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  نقش آآلینده ها در ریزاقلیم  و ارتباط آنها با سالمت  انسان

  3، نسرین فراست2، اردشیر ممبینی1اکبر شائمی برزکی

، کارشناس ارشد آموزشی 2*، دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور1استادیار دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
  3دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان

  :یدهچک

مواد شیمیایی خطرناکی بوسیله فعالیت هاي  طبیعی و یا انسانی وارد محیط می شود که تأثیرات هر ساله 
افزایش احتراق سوخت هاي فسیلی در قرن گذشته، مسئول تغییرات . سویی بر سالمت انسان و محیط دارد
، دي اکسید )Co(اکسید کربن  آلوده کننده هاي هوا عبارتند از منو. پیشرونده در ترکیبات اتمسفري است

 PM ،10 5/2( و ذرات قابل استنشاق ) VOCs(، ترکیبات فرار آلی )Nox(، اکسید نیتروژن ) So2(سولفات 
PM( که در ترکیب شیمیایی، ویژگی هاي واکنشی، انتشار، زمان از هم پاشیدگی و قابلیت پخش در مسافت ،

نده ها عوارض حاد و مزمنی بر روي سالمت انسان داشته و بر آالی. هاي کوتاه یا طوالنی با هم تفاوت دارند
این تأثیرات، از تحریک جزیی سیستم تنفسی، . اندام ها و سیستم هاي درونی بدن اثرات منفی دارند

مشکالت تنفسی و قلبی، سرطان ریه، عفونت هاي حاد تنفسی در کودکان تا برونشیت مزمن، بیماري هاي 
عالوه بر این قرار گرفتن کوتاه مدت یا طوالنی  . در بزرگساالن را شامل می شود قلبی، ریوي و حمالت آسم

تحقیقات . مدت  در معرض این مواد، با کاهش حافظه، مرگ زودرس و کاهش امید به زندگی در ارتباط است
ي تا حد نشان داده که با استفاده از رژیم هاي غذایی گیاهی حاوي آنتی اکسیدانها و رژیم هاي مدیترانه ا

  . زیادي می توان اثرات جانبی این آالینده ها را کاهش داد

 . ، مشکالت تنفسی، مرگ زودرس، آنتی اکسیدان هاینده هاآال: کلمات کلیدي

  مقدمه

 ریزاقلیموارد  ،ها در اثر فعالیتهاي طبیعی و مصنوعی ناشی از فعالیتهاي بشر انواع متعددي از آالینده      
هرساله بر اثر . فعالیت هاي انسانی مهمترین عامل آلوده کننده محیطی هستند میاندر این  .گردند می

وارونگی   ات منفیثیرتأالبته . سرطان در امریکا رخ می دهد 20000تا  5000حدود آلودگی هاي طبیعی 
مچنین ها و ه چگونگی ورود آالینده .نباید نادیده گرفت خانه اي  و بارش هاي اسیدي را هاي جوي، اثر گل

که درخاك هاي  مهمترین آالینده هااز . دمی گذارثر ا ابر آلودگی ه ها به اتمسفر ازي آالیندهسرعت آزادس
و به تدریج گیاهان وهمه موجودات زنده از جمله  حاصلخیز کشاورزي اثرات مستقیمی بر خاك می گذارند

ترکیبات  "مواد آالینده مخصوصا هزمانی ک .برد نامآفت کش ها  می توان از  ،دکننآلوده می را انسان 
ارگانیک وارد خاکها می شوند، به گونه اي گسترده بین آب موجود در خاك، هواي موجود درخاك وسطح 
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بدین ترتیب بخش عظیمی از خاك هاي حاصل خیز کشاورزي . گردند مواد معدنی وارگانیک خاك پخش می
مطالعات بالینی، اپیدمیولوژیکی و یا جانوري  تشخیص خطرناك بودن یک ماده بستگی به .شوند آلوده می

از هوا وآب و از سطوح  "مکانیسم دریافت آالینده ها از طریق زنجیره غذایی و آشامیدن آب، یا مستقیما .دارد
هدف از این مطالعه بررسی انواع آالینده ها و تأثیر آنها بر سالمتی و نیز راهکارهایی . خاك، انجام می پذیرد

  . ارض ناشی از االینده هاستوجهت کاهش ع

  نتایج

شامل  گازهاي آلوده کننده  - 1: گروه تقسیم می شوند که عبارتند از 4آالینده ها بطور کلی به      
می که از ترکیبات شیمیایی طبیعی آلی ) VOCs( و اکسیدگوگرد دياکسیدهاي نیتروژن، مونو اکسید کربن، 

یا پوشش هاي پلی کلرینه دي   مل علف کش هایی مانند دیوکسینشاآالینده هاي آلی پایدار که  - 2 .باشند
بی فنیل هاي و )PCDFs(فوران -دي بنزو پلی کلرینهپوشش هاي ، فوران ها با )PCDDs( -بنزو دیوکسین

مثل سرب، جیوه، کادمیوم، فلزات سنگین  -Schecter et al, 2006 .( 3(می باشند  )PCBs(پلی کلرینه 
وارد آب و  هوا از طریق که نمی توان آنها را تجزیه یا تخریب کرد و آنها ، کروم و منگنز وانادیم نیکل، نقره،

، منابع طیف گسترده اي از از طریق همچنین،. )1998 و Pacynat و Nriagu( گردندمی مواد غذایی انسانها 
مواد در غلظت زیاد  این. تأسیسات، می توانند به محیط وارد شوند و ساخت فاضالب تخلیه، احتراق از جمله
ذرات معلق در هوا  که ریزگردها  -Jarup, 2003 .(4( باعث تخریب سیستم عصبی می گردندبوده و سمی 

اصلی ترین ). Posch, 2005(هستند که توسط طیف وسیعی از فعالیت هاي طبیعی و انسانی تولید می شوند 
ساخت  فعالیت هاي، وسایل نقلیه موتوري، زباله سوزکوره هاي ، نیروگاه ها کارخانه ها،منابع این آالینده ها، 

 PM ،10 5/2(  بودهاندازه این ذرات متفاوت . هستند طبیعی ناشی از  باد و گرد و غبار، آتش سوزي و ساز
PM ( عکس العمل بدن انسان و موجودات زنده به آالینده  .میلی متر می باشد 10تا  5/2و قطر آنها کمتر از

 ،تناوب و مدت تماسمانند دي به عوامل متعد غیره فس، چه جذب از پوست و بلعیدن وها، چه از راه تن
، اختالل در فعالیت آنزیم هاآالینده ها باعث . داردبستگی  جنس و فیزیک موجود زنده ،سن ،مقدار آالینده

در هضم  اختالل، اختالالت تنفسی ،اختالل در هضم چربی و اضافه وزن، دگرگونی غشاي سلول
تاثیر در ، ایجاد رنگ غیر طبیعی در پوست ،اختالل در فعالیت هورمون هاو ین ئپروت سنتزعدم ، وهیدراتهاکرب

اختالالت در آنزیم ، فعالیت هاي غیر طبیعی کروموزوم ها ،اثرات بد بر معده و روده ،بینایی و فرم چشم ها
تأثیر سوء داشته و ضمن  نیزان در متابولیسم گیاه هاآلودگی می  اختالل در سیستم عصبیو  هاي کبدي

  .شود ضعیف کردن گیاه، موجب پدید آمدن امراض و آفات مختلف در آنها می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


      چالش ها و راهکارها همایش ملی آالینده هاي کشاورزي و سالمت غذایی،                              
 کننده ها بر سالمت مصرف تاثیر آالینده

٣ 
 

  نتیجه گیري و بحث

، آلودگی خاك آنامروزه شاهد عدم توجه به مسائل حفاظت و پایداري خاك، برداشت هاي نامتعادل از       
  .گانیک و غیر ارگانیک را در بر میگیردطیف وسیعی از مواد ارها هستیم که این آلودگی  غیرهو

هر ساله   .گذارد موجودات زنده می سایرآلودگی خاك ها اثراتی مهلک و بسیار نامطلوب بر سالمتی انسان و 
از % 10فقط حدود  که یالیت هاي انسانمحیط در اثر فع ه شیمیایی بعنوان آلوده کننده هايماد 1000حدود 

دانشمندان اعتقاد دارند که آالینده هاي شیمیایی احتماالً در . مواد آزمایش می شود این تاثیرات سمی
 عصبی و ساالنه بیماري هاي همه این آالینده ها،. بیماري هاي آلزایمر و پارکینسون نقش بسزایی دارند

افزایش  .را باعث می شوند ،برونشیت مزمن و آمفیزم همچون  سینارسایی هاي تنف ،آلرژي و  قلبی، آسم
آفت کش هاي . سال گذشته ناشی از توسعه استفاده از آفت کش ها بوده است 60تولید مواد غذایی در 

، 1999در . بسیار سمی اند و سبب تخریب سیستم عصبی و نیز سرطان می شوند DDTارگانوفسفات مانند 
راي کودکان به نسبت این مواد بخصوص ب. مورد از سمیت ارگانوفسفات گزارش شده است 13000بیش از 

برخی آالینده ها مانع عملکرد طبیعی هورمونها در بدن می شوند و . افراد بالغ خطرات بیشتري را در بر دارد
غیره  براي ساخت مواد، پاك کننده ها و که مواد شیمیایی سمی . بیشترین تأثیر را در اطفال و جنین دارند

اغلب ترکیبات شیمیایی . ش توانایی یادگیري می گرددباعث تخریب مغز و نیز کاهاستفاده می شوند، 
تجزیه ناپذیرند و  ) عایق در ترانسفورماتورها ي الکتریکی ماده() PCBs(پلی کلرین بی فنیل ها  مانندصنعتی 

فاضالب هاي شهري مقادیر  .)Rinehart and Winston, 2004(می شوندباعث کاهش یادگیري در کودکان 
ضایعات ناشی از . کنندمی مواد شیمیایی سمی را به درون آبراههاي شهري هدایت  زیادي از مواد نفتی و

آالینده هاي سمی را به درون نهرها و رودخانه  ،و معادن کردهسوزاندن گیاهان، مواد سمی را در هوا منتشر 
عث نشت مقادیر زباله هاي رادیواکتیو ناشی از نیروگاههاي هسته اي، در نزدیکی گیاهان با. کنند می ها آزاد

و سایر موجودات و نیز  که همه این ها با سالمتی انسانکمی ید رادیواکتیو، سزیم و دیگر عناصر شده 
بدن انسان به منظور حفاظت از خود در برابر مضرات  .قیم داردسالمت محصوالت گیاهی و غذایی ارتباط مست

  ،داییبا سم ز (XMEs ) یا DMEs)(گزنوبیوتیک  ناشی از محیط، با استفاده از دارو یا آنزیم هاي متابولیکی
این انزیم ها  هاي مختلفی است که ها شامل آنزیم  XMEs. مقابله می کند ي مختلفالینده هادر برابر آ

بطور عمده در تبدیل گزنوبیوتیک ها به ترکیبات قطبی و محلول در آب که بسرعت از  بدن دفع می شوند 
مکانیسم هاي طبیعی و مواد طبیعی غذایی سودمند، محافظ و نگهدارنده  تعدادي از. مشارکت می نمایند

، عناصر ، مواد گیاهیآنتی اکسیدان ها :کمک می کنند عبارتند از به سم زدایی که احتماالً تی بدنسالم
نتی اکسیدانی مواد آدر میان آنها، ). Kelly, 2004(داهاي دیگر ري، فیبرها و عوامل محافظ یا سم زضرو
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آنزیم هایی همچون پروکسیداز و یا ترکیبات غیر آنزیمی مانند گلوتیون، یا مشتقات غذایی مانند  شامل
ترکیبات طبیعی از تعدادي . دنتم دفاعی موجود زنده کمک زیادي می کنسسیبه یا پلی فنل ها  Eویتامین 

سلول ها را از اثرات  و دو پلی فنل ها در عمده اي از غذاهاي گیاهی یافت می شون Aو  C ،Eمانند ویتامین 
در واقع تحقیقات نشان داده که فعالیت هاي آنتی اکسیدانی پالسما در یک . اکسیداسیون حفظ می کنند

یم هاي معمولی، باالتر است ها و روغن زیتون در مقایسه با رژ رزیم غذایی سرشار از سبزیجات، میوه
)Kampa et al, 2002  .(فنل ها نسبت داد که طیف گستره اي از فعالیت  این افزایش را می توان به پلی

 ,Bravo et al( هاي ضد تومورزایی، ضدجهش زایی، ضد التهاب افزایی و ضد ویروسی را نشان می دهند

که بطور عمده ناشی از خواص آنتی اکسیدانی و توانایی مهار کردن اثرات خارجی با تأثیر بر عملکرد  ،)1998
مؤثر پلی فنل ها در پیشگیري از سرطان، به توانایی این مواد در تغییر دادن  در واقع نقش. سلولی می باشد

نتایج نشان می . آنزیم هایی که خاصیت سم زدایی مواد سرطانزا در محیط را افزایش می دهند، برمی گردد
تا حدي  رژیم هاي غذایی غنی از مواد گیاهی می توانند اندام ها را از خطرات ناشی از آالینده هادهد که  

این تحقیق بوسیله تعدادي از مطالعات . محافظت نموده و همچنین اثرات سوء آالینده ها را کاهش دهند
 & Kampa(  اپیدمیولوژیک ناشی از تأثیر رزیم غذایی مدیترانه اي بر روي سالمت انسان ها تأیید می گردد

Castana, 2008(.  
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