
 
 

 اهمیت استفاده از رژلة تذون سرب

 

ػْد. ایي ّطیلَ  ُز خبًوی دیذٍ هی لْاسم آرایغ ُب اطت کَ حتوب در  رژ لت یکی اس لْاسم آرایغ هْرد ػاللَ خبًن

ُبی تْلیذ کٌٌذٍ، الذام ثَ تْلیذ ّ تِیَ ایي  آرایؼی ثیؼتزیي تْلیذات آرایؼی را ثَ خْد اختـبؽ دادٍ ّ ُوَ کوپبًی

ُبی هختلف ّ ثب ثزًذُبی گًْبگًْی در ثبسار هْجْد  ُب ّ رًگ اًذ. ثب ّجْد ایٌکَ رژلت در طزح هحـْل کزدٍ

ُب هطوئي ثْد. لت ّ چؼن جشّ ًمبط حظبطی ُظتٌذ کَ در  ُب اػتوبد کزد ّ اس طالهت آى تْاى ثَ ُوَ آى ثبػذ، اهب ًوی هی

 .ُب ثبیذ دلت ثظیبری ثَ ػول آّرد آى بة لْاسم آرایغ ثزای اًتخ

در حبل حبضز ُز رّس هیلیْى ُب ًفز اس رژ لت اطتفبدٍ هی کٌٌذ ّ ایي هْضْع را در ًبدیذٍ هی گیزًذ کَ تزکیجبت 

ّجْد  ػیویبیی هْجْد در ایي هحـْالت تب چَ حذ هی تْاًذ ثزای طالهتیؼبى هضز ثبػذ. اهب چٌذ طبلی اطت کَ هظئلَ

تمزیجب هیتْاى گفت طزة در رژ لت فزاگیز ػذٍ ّ ثزای ثظیبری اس هـزف کٌٌذگبى ایي هحـْالت ًگزاى کٌٌذٍ اطت، 

توبم اًْاع رژلت ُب دارای طزة ُظتٌذ ثب ایي تفبّت کَ همذار اى در ُز ثزًذ هتفبّت اطت. اهب ص.ال هِن ایٌجبطت کَ 

 خطزًبک اطت؟لت تب چَ حذ   تزکیجبت حبّی طزة در تْلیذ رژ

 ۰۱، طزة اطتفبدٍ ػذٍ در تْلیذ رژ لت ثِتز اطت ثیؼتز اس (FDA) تْؿیَ طبسهبى غذا ّ دارّی آهزیکب  ثز اطبص

ppm ٍگیزی غلظت( ًجبػذ )ّاحذ اًذاس. FDA  ادػب دارد همذار طزثی کَ ثز اثز خْردى اتفبلی رژ لت ثب طزة حذاکثز

۰۱ ppm گیزی ًیظت اًذاسٍ  ًبچیش اطت ّ در آسهبیغ خْى هؼوْلی لبثلالؼبدٍ  کٌذ فْق ثَ ثذى راٍ پیذا هی 

 سرب در رژها چه ضررهایی دارد؟

ُبی هغشی ّارد ػذٍ ّ ثبػث اس کبر افتبدى کلیَ ّ ؿذهَ  ُبی ًزم ّ طلْل طزة اگز ثیغ اس حذ ّارد ثذى ػْد ثَ ثبفت

تزی هبًٌذ  تْاًذ ثبػث خطزات جذی حتی هیتْاًذ هٌجز ثَ افشایغ فؼبر خْى ػْد. طزة  ػْد. ُوچٌیي هی   ثَ هغش هی

ُب، ایجبد هؼکل در طیظتن للجی ػزّلی، کلیَ، اطتخْاى ّ کجذ یب حتی اثتال ثَ  هظوْهیت حبد، تغییز پبتْلْژی اًذام

 .طزطبى ػْد. اهب اگز طزة هْجْد در رژ اس حذ اطتبًذار ثیؼتز ًجبػذ، هؼکل حبدی ایجبد ًخْاُذ کزد
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در ّالغ السم اطت ثذاًیذ کَ ػذم  ػًْذ هوکي اطت حبّی طزة ثبػٌذ. ُبیی کَ در تْلیذ رژلت اطتفبدٍ هی رًگذاًَ

اطتفبدٍ اس طزة در طبخت رژلت، کبر ثظیبر دػْاری اطت. ثَ ُویي خبطز پیذا کزدى رژلت ثذّى طزة کوی هوکي 

ُبی حبّی طزة ًذاػتَ ثبػٌذ اؿال  داًَ لزهش رًگ اگز رًگُب ثَ ّیژٍ رژُبی  ثظیبری اس رژلت .اطت هؼکل ثبػذ

، ثَ طزة ًیبس اطت اهب همذار آى ثبیذ در حذ هبًذگبری رًگ رژتْلیذ ًخْاٌُذ ثْد. پض ثزای رًگذار ػذى ّ   لبثل

کٌٌذ، طیف رًگی  اطتبًذارد جِبًی ثبػذ. ثَ ُویي خبطز اطت کَ ثزًذُبی تْلیذ کٌٌذٍ، کَ رژ فبلذ طزة تْلیذ هی

 .هحذّدی دارًذ

 

 نحوه تشخیص رژلة تذون سرب

ر ثْدًذ کَ تؼخیؾ رژلت ثذّى طزة ثب کوک حلمَ طال هیظز اطت. ثٌبثزایي، ُبی گذػتَ ثظیبری ثز ایي ثبّ در طبل

سهبًی کَ حلمَ طال را رّی رژلت ثکؼیذ، در ؿْرتی کَ رًگ طیبٍ رّی رژلت ظبُز ػْد، رژلت حبّی طزة 

ثیؼتز لْاسم ای ثزای فزّع  کٌین ایي رّع را ثزای ُویؼَ فزاهْع کٌیذ، چزا کَ ایي رّع تٌِب حمَ اطت! تْؿیَ هی

 !آرایغ ثْدٍ اطت

طْر کَ پیغ اس ایي گفتین،  ًحٍْ تؼخیؾ طزة رژلت تٌِب در آسهبیؼگبٍ ّ ثزرطی دلیك تزکیجبت هیظز اطت ّ ُوبى

ثیؼتز هحـْالت آرایؼی حبّی طزة ُظتٌذ ّ حذف طزة اس طجیؼت غیزهوکي اطت. ثٌبثزایي هیشاى درؿذ طزة در 

ع طالهت خْد ثِتز اطت طزاؽ ثزًذُبی هؼزّف آرایؼی ثب هیشاى طزة ثظیبر لْاسم آرایغ اُویت دارد کَ ثزای حف

 .پبییي ثزّیذ

 

 معرفی رژلة های تذون سرب
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ُبی فبلذ  تْاًیذ ایي رژ لت کٌین. ػوب هی ُبی گیبُی ّ ثذّى طزة را ثَ ػوب هؼزفی هی در اداهَ چٌذ هْرد اس رژلت

 .ثَ ؿْرت آًالیي خزیذاری کٌیذ ثِتزیي فزّػگبٍ لْاسم آرایؼیطزة را اس 

کٌین ثب ثِتزیي هبرک  داًیذ ًحٍْ تؼخیؾ رژلت ثب طال رد ػذٍ اطت ّ تٌِب یک حمَ لذیوی ثْدٍ، تْؿیَ هی اکٌْى کَ هی

تب ثَ حفع طالهت خْد کوک رژلت ثذّى طزة ثب ثَ ػجبرتی رژلجی کَ طزة کوتزی در ایزاى ّ دًیب دارد، آػٌب ػْیذ 

 .ُظتٌذ  پزداسین کَ در ایزاى ّ دًیب ػٌبختَ ػذٍ کٌیذ. در اداهَ همبلَ ثَ ثزًذُبی لْاسم آرایؼی هی

 رژلة تذون سرب ایوروشه 

خْاُیذ یک رژلت ثبکیفیت تِیَ کٌیذ، خزیذ رژلت ثذّى  ثزًذ فزاًظْی ایْرّػَ در ایزاى ثظیبر طزفذار دارد. اگز هی

ُبی خؼک ًیش  کٌین. ایي رژلت ثبفت طجکی دارد ّ ثَ ًزم ػذى، آثزطبًی ّ تزهین لت َ را تْؿیَ هیطزة ایْرّػ

 .کٌذ کوک ثظشایی هی

 رژلة تذون سرب مک

اس پزطزفذارتزیي لْاسم آرایغ در دًیب اطت. رژلت ثذّى طزة هک ًیش ثظیبر پزطزفذار  (Mac) لْاسم آرایغ هک

خْاُیذ لْاسم آرایغ اؿل هک تِیَ  ػْد. در ؿْرتی کَ هی ُب هی ّ خؼک ػذى لت اطت ّ ثب هبًذگبری ثبال هبًغ پْطتَ

 .دالر هتغییز خْاُذ ثْد 03تب  91کٌیذ، لیوت رژلت ثذّى طزة هک اس 

 رژلة تذون سرب اوریفلیم

ػبًٌذگی اّریفیلن یک ثزًذ طْئذی اطت کَ در ایزاى طزفذاراى ثظیبری دارد. رژلت ثذّى طزة اّریفلین ثب رًگذاًَ ّ پْ

 .ثبالیی کَ ثَ ُوزاٍ دارد، اًتخبة خْثی اطت، چزا کَ لیوت هٌبطجی ًیش در هیبى لْاسم آرایغ ثذّى طزة ًیش دارد

 سیذنیرژلة تذون سرب 

یکی اس ثزًذُبی ًظجتب جذیذ ایزاًی اطت کَ در طْل هذت سهبى کوی تْاًظتَ ثب کیفیت ثبالی  (Sydney) طیذًی

ُب فبلذ طزة اطت.  ُبی جذاة، طزفذاراى ثظیبری پیذا کٌذ. ثزخی اس ایي رژ لت رژ لتهحـْالت خْد ثَ خـْؽ 

ثظتَ ثٌذی  .ثبػذ ُبی هحجْثیت ثزًذ طیذًی هی ارائَ رژُبی جبهذ ّ هبیغ ثب رًگجٌذی هتٌْع، جلٍْ هبت ّ ثزاق اس ػلت

 .آیذ یُبی طیذًی ًیش ًمطَ ػطفی در تْلیذات ایي ثزًذ ثَ حظبة ه جذاة ثزخی اس رژ لت
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