (که به آنهـا
خواهیم پرداخت) ،فلزات ،هزاران
ترکیب آلی (به ویژه محلولهـا و تصویر  - 47امروزه نفت و گاز با یک برنامهی کالن پیچیدهای روبهرو است و انجام آن نیـاز
به ارزیابی اثر بر سالمت ،جامعه و محیط زیست دارد که تمام طول چرخهی حیات عملیات
دیگر مواد شیمیایی) است.
آن را از اکتشاف ،تولید ،پاالیش تا بازاریابی در برمیگیرد.

توسعهی صنایع نفـت و

)Polycyclic aromatic hydrocarbons (PHA

3

بیمارســتانی وابســته بــه بیمــاریهــای
تنفسی ،افزایش مر و میر در نتیجـهی
بیمــاریهــای تنفســی ،مــر زودرس
برآمــده از بیمــاریهــای تنفســی شــامل
سرطان ریه ،افـزایش شـدت بیمـاری در
بیماران ریوی (مانند آسم ،بیماری انسداد
ریوی مزمن) ،افزایش آسـم ،برونکولیـت،
عفونتهای تنفسـی ،کـاهش عملکـردی
تصویر  - 13کودکانی که در مجاورت مناط پتروشیمی زندگی میکنند بیشتر به
نشانگان تنفسی و آسم (درمقایسه با گروه شاهد) دچار میشوند.

ریوی (به ویژه درکودکان آسمی) ،التهاب
آلرژیک ریوی ،افزایش آلرژیها ،افـزایش
عالئم تنفسی (مانند سرفه)

بــه آســانی وارد دســتگاه تنفســی شــده و ســطح

 /1افزایش بیماریهای آلرژیک

گســتردهای را بــرای اتصــال ترکیبــات آلــی فــراهم

 /2سمیت ژنی ) ،(Genotoxicityصـدمه بـه

میآورند.
منابع ثابت (حاصل از منابع صـنعتی) و هـم
منابع متحرک (ساطع از احتـراق سـوخت دیـزل در

کروموزومها و DNA

 /5بیماری های کودکی :بیماریهای تنفسـی
و آلرژی کودکان ،تشدید آسم

ماشینها و افزایش بار ترافیکی) در افزایش این خطر
در صنعت نفت و گاز ،مطر میباشند.
موارد زیر در برخورد با بروندهی مورتورهای
دیزلی که در هوا انتشار مییابند ،افزایش مییابند:

 /1بیماریهای قلبی -عروقی
 /4بیماریهای تنفسی ،شامل افزایش پذیرش

آالینـــــدههــــــای معیــــــاری
)(Criteria Pollutants

اکســیدهای نیتــروژن ) ، (NOxاکســیدهای
سولفوریک) ، (SOxاوزُن و مـواد ریـز ،از آالینـدههـای

10۷

جدول  - 11اثرات بر سالمت جامعه و کارکنان در نتیجهی فعالیتهای گستردهی نفت و گاز
فاز
لرزه نگاری و بررسیهای زمین شناسی

عوامل اثرگیار بر سالمت کارکنان

عوامل اثرگیار بر سالمت جامعه

بیماریهای عفونی
بیماریهای عفونی
بیماریهای برخاسته از غذا و آب
بیماریهای برخاسته از غذا و آب
بیماریهای وابسته به حامل ( )Vectorو حیاتوحش بیماریهای وابسته به حامل ( )Vectorو حیاتوحش
صدا
صدا

حفاری
گل حفاری
محصوالت نفتی
صدا

گل حفاری
محصوالت نفتی
منابع رادیواکتیو
صدا

تولید نفت و گاز
گل حفاری
محصوالت نفتی
مواد شیمیایی مورد استفاده
منابع رادیواکتیو
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NORM

حاللها
فلزات
حرارت (گرما /سرما)
سلیکا /آزبست
صدا /لرزش

گل حفاری
محصوالت نفتی
حاللها
فلزات
صدا

PCB

پاالیش
محصوالت نفتی
حاللها
مواد شیمیایی مورد استفاده
فلزات
سلیکا /آزبست
حرارت
بار افزوده ()load
صدا /لرزش
PCB

محصوالت نفتی
حاللها
فلزات
بار افزوده ()load
صدا

معیاری میباشند.

خودروها نیز آزاد میشوند و نقش مهمی را در ایجاد

اکسیدهای نیتروژن ) (NOxاز تولید نفـت و

مه ) (smogفتوشیمیایی دارند.

گاز در زمـان فلیرینـگ ) (flaringو از بـروندههـای

اکسیدهای سولفوریک در زمان احتـراق زغـال

مورتورهای دیزلی و یا ماشینهای کمپرسور کنندهی

سنگ و نفت تولید میشوند و در زمـان فلیرینـگ گـاز

گاز ،آزاد میشوند .اکسیدهای نیتـروژن از بـروندهی

طبیعی نیز ممکن است آزاد شده و یـا ممکـن اسـت از
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تصویر  - 11جریان احتمالی آالیندههای ساطع شده از هوا و مواد زیان آور به آب و خاک و مواد پرتوزا با رخداد طبیعی ()NORM

سوختن سوختهای فسیلی برای فراهم آوردن نیرویـی

این آالینده ،موجب افزایش خطر برای بیمـاریهـای

برای جکهای تلمبـهای و یـا ماشـینهـای کمپرسـور

زیر میشود.

 /1بیماری های تنفسی :شـامل افـزایش در

کننده ،در سایتهای نفت و گاز ،تولید شوند.
اوزُن به عنوان یک تحریک کنندهی نیرومند

پذیرش بیمارستانی وابسته به بیمـاریهـای تنفسـی،

تنفسی ،از واکنشهای پیش رانده شـده توسـط نـور

تشدید بیماری در افراد با بیماریهای تنفسـی (ماننـد

خورشید شامل اکسیدهای نیتروژن و ترکیبـات آلـی

آسم ،بیماری انسداد ریوی مزمن) ،آسـم ،برونکولیـت،

فـرّاری کــه توســط منــابع ثابــت و متحرکــی تولیــد

عفونتهای تنفسی ،کاهش عملکرد ریوی (به ویژه در

میشوند ،برمیخیزد.

کودکان آسمی) ،التهاب آلرژیک راههای هـوایی و نیـز

برخورد با مواد ریز برخاسـته از منـابع ثابـت
(پاالیشگاهها) و متحرک (اتومبیلهـا) ،از گـروههـای
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بینی ،افزایش آلرژیها ،عالئم تنفسـی (ماننـد سـرفه،
خد خد ،تنگی نفد ،تحریک چشمی ،سردرد)
 /4آسم کودکان :شـامل افـزایش پـذیرش

مهم تماسی حائز اهمیت قلمداد میشوند.

کودکان در اورژاند و بخش اطفـال ،تشـدید عالئـم
اثرات بر سالمت اکسیدهای نیتـروژن،
 SOxو اوزُن

آسم وکاربرد داروهای استنشاقی ،اختالل در رشـد و
نمو ششها و التهاب راههای هوایی و برونکولیت

بیشک این مواد بر دستگاه تنفسی و ایجـاد

 /1بیماری های قلبـی  -عروقـی :شـامل

بیماری های تنفسـی ،اثـر نگـران کننـدهای دارنـد و

افـــزایش پـــذیرش در بیمارســـتان بیمـــاریهـــای

جوانان (به ویژه گروه آسمی) و سالخوردگان (به ویژه

قلبی  -عروقی ،افزایش مر و میر به دلیل بیماریهـای

گــروه بیمــاریهــای انســداد ریــوی مــزمن و یــا

قلبی  -عروقی ،آریتمیها ،باال رفتن فشارخون

بیماریهای قلبی) ،از گروههای خاص آسیبپـذیر بـا
ایــن مــواد هســتند .اوزُن بــا افــزایش مــر

و میــر،

همبستگی از خود نشان داده است.
بر اساس مطالعات انجام شده ،افزایش کم بـا

 /2مســـمومیت ژنـــی ):(Genotoxicity
صدمه به کروموزمها و DNA

 /5سالمت جنین و نوزادان :تولد زودرس،
وزن تولد کم ،افزایش در پذیرش بیمارستانی نوزادان
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تصویر  - 14مدیریت سالمت راهبردی ( )SHMیک فرآیند نظام وار و طراحی مشارکتی در طول تمام چرخهی عمر پروژه است کـه
هدف آن نگهداری سالمت نیروی کار و ارتقاء سالمت جامعهی میزبان است .از این رو انجام فرآیند  HIAجهـت توسـعهی برنامـهی
 SHMحیاتی است.

و بیماریهای تنفسی در کودکان زاده شده از مادران

انــدازهی بســیار کـوچکی کــه دارنــد (حــداکثر یــک

آسمی که در زمان حاملگی در معرض اوزُن بودهاند.

میکرون) ،سطح مقطعی که از ریه پخش میشـوند و
همچنین در ژرفایی از ریه نفوذ میکنند ،مـیتواننـد

مواد ریز )(Particulate matters

آالیندههای توکسیک را نه تنها در سطح ریهها ،بلکه

همانگونه که اشاره شد ایـن مـواد بـه دلیـل

با نفوذ به دستگاه گردش خون ،در هر جایی از بدن،

انتشار دهند.
از این رو ،حتی افزایش ناچیز در مقادیر مواد
ریز میتواند خطرات زیر را افزایش دهند:

 /1بیمــاریهــای قلبــی  -عروقــی :شــامل
افـــزایش در پـــذیرش بیمارســـتانِ بیمـــاریهـــای
قلبــی  -عروقــی ،افــزایش مــر و میــر بــه دلیــل
بیماریهـای قلبـی  -عروقـی ،افـزایش مـر

و میـر

زودرس در نتیجــهی بیمــاریهــای قلبــی ،ایســکمی
قلبــی ،آریتمــیهــا ،افــزایش انعقــادپــذیری خــون،
آترواسکلروز ،سکتههای قلبی ،فشارخون
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 /4بیماریهـای تنفسـی :شـامل افـزایش
پذیرش بیمارستانی وابسته به بیماری هـای تنفسـی،
افزایش مر

و میر بیماری های تنفسی ،مر

و میر

زودرس از بیماریهای تنفسی شـامل سـرطان ریـه،
تشدید بیماری در افراد با بیماریهای ریـوی (ماننـد
آسم ،بیماری انسداد ریوی مزمن) ،آسم ،برونکولیت و

تصویر  - 11تجربه در صنعت نفت و گـاز نشـان داده اسـت کـه
مقوله ی سـالمت بـرای هـم نیـروی کـار پـروژه و هـم جامعـهی
پیرامونی (جامعهی میزبان) حیاتی و بحرانی است.

زمانی که با بیماریهای تنفسی توأم شود.

عفونتهای تنفسی ،کاهش فعالیت ریوی (به ویژه در

 /2بیماری های کودکان :آلـرژی کودکـان،

کودکان آسمی) ،التهاب ریـوی آلرژیـک ،آلـرژیهـا،

عفونتهای تنفسی ،گوش و حلـ و بینـی در اوایـل

افزایش عالئم تنفسی (مانند سرفه)

زندگی ،افزایش در میزان پذیرش های درمانگـاهی و

 /1سالمت جنین و نوزادی :تولـد زودرس،

بیمارستانی ،اختالل در رشد و نمو ریوی در کودکان

محدودیت در رشد جنینی ،وزن کـم در زمـان تولـد

(که در عملکرد ریوی در بزرگسالی اثـر مـیگـذارد)،

و میر نوزادی به ویـژه در

آسم ،برونکولیـت ،تشـدید حمـالت آسـم و تشـدید

نوزاد رسیده ،افزایش مر

بیماری فیبروز سیستمیک
 /5بیماری هـای سـالخوردگان:
شامل تشدید بیماری انسداد ریوی مـزمن،
نارسایی احتقانی قلب ،بیماری های هدایت
کننده ی الکتریکی قلب ،سـکتهی قلبـی و
بیمــاریهــای عــروق کرونــر ،دیابــت در
کهنساالن .بر اسـاس شـواهد بیـان شـده،
آالیندههای مذکور به تنهایی و یا با ترکیب
بــا دیگــر آالینــدههــا ،در اثــر افــزایش بــار
ترافیکی و افزایش فعالیت های اکتشـافی و
تولید در صنعت نفت و گاز ،می تواننـد بـر
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سالمت تنفسی جوامع پیرامونی این صنایع
اثرات ناخوشایندی را خل نمایند.
هیــدروکربنهــای آروماتیــک
چند حلقهای )(PAHs

تصویر  - 12مر در نتیجه ی سرطان ریه در زنان ،بـا تـنفد هـوای آلـودهی
مجتمعهای پتروشیمی توأم بوده است.

هیدروکربن های آروماتیـک چنـد حلقـهای،

صــنایع ثابــت و فعالیــتهــای حمــل و نقلــی در

گروه بزرگی (باالتر از  ) 133از مواد شـیمیایی آلـی

مکانهای حفاری ،بـه سـاکنین و سـاکنین موقـت

هستند که معموالً به صورت مخلوطی شامل دو یـا

مناط

حفاری ،بار افزوده ای از ایـن مـواد )(PAHs

چند ترکیب وجود دارند .هیدروکربنهای آروماتیک

میآفرینند.

چند حلقه ای موجود در هوا از احتراق سوختهـای

در معرض قرار گرفتن به صورت مزمن با این

فسیلی  ،تنباکو و یا دیگر مواد آلی به وجود میآیند.

ترکیبات در مقـادیر گونـاگون در محـیط زیسـت بـا
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تصویر  - 15در تایوان ،تقریباً تمام مر و میرهای سرطانهای استخوان ،مغز و مثانه با زیسـت تـا شـعاع
سه کیلومتری مجتمعهای پتروشیمی ،همبستگی از خود نشان دادهاند.

اختالالت پاسخهای ایمنی ،همبستگی از خود نشـان

تغییر دهند و در نتیجه منتهی به اثراتـی شـوند کـه

داده است که به نظر میرسد این اخـتالالت بـا منـع

برای انسان خطرناک باشند.

تکثیــر ســلولهــای لنفوســیت  Tو افــزایش فعالیــت

در یک مطالعه نیز به همبستگی تماس پیش

سلولهای  NKهمـراه هسـتند .همچنـین مطالعـات

از تولد با غلظتهای پایین  PAHدر هـوا ،بـا اثـرات

محیطی نشان دادهاند که  c-PAHمیتوانـد توانـایی

تولید مثلی ،پرداخته شده است.

لنفوسیتهای خونی جهـت تـرمیم آسـیب  DNAرا

گزارشهایی نیز وجود دارد که کارگرانی کـه

امکــان وجــود دارد کــه غلظــت هــای گــاز
طبیعــی جیــوه بــاالتر از منــابع نفــت (یــا
چگالیده) باشد .از این رو ،شاند برخـورد بـا
جیوه در کارکنان در زمـان اکتشـاف /تولیـد،
حمـل و نقـل و بـه ویـژه پـاالیش و فـرآوری
افزایش مییابد .شاند سرطان ،بیمـاریهـای
قلبی -عروقی ،اختالل شناختی و مسـمومیت
در سیســتم اعصــاب و اخــتالل عملکــردی
کلیوی با جیوه گزارش شدهاند.
امّا متأسفانه اثرات مسـتقیم برخـورد
تصویر  - 12در عصر اقتصاد دانایی محور ،صـنعت نفـت و گـاز بـر ایـن بـاور با فلزات سمّی ،در جمعیتی کـه در مجـاورت
دست یافته است کـه موفقیـت در عرصـهی فنـاوری و اقتصـاد در پیونـد بـا صنایع نفت و گاز زنـدگی یـا کـار مـیکننـد،
سالمتِ نه تنها نیروی کار بلکه سالمتِ جامعهی میزبان (جامعهی پیرامـونی) هنــوز آشــکار نبــوده و ایــن خــود انجــام

میباشد زیرا پرداختن به سالمت ،سـودمندیهـای اجتمـاعی و اقتصـادی را
برآورده و رشد اقتصادی آینده را نیز تضمین مینماید.

پژوهشهای بیشتری را میطلبد.

با مخلوطی از  PAHبرخورد داشتهاند ،خطر افـزایش

سولفید هیدروژن

یافتهای را برای سرطانهـای پوسـت ،ریـه ،مثانـه و

آزاد سازی گاز سولفید هیـدروژن ( (H2Sبـه

دستگاه گوارش از خود نشان دادهاند.

هوا میتواند ،از طری عملیـات حفـاری ،اسـتخراج و
فلیرینگ در صنعت نفت و گاز ،ایجاد شـود .بـا ایـن

فلزات

وجود ،اثر بر سالمت گاز سولفید هیـدروژن تولیـدی

وجود جیوه در گاز تولیدی طبیعـی ،بـیش از

در عملیات حفاری گاز ،چنـدان مـورد مطالعـه قـرار

پیش در صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است .این

نگرفته است و این در صورتی است که انجام عملیات
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حفاری برای نفت و گاز در مناط مسـکونی ،بسـیار

بیمارستانی( ،به دلیل بیماری های تنفسـی در افـراد

رایــج اســت و گــاز ســولفید هیــدروژن ،اغلــب در

بزرگسال و کودکان) ،توأم بوده است.

فعالیت های اکتشافی تولید و آزاد میشود .به صورت
شغلی ،مشاهده شده است که برخورد با مقادیر باالی
گاز سولفید هیدروژن ،با مر
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سوختهای فسیلی

و میر باالیی توأم بوده

اســتخراج نفــت و گــاز ،تولیــد آالینــدههــای

است .افرادی که در معرض این گاز قرار مـیگیرنـد،

توکسیک چندگانه میکند که به هـوا ،خـاک یـا آب

هوشیاری خود را از دست میدهند و کسانی نیز کـه

وارد میشوند .کارگرانی که در کار حفاری ،استخراج،

سطح هوشیاری خود را از دسـت نمـیدهنـد ،دچـار

حمل و نقل و پاالیش هستند در معـرض ایـن مـواد

اختالالت رفتاری عصبی میشوند.

شیمیایی در سطح باال میباشند.

گاز سولفید هیـدروژن در مقـادیر پـایین در

کسانی که در مجاورت مکانهـای اسـتخراج

افرادی که در نزدیکی مناط حفاری نفت و گـاز در

نفت و گاز هستند نیز در معرض سطو مسمومزایی

خوزستان زندگی میکردنـد ،افسـردگی و اخـتالالت

از این مواد شیمیایی بوده و پیامدهای ناخواستهای را

خونی تولید کرده است.

تجربه مینمایند .در مطالعهای که در کرواسی انجـام

در کارگران کانادایی نیز که در کار استخراج

گرفته است ،نشان داده شده است که افراد ساکن در

نفت و گاز بوده و در معرض گـاز سـولفید هیـدروژن

مجاورت میدانهای اسـتخراج نفـت و گـاز بـا خطـر

قرار گرفته بودند ،تصادفات رانندگی باالتری گـزارش

فزاینــدهای از لوســمی میلوئیــد بزرگســالی و تمــام

شده است.

بدخیمهای سرطان خونی (لوسمی) روبرو بودهاند.

از ایــن رو ،بــه نظــر مــیرســد کــه اثــرات

در ساکنین حوزهی نفتی مسجد سلیمان که

عصبی  -روانی در افرادی که در معـرض مـزمن گـاز

در آنجا روانهسازی زیر سطحی گاز طبیعی و سولفید

سولفید هیدروژن در مقادیر پـایین بـودهانـد ،وجـود

هیدروژن در سطح باالیی انجام میپذیرد ،اخـتالالت

داشتهاند .همچنین تماس مزمن در سطو پایین گاز

شاخص های خونی (شامل افزایش گلبولهای قرمز و

سـولفید هیــدروژن نیــز بــا افــزایش میــزان پــذیرش

کاهش گلبولهای سفید) گزارش شده است.

ســاکنین نزدیــک یــک
مجتمع نفتی در کانـادا ،دچـار
افــزایش تیتــر آنتــی ب ـادی در
مقایســه بــا جامعــهی شــاهد
بودهاند.
در مطالعــاتی نیــز کــه
طیّ سـالهـای گذشـته انجـام
گرفته ،نشانگر باال بـودن خطـر
سرطان خون در کودکـانی کـه
در مجاورت میـدانهـای نفتـی
زندگی میکردهاند ،بوده است.
بزرگساالن نیز در خطـر تصویر  - 17در ژورنال آمریکایی اپیدمیولوژی که در سال  4332انتشار یافت ،به زیسـت در
مجاورت مجتمع های پتروشیمی و افـزایش خطـر سـرطان خـون (لوسـمی) ،در دهـهی 43
بسیاری از انـواع سـرطان (شـامل
زندگی ،اشاره شده است.

ســرطان معــده ،رکتــوم ،پوســت،

بافت نرم ،کلیه ،دهانهی رحم و غـدد لنفـاوی) بـودهانـد.

یا جامدات به درون زمـین اسـت کـه ایـن فرآینـد در

همچنین زندگی در مجاورت میدانهای نفتی نیز با ختم

زمانی که چاه مورد حفاری قرار میگیـرد و یـا اغلـب

حاملگی به صورت سقط خودبهخودی توأم بوده است.

دوباره (یک بار و یا چند بار دیگر پد از تولید) انجـام
می پذیرد .مایعات فراکینگ ممکـن اسـت آب یـا هـر

مایعات فراکینگ )(Fracking Fluids

ترکیبی از مـواد شـیمیایی خطرنـاک ماننـد اسـیدها،

فراکینگ یا شکافت ) ،(Fracturingفرآینـدی

سوخت دیزلی ،بیوسـیدها ) ،(biocidesفلـزات ،اتـیلن

در صنعت نفت و گاز جهت افزایش بهبودی تولید چاه

گلیکول و یـا هـر مـادهی شـیمیایی دیگـر باشـد کـه

است که شامل کاربرد تزری با فشار بـاالی مایعـات و

شرکتهای نفت و گاز الزامـی بـه آشـکار کـردن نـام
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ترکیبات شـیمیایی مـورد
استفادهی خود ندارند.
انجــام فراکینــگ
در ســـازندهـــای زمـــین
شناســی مــیتوانــد مــواد
شـــیمیایی خطرنـــاک و
ناشــناخته را وارد منــابع
آب آشامیدنی زیر زمینـی
نمــــوده و افــــراد را در
معرض مواد خطرناک قرار
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داده و موجــب اثــرات بــر
سـالمت ناخواسـته شــود.
همچنین مایع فراکینـگ تصویر  - 12در یک مطالعه ،زیست در کنار مجتمعهای نفتی و شیمیایی با افزایش رخداد سـرطان
حفرهی دهان و حل  ،در مردان و زنان ،توأم بوده است.

ممکن است با گل حفاری

و مواد سمّی دیگر که در سطح رها شـدهانـد ،خشـک

کمپرسورهای صنعت نفت و گـاز تولیـد مـیشـود از

شده و در هوا پخش گردد و یا بـا وارد شـدن در یـک

دیــدگاه ســالمت جوامــع پیرامــونی حــائز اهمیــت

چرخه ،وارد سفرههای آب سطحی شوند .هـم اکنـون

می باشـد .در پـاره ای از مطالعـات ،بـه نقـش عالئـم

دانش ما از اثرات احتمـالی و حقیقـی ایـن مـواد ،بـر

وابسته به آلودگی صوتی بـا فرکـاند پـایین (ماننـد

سطح سالمت مردم ،ناچیز است.

ایجاد آزردگی و رنجـش ،اسـترس ،تحریـکپـذیری،
نــاراحتی ،خســتگی ،ســردرد و ایجــاد اخــتالالت در

آلودگی صوتی
آلــودگی صــوتی بــا فرکــاند پــایین کــه در

سیستم بینایی و خواب) اشاره کردهاند.
افــزایش بــار ترافیکــی و صــوت حاصــله در

شــرایط شــهری نیــز بــا افــزایش ســکتهی قلبــی،

پایین با حاللها و برخورد متوسط با صدا داشتهانـد،

فشارخون ،بیماری ایسکمی قلبی و مشکالت خـواب

مشاهده شده است .در مطالعهای دیگـر نیـز افـزایش

توأم بوده است .از لحاظ شـغلی نیـز کسـانی کـه در

کاهش شنوایی در فرکاندهای پـایین در کـارگرانی

صنعت نفت و گاز کار میکنند در معرض آسیبهای

که با صدا و مادهی شیمیایی تولوئن تماس داشتهاند،

برآمده از آلودگی صوتی ،به شکل ویژه ،میباشند.

گزارش شده است.

در یک مطالعه ،در کـارگران صـنعت نفـت و
گاز ،افزایش سطح آستانهی شـنوایی بـرای فرکـاند

آلودگی نور

باال در کارگرانی که طی  15سال برخـورد مـزمن بـا

آلودگی نور ،تماس فزاینده با نـور مصـنوعی

صدا داشتهانـد ،گـزارش شـده اسـت .از دسـت دادن

است که در شرایط شغلی و زندگی در سطح جامعـه

شــنوایی در  25/1درصــد از کــارگرانی کــه در یــک

روی میدهـد .مطالعـات اخیـر در سـطح مطبوعـات

شرکت پتروشیمی کار می کردند و تمـاس در سـطح

پزشکی ،به نقش آلودگی نور به صورت یـک مسـئله

تصویر  - 17تحریک حاد چشمی همراه بـا تهـوع ،تحریـک ناحیـه ی گلـو و احسـاس بـوی بـد شـیمیایی در کسـانی کـه در کنـار
مجتمعهای پتروشیمی زندگی میکنند ،بسیار مشاهده میشود.
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در سالمت عمومی اشاره کردهانـد و ایـن موضـوع از

بوده است .همچنین کارگران صنایع نفـت و گـاز در

این لحـاظ مهـم اسـت کـه بـه پیوسـتگی مسـتقیم

آمریکــا ،شــاند بــاالیی از مــر

را در نتیجــهی

آلودگی نوری با رخداد سرطانها اشاره شده است.

آسفیکسی و مسمومیت تجربه کردهاند.

در چندین مطالعه ،به افزایش خطر سـرطان
در کارگرانی که به شکل نوبتی ) (Shift workersکار

مر

میکردهانـد و بـا نـور در شـب در تمـاس بـودهانـد،

به دلیل پـرت شـدگی ،تصـادفات بـا وسـایل نقلیـه،

پرداخته شده است.

سوختگیها و برخورد با تجهیزات و وسایل سنگین و

ایجاد اختالل در ریتم طبیعـی )(circadian

در تماس با نور در شـب ،بـا افـزایش خطـر سـرطان
سینه و رودهی بزر
1۲0

در هر صورت ،رخداد باالی حوادث منجر بـه
و یا غیر مر زا در کارکنان صنعت نفت و گاز،

در نتیجه بروز له شدگی و ضربه به بخشهای باالیی
و پایینی اندام فوقانی و ساق پاها بوده است.

در کارگران نوبتی همراه بـوده

است .آلودگی نور در تولید مالتونین و فعالیت غدهی

اثرات بر سالمت روانی و اجتماعی

صــنوبری ) (Pineal glandو نیــز تولیــد هورمــون،

الف /رخداد خشونت و خیانت

اختالل ایجاد می کنـد .کـاهش سـطح مالتـونین در

جوامــع پیرامــون توســعهی صــنعتی شــامل

نتیجهی آلودگی نوری با رشد تومور همراه است.

صــنایع توســعهای نفــت و گــاز ،اغلــب بــا تغییــر در
هنجارهــای اجتمــاعی و فرهنگــی موجــود ،روبــهرو

سالمت کارگران صنعت نفت و گاز

میشـوند .ایـن تغییـرات گـاهی بـا افـزایش رخـداد

در مطالعات انجام گرفته در آمریکا ،کارگران

خشــونت و جنایــت تــوأم بــوده اســت و گــاهی نیــز

صنعت نفت و گاز دارای نرخ غیر متناسبی از لحـاظ

توسعه ی صنعتی بـا اقبـال کـاهش در میـزان جـرم

مر

و میرهای شغلی در مقایسه با صنایع پر خطر و

روبهرو شده است.

شغلهای دیگـر بـوده انـد .در آمریکـا ،فعالیـتهـای

فزونی در کارگران غیر ماهر و جویای کار بـا

استخراج نفت و گاز با افـزایش چشـمگیر در رخـداد

افزایش جرم و جنایت مرتبط دانسته شـده اسـت .از

حوادث شغلی کشنده در کارگران ایـن صـنایع تـوأم

سوی دیگر ،وجود توسعهی صنایع نفت و گاز با ایجاد

ب /بــــیبنــــدباری
جنسی و بیماریهای همراه
جوامـــع پیرامـــونی
فعالیتهای استخراجی نفت و
گاز ،نرخ باالیی از بیماریهای
انتقـــال یافتـــهی جنســـی را
تجربه کردهاند .برای مثـال در
جوامـع نفــت و گــاز بــریتیش
کلمبیـــا ،افـــزایش رخـــداد
کالمیدیا را شـاهد بـودهانـد و
چندین منطقه در آفریقـا نیـز
افزایش در رخداد  HIVو ایدز

تصویر  - 23اثر بر سالمت در آلبرتای کانادا ()4313

را پد از ورود صنایع حفـاری

پیوند میان جوامع گسسته و بـه دور از هـم و ایجـاد

نفت و گاز در جوامع خود مشاهده کردهاند .بـیشـک

پیوندهای مشترک فرهنگی و اجتمـاعی ،در کـاهش

میتوان با برنامهریزی در مدیریت سالمت و محیط در

جرم و جنایت ،مؤثر شناخته شده است .امّا باید ایـن

شرکتهای نفت و گاز ،این رخدادها را کاهش داد.

نکتــه را نیــز در نظــر داشــت کــه وجــود توســعهی
افسارگسیختهی نفت و گاز با ایجاد آسیب در ساختار

ج /خودکشی

اجتماعی و فرهنگی نیز میتوانـد تـوأم باشـد .بـرای

جوامع درگیر با استخراج نفت و گاز ،افـزایش

مثال در آالسکا ،آسیب اجتماعی با افزایش نرخ  2تـا

در نرخ خودکشی را تجربه کردهاند .برای مثـال ،نـرخ

 15برابری جنایت خشونت آمیز در مقایسـه بـا نـرخ

خودکشی در جامعهی آمریکا  11نفر در هر  133هزار

کشوری توأم بوده است.

نفر است ولی در جوامع آالسکایی که با صنعت نفت و

1۲1

گاز پیوند دارند ،این نرخ به  25در هر  133هـزار نفـر

شاند باالتری از استرسهای روحـی و روانـی و نیـز

میرسد که این نرخ باالی خودکشی به دلیل تغییرات

اضطراب و افسردگی همراه است ولـی وجـود نتـایج

پرشتاب اجتماعی فرهنگی در این مناط است.

ضد و نقیض در مطالعات گوناگون ،نشانگر آن اسـت

گــزارش بــاالیی از نــرخ خودکشــی نیــز در

که در این زمینه کارهای مطالعاتی گستردهتری نیـاز

کسانی که با عملیات حفاری در فالت قاره سر و کار

است که انجام شود .زیرا هنوز نمیتوان نتایج منطقی

داشتهاند گزارش شده است.

و قطعی پیرامون اکتشاف در صنایع نفت و گاز و اثـر
آن بر شرایط اجتماعی و روان شناسانه را از مطالعات

1۲۲

د /سالمت روانی

موجود استنتاج نمـود .امّـا نتـایج مطالعـات کنـونی،

به صورت کلی ،افرادی که در صنایع اکتشافی

احتمال وجود اثرات شدید بر سالمت روحی روانـی و

نفت و گاز کار میکنند و نیـز جوامـع پیرامـونی ایـن

اجتمــاعی توســعهی صــنایع نفــت و گــاز را فــراهم

صنایع ،اغلب نگرانیهای فراوانی از سـالمت روانـی در

میآورند و با وجود این نتایج ،گـامهـایی منطقـی از

مقایسه با کسانی که در این مناط زندگی نمیکننـد

سوی صنایع نفت و گاز برداشت نشده است تا جوامع

از خود نشان میدهند.

پیرامونی را از این اثرات محافظت نمایند.

توســعهی نفــت و گــاز در هــر منطقــهای بــا

پیامدهای سالمت زندگی در مجاورت صنایع پتروشیمی

1

 /11رخــداد ســرطانهــای چندگانــه و
ترکیبی
در مطالعات اپیدمیولوژیک ،برای یافت یک اثر

1۲9

گرادیانی که زندگی در نزدیکی یک سایت پتروشیمی
میتواند خطر این بیماریها را در مقایسه با زندگی در
فواصل دورتر ایجاد کند ،رخـداد عمـومی سـرطان یـا
مــر

و میــر وابســته بــه آن (در جوامــع پیرامــونی

مجتمعهای پتروشیمی) مـورد پـژوهش قـرار گرفتـه
است.
 1چکیدهای از:
.1
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF
HEALTH OUTCOMES ASSOCIATED WITH
LIVING IN PROXIMITY TO PETROCHEMICAL
INDUSTRIES. Prepared For: Lambton Community
Health Study Board County of Lambton December,
2010.

تصویر  - 21در ولز جنـوبی ،زنـدگی تـا شـعاع  7/5کیلـومتری
مجتمع پتروشیمی با افزایش خطر مالتیپل مایلوما همراه بـوده
است.

برآورد عمومی از این مطالعـات آن اسـت
که شواهد محدودی در مـورد همبسـتگی میـان
رخداد سرطان با زندگی در مجاورت صنایع و یـا
مجتمــعهــای پتروشــیمی وجــود دارد .اشــکال
عمده ی این مطالعات آن است که نمـیتواننـد از
لحــاظ طراحــی مطالعــه ،تمــاس فــرد را بــا
بــروندههــای پتروشــیمی بــه صــورت مناســبی،
توصیف کنند.

 /۲لوسمی ،سرطان خـون کودکـان،
1۲۴

لنفوم (هاجکین و غیر هاجکین)
در یــک فراگــرد کلــی ،پتانســیل افــزایش
یافتهای برای رخداد لوسمیها (سرطانهای خون) تصویر  - 24اکنون باور جامعهی علمی بر آن است که آالیندههایی کـه
از صنعت پتروشیمی به هوا افزوده میشـوند ،مـیتواننـد در ترکیـب بـا
با زندگی در مجاورت تأسیسات پتروشیمی وجـود
دیگر آالیندهها ،آسیبهایی جدی به دستگاه تنفسی وارد نمایند و ایـن
دارد و از ایـن رو لوسـمی یــک پیامـد ســالمت در اثر سینرژیسم در مناط آلوده ،بسیار هویدا است.

رابطه با زندگی در نزدیکی مجتمعهای پتروشیمی
محسوب میشود.

قطعی که به افزایش سرطان ریه با زندگی در مجاورت
صنایع پتروشیمی اشاره کرده باشد ،برنمیخوریم.

 /9سرطانها
سرطان ریه نیز به عنوان پیامد سالمت صنایع

 /۴سرطان مغز

پتروشیمی پیشنهاد شده است ولی بـه دلیـل فقـر در

هر چند که در مطالعات بـه همبسـتگی میـان

جمعیت مرجع تعریف شـده در مطالعـات ،بـه شـاهد

شغل والدین در صـنایع پتروشـیمی و رخـداد سـرطان

مغز در کودکان اشاره شده است امّا باید گفت که نتایج

یک مطالعه نیز به پیوند میانِ پذیرش اورژانـد آسـم و

این مطالعات به دلیل تعداد کـم شـرکت کننـدگان در

شـــکایات تنفســـی و آزاد ســـازی  CO2در عملیـــات

مطالعه که تماس تعریف شده با صـنایع پتروشـیمی را

پتروشیمیایی ،در یک جمعیت محلی ،اشاره شده است.

داشته باشند و نیز فقر آشکار در شواهد (بـرای ارتبـاط

در یک فراگرد کلی ،نتایج مطالعات بـر ایـن

دوز  -پاسخ) به زیر سئوال خواهند رفت.

است که آسم و دیگر بیماریهای تنفسی و شـکایات

 /5دیگر بدخیمیها
در سه مطالعه بـه همبسـتگی مثبـت
میان سرطانهـای پسـتان ،مثانـه و پـانکراس
اشاره شده است.
1۲5

آسم و بیماریهای تنفسی
یــک همبســتگی مثبــت میــان آســم و
زندگی در نزدیکـی مجتمـعهـای پتروشـیمی و
پاالیشگاه وجود دارد .ایـن پیونـد میـان آسـم و
صنایع پتروشیمی ،به وزش باد غالـب (در طـول
زمــانی کــه ســناریوی عملیــاتی در حــال انجــام
اســت) بســتگی دارد .گــاز  CO2از گازهــای آزاد
شده در عملیات پتروشیمی اسـت کـه نشـانهی
اتهام را برخود دارد و در مطالعـات بـزر  ،یـک
همبستگی چشمگیری میان شکایات تنفسـی و
غلظتهای شیمیایی آن یافت شـده اسـت و در

تصویر  - 21در مطالعه ی تومورهای مغـزی کودکـان کـه بـه صـورت یـک
پیمایش بینالمللی بر روی  1412کودک با تومور مغزی انجام شد ،آشـکار
گردید که تماس پدر با هیدروکربنهای چند حلقهای آروماتیـک ،در بـیش
از بستن نطفهی کودک ،می تواند با افزایش شاند رخداد سـرطان مغـز در
کودک وی همراه شود.

تنفســی (خــد خــد ،ســرفه و
غیـــره) از پیامـــدهای ســـالمت
هستند که پیوستگی با زیست در
مجاورت تأسیسات پتروشـیمی از
خود نشان میدهند.

پیامدهای باروری
هر چند نتـایج مطالعـات
گونــاگون در ســطح مطبوعــات
بینالمللی پزشکی به ارتباط میان
1۲6

زیســـت در مجـــاورت صـــنایع

تصویر  - 22در مطالعاتی به همبستگی میان تولد نوزادان با وزن کم و زیست در مجاورت
پتروشیمی و تولـد نـوزاد بـا وزن
مجتمعهای پتروشیمی اشاره شده است.

کم ،نوزاد نارس و یا سقط اشـاره
نمودهاند ،امّا از لحاظ روش شناسـی و عـدم کنتـرل

تایلند نیـز بـه شـواهدی دال بـر وجـود اخـتالل در

متغیرهای مداخله گـر ،نمـیتـوان در ایـن خصـوص

حافظهی کوتـاه مـدت و سـکونت در مجـاورت یـک

اظهار نظر قطعی ارائه داد.

مجتمع پتروشیمی دست یافتند.

مسمومیت عصبی )(Neurotoxicity

اثرات روانی -اجتماعی

در یک پژوهش که در کالیفرنیا انجـام شـد،

بــدون هــیچ شــکی ،اســترس و نشــانههــای

پیوند میان تماس با مواد آزاد شده از یک تأسیسـات

فیزیولوژیـــک آن در ســـطح جوامـــع پیرامـــونی

پتروشیمی و ایجاد نقایص در عملکرد نورولوژیـک در

مجتمعهای پتروشیمی ،ظهور مـییابنـد و نخسـتین

بزرگسـاالن نشـان داده شـد .در مطالعـهی دیگــر در

تکانه برای ایجاد چنـین اسـترسهـایی برخاسـته از

نگرانی هـای اعضـای جوامـع پیرامـونی ایـن
مجتمــعهــا از پیامــدهای بــر ســالمت در
نتیجهی عملکرد آنها است.
از این رو ،گفتمان شفاف با مـردم و
ارائهی حقای روشـن و مبتنـی بـر شـاهد و
ایجاد فضای گفتگو میـان مـردم  -صـنعت،
میتواند در کاهش این استرسهـا در سـطح
جوامع پیرامونی مؤثر واقع شوند.
در یک فراگرد کلی ،پیامدهای زیر را
میتوان در مورد زیست پیرامون یک مجتمـع
پتروشــیمی مــدّ نظــر قــرار داده و در کنــار
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متغیرهای مداخلهگر مانند مصرف دخانیـات،
نــوع شــغل ،شــیوهی زنــدگی و وضــعیت
اقتصادی  -اجتماعی به آنها نیز پرداخت.

 سرطان ریه
 ســرطان لنفــاوی ،خــون و مکــانهــای
وابسته
 سرطان مغز
 سرطان پانکراس
 سرطان مثانه
 آسم در کودکان
 بیماریهای تنفسی فوقانی در کودکان

تصویر  - 25نقایص مادرزادی بـه صـورت لـب شـکری ،در مکـانهـایی کـه
پاالیشگاههای نفت و فلیرینگ گاز دارند ،شایعتر دیده میشود.
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