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 رخیب فاضالبهاي ,جیوه به محیط شدن آلوده اصلی منبع
  سپ فاضالبها این در موجود جامد مواد.میباشند صنایع از
 تشکیل , ها دریا سواحل و ها دریاچه ,رودخانه به ورود از

.دهد می را مانند لجن رسوب یک
 کننده دتولی بیهوازي باکتریهاي فعالیت اثر در اینجا در 

 هب مرکوري متیل و مرکوري متیل دي ترکیبات,متان
 يبرا الزم متیل گروه .گردند می تشکیل زیر صورت
.ودش می گرفته المین کوبا متیل از واکنش این انجام
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  اما گردید مشخص زمان ان در مسمومیت ماهیت چه اگر
 دبع دهه دو که طوري به یافت ادامه همچنان مسمومیت بروز

 آن مورد 46 که رسید مورد 700 از بیش به مسمومیت موارد
  ورود از ناشی ماهیها شدن آلوده(گردید منتهی مرگ به

  لیک طور به .)بود خلیج به کارخانه یک جیوه حاوي فاضالب
 در که دهد می نشان جهان سطح در شده انجام تحقیقات
 انمیز صنعتی کشورهاي برخی ساحلی مناطق از بسیاري
  یدص انجام طوریکه به میباشد زیاد خطرناکی درحد آلودگی

.است شده اعالم مجاز غیر مناطقی چنین در
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  امتم اما بوده متفاوت جیوه با مسمومیت از ناشی عوارض
 طور هب .دارند عصبی سیستم دیدن آسیب بر داللت انها

  بایدن ماهی در جیوه قبول قابل و مجاز میزان حداکثر کلی

 در انسان بدن به شده وارد جیوه حداکثر و 5/0PPMاز
 آن حاد مسمومیت.نماید تجاوز گرم میکرو 45 از نباید روز

 فعالیت نقصان و ها روده در گوارشی اختالالت موجب
 مرکزي اعصاب ضعف سبب مزمن ومسمومیت ها کلیه

 در شکالا,بدن لرزش,پذیري تحریک.میگردد وآنسفالوپاتی

  .میباشد جمله ازآن نیز بزاق ازدیاد و تکلم
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  کندهپرا محیط در سادگی به ماشینها بنزین در موجود سرب
  می زندگی شاهراهها متري 30 فاصله در که کسانی.شود می

 داراي سبزیهاي.قراردارند ماده این خطر معرض در کنند
 شاهراهها حاشیه در چنانچه کلم و اسفناج مثل پهن برگ

 یم جذب را سرب بیشتري سهولت با . باشند شده کشت
 قرار هتغذی مورد آلودهاي گیاهان چنین وقتیکه البته.کنند
 خشب بلکه.کند نمی ب جذ را آنها سرب تمامی ن بد.گیرند

.گردد می دفع مدفوع راه از آن اعظم

سرب
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  یک مورد در موقت طور به هفته در سرب mg 5/3 دریافت
  90 که اینجاست جالب.است قبول قابل حدي کیلویی 70فرد

  5 از بیشتر اما.غذاست طریق از بدن به شده وارد سرب درصد
 کننده آلوده مهم منابع.شود نمی ب جذ سرب این از درصد
 وطیهاق لحیم و غذا کننده فرایند دستگاهاي سرب،فلز به غذاها

  از قبل دوران در که افرادي استخوان و مو بررسی.باشند می
 سرب ربیشت دریافت دهنده نشان اند زیسته می شدن صنعتی
 باید وضع این دالیل جمله از . است امروزي افراد به نسبت

  لعق ظروف یا آشامیدنی آب براي سربی هاي لوله از استفاده

.باشد دوران آن در سرب به آلوده اندود
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 و خوردگی،استفراغ،درد بهم حال:سرب حاد مسمومیت
 و ادرار دفع یبوست،عدم با همراه ها روده در تشنج

 توقف اثر در مرگ به منجر معموال که کبدي ضایعات
 کاهش شامل مزمن مسمومیت.گردد می خون گردش

 شدن ضعیف دست، شدن پریدگی،فلج وزن،رنگ
  ردگیافس ، بینایی قدرت آمدن پایین ، گیجه حافظه،سر

 رتصو به که نوروتوکسیک اختالالت ، کلیوي عوارض
 این از نیز استخوانها مغز در تغییر . شود می ظاهر فلجی

.باشند می جمله
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:کادمیوم
  اهگی توسط سرعت به کادمیوم سرب و جیوه خالف بر

 و پخش آن بافتهاي تمام در یکنواخت طور به و ب جذ
 وستپ چون عملیاتی انجام با بنابراین.گردد می متمرکز

 در.ماند امان در آن مضرات از توان نمی ها دانه از گیري
  دلیل به داخلی ارگانهاي در عمدتا فلز این حیوانات
 به کادمیوم تجمع.شد اعالم مجاز غیر آن کادمیوم

 سبب ارگان این در کلیه وزن درصد 0.03_0.02میزان
. گردد می آن مجاري در صدماتی ایجاد
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  کلیوي ضایعات آن عوارض که Itali_Itali:بیماري ایجاد
 در جذب از پس کادمیوم.است اسکلت در تغییراتی و

 وارد.گردد می ب جذ روده راه از آن درصد 7-3حدود
 اآنج ودر وارد کبد به سپس و شده خون گردش دستگاه
 تمانساخ با کمپلکس صورت به کبد در و.گردد می ذخیره

 صفرا توسط آن از مقداري شده ترکیب پروتئین مولکولی
 ذخیره و شده کلیه وارد آن اعظم قسمت و شود می دفع

. گردد می
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:آزبست
  نانومتر 24 برابر اي اندازه داراي تقریباً آزبست فیبرهاي
 باشد می ماده این به شدن آلوده مهم منبع یک آب.هستند
 حد در(.است کم خیلی غذایی مواد در آن تجمع و رخنه مقدار

  زیادي مقدار وجود دهنده نشان میزان همین ولی )گرام نانو
  یونمیل یک تعداد کانادا آبهاي از بسیاري در .باشد می فیبر
  می گوارش دستگاه از آزبست.است شده مشاهده لیتر در فیبر

  نیگرا کار توسط آن ق استنشا.شود می خون جریان وارد گذرد
 وعن.است شده سرطان ایجاد اند،سبب کرده کار ماده این با که

فرمول داراي آن از متداولی
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:هیدروکربنهاي آروماتیک چندحلقه اي
اینها در مواد .بنز پیرن سرطانزا هستند3،4برخی مواد در این گروه به خصوص  

یل غذایی دودي شده دیده می شوند،زیرا هیدروکربنهاي چند حلقه اي اجزاء تشک
باب مقادیر بیشتري از این ترکیبات در گوشت ک. دهنده دودچوب  می باشند 
نها  در برشته کردن یا به اصطالح بو دادن قهوه نیز ای. شده روي ذغال وجود دارد 

نه ترکیبات نکته تعجب انگیز این است که بخش اعظم اینگو. تشکیل می گردند 
ه سر که وارد بدن انسان می شود ازمواد غذایی دودي یا برشته شده نمباشد بلک

ر این مواد غذایی اگر چه داراي مقادی.منشا آنها اقالم غذایی متداول و عادي است
ف می  کمتري از این ترکیبات هستند اما به خاطر اینکه به مراتب زیادتر مصر

بات در میزان این ترکی. شوند فراهم کننده مقدار بیشتري از این مواد می باشند
ول گوشتهاي دودي شده نباید از یک میکرو گرم به ازاء هر کیلو گرم از محص

درصد مواد دودي شده کمتر از رقم ذکر  98تجاوز نماید که این مقدار در مورد 

.شده می باشد
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PCB:
 در نهاآ بقایاي و هستند زیست محیط کننده آلوده مواد این
 مایع منزله به مواد این .است شده مشاهده غذایی مواد

 و هیدرولیک حرارت،مایع دهنده انتقال ترانسفومر،مایع
  یلیفن حلقه دو از ساختمانی ازنظر .شود می استفاده غیره

 دهگردی متصل آن به کلر اتم چندین شده،که تشکیل
  ربنیهیدروک کشهاي آفت نظیر کروماتوگرافی در اینها.اند

.باشد می کلردار
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   :آفتکشها
  و اکشه قارچ ، کشها علف گروه سه شامل کش آفت مواد

 ايهیدروکربنه اخیر گروه میان در . هستند کشها حشره
 ایدارپ بسیار زیرا . باشند می خاصی اهمیت داراي کلردار

 بافتهاي نظردر این از . گردند می حل چربی در و بوده
 ینا به غذایی ماده آلودگی . شوند می ظاهر شیر و چربی

 حشره آن جاي به زیرا . است کاهش به رو سم نوع

.دگیرن می قرار مصرف مورد بیشتر فسفردار کشهاي
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  کمک نظر مورد گیاه رشد به علفها کردن نابود ازطریق کشها علف
  و انامیدسی کلسیم ، مس سولفات ، کلرات سموم از گروه این در .میکنند

 براي مواد این مسمومیت. کلردارقراردارند چرب اسیدهاي مشتقات
  است تیمحصوال از یکی ذرت.باشد می پایین کلی بطور خونگرم حیوانات

  از انواعی اخیر اصوالًدرسالهاي.دارد قرار علفها توسط صدمه معرض در که
  از ادهاستف با باشند مقاوم کشها علف مقابل در که سویا نظیر گیاهان

 هاینگون مصرف و کاشت اما.اند شده تولید تکنولوژي بیو روشهاي
  گردیده ژنتیکی تغییرات دستخوش مقاومت این ایجاد براي که محصوالت

  صورت به و است نشده اعالم مجاز هنوز ممالک برخی انددر

.باشد می آمیزمطرح مجادله و انگیز بحث اي مقوله
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 یک اینجا در .شود می استفاده حیوانات مورد در مختلف داروهاي از امروزه
 لحاظ از که آنهاست رشد در تسریع دیگر هدف و آنها بیماریهاي با مقابله هدف

 طریق از که دارویی مواد این مقدار چه اگر.باشد می اهمیت حائز اقتصادي
 در موادي چنین مصرف اما است اندك رسد می انسان به شیر و گوشت مصرف

 هم که.دهستن بیوتیکها آنتی مواد این جمله از . باشد می ساز مسئله مدت دراز
 مصرف خطر . گیرند می قرار استفاده مورد رشد در تسریع هم و درمان براي
 می ودوج به را میکروبها در مقاومت مدتی از پس که است این بیوتیکها انتی

 نخواهد ندسودم دیگر بیوتیک آنتی آن تجویز فرد یک بیماري هنگام که آورند
  یی هابیوتیک آنتی از شده ذکر منظور براي شود می توصیه نظر این از . بود

.گیرند نمی قرار استفاده مورد انسان درمان براي که گردد استفاده

:داروهاي حیوانی و هورمونهاي جنسی
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  رشد در تسریع و درمان براي نیز جنسی هورمونهاي از

  )stradiol(اُل واسترادي تستوسترون.شود می استفاده
 است این بر فرض چه اگر.هستند هورمونها این ازجمله

 فاقد حیوان اندام در موجود و داخلی هورمونهاي خود که
 و بوده پایدار ذکرشده هورمونهاي اما هستند سوء اثرات

.ندباش طانزا سر توانند می هورمونها دسته این از برخی
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  که است سمی مواد از وسیعی طیف شامل گروه این کلی بطور
  که يباکتر از حاصل سم یک و قارچی سم یک به فقط اینجا در
 . شود می اشاره توجه خور در و مهم خاص جهاتی از کدام هر

 پرژیلوسآس توسط که است توکسین قارچی،آفال سم متداولترین
  در1960دهه اوایل در آن کشف . گردد می تولید فالووس

 وقلمونهاب گسترده مسمومیت با همراه که گرفت صورت انگلستان
 ماده این .بود سم این به آلوده زمینی بادام آرد مصرف دلیل به

.است سرطانزا بسیار و قوي سمی

:سموم میکروبی 
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 فلورسانس مخفف شاخصهاي یا اسامی این.شوند می مشخص

  اشعه تحت سموم این وقتی که است)Green(سبز یا)Blue(آبی
  انسرط کننده ایجاد.سازند می ظاهر خود از گیرند می قرار ماوراءبنفش

 چنانچه سم این ازPPb 15حاوي غذایی رژیم یک.باشد می کبد شدید
  حیوانات اکثر در تواند می گیرد قرار تغذیه مورد هفته چند براي

 براي یزمین بادام کردن برشته.کند ایجاد سرطانی تومورهاي آزمایشگاهی
  می رانابود  سم این درصد 80 تا سانتیگراد درجه 150 در ساعت نیم

. شود زمینی بادام کره به سم انتقال سبب است ممکن هنوز این اما .کند

1212, BBGG 

صورت به آنها مهمترین که دارد وجود آفالتوکسین نوع 8 حداقل
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  این رشد . گردند ظاهر حیوان گوشت شیره در است ممکن سموم این
 حرارت جهدر به بستگی زیادي میزان به آن توسط سم وتولید میکرواّرگانیسم

  می اتفاق کردن خشک دوره طول در اکثراً آلودگی زمینی بادام مورد در.دارد
 نیز جبرن مورد در.باشد می آلودگیها اکثر دلیل مناسب نا کردن خشک . افتد
 رطوبت و درجه 25-40قارچ این براي مناسب شرایط . است صادق موضوع این

 بسیار تاس سمی لینوم بوتو کلستریدیوم از حاصل سم.باشد می درصد85نسبی
 از سم این . شود انسان مرگ سبب تواند می آن میکروگرم یک بطوریکه قوي

 عناوین تحت که آن از نوع 9 تعداد و است پروتئین یک شیمیایی نظر

GFEDCCCBA ,,,,,,,, 21
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 یب باکتري این از مختلفی هاي گونه توسط شوند می مشخص

  رشته یک صورت به سم مورد استثناي به.گردند می تولید هوازي
 .میباشد فعال غیر که شود می ساخته150000وزن با پپتیدي پلی
  به و شده هشکست پروتئاز آنزیم یک توسط اي رشته تک مولکول این
 تصلیکدیگرم به سولفید - دي پیوند یک طریق از که رشته دو

  سم . دگرد می فعال سم ترتیب این به و . میشود تبدیل میباشند
  100000و 50000مولکولی وزن با مجزا رشته دو صورت به ابتدا

  به هرشت دو این اتصال با . دارد فعال غیر حالت که شود می تولید

.آید درمی فعال شکل به سم یکدیگر

2C
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 انتقال از جلوگیري وباعث است عصبی سیستم سم این اثر نقطه
 دبع سم این سوء عالیم.شود می ماهیچه به عصبی جریانهاي

  شامل و گردد می ظاهر بدن به آن ورود از ساعت 12-36از
 دنبال به.باشد می بینایی و بلع در عمومی،اشکال گیجی،ضعف

 هاي نارسایی دلیل به نهایت در و آید می بوجود عمومی فلج آن
 درصد70 از بیش در کلی بطور.رسد می فرا مرگ قلبی و تنفسی

 4.5 از کمتر PHدر.گردد می منتهی مرگ به مواد،مسمومیت
 بنابراین.تنیس سم تولید و رشد به قادر بوتولینم یوم ید کلستر

.نیست ساز مسئله نظر این از زیاد اسیدیته با اغذیه
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 . ندشو می جذب بدن ارگانهاي توسط اکتیو رادیو ایزوتوپ چندین
  غذایی اءاجز به شبیه یا مربوط شیمیایی نظر از که است این آن علت

 مکلسی با ترتیب به که 137سزیم و 90استرانسیم مثل هستند مهمی
  29و 28 ترتیب به شده ذکر عنصر دو عمر نیمه.باشند می پتاسیم و

  .)است ثانیه 22عمرش نیمه اکتیو رادیو ید که حالی در .است سال
 رفتهگ غذایی زنجیره توسط توانند می که ایزوتوپهاي رادیو میان در

-،ید131-،ید137-،سزیم140-باریم:از عبارتند آنها مهمترین.شوند

.90و 89-استرانسیم و 133

:مواد رادیو اکتیو
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 عمري نیمه داراي ماده این.شوند می جمع تیروئید غده در 131-ید
  به رنظ.باشد می وگاما بتا هاي اشعه کننده منتشر و است روز 8برابر

 مهنی یک مدت در و گردد می تولید سال طول تمام در شیر اینکه
  در بحث مورد و اهمیت حائز موضوعی این.شود می عمرمصرف

  توجه با 137 سزیم .بود 1960دهه اوایل اتمی آزمایشهاي جریان
  می یژنتیک صدمات جمله از که شود می سلولی صدمات نوع چندین

  یم جمع استخوان در کلسیم با شباهت دلیل به 90 استرانسیم.باشد
  .شود خون و استخوان سرطان سبب تواند می عنصر این.شود

  قدارم به زیرا هستند حساس بسیار ایزوتوب این مقابل در کودکان
  انامک بنابراین.دارند نیاز سازي استخوان  براي کلسیم از زیادي

.بود خواهد بیشتر آنها مورد در ایزوتوپ این تجمع

www.iehe.ir



:منابع

دکتر نور دهر رکنی -کتاب اصول بهداشت مواد غذایی 

دکتر حسن فاطمی   –شیمی مواد غذایی 
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
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موضوع•

آلودگی ھای محیطی درمواد غذایی
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استاد راھنما•
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                                :مقدمه 
غذاھایی را بھداشتی می نامند کھ عاری از ھرگونھ مواد کھ                                                     

این مواد .موجب ایجاد عوارضی در مصرف کننده است باشند

ک صرفاً محدود بھ میکروارگانیسم ھا و سایر عوامل بیولوژی

کھ و سموم مترشحھ از آنھا نمی باشند بلکھ انواع مواد شیمیایی

ازندبھصورت مستقیم یا غیر مستقیم مواد غذایی را آلوده می س

نیز در ایجاد اختالالت متعدد و مسمومیت ھا در مصرف کننده

بر خالف عفونت ھا و مسمومیت ھای.نقش بسزایی دارند 

میکروبی،عوارض ناشی از مسمومیت ھای شیمیایی اغلب  
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ده در دراز مدت تظاھر می نمایند و با استعمال و کاربرد گستر

ھا  داروھا و مواد شیمیایی در دامھا،در اثر باقیمانده و رسوبات آن
در مواد غذایی با منشاً دامی امکان اینکھ انسان مستمراً در 

معرض عوارضی برای مدت تمام عمر باشد کامالً روشن و 
.                                                        مشخص می باشد

واد در یکی دو دھھ اخیر توجھ دانشمندان و محققین بیشتر بھ م
ی شیمیایی عامل بیماری ھا و ضایعات و مسمومیت ھای شیمیای

ی را معطوف گشتھ و برای مواد مختلفی کھ کم یا بیش مواد غذای
آلوده می سازند استانداردھایی تدوین و بھ مورد اجرا گذارده      

فی مواد میشود کھ متأسفانھ در کشور ما ھنوز در زمینھ کنترل کی
. غذایی کمتر بھ موارد فوق توجھ می گردد
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داروھا و ھورمون ھا •
آنتی بیوتیک ھا-

Coccidiostatica)(دارو ھای کوکسیدیوستاتیک-

Thyreostatica)(دارو ھای تیرئوستاتیک-

 Hormones)(ھورمون ھا-

Tranquilizer)(دارو ھای آرام بخش-
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فلزات سمی•
Hg)(جیوه-

Cd)(کادمیوم-

Pb)(سرب-

سایر فلزات سمی-

  )سموم کلره و فسفره(مواد دفع آفات•

ھاھستھ ھای پرتوزا یا رادیونوکلید•
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آنتی بیوتیک ھا •
این مواد عالوه برآنکھ بھ عنوان دارو جھت درمان برخی 

از بیماری ھا بکار می روند،بھ صورت مکمل غذایی و بھ ھمراه

جیره غذایی بھ عنوان افزایش دھنده رشد و بازدھی دام  

.نیزمصرف می شوند

20ppmکمیتھ تخصصی سازمان بھداشت جھانی غلظت 

ی ھا را کافی دانستھ کھ متأسفانھ مصرف بی رویھ آنھا در دامدار
و مرغداری ھا و باقیمانده آنھا در گوشت و شیر دامھا موجب 

:مخاطراتی در مصرف کنندگان می گردد
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امل ایجاد مصونیت برای میکروارگانیسم ھا،بویژه عو )الف•
.پاتوژن نسبت بھ آنتی بیوتیک ھا

.ایجاد انواع آلرژی در افرادی کھ حساسیت دارند )ب•

پائین آوردن میزان آلودگی ھای میکروبی دردام و        )ج•

ممانعت ازتشخیص آزمایشگاھی میکروارگانیسم ھای     

بیماری زا در بازرسی بھداشتی گوشت در کشتارگاھھا   

 از بین بردن میکروارگانیسم ھای مفیدی کھ در تھیھ )د•

.لبنیات وجود آنھا ضروری است  

خرین جھت پیشگیری از بروز این موارد رعایت فاصلھ بین آ  
مصرف دارو و تھیھ ماده غذایی از چنین داروھایی ضروری 

.  می باشد
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داروھای کوکسیدیوستاتیک•

این داروھا در مرغداری ھا عالوه بر درمان،جھت پیشگیری از

دیوزعفونت تازه مصرف می گردند و از آنجا کھ بیماری کوکسی 

ک بھ صورت مزمن صرفاً مربوط بھ یک یھ چند مرغ نبوده و ی 

ری بیماری مزمن درتمام گلھ محسوب میشود کاربرد آن در جلوگی
ذای افزودن این داروھا بھ غ.از عفونت جدید بسیار مؤثر می باشد

ددطیور موجب رسوب باقیمانده آنھا در گوشت وتخم مرغ می گر

بھ ھمین خھت کلیھ این داروھا کھ در کشورھای عضو بازار 

رمشترک اروپا مورد مصرف قرار میگیرند ملزم بھ دارا بودن ب

زمانی کھ طی آن(چسب مبنی بر مشخص بودن زمان قطع دارو 

.می باشند)متابولیت ھای سمی دارو از بین رفتھ  
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داروھای تیرئوستاتیک•

نع از این داروھا بھ علت پائین آوردن میزان فعالیت غده تیروئیدما

سوخت وساز کامل در بدن دامھا شده و وزن آنھا را باال می برند 

 و اغلب در پرواربندی ھا بھ صورت بی رویھ مورد مصرف قرار

رسوبات و باقیمانده این مواد در گوشت وجوددارد،اگرچھ.می گیرند

رایھنوز مشخص نشده است کھ این رسوبات چھ زیانی می توانند ب

زولی درصد آب الشھ ھای حاصل ا.مصرف کنندگان داشتھ باشند

ت وکشتار دامھایی کھ این داروھا را مصرف کرده اند بسیار باالس

سادپذیر    کیفیت خوراکی این گوشتھا پائین است و خیلی سریع ف
.می باشند
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ھورمون ھا•

برخی از ھورمون ھا بھ عنوان باال برنده وزن در بسیاری از

دامداری ھا و مرغداری ھا مورد مصرف قرار می گیرند وباقیمانده

.آنھا در گوشت موجب اختالالتی در انسان می گردد

می باشد کھ در DES)(خطرناکترین آنھا دی اتیل استیلبسترول

ھپرواربندی گوسالھ ھا استفاده می شود کھ سرطان زائی آنھا ب 

.اثبات رسیده است

رسوبات ھورمونی در ماھیچھ، کبد، کلیھ، ادرار و مدفوع دامھای

.کشتاری وجود داشتھ و قابل اندازه گیری می باشند
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جیوه•

یژه دردر صنایع تھیھ سلولز، داروسازی، صنایع پالستیک و بو

الب اینتولید دستگاھھای الکتریکی بھ کار می رود و توسط فاض

مسمومیت حاصل.گونھ کارخانھ ھا مواد غذایی را آلوده می سازد

از جیوه در صورت حاد بودن موجب اختالالت گوارشی و کاھش 

اب فعالیت کلیھ ھا شده و درصورت مزمن بودن سبب ضعف اعص

.مرکزی و آنسفالوپاتی می گردد

و در.مھمترین منابع آلودگی ماھی و سایر اغذیھ دریایی می باشند

.محصوالت کشاورزی بویژه گندم و جو نیز یافت می شود

ا استانداردھای بین المللی حداکثر مجاز جیوه درآب آشامیدنی ر

.ppmمیلی گرم در لیترو در اغذیھ دریایی یک   0.004
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کادمیوم•
اه با این فلز در صنایع رنگ سازی بکار برده می شود و نیز ھمر

فسفات دار داخل زمین ھای کشاورزی شده و کودھای شیمیایی

ی باقیمانده ھای آن در فراورده ھای گیاھی می توانند منبع آلودگ

رضمواد غذایی با منشأ گیاھی بیشتر در مع.برای انسان باشند

.دمیزان آلودگی در دامھا بھ سن آنھا بستگی دار.آلودگی ھستند

بھ  از نظر بھداشت مواد غذایی خوشبختانھ میزان آلودگی گوشت

ن یافتکادمیوم پائین است و در شیر و لبنیات بندرت باقیمانده آ

فمراکز علمی و بھداشتی توصیھ می نمایند کھ از مصر.میشود

.کلیھ و کبد دامھای مسن پرھیز نمود

طبق ھستاندارد ملی آلمان حداکثر مجاز وجود کادمیوم درآب 
  .تعیین شده است میلی گرم در لیتر 0.005آشامیدنی 
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سرب•
یدر ساختن پوشش کابلھا، رنگھا، مواد ضد زنگ، مواد شیشھ ا

و نیز داروھایی کھ جھت مصرف خارجی تھیھ میشوند کاربرد 

انپراکندگی وسیع آن در محیط زیست موجب آلودگی انس.دارند

میکروگرم 8روزانھ بھ طور متوسط .گیاھان و حیوانات میشود

میکروگرم توسط غذا وارد بدن 20سرب توسط استنشاق ھوا و 

دریافت سرب توسط انسان WHOطبق تحقیقات .انسان می گردد

میکروگرم در 400تقریباً (میلی گرم 3درھفتھ نباید متجاوز از

ھاکودکان بیشتر درمعرض خطر ھستند زیرا بدن آن.باشد)روز

حدود شش برابر افراد بزرگسال دارای قدرت جذب سرب از 

.طریق مواد غذایی می باشند
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سایر فلزات•

ی باشندبعضی دیگر از فلزات نیز کم یا بیش دارای اثرات سوء م

کھ در دراز مدت  Selen  ،Ni ،Cr ،Coکھ مھمترین آنھاعبارتنداز

نفساین فلزات بیشتر ازطریق ت.موجب سرطان زائی می گردند

وارد بدن شده و جذب آنھا از طریق مواد غذایی ھنوز بھ اثبات 

ند کھ ازآنتیمون، مولیبدن، مس و قلع از فلزاتی ھست.نرسیده است

.راه مواد خوراکی می توانند جذب بدن شوند

www.iehe.ir



مواد دفع آفات•

دن این مواد جھت از بین بردن آفات نباتی و در نتیجھ باال بر

.میزان تولید در کشاورزی مدرن مورد مصرف قرار می گیرند

مصرف علوفھ آلوده توسط دامھا موجب رسوب سموم کلره و 

اً ضمن.ذخیره آن در بافت چربی و دفع آن از راه شیر می گردد

ادغذاییگوشت چنین دامھایی نیزتا حدی آلوده می باشد بنابراین مو

.با منشأ دامی مھمترین منابع آلودگی محسوب می گردند
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ھستھ ھای پرتوزا•
ایکلیھ مواد غذایی با منشأ دامی و گیاھی حاوی رادیونوکلئیدھ

ندطبیعی می باشند ولی خطر ھستھ ھای پرتوزای مصنوعی مان
90Sr   137وCs  کھ در اثر انفجارات اتمی ایجاد می گردند و در

بھ راحتیمحیط زیست پراکنده می شوند بھ مراتب بیشتراست زیرا

از راه مواد غذایی آلوده وارد بدن انسان شده ومخاطراتی را سبب

ب می گردند و بھ علت قدرت یونیزاسیون باالیی کھ دارند موج

اراختالالتی در اعمال فیزیولوژیک بدن، انھدام بافتی، ساخت

 مولکولی، تومورھای سرطانی،خونریزی ھای مخاطی و بسیاری

نیز می تواند ایجاد انواع.از عوارض دیگر را سبب می گردند

  Teratogen)(و عجیب الخلقھ زا) Mutagen(موتاسیون ھای متعدد

.را سبب گردد
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  آلودگی محیط زیست بھ رادیونوکلیدھای مصنوعی•

               

استفاده ھای سوء از انرژی اتمی و آزمایش ھای سالح ھای اتمی 
میالدی سبب باال رفتن تعداد زیادی از 60بویژه درسال ھای 

ینرادیونوکلیدھا در محیط زیست و مواد غذایی گردید کھ مھمتر
.بودند 137Csو  90Srآنھا 

ان وارد رادیو نوکلید ھای مصنوعی پراکنده در اتمسفر با آب بار
زمین شده و مواد غذایی با منشأ گیاھی و نیز علوفھ را آلوده    

.                                                      می سازد
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