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  چكيده
هدف از اين . مين نياز غذايي اين جمعيت رو به رشد درحال افزايش است      أها نيز به منظور ت     كش همراه با افزايش تصاعدي جمعيت، كاربرد آفت      

 واقـع در اسـتان   آنمادران باردار نوشـهر و روسـتاهاي اطـراف        ر  سهاي آن در موي       و متابوليت  DDT  كش آفتتحقيق، ارزيابي تجمع زيستي     
 ۱۹ نوشـهر و  مونه از موي سر مادران بـاردار  ن۱۶در اين تحقيق  . مازندران، با توجه به متغيرهاي سن، تعداد مواليد و ميزان مصرف ماهي است            

 بت اطالعاتي از قبيـل سـن، تعـداد مواليـد و رژيـم غـذايي      براي ث د وش آوري نمونه از موي مادران باردار ساكن روستاهاي اطراف نوشهر جمع       
هـاي مـورد    پس از انجام مراحل استخراج و پاكسازي، به منظور شناسايي نوع و ميزان متابوليت.  قرار گرفتآنهااي در اختيار     ، پرسشنامه مادران

دست آمده، براي انجام تجزيـه و تحليـل وارد           ههاي ب  دهدا. ند تزريق شد  ECD به دستگاه كروماتوگرافي گازي مجهز به آشكارساز         ها  نمونه نظر
از پنج ايزومر مورد بررسي      o,p-DDT و   p,p'-DDE، p,p'-DDT بر اساس نتايج اين مطالعه غلظت سه ايزومر       .  شدند SPSS و   Exel نرم افزار 

تعداد مواليد و ميزان   كه ميان متغيرهاي سن،  در حالي ) >۰۵/۰P(دار بود    در موي مادران ساكن نوشهر با روستاهاي اطراف داراي تفاوت معني          
 در موي مادران كاهش و با افزايش DDT غلظت ، اما با افزايش تعداد مواليد؛داري يافت نشد  معنية در مو رابطDDTsمصرف ماهي با غلظت 

هاي مـصرفي توسـط    كش تر بر آفتدست آمده لزوم كنترل بيش  با توجه به نتايج به.در موي مادران افزايش داشت     DDT غلظت   ،مصرف ماهي 
   .شود ها در بدن مادران باردار ساكن نواحي روستايي احساس مي كش  و ساير آفتDDTsكشاورزان و پايش تجمع زيستي 

  
  كليد واژه

DDTs،نوشهر،كروماتوگرافي گازي ، مو   

  سرآغاز
ها روز به روز در حال افزايش است و مقادير          كش استفاده از آفت  

ــسان مــي نهــاآعظيمــي از  ــابع غــذايي ان شــوند   وارد آب، هــوا و من
)Ostrea, et al., 2008 .( ۲۷بر اساس تحقيقات انجام شده بيش از 

در ايران مصرف شده     ۲۰۰۱ تا   ۲۰۰۰ كش طي سالهاي   هزار تن آفت  
 فراوانـي از  مقـادير بجـز مـوارد يـاد شـده،     . )Heidari, 2003(است 
شود كـه مـصرف      كشور مي صورت غيرقانوني وارد     هها نيز ب   كش آفت

هـا   كـش  اين گـروه از آفـت     .  در كشور ممنوع شده است     آنهابرخي از   

هستند و براي انـسان و محـيط         ۱هاي آلي ماندگار    جزء آالينده  بيشتر
. )Heidari, et al., 2007(شوند  زيست بسيار خطرناك محسوب مي

ز كلـره اولـين گـروه ا   آلي  ها، تركيبات    كش از ميان انواع مختلف آفت    
 صورت تجـاري توليـد و مـورد مـصرف قـرار      هب ها بودند كه  كش آفت

كلره در گذشته به مقدار فراوان به منظـور         آلي  هاي   كش آفت. گرفتند
 آنهـا  اما امروزه كـاربرد      شدند  ميمزارع استفاده    ت در ااز بين بردن آف   

ده شـ  ممنوع   آنهامنسوخ شده و در اكثر كشورهاي صنعتي استفاده از          
 شـده مربـوط بـه       آنهـا  اسـتفاده از     ةعمده كه مانع ادامـ    تهديد  . است
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 ۵۶مجله محيط شناسي شماره 
۴۰ 

هـا و پايـداري      ميكروارگانيسمبوسيله   آنهاپذيري   خاصيت عدم تجزيه  
در ايـن ميـان مواجهـه زنـان     . )Tadeo, 2008(  در محيط اسـت آنها

  او بـراي جنـين   چنـين  و هم  مادرها براي    كش باردار با اين قبيل آفت    
  . آفرين استخطر

 ماننـد ميـزان   عـواملي ا از مادر بـه جنـين بـه          ه كش انتقال آفت 
هـاي   كـش  ها بستگي دارد و بنابراين آفت      كش حالليت در چربي آفت   

جــدي  از ايــن حيــث تهديــدي DDTs و HCHsكلــره ماننــد آلــي 
 زيـرا بـسياري از ايـن    ، )Ostrea, et al., 2006(شـوند   محسوب مي

ان و جنـين انـس    شـده    سيستم عـصبي      بروز آسيب به    باعث تركيبات
 سيستم عصبي و مغزي خود در بـدن مـادر، در            توسعةرشد و    علت  هب

ثيرات سمي اين مواد شيميايي، در خطر بيشتري نـسبت بـه            أمقابل ت 
  . )Ostrea, et al., 2008 (گيرد مادر قرار مي

كـشي كـه مـادر در         بالقوه در جنين بـه دوز آفـت        ء سو  آثار البته
 .)Ostrea, et al., 2006(گيرد نيـز بـستگي دارد    معرض آن قرار مي

ثير بر رشد، يـادگيري     أ، ت DNAب  يهاي كروموزومي، تخر   ناهنجاري
هـا در تمـاس بودنـد        كـش   با آفت  آنهاو رفتار در نوزاداني كه مادران       

  .)Ostrea, et al., 2008؛ Ostrea, et al., 2006 (ديده شده است
 در اياالت متحده و     ۱۹۷۲ از سال    DDTبا وجودي كه مصرف      
همچنـان يكـي از     ب  ين ترك يا، اما   ه است شور ديگر ممنوع شد   چند ك 

 ,Bjeldanes(شـود   هـا در جهـان محـسوب مـي     كش بهترين حشره

1993 and Shibamoto(    و هنوز در برخي از كشورهاي جهان سـوم 
 ,Roos(گيرد  مورد استفاده قرار مي 2004(.   DDT  مورد مصرف بـه

-p,p'-DDT  ،۱۵ %o,p% ۷۷ شـامل    )تجـاري  (كـش  عنوان آفـت  

DDT  ،۴ %p,p'-DDE   هـاي ديگـر اسـت      مقدار كمي ناخالـصي   و 

)Zhu, et al., 2005(.  
 p,p'-DDT غيرقطبـي اسـت از      دليل اينكه مولكولي كامالً    هب 

حالليت بـااليي در چربـي برخـوردار اسـت و چـون داراي پايـداري                
 ةالعاده در مقابل تجزيه اسـت، در بافـت بـدن حيوانـات، زنجيـر               فوق

 Bjeldanes, 1993 (كنـد   نهايت انسان تجمـع پيـدا مـي   رد غذايي و

and Shibamoto( .  
ها در شمال كـشور      كش با توجه به مصرف بسيار زياد انواع آفت       

 استان مازندران كه رتبه نخست را از اين حيـث در كـشور              مخصوصاً
 لزوم ارزيابي تجمـع     ،DDTكش    استفاده از آفت   هاي و خطر  ستدارا

هاي آن در بدن مادران باردار ساكن         تابوليتو م كش   آفتزيستي اين   
تـاكنون در بـسياري از تحقيقـات از     .شـود  در اين منطقه احساس مي 

 شكمي، سرم و    ةهاي مختلف بدن انسان مانند بافت چرب ناحي        بافت

هـا اسـتفاده شـده       كـش  شير انسان به منظور ارزيابي مواجهه با آفـت        
 مـوي . شـود  امل مـي  هايي را شـ    است كه كاربرد هر كدام محدوديت     

گيـري و نگهـداري      بافتي است كه براحتي در دسترس و نمونه        انسان
  . از آن آسان است

مـدت و بلنـد مـدت     عالوه بر اين امكان بررسي مواجهه كوتـاه    
هـاي محققـان نـشان       پـژوهش  .ستانسان با تركيبات مختلف را دارا     

 اگونگون هاي مختلف در بافت   كلره داده است كه غلظت تركيبات آلي     

بـا  (مـو   در بافت چرب و شير با غلظت ايـن تركيبـات    سرم، مانند بدن
  .مشابه است) توجه به درصد چربي بافت مورد مطالعه

، بـا توجـه بـه       )۴-%۵/۳(درصد باالي چربي مـو       به اين ترتيب   
 مناسـب از    يشاخـص دوستي تركيبات آلي كلره، آن را        چربي خاصيت

 دهـد  يبات آلي كلره نشان مـي      كوتاه مدت و بلند مدت با ترك       ةمواجه

)Schepens,  2001 and Covaci Nakao,  et  al.,  ؛ ,2002

Ostrea, et al., 2006 ؛Covaci, et al., 2002 .(  

  

  مواد و روشها 
 نمونه  ۱۹ تعداد ۱۳۸۶ تا دي سال   از آبان  انجام اين تحقيق   براي

 نمونـه از مـوي مـادران        ۱۶ نوشـهر و   شهر باردار ساكن  مادران موي از
سرا، خيرودكنـار،     مير، كشك   آباد  علي(روستاهاي اطراف نوشهر     ساكن

ــارگيرده ــتان )م ــدران در اس ــع مازن ــايي  جم ــراي شناس و  آوري و ب
 منتقـل  مدرس دانشگاه تربيت  زيست گيري به آزمايشگاه محيط    اندازه

   ).۱شمارة شكل (شدند 
 سانتيمتر و   ۳ موي سر از قسمت پشت سر افراد، به طول           ةنمون

 گرم  ۵/۰ديكترين قسمت متصل به پوست سر و به وزن تقريبي           از نز 
هاي كاغذي قرار داده شده و       ها درون پاكت    سپس نمونه  ،قيچي شده 

  . بندي شدند كد
واالتي در مـورد    ئاي كه حـاوي سـ      گيري پرسشنامه  بعد از نمونه  

ميزان مصرف ماهي، سن، تعداد مواليد و رژيم غذايي بود بـه منظـور            
 گرفته شده بود قرار داده      آنهار افرادي كه نمونه مو از       تكميل در اختيا  

 ,Arakawa (شد با  آزمايشگاه هاي مو پس از انتقال به نمونه. )2006
 ۱ قيچـي بـه طـول        بـا  و بعـد از خـشك شـدن،          آب و شامپو شسته   

  . متر خرد شدند ميلي
ليتـر    ميلـي ۳ليتـر اسـيدكلريدريك و     ميلي ۴بعد از آن به همراه      

 و استاندارد داخلـي     ۴:۱كلرومتان با نسبت     دي-هگزان محلول نرمال   
۱۴۳PCB   سـاعت در    ۱۲اي ريخته شده و به مدت         درون ظرف شيشه 

 بــه منظــور اســتخراج.  درجــه ســانتيگراد قــرار داده شــدند۴۰دمــاي



  

  

  

  

 ۴۱ ...                                                               هاي آن در موي سر مادران  و متابوليتDDTكش ستي آفتيابي تجمع زيارز

ي محلــول درون ظــرف كــه در ي فــاز بــاالتركيبــات مــورد بررســي،
كلرومتـان بـود     يهگزان و د   هاي آلي كلره، نرمال      كش برگيرنده آفت 

  . از فاز پاييني جدا و درون ظرف ديگري ريخته شد
هـا و آب اضـافه از    در مرحله پاكسازي به منظور گـرفتن چربـي    

 ۵۰۰محلول اسـتخراج شـده، محلـول مـورد نظـر از سـتون حـاوي                 
گرم نمـك سـولفات سـديم         ميلي ۲۵۰گرم سيليكاژل اسيدي و      ميلي

ان، گذرانده شـده و محلـول   كلرومت شسته شده با نرمال هگزان و دي      
 جريان ماليمـي    اآوري و ب    آمده بعد از گذشتن از ستون، جمع       دست هب

  . از گاز نيتروژن خشك شد
 ميكروليتر ايزواكتان به ظـرف حـاوي نمونـه          ۵۰در انتها مقدار    

ها انجـام گرفـت و        نمونه ةاين روند براي كلي   . خشك شده اضافه شد   
 درجـه سـانتيگراد     -۲۰دمـاي ها تـا زمـان تزريـق در          ظرفسرانجام  

  )Covaci and Schepens, 2001(نگهداري شدند 
هـا بـا دسـتگاه كرومـاتوگرافي       كش گيري آفت  شناسايي و اندازه  

اي بـه   ، مجهز به ستون موئينـه GC ۱۰۰۰ مدل   Daniگازي شركت   
 ۲۵/۰متـر و ضـخامت فـيلم          ميلـي  ۲۵/۰ متر، قطر داخلـي      ۶۰طول  

  .  شد انجامECDميكرومتر و آشكارساز 
 سرنگ اهاي استخراج شده ب در نهايت يك ميكروليتر از نمونه

   . به دستگاه تزريق شد۲ به ۱ اسپليت بايك ميكروليتري 
-op-DDT  ،pp'-DDT  ،op، شـامل    DDT ايزومر   ۵شناسايي  

DDE  ،pp'-DDE   و pp'-DDD  هاي مو از طريق مقايـسه       در نمونه
دسـت آمـده     هگرام ب هاي مشاهده شده در كروماتو     زمان بازداري پيك  

هاي  دست آمده از تزريق محلول     هاز آناليز موي افراد با كروماتوگرام ب      
 بــا اســتفاده از رســم منحنــي آنهــااســتاندارد انجــام شــد و غلظــت 

  . كاليبراسيون محاسبه شد
ها از نسبت سطح زير پيك نمونه بـه سـطح             غلظت ةدر محاسب 

اي اسـتفاده شـده      يهزير پيك استاندارد داخلي به عنوان سيگنال تجز       
  .است

  آناليز آماري
 از طريـق  هـا     انجام آناليزهاي آماري ابتدا نرمال بودن داده       براي

ييد نتـايج ايـن     أپس از ت  .  امتحان شد  ۲ اسميرنف -آزمون كولموگراف 
در مرحلـه بعـد، از      ) sig<۰۵/۰(هـا    آزمون مبني بر نرمال بودن داده     

هـاي    اخـتالف  ةايـس  مق بـه منظـور    ۴ تي غيرجفتي  ۳آزمون پارامتريك 
  . دار بين گروهها استفاده شد معني

 بـراي   ۵ها نرمال نبود از آزمون من ويتني يو        در مواردي كه داده   
  .  استفاده شدآنهادار بين   گروهها و تعيين وجود اختالف معنيةمقايس

  نتايج 
ــس ــزان ةمقاي ــوع  (DDTs مي ــر۵مجم ــه )  ايزوم در دو منطق

غلظت ايـن تركيبـات در روسـتاهاي        مطالعاتي نشان داد كه ميانگين      
نانوگرم در گرم مـو و      ) ۳/۳۰۵ تا   ۵/۸از   (۵/۴۸اطراف نوشهر برابر با     

نـانوگرم در گـرم مـو بـوده     ) ۶/۵۴ تا ۴/۳از   (۷/۱۲در نوشهر برابر با     
 ايزومر مورد بررسي در دو منطقه بـه تفكيـك در            ۵غلظت هر   . است

  .  نشان داده شده است)۱(شمارة جدول 
داري را ميـان     يـو تفـاوت معنـي      ويتنـي  مون آماري مـن   نتايج آز 

 در موي مـادران سـاكن روسـتاهاي اطـراف      DDTsميانگين غلظت   
همچنـين از   ). >۰۵/۰P(نوشهر در مقايسه با شهر نوشهر نـشان داد          

، p,p'-DDEبـين ايزومرهــاي مــورد بررسـي، غلظــت ايزومرهــاي   
p,p'-DDT   و o,p-DDT         ي  نيز در موي مـادران سـاكن روسـتاها

 داشـت هـاي شـهر نوشـهر        داري با نمونه   اطراف نوشهر تفاوت معني   
)۰۵/۰P< .(       از بين ايـن سـه ايزومـر، p,p'-DDT    داراي بيـشترين 

  وo,p-DDT به هاي بعدي به ترتيب مربوط  و غلظتاستغلظت 

p,p'-DDE    بات در   ين ترك يب ا ي است كه مشابه ترتDDT   تجـاري 
  .است

 در مـوي  DDTsغلظـت   به منظور يافتن ارتبـاط بـين سـن و       
 سـال   ۲۵ سال و زير     ۲۵مادران دو منطقه، مادران به دو گروه باالي         

نتايج آزمون مـن ويتنـي يـو نـشان داد كـه اخـتالف               . تفكيك شدند 
.  در مـو وجـود نـدارد   DDTsداري بين دو گروه از نظر غلظـت         معني

ثير تعداد مواليد بر غلظـت      أدومين متغير بررسي شده در اين تحقيق ت       
DDTs     به اين منظور مادران در هر دو منطقه         است   در موي مادران 

به دو گروه مادراني كه اولين فرزند خود و مادراني كه دومـين فرزنـد            
 بين دو گـروه جداگانـه   DDTsخود را باردارند تقسيم شدند و غلظت   

داري را بين اين دو گـروه نـشان          نتايج، تفاوت معني  . گيري شد  اندازه
  . نداد

 هـر دو منطقـه در مـادراني كـه دومـين            در   DDTsالبته ميزان   
كه اولين فرزنـد خـود را        نسبت به  مادراني      بودندخود را باردار    فرزند  

متغير سوم كه ارتباط آن بـا        ).۲شمارة  جدول   (، كمتر بود  باردار بودند 
.  در موي مادران بررسي شد مقدار مصرف ماهي بـود          DDTsغلظت  

 مـادران بـه دو گـروه مـصرف كننـده مـاهي         براي انجام اين بررسي   
 نتـايج  . بـار در مـاه تفكيـك شـدند    ۴ بار در ماه و كمتر از  ۴بيشتر از   

داري بـين دو گـروه وجـود         آزمون آماري نشان داد كه اختالف معني      
 در موي مادراني كه بيشتر مـاهي مـصرف   DDTنداشت ولي غلظت  

  ).۲شمارة جدول (كردند باالتر بود  مي
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  برداري موقعيت جغرافيايي محل نمونه): ۱ (ةمارشكل ش

  

  

  )بر حسب نانوگرم در گرم مو(در دو منطقه مطالعاتي  DDTميانگين غلظت ايزومرهاي ): ۱ (ةجدول شمار
                   نوع ايزومر

  p,p'-DDT  o,p-DDT  p,p'-DDD  p,p'-DDE  o,p-DDE  شهر                  

٨/٦ ٢٤  روستاهاي اطراف نوشهر  ٥/٣  ٣/٠ ١٤  
٢/١  نوشهر  ٦/٠  ٣/٤  ٧/٥  ٩/٠  

  

  

  در موي مادران باردار نوشهر و روستاهاي اطراف آن به تفكيك سن،  DDTميانگين غلظت ايزومرهاي ): ۲ (ةجدول شمار

  ميزان مصرف ماهي و تعداد مواليد
  P.Value  تعداد DDTsغلظت   

  روستا  شهر
  پارامتر

  محدوده  ميانگين  ودهمحد  ميانگين
 روستا شهر  روستا  شهر

                  سن
  ۴۷/۰  ۱۳/۰  ۸  ۷  ۸/۹۰‐ ۴/۱۱  ۹/۳۴)۲/۹(  ۶/۵۴‐۹/۳  ۶/۱۹)۰۸/۷(   سال۲۵كمتر از 

      ۱۱  ۹  ۳/۳۰۵‐۵/۸  ۴/۵۸)۶/۲۶(  ۷/۱۳‐۴/۳  ۴/۷)۳۲/۱(   سال۲۵مساوي يا بيشتر از 
                  ميزان مصرف ماهي

  ۵۱/۰  ۳۳/۰  ۹  ۵  ۵/۱۰۷‐۵/۸  ۲/۳۷)۷/۱۱(  ۷/۱۳‐۹/۳  ۶/۷)۸/۱(   وعده درماه۴كمتر، مساوي
      ۱۰  ۱۱  ۳/۳۰۵‐۹/۸  ۷/۵۸)۵/۲۸(  ۶/۵۴‐۴/۳  ۱۵)۸/۴(   وعده در ماه۴بيشتر از 

                  تعداد مواليد
۰  )۲/۵(۳/۱۶  ۹/۳‐۶/۵۴  )۲۶(۹/۶۲  ۶/۸‐۳/۳۰۵  ۱۱  ۱۰  ۱۸/۰  ۲۹/۰  
۱  )۵/۱(۷/۶  ۳۷/۳ ‐۷/۱۳  )۴/۹(۷/۲۸  ۵/۸‐۸/۹۰  ۸  ۶      
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۴۳ 

  بحث و نتيجه گيري
 DDTsدست آمده در اين تحقيـق مقـادير          ه ب با توجه به نتايج   
 نوشهر بود كه دليل     داري بيشتر از   طور معني  هدر روستاهاي نوشهر ب   

كش در زمينهاي كشاورزي اين منطقه       آن مصرف مستقيم اين آفت    
كـش بـه    ورود اين آفت.  استDDTو آلودگي باالي اين منطقه به  

 فـشار   علـت   هب (تواند از طريق استنشاق اين تركيب      بدن مادران مي  
ــايين  ــوده مــزارع كــه در آن از ) DDTبخــار پ  DDTدر هــواي آل

  ). ATSDR, 2002(شود صورت پذيرد  استفاده مي
راه ديگر ورود اين تركيبات به بدن مادران سـاكن روسـتاهاي            

ايـن  . هاي توليد شده در همان نواحي اسـت        نوشهر مصرف فرآورده  
 انتقـال ايـن     باعـث  DDTمسئله خود در صورت آلودگي منطقه به        

  . شود سم از طريق زنجيره غذايي به بدن مادران مي
هاي چرب   براحتي در گياهان و بافتDDE و DDTزيرا 

يابد و در صورت مصرف توسط انسان در  بدن جانوران تجمع مي
  ). ATSDR, 2002(كند  بدن تجمع پيدا مي

نيز نـشان داد    ) ۲۰۰۶( و همكاران    Sudaryantoهاي   پژوهش
داري بيـشتر از     طور معنـي   هدر مناطق روستايي ب    DDTsلظت  كه غ 

اي و   مناطق شهري اسـت و دليـل آن را تفـاوت در عـادات تغذيـه               
ميـانگين  . منابع ورود آن به افراد ساكن اين مناطق ذكر كرده است          

 نـشان  )۱(شـمارة    در جدول    DDTغلظت ايزومرهاي مورد بررسي     
  .داده شده است

 بـه بـدن     DDTكـه بعـد از ورود       نكته قابل ذكر ايـن اسـت         
ــسان، ــه  p,p'-DDT ان ــات ديگــر و p,p'-DDEب ــابوليزه تركيب  مت

DDTppDDEppربنابراين مقـدا   شود مي   در نمونـه    ,,
 در نمونــه در گذشـته بـه مــا   DDTاطالعـاتي را از ميـزان تجمـع    

ــي ــد بــ  م ــه هده ــر از    گون ــي كمت ــه نرخ ــسبت  ۵اي ك ــراي ن  ب
DDTppDDEpp   DDT تـازه بـا      ة مواجهـ  مبين ,,

و هر چه ايـن نـسبت كمتـر باشـد،      )Zhang, et al., 2007(است 
  . صورت گرفته است اخيراDDTً با ةمواجهدهد  نشان مي

 نوشـهر و روسـتاهاي      مذكور براي دو منطقه مطالعاتي     نسبت  
شـمارة  شكل (دست آمد  ه ب۱ و ۵/۶اطراف نوشهر به ترتيب برابر با     

۲ .(  
 استفاده جاري از    دهندة  نشاندست آمده    هب نتايج ب  به اين ترتي  

DDT   كـش در    مادران با ايـن آفـت  ة در روستاهاي نوشهر و مواجه
 ۲۴۰۰نكته قابل ذكر اين است كـه نزديـك بـه             .حال حاضر است  

ـ       فروشگاه آفت   آنهـا  نيمـي از  أكش در كـشور وجـود دارد كـه تقريب

 منوعـه هـاي م  كـش  غيرقانوني هـستند و مكـان اصـلي فـروش آفـت          

)POPs(شوند  محسوب مي.  
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نوشهر
روستاهاي  اطراف نوشهر

  
   p,p'-DDE/p,p'-DDT نسبت ):۲( شمارة شكل

  در دو منطقه مورد بررسي

 را از اشخاص ناشناخته با قيمت       DDT برخي از اين فروشگاهها     
 نـام ديگـري بـه كـشاورزان        بـا بنـدي كـرده و       ارزان خريداري و بسته   

 ,Heidari(فروشند  مي شـهر نـشان    نودست آمده در هغلظت ب ).2003
دهنده مواجهه گذشته مادران با اين سـم نـسبت بـه روسـتاييان بـوده         

   .است
تـر مـادران شـهري نـسبت بـه مـادران              يبا وجود مواجهه قـديم    

 در بـدن   p,p'-DDEبه   p,p'-DDT متابوليزه شدن    سببروستايي كه   
DDTppDDEpp و باال رفتن نـسبت       آنها   در مـوي    ,,

ديگـر افـزايش ايـن نـسبت در مـادران شـهري         شود، دليل    مادران مي 
تواند استفاده بيشتر ساكنان شهري از غذاهاي چرب مانند لبنيـات،            مي

   .گوشت و ماهي باشد
، غذاهايي بـا    )۲۰۰۳( و همكاران    Zhangهاي   زيرا طبق پژوهش  

ــااليي از   ــادير ب ــاد داراي مق ــي زي ــه ســاير p,p'-DDEچرب ــسبت ب  ن
ي مصرف بيـشتر غـذاها    با  شهري  مادران   هستند و    DDTايزومرهاي  

 ,Zhang( كننـد  خود جمع مـي در بدن را  اين تركيبات يادشده et  al., 

DDTsDDEpp نـسبت  نيز) ۳( شمارة   شكل در .)2007 , 
در موي مادران شهر نوشهر و روسـتاهاي اطـراف نوشـهر محاسـبه و               

 ة مواجهـ  نـشان از    مقـادير بيـشتر ايـن نـسبت          .نشان داده شده است   
    ).Covaci, et al., 2002( است DDTتر با  قديمي
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   p,p'-DDE/DDTs نسبت ):۳( شمارة شكل

  در دو منطقه مورد بررسي

دست آمده در موي مادران شهر  هنظر به اين كه نسبت ب
توان  ، مياست نوشهر بيشتر از مادران ساكن روستاهاي نوشهر

تري  جهه قديميگيري كرد كه مادران شهر نوشهر داراي موا نتيجه
گونه  همان .هستند در مقايسه مادران روستايي DDTبا تركيبات 

داري بين دو گروه  هاي آماري اختالف معني كه عنوان شد آزمون
از نظر غلظت )  سال۲۵ سال و بيشتر از ۲۵تا (سني مادران باردار 

DDTsدر مو نشان نداد .   
و تعداد   در مو    DDTsداري ميان غلظت     همچنين ارتباط معني  

 امـا ميـانگين غلظـت    ؛بين مادران دو منطقـه مـشاهده نـشد      مواليد
DDTs        بردند بيـشتر    سر مي  ه در مادراني كه در اولين بارداري خود ب

فرزنـد بودنـد و دومـين فرزنـد خـود را       داراي يك بود كه  مادراني از
  .باردار بودند

داري بين دو گروه  همچنين نتايج اين بررسي تفاوت معني
 در DDTs اما ميانگين غلظت ؛ماهي را نشان نداد نندگانمصرف ك

در اين تحقيق  .باالتر بود كردند ماهي مصرف مي ادراني كه بيشترم
 در موي مادران ساكن روستاهاي DDTsمشخص شد كه غلظت 

. از مادران ساكن نوشهر است داري بيشتر معني صورت هاطراف نوشهر ب
 تازه مادران روستايي با ةجهموجود نشان از موا هاي همچنين نسبت

DDTsداشت  .  
 در مـوي    DDTsغلظـت    ميـانگين  داد نـشان  بررسـي  نتايج ايـن  

بردند و مـادراني كـه بيـشتر         مي سر هبارداري خود ب   در اولين  كه مادراني
داري  معنـي  ةرابطـ  اسـت، امـا   سايرين باالتر از  كردند ماهي مصرف مي  

د مواليـد و مقـدار    در موي مـادران بـا سـن، تعـدا       DDTsغلظت   ميان
  .مصرف ماهي يافت نشد

   هاپيشنهاد
 در DDTكش  ايجاد روشهايي براي پايش منظم تجمع آفت -۱

 مناطقي كه داراي  مخصوصاً،جوامع ساكن در نواحي مختلف كشور
  . سطح كشت وسيعي هستند

 به روستاييان و كشاورزان مورد استفاده سموم  بربيشتر كنترل -۲

   مجاز غير هاي كش آفت ربردكا از جلوگيري منظور
  تشكر و قدرداني

پور مسئول بخش بهداشت  وسيله از سركار خانم دكتر علي بدين
 بهداشتي درماني نوشهر كه ما را در اين تحقيق ياري ةخانواده شبك

  .شود سپاسگزاري ميدند، كر
  ها يادداشت

1-Persistence Organic Pollutants 

2-Kolmogorov-Smirnov  
3-Parametric 

4-Independent-Samples T-test 

5-Mann-Whitney U 
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