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كيدهچ  

زمين شناسان نيز مانند ساير محققين و دانشمندان در تالش و تكاپوي شبانه روزي . علوم زمين منشأ زمين و ميراث چند بيلون ساله آن است
پزشكي بررسي  ناسيش  هنر دانش زمين.به منظور بررسي و مطالعات علمي و فني هستند تا سهم خود را درباره نجات كره خاكي ايفا نمايند

وي توزيع جغرافيايي بيماريها، مشكالت بهداشتي و سالمت گياهان، حيوانات و رمحيطي بر نظمي فاكتورهاي گوناگون زيستجتأثيرات بي
انسانها اطالعات كافي در مورد عناصر گوناگون و نقش آنها در حيات و سالمت، شناخت عوارض شيميايي و فيزيكي زمين، تأثيرات آن بر 

  . مي باشد... ئوشيمي هر منطقه و ساكنين بومي و ژ
ها شده  كليه عناصر تشكيل دهنده پوسته زمين از طريق چرخه خاك، آب و هوا وارد بدن موجودات زنده اعم از گياهان، جانوران و انسان

 مهم تماس بدن با محيط شامل پوست، كه در مهندسي بافت بدن انسان سه محل. گذارند و بطرق مختلف تأثيرات نامطلوب خود را بر جاي مي
اند بطوري كه بدن در برابر تركيبات خطرناك محيط از خود محافظت  ريه و سيستم روده اي است اين سه اندام از طرفي يك عامل مدافع

ه، ساختار شيميايي فعل و انفعال با باشند  كه اين انتقال و سميت آنها بستگي به راه ورود به بدن، اندازه ذر نموده و از طرفي عامل مهم انتقال مي
زائي را  بيشترين خطر مسموميت... مثالً عناصر كالكوفيل مانند آرسنيك، سرب، جيوه، روي، كاديوم، بيسموت، آنتيموان و . بقيه كانيها دارد

اصر مانند يد و فلئور با كاهش و يا افزايش و هاي شديد و يا عن مسموميت... دارند و يا عناصر ليتوفيل مانند تاليوم، برليوم، باريوم، آلومينيوم و
گوشه اي از آن اشاره شده  گردند كه در اين مقاله به  همچنين بسياري از عناصر راديواكتيو در حالت طبيعي سبب تأثيرات جبران ناپذير مي

   .است

 
 ، علوم زيست محيطي )Medicine Geology(پزشكي زمين شناسي: واژه هاي كليدي  

Abstract : 
The earthscience is the origion and maintance of million years. geologists are trying to protect of 

the earth like the others. Medicine Geology is a science that study on different environmental factors 
on geographical deseases distribution, identify the chemistary and physics of the earth and it’s effect 
on geochemistary of any area and the resistance, …. All the elements of earth’s crust enter to the body 
of all living beings like hunan, animals, plants, …, bay soil cycle and also put an unappropriate effect 
of them. In human skin, lung, gut are main parts of the body that contact with the environment. This 
parts can be defensive in front of harmful components and also can transportation depends on how to 
enter the body, the size of particle, the chemical structur with other minerals. For example the 
chalcophile elements like arsenic, lead, mercury, cadmium, bismoot, antimouvan, … are the main 
toxonic elements and lithophile elements like talium, Brilium, Barium, … can creat the major toxin, 
and some elements like Iodid, Floure, … have some other effects that in this article we try to 
interoduce. 

 مقدمه
در پزشكي يا داروسازي .... سنگهاي دارويي و ها و يا زمين شناسي پزشكي عبارت است از كاربرد يافته هاي زمين شناسي در مورد كاني

سالمتي انسان و حيوان و همچنين  اين علم ارتباط بين فاكتورهاي زمين شناسي و مشكالت. دباش مي Medicine Geology معادل التين
و اگرچه دانشي نوپا است ولي سابقه اي طوالني و بيش از  بررسي مي كنند، نقش مهم كاني هاي داروئي در پزشكي و داروسازي را

بقراط پزشك معروف يونان باستان . ري از صاحب نظران قرار گرفته استادوهزارساله دارد و در سالهاي اخير مورد توجه جدي و گسترده بسي
وي كارگران معادن اشاره نموده و در نتيجه ردر چهارصد سال قبل از ميالد مسيح به بيماريهاي انساني از جمله اثرات زيان آور فلز سرب بر

مدتاً از بردگان استفاده شد و يا در قرن يك ميالدي روميان ي بوده كه از آن پس براي استخراج از معادن و ذوب سرب عيچنين يافته ها
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 هايي در ارتباط با تركيبات حاوي روي و گوگرد دارند و يا از قديمي ترين مستندات زمين پزشكي موضوع فقر و كاهش سلينوم  ياداشت

(CARDIOMYOPATHY)ش اظهار ميدارد كه در كشور در مورد اسب هاي اروپائي ماركوپولو بيان شده است كه او در سفرنامه ا
هايي كه با خود از اروپا به چين برده بود مردند و پس از بررسي علل مرگ  چين ناچار شد كه از اسب هاي بومي استفاده كند چون همگي اسب

 16ت كنند و باالخره در قرن يت اين گياهان مقاوم ماركوپولو را به گياهان علوفه اي نسبت دادند كه آنها نتوانستند نسبت به سميها و مير اسب
 به عنوان پزشك رسمي شهر صنعتي و معدني جاكيمسال در ايتاليا ، در نتيجه مطالعه نزديك با 1526محقق آلماني بنام آگريكوال در سال 

 .هاي مختلف معدن شناسي ، اكتشاف و استخراج نوشت  جلد درباره  جنبه12فعاليت هاي كارگران معدن كتاب جامعي در 
 
 :ث بح

گسترش فلسفه مديريت زيست محيطي در فعاليت هاي انساني موجب شده است كه مهمترين مسئله در حل مشكالت زيست محيطي 
شناسي از جمله منابع انرژي و سوخت هاي  شناخت وضعيت موجود باشد و در اين روند اين مهم كه شامل مديريت منابع           زمين

كند،  هاي مختلف اعمال مي هايي كه محيط بر مهندسي سازه ب، هوا، خاك، مخاطرات زمين، محدوديتفسيلي،كاني هاي صنعتي، منابع آ
اي از  زير مجموعه شناسي زيست محيطي كه باشد بر عهده و هنر دانش زمين مي.  …استفاده مناسب و بهينه از محيط در دفع مواد زائد و

لندترين قله دست نيافته و عمق اقيانوس ها را نديده ، مناطق بكر دست نخورده سرتاسر دانش محيط زيست است  و در حالي كه انسان هنوز به ب
زمين به وفور يافت شده ، تمام دنياي فيزيكي زمين را بصورت نقشه در اختيار داشته و دارد ، منابع ناچيز آن را محاسبه نموده و علي رغم اين 

زيست  آوري رو به نابودي است و اگرچه انسان همواره با شماري از عوامل مزاحم محيطهمه تالش، طبيعت زمين با سرعت بي سابقه و سرسام 
خود مبارزه نموده و مي نمايد و در راه استانداردهاي زندگي تالش بي وقفه داشته و دارد ولي اين پيروزي بر محيط زيست كامل و كافي نيست 

ين و رشد صنعتي سبب بروز دشواريهاي مربوط به آلودگي هاي محيط زيست به و هم اكنون روند رو به رشد تخريب منابع و محيط زيست زم
اي، مواد پرتوزا، رشد جمعيت و افزايش سرعت شهر نشيني در سرتاسر جهان،  هاي مربوط به فن آوري هسته علت فضوالت صنعتي، پيشرفت

. محيطي ژرفي را به همراه داشته است و دارد اعي و زيستهاي اجتم دگرگونيو پيامدهاي دخالت انسان در طبيعت و آلودگي هوا، آب، زمين 
انحراف از سالمت خصارات جاني، مالي و اقتصادي بر  .شود تر مي تر و مشكل زيستي سالم و ايمن روز به روز پيچيده يابي به محيط لذا دست

 .آورد پيكره جوامع وارد مي
زا و آلوده كننده منابع استخراجي پرتوزا، آلودگي منابع  هاي بيماري دني و كانياي از معضالت ناشي از منابع مع از اين رو به ذره و گوشه

 :ردد گ آوري مواد معدني و كانيها اشاره مي فن آب در خالل مراحل مختلف معدنكاري اعم از اكتشاف، استخراج و
دهند تا جثير بريليم قرار ميĤت را تحت) دوم كرون ومثل سفير( در صنعت جواهر سازي، كانيها يا سنگهاي زينتي :(Berillium)يوم بريل

  كار بر روي سالمتي جواهرسازان، بازرگانان اينمتاسفانه .كاني يا سنگ را باال ببرد رنگ شوند و ارزش اقتصادي تغيير رنگ داده و معموالً بي

اگر استنشاق شود يا لمس شود،  (BeO) خود اكسيدي بريليم در فرم. كنند اثرات سوء دارد جواهرات و خريداراني كه از جواهر استفاده مي
باشد كه مقادير بيش از  مي  0.1mg/lit و در آبmg/m  0.3002حداكثر ميزان تراكم مجاز بريليم در هوا. حتماً باعث بيماري خواهد شد

 در  .ها را به همراه دارد يهكلي ضايعات و تخريب ر و در بسياري موارد گرد و غبار آن كشنده بوده و بطور شود اين حد باعث آلودگي مي
 . مبتال شدند (CBD) يا اند به بيماري كرونيك بريليوم داشته    معدنكاراني كه در تماس با اين عنصر قرار 1940 سال

 در معادن زرنيخ .شود، همچنين بصورت آزاد وجود دارد  در معادن طال و مس در اثر آتشباري از گوگرد جدا مي:(Arsenic)آرسنيك 
شود و حتي در مقدار كم سبب اختالل در رشد مغزي، سرطان  مي  بسياري از معادن ايران از جمله در كردستان اين مسموميت ديدهو در

هيپرپيگمنتاسيون كه با برافروختگي و كك و مك همراه است، ) پوست، ريه، غدد لنفاوي، مغز استخوان، مثانه، كليه، كبد و پروستات (
، باونز كه در آن سياه و شاخي ا بزرگ با تمركز بيشتر در دست و پهاي كه عاليم آن زخم)  Black Footسياهپاي (           هيپركراتوزيس

 .گردد  ، آنمي و لكوپني مي)سرطاني(شود، سلولهاي فلسي شكل كارسينوما  شده خشك كه مقدمه سرطان پوست است ديده مي
. رسـد  ابليت حمل اكسيژن در خون را كم مي كند، لذا اكسيژن كافي بـه مغـز نمـي    بيشتر از طريق تنفس وارد بدن شده و ق         :(Lead)سرب  

تواند منجر به عقب ماندگي ذهني شود و يا بر روي دسـتگاه خـون سـاز كليـه و مجـاري ادراري اثـر كنـد و باعـث                               اين نارسائي در كودكان مي    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 سسـتي، يبوسـت، خـط آبـي يـا بورتـون در سرتاسـر لثـه هـا، بـي           همچنين اثرات مزمن ممكن است نظير سردرد، ضعف و. نارسائي كليه ها شود  
 .تأثير سو بر دستگاه توليد مثل شود) التهاب بافت هاي مغز(هاي سمي  كم خوني، كاهش ميدان ديد، آنسفاليت    اشتهايي و 

 استخوان ترين ماده استحكام بخش]كاني استخوان و اصلي 5(PO4)3(OH)(Ca) آپاتيت هيدروكسيد: (APATITE)آپاتيت 
فلورين هم در . كلسيم و فسفر موجود باشداز ذخاير عظيمي  هاي اين كاني در استخوان بايد در رژيم غذايي هاست و براي تشكيل دانه

 . ساختمان آپاتيت وارد مي شود
رين و معدني، ذرات هاي آب شي درياچه ها و فلورايد نامحلول ناشي از گازهاي آتشفشاني،  در نتيجه شسته شدن سنگ:(Fleour)فلئور

باشد و نياز روزانه آن در بدن   مي1.1ppmمعلق در درياها و در آبهاي زير زميني و سطحي وجود داشته و مقدار طبيعي آن در آب آشاميدني 
 در صورت كاهش جذب ).14ppmحدود (هاي بااليي از فلورين وجود دارد  آب بعضي مناطق غلظت در. استگرم   ميلي4 -5/1
ولي تحقيقات . گردد مي  شدن دندانها و افزايش ضربان قلبخال و مصرف بيشتر آن سبب فلورسيس دندان و اسكلت، خال) پوسيدگي دندان(

استفاده  ها را با مانند كه همه اين يافته  اضافه كنيم، دندانها سالم ميفلورين1ppm مصرفي شناسي پزشكي نشان داده است كه اگر به آب زمين
  .اند ين و دستاوردهاي ژئوشيمي به دست آوردهاز قوان

ميل كم به ظهور   به علت وابستگي شديد آنتيموان به سولفورها و عناصر فلزي شكل مثل سرب، مس و نقره و:)Antimony(آنتيموان
. عادن آنتيموان استنيت سنگ اصلي مبكانسارهاي سولفوري و است .به صورت خالص، بيش از صد مورد از كانسارهاي آن شناخته شده است

هنگام فعاليت بر كانه   كنترل انتشار و پخش آن در.شود طرز وسيعي جايگزين سرب و آرسنيك مي اي به  هاي شيشه ساخته اكسيد آنتيموان در
آنتيموان و تعداد زيادي از  .شوند سرباره و گرد و غبار و بقاياي ذوب بازيافت مي آنتيموان از  ـ  سرب آنتيموان و آلياژ. و فلز آنتيموان الزم است

 آنتيموان گيري در معرض هاي ناشي از قرار  بيماري.كند يا چشم اثر سمي ايجاد مي مواد مركب حاوي آن از راه استنشاق، بلع، تماس با پوست

  :عبارتند از
دير باالي آنتيموان باعث ايجاد مقا همچنين  علت مسائل ايمني و سالمتي چشمي، عوارض پوستي، آسيب به سيستم تنفسي بيشتر به عوارض

  .عوارض قلبي مي شود

نام . شود آزبست يا پنبه نسوز از الياف سيليكات منيزيم و كلسيم است كه به عنوان عايق حرارتى به كار برده مى :)Asbestes(آزبست
ن است در صورتي كه جنس سنگ مادر جدا كردن الياف از سنگ معدن، ممك .ديگر آن آميانت است كه در معادن به پنبه كوهى شهرت دارد
در جريان جداسازي آزبست از سنگ مادر مقادير . هاي مخصوص انجام گيرد نرم باشد با استفاده از چكش و در غير اين صورت در آسياب

تمام ساكنان مناطق شود كه نه تنها معدنچيان در معرض خطر استنشاق اين گرد و غبار حاوي آزبست هستند بلكه  زيادي گرد و غبار توليد مي
 آن به ويروس DNAكند كه  زايى آزبست ويروسى دخالت مى امروزه معتقدند كه در سرطان. اطراف معدن نيز با چنين خطري مواجه اند

SV40به عبارت ديگر آزبست . هاى فلج اطفال در دهه پنجم و ششم قرن معاصر شده شباهت دارد  يعنى ويروسى كه موجب آلودگى واكسن
 .اليت اين ويروس شده و اثر جمعى آن موجب سرطان مى شودسبب فع

بيمارى مزبور كه در كارگران معادن، . گويند  مى)Asbestosis(شود كه بدان آزبستوزيس  استنشاق غبار آن سبب بروز بيمارى مى
گى كه مسئول تهيه نخ و پارچه هاى ريسندگى و بافند هاى مخصوص و كارگران كارخانه ها از معادن به آسياب كارگران مسئول حمل سنگ

هاى مخصوص آزبست هستند وجود دارد به نام پنوموكونيوز است كه منجر به فيبروز بافت بينابينى ريه با درجات متغير از آزردگى محدود در 
فت تنفسي يا گوارشي ا بلياف آزبست زماني كه استنشاق يا بلعيده شود وارد بدن مي شود و درا. مى شود قاعده ريه تا جوشگاه وسيع ريه

 .همچنين باعث آمفيزم، سرطان ريه و مزوتليوم هاي بدخيم، و سرطان دستگاه گوارشي مي شود. جايگزين مي شود
 200هاي بدن است با منواكسيد كربن تقريباً   خون كه عامل انتقال اكسيژن به بافت)Hb( ميل تركيبي هموگلوبين  :COذرات كربن و 
 در هواي تنفسي قادر است مقادير زيادي از هموگلبين خون را به كربوكسي COكيبي آن با اكسيژن است از اين رو وجود برابر بيشتر از ميل تر

رساند بكاهد و باعث  ها مي كه يك تركيب پايدار است تبديل كند و از مقدار هموگلبين كه اكسيژن را به بافت (COHB)هموگلبين 
، تغيير در اعمال قلب، تنفس، ر برسيستم اعصاب مركزي، اختالل در تشخيص زمان، اشكاالت بينائياختالالت جزئي در برخي اعمال بدن، اث

 ،ها ها، هيپوكسي، آرترواسكلروتيك و آنمي همچنين باعث سرطان برنش. گردد آلودگي، حالت كما و سرانجام مرگ مي خستگي، خواب
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 تنفسي فوقاني، بيماريهاي انسدادي دستگاه تنفسي، سرطان ريه و مجاري تنفسي و عفونتهاي تنفسي، آسم، عفونتهاي دستگاه ها، هموگلوبنيوپاتي
 .گردد بيماريهاي قلبي و عروقي و حمالت قلبي مي

 
:نتيجه گيري  

شناسان و  اي به نفع زمينجحرفه شخصي و توان گفت كه از نظر ميگيرد  انجام ميشناسان و پزشكان  هاي مشتركي كه بين زمين پروژه
، بسياري از مواد پايه مانند كلسيم، فسفر، سديم، پتاسيم بدن انسان و زمين در .اد جامعه بوده و باعث پيشرفت بهداشت جهاني استديگر افر
جود دارند كه در بعضي مناطق و موارد اين عناصر وهاي زيادي حاوي عناصر سنگين و سمي  ارتباط نزديك داشته و از طرفي سنگ... منگنز و

لذا به منظور برقراري يك چرخه زندگي .  جدي براي سالمت و بهداشت جوامع مطرح مي باشديشده است كه بعنوان تهديدآنقدر انباشته 
شناسي و يا ارتباط ميان حيات و كره زمين امري ضروري، اجتناب ناپذير و حياتي  الم، بررسي و شناخت تأثيرات متقابل بيولوژيك و زميناس

اي  رقراري و شناخت، مطالعات زمين شناسي به وضوح در پزشكي نمود داشته و دارد، دانشمندان در روند فزايندهاست و از آنجائي كه در اين ب
، غباري كه در سراسر مواد معدني موجود در آب آشاميدنييابند و گستره زيادي از شناسائي و بررسي فلزات و  هاي مهم بين اين دو را مي رابطه

شود، روشهاي اثر متقابل باران، خاك، آب و هوا بر گسترش يافتن بيماريها و همه و همه  فاعات زياد حمل مياين سياره توسط بادها در ارت
نظمي فاكتورهاي  پزشكي بررسي تأثيرات بي شناسي هنر دانش زمين. نمايند هاي جديدي را در سالمت عمومي و جوامع ايفا مي نقش

اريها، مشكالت بهداشتي و سالمت گياهان، حيوانات و انسانها، اطالعات كافي در مورد وي توزيع جغرافيايي بيمرمحيطي بر گوناگون زيست
عناصر گوناگون و نقش آنها در حيات و سالمت، شناخت عوارض شيميايي و فيزيكي زمين، تأثيرات آن بر ژئوشيمي هر منطقه و ساكنين بومي 

شيمي، آب و هواشناسي، اپيدميولوژي، آمار، رياضيات،  ولوژي، مينرالوژي، فيزيك،لذا بديهي است كه با علوم زيادي از جمله بي. باشد مي... و 
لذا ضروري است كه در . شناسي پزشكي است اي از درياي پهناور زمين ارتباط دارد و بسان قطره... ئي وايمونولوژي، پاتولوژي، پزشكي جغرافيا

ع بشري را به سمت و سوي بهسازي، بهداشت و سالمت هرچه بيشتر سوق داد اي جوام سايه تالش، همكاري، تعامل، پژوهش و تحقيقات ريشه
 .و جايگاه واقعي و پر اهميت آن را به منصه ظهور رساند

 
 :پيشنهادات

محيطي و هماهنگي و تعامل با  هاي مختلف در ارتباط با رعايت اصول زيست  تشويق و ترغيب تمامي آحاد جامعه به روش، آموزش-1
سيما در آن  و  محيط زيست و صدا، مراكز بهداشتي و درماني،مواد  سازمان بازياف،ها كه حداقل اعضاء و نمايندگاني از شهرداريمديريتي واحد 

 .حضور داشته باشند
  آموزش اصول حفاظت و ايمني در محيط كار بويژه براي نيروهاي انساني جديدالورود در معادن و استفاده اجباري از وسايل ايمني براي-2

 .كليه افرادي كه در معادن مشغول به كار هستند
 تحليل و ،ها در صورت بروز هرگونه حادثه و مخاطره به منظور بررسي هاي  مكرر از محيطهاي كاري و مستندسازي گزارش  بازرسي-3

 .پيشگيري از اينگونه حوادث در مراحل بعدي
گردد تا انديشمندان   پيشنهاد مي،شناسي و پزشكي تردگي و دامنه وسيع دو علم زمينتر اينكه با توجه به گس  در نهايت و از همه موارد اصولي-4

 .شناسي پزشكي حاصل گردد تر علم زمين و دلسوزان اين دو قشر با تعامل و تبادل هرچه بيشتر اطالعات زمينه رشد بيشتر و مطلوب
 

  :منابع
 – بيمارستان امام خميني تهران 85زيست محيطي، شغل و سرطان، تير ماه  خطر سرطان ناشي از آرسنيك در آب شرب، اولين كنگره ملي -1

 .مركز تحقيقات سرطان ايران
 چهارمين همايش كشوري اپيدوميولوژي، ارديبهشت - بررسي اپيدوميولوژيكي عوارض بهداشتي ناشي از آرسنيك در آب استان كردستان-2
 .، دانشگاه علوم پزشكي كرمان85
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شناسي كاربردي ايران،  ، اولين كنگره زميننهاي علمي مشترك، دكترعلي انيسيا اي نوين براي فعاليت ي، عرصهپزشك شناسي  زمين-3
 .، دانشگاه آزاد اسالمي مشهد86ارديبهشت 

 . ستاد ويژه توسعه فناوري نانو-4
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