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 1و سالمت ها آالینده

 

 
(VOCs) فرّار ترکیبات آلی1

4  

های آلی  با هیدروکربن در معرض قرار گرفتن

تولیـدی در صـنایع   ی ها فعالیت ی نتیجهکه در  فرّار

د، بسـیار پیچیـده اسـت و    نـ یاب انتشار می و گاز نفت

ــه در     ــند ک ــوادی باش ــته از م ــت برخاس ــن اس ممک

روند و یا از مـواد تولیـد    می های تولیدی به کار کنش

 ساطع شوند. شده، 

بـرای   توانند می منابع ی ایناز این رو، هر دو

                                                 
 ای از: چکیده 1

Roxana Witter, et al. Potential Exposure-Related 

Human Health Effects of Oil and Gas Development: A 

Literature Review (2003-2008). University of 

Colorado Denver, Colorado School of Public Health, 

Denver, Colorado. August 1, 2008. 
2 Volatile Organic Compounds 

 در) ی حفـاری هـا  فعالیتفرّار در  تولید ترکیبات آلی

مطـر    (ی حمل و نقـل ها فعالیتها تا  چاه ی گستره

بر  ،های فرّار با تولید بار هیدروکربن ،این منابع .شوند

 اثـر  نیـز جوامـع پیرامـونی   و  کارکنـان  روی سالمت

 المللـی  بـین . گرچـه در سـطح مطبوعـات    گذارند می

، گزارشات فراوانی در مورد ترکیبات آلی فرّار پزشکی

ــوئن، )بنــزن BTEXشــامل گــروه  و  (Toluene) تول

ی بـا   هـای هالوژنـه   هیدروکربن( و (Xylene) گزیلین

وزن ملکــولی کــم وجــود دارد ولــی در مــورد اثــرات 

مزمن، با مقادیرکم برخورد در سطح عمومی محـیط،  

 ناچیز وجود دارد. یاطالعات

امّا در برخورد با مقادیر بـاال، ایـن ترکیبـات    

 دارای اثرات زیر هستند:
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ــمومیت 1 ــرات مس ــر  / اث ب

)سیستم مرکـزی و   سیستم عصبی

چشمگیری بـر سـطح    یطی(. اثرمح

شناختی در گروهـی کـه بـه     رفتار

ــا ایــن   صــورت شــغلی در تمــاس ب

مشـاهده   ،انـد  ترکیبات قرار گرفتـه 

 شده است.

 کبـدی  صورت سموم/ به 4

 .اند شدهشناخته 

/ بسیاری نیـز بـه عنـوان    1

 مؤثر بر دستگاه تولید مثلـی  سموم

 .شوند می در زنان و مردان محسوب

ــر  / دارای اثــرات ســمّی2 ب

ــین ــاد   جن ــب ایج ــتند و موج هس

نقایص ژنتیکـی شـده و یـا موجـب     

 جنین در شرایط با دوزاژ بـاال  سقط

  .شوند می

/ تمام ایـن ترکیبـات بـه    5

قلمـداد   های پوستی عنوان توکسین

 د.نشو می

هر چند که تمام اثرات بیـان شـده در دوزاژ   

کیبـات در  ، اثرات انتشـار ایـن تر  اند شدهباال مشاهده 

عمـومی، بـه دلیـل عـدم      سطح کم در محیط زیست

 اند. انجام مطالعات، هنوز ناشناخته مانده

 ها در صنعت نفت و گازآالینده - 47 یرتصو 
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سـم   برای مثال، اکثـر اطالعـات  

ــی ــزن شناس ــنایع  (benzene) بن در ص

، مانند بـارگیری  پایین دستی پتروشیمی

بـه   هـا  فرآورده و پخش ، پاالیشفرآوری

مطالعـاتی پیرامـون    اماآمده است دست 

هــای  یــا هیــدورکربن BTEXگــروه  اثــر

در صـنایع   ،وزن ملکولی کم ی با هالوژنه

  انجام نشده است. ،پتروشیمی باالدستی

ی هـا  گـزارش  تـون و امّا بررسی م

علمــی چــاپ شــده ایــن نکتــه را هویــدا  

حتی در سطح مقـادیر   سازند که بنزن می

بســیار کمتــری کــه پــیش از ایــن تصــور 

ــد مــی رفــت، مــی باشــد و  زا ســرطان توان

ایجاد نمایـد. ایـن    (لوسمی) خون سرطان

اسـت کـه افـرادی کـه در     به معنـای آن  

هسـتند   و گاز مجاورت صنایع تولید نفت

هســتند.  (Leukemia) لوســمی در خطــر

ی بـا وزن ملکـولی    های هالوژنـه  همچنین، هیدروکربن

 و ، کبـدی نورولوژیـک  هـای  بیمـاری موجـب  کم نیـز  

هـای کلیـوی و دیگـر     سـرطان شده و شـاند   کلیوی

 .دهند میرا افزایش ها  سرطان

نیز در مورد ایجاد اختالالت رفتاری  یشواهد

هـای ویـژه    تا تغییـرات در فعالیـت حـد    و شناختی

و ادراک در کارگرانی کـه بـا    مانند اختالل در بینایی

. از سـت ا  به دست آمـده ، اند داشتهاین مواد سر وکار 

ایــن رو، غربــالگری بــرای یافــت اخــتالل عملکــردی 

رفتـــاری و  هـــای بیمـــاری، (cognitive) شـــناختی

شـاهد( نشـان داده    -ی جمعیتی )مبتنی بـر مـورد    چندیدن مطالعه - 42 یرتصو

 های نفتی همبستگی دارد.است که افزایش خطر سرطان کلیه با تماس با فرآورده
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ی ها فعالیت های ویژه در جمعیتی که در معرض حد

 .داردهستند، مناسب  و گاز نفت

محدودی نیز وجود دارند که نشـانگر   شواهد

آن هستند که پیامدهای ناخوشایندی مانند اثرات بر 

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

در سنین پایین  آیند. از این رو، غربالگری کودکان می

ثبت موارد پیامـدهای ناخواسـته در زمـان     و طراحی

ایـن ترکیبـات، توصـیه     در معـرض  تولد، در جمعیت

 .شود می

 

ی موتورهـای   ده برون

 دیزلی

ــرون ــای  ده ب ی مورتوره

ــا متحــرک، از  ــت و ی ــی ثاب  دیزل

ــی ــا نگران ــون ه ــود پیرام ی موج

ــالمت ــوب  س ــیمحس ــود م  .ش

دیزلـــی، مخلـــوطی  ی ده بـــرون

هـا   آن)که به  پیچیده از مواد ریز

، هزاران رداخت(، فلزاتخواهیم پ

هـا و   به ویژه محلول) ترکیب آلی

 است. (دیگر مواد شیمیایی

و  ی صنایع نفـت  توسعه

 در افزایش تواند می ،با افزایش فزونی بار ترافیکی گاز

 مؤثر باشد. موتورهای دیزلی ی ده برون

ی مرکـز   دیزلی دارای یـک هسـته   مواد ریز

جذب شـده شـامل    کربنی هستند که ترکیبات آلی

هــای  زاهــا ماننــد هیــدروکربن ســرطانبســیاری از 

(PAH)ای  روماتیک چند حلقهآ
و  PAH–و نیترو  1

. شـوند  می و فلزات ، عناصر نادر، سولفاتنیز نیترات

این مواد ریز با قطر کمتر یا مساوی یـک میکـرون،   

                                                 
3
 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PHA) 

رو است و انجام آن نیـاز  ای روبهی کالن پیچیدهامروزه نفت و گاز با یک برنامه - 47 یرتصو

ی حیات عملیات به ارزیابی اثر بر سالمت، جامعه و محیط زیست دارد که تمام طول چرخه

 گیرد.، پاالیش تا بازاریابی در برمیآن را از اکتشاف، تولید
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ــه ــی  ب ــتگاه تنفس ــانی وارد دس ــطح  آس ــده و س ش

را بــرای اتصــال ترکیبــات آلــی فــراهم  ای گســترده

 آورند. می

ثابت )حاصل از منابع صـنعتی( و هـم    منابع

دیـزل در   سـوخت  منابع متحرک )ساطع از احتـراق 

 ( در افزایش این خطرها و افزایش بار ترافیکی ماشین

 .باشند می ، مطر و گاز نفت در صنعت

مورتورهای  ی ده برون موارد زیر در برخورد با

 یابند: یابند، افزایش می انتشار می دیزلی که در هوا

 عروقی -قلبی های بیماری/ 1

پذیرش  ، شامل افزایشتنفسی های بیماری/ 4

ــتانی ــه  بیمارس ــته ب ــاریوابس ــای بیم  ه

 ی نتیجـه در  ، افزایش مر  و میرتنفسی

ــاری ــای بیم ــر  زودرس   ه ــی، م تنفس

تنفســی شــامل  هــای بیمــاریبرآمــده از 

در  ، افـزایش شـدت بیمـاری   ریه سرطان

بیماری انسداد ، )مانند آسم بیماران ریوی

، (، افزایش آسـم، برونکولیـت  ریوی مزمن

، کـاهش عملکـردی   های تنفسـی  عفونت

ریوی )به ویژه درکودکان آسمی(، التهاب 

افـزایش  ها،  ، افزایش آلرژیآلرژیک ریوی

  (عالئم تنفسی )مانند سرفه
 آلرژیک های بیماری/ افزایش 1

، صـدمه بـه   (Genotoxicity) / سمیت ژنی2

 DNAها و  کروموزوم

 تنفسـی  های بیماریکودکی:  های بیماری/ 5

  ، تشدید آسمو آلرژی کودکان

 

 هــــــای معیــــــاری آالینـــــده 

(Criteria Pollutants) 

، اکســیدهای  (NOx) اکســیدهای نیتــروژن 

هـای   از آالینـده  ،و مـواد ریـز   ، اوزُن (SOx)سولفوریک

به  یشترب کنند یم یزندگ یمیکه در مجاورت مناط  پتروش یکودکان - 13 یرتصو

 .شوندیبا گروه شاهد( دچار م یسهو آسم )درمقا ینشانگان تنفس
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 گاز و نفت یگسترده یهاتیفعال یجهینت در کارکنان و جامعه سالمت بر اثرات - 11جدول 

 عوامل اثرگیار بر سالمت جامعه عوامل اثرگیار بر سالمت کارکنان فاز

 های عفونیبیماری های زمین شناسینگاری و بررسیلرزه 

 های برخاسته از غذا و آببیماری
 وحشو حیات( Vector) های وابسته به حاملبیماری

 صدا

 های عفونیبیماری

 های برخاسته از غذا و آببیماری
 وحشو حیات( Vector) های وابسته به حاملبیماری

 صدا

 حفاری

 گل حفاری 

 نفتیمحصوالت 

 صدا

 گل حفاری

 محصوالت نفتی

 منابع رادیواکتیو

 صدا

 تولید نفت و گاز

 گل حفاری 

 محصوالت نفتی

 مواد شیمیایی مورد استفاده

 منابع رادیواکتیو
NORM 

 هاحالل

 فلزات

 حرارت )گرما/ سرما(

 سلیکا/ آزبست

 صدا/ لرزش
PCB  

 گل حفاری

 محصوالت نفتی

 هاحالل

 فلزات

 صدا

 پاالیش

 محصوالت نفتی 

 هاحالل

 مواد شیمیایی مورد استفاده

 فلزات

 سلیکا/ آزبست

 حرارت

 (load) بار افزوده

 صدا/ لرزش
PCB 

 محصوالت نفتی

 هاحالل

 فلزات

 (load) بار افزوده

 صدا
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  .باشند می معیاری 

و  از تولید نفـت  (NOx) اکسیدهای نیتروژن

هـای   ده و از بـرون  (flaring) در زمـان فلیرینـگ   گاز

 ی های کمپرسور کننده مورتورهای دیزلی و یا ماشین

 ی ده . اکسیدهای نیتـروژن از بـرون  شوند می گاز، آزاد

و نقش مهمی را در ایجاد  دنشو میخودروها نیز آزاد 

 د. نفتوشیمیایی دار (smog)مه 

زغـال   در زمان احتـراق  اکسیدهای سولفوریک

 گـاز  و در زمـان فلیرینـگ   شوند می تولید و نفت سنگ

نیز ممکن است آزاد شده و یـا ممکـن اسـت از     طبیعی

 (NORMهای ساطع شده از هوا و مواد زیان آور به آب و خاک و مواد پرتوزا با رخداد طبیعی )جریان احتمالی آالینده - 11 یرتصو
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برای فراهم آوردن نیرویـی   های فسیلی سوختن سوخت

کمپرسـور   هـای  ای و یـا ماشـین   های تلمبـه  برای جک

 تولید شوند. ،های نفت و گاز در سایت ،کننده

نیرومند  ی کننده به عنوان یک تحریک اوزُن

های پیش رانده شـده توسـط نـور     ، از واکنشتنفسی

 و ترکیبـات آلـی   خورشید شامل اکسیدهای نیتروژن

 متحرکــی تولیــد ثابــت و وســط منــابعفــرّاری کــه ت

 خیزد. ، برمیشوند می

ثابـت   برخاسـته از منـابع   برخورد با مواد ریز

ی هـا  گـروه ، از هـا(  )اتومبیل و متحرکها(  پاالیشگاه)

 .شوند می قلمدادمهم تماسی حائز اهمیت 

 

 ،اکسیدهای نیتـروژن  اثرات بر سالمت

SOx و اوزُن 

و ایجـاد   شک این مواد بر دستگاه تنفسی بی

ای دارنـد و   نگـران کننـده   ، اثـر تنفسـی  های بیماری

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

ــروه  ــاریگ ــای بیم ــوی  ه ــداد ری ــا   انس ــزمن و ی م

بـا   پـذیر  ی خاص آسیبها گروهقلبی(، از  های بیماری

 ،بــا افــزایش مــر  و میــر ایــن مــواد هســتند. اوزُن

 همبستگی از خود نشان داده است.

افزایش کم بـا   ،اساس مطالعات انجام شده بر

 هـای  بیمـاری برای  این آالینده، موجب افزایش خطر

 .شود میزیر 

 : شـامل افـزایش در  تنفسی های بیماری/ 1

، تنفسـی  هـای  بیمـاری وابسته به  بیمارستانیپذیرش 

تنفسـی )ماننـد    های بیماریدر افراد با  تشدید بیماری

، (، آسـم، برونکولیـت  ، بیماری انسداد ریوی مزمنآسم

)به ویژه در  کاهش عملکرد ریوی ،های تنفسی عفونت

های هـوایی و نیـز    آسمی(، التهاب آلرژیک راه کودکان

، ها، عالئم تنفسـی )ماننـد سـرفه    بینی، افزایش آلرژی

 خد خد، تنگی نفد، تحریک چشمی، سردرد(

پـذیرش   : شـامل افـزایش  کودکان آسم/ 4

کودکان در اورژاند و بخش اطفـال، تشـدید عالئـم    

آسم وکاربرد داروهای استنشاقی، اختالل در رشـد و  

 های هوایی و برونکولیت ها و التهاب راه نمو شش

: شـامل  عروقـی  - قلبـی  های بیماری/ 1

 هـــای بیمـــاری در بیمارســـتانپـــذیرش  افـــزایش

 هـای  بیماریبه دلیل  میرعروقی، افزایش مر  و  - قلبی

 ها، باال رفتن فشارخون عروقی، آریتمی - قلبی

: (Genotoxicity)ژنـــی  مســـمومیت/ 2

  DNAها و  صدمه به کروموزم

، : تولد زودرسو نوزادان جنین سالمت/ 5

نوزادان  بیمارستانیپذیرش  ، افزایش دروزن تولد کم
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 زاده شده از مادران در کودکان تنفسی های بیماریو 

 .اند بوده اوزُن در معرض آسمی که در زمان حاملگی

 

 (Particulate matters) مواد ریز

 بـه دلیـل  همانگونه که اشاره شد ایـن مـواد   

یــک  حــداکثروچکی کــه دارنــد )بســیار کــ ی انــدازه

و  شـوند  می از ریه پخش که سطح مقطعی ،میکرون(

 تواننـد  مـی  ،کنند میژرفایی از ریه نفوذ در  همچنین

، بلکه ها های توکسیک را نه تنها در سطح ریه آالینده

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

ی عمر پروژه است کـه   وار و طراحی مشارکتی در طول تمام چرخه ( یک فرآیند نظامSHMمدیریت سالمت راهبردی ) - 14 یرتصو

ی ی برنامـه جهـت توسـعه   HIAی میزبان است. از این رو انجام فرآیند هدف آن نگهداری سالمت نیروی کار و ارتقاء سالمت جامعه

SHM .حیاتی است 
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 انتشار دهند.

از این رو، حتی افزایش ناچیز در مقادیر مواد 

  زیر را افزایش دهند: خطرات تواند می ریز

: شــامل عروقــی - قلبــی هــای بیمــاری/ 1

ــزایش در ــذیرش  افـ ــتانِپـ ــاری بیمارسـ ــای بیمـ   هـ

ــی ــر  - قلب ــر  و می ــزایش م ــی، اف ــل   عروق ــه دلی ب

افـزایش مـر  و میـر     عروقـی،  - قلبـی  هـای  بیماری

قلبــی، ایســکمی  هــای بیمــاری ی نتیجــهزودرس در 

ــی ــاد ، آریتمــیقلب ــزایش انعق ــا، اف ــذیر ه ، ی خــونپ

 ، فشارخونهای قلبی ، سکتهآترواسکلروز

 : شـامل افـزایش  تنفسـی  هـای  بیماری/ 4

، تنفسـی  هـای  بیماریوابسته به  بیمارستانیپذیرش 

تنفسی، مر  و میر  های بیماری افزایش مر  و میر

، ریـه  سـرطان تنفسی شـامل   های بیماریزودرس از 

)ماننـد   ریـوی  های بیماریدر افراد با  تشدید بیماری

و  (، آسم، برونکولیت، بیماری انسداد ریوی مزمنآسم

، کاهش فعالیت ریوی )به ویژه در های تنفسی عفونت

هـا،   آسمی(، التهاب ریـوی آلرژیـک، آلـرژی    کودکان

 (عالئم تنفسی )مانند سرفهافزایش 

، : تولـد زودرس و نوزادی جنین سالمت/ 1

محدودیت در رشد جنینی، وزن کـم در زمـان تولـد    

در به ویـژه   نوزادی نوزاد رسیده، افزایش مر  و میر

 توأم شود. تنفسی های بیماریزمانی که با 

: آلـرژی کودکـان،   کودکان های بیماری/ 2

در اوایـل   ، گوش و حلـ  و بینـی  های تنفسی عفونت

های درمانگـاهی و   پذیرش  زندگی، افزایش در میزان

در کودکان  اختالل در رشد و نمو ریوی، بیمارستانی

، (گـذارد  مـی  که در عملکرد ریوی در بزرگسالی اثـر )

و تشـدید   ، تشـدید حمـالت آسـم   آسم، برونکولیـت 

تجربه در صنعت نفت و گـاز نشـان داده اسـت کـه      - 11 یرتصو

ی ی سـالمت بـرای هـم نیـروی کـار پـروژه و هـم جامعـه         مقوله

 ی میزبان( حیاتی و بحرانی است.پیرامونی )جامعه
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 فیبروز سیستمیک بیماری

 :سـالخوردگان  هـای  بیماری/ 5

 انسداد ریوی مـزمن،  شامل تشدید بیماری

 هدایت های بیماری نارسایی احتقانی قلب،

ی قلبـی و  الکتریکی قلب، سـکته  ی کننده

ــاری ــای بیم ــت  ه ــر، دیاب ــروق کرون در  ع

بیـان شـده،    شـواهد بر اسـاس   .کهنساالن

های مذکور به تنهایی و یا با ترکیب آالینده

افــزایش بــار  اثــر ، درهــا بــا دیگــر آالینــده

ی اکتشـافی و  ها فعالیتو افزایش  ترافیکی

بـر   تواننـد  می ،و گاز نفت تولید در صنعت

این صنایع  جوامع پیرامونی تنفسی سالمت

 اثرات ناخوشایندی را خل  نمایند.

 

هــای آروماتیــک  هیــدروکربن

 (PAHs) ای چند حلقه

 ،ای های آروماتیـک چنـد حلقـه    هیدروکربن

( از مواد شـیمیایی آلـی   133باالتر از گروه بزرگی )

هستند که معموالً به صورت مخلوطی شامل دو یـا  

های آروماتیک  چند ترکیب وجود دارند. هیدروکربن

هـای   سوخت از احتراق ای موجود در هوا چند حلقه

آیند.  میبه وجود  اد آلی، تنباکو و یا دیگر موفسیلی

ــت و   ــنایع ثاب ــتص ــا فعالی ــ ه ــل و نقل ی در ی حم

سـاکنین موقـت   و  ، بـه سـاکنین  های حفاری مکان

 (PAHs)ای از ایـن مـواد    مناط  حفاری، بار افزوده

 آفرینند. می

قرار گرفتن به صورت مزمن با این  در معرض

بـا   ترکیبات در مقـادیر گونـاگون در محـیط زیسـت    

ی  ی سرطان ریه در زنان، بـا تـنفد هـوای آلـوده     مر  در نتیجه - 12 یرتصو

 های پتروشیمی توأم بوده است.مجتمع
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همبستگی از خود نشـان   ،های ایمنی اختالالت پاسخ

این اخـتالالت بـا منـع     رسد میداده است که به نظر 

و افــزایش فعالیــت  Tهــای لنفوســیت  تکثیــر ســلول

هسـتند. همچنـین مطالعـات    همـراه   NKهای  سلول

توانـد توانـایی    می c-PAHاند که  محیطی نشان داده

را  DNAجهـت تـرمیم آسـیب     های خونی لنفوسیت

د کـه  نتغییر دهند و در نتیجه منتهی به اثراتـی شـو  

 خطرناک باشند. برای انسان

تماس پیش همبستگی به در یک مطالعه نیز 

بـا اثـرات    ،در هـوا  PAHهای پایین  از تولد با غلظت

 .پرداخته شده است ،تولید مثلی

یی نیز وجود دارد که کارگرانی کـه  ها گزارش

های استخوان، مغز و مثانه با زیسـت تـا شـعاع    در تایوان، تقریباً تمام مر  و میرهای سرطان - 15 یرتصو

 اند.های پتروشیمی، همبستگی از خود نشان دادهسه کیلومتری مجتمع
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افـزایش   ، خطراند داشتهبرخورد  PAHبا مخلوطی از 

و  ، ریـه، مثانـه  هـای پوسـت   سرطانای را برای  یافته

 .اند خود نشان دادهاز  دستگاه گوارش

 

 فلزات

تولیدی طبیعـی، بـیش از    در گاز وجود جیوه

این مورد توجه قرار گرفته است.  نفت پیش در صنعت

هــای گــاز  کــه غلظــت امکــان وجــود دارد

ــاالتر از منــابع طبیعــی نفــت )یــا  جیــوه ب

باشد. از این رو، شاند برخـورد بـا    (چگالیده

/ تولیـد،  در زمـان اکتشـاف   جیوه در کارکنان

 و فـرآوری  و بـه ویـژه پـاالیش    حمـل و نقـل  

 هـای  بیمـاری ، سرطانیابد. شاند  افزایش می

 ، اختالل شناختی و مسـمومیت عروقی -قلبی

ــردی    ــتالل عملک ــاب و اخ ــتم اعص در سیس

  .اند شدهبا جیوه گزارش  کلیوی
برخـورد  امّا متأسفانه اثرات مسـتقیم  

در جمعیتی کـه در مجـاورت    ،سمّی با فلزات

، کننـد  مـی  زنـدگی یـا کـار    و گاز صنایع نفت

ــکار   ــوز آش ــودههن ــام    نب ــود انج ــن خ و ای

  طلبد. را می یبیشتر های پژوهش

 

 سولفید هیدروژن

بـه   H2S)) سولفید هیـدروژن  گازسازی  آزاد

، اسـتخراج و  حفـاری  ، از طری  عملیـات تواند می هوا

شـود. بـا ایـن     ایجاد ،و گاز نفت در صنعت فلیرینگ

گاز سولفید هیـدروژن تولیـدی    بر سالمت وجود، اثر

در عملیات حفاری گاز، چنـدان مـورد مطالعـه قـرار     

نگرفته است و این در صورتی است که انجام عملیات 

در عصر اقتصاد دانایی محور، صـنعت نفـت و گـاز بـر ایـن بـاور        - 12 یرتصو

ی فنـاوری و اقتصـاد در پیونـد بـا      دست یافته است کـه موفقیـت در عرصـه   

پیرامـونی(  ی ی میزبان )جامعه سالمتِ نه تنها نیروی کار بلکه سالمتِ جامعه

هـای اجتمـاعی و اقتصـادی را     باشد  زیرا پرداختن به سالمت، سـودمندی  می

 نماید.برآورده و رشد اقتصادی آینده را نیز تضمین می
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حفاری برای نفت و گاز در مناط  مسـکونی، بسـیار   

ــب در     ــدروژن، اغل ــولفید هی ــاز س ــت و گ ــج اس رای

صورت  به. شود میی اکتشافی تولید و آزاد ها فعالیت

قادیر باالی برخورد با ممشاهده شده است که ، شغلی

باالیی توأم بوده  با مر  و میر گاز سولفید هیدروژن،

، گیرنـد  مـی این گاز قرار  است. افرادی که در معرض

و کسانی نیز کـه   دهند میهوشیاری خود را از دست 

دچـار  ، هنـد د مـی سطح هوشیاری خود را از دسـت ن 

 .شوند می اختالالت رفتاری عصبی

در مقـادیر پـایین در    سولفید هیـدروژن  گاز

و گـاز در   نفت افرادی که در نزدیکی مناط  حفاری

و اخـتالالت   افسـردگی  ،کردنـد  میخوزستان زندگی 

 تولید کرده است. خونی

استخراج  کانادایی نیز که در کار در کارگران

 سـولفید هیـدروژن   گـاز  بوده و در معرض نفت و گاز

باالتری گـزارش   قرار گرفته بودند، تصادفات رانندگی

 شده است.

ــر   ــه نظ ــن رو، ب ــیاز ای ــد م ــرات  رس ــه اث  ک

 مـزمن گـاز   روانی در افرادی که در معـرض  - عصبی

وجـود  ، انـد  بـوده در مقادیر پـایین   سولفید هیدروژن

پایین گاز . همچنین تماس مزمن در سطو  اند داشته

پــذیرش  سـولفید هیــدروژن نیــز بــا افــزایش میــزان 

در افـراد   تنفسـی  های بیماری )به دلیل ،بیمارستانی

 توأم بوده است. ،(بزرگسال و کودکان

 

 های فسیلی سوخت

هــای  تولیــد آالینــده ،خراج نفــت و گــازاســت

 ، خـاک یـا آب  که به هـوا  کند می توکسیک چندگانه

، استخراج، حفاری . کارگرانی که در کارشوند می وارد

ایـن مـواد    هستند در معـرض  پاالیشو  حمل و نقل

 .باشند می شیمیایی در سطح باال

هـای اسـتخراج    کسانی که در مجاورت مکان

 زایی سطو  مسموم در معرضنیز هستند  نفت و گاز

را  ای و پیامدهای ناخواسته بودهاین مواد شیمیایی  از

که در کرواسی انجـام   ای مطالعه. در نمایند میتجربه 

است، نشان داده شده است که افراد ساکن در  گرفته

 بـا خطـر   و گـاز  اسـتخراج نفـت   های میدانمجاورت 

ــده ــام   ای از لوســمی فزاین ــالی و تم ــد بزرگس میلوئی

 . اند ودهبروبرو ی )لوسمی( خون سرطانهای  بدخیم

که  مسجد سلیمان نفتی ی حوزه در ساکنین

و سولفید  طبیعی سازی زیر سطحی گاز روانهدر آنجا 

، اخـتالالت  دپذیر می در سطح باالیی انجام هیدروژن

و  قرمز های گلبولشامل افزایش )خونی  های شاخص

  .شده استگزارش  (سفید های گلبولکاهش 
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نزدیــک یــک  ســاکنین

، دچـار  مجتمع نفتی در کانـادا 

ــر ــزایش تیت ــ اف در  ادیآنتــی ب

ــا   ــه ب ــهمقایس ــاهد  ی جامع ش

 .اند بوده

مطالعــاتی نیــز کــه در 

هـای گذشـته انجـام     سـال طیّ 

 نشانگر باال بـودن خطـر   ،رفتهگ

در کودکـانی کـه    خون سرطان

 نفتـی  هـای  میـدان در مجاورت 

 بوده است. ،اند کرده زندگی می

 یز در خطـر بزرگساالن ن

شـامل  ) سـرطان بسیاری از انـواع  

، ، پوســت، رکتــوممعــده ســرطان

. انـد  بـوده  (و غـدد لنفـاوی   ی رحم ، دهانه، کلیهبافت نرم

نیز با ختم  نفتی های میدانهمچنین زندگی در مجاورت 

 ی توأم بوده است.خود خودبه به صورت سقط حاملگی

 

 (Fracking Fluids) مایعات فراکینگ

ی فرآینـد  ،(Fracturing)یا شکافت  فراکینگ

جهت افزایش بهبودی تولید چاه  و گاز نفت در صنعت

است که شامل کاربرد تزری  با فشار بـاالی مایعـات و   

در فرآینـد   یا جامدات به درون زمـین اسـت کـه ایـن    

و یـا اغلـب    گیـرد  میقرار  ریزمانی که چاه مورد حفا

 انجـام  ر و یا چند بار دیگر پد از تولید(بایک ) دوباره

یـا هـر    . مایعات فراکینگ ممکـن اسـت آب  دپذیر می

ترکیبی از مـواد شـیمیایی خطرنـاک ماننـد اسـیدها،      

، اتـیلن  ، فلـزات (biocides) ، بیوسـیدها دیزلی سوخت

شـیمیایی دیگـر باشـد کـه      ی مـاده  و یـا هـر   یکوللگ

نفت و گاز الزامـی بـه آشـکار کـردن نـام       های شرکت

انتشار یافت، به زیسـت در   4332در ژورنال آمریکایی اپیدمیولوژی که در سال  - 17 یرتصو

 43ی  های پتروشیمی و افـزایش خطـر سـرطان خـون )لوسـمی(، در دهـه       مجاورت مجتمع

 زندگی، اشاره شده است.
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ترکیبات شـیمیایی مـورد   

 خود ندارند. ی استفاده

ــگانجــام فراک  ین

هـــای زمـــین  در ســـازند

مــواد  توانــد مــی شناســی

ــاک و   ــیمیایی خطرنـ شـ

ــابع  ــناخته را وارد من  ناش

آشامیدنی زیر زمینـی   آب

ــراد را در   ــوده و افــ نمــ

مواد خطرناک قرار  معرض

داده و موجــب اثــرات بــر 

ناخواسـته شــود.   سـالمت 

همچنین مایع فراکینـگ  

 ممکن است با گل حفاری

، خشـک  انـد  شـده دیگر که در سطح رها  و مواد سمّی

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

های آب سطحی شوند. هـم اکنـون    وارد سفره چرخه،

بـر   ،دانش ما از اثرات احتمـالی و حقیقـی ایـن مـواد    

 ناچیز است. ،سطح سالمت مردم

 

 آلودگی صوتی

بــا فرکــاند پــایین کــه در  آلــودگی صــوتی

از  شـود  مـی تولیـد   و گـاز  نفت کمپرسورهای صنعت

ــالمت ــدگاه س ــونی دی ــع پیرام ــت جوام ــائز اهمی  ح

از مطالعـات، بـه نقـش عالئـم      ای پـاره  . درباشـد  می

ماننـد  )وابسته به آلودگی صوتی بـا فرکـاند پـایین    

 ی،پـذیر  ، تحریـک ، اسـترس آزردگی و رنجـش ایجاد 

ــاراحتی خســتگی، ســردرد و ایجــاد اخــتالالت در  ،ن

 .اند کردهاشاره  (و خواب سیستم بینایی

ــی  ــار ترافیک ــزایش ب و صــوت حاصــله در  اف

رخداد سـرطان   یشبا افزا یمیاییو ش ینفت هایدر کنار مجتمع یستمطالعه، ز یکدر  - 12 یرتصو

 دهان و حل ، در مردان و زنان، توأم بوده است. یحفره
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ــهری ــرایط ش ــکته  ش ــزایش س ــا اف ــز ب ــی،  نی ی قلب

 خـواب  مشکالتو  ایسکمی قلبی بیماری فشارخون،

توأم بوده است. از لحاظ شـغلی نیـز کسـانی کـه در     

های آسیب در معرض کنند می کار و گاز نفت صنعت

 . باشند می ،به شکل ویژه ،برآمده از آلودگی صوتی

و  نفـت  صـنعت  در کـارگران  ،در یک مطالعه

بـرای فرکـاند    ی شـنوایی  افزایش سطح آستانه ،گاز

سال برخـورد مـزمن بـا     15باال در کارگرانی که طی 

از دسـت دادن   ، گـزارش شـده اسـت.   انـد  داشتهصدا 

درصــد از کــارگرانی کــه در یــک  1/25شــنوایی در 

و تمـاس در سـطح    کردند می کار شرکت پتروشیمی

، انـد  داشتهها و برخورد متوسط با صدا  پایین با حالل

افـزایش   دیگـر نیـز   ای مطالعهشده است. در  مشاهده

کـارگرانی  های پـایین در   کاهش شنوایی در فرکاند

، اند داشتهتماس  تولوئنشیمیایی  ی ماده که با صدا و

  .شده استگزارش 

 

 آلودگی نور

، تماس فزاینده با نـور مصـنوعی   آلودگی نور

 است که در شرایط شغلی و زندگی در سطح جامعـه 

. مطالعـات اخیـر در سـطح مطبوعـات     دهـد  می روی

، به نقش آلودگی نور به صورت یـک مسـئله   پزشکی

ی گلـو و احسـاس بـوی بـد شـیمیایی در کسـانی کـه در کنـار         تحریک حاد چشمی همراه بـا تهـوع، تحریـک ناحیـه     - 17 یرتصو 

 شود.کنند، بسیار مشاهده میهای پتروشیمی زندگی میمجتمع
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و ایـن موضـوع از    انـد  کردهاشاره  عمومی در سالمت

این لحـاظ مهـم اسـت کـه بـه پیوسـتگی مسـتقیم        

 اشاره شده است.ها  سرطانآلودگی نوری با رخداد 

 سـرطان  به افزایش خطر ،در چندین مطالعه

 کار (Shift workers)در کارگرانی که به شکل نوبتی 

، انـد  بـوده و بـا نـور در شـب در تمـاس      انـد  کرده می

 پرداخته شده است.

 (circadian) ایجاد اختالل در ریتم طبیعـی 

 سـرطان  بـا افـزایش خطـر    ،تماس با نور در شـب  در

بـوده   همراه نوبتی ی بزر  در کارگران سینه و روده

ی  در تولید مالتونین و فعالیت غده است. آلودگی نور

ــون  (Pineal gland)صــنوبری  ــد هورم ــز تولی  ،و نی

. کـاهش سـطح مالتـونین در    کنـد  می اختالل ایجاد

 آلودگی نوری با رشد تومور همراه است. ی نتیجه

 

  و گاز نفت صنعت کارگران سالمت

 در مطالعات انجام گرفته در آمریکا، کارگران

غیر متناسبی از لحـاظ   دارای نرخ و گاز نفت صنعت

و  خطرهای شغلی در مقایسه با صنایع پر مر  و میر

ی هـا  فعالیـت . در آمریکـا،  انـد  بـوده های دیگـر   شغل

با افـزایش چشـمگیر در رخـداد     استخراج نفت و گاز

کشنده در کارگران ایـن صـنایع تـوأم     حوادث شغلی

بوده است. همچنین کارگران صنایع نفـت و گـاز در   

ــا، شــاند بــاال    ی نتیجــهیی از مــر  را در آمریک

 .اند کردهتجربه  و مسمومیت آسفیکسی

رخداد باالی حوادث منجر بـه   ،در هر صورت

، و گاز نفت صنعت در کارکنانزا  مر  و یا غیر مر 

وسـایل نقلیـه،    به دلیل پـرت شـدگی، تصـادفات بـا    

و وسایل سنگین و  ها و برخورد با تجهیزات سوختگی

های باالیی  در نتیجه بروز له شدگی و ضربه به بخش

 ساق پاها بوده است. و پایینی اندام فوقانی و

 

 و اجتماعی روانی اثرات بر سالمت

 و خیانت رخداد خشونتالف/ 

صــنعتی شــامل  ی جوامــع پیرامــون توســعه

، اغلــب بــا تغییــر در و گــاز نفــت ای صــنایع توســعه

ــاعی ــای اجتم ــ ،موجــود و فرهنگــی هنجاره  رو هروب

افـزایش رخـداد   . ایـن تغییـرات گـاهی بـا     شـوند  می

 و جنایــت تــوأم بــوده اســت و گــاهی نیــز خشــونت

صنعتی بـا اقبـال کـاهش در میـزان جـرم       ی توسعه

 رو شده است.  هروب

بـا   غیر ماهر و جویای کار فزونی در کارگران

افزایش جرم و جنایت مرتبط دانسته شـده اسـت. از   

با ایجاد  و گاز صنایع نفت ی توسعه وجود ،سوی دیگر
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پیوند میان جوامع گسسته و بـه دور از هـم و ایجـاد    

در کـاهش   ،و اجتمـاعی  پیوندهای مشترک فرهنگی

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

 ی توســعه نکتــه را نیــز در نظــر داشــت کــه وجــود 

ی نفت و گاز با ایجاد آسیب در ساختار  افسارگسیخته

تـوأم باشـد. بـرای     توانـد  می اجتماعی و فرهنگی نیز

تـا   2 ، آسیب اجتماعی با افزایش نرخمثال در آالسکا

آمیز در مقایسـه بـا نـرخ     برابری جنایت خشونت 15

 کشوری توأم بوده است.

ــی ب/ ــدباری  بــ بنــ

 همراه های بیماریو  جنسی

 جوامـــع پیرامـــونی 

و  ی استخراجی نفتها فعالیت

 های بیماریباالیی از  ، نرخگاز

را  ی جنســـی انتقـــال یافتـــه

. برای مثـال در  اند کردهتجربه 

جوامـع نفــت و گــاز بــریتیش  

ــزایش   ــا، افـ ــداد کلمبیـ رخـ

و  انـد  بـوده کالمیدیا را شـاهد  

چندین منطقه در آفریقـا نیـز   

و ایدز  HIVافزایش در رخداد 

 حفـاری را پد از ورود صنایع 

 شـک  بـی  .اند کردهنفت و گاز در جوامع خود مشاهده 

و محیط در  سالمت مدیریتدر  ریزی با برنامه توان می

 نفت و گاز، این رخدادها را کاهش داد. های شرکت

 

 ج/ خودکشی

، افـزایش  جوامع درگیر با استخراج نفت و گاز

نـرخ   ،ای مثـال . براند کردهرا تجربه  خودکشی در نرخ

هزار  133در هر نفر  11آمریکا  ی جامعهخودکشی در 

و  نفت که با صنعتنفر است ولی در جوامع آالسکایی 

 (4313اثر بر سالمت در آلبرتای کانادا ) - 23 یرتصو
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هـزار نفـر    133در هر  25پیوند دارند، این نرخ به  گاز

که این نرخ باالی خودکشی به دلیل تغییرات  رسد می

 در این مناط  است. فرهنگی پرشتاب اجتماعی

ــرخ  ــاالیی از ن ــزارش ب ــز در  خودکشــی گ نی

 کار و سر در فالت قاره کسانی که با عملیات حفاری

 گزارش شده است. اند داشته

 

 روانی د/ سالمت

به صورت کلی، افرادی که در صنایع اکتشافی 

ایـن   و نیـز جوامـع پیرامـونی    کنند می کار و گاز نفت

در  روانـی  ی فراوانی از سـالمت ها نگرانی ، اغلبصنایع

 کننـد  میمقایسه با کسانی که در این مناط  زندگی ن

 . دهند میاز خود نشان 

بــا  ای هــر منطقــه رد و گــاز ی نفــت توســعه

روحـی و روانـی و نیـز    های  شاند باالتری از استرس

همراه است ولـی وجـود نتـایج     اضطراب و افسردگی

نشانگر آن اسـت  نقیض در مطالعات گوناگون،  ضد و

تری نیـاز   هدمطالعاتی گسترکه در این زمینه کارهای 

نتایج منطقی  توان نمی است که انجام شود. زیرا هنوز

 در صنایع نفت و گاز و اثـر  اکتشافو قطعی پیرامون 

طالعات و روان شناسانه را از م بر شرایط اجتماعی آن

 ،نتـایج مطالعـات کنـونی    موجود استنتاج نمـود. امّـا  

روحی روانـی و   وجود اثرات شدید بر سالمتاحتمال 

ــراهم   ی توســعه اجتمــاعی ــاز را ف صــنایع نفــت و گ

ی منطقـی از  یهـا  آورند و با وجود این نتایج، گـام  می

صنایع نفت و گاز برداشت نشده است تا جوامع سوی 

 را از این اثرات محافظت نمایند. پیرامونی
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 1زندگی در مجاورت صنایع پتروشیمی پیامدهای سالمت

 

 
ــداد 11 ــرطان/ رخ ــه و  س ــای چندگان ه

 ترکیبی

 برای یافت یک اثر ،در مطالعات اپیدمیولوژیک

 یانی که زندگی در نزدیکی یک سایت پتروشیمیگراد

ها را در مقایسه با زندگی در  این بیماری خطر تواند می

یـا   سـرطان رخـداد عمـومی   ، ایجاد کندفواصل دورتر 

ــر ــر  و می ــه آن  م ــونی)وابســته ب ــع پیرام  در جوام

قـرار گرفتـه    مـورد پـژوهش   (میهای پتروشی مجتمع

 است.

                                                 
 ای از: چکیده 1

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. 

کیلـومتری   5/7در ولز جنـوبی، زنـدگی تـا شـعاع      - 21 یرتصو

مجتمع پتروشیمی با افزایش خطر مالتیپل مایلوما همراه بـوده  

 است.
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آن اسـت   برآورد عمومی از این مطالعـات 

همبسـتگی میـان   محدودی در مـورد   که شواهد

با زندگی در مجاورت صنایع و یـا   سرطانرخداد 

ــع ــای  مجتم ــیمیه ــکال  و پتروش ــود دارد. اش ج

از  نـد توان نمـی  این مطالعات آن است که ی عمده

رد را بــا  مطالعــه، تمــاس فــ   لحــاظ طراحــی 

 ،بــه صــورت مناســبی هــای پتروشــیمی ده بــرون

 توصیف کنند.

 

، کودکـان  خـون  سرطان، / لوسمی۲

 (ینو غیر هاجک )هاجکین لنفوم

کلــی، پتانســیل افــزایش  در یــک فراگــرد

( های خون سرطانها ) ای برای رخداد لوسمی یافته

وجـود   با زندگی در مجاورت تأسیسات پتروشیمی

در  ســالمت یــک پیامـد  دارد و از ایـن رو لوسـمی  

 های پتروشیمی رابطه با زندگی در نزدیکی مجتمع

 .شود میمحسوب 

 

 ها سرطان/ 9

صنایع  سالمت نیز به عنوان پیامد ریه سرطان

در  پیشنهاد شده است ولی بـه دلیـل فقـر    پتروشیمی

شـاهد  بـه  مرجع تعریف شـده در مطالعـات،    جمعیت

ریه با زندگی در مجاورت  سرطانقطعی که به افزایش 

 خوریم. مینبر ،صنایع پتروشیمی اشاره کرده باشد

 

 مغز سرطان/ ۴

بـه همبسـتگی میـان    در مطالعات هر چند که 

 سـرطان و رخـداد   والدین در صـنایع پتروشـیمی   شغل

هایی کـه   ی علمی بر آن است که آالینده اکنون باور جامعه - 24 یرتصو

تواننـد در ترکیـب بـا    شـوند، مـی  از صنعت پتروشیمی به هوا افزوده می

هایی جدی به دستگاه تنفسی وارد نمایند و ایـن   ها، آسیب دیگر آالینده

 اثر سینرژیسم در مناط  آلوده، بسیار هویدا است.
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امّا باید گفت که نتایج  اشاره شده است  در کودکان مغز

این مطالعات به دلیل تعداد کـم شـرکت کننـدگان در    

که تماس تعریف شده با صـنایع پتروشـیمی را   مطالعه 

بـرای ارتبـاط   ) آشکار در شواهد ه باشند و نیز فقرتداش

  به زیر سئوال خواهند رفت. پاسخ( - دوز
 

 ها دیگر بدخیمی/ 5

در سه مطالعه بـه همبسـتگی مثبـت    

و پـانکراس   هـای پسـتان، مثانـه    سرطانمیان 

 اشاره شده است.

 

 تنفسی های بیماریو  آسم

و  یــک همبســتگی مثبــت میــان آســم

و  هـای پتروشـیمی   مجتمـع  یزندگی در نزدیکـ 

وجود دارد. ایـن پیونـد میـان آسـم و      پاالیشگاه

در طـول  )باد غالـب  وزش به ، صنایع پتروشیمی

در حــال انجــام زمــانی کــه ســناریوی عملیــاتی 

از گازهــای آزاد  CO2 بســتگی دارد. گــاز (اســت

ی  اسـت کـه نشـانه   شده در عملیات پتروشیمی 

اتهام را برخود دارد و در مطالعـات بـزر ، یـک    

و  شکایات تنفسـی  همبستگی چشمگیری میان

در یافت شـده اسـت و   آن های شیمیایی  غلظت

اورژانـد آسـم و   پذیرش  میانِمطالعه نیز به پیوند یک 

در عملیـــات  CO2ســـازی  آزاد وشـــکایات تنفســـی 

 اشاره شده است. ،محلی در یک جمعیت ،پتروشیمیایی

کلی، نتایج مطالعات بـر ایـن    ردگدر یک فرا

و شـکایات   تنفسی های بیماریو دیگر  است که آسم

ی تومورهای مغـزی کودکـان کـه بـه صـورت یـک        در مطالعه - 21 یرتصو

کودک با تومور مغزی انجام شد، آشـکار   1412المللی بر روی  پیمایش بین

ای آروماتیـک، در بـیش    های چند حلقه گردید که تماس پدر با هیدروکربن

تواند با افزایش شاند رخداد سـرطان مغـز در    کودک، میی  از بستن نطفه

 کودک وی همراه شود.
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و  )خــد خــد، ســرفه  تنفســی

ــالمت  ــدهای سـ ــره( از پیامـ  غیـ

زیست در  هستند که پیوستگی با

از  مجاورت تأسیسات پتروشـیمی 

 .دهند میخود نشان 

 

 پیامدهای باروری

نتـایج مطالعـات   هر چند 

ــات    ــطح مطبوع ــاگون در س گون

به ارتباط میان  پزشکی المللی بین

ــنایع   ــاورت صـ ــت در مجـ زیسـ

و تولـد نـوزاد بـا وزن     پتروشیمی

اشـاره   و یا سقط نوزاد نارسکم، 

 و عـدم کنتـرل   ، امّا از لحاظ روش شناسـی اند نموده

در ایـن خصـوص    تـوان  نمـی  متغیرهای مداخله گـر، 

  اظهار نظر قطعی ارائه داد.

 

  (Neurotoxicity) عصبی مسمومیت

در یک پژوهش که در کالیفرنیا انجـام شـد،   

أسیسـات  از یک ت شده پیوند میان تماس با مواد آزاد

در  عملکرد نورولوژیـک  رو ایجاد نقایص د پتروشیمی

دیگــر در  ی مطالعـه الن نشـان داده شـد. در   بزرگسـا 

تایلند نیـز بـه شـواهدی دال بـر وجـود اخـتالل در       

ی کوتـاه مـدت و سـکونت در مجـاورت یـک       حافظه

 مجتمع پتروشیمی دست یافتند. 

 

  اجتماعی -اثرات روانی

هــای  و نشــانه اســترسبــدون هــیچ شــکی، 

 در ســـطح جوامـــع پیرامـــونی  فیزیولوژیـــک آن 

یابنـد و نخسـتین    ، ظهور مـی های پتروشیمی مجتمع

 هـایی برخاسـته از   تکانه برای ایجاد چنـین اسـترس  

در مجاورت  یستتولد نوزادان با وزن کم و ز یانم یبه همبستگ یدر مطالعات - 22 یرتصو

 اشاره شده است. یمیپتروش هایمجتمع
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جوامـع پیرامـونی ایـن     یی اعضـا هـا  نگرانی

ــع ــا مجتم ــالمت   ه ــر س ــدهای ب در  از پیام

 ها است. آنعملکرد  ی نتیجه

و  مـردم از این رو، گفتمان شفاف با 

د و حقای  روشـن و مبتنـی بـر شـاه     ی ارائه

 ،صـنعت  - ایجاد فضای گفتگو میـان مـردم  

هـا در سـطح    ن استرسدر کاهش ای تواند می

 مؤثر واقع شوند.  جوامع پیرامونی

 در یک فراگرد کلی، پیامدهای زیر را

در مورد زیست پیرامون یک مجتمـع   توان می

ــیمیپ ــر  تروش ــدّ نظ ــرار دادهم ــار  ق و در کن

، مصرف دخانیـات گر مانند  متغیرهای مداخله

 ی زنــدگی و وضــعیت   ، شــیوهنــوع شــغل 

 نیز پرداخت.ها  آنبه  اجتماعی - اقتصادی

 ریه سرطان 

 ــاوی ســرطان ــونلنف ــان ، خ ــای  و مک ه

 وابسته

 مغز سرطان  

 پانکراس سرطان  

 مثانه سرطان 

 در کودکان آسم 

 فوقانی در کودکان تنفسی های بیماری 

 کـه  هـایی مکـان  در ،یشـکر  لـب  صـورت  بـه  یمادرزاد صینقا - 25 یرتصو

 .شودیم دهید ترعیشا دارند، گاز نگیریفل و نفت هایشگاهیپاال
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