
1387يز جنوب  شركت ملي مناطق نفتخ-مجموعه مقاالت دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران ،  اهواز  

بررسي علل احتمالي ابتالي ساكنين منطقه دندي و ماه نشان به سكته هاي 
 قلبي و بيماريهاي ريوي از ديدگاه زمين شناسي پزشكي

 
5  سميرا سليمي،4سروش مدبري، 3سيد رضا موسوي حرمي، 2 سيد علي آقانباتي، 1شهرام شريعتي  

ساري -عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي  مدرس و  -1  
وهشكده علوم زمين سازمان زمين شناسي  تهران و پژ-و هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالميعض -2  

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد - 3  
مدير كل آب و خاك سازمان حفاظت از محيط زيست كشور -4  

  آيرما كارشناس ارشد شركت بين المللي تحقيقات صنعت و معدن-5
Email: Shariati.Shahram@Gmail.com 

 
 
:چكيده  
مطالعات ساليان اخير در منطقه زنجان نشان داد كه، استقبال از سرمايه گذاري در صنايع سرب و روي افزايش 
. يافته و به همين رو كارگاه ها و كارخانه هاي متعددي در حاشيه شهر زنجان و مناطق اطراف احداث شدند

 نشان داده در اين منطقه همزمان با افزايش مهمترين اين مناطق دشت انگوران بود كه بررسي هاي ضمني
صنايع توليدي برخي بيماريهاي قلبي و ريوي از جمله سرطان و بيماريهاي مادرزاد افزايش يافته و مشكالت 
متعددي براي مردم اين منطقه ايجاد نموده است اين مقاله سعي دارد با بيان معضالت اصلي تا حد توان 

. كنترل بهينه اين مسائل پيشنهاد دهدپيشنهاداتي را براي كاهش يا  
  زمين شناسي پزشكي- آلودگي آب و خاك- زنجان- كالسيمين-سرب و روي انگوران :كلمات كليدي

 
Abstract: 

Recent studies on flotation factories in Zanjan area showed, with the increase in universal 
prices of metal in the previous years, the desire to invest on Lead and Zinc has escalated 
proportionately. Therefore many workshops and factories have been constructed around 
Zanjan and its neighboring regions. One of these areas on which the investors have focused 
a lot, is Angouran weald. Studies in this region prove that as the production of Lead and 
Zinc increase, some heart and lung diseases such as cancer and congenital disorders 
increase too. This has caused a lot of problems for the inhabitants of this region. 
 By mentioning the main problems, I have tried to offer some suggestions to reduce or 
optimally control these issues in this article. 
 
:مقدمه  
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 10 درجه و 37 طول شرقي و   دقيقه20 درجه و 36 دقيقه تا 10 درجه و 48دشت انگوران كه در محدوده  
ز مناطق حفاظت شده حيات وحش به حساب آمده و متعاقبا قرار دارد يكي ا دقيقه 20 درجه و 36دقيقه تا 

 انگوران يكي -اين مهم باعث شده كه منطقه ماه نشان . بزرگترين معدن سرب و روي خاورميانه در آن قرار دارد
.از حاشيه ساز ترين و در عين حاي مسئله دار ترين مناطق معدني كشور به حساب آيد  

ران،  مجتمع سرب و روي انگوران، كارخانه ذوب روي دندي، و كارخانه به لحاظ اقتصادي وجود معدن انگو
فرآوري سرب و روي اقتصاد اين منطقه را به طور كلي دگرگون نموده و باعث شده در چند دهه گذشته 
.مخصوصا در ساليان اخير درآمد هنگفتي نصيب ساكنان آن شود  

باعث شد كه ...  برابر و 40معدني در بورس گاهي تا باال رفتن قيمت زمين هاي كشاورزي، بهاي سهام صنايع 
ساكنان بومي منطقه رغبت كمي به سرنوشت سالمت و بهداشت خود و خانواده نشان داده و به نوعي دوران گذار 

قيمت فلزات در بازار جهاني و به خصوص % 120ولي هم اكنون با كاهش . در بي تفاوتي را از خود نشان دهند
ع منطقه با ركود جدي و حتي ورشكستگي روبرو شده اند و به همين منظور با آشكار شدن سرب و روي، صناي

نقاط ضعف صنايع در بهره برداري زمان مناسبي براي نشان دادن اين حدود تقصير، براي مردم بومي فراهم 
.گرديده است  

 انگوران مانع اين گرديد  سياسي و محلي از فعاليت هاي سرب و روي در استان زنجان مخصوصاحمايت مقامهاي
كه با مسئله محيط زيست منطقه از ديدگاه كارشناسي برخورد شود و اين باعث شد كه منطقه با از دست دادن 
بخشي از ذخاير گياهي و جانوري و كشاورزي بومي خود در سالهاي گذشته با معضل جديدتري تحت عنوان 
.بيماريهاي صعب العالج روبرو شوند  
 
:بحث  

به نظر ميرسد . كند بردارى مى وران بهرهگ روى ان سرب و روى ايران در حال حاضر از معدننسعه معادشركت تو
25 تا با سقف استخراجي كنوني و ريزش ديواره معدن وجود ن آذخيره معدنى يا كانى قابل استحصال در ل سا 

.داشته باشد  
با خط نقاله  شوند و  در محل خرد مى گرهاى بز گ سناستخراج،س از  كه پشيوه كار معدن به اين صورت است

Rop Way  حامل كانتينرهاى كوچك موسوم به راپ وى پس از . شود وران ارسال مىگبه مجتمع روى ان
  ـورانگدر مجتمع ان. شود هاى ريزتر تبديل مى ردد و به دانهگ دريافت سنگ معدن در محل دوباره شكسته مى

 ليات فلوتاسيون و فيلتراسيون به كنسانترهممعدن خرد شده با عدندى موسوم به كالسيمين طى مراحل سنگ 
رعيار مورد مصرف قرار پرس در كارحانه تغليظ دندى خاك معدنى پسرب خام و سپس با عمليات فيلتر روي و 

ب مخلوط به آها خرد شده و نرم شده كه با  زائدات مجتمع و سنگ. شود يرد و به شمش روى تبديل مىگ مى
Slurry  اى شده شكل له شود عنوان باطله شناخته مىه درآمده ب  
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هر چند كه در گزارشهاي موجود در منطقه نظير گزارش ارزيابي زيست محيطي كالسيمين و مكان يابي سد 
باطله محل سد به لحاظ زيست محيطي مكاني مناسب عنوان گرديده ولي به نظر اين مسئله بايد دوباره مورد 
.بررسي قرار گيرد  

ن مورد مشاهدات نشان داد كه نزديكي محل تخليه در سد و همچنين عبور رودخانه انگوران چاي از در چندي
1تصوير شماره . كناره تاج سد برخي محاسبات گذشته را با ترديد روبرو ساخته باشد  

 

Angooran 

Cake deposit of 
Cd- Ni- Co 

  هم جواري كيك هاي زائد سمي با روستاي انگوران و انگوران چاي– 1عكس 
 

 كه به عنوان محل ابهام دانسته شدند نمونه برداري صورت گرفت و بررسي ها نشان به همين منظور از نقاطي
:داد كه ديواره سد مي تواند مقداري از آلودگي ها را از خود عبور دهد كه نتايج آن به صورت ذيل است  
 

  نمونه11ق  تلفي-ميزان آاليندگي ميانگين حاصل از كيكهاي رها شده  مجاور رودخانه انگوران چاي : 1-جدول
حد مجاز 
موجود در 
 خاك

حد مجاز موجود 
  در آب

ميزان عنصر در 
رودخانه مجاور سد 

 نمونه 21باطله در 
 به صورت ميانگين

بر  ميزان عنصر در كيك
ppmحسب   11 در 

نمونه به صورت ميانگين 

 عنصر آالينده

Zn 32000~  220 15  40-80 
Pb 2810 49 0.01 2 
As 7290 7/2 0.05 0/5 

Cd 530 2 0.005 0.1 
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  دندي-  محدوده حوزه آبريز دشت انگوران-2تصوير شماره 

)نقاط قرمز حداكثر ميزان آاليندگي حاصل از تماس كيك ها با رودخانه انگوران چاي اند (   
 

نمونه هاي فوق كه بخش كوچكي از اندازه گيري پارامترهاي موجود در آب منطقه است نشان مي دهد كه در 
طه تماس يعني كارخانه ذوب روي دندي و مجتمع كالسيمين و كارخانه فرآوري حداكثر دبي خروجي  سه نق

.آاليندگي را در منطقه به نمايش مي گذارند  
 برابر مقدار مجاز دفع به 000/70رسنيك موجود در باطله نزديك به  آفت كه مقدارگتوان  به عنوان مثال مى

ه چتوان تصور كرد چنان مى  لذا)1384خسروي و همكاران گزارش محرمانه كالسيمين  (.باشد هاى سطحى مى آب
 باران يا آب مثالً(اختالط اوليه با رواناب  هاى سطحى راه پيدا كند هرچند كه به دليل به هر دليلى باطله به آب

ابر غلظت مجاز ندين برچهاى سطحى  غلظت خروجى به آب هم رقيق شده باشد باز كمى )مخلوط اوليه باطله
)1384خسروي و همكاران  (.خواهد بود  

هانى به گهاى نا خروجى رفتن ارفاقاتى در بخش معدن براىگكنيد عليرغم در نظر  ونه كه مشاهده مى گهمان
USEPAعلت حجم قابل توجه پسماند توليدى توسط   باز هم )مكانيسمى در كشور ما وجود ندارد چنين (

.بينى شده است يشپسطحى بسيار باالتر از حد مجاز  هاى هيابى به آبهاى باطله در صورت را غلظت  
خطر قابل توجه براى  هاى سطحى متضمن ايجاد ونه سرريز باطله به آبگتوان دريافت هر با توضيحات فوق مى

:سرريز باطله به دو صورت ممكن است رخ دهد .باشد محيط زيست و بهداشت مى  
يشتر از ظرفيت سدب  در اثر بارش شديد رواناب-اول  

 سد وشكافته شدن  ( لرزه ، زمين)تشكيل روان آب هاي زير زميني (ىگ در اثر عواملى مثل عدم كوبيد-دوم
.)باطله به بيرونخروج   

توان در مورد پتانسيل وقوع هر كدام از خطرات فوق  سد در دسترس نيست نمى زارش طراحىگكه   از آنجايي
.ن وجود تحقيقات پزشكي شواهدي را در اختيار ما قرار داده است ولي با اي.قطعى كرد اظهار نظر  

نشان مي دهد كه ميزان برخي ... اين شواهد كه حاصل تحقيقات محلي از خانه هاي بهداشت و مراكز درماني و 
.بيماريها و مرگ و مير در ساليان اخير كمي معني دار شده است  
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  سال ميزان سرطان ريه و برخي 55 تا 40ه در افراد بين استناد به فيشهاي تحقيق مبين اين مطلب است ك
بيماريهاي قلبي در حال افزايش است كه قطعيت آن بايد به اثبات برسد ولي با اين حال برخي نكات قابل تاملند 

 است 3/64ودر استان زنجان % 60از جمله اينكه ميانگين ابتالي كودكان به بيماريهاي قلبي مادر زاد در كشور 
. درصد پايين تر از ميزان آن در استان زنجان است6/3 در كشور بيماري ماهيچه قلب يا كارديوميوپاتينين همچ  

ممكن است در مجاري تنفسي  از خروجي دودكش كارخانجات ذرات استنشاق شدهاز طرفي يافته ها نشان مي دهد كه 
د عوارضي در ششها نمايد كه منجر به اختالالتي در ايجا  و يا در داخل شش ها نفوذ نمايد و تحريك ايجاد نمودهفوقاني

 ميزان خروجي گازها و آالينده ها در 1386 متاسفانه بنا به گزارش محرمانه شركت كالسيمين در سال .اعمال تنفسي گردد
يست  باالتر از حد مجاز صنايع مشابه است و اين ميزان عالوه بر ايجاد مشكالت عديده براي محيط ز2/23اين كارخانه

 هوا سرب است كه بيشتر از طريق تنفس ذرات معلق دراين  از جمله .طبيعي اثرات سوئي را بر انسان خواهد گذاشت
 كه خود وارد بدن مي شود و قابليت حمل اكسيژن در خون را كم مي كند، لذا اكسيژن كافي به مغز نمي رسد

 در كودكان مي تواند منجر به عقب ماندگي اين نارسائي. مي تواند باعث برخي نارساييهاي شديد مغزي شود
اثرات مزمن ممكن است نظير اين .  باشدذهني و يا روي دستگاه خون ساز كليه و مجاري ادراري اثر گذار

در مدت . (سردرد، ضعف، سستي يبوست، خط آبي يا بورتون در سرتا سر لثه ها، بي اشتهايي و كم خوني باشد
)آثار آن  دركارگران مشاهده شد ماه حضور در كارخانه بارها 18  

)التهاب بافت مغز(سمي آنسفاليت Toxic encephalitis  يكي ديگر از بيماريهاي نشات گرفته از سرب است 
ولي بررسي و شناخت اين .  بدون استثنا ديده مي شود كارخانه هاي فرآوري سرب و ريخته گريكه در همه

.بيماري بسيار حساس و دشوار است  
نيز يكي ديگر از اين گونه عوارض است كه مورد مشابه آن بنا به گزارش اداره ) سرطان پرده پوشاننده ريه( مزوتليوما

 مورد در سال اخير گزارش گرديده است ولي متاسفانه به علت وجود مسائل امنيتي از ذكر منبع آن 3بهداشت استان زنجان 
.به صورت رسمي خودداري شده است نلباس هاي آلوده كارگرا   و كارخانه هاي سازنده شمش سرب معدني در معادن سرب 
.عامل اصلي اين بيماري به شمار مي آيند  
و غيره نيز در اين ميان به كرات مشاهده شده كه نارسايي  نارسايي كليه، صدمه ديدن عملكرد دستگاه توليد مثل

 مي توان دليلي بر اين مهم بر را)  دندي-فقط در محدوده ماه نشان( عدد در سال گذشته 31كليه به ميزان 
در نهايت بنا بر اخالق حرفه اي الزم است به اين نكته اشاره شود كه صنايع تنها عامل بروز اين بيماريها . شمرد

.را در اين ميان تاثير گذار دانست... نيستند و بايد برخي عوامل ژنتيك و محيطي و   
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