
   Persistent organic pollutant (POPS)رآلي پايدا آالينده هاي

 مهندس ناهيد شفيعيان:تهيه كننده

 لرستان بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتيمسئول كارشناس

 قدمهم
و توليد مواد شيميايي ديده شده كه نتيجه آن آلودگي محـيط بـه و اسف انگيز در ساخت در چند دهه اخير رشد فزاينده

و.مواد سمي بوده است بسياري از اين فعاليت ها براي جوامع پيشرفته ضروري هستند اما ميتواند خطري جدي براي بشر
.محيط زيست او به شمار روند

در اين ميان گروهي از مواد شيميايي كه تحت عنوان آلوده كننده هاي آلي پايدار شـناخته شـده انـد از اهميـت ويـژه اي
اد تركيبات بسيار پايدار بوده كه بعنوان آفت كش يا مواد شيميايي صنعتي مورد استفاده قـرار ميگيرنـد برخوردارند اين مو

و ديگـر فراينـد هـاي صـنعتي توليـد  همچنين تعدادي از آنها بصورت ناخواسته بعنوان محصوالت فرعي ناشي از احتـراق
 ميگردند 

مي ويژه، آلوده كننده هاي آلي پايدار به داليل زير بعنوان مشكل :گردند مطرح
 اين مواد به دليل تجزيه ناپذيري براي مدت طوالني در محيط باقي مي مانند:مقاومت طوالني آنها در محيط-
بسياري از اين مواد در مناطقي كه هزاران كيلو متر با منابع اصلي اسـتفاده ازآنهـا فاصـله داشـته انـد:انتشار جهاني آنها-

 اندازه گيري شده اند
اين مواد در بافتهاي بيشتر موجودات زنده تجمع پيدا مي كنند اين موجودات آالينده هاي آلـي:تجمع پذيري در بافتها-

 پايدار را از طريق خوردن غذاي آلوده ،آب آلوده ،و يا از طريق هوا جذب مي نمايند 

و حيوانات وحشي- و حيوا:سميت براي بشر  نات دارند اين مواداثرات سمي براي بشر

:در نتيجه
و حيوانـات از طريـق زنجيـره- آلوده كننده هاي آلي پايدار همه جا هستند آنها تمايل به تغليظ در بافتهاي چربي انسان

و  كه اين مسئله مي تواندعمق فاجعه را براي.مرتبه بيشتر از مقدار اوليه ميرسد 70000غلظت آنها گاهي تا غذايي دارند
دما روشن نماي

و عوارض به نظر ميرسد مشابه همان عوارض ذكر شده در حيوانات باشد ممكن است شامل مواردي از قبيـل- :اين اثرات
.باشدحتي كاهش هوشو حساسيت زياد در مقابل بيماريها مشكالت باروري،،نقايص مادرزادي سرطان،

ا p0psهاي آسيب پذير در مقابل جنين وكودكان از گروه درو راه شـير مـادر،يق جفـترطزهستند كه هـاي ديگـر در
.قرار مي گيرند p0psمعرض تماس با 

از موادي و فوري در مورد آنهاتشخيص داده شده است عبارتند : كه در سطح بين المللي نياز به اقدام جهاني
ها-الف :شامل آفت كش

 الدرين
 كلردان
 ددت

 دي الدرين



 اندرين
 هپتا كلر

صن-ب  عتيمواد شيميايي
كش(هگزاكلرو بنزن )همچنين بعنوان يك آفت

Pcbs )ها )پلي كلرينات بي فنيل
 محصوالت ناخواسته ناشي از توليد-ج

 داي اكسي ها
 فورانها

 توكسافن

:دسته بندي منابع
و دي بنزو فورا نهاي چند كلرهدي بنزو پارا دي اكسن و بي فنيل هاي چند كلـره طـي فراينـد،ها هـاي هگزا كلروبنزن

غ  .تشـكيل مـي شـوند) ناخواسـته( يـر عمـد حرارتي بين مواد آلي كلر در اثر واكنش شيميايي با احتراق ناقص بـه طـور
:اين مواد شيميايي در محيط دارند گروههاي منابع صنعتي ذيل پتانسيل نسبتاً بااليي در توليد وآزاد سازي

ب،ها شامل زباله سوزهاي شهريزباله سوز)الف ياخطرناك يا .لجن فاضالب يمارستاني
.كوره هاي سيمان كه پسماندهاي خطر ناك را مي سوزانند)ب
يا مواد شيميايي ديگر كلر آزاد براي سفيد كننده هـا توليـد)عنصر كلر(صنايع توليد خمير كاغذ با استفاده از كلر آزاد)ج

.مي كنند 
و فوالدواحد-2مس توليد ثانويه-1:فرايند هاي حرارتي ذيل در صنعت متالوژي)د  هاي ذوب در صنعت آهن

:بخش دوم تقسيم بندي منابع
و دي بنزو فورانهاي چند كلره ممكن است در نتيجه فعاليت منابع زير نيز به طور غيـر عمـد دي بنزو پارا دي اكسين ها

و رها ميگردند)ناخواسته( :تشكيل
در)الف  محل هاي دفن سوزاندن پسماند در فضاي باز شامل سوزاندن زباله
 ايند هاي حرارتي در صنعت متالوژيفر)ب
 منابع احتراق دائمي)ج
 هايي كه سوخت فسيلي مصرف مي كنندديگ هاي جوش صنعتي ودستگاه)د
 مصرف مي كنند)تهاي موجودات زندهحاصل فعالي(دستگاههايي كه هيزم يا ساير سوختهاي زيستي)ه
به)و ند باعث تشكيل آالينده هاي آلي پايدار مي شـو) ناخواسته(طورغير عمد فرايند هاي توليد مواد شيميايي خاص كه

و كلرآنيل  به ويژه كلروفنل ها
)هاي الشه سوزكوره(ها الشه سوز)ز
آن،وسايط نقليه موتوري)ح .هايي كه بنزين حاوي سرب مي سوزانندبه ويژه
 تجزيه الشه حيوانات)ط
و رنگرزي چرم)ي )با محلول قليايي(يات تكميليو عمل)باكلر آنيل(نساجي
 واحد هاي برش فلزات جهت از رده خارج كردن وسايط نقليه)ك
.سوزاندن كابل هاي مسي)ل



 واحد هاي تصفيه دوم روغن)م

 هيدروكربورهاي هالوژنه حشره كش
اندكـه ازنظـر آمـده ار زيادي از تركيبات هيدروكربورهاي هالوژنه پيدا شده وبه باز ساله اخير تعداد اخيرتعداد30تا20در

و بايـد توان به عنوان مواد شيميايي صنعتي در اينجا بحثتعداد زيادي از آنها را نمي.دفع آفات اهميت زيادي دارند كرد
 اغلب اين مواد از نظر ساختمان شيميايي بسيار پيچيده تر از هالوژنهاي آليفاتيك ويا عطري هستند.آنها را كنار گذاشت

مو و.صارف آنها به صورت آفت كش استعمده ترين  مسايل مربوط به آنهـا درجه فشار بخار اين مواد خيلي پايين است
.آيد كه بصورت حشره كش به مصرف مي رسندزماني پيش مي

يادر مواردي و مايع پاشيدني به مصرف مي رسند ذرات ريز آنها همراه هوا به آساني تنفس شده ممكن كه به صورت گرد
و ذرات درشت تر نيز در قسمت فوقاني مجاري تنفسي است از  و ممكن است بلع طريق ريه ها جذب شوند جمع گرديده
دا. گردند و بسته بندي آنها وجود .رد كه خود داراي اهميت خاصي استدر صنعت نيز مسائلي در مورد ساخت

)تري كلرواتان-دي فنيل-دي كلرو( ددت يا

و تماسهاي صنعتي :مصارف
ح و بسته بندي آن ددت و حادي چه در ساخت شره كش بسيار پرمصرفي است كه تاكنون به طور كلي فوق العاده شديد

و بهداشت مي توان مشاهده كرد مسئله عمده آن مسئله جذب مزمن اين ماده  و يا در گرد پاشي ومصرفش در كشاورزي
و به صورت باقيمانده در علوفه”است كه مخصوصا و اغذيه انسان . جود دارددام

و شيميايي :خواص فيزيكي
آن–حالت فيزيكي و سفيد رنگ ،وزن مو لكولي نقطـه–55/1وزن مخصـوص– 5/354جسمي است جامد كريستاليزه

در78حالليت درجه سانتيگراد، 109تا 5/108ذوب  در 116-ميلي ليتربنـزن 100گرم ميلـي ليتـر سـيكلو 100گـرم
در45-هگزان  لي 100گرم آبميلي و نا محلول در . تر تترا كلروركربن

:خواص فيزيو لوژيكي
و تشنجات كه متعاقبا.ثر عمده ددت روي سلسله اعصاب استا و مرگ بدنبال” عوارضي از قبيل تحريك ،لرزش پاراليزي

آن.دارد از آن ديده شده است و ذخيـره و مشكل عمـده جـذب در اين جسم از نقطه نظر تماس حاد خيلي سمي نيست
و تكراري با آن است طول مدت و تماس مزمن .طوالني

و لرزش است در.عارضه قابل مالحظه از آن در طول مدت تماس وحتي در غلظت هاي پايين تشنج تغييرات مختلفـي
و تغييرات مختصري در كليه ها در اثر ددت مشاهده گرديده است و غبار ومه ددت از طريق.نسوج كبد ممكن است گرد

وده و ان خاصيت تجمع پذيري ددت نيز ثابت گرديده اسـت كـه در مقـادير بسـيار كـم بيني بوسيله هوا استنشاق شود
ب اثر آن روي پوست چـه. اعث تجمع آن در نسوج چربي ميگرددوحتي از يك قسمت در ميليون به باال در غذاي حيوانات

و يا محلول ايجاد قرمزي مختصري خواهد نمود . به صورت گرد
و متا،جذب در اين جسم در مرحله اول از كبد دفع شـده. استات ددت استِِِِِ DDAاولين متابوليت ددتِِِ:بوليسمدفع و

و ادرار ديده مي شود .و اثر سمي آن بر روي كبد حتمي مي باشد مدفوع

:كلتان
و كنه كش مصرف دارد- .كلتان به عنوان حشره كش
و كليه ها است تغييرات هيستو-  پاتولوژي آن محدود به كبد



و اگر اين تماس تكرار شود بسـته بـه مقـدار مـاده سـمي- و تورم مي نمايد روي پوست به صورت محلول ايجاد قرمزي
.ممكن است عوارض سختي را ايجاد نمايد 

.اگر به صورت امولسيون مصرف شود اثر آن شديدتر خواهد بود-

:كلردان
به- .صورت حشره كش مصرف دارد كلردان
كه- .درصدآن خالص است75تا60حالت فيزيكي آن مايعي است ويسكوز ،زرد رنگ
در- .هاي آليمحلول در حالل،آب نامحلول
اولـين عالمـت حـاد آن تـاثير روي. عوارض جذب آن مشابه ساير تركيبات اين گروه از حشره كشهاي كلـره اسـت-

و مـرگ مـي سلسله اعصاب مركزي است  و لرزش كه منجر به تشنج و عوارض حاصل از آن عبارتند از تحريك پذيري
و معدي اگر اين جسم از راه خوراكي وارد بدن شود،. شود و تحريكات موضعي و اسهال حاصل شده و استفراغ –تهوع

سل. روده اي نيز ظاهر ميگردد سله اعصاب مركزي بخـوبي در مسموميت مزمن حاصل از تماس با اين ماده اثرات آن بر
و در كبد تغييرات سلولي ديده خواهد شد و تحريكات معدي. مشهود است روده اي نيـز گـزارش گرديـده–تورم ريه

.است 

:هپتا كلر
.به عنوان حشره كش مصرف مي شود-
.حالت فيزيكي آن جسمي است جامد كريستاليزه وسفيد-
از- و اثرات سـمي آن خيلـي بـه كلـردان متا هپتا كلر مشتق كلره ديگري نوايندين است كه مشابه كلردان مي باشد

.شباهت دارد
.اثرات مزمن آن تجمع در بافت چربي است-
و به همين دليل در چربي ذخيره ميشود- .اين جسم در بدن به اپوكسيد متابوليزه شده

:آلدرين
.به عنوان حشره كش مصرف مي شود-
.كه داراي چهار ايزومر استجسمي است-
و عوارضي از قبيل تحريك پذيري فوق العـاده- و كومـا حتـي–روي سلسله اعصاب مركزي تاثير مي گذارد تشـنج

و استفراغ نيز در اثر مسموميت با آن ديده شده است .تهوع

:دي آلدرين
.به صورت حشره كش مصرف دارد-
.و ليكن ديلدرين كمي از آلدرين سمي تر است دي آلدرين اپوكسيد آلدرين است-

:)كلرينيتد كامفن(توكسافن يا
به- و مه زماني است كه توكسافن به عنوان حشره كش مصرف دارد عمده ترين تماس آن دراثر مجاورت با گردوغبار

.صورت اسپري مصرف مي شود همچنين ممكن است از طريق پوست به صورت محلول نيز جذب گردد
و الكل محلول مي باشد- .در آب



و ايجاد تشنجات)استي موالن(موقعي كه توكسافن جذب ميگردد به صورت محرك- و نخاع اثر مي گذارد روي مغز
و عوارض حاصل از آن مشابه عوارضـي” عمومي مي نمايد مرگ معموال در اثر عدم كفايت دستگاه تنفسي اتفاق افتاده

.اتفاق مي افتد است كه در اثر جذب كافور
به- و مه زماني است كه توكسافن به عنوان حشره كش مصرف دارد عمده ترين تماس آن دراثر مجاورت با گردوغبار

.صورت اسپري مصرف مي شود همچنين ممكن است از طريق پوست به صورت محلول نيز جذب گردد
و الكل محلول مي باشد- .در آب
م- و ايجاد تشنجات)استي موالن(يگردد به صورت محرك موقعي كه توكسافن جذب و نخاع اثر مي گذارد روي مغز

و عوارض حاصل از آن مشابه عوارضـي” عمومي مي نمايد مرگ معموال در اثر عدم كفايت دستگاه تنفسي اتفاق افتاده
.است كه در اثر جذب كافور اتفاق مي افتد

:راه حلها
.وظيفه ساده اي نيست ليكن عملي بوده والزم است انجام گيرد  POPSكاهش خطرات ناشي از

و راه حل .غير شيميايي است اصلي جايگزين كردن اين مواد با جانشين هاي مناسب شيميايي
و اعمـال محـدوديت مـي از طريق افزايش آگاهيهاي عمومي،  POPSكاربرد جانشين هاي انگيزه هاي اقتصادي

و بعنوان آخرين راه  و بكار برده شود :تواند تشويق
و توليد اين مواد ممنوع گردد .استفاده

م در موارد نـادر وجـود مـواد محتـوي. ديريت شودميتوان ذخاير ناخواسته اين مواد را مشخص كرد تا بطور ايمن
POPS ،با مانند ترانسفورماتورهاي الكتريكي قديمي يا كهنه و نه به شرط اينكه بدقت و تا دفع ائي مراقبت كامل

.استفاده از آنها ميتواند ادامه يابد،آنها مديريت صحيح اعمال گردد
و راههاي ديگر مي توان ميزان رهاشدن آلوده كننده هاي آلي تغيير فرايند تولي،ازطريق كاربرد تكنولوژي تميزتر د

. پايدار ناخواسته ناشي از فرايند هاي توليد را كاهش داد
و اقتصادي هر كشـور متفـاوت اسـت بـراي و وضعيت اجتماعي و هوائي راه حلهاي ارائه شده بر اساس شرايط آب

و هوا و در مناطقي كه مشـكل ماالريـا ندارنـد،ممنوع مثال در حاليكه ددت در بيشتر مناطق داراي آب ي معتدل
در.هنوز به اين ماده بها داده مي شود شده است،در بسياري از كشورهاي گرمسيري براي كنترل پشه ناقل ماالريا،

و ايمـن توسـعه داده چنين مواردي قبل از اين كه يك ماده شيميايي كامالً از رده خارج گردد جانشين هاي موثر
شدخواهن .د

و مهار و افراد در برنامه هاي مقابله :به طرق مختلف مشاركت نمايند مانند POPSبهترين شيوه اين است كه همه بخشها

):حكومتها(دولتها
:دولتها مي توانند از طريق

و محلي(ترغيب آگاهي عمومي- )در سطح ملي
 راهبري برنامه هاي كاهش خطر آلوده كننده هاي آلي پايدار-
و مهاره- و اجراي راه حلها در برنامه هاي مقابله و هماهنگي در شناسائي مشكالت  مشاركت نمايند POPSمكاري

:صنايع
ها( POPSصنايع ميتواند در جمع آوري اطالعات مربوط به در يافتن جانشين هـا،)بامصرف كننده تجديـد نظـر

.شندفرايند هاي توليد ومشاركت داوطلبانه در برنامه ها سهيم با



:گروههاي اجتماعي مشتاق
و محيط مشاركت داشته باشند و عموم مردم ميتوانند در اتخاذ تصميمات محلي در مورد بهداشت عمومي  اين گروهها

:موسسات اقتصادي بين المللي
اين موسسات مي توانندبراي پروژه هايي كه باعث كاهش خطرات آلوده كننده هاي آلي پايدار مي شـوند تـامين

و در كنار آن از اجراي پروژه هايي كه باعـث افـزايش خطـرات  و هزينه نمايند ميگـردد جلـوگيري POPSاعتبار
.نمايند 

از POPSاز آنجائيكه انتشار جهاني است اقدام يك كشور به تنهايي نميتواند شـهروندان يـا محـيط آن كشـور را
مذ POPSخطرات ناشي از  و POPSاكره در مورد معاهده جهاني حفاظت نمايد به همين دليل حكومتها انجـام

.نتيجه آن كنوانسيون استكهلم مي باشد

:اقدامات ديگر
 مشخص كردن موارد كاربرد اين مواد

و جانشين هاي آنها  منابع
 فرايند هايي كه آنها را توليد ميكند

و كاهش خطرات آنها  ساخت ظرفيتهاي ملي براي مديريت
و توسعه حل)تقويت(بسط  هاي تكنيكي موثرراه

 تامين اعتبار براي پروژه هاي كاهش خطر

 ...........و در پايان
پ و انجام گرددهمه اين اقدامات بايد در مسيري همگام با اصول توسعه و تجارت شروع .ايدار

و راه حل ها شناخته شده است .خطرات اين مواد
و نسلهاي آينده در پي خواهد داشت كوتاهي در چنين اقدامي عواقحال زمان ،زمان عمل است  بي براي حال

:و ساير پيشنهادات
 بكارگيري فن آوري با توليد پسماند كمتر

 مصرف مواد كم خطرتر
و مصرف مي شوند و موادي كه در طول فرايند ايجاد و استفاده مجدد پسماند .اقدام به بازيافت

ه و انتشار آاليندهجايگزين مواد خامي كه آالينده هاي آلي پايدار هاي ستند تا زماني كه ارتباط مستقيم بين مواد
.الي پايدار وجود دارد

و برنامه هاي نگهداري پيشگيرانه  مديريت صحيح در امور داخلي
و هر نوع سوزاندن كنترل نشده متوقف گردد . بهبود مديريت پسماند با اين هدف كه سوزاندن پسماند ها
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