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     1۱/1۱/۱۱13         دکتور فیض هللا کاکړ

 که انسان به آنها تماس مستقیم داردکیمیاوی  مضرمواد 

 درد سر کم بود تا تدبیر صندل محو بود

 صنعت بالین و بستر خلق را بیمار کرد

 بیدل                                                                                          

 

 ی و صحت شمازهر های خوش بو -1

طر را دوست )ص(عازینکه پیامبر اسالم  

مسلمانان زیاد قبل از رفتن به مسجد  ،داشت

بی خبر  اکثرآ از عطر استفاده میدارند ولی

از عطرهای  )ص( اکرمپیامبر ند کهاز آن

میکرد و در  استفاده آهو چون مشک طبیعی

آنوقت عطر های ساختگی امروزی وجود 

عرق و یا روغن های  از غدوات آهو، عی که بعضی شاننداشت. عطر های طبی

چنانچه اثرات گلهای خوش   اند.به صحت مفید  ،یا برگ های گل ها میباشد نباتات و

و نشاط برای کار و  ، ابتکاربوی بر سلوک و روان انسانها مطالعه و ثابت گردیده که باعث خوشی، مثبت اندیشی

وب بوده و رآورش  ضد میک خوشیخواص  مشک طبیعی بر عالوه   فعالیت میگردد.

عطر های های طبیعی خیلی کم پیدا و قیمت بلند دارند لذا در  یک مسکن خوب است.

 بازار ها عطر های موجود اکثرآ عطرهای ساخت البراتوار ها اند. 

نوع مواد کیمیاوی در البراتوارها  0۱۱۱۱بعد از جنگ جهانی دوم الی حال در حدود 

ماده کیمیاوی  ۱۱۱۱ستفاده انسان ها قرار گرفته اند. ازین جمله بیش از تولید و مورد ا

 در ترکیب لوازمی اند که انسان با آن تماس مستقیم دارد و این مواد شامل عطرها، 

 کریم ها، شامپوها، کلون ها،  دی اودورینت ها  و صابون ها وغیره میباشد.

و امتحان کرد  ،مواد کیمیاوی را که در ترکیب عطر ها شامل اند نوع ۱913 ،امریکا (N I O H)انستیتیوت  1191در 

در تمام عطرهای غیر طبیعی موجود  ا ًیکی ازین مواد که تقریب . آنرا برای صحت مضر دریافت 998ه ازین جمل

برای آن  بویونشر شده خوبتر در هوا تا آن به عطر عالوه میدارند دریاد میگردد. این ماده را   Phthalatesاست بنام 

ثر میسازد أسیستم هورمون های انسان را مت (phthalates) ماند. اکنون ثابت گردیده که این مادهبوقت دوام دار باقی 

رده ها، جگر و شش ها گردد وهم بر سیستم اعصاب و ـ  وممکن است که در بعضی اشخاص باعث خرابی حجرات گ

د موجود در عطر ها در تعداد کثیر از ادریافته اند که مو انمحقق ا ًعالوت سیستم تناسلی انسان اثرات منفی می گذارد.

 ، باعث سردردی میگردد. ر در جریان خونیگردیده و هم با آوردن تغی  (الرژی)استعمال کننده گان باعث حساسیت

 مواد کیمیاوی مضر در بستر و ظروف  -2

را نسوزاند، هفت ها برای اینکه آتش آن ،می شوندهای که از مواد غیر طبیعی ساخته بستر ،در پهلوی لوازم فوق الذکر

ین مواد به صورت دوام ا .شان به صحت مضر اند اکثرکه  گردد به آن عالوه می (fire retardants)نوع مواد کیمیاوی 

 لوده ساخته و داخل شش ها میگردند.اق را آتدار فضای ا

 آهویی ختن
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یاد  Bisphenol A ( BPA) خطرناک تر است، بنامحتی وه یشب  Phthalates دیگریکه ضررهای صحی آن به مادهً  ماده  

است و درآن شامل  اطفال  که ظروف پالستیکی غذایمیگردد. این ماده در ترکیب یک نوع از پالستیک ها میباشد 

استعمال  و دور گردیده اما در بازار های افغانستان بوفرت موجود بوده ی ممالک غربیبازار ها اکثرازچنین ظروف 

 ند ساختن انکشاف مغزی اطفال میباشد.ـ  ک ،BPAیکی از اضرار صحی  د.می گردن

توصیه های آتی را  ا ًمضر موجود در لوازم فوق الذکر مصون باشید، لطفبرای اینکه از خطرات صحی مواد کیمیاوی 

 مراعات فرمائید:

 توصیه ها: -3

وغیره مواد از عطر های طبیعی که عرق یا روغن نباتات  ا ً عطر، لطفبه استعمال ضرورت  در صورت -1

 استفاده بدارید. طبیعی اند، 

لذا الزم است که عطر طبیعی  ،عالوه شده باشد  phthalates .به عطرهای طبیعی نیز ممکن است مادهً  -۱

 مواد کیمیاوی در آن نباشد.  دیگر خالص بوده و

 ،که استعمال میدارید را غیره کلون ها و ،کریم های روی ، ها مواد دیگر چون شامپو، صابونعطر برعالوه   -3

 باشند.مصنوعی نیز باید عاری از مواد عطر 

عنصر المونیم نیز موجود  ، phthalatesبرعالوه  (،استعمال میگرددبغل که زیر ها )موادی  Deodorantدر  -8

ن دارد. لذا توصیه میگردد است که از طریق جلد جذب خون میگردد. این عنصر اثرات منفی بر حافظه انسا

 و المونیم نباشد.  phthalatesهای استعمال گردند که در آن   deodorantکه 

بکوشید تا بر بستری بخوابید که در آن مواد کیمیاوی فوق الذکر استعمال نشده باشد و همچنان داخل بستر  -0

ساحه  برق داخل تعمیر ین های ل ،مثل انتن رادیو آهن موجود نباشند. سیم هایفلزی های  (springs)فنر

پشم گوسفند و  ،پنبهکه در آن  آنستثر می سازد. بهترین بستر أو صحت شما را مترا جذب نموده مقناطیسی 

 .پاک گردیده و جابجا گردیده باشدبصورت صحی   ،مواد طبیعی یا شتر وغیره 

و ارت محترم صحت عامه دارد( توسط وز BPAکه ) آگاه ساختن مردم از اضرار صحی ظروف پالستیکی -6

 .سسات دیگری صحی برای وقایه صحت اطفال کشور ضروری میباشدؤم
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 .نمائیدخذ های ذیل در انترنیت مراجعه أبه م ا ًلطف برای معلومات بیشتر

1. Guide to Less Toxic Products. Environmental Health Association of Nova Scotia, 

http://www.lesstoxicguide.ca/ Canada. 

۱. A New Look at Flower Fragrance. David G Clark. UF, University of Florida: research. 

http://www.gpnmag.com/sites/default/files/anewlookatflowerfragance_0.pdf 

3. Fragrance, A Growing Health and Environmental Hazard. Klaus Ferlow. Positive Health 

Online, Integrated Medicine for 21st Century. May, 2008. 

-and-health-growing-a-http://www.positivehealth.com/article/environmental/fragrance

hazard-environmental 

8. What are the Potential Health Effects of Bisphenol A? Larry West. About.com: Environmental 

effects.htm-althhe-a-http://environment.about.com/od/healthenvironment/f/bisphenolIssues.  

0. Safety of Flame Retardants in Question. Joseph Mercola. Mercola.com, February 12, 2013 

risks.aspx-health-retardants-les/archive/2013/02/12/flamehttp://articles.mercola.com/sites/artic 
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