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چكیده
مطالعات متعدد نشاندهنده وجود عناصر فلزی سمی در محصوالت پالستیکی مورد استفاده کودکان بوده ودر بیشترکشورها با افزایش
تقاضای عمومی ،شاهد تصویب قانون اصالح ایمنی محصوالت میباشیم .این پژوهش در زمینه بررسی مقدار فلزات سنگین سرب وکادمیوم در
اسباب بازی های پالستیکی مورد استفاده کودکان شهر اردبیل و مقایسه آن با استاندارد در نیمه اول سال  93صورت گرفت .بهمنظور انجام این
آزمایش ،تعداد  45نمونه از  4نوع اسباب بازی بهصورت تصادفی از چند اسباب بازی فروشی و داروخانه در سطح شهرستان اردبیل جمع آوری
شد و پس از انجام عملیات خاکسترگیری و هضم اسیدی با روش اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مطابق با استاندارد شماره ،6204
غلظت فلزات سنگین آن توسط اسپکتروفتومتری جذب اتمی با شعله تعیین مقدار گردید .در نهایت آزمونهای آماری واریانس و تی تست
برای تجزیه تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفت .دادههای حاصل از این تحقیق نشان داد که اسباب بازیهای مورد مطالعه دارای مقادیری از
فلزات سمی بوده که باالترین میانگین مربوط به عنصر سرب و پایین ترین میانگین مربوط به عنصر کادمیوم میباشد که با فاصله اطمینان %95
ودر سطح آماری  α=0/05میتوان گفت میانگین غلظت فلزات مذکور پایینتر از محدوده مجاز استاندارد است .همچنین مقایسه میانگینها
نشاندهنده ارتباط بین شرایط اقتصادی ،کشور تولید کننده ،جنس اسباب بازی و غلظت فلزات سمی موجود در آن میباشد.
در نتیجه الزم است آزمون ایمنی اسباب بازیهای وارداتی و محصوالت ساخت داخل بهطور جدی توسط سازمانهای ذیربط صورت پذیرد تا
در آینده شاهد حذف فلزات سمی از محصوالت کودکان باشیم.
كلید واژه:اسباب بازی ،فلزات سمی ،سرب ،کادمیوم
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مقدمه
اسباب بازی در زندگی کودک نقش مهم وموثری دارد و

سرب واستئارات سرب ،از کادمیوم نیز بهعنوان ماده رنگی

برای کودکان نوعی غذای روانی است و میتوان گفت که

در تولید پالستیک استفاده میشود[ .]5در جدول تناوبی به

یکی از نیازهای مهم آنان بهشمار میآید و جزئی از زندگی

فلزات گروه  III Bتا  VI Aدر تناوب  4و 4به بعد که وزن

آنان را تشکیل میدهد .از نظر روانشناسان باید دانست که

مخصوص آنها بزرگتر از  7گرم بر سانتیمتر مکعب و یا

تمایل کودکان به بازی و عالقه شدید آنها به داشتن اسباب

جرم اتمی آنها بیش از  50باشد فلزات سنگین میگویند که

بازی یکی ازعالیم سالمت عقل و کنجکاوی و هوشیاری

بسیاری از این عناصر نه تنها برای حیات بیولوژیکی ضروری

آنان است[ .]1یکی از مهمترین نکاتی که در هنگام ساخت

نیستند .بلکه بسیار هم خاصیت سمی دارند [ .]7[]6افزایش

یا انتخاب اسباب بازیها باید مورد توجه قرار گیرد ،بی خطر

تمایل به الکترون دهی یک فلز ،سمیت آن را افزایش

بودن آنها میباشد .باید به طوری طراحی وساخته شوند که

میدهد .تمایل به الکترون دهی با حرکت از راست به چپ و

هیچ خطر بالقوهای برای بچهها نداشته باشند .برآورد میشود

از باال به پایین درجدول تناوبی عناصر ،کاهش مییابد[.]8

که نیمی از صدمات ناشی از اسباب بازیها در بچههای چهار

ایراد اصلی فلزات سنگین این است که در بدن متابولیزه

ساله و قبل از چهار ساله اتفاق میافتد و اغلب مرگ

نمیگردند در واقع فلزات سنگین پس از ورود به بدن دیگر

ومیرهای مربوط به اسباب بازیها نیز در همین سن اتفاق

از آن دفع نشده همین امر موجب بروز بیماریها و عوارض

میافتد[ .]2عروسکهای پالستیکی ،جغجغهها ،حلقههای

متعددی در بدن می شود[ .]5سرب یک عنصر بسیار سمی

دندان وسایر اسباب بازیهای کودکان ،علیرغم اینکه

بوده که میتواند عوارض فراوانی در بدن ایجاد کند .سرب

ممکن است ظاهری جذاب داشته باشند ،اما استفاده از یک

عنصر سنگینی است که به سمت زمین انتقال پیدا میکند و

ماده شیمیایی نرمکننده در آنها به نام فتاالت ،والدین و

بر روی تنفس افراد و رشد آنها تاثیر منفی میگذارد .مهم-

دولتها را در برابریک معضل بزرگ قرار داده است.

ترین عامل در اثر استنشاق سرب در بدن دخالت متابولیسم

مطالعات مختلف علمی نشان میدهد که به دلیل ورود این

آن با آهن بوده که کم خونی یا آنمی ایجاد میکند .از

ماده به بدن کودکان ،آثاری نظیر بر هم خوردن توازن

طرف دیگر اگر غلظت آن در خون افزایش پیدا کند در

هورمونها ،بلوغ زودرس دختران ،مشکالت تولیدمثل،

کبد تجمع کرده و اختالالتی در آن ایجاد میکند و در

آسیب رساندن به اسپرمهای مردان ،بر هم خوردن عملکرد

صورت دفع آن از ادرار به کلیه صدمه می رساند .البته سرب

تیروئید و در نهایت ،سرطان بیضه در مردان به وجود میآید.

بر روی مغز و ایجاد بیماریهای عصبی تاثیر دارد چون بسیار

مشکل اینجاست که این مواد شیمیایی ،در مواد پالستیکی

سمی است[.]9

باقی نمیمانند .این مواد پس از جویده شدن وارد دهان وبدن
کودکان میشود ،همانطور که طعم دهندههای آدامسها
بلعیده میشوند[.]3

کادمیوم نیز به کلیه ها آسیب وارد میسازد و یک سرطان زا
میباشد .روی ژنها و کروموزمهای دی ان ای سمّیت دارد و
سبب سرطان ریه میشود .همچنین سبب سرطان پروستات و

بسیاری از اسباب بازیهای پالستیکی قاچاق و نامرغوب از

غیر طبیعی شدن بافت اسکلتی و استخوانی میشود .در بدن

ماده پلی وینیل کلراید ساخته شده است پلی وینیل کلراید

انسان روی آنزیمهای حاوی روی وگوگرد اثر کرده و

ترکیبی است از مشتقات نفت خام و گاز کلر که طی فرآیند

جانشین روی ،در آنزیمهای بدن شده و در عملکرد آنها

پلیمر یزاسیون تولید میشود ،پی وی سی ،پالستیکی سخت

اختالل ایجاد میکند .در مجموع ،اگر بهطور دائم و مزمن

است که بهوسیله اضافه کردن روانکنندهها نرم و

وارد بدن انسان شود ،تقریباً روی تمام سیستمهای بدن اثر

انعطافپذیر میشود[ .]4ترکیبات سرب رایج ترین تثبیت

گذار است[ .]11[]10دوزهای زیاد کادمیوم درشرایط حاد

کنندهها در محصوالت پالستیکی میباشد .مانند کربنات
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باعث نکروز و آپوپتوز از هر دو مسیر میتوکندریایی و

این مسئله اهمیت مییابد[ .]16لذا این طرح به منظور بررسی

گیرندههای مرگ سلولی میشود[.]12

مقدار سرب و کادمیوم در اسباب بازیهای کودکان و

اسباب بازی از 2جنبه مشخصات فیزیکی و مکانیکی و
وجود فلزات و عناصر سنگین در آن بررسی میشود .انواع

مقایسه مقادیر تعیین شده با استانداردهای موجود صورت
گرفته است.

اسباببازی آلوده و مسموم با برندهای مختلف توسط
کارشناسان اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شناسایی شده

مواد و روش

است و اقالمی هم بهویژه در میان اسباببازیهای وارداتی

به منظور انجام این پژوهش تعداد  45نمونه از چهار نوع

بودهاند که دارای عناصر سرب و کروم وکادمیوم بیش از

اسباب بازی جغجغه ،دندانگیر ،شیشه شیر پالستیکی و

حدمجاز و مشکلزا برای کودکان بودهاند.گفتنی است چند

پستانک تولید کشورهای چین ،ایران و ترکیه ،عرضه شده

سال پیش درآمریکا نسبت به بیش از 20میلیون اسباب بازی

در  6اسباب بازی فروشی و داروخانه در سطح شهر اردبیل

ساخت چین که حاوی رنگهای سربی و اثراتی از نوعی

به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید .محلولهای

ماده سمی دیگر بودند هشدار داده و اعالم شد که این نوع

استاندارد سرب و کادمیوم و اسید کلریدریک با خلوص

اسباب بازیها میتواند در اثر تماس دست کودکان ،منجر

تجزیهای از شرکت مرک آلمان تهیه گردید و با روش

به صدماتی به کبد ،ششها و سیستم هورمونی بدن آنها

استاندارد عملیات آغاز شد[ .]18[]17اساس آمادهسازی

شود .اخیرا نیز حدود یک میلیون قطعه اسباب بازی ساخت

نمونهها بر اساس استاندارد شماره  a-6204موسسه استاندارد

چین درآمریکا ،بهدلیل نگرانی در مورد خطرناک بودن نوع

و تحقیقات صنعتی ایران میباشد .بهمنظور عملیات

رنگ به کار رفته در ساخت آنها ،نامناسب تشخیص داده

خاکسترگیری فلزات سنگین ابتدا  5گرم از نمونه را به طور

شده و بازگردانده شد.آزمایشهای انجام شده نشان دادکه

دقیق و با استفاده از ترازوی

دیجیتال(مدلAND,GF-

تولیدکننده چینی در ساخت این محصول از رنگی استفاده

300کشور ژاپن) داخل کپسولی تمیز و عاری از هر گونه

کرده که سرب به کار رفته در آن از حد مجاز بیشتر

آلودگی وزن میکنیم سپس نمونه را روی شعله  230درجه

است[ .]13در سال  2007نیز بیش از  17میلیون اسباب بازی

قرار داده تا کامال بسوزد ،بعد از سوختن کامل نمونه آن را

به دلیل نقض قانون استاندارد رنگ سرب فراخوان

داخل بوتهچینی قرار داده ودر کوره الکتریکی مدل(-F.47

گردید[.]14

 )Shimi fanایران در دمای  550درجه به مدت  7ساعت

قرار گرفتن در معرض سم درکودکان به دلیل افزایش سطح
متابولیسم و افزایش سطح نسبت به وزن در مقایسه با
بزرگساالن ،عدم بلوغ در همه سیستمهای بدن ،و رشد سریع
اندام به یک نگرانی عمده تبدیل گردیده است و چون در
کودکان خوردن غذا و نوشیدن مایعات بیشتر است و
هوای بیشتری نسبت به هر کیلوگرم از وزن بدن تنفس
میکنند این مسئله نسبت به بزرگساالن از اهمیت فراوانی
برخوردار است [ .]15کودکان به طور روزانه چندین
مواجهه با دوز کم از انواع مواد که با آن در تماس هستند
عالوه بر مواد شیمیایی موجود در گرد و غبار خانگی و
محیط زیست در فضای باز دریافت میکنند .از آنجا که
کودکان حین بازی اسباب بازی را به دهان خود میبرند

قرار داده تا خاکستری کامل از نمونهها تهیه گردد،
نمونههای خاکستر شده را با اسید کلریدریک  0/07نرمال
آماده میکنیم .بدین صورت که ابتدا با استفاده از پیپت 5یا
 ،10مقدار  5سی سی از اسید کلریدریک  0/07را روی
خاکستر حاصله میریزیم سپس کپسول را روی شعله قرار
داده تا خاکستر درون کپسول کامال در اسید حل شود،
دوباره  5سیسی اسید کلریدریک  0/07روی کپسول ریخته
ومجددا روی شعله میگذاریم وبا همزن شیشهای محلول
داخل کپسول را همزده واز صافی واتمن سایز 42عبور
میدهیم ،سپس محلول داخل کپسول را از صافی که روی
قیف پالستیکی قرار دادیم به داخل مزور  25میریزیم ،قبل
از افزودن محلول به داخل مزور ،محلول حاصل از اسید
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کلریدریک وخاکستر را با همزن شیشه ای همزده تا کامال

ارزیابی گردید که با توصیههای کتاب استاندارد متد

حل شود .بعد از افزودن اسید کلریدریک  0/07با استفاده از

مطابقت داشت[( .]19جدول شماره  .)1میانگین وانحراف

آب دیونیزه از قبل جوشیده به کار خود ادامه میدهیم .بدین

معیار هر کدام از نمونههای اسباببازی به تفکیک در

صورت که  5سی سی آب دیونیزه را روی کپسولی که

(جدول شماره )2آورده شده است .همانطور که مالحظه

حاوی خاکستر بود افزوده واز صافی عبور میدهیم این عمل

میگردد بیشترین میانگین بترتیب در مورد عنصر سرب

را مثل اسید کلریدریک  ،0/07دو بار انجام میدهیم یعنی 5

مربوط به شیشه شیر و کمترین میانگین مربوط به پستانک

سیسی آب دیونیزه را دوباره روی کپسول حاوی لوله

بوده ودر مورد عنصر کادمیوم بیشترین میانگین مربوط به

افزوده واز صافی عبور داده ( 10سی سی آب دیونیزه) در

اسباب بازی جغجغه و کمترین میانگین مربوط به دندانگیر

نهایت حجم نمونه آماده شده جهت تزریق به دستگاه جذب

میباشد .همانطور که نتایج (جدول شماره  )3نشان میدهد

اتمی را با استفاده از آب دیونیزه به  25سیسی

میانگین عنصر سرب در اسباببازیهای ساخت کشور ایران

میرسانیم .در ادامه با استفاده از دستگاه جذب اتمی با شعله

باالتر میباشد .در مورد میانگین عنصر کادمیوم ،این میزان

استیلن مدل  )Perkin Elmer)2380ساخت آمریکا غلظت

در محصوالت ساخت چین باالتر بود .بر اساس نتایج

فلزات سرب وکادمیوم با تنظیم طول موج مربوطه که

(جدول شماره )4در نمونه های مورد تحقیق بیشترین

درمورد سرب  283/3ودر مورد کادمیوم 228/8نانومتر

غلظت عنصر سرب مربوط به جنس پلی پروپیلن و بیشترین

میباشد ،قرائت گردید .جهت تجزیه تحلیل دادهها و رسم

غلظت عنصر کادمیوم مربوط به جنس پلی وینیل کلراید

جداول ونمودارها از آزمونهای آماری واریانس وتی تست

میباشد .نمودارهای1تا 4میانگین غلظت فلزات سنگین

ونرم افزار نسخه  Spss 16و  Exelاستفاده گردید.

سرب و کادمیوم را برای هر یک از نمونهها با استانداردهای
 ISIRIمقایسه کرده است.
جهت رسم منحنی کالیبراسیون برای فلزات سرب وکادمیوم،

یافته ها

از فلز سرب  6استاندارد به غلظت های ،0/6 ،0/4 ،0/2 ،0

به منظور افزایش دقت هر نمونه دو بار وجهت کنترل اعتبار

 1 ،0/8میلی گرم در کیلوگرم و از فلز کادمیوم  5استاندارد

روش از افزایش استاندارد فلزی ودرصد بازیابی استفاده

به غلظتهای  0/8 ،0/6 ،0/4 ،0/2 ،0میلی گرم در کیلوگرم

گردیدو به تعداد 7نمونه از اسباب بازیها محلول

تهیه شد که بهوسیله شعله حاصل از استیلن–هوا مورد

استاندارد 10میلیگرم در کیلوگرم سرب و 1میلیگرم در

ارزیابی قرار گرفت .در نمودارهای  5و 6بهترتیب

کیلوگرم کادمیوم در مراحل اولیه هضم اضافه گردید

منحنیهای کالیبراسیون سرب و کادمیوم بر اساس

ودرصد بازیابی فلزات مورد بررسی قرار گرفت .که

استانداردهای تزریقی ترسیم گردیده است.

درنهایت درصد بازیافت در محدوده  85-101/6قابل قبول
جدول:1درصد بازیابی فلزات سرب وکادمیوم در  7نمونه از اسباب بازیهای مورد مطالعه
نوع

نام فلز

اسباب

*A1
)(mg/kg

**A2
)(mg/kg

***درصد
بازیابی()R%

بازی
جغجغه

سرب
کادمیوم

4/8
0/44

14/96
1/37

101/6
93

جغجغه

سرب
کادمیوم

4/2
0/41

13/19
1/31

89/9
90
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جغجغه

سرب
کادمیوم

3/55
0/07

12/62
1/02

90/7
95

دندانگیر

سرب
کادمیوم

4/75
0/02

14/11
0/87

93/6
85

دندانگیر

سرب
کادمیوم

4/66
0/03

14/27
0/93

96/1
90

شیشه
شیر

سرب
کادمیوم

5/7
0/03

15/3
0/97

98/3
94

پستانک

سرب
کادمیوم

1/8
0/12

10/52
1/01

87/2
89

فرمول Re cov=100(A2-A1)/AS: 1
* :A1غلظت نمونه بدون استاندارد ()mg/kg
** :A2غلظت نمونه پس از افزایش استاندارد ()mg/kg

جدول:2میانگین و انحراف معیار عناصر سرب و کادمیوم در نمونه های اسباب بازی
تعداد نمونه

سرب()mg/kg
Mean±SD

کادمیوم()mg/kg
Mean±SD

جغجغه

N=15

2/88±1/16

0/14±0/15

دندانگیر

N=10

3/83±0/84

0/04±0/16

شیشه شیر

N=10

3/47±1/85

0/10±0/08

پستانک

N=10

1/42±0/18

0/09±0/02

نوع اسباب
بازی

جدول:3میانگین و انحراف معیارعناصر سرب و کادمیم در اسباب بازی ها بر حسب کشور تولید کننده
نام کشور

تعداد نمونه

سرب
Mean±SD

کادمیوم
Mean±SD

چین

N=15

2/88±1/16

0/14±0/15

ایران

N=20

3/53±1/52

0/08±0/06

ترکیه

N=10

1/67±0/70

0/06±0/01

جدول: 4میانگین وانحراف معیار عناصر سرب و کادمیوم در اسباب بازی ها بر حسب جنس
جنس

تعداد

سرب
Mean±SD

کادمیوم
Mean±SD

پلی پروپیلن

N=10

3/47±1/85

0/10±0/08

پلی وینیل
کلراید

N=15

2/88±1/16

0/14±0/15

سیلیکون

N=20

2/62±1/37

0/06±0/03
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90
75

میانگین غلظت فلزات
mg/kg

100
80
60
40

2.88

0.14

20
0
سرب

کادمیوم
استاندارد

فلز

نمودار :1میانگین غلظت سرب و کادمیوم در اسباب بازی جغجغه با استاندارد

90
75

80
60
40

3.83

0.04

20
0

کادمیوم

میانگین غلظت فلزات
mg/kg

100

سرب
فلز

استاندارد

نمودار :2مقایسه میانگین غلظت سرب و کادمیوم در اسباب بازی دندانگیر با استاندارد

25

20
3.47

0.1

10
0

کادمیوم

میانگین غلظت فلزات
mg/kg

20

30

سرب
فلز

استاندارد

نمودار : 3مقایسه میانگین غلظت سرب و کادمیوم در شیشه شیر پالستیکی
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90
100

75

60
40
1.42

0.93

20

میانگین غلظت فلزات
mg/kg

80

0
سرب

کادمیوم
فلز

استاندارد

نمودار:4مقایسه میانگین غلظت سرب و کادمیوم در پستانک

0.025

Pb
283/3 nm

0.02

0.01

)Absorbance(sp

0.015

0.005
0
1.2

1

0.8

0.4

0.6

0.2

0

)Conc.(mg/kg
نمودار:5منحنی کالیبراسیون سرب
0.4

Cd
228/8 nm

0.35
0.3

0.2
0.15
0.1
0.05
0
1

0.8

0.6

0.4

)Conc.(mg/kg
نمودار:6منحنی کالیبراسیون کادمیوم

0.2

0

)Ab sorbance(sp

0.25
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بحث ونتیجهگیری

محصوالت ساخت کشور چین باال میباشدکه نشاندهنده

در مورد میزان فلزات سنگین در اسباببازیها ،نتایج جدول2

ارتباط بین کشور تولید کننده و میزان فلزات سمی در اسباب

نشان دادکه میانگین غلظت فلز سرب در اسباببازیهای

بازی میباشد ،اما بهدلیل پایینتر بودن از حداکثر مقدار

جغجغه ،دندانگیر ،شیشه شیر وپستانک به ترتیب،2/88،

مجاز ،چندان قابل توجه نیست .در مورد جنس اسباب بازی و

 1/42 ،3/47 ،3/83میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن

میزان فلزات سمی موجود در آن ،با توجه به نتایج جدول،4

خشک نمونه و در مورد میانگین فلز کادمیوم این میزان به-

باالترین میانگین فلز سرب در اسباب بازیهایی با جنس پلی

ترتیب  0/09 ،0/1 ،0/04 ،0/14میلی گرم به ازای هر

پروپیلن و کمترین میانگین در اسباببازیهایی با جنس

کیلوگرم وزن خشک نمونه میباشد .بیشترین میانگین در

سیلیکون مشاهده شد و در مورد عنصر کادمیوم بترتیب

مورد عنصر سرب مربوط به شیشه شیر(با توجه به متفاوت

باالترین و پایینترین میانگین ،در اسباببازیهایی با جنس

بودن استاندارد) و در مورد عنصر کادمیوم مربوط به جغجغه

پلی وینیل کلراید و سیلیکون مشاهده گردید که این امر

میباشد .همانطورکه نتایج نمودارهای (1تا )4نشان میدهد

ناشی از رنگهای اضافه شده به این محصوالت میباشد ولی

میانگین عناصر سرب و کادمیوم در اسباببازیها از حداکثر

با توجه به پایینتر بودن این میزان از حداکثر مقدار مجاز این

مقدار مجاز عناصر که در مورد سرب  90میلی گرم در

مسئله چندان حائز اهمیت نمی باشد.

کیلوگرم ودر مورد کادمیوم  75میلیگرم در کیلوگرم می-

نتایج آزمون مقایسه میانگین عناصر سرب و کادمیوم با

باشد پایینتر بوده واختالف فاحشی را نشان میدهد .همچنین

استاندارد توسط آزمون تی تست در مورد اسباببازیها

در مورد شیشه شیر که جزء تجهیزات نوشیدن محسوب می-

نشان داد که ،بهدلیل اینکه میزان  sig=0بوده

و sig<α

گردد ،میانگین عناصر سرب و کادمیوم از حداکثر میزان قابل

( )α=0/05و چون مقادیر انحراف از میانگین و محدوده باال

قبول که بهترتیب  25و 20میلیگرم در کیلوگرم میباشد

و پایین هر سه مقادیری منفی میباشند ،درنتیجه با احتمال

کمتر میباشد .در خصوص کشور تولید کننده اسباب بازی،

 %95میتوان گفت میانگین عناصر نامبرده در

بر اساس نتایج جدول ،3میانگین عنصر سرب در محصوالت

اسباببازیهای مذکور کمتر از حد مجاز استاندارد میباشد

ساخت کشور ایران باالتر بوده و میانگین عنصر کادمیوم در

(جداول 5و)6

جدول :5آزمون تی تست در مورد عنصر سرب
One-Sample Statistics
Std.
N
Mean Deviation

Std. Error
Mean

1/43574

0/21403

2/9004

Pb

45

Test Value = 90
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper

-

Mean
Sig. (2- Differen
)tailed
ce
Lower

-

df

t

44

406.9
55

-

0.000 87.00995
87.5309 86.6682
6

Pb
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جدول :6آزمون تی تست در مورد عنصر کادمیوم
One-Sample Statistics
Std.
Mean
Deviation

Std. Error
Mean

0.10145

0.01512

0.1011

N
Cd

45

One-Sample Test
Test Value = 75
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
74.8684

Mean
Sig. (2- Differen
)tailed
ce
Lower

74.8988
74.9294
9

0.000

df
44

t
4952.6
02

Cd

درمطالعات مشابه صورت گرفته توسط پورمقدس و هم-

باالتر از حد مجاز استاندارد قرار داشت .در نتیجه نیاز فوری

کاران درشهر اصفهان در سال 1385بر روی  75نمونه اسباب

به سیاست ملی وکنترل ویژه در حذف فلزات سنگین از

بازی میانگین غلظت فلزات سرب،کروم و کادمیوم کمتر از

محصوالت کودکان احساس میشود[.]22

حد مجاز استاندارد بود[ .]20در بررسی دیگر توسط
 Pastorsو  Kumarدرکشور هند در سال ،2007بر روی
 111اسباب بازی با جنس پلی وینیل کلراید ،به جز چند

نتایج

مورد غلظت عناصر سرب و کادمیوم پایینتر از محدوده

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اسباببازیهای مورد

Bokor

مطالعه همگی دارای غلظتهایی از عناصر سرب و کادمیوم

و Offohدر کشور غنا و سال  ،2014بر روی  30اسباب بازی

بودهاند .در بررسی تحقیقات انجام شده در ایران و سایر

پالستیکی نرم ،غلظت فلزات سرب و کادمیوم کمتر از

کشورها به جزء چند نمونه از سایرکشورها این مقادیر

Zhu

پایینتر از محدوده مجاز استاندارد گزارش گردیده است .اما

درکشور چین وسال  ،2014نتایج بهدست آمده ازنشت  8فلز

این نتایج بهتنهایی قانع کننده نیست و پیشنهاد میشود که

سنگین بر روی  35نمونه اسباب بازی نشان داد که نمونهها

تمامی اسباب بازیهای وارداتی و محصوالت ساخت داخل

عاری از فلز کادمیوم بوده و هفت نمونه دارای مقادیری از

تحت آزمون قرار گیرد .همچنین در خصوص

سرب بیشتر از محدوده مجاز استاندارد بودند .نتایج نشان

اسباببازیهای مناسب کودکان پیشنهاد میشود که

داد که کشور چین نیاز به بروز رسانی استانداردهای ایمنی

حدالمقدور از جنسهای پارچه ای و با قیمت مناسب تهیه

اسباببازی در اسرع وقت دارد[ .]16طبق تحقیقات

گردد و در هنگام خرید حتما به برچسب ایمنی محصوالت

 Osibanjuو Sindikuدر کشور نیجریه و در سال  2011بر

توجه گردد .جهت مطالعات آتی بهتر است که محصوالت

روی  51اسباب بازی خریداری شده از کشورهای مختلف

کودکان از نظر وجود  8عنصر سنگین تحت آزمون قرار

به منظور تعیین سطح سرب ،کروم ،کادمیوم ونیکل ،پس از

گیرد .در نهایت در واکنش به مواد سمی در محصوالت

انجام عملیات هضم اسیدی و تعیین مقادیر فلزات با استفاده

کودکان توجه به این نکات ضروری است :منع یا محدود

از دستگاه جذب اتمی ،نتایج حاکی از باال بودن میزان

کردن استفاده از مواد شیمیایی با سمیت مستند در اسباب

فلزات بودو تمامی این عناصر به جز کادمیوم در محدوده

بازیها و دیگر محصوالت کودکان ،اطمینان از مصرف

مجاز قرار داشت[ .]10همچنین در تحقیقات

محدوده مجاز قرار داشت[ .]21در پژوهش  Kangو
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کنندگان "حق دانستن "در مورد مواد شیمیایی سمی در
محصوالت کودکان ،نیاز به تولیدکنندگان مواد شیمیایی
برای تولید و افشای اطالعات سمیت اساسی برای تمام مواد
شیمیایی ،ارتقاء طراحی و توسعه محصوالت امنتر برای
کودکان ،تا در آینده شاهد حذف کامل فلزات سنگین از

[14]. tc/lead-poisoning-screening-topic-overviewwebmd.com/a;to-z-guides/heavymetal poisoning
http://www.children.webmd.com, 21 June, 2010.
[15]. Becker. M, Edwards. S, Massey. R, And et al. Toxic
chemicals in toys and children’s products: limitations of current
responses and recommendations for government and industry.
Environ Sci Techno, 44(21), 7986-7991 (2010).
[16]. Kang. Sh, Zhu. J, Metals Contamination and Leaching
Potential in Plastic Toys Bought on the Beijing Market.
Advanced Materials Research, 878, 112-121(2014).
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