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ابممتمباا هاا ااادائمیاواجسنبهااچندااحملهاایکابممسیامسمممیم با نسگیا اابممب مسمممیم با سابممسیا سمم س اا

گ سوا شممدا هاکیدکسناوا دااپذیسواواشمم  هسوااول هاآبمم  د ابممس ا- هاویژها ها شممدامی واوابیممبیااا-کیدکسن

مسممیم با سابمسیاد ادو اناکیدکیاااسامامسداااالرمسادا دنان هاهسواشمنس، یطابمحصاالتیم تماپسی  ا . بمسددمی

 .الساواا، تالما ف س وااداای اقب  ااند

اد اایسااجهسناابمسابمسااد هسییاکها هاطی اگسم سدهامن رمساشمدهطایکاکیدزااداهسابمهاکیدزا ساابمس االمم  

اواکمااد آمدا سااکرممی هسوااد اکیدکسنااای ااهمهاال سیبسً اانداابممسیا سامسمممیم با م ل ینانفسادچس اا۸۰۰ااحدودامجمیع

ح یاقسا اگسف  اد امرسضام سدیسا سمم س اکمیاادابممسیاکها ساچرممماح سمسمملصاح ساقس  ا . کننداامیاادندگیام یبمم 

  دیدناابب؛امیاالیانداد ادو اناکیدکیاویسانگسا سشد

امسا سم س امهما سابمسیااداااا"کیچک" ساواادا   ا سدنامسممیم با سابمسیطا سیدا فهم ماکهاای ا س،ی دهسواا

  نبعاآلیدگیآیند؛ایرنیاشنسبسییاواادا   ا سدنامکجسامی
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،بسا،ییاای اکهااکنیناکرمی هسا ن ی ابمسیادا ا ااکهادمسنیاد ابمسابمساجهسنامنبعااصملیامسممیم با یدطا

 .ممنیعاکسدهااند اامسا،بسا داای اکها س س وااداکیدکسناهنیدامسمیاامیاشینداوامسانمیادان ماچگینهاواچسا

یم با سابممسیاشممسیداد اح سوا،لیمامسا ساکمس االرج طا ه سی امنبعادادها ساواد زا تساناجهسنیامسممم

بمسیاشمسیداد ا، اچرمماآ ایرمیاشممسا   اطاادویهاجسمطابمسام کاواابمبسیاا  .6 سشمدناادا ها هداشمباشمهسان ییی ز

 . سدواهسا سشد

ایسفبااآلیدهااالیل داماالمسااد ااکهاا اا–اادیگساافل اماا رضمممیاوا–حلظبابمممسیا7ن ییی زپسیگسهادادهاشمممهسا

مساای اشمس،ها اا ساحسم ا .کندگ سوامیانداده ”۸م ل ینااد اقسممب“احسم ا ساالسا   ااواالتل  اواالج یهاشمیدطمی

پسیگسهادادهاد امجمیعاشمسم ا ( 1د صمداد امتیمیالماالیل دواکهاد اآنابمسیا هاکس ا ف هاالسجمهاکسدیمالشم  اا

مساح ساقس  ا السیا یدندنمینهااداای انیعاابمباکهاکمیا   اادان میااداآناهسادا اوابمحیغاح سقس  اکرم ابماا464۹

کرمم اهسا اا هابنیانا دونابممسیاکدگذا واکسدیمطااگسچهاادانظسافنیاه صامتیممیلیا هاطی اکسم ا دونابممسیا

 ( نمیاهدا ید

ا.د صمدابمسیاداشم ها سشمندا2۰متیمیالماآ ایرمیاالساحدادیسدواآلیدهاالسی اهسم نداکهامیاالیانندا   ااداا

، اطشید(الگسهیااوقسما ساابسمیاهمچیناکیه ایساکسجس اشنس، هامیاابُسمهی یاادامیاداآ ایریا سا سالالسی احلظبطاا

چرممیاابمباکهاد ا سم س وااداکرمی هسواآبم سطا،سو م سنهاواآفسی سطاهماادانظساآ ایرمیاواهماادانظسادا وییاابم فسدها

اا.اوامتسفظباچرمانیدادانا هاکس امیا وندشید اای امیاداد ا س،یافسهنگاهسا هابنیانابن یا سمی

اهسآناااداا سم س وا جیساف سییامتیمیالماآلیدها ااالج یهاواالتل  امیاکند ااءپسیگسهادادهاشمهسان ییی زامنرمس

شممنسبممسییااگ سند اامیاابممسچرمممهااگسجسمم سناواان جسیهااپسکسمم سنطااهندطا نگتدشطااادااهمچن  اوام تدهااایسالماادا، اااد

الیاندا هایسف  امنس عاآلیدگیاد اآناکرمی هساواهمچن  اکسه اقسا اگسف  ا،یداشمهسان ییی زاد امیاءااکرمی امبدا

 هابنیانامثس االت   سماد امی دابلبااف ای ابحصابسیا،یناد ام سناکیدکسنااا.مرسضاآلیدگیابسیاکمکاکند

گسجسمم سناشممداشممهسان ییی زا سااصمم اوانسمم اگسجیامنجسا هاکرمم ابممحیغا سالوابممسیاد اادویهاهسواوا داالیاا

 .(۳لش  ا

واااالج یه ای ا س بمیانرمسناداداکهاال سیبسًان میااداکیدکسناد اگسجسم سنابمحصابمسیا،ینیا سالییاداشم ند 

 .التل  امنبعا ردهساالأی داکسداکهاادویهامنبعااصلیامسمیم با ید
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 سادولباپسااداآناط  اوبمم ریاادامدا،تمانظس الیاواآگسهیا بممسنیا هامیممسهاکنندها اااجسااکسداکها

 .میف  بابحصابسیاد اادویهاجسما ااکسه اداد

ادادمسناالیق االد یجیا ن ی ااا.الج یهاواالتل  ا ه سامنبعا هاادا   ا سدنامسمممیم با سابممسیاکمکامیاکند

د احسلیاکهامسا  ن اهسییاد امی دابیام اااا.داشمم هاابممبنااوجیدابممسیا سامسمممیم باا ساواااواابمدهامنبع بممسیادا 

مسممیم با سابمسیادا یمطاهنیدانمیاالیان ماد امی دااهم بانسمبیاآناهساد ابمحصاجهسنیایسااداااصملیا سقیامسندهاد اا

 .کری وا هاکری ادیگسان  جهاگ سواکن م

دهد اهسواشهسان ییی زا  ن اشس،ییاد امی دامنس عااصلیاجهسنیابسیاد اکسالهسوامیسفیاا ائهامیداده

  اهساآمسی سییاال  هاکن مامسامسانبسیدا ساواد زایکا تساناجهسنیا هایکاشا-

هماد اشممهسهسوا سااهم باجهسنیا سامنس عا،ییاواهماد اا- وی سداآناهسا سیدا هاطی اگسمم سدهاال سا اشممیدا

ای ا هاهمهامسا سم گیادا داکهامنس عامسممیم با سابمسیا اا دیس یاکن ماوااا. اادا ندااآلیدگیکرمی هسییاکها   االسی اا

الیانمسییاکیدکمسنا ساوایمسدگ سواواااضمممسیرمهابل مهفرلیاواآینمدهاد ا سا ساای اااآناهمسا ااادا مسدا احمذهاکن ماواادانسممم 

 .کن ماحفسظبپ رسفبطا
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 9. غلظت سرب در کاالهای مصرفی 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ا هاالرداداهساکسالاد انمینهاداللبادا د ااNحسهاا ۹



 شمار تولیدات آلوده به سرب از منشاء کشورهای مختلف. 2شکل 

 

 

 

 .ن ییی زمنبعناالج یهاواالتل  انییسندگسنااداپسیگسهادادها
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 محصوالت غذایی آلوده  ء کشور مبدا. 3شکل 
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