
  مصرف آزبست در آسيا ـ تباهي آينده/  48
 

  پاكستان
در پاكستان آلودگي گسترده با هر 

داخلي آزبست نوع وارداتي و توليد  دو
وجود دارد كه سالمتي عمومي و شغلي 

طيفي از . ]46[كندافراد را تهديد مي
گيري از هوا و نمونه 1تستهاي ژئولوژيك

و محصوالت در معادن، كارخانجات و 
 2نواحي مسكوني توسط دكتر نورجهان

-كه تمامي نمونهدر سالهاي اخير انجام شده و نشان داده است  .كه در دانشگاه پيشاور فعاليت دارد

. اندبوده 5و آنتوفياليت 4ترمواليت ،3ها شامل انواع مختلف آزبست قابل استنشاق از نوع كريزوتايل
و   WHOسطوح مواجهه، صدها و حتي هزاران برابر حدود مجازي است كه توسط . اندبوده

OSHA 47[تعيين شده است[.  
كنند يا در يك مي گيكننده آزبست زندكساني كه در نواحي نزديك به صنايع كوچك مصرف

آموزان خانه معمولي كه در و پنجره آن حاوي آزبست است مشغول زندگي هستند همچنين دانش
بيمارستانهايي كه از يا پرسنلكنند و بيمارانآزبست استفاده ميصندلي حاويوو معلميني كه از ميز

كنندگاني كه مصرف. ر هستندهمه  در خطوكنند همهصندليها يا تختهاي حاوي آزبست استفاده مي
درصد حاوي آزبست هستند و در  80كه تا ( كنندكننده استفاده مياز چراغهاي كوچك گرم

و كارگران صنايع و معادن مرتبط با آزبست ) شوندفروشگاه اصلي شهر پيشاور فروخته مي
  .كنندبصورت معمول مواجهات خطرناك با اين ماده را تجربه مي

شود فيبر آزبست از كشور كانادا و ي كه از معادن پاكستان استخراج ميعالوه بر آزبست
  .شودمحصوالت آزبستي نيز به اين كشور وارد مي

                                                 
1- Geological 
2- Dr. Noor Jehan 
3- Chrysotile 
4- Tremolite 
5- Anthophyllite 
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داده شده غربي تشخيصشمالمورد مزوتليوما در استان 601ميالدي  2003تا1995بين سالهاي 
. ]48[ دادندتشكيل مي) نفر 245(درصد آنان را زنان  40و ) نفر 356( درصد آنان را مردان60كه 

مورد هم   1000گويد كه بيش از رئيس انجمن قفسه سينه پاكستان مي ١پروفسور ارشد جواد
عليرغم اينكه عوارض و اثرات مواجهه با آزبست براي سالمتي انسان  .]49[اندتشخيص داده نشده

مواجهات خطرناك  شناخته شده است، بيماريهاي مرتبط با آزبست از سوي دپارتمان سالمت و
حتي . شودنگرفته و توسط آژانس حفاظت از محيط زيست پاكستان كنترل نمي پذيرش قرار مورد

آوري آزبست موجود هنوز باقي است زيرا اگر همين فردا مصرف آزبست منع شود، مشكل جمع
  .آوري ضايعات آزبست در پاكستان وجود نداردفرآيندي براي جمع

هاي تجاري پاكستان به وزير توسط فدراسيون اتحاديه 2006مارس  16اي كه در نامه در
آزبستوز براي زندگي انسان «تحت عنوان   ٢ترينصنايع و توليدات پاكستان آقاي جهانگيرخان

  :نوشته شده آمده است» خطرناك است
  

                                                 
1- Professor Dr. Arshad Javed 
2 - Mr Jehangir Khan Tarin 
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. بودن مواد ساختماني حاوي آزبست ترديدي نيستدر شواهد علمي و پزشكي مبني برخطرناك"

همچنين  ما. ما به عنوان گروهي از جامعه معتقديم كه مصرف اين ماده در كشور بايد متوقف شود
شود كنيم كه هنوز آزبست بصورت گسترده در كشور ما توليد و در صنايع ما مصرف مياعالم مي

تا به كنيم كه بايد همه با هم تالش كنيم هاي صنعتي اعالم ميو به دولت، كارفرمايان و اتحاديه
  ".خطر جايگزين نمائيمعنوان يك وضعيت اورژانس اين ماده را با محصوالت بي

  

 


