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Abstract

Background and Objectives: Gold is a heavy, valuable metal with 
valance of three. The most important applications of gold are in jewelry-
making, dentistry, electronics, various catalysers, mintage, as well as sports 
and military medals. Researchers investigated the effects of age, nutrition, 
and chemical toxins on male fertility. This article aims to investigate some 
of the reasons behind the Islamic order concerning the decorative use of 
gold for men.

Material and Methods: In this cross-sectional study, semen samples 
from 25-35 year-old males were collected and a standard questionnaire 
was used to record medical information of the  participants. Then, Perkin-
Elmer method (1973) was applied to assess the amount of gold in semen 
samples with an accuracy of nanogram by flameless atomic absorption 
using carbon rod atomizer.

Results: Average gold content per unit of semen in non-goldsmith males 
was 92.2 ng/ml. The amount of gold content per unit of semen revealed a 
significant and logical relationship with percentage of natural motile and 
none-motile sperms. According to the data collected by the questionnaire, 
reduced fertility in male goldsmith population was significant.

Conclusion: The relationship between reduced sperm motility and 
increase in the amount of gold content per unit of sperm, in addition to 
the findings regarding a significant reduction in fertility rates among the 
jewelers of Tehran and Mazandaran provinces of Iran, may confirm the 
narratives of the Prophet Mohammad and the Shia Imams in prohibiting 
the use of gold ornaments or utensils for men.
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مقاله پژوهشی
دوره سوم، شماره دوم، سال 1394  صفحه: 49-58. 

دين و سالمت

تأثیرات زیستی مصارف زینتی طال بر قدرت باروری مردان با توجه به احادیث اسالمی

مجید ملک زاده شفارودی1، محمدباقر محمدی الئینی2*

چكیده
ســابقه و هــدف: طــا یــک فلــز ســنگین ســه ظرفیتــی گرانبهــا اســت. مهم تریــن مصــارف 
ــواع کاتالیزورهــا، ضــرب  ــع الکترونیــک، ان ــی طــا در جواهرســازی، دندانپزشــکی، صنای جهان
ــموم  ــه و س ــوع تغذی ــن، ن ــر س ــن تأثی ــد. محققی ــی می باش ــی و نظام ــای ورزش ــکه و مدال ه س
شــیمیایی بــر قــدرت بــاروری مــردان را مــورد بررســی قــرار داده انــد. ایــن مقالــه ســعی در یافتــن 
ــرای مــردان  ــا مصــارف زینتــی طــا ب بخشــی از حکمت هــای حکــم شــرعی اســام در رابطــه ب

جامعــه دارد.
مــواد و روش هــا: در بررســی از نــوع مقطعــی )Cross Sectional(، نمونه هــای مایــع منــی 
از مــردان در بــازه ســنی 35-25 ســال تهیــه و پرسشــنامه اســتاندارد جهــت ثبــت اطاعات پزشــکی 
افــراد نیــز بــه کار گرفتــه شــد. اندازه گیــری طــا در مایــع منــی بــه روش Perkin-Elmer 1973 بــا 

کمــک دســتگاه جــذب اتمــی میلــه کربنــی بــدون شــعله بــا دقــت نانوگــرم انجــام شــد.
یافته هــا: متوســط میــزان طــا در واحــد حجــم مایــع منــی مــردان غیرزرگــر ایرانــی معــادل 
92/2 نانوگــرم در میلی لیتــر اســت. میــزان طــا در واحــد حجــم مایــع منــی بــا درصــد اســپرم های 
ــا تحــرک طبیعــی و همچنیــن اســپرم های غیرمتحــرک رابطــه معنــادار و منطقــی دارد. کاهــش  ب
ــه اســتخراج داده هــای پرسشــنامه، معنــادار و  ــا عنایــت ب قــدرت بــاروری در مــردان زرگــر نیــز ب

محــرز اســت.
اســتنتاج: ارتبــاط میــان کاهــش درصــد تحــرک اســپرم ها بــا افزایــش میــزان طــا در مایــع 
ــد در میــان جمعیــت زرگــران  ــر کاهــش معنــادار نــرخ زاد و ول منــی به همــراه یافته هــای مبنــی ب
وطاســازان اســتان تهــران و مازنــدران، ممکــن اســت شــاهدی بــر احادیــث پیامبــر اکــرم و امامــان 

معصــوم شــیعه بــر درســتی منــع اســتفاده از زیــورآالت طــا بــرای مــردان باشــد.

واژه های کلیدی: احادیث اسامی، تحرک اسپرم، طا، مایع منی، مردان
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تأثیرات زیستی مصارف زینتی طال بر...

مقدمه
خواص شیمیایی و بیوشیمیایی طال و کاربردهای آن

ــب  ــنگین و نجی ــز س ــک فل ــورت ی ــا به ص ــر ط عنص
ســه ظرفیتــی و گرانبهــا بــا جــرم اتمــی 196/967 و عــدد 
اتمــی 79 تلقــی می گــردد کــه تنهــا یــک ایزوتــوپ 
ــدار  ــو آن پای ــوپ رادیواکتی ــج ایزوت ــان پن )AU 79( در می
اســت. رنــگ ایــن فلــز زرد ســیر اســت؛ امــا هنگامــی کــه 
ــه  ــد، ب ــت میآی ــیمیایی به دس ــوبی و ش ــای رس از فرآینده
رنگ هــای بنفــش ســیر، ارغوانــی و قرمــز ســیر نیــز ظاهــر 

می گــردد.
ــانتیگراد ذوب  ــه س ــای 1065 درج ــز در دم ــن فل ای
ــه بخــار  گردیــده و در دمــای 2700 درجــه ســانتیگراد ب
تبدیــل می گــردد. ســختی آن بــر حســب مقیــاس 
مــوس بیــن 2/5 تــا 3 و بــا مقیــاس برنیــل معــادل 
از  یکــی  لحــاظ شــیمیایی  از  می باشــد. طــا   18/5
ــز در  ــن فل ــی رود. ای ــمار م ــزات به ش ــن فل ــم فعال تری ک
ــل  ــود و در مقاب ــدر نمی ش ــید و ک ــوا اکس ــا ه ــاس ب تم
ــا در  ــت. ط ــدار اس ــی پای ــای قلیای ــن محلول ه قوی تری
مقابــل تمامــی اســیدهای خالــص به جــز اســید ســلنیک 
ــردن  ــل ک ــرای ح ــه ب ــوری ک ــاوم اســت؛ به ط ــًا مق کام
طــا، بهتریــن شــیوه، اســتفاده از قــدرت اکســیدکنندگی 
ــن ترکیــب  ــدرت کمپلکس ســازی چندی ــا ق ــوأم ب طــا ت

ــد. ــیمیایی می باش ش
طــا در محلــول حاصــل از یــک مــول اســید کلریدریک 
و یــک مــول اســید نیتریــک موســوم بــه تیــزاب ســلطانی 

قابــل حــل اســت.
AUCL3 + 2H2O + NO  3HCL + HNO3 + AU

کــه  محلول هایــی  در  طــا  ترتیــب  همیــن  بــه 
ــیژن  ــاز( و اکس ــل کمپلکس س ــیانید )عام ــون س ــاوی ی ح
ــوده و در  )اکســیدکننده( می باشــند، به راحتــی قابل حــل ب
ایــن محلــول عنصــر طــا به صــورت یــون منفــی کمپلکس 

AU)CN(2 ظاهــر می شــود.

کل ذخایــر طــای جهــان 1/4 میلیــارد اونــس تخمیــن 
ــس آن در  ــون اون ــدود 900 میلی ــه ح ــت ک ــده اس زده ش
ــر طــای چیــن  ــی می باشــد. میــزان ذخای آفریقــای جنوب

و روســیه حــدود 200 میلیــون اونــس، آمریــکای شــمالی 
شــامل کانــادا و ایــاالت متحده آمریــکا 150 میلیــون اونس، 
اســترالیا 23 میلیــون اونــس، ژاپــن و فیلیپیــن 30 میلیــون 
اونــس و بقیــه در ســایر کشــورهای جهــان همچون ایــران و 
افغانســتان، قزاقســتان و قرقیزســتان پراکنــده اســت )1،2(.

مهم تریــن مصــارف جهانــی طــا را می تــوان در 
جواهرســازی )65 درصــد(، دندانپزشــکی )7 درصد(، صنایع 
الکترونیــک )8 درصــد(، ترکیبــات شــیمیایی صنعتــی نظیر 
ــواع کاتالیزورهــا )7 درصــد(، ضــرب ســکه )7 درصــد( و  ان
ضــرب مدال هــای ورزشــی و نظامــی )3 درصــد( خاصــه 

نمــود.
تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO( از ناباروری، 
ناتوانــی در بارورســازی و یــا بــارداری متعاقــب یــک ســال 
ــق  ــم در مناط ــن رق ــت. ای ــداوم اس ــی و م ــت طبیع مقارب
مختلــف جغرافیایــی جمعیت هــای بشــری میــان 15 درصد 
تــا 17 درصــد گــزارش شــده اســت.تاکنون عوامــل مختلــف 
تأثیرگــذار بــر قــدرت بــاروری مــردان همچــون ســن، نــوع 
ــا ســاخت دســت  ــه و ســموم شــیمیایی طبیعــی و ی تغذی
بشــر )ســنتتیک( توســط محققیــن مــورد بررســی و ارزیابی 
ــان عناصــر  ــد. طــی تحقیقــات متعــدد از می ــرار گرفته ان ق
فلــزی مختلــف موجــود در جــدول مندلیف )جــدول تناوبی 
عناصــر(، عنصــر کادمیــوم بــرای ســلول های دودمــان 
ــمی  ــه، س ــاز بیض ــای منی س ــود در لوله ه ــی موج جنس
اعــام گردیــده اســت. بــا ایــن حــال تأثیــر عنصــر طــا بــر 
ــع شــده اســت. در  ــر مــورد کنــکاش واق ــه کمت ــن مقول ای
مطالعــات جداگانــه ای میــزان عنصــر طــا در قرنیــه چشــم 
ــا  ــراد مبت ــای اف ــی )4(، بافت ه ــای خون )3(، ائوزینوفیل ه
بــه روماتیســم مفصلــی کــه ترکیبــات ضدالتهابــی حــاوی 
ــده  ــز گردی ــرای ایشــان تجوی عنصــر طــا )کریزوتراپــی( ب
ــده  ــه پوســت، مــو و ناخــن اندازه گیــری گردی ــود از جمل ب
اســت )8-5(. بــا عنایــت بــه سلســله ای از احادیــث و روایات 
در شــرع مقــدس اســام، مصــرف طــا به عنــوان زینــت و 
ــا آب  همچنیــن خــوردن و آشــامیدن در ظــروف طــا و ی
طــاکاری شــده بــرای مــردان حــرام می باشــد. ایــن مقالــه 
ــرای ایــن  ــا ب ــه ایــن ســؤال دارد کــه آی ســعی در پاســخ ب
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مجید ملک زاده شفارودی و همکار

ــا  ــی وجــود دارد ی ــی دلیل ــدگاه علمــی- تجرب حکــم از دی
خیــر؟

احادیث و روایات اسالمی در رابطه با استفاده از طال
ــه  ــاب ب ــه( خط ــه و آل ــه علی ــل ال ــام )ص ــر اس پیامب
ــه  ــب فان ــم بالذه ــد: "ال تخت ــی )ع( فرمودن ــرت عل حض
ــت  ــود را زین ــا خ ــتر ط ــا انگش ــره"؛ ب ــی االخ ــک ف زینت

ــت )9(. ــرت اس ــو در آخ ــت ت ــه آن زین ــن ک نک
امــام صــادق )ع( فرمودنــد: "ال یلبــس الرجــل الذهــب 
والیصلــی فیــه النــه مــن لبــاس اهــل الجنــه"؛ مــرد زینــت 
ــون  ــذارد، چ ــاز نمی گ ــت نم ــد و در آن حال ــا نمی پوش ط

زینــت طایــی لبــاس اهــل بهشــت اســت )9(.
ــی  ــب ف ــل اهلل الذه ــد: "جع ــادق )ع( فرمودن ــام ص ام
ــی الرجــال لبســه و الصــاه  ــه النســا فحــرم عل ــا زین الدنی
فیــه"؛ پــروردگار عالــم طــا را زینــت زنــان قــرار داده اســت 
و آن را بــر مــردان هــم در پوشــیدن و هــم در نمــاز گــذاردن 

حیــن پوشــیدن آن حــرام ســاخته اســت )9(.
پیامبــر اســام )صــل اهلل علیــه و آلــه( خطــاب بــه برائ 
ابــن عــازب فرمودنــد: "ان نتختــم بالذهــب و عــن الشــرب 
فــی آنیــه الذهــب و الفضــه و قــال مــن شــرب فیهــا فــی 
الدنیــا لــم یشــرب فیهــا فــی االخــره"؛ پیامبــر اســام )صل 
اهلل علیــه و آلــه( پیروانــش را از هفــت چیــز نهــی فرمــوده 
ــد. از جملــه چیزهــای کــه  ــه هفــت چیــز امــر نموده ان و ب
نهــی فرموده انــد آن بــود کــه انگشــتر طــا به دســت کننــد 

و از ظــروف طــا و نقــره چیــزی بیاشــامند )10(.
امــام صــادق )ع( فرمودنــد: "ال تــاکل فــی آنیــه الذهــب 

و الفضــه"؛ در ظــروف طــا و نقــره چیــزی مخــور )10(.
ــه  ــب و الفض ــه الذه ــم )ع( فرمودند:"آنیت ــام کاظ  ام
متــاع الذیــن الیوقنــون"؛ ظــروف طــا و نقــره کاالی 

ــد )11(. ــن ندارن ــان و یقی ــه ایم ــت ک ــانی اس کس

موادوروشها
ــی )Cross Sectional(، از 9  ــوع مقطع ــی از ن در بررس
ــی  ــین ایران ــر شهرنش ــردان غیرزرگ ــی م ــع من ــه مای نمون
ــزان  ــری می ــوق، اندازه گی ــده ف ــریح ش ــک روش تش باکم

ــد و  ــری ش ــی اندازه گی ــع من ــم مای ــد حج ــا در واح ط
همچنیــن آنالیــز اطاعــات پرسشــنامه هایی کــه بــه روش 
مقطعی-توصیفــی از 78 نفــر مــردان زرگــر واقــع در خیابان 
ــای  ــا و کارگاه ه ــه در مغازه ه ــران ک ــد ته ــان زن ــم خ کری
تولیــد زینــت آالت ســاخته شــده از طــا مشــغول بــه کار 
ــه  ــق مراجع ــنامه ها از طری ــد. پرسش ــت آم ــد به دس بودن
ــه واحدهــای طافروشــی و کارگاه هــای آن هــا  حضــوری ب
و پــس از جلــب رضایــت شــفاهی جمــع آوری گردیــد. در 
ــاز  ــا آغ ــودن و ی ــرد ب ــر مج ــنامه ها دو پارامت ــن پرسش ای
زندگــی مشــترک زناشــویی کمتــر از ســه ســال به عنــوان 
معیــار خــروج از نمونه هــا در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه 
ــی از  ــت. یک ــده اس ــر گردی ــه ذک ــن مقال ــج آن در ای نتای
ــرای اســتخراج و اندازه گیــری طــا در  بهتریــن شــیوه ها ب
 1973 Perkin-Elmer مایعــات زیســتی بــدن انســان، روش
ــا در  ــری ط ــرای اندازه گی ــدا ب ــن روش ابت ــد. ای می باش
ســرم خــون بــه کار گرفتــه شــد؛ امــا بــه نمونه هــای شــیر 
ــه  ــط یافت ــز بس ــزاق نی ــی )Semen(، ادرار و ب ــع من و مای

ــت )12،13(. اس
طایــی کــه در بــدن موجــودات زنــده یافــت می شــود، 
پروتئین هــای  بــه  یافتــه  اتصــال  به صــورت  اغلــب 
ســولفوردار اســت و فقــط بخــش کوچکــی حــدود 3 
ــودات  ــدن موج ــورت آزاد در ب ــد به ص ــا 5 درص ــد ت درص
ــا  ــور ط ــک روش مذک ــا کم ــردد. ب ــت می گ ــده یاف زن
ــل  ــال متی ــک ح ــا کم ــدا و ب ــولفوردار ج ــن س از پروتئی
در  کلوئیــدی  به صــورت   )MIBK( کیتــون  ایزوبوتیــل 
ــا 96  ــده آل ت ــرایط ای ــن روش در ش ــد. در ای ــد آم خواه
درصــد از طــای موجــود در مایعــات زیســتی بــدن موجود 
زنــده اســتخراج می گــردد. البتــه می تــوان از حــال هــای 
ــل  ــا آلکی ــن و ی ــل( و تولوئ ــن )گزیل ــون زایل ــر همچ دیگ
ــزان  ــا می ــت؛ ام ــره جس ــتا به ــن راس ــز در ای ــولفید نی س
ــر  ــابه نظی ــای مش ــتفاده از حال ه ــا اس ــا ب ــتخراج ط اس

ــد )14(. ــش می یاب ــد کاه ــا 75 درص ــن ت زایل
ایــن میــزان طــای اســتخراج شــده از مایعــات 
زیســتی بــدن موجــودات زنــده از جملــه انســان در 
 Part( حــد بســیار انــدک یــک قســمت در میلیــارد
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تأثیرات زیستی مصارف زینتی طال بر...

Per Billion- PPB( اســت کــه بــا کمــک دســتگاه 

ــه  ــدون شــعله میل ــوس الکتریکــی ب جــذب هســته ای ق
ــد.  ــری می باش ــل اندازه گی ــت 10-9 قاب ــا دق ــی ب کربن
در ایــن حالــت می بایســت دســتگاه اندازه گیــری را 
ــی  ــاده آل ــع م ــرای دف ــوده و ب ــر نم ــال، صف ــرای ح ب
ســوخته حاصــل از حــال بــر روی میلــه کربنــی از 
ــه  ــا توجــه ب ــود. ب ــص اســتفاده نم ــان گاز ازت خال جری
ــده  ــع تولیدکنن ــوص گاز ازت صنای ــر خل ــه حداکث اینک
ــه  ــه تعویــض میل ــاز ب ــران96 درصــد اســت، نی آن در ای
ــل  ــد فاص ــی در ح ــوس الکتریک ــده ق ــی پدیدآورن کربن
ــت  ــن حال ــد. در ای ــه می باش ــر 10 نمون ــری ه اندازه گی
بــرای دقــت در اندازه گیــری میــزان طــا در نمونه هــای 
ــق  ــا تزری ــه ب ــق دو نمون ــل تزری ــد فاص ــی در ح بافت
اندازه گیــری، ضمــن  آب بــدون یــون بــه دســتگاه 
ــای  ــی لوله ه ــق، از خوردگ ــیر تزری ــودن مس ــز نم تمی

ــد. ــد ش ــری خواه ــز جلوگی ــتگاه نی ــتیکی دس پاس
از مــواد شــیمیایی الزم بــرای اســتخراج طــا از 
مایعــات زیســتی بــدن انســان، می تــوان از محلــول اســید 
کلریدریــک شــش مــوالر )Merck Industry(، آب بــدون 
ــات  ــون )Irlab Deionized Water- 5Ώ/ cm2(، پرمنگن ی
پتاســیم اشــباع)Kmno4()Merck Industry(، اســپری 
Silicone Antifoam Spray-( کــف  ضــد  ســیلیکون 

 ،)Merck Industry( ــون ــل کیت ــل ایزوبوتی SAA(، متی

اســید پرکلریــک )Hcho4()Merck Industry(، اســید 
کلرواوریــک )HAuCl4( )Merck Industry( جهــت تهیــه 
محلول هــای اســتاندارد بــا اســتفاده از طــای سوئیســی 
24 عیــار )درصــد خلــوص طــا در بســته های یــک 
ــت(،  ــد اس ــادل 49 درص ــک مع ــید کلرواوری ــی اس گرم
ــص  ــک خال ــید نیتری ــار، اس ــی 24 عی ــای سوئیس ط
ــره  ــش تی ــای آزمای )HNO3( )Merck Industry(، لوله ه
ــده در  ــتخراج ش ــه اس ــای نمون ــرا محلول ه ــگ )زی رن
MIBK نبایــد در معــرض نــور قــرار گیرنــد( را نــام بــرد. 

ــداری  ــی مق ــه کربن ــطح میل ــور گاز ازت از س ــن عب حی
ــد  ــه نبای ــردد ک ــد می گ ــمی )CN( تولی ــیانید س گاز س

ــود. ــوای تنفســی انســان ش وارد ه

مراحل استخراج طال از مایعات زیستی بدن انسان 
 Kmno4 ســرم خــون، شــیر، ادرار، بــزاق و مایــع منــی -
 saturatedمحلــول غلیــظ قهــوه ای رنــگ HCl حــل 

شــدن
- رســوب قهــوه ای رنــگ در حــرارت 50 درجــه ســانتیگراد 
ــش  ــه آزمای ــکان دادن لول ــول )ت ــدن محل ــگ ش ــا بی رن ت

ضــروری اســت(
ــا افزایــش تدریجــی  ــی رنــگ شــدن کامــل محلــول ب - ب

ــا 100 درجــه ســانتیگراد حــرارت ت
ــول  ــه محل ــون ب ــل کیت ــل ایزوبوتی ــردن متی ــه ک - اضاف

بی رنــگ پــس از ســرد کــردن محلــول
- تــکان دادن شــدید محلــول تــا تغییــر محلــول بی رنــگ 

بــه یــک امولســیون شــیری رنــگ
- ســانتریفوژ در دور rpm 2500 تــا پیدایــش محلولــی 
بــا دو فــاز و جداســازی محلــول فوقانــی بــا کمــک 

ــت میکروپیپ
ــول جداشــده  ــزان طــای موجــود در محل ســپس می
در طــول مــوج 242/8 نانومتــر کــه طــول مــوج الزم بــرای 
ــا  ــت ب ــدی اس ــای کلوئی ــا در محلول ه ــری ط اندازه گی

ــد. ــری گردی ــتگاه FCRAA اندازه گی ــک دس کم
انجــام آنالیــز و اندازه گیــری در ســازمان انــرژی 
ــمالی  ــر ش ــان کارگ ــران، خیاب ــع در ته ــران واق ــی ای اتم
 Atomic Absorption Model صــورت گرفــت و همچنیــن
 63, Varian Techtron A.A.5, Flam less Carbon

ــتاندارد  ــای اس ــاخت محلول ه ــل س rod- Australia مح

ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت ایــران، بخــش 
ــود. ــیمی ب ش

FCRAAحساسیت دستگاه
بــرای محلــول اســتاندارد طــا حــاوی 0/25 میکروگرم 
بــر میلی لیتــر جــذب معــادل یــک درصــد و بــرای محلــول 
ــادل  ــذب مع ــر ج ــر میلی لیت ــرم ب ــوی 15 میکروگ محت
ــتانداردهای  ــه اس ــه ب ــا توج ــد. ب ــت آم ــد به دس 26 درص
توصیف شــده، دامنــه خطــی اندازه گیــری غلظــت طــا تــا  

ــود. ــر خواهــد ب ــر میلی لیت µg/ml 20 20 میکروگــرم ب
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مجید ملک زاده شفارودی و همکار

آنالیزهای آماری
 )T- test( جهــت آنالیــز آمــاری از آزمــون تــی مســتقل
 Prism در فضــای نرم افــزاری )Chi-Square( و خــی دو

ــد. 2003 اســتفاده گردی

یافتهها
ــی  ــع من ــم مای ــد حج ــود در واح ــالی موج ــزان ط می

ــهری ــردان ش م
به منظــور دقــت در عملکــرد غلظت هــای متفــاوت 
طــای موجــود در مایــع منــی مــردان بــارور و غیــر بــارور 
غیرزرگــر در ارتبــاط بــا اســپرم ها، عــاوه بــر تعــداد 
کل اســپرم های موجــود در مایــع منــی، بــه تفکیــک 
تحــرک  بــا  اســپرم های  نظیــر: درصــد  پارامترهایــی 
ــرک  ــپرم های غیرمتح ــد اس ــه درص ــی )Motile(، ب طبیع
بســیار  اســپرم های  درصــد  کنــار  در   )Non-motile(
فعــال )Active Motility Sperm( و درصــد اســپرم های 
بــا فعالیــت متوســط )Moderate Motility Sperm( مــورد 
توجــه قــرار گرفــت. نتایــج تحلیــل آمــاری دســته ای از این 

ــت. ــده اس ــش در آم ــه نمای ــودار 1 ب ــات، در نم اطاع

ــد  ــال در واح ــزان ط ــری می ــل از اندازه گی ــج حاص نتای
حجــم مایــع منــی مــردان غیرزرگــر شــهری

ــی  ــع من ــم مای ــد حج ــا در واح ــزان ط ــط می متوس
در   )PPb( نانوگــرم   92/2 معــادل  غیرزرگــر  مــردان 

اســت. میلی لیتــر 
در میــان مــردان بــا قــدرت بــاروری غیرزرگــر شــهری، 
ــا تحــرک  ــا درصــد اســپرم های ب تغییــرات میــزان طــا ب
ــادار و  ــه معن ــی رابط ــع من ــم مای ــد حج ــی در واح طبیع
ــزان طــا  ــش می ــا افزای ــه ب ــا ک ــن معن منطقــی دارد؛ بدی
در واحــد حجــم مایــع منــی مــردان بــارور شــهری ایرانــی، 
به تدریــج درصــد اســپرم های بــا تحــرک طبیعــی تــا 
ــه و  ــش یافت ــر افزای ــرم در میلی لیت ــدوده 105 نانوگ مح
پــس از ایــن غلظــت بــا وجــود بــاال بــودن تعــداد اســپرم ها 
در واحــد حجــم مایــع منــی، درصــد اســپرم های بــا تحرک 
طبیعــی بــه طــرز معنــاداری کاهــش یافتــه و بــر درصــد 

اســپرم های غیرمتحــرک کــه قــادر بــه ردیابــی و بــاروری 
ــور  ــز به ط ــند، نی ــکیل اوول نمی باش ــاده و تش ــیت م اووس
معنــادار و چشــمگیری افــزوده گردیــده و تــا 50 درصد کل 
اســپرم های تحــت شــمارش افرایــش یافتــه و همزمــان در 
محــدوده 105-95 نانوگــرم در میلی لیتــر از غلظــت طــای 
ــی، درصــد اســپرم های غیرمتحــرک  ــع من موجــود در مای
بیشــترین کاهــش را بــه نســبت درصــد، از خود نشــان داده 

.)P>0/0019( ــد ــش می یاب ــل کاه ــه حداق و ب
از ســوی دیگــر بــا کاهــش و یــا افزایــش میــزان طــای 
موجــود در مایــع منــی انســان خــارج از محــدوده 95-105 
ــرک  ــپرم های متح ــد اس ــر، از درص ــرم در میلی لیت نانوگ
ــپرم های  ــد اس ــا درص ــه ب ــط در مقایس ــت متوس ــا فعالی ب

.)P>0/0017( ــته می شــود ــز کاس غیرمتحــرک نی
در افــراد آزواســپرمیا )فاقــد قــدرت تولیــد اســپرم( نیز، 
حــدود تغییــرات میــزان طــا در مایــع منی بــا افــراد دارای 
قــدرت بــاروری مطابقــت داشــت )بــر روی نمــودار نشــان 

داده نشــده اســت(.

نتایج حاصل از پرسشنامه در رابطه با مردان زرگر شهری
میانگیــن ســنی زرگــران تهرانــی از جمعیــت 78 
نفــری مــورد مطالعــه در تحقیــق حاضــر، 38/9 ســال بــود. 
ــد  ــد و 71/7 درص ــد فرزن ــد فاق ــان 28/3 درص ــن می از ای
ــج ســال  ــه در پن ــی ک ــداد زرگران ــد. تع ــد بودن دارای فرزن
ــه 70/6 درصــد  ــد ب ــد بودن ــد فرزن ــس از ازدواج، فاق اول پ

نمــودار 1: ارتبــاط میــان میــزان طــای موجــود در واحــد حجــم مایــع 
منــی مــردان ایرانــی شــهری بــا درصــد اســپرم های متحــرک طبیعــی 
و بــا تحــرک متوســط در مقایســه بــا درصــد اســپرم های غیرمتحــرک
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تأثیرات زیستی مصارف زینتی طال بر...

ــید. ــد می رس درص
ــران  ــت زرگ ــر( از جمعی ــد )42 نف ــش از 50 درص بی
ــد،  ــتر، گردنبن ــب انگش ــا در قال ــورآالت ط ــران از زی ته

ــد. ــتفاده می کردن ــا اس ــاعت ط ــتبند و س دس

بحث
تشریح بافت شناسی

بایــد دانســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه قــدرت تحــرک 
اســپرم ها در ســاختار بافتــی اپیدیدیــم و در طــول مــدت 
 Capacitation 46 روز اقامــت مــداوم در قالــب فرآینــد
ــع ترشــح طــای موجــود  ــردد، منب ــان اعطــا می گ ــه آن ب
در مایــع منــی، اپیتلیــوم منشــوری ســاده بلنــد تــا مطبــق 
اپیدیدیــم  استرئوســلیا در  بــه  کاذب مژکــدار مجهــز 
ــود  ــه وج ــوان ب ــب می ت ــن ترتی ــن بدی ــد؛ بنابرای می باش
پمپ هــای ویــژه خــروج طــا از طریــق سیســتم تناســلی 
ــر  ــلی مذک ــتگاه تناس ــم دس ــی اپیدیدی ــه اپیتلیال در ناحی
ــکی  ــی پزش ــون بافت شناس ــق مت ــر طب ــرد. ب ــی ب ــز پ نی
غــده پروســتات و غــدد وزیکــول ســمینال عمــا در 
ــته  ــپرم ها نفشــی نداش ــه اس ــدرت تحــرک ب بخشــیدن ق
ــی  ــردن ویتامین های ــه ک ــه اضاف ــط ب ــا فق ــش آن ه و نق
ــوز از ســوی  ــراه فروکت ــن C و B12 به هم همچــون ویتامی
ــی همچــون اســپرمین و  وزیکــول ســمینال و پروتئین های
اســپرمیدن به همــراه فســفاتازها از ســوی غــده پروســتات 
جهــت ایجــاد قــدرت بقــای طوالنی تــر و تغذیه در دســتگاه 
ــن  ــه مهم تری ــد. از جمل ــدود می باش ــث مح ــلی مؤن تناس
دالیلــی کــه ترشــح طــا را در اپیدیدیــم اثبــات می نمایــد 
ایــن اســت کــه اســپرم ها تنهــا در هنگام خــروج از دســتگاه 
ــراه  ــور به هم ــده مذک ــحات دو غ ــا ترش ــر ب ــلی مذک تناس
ــد.  ــر مواجــه می گردن ــه کوپ ــرال موســوم ب غــدد بولبواورت
حــال آنکــه فرآینــد ظرفیت پذیــری در طوالنی مــدت و در 
ــا در  ــر ط ــح عنص ــدد. ترش ــوع می پیون ــم به وق اپیدیدی
ــت  ــدود 46 روز اقام ــدت ح ــول م ــم در ط ــول اپیدیدی ط
اســپرم ها در ایــن بخــش از دســتگاه تناســلی مذکــر، 
ــپرم ها  ــرک اس ــدرت تح ــر ق ــود ب ــمی خ ــر س ــاال اث احتم
ــاژک  ــکلتی ت ــاختار میکرواس ــم س ــر روی نظ ــر ب ــا اث را ب

ــد؛  ــا جســم قاعــده ای کنترل کننــده آن اعمــال می نمای وی
ــه ای کــه افزایــش غلظــت عنصــر طــا از محــدوده  به گون
ــر، ســبب شــیب تنــد کاهشــی  102 نانوگــرم در میلی لیت
در تعــداد اســپرم های متحــرک طبیعــی موجــود در 
مایــع منــی خواهــد گردیــد. از ســوی دیگــر، عــدم وجــود 
ــلول  ــژک در س ــا م ــاژک و ی ــکلتی ت ــرو اس ــاختار میک س
ــاح(  ــس از لق ــا اوول پ ــیت دو و ی ــث )اووس ــی مؤن جنس
ــت  ــش غلظ ــلول را از افزای ــن س ــری ای ــکان تأثیرپذی ام
عنصــر طــا در مایعــات زیســتی مترشــحه از بــدن جنــس 
مؤنــث و از جملــه ترشــحات ســلول های منفــرد ترشــحی 
در طــول لوله هــای رحمــی )اویداکــت( و همچنیــن غــدد 
لولــه ای ســاده اندومتــری رحــم کاهــش داده و تأثیــر 
قابــل ماحظــه ای در قــدرت بــاروری جنــس مؤنــث ایجــاد 

ــد. می کن
مهم تریــن راه هــای ورود طــا بــه بــدن مــردان 
ــل  ــه شــرح ذی ــوان به ترتیــب ب ــی را می ت شهرنشــین ایران

نمــود: طبقه بنــدی 
در  از حــل شــدن طــا  ناشــی  پوســتی  جــذب 
ــرق  ــد ع ــدد مول ــحات غ ــل از ترش ــرق حاص ــول ع محل
ــای  ــتن یون ه ــا داش ــیمایی آن ب ــب ش ــه ترکی ــدن ک ب
ــبیه  ــیار ش ــر بس ــون کل ــار ی ــت در کن ــرات و نیتری نیت
ــول  ــزاب ســلطانی اســت. در صنعــت محل ــول تی ــه محل ب
ــرای حــل کــردن و اســتخراج طــا از  ــزاب ســلطانی، ب تی
ــع  ــل از مجتم ــاب حاص ــر: پس ــی نظی ــاب های صنعت پس
مــس سرچشــمه کرمــان، کارخانجــات صنایــع الکترونیکــی 
و یــا کارخانجــات بازیافــت فلــزات ســنگین صنعتــی بــه کار 
ــا،  ــا ط ــدت ب ــاس درازم ــتی در تم ــذب پوس ــی رود. ج م
بیشــترین ســهم را در بــاال بــردن میــزان طــای موجــود در 
مایــع منــی دارد. ایــن پدیــده در رابطــه بــا مــردان زرگــر و 
مردانــی کــه از زیــورآالت ســاخته شــده از طــا به صــورت 
گردنبندهــای مختلــف، دســتبند و یــا حتــی حلقــه ازدواج 
ــز صــادق  ــراد می باشــد نی ــن اف ــه انگشــتر ای ــدام ب کــه م

اســت.
جــذب بخــارات طــای حاصــل از ذوب و قالب گیــری 
طــا در کارگاه هــای طــا ســازی، از طریــق تنفــس و جذب 
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مجید ملک زاده شفارودی و همکار

ــش ســطح  ــری در افزای ــش مؤث ــد نق ــز می توان ــوی نی ری
طــای خــون و مایــع منــی به دنبــال داشــته باشــد.

ورود خرده هــا و ریزگردهــای طــا حاصــل از پــردازش 
ــه دســتگاه  ســطوح جواهــرآالت ســاخته شــده از طــا ب
ــا  ــز ب ــر نی ــردان غیرزرگ ــده در م ــن پدی ــه ای ــوارش ک گ
ــاد آوری  ــه ی ــت. الزم ب ــر اس ــری امکان پذی ــدت کمت ش
ــدود 2/5  ــدک و ح ــیار ان ــای بس ــختی ط ــه س ــت ک اس
ــوار  ــوب چکش خ ــیار خ ــز بس ــن فل ــن ای ــت،  بنابرای اس
بــوده؛ به گونــه ای کــه می تــوان از آن ورقه هــا و نوردهــای 
ــازک تهیــه نمــود کــه امــکان جداشــدن و ورود  بســیار ن
بخشــی از طــای ســطوح زیــورآالت را بــه رژیــم غذایــی 

فــرد را بــه هنــگام آشــپزی نیــز فراهــم می نمایــد.
ــا روکــش طــا ســبب ورود  اســتفاده از دندان هــای ب
ــه محیــط  ــا توجــه ب ــه دســتگاه گــوارش ب ایــن عنصــر ب
ــان جمعیــت  ــرد می شــود کــه در می شــیمیایی دهــان ف

ــول نیســت. ــن مســلمانان غیرمعم ــان و همچنی یهودی
در تحقیــق حســینی ارزفونــی و دانــش نیــز، افزایــش 
جمعیــت طاســازان  در  نابــاروری  فراوانــی  معنــادار 
مازنــدران )70 درصــد(، در مقایســه بــا متوســط آمارهــای 
کشــوری تأییــد شــده اســت. در آن تحقیــق میــان 
اســتفاده از زیــورآالت طــا و داشــتن فرزنــد، رابطــه 
ــد در  ــک درص ــای ی ــال خط ــا احتم ــادار ب ــوس معن معک
شهرســتان های واقــع در مرکــز اســتان مازنــدران نمایــان 
ــاری  ــای آم ــا یافته ه ــه ب ــد )P=0/0017( )15( ک گردی
آنالیــز مایــع منــی مــردان غیرزرگــر در ایــن مقالــه 
همســو اســت. افزایــش میــزان طــا در مایــع منــی 
همزمــان بــا کاهــش ســطح ســرمی خــون مــردان زرگــر، 
ــاروری را  ــی بیشــتر از متوســط جمعیتــی ناب علــت فراوان
ــده  ــد )16،17(. پدی ــخص می نمای ــر مش ــردان زرگ در م
افزایــش میــزان نابــاروری و عوامــل کلینیکــی آن توســط 
ــه کشــمیر هندوســتان  ــت ناحی آزرکار در بررســی جمعی
ــت  ــده اس ــزارش گردی ــد گ ــزان 16/7 درص ــه می ــز ب نی
)15(. همچنیــن بیگــی و همــکاران در پژوهشــی بــه 
ــه  ــت ب ــا عنای ــتان ب ــه کردس ــاروری در منطق ــیوع ناب ش

ــت )18(. ــه اس ــف پرداخت ــل مختل عوام

بــا آگاهــی از مــکان اســتقرار عنصــر طــا در جــدول 
ــرات  ــه اث ــوان ب ــف( می ت ــی عناصــر )جــدول مندلی تناوب
ــری  ــه س ــه از س ــاب ک ــز کمی ــن فل ــی ای ــمی احتمال س
تولــد و مــرگ ســتارگان بــزرگ بــه کــره زمیــن در 
ــه ارث رســیده اســت، بیشــتر تأمــل  منظومــه شمســی ب
نمود.ایــن عنصــر در ردیــف عناصــر فلــزی ســنگین 
ــه  ــر س ــرار دارد. ه ــوه و ســرب ق ــره، جی ــون نق همچ
ــزوم  ــد و ل ــدیدی دارن ــتی ش ــذب پوس ــر ج ــن عناص ای
محافظــت از پوســت در تمــاس مســتقیم بــا ایــن فلــزات 
ــع علمــی مختلــف ماننــد: مقــاالت علمــی  بارهــا در مناب
پزشــکی و کتــب شــیمی، بیوشــیمی و بهداشــتی تذکــر 
داده شــده اســت. در متــون منابــع علمــی، نکتــه شــاخص 
ــر روی  ــزات ســنگین به خصــوص ب ــن فل ــر ســمی ای تأثی
سیســتم عصبــی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. بدیــن 
ــزات ســنگین مــورد ذکــر به طــور عمــده  ترتیــب کــه فل
ــه  ــع یافت ــا تجم ــژه نرون ه ــی به وی ــلول های عصب در س
ــرون  ــازی ن ــدرت پروتئین س ــدید ق ــش ش ــن کاه و ضم
ــدت  ــه کوتاه م ــدید در حافظ ــال ش ــه اخت ــر ب ــه منج ک
و بلندمــدت فــرد مســموم می گــردد، به تدریــج فلــج 
حرکتــی پیش رونــده ای را در فــرد ظاهــر می نماینــد. 
ــوه  ــزات ســنگین به خصــوص جی ــن فل ــا ای مســمومیت ب
ــه صدمــات عصبــی  ــه منجــر ب و ســرب در مــادران حامل
جبــران ناپذیــری در جنیــن در حــال تکامــل ایــن مــادران 
ــدرت  ــا کاهــش ق ــن آن ه ــده اســت کــه ســاده تری گردی
ضریــب هوشــی تــا فلــج یــک طرفــه و یــا کامــل حرکتــی 
اســت )19(. بــر خــاف مؤلــف ارزفونــی کــه معتقــد اســت 
جــذب پوســتی طــا در مقایســه بــا تنفــس بخــارات طــا 
ــدارد  ــاروری ن ــر روی ب ــری ب ــز اســت و تأثی ــیار ناچی بس
)15( خــواص شــیمیایی طــا در قابلیــت حــل شــدن آن 
در محلــول عــرق انســانی و تأثیــر بــاال رفتــن میــزان طــا 
ــل  ــپرم ها دو عام ــش تحــرک اس ــر کاه ــی ب ــع من در مای
ــوده و  ــط ب ــر مرتب ــه یکدیگ ــراً ب ــه ظاه ــم هســتند ک مه
ــه  ــا توج ــرد. ب ــذر ک ــار آن گ ــادگی از کن ــوان به س نمی ت
ــه حاضــر  ــات مقال ــه و اطاع ــه مســتندات انتشــار یافت ب
می تــوان اظهــار نمــود کــه ارتبــاط میــان کاهــش درصــد 
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تأثیرات زیستی مصارف زینتی طال بر...

تحــرک اســپرم ها بــا افزایــش میــزان ایــن عنصــر در مایــع 
ــادار  ــش معن ــر کاه ــی ب ــای مبن ــراه یافته ه ــی به هم من
نــرخ زاد و ولــد در میــان جمعیــت طاســازان و زرگــران 
ــر  ــاهدی ب ــن اســت ش ــدران، ممک ــران و مازن ــتان ته اس
احادیــث پیامبــر اکــرم و امامــان معصــوم شــیعه در رابطــه 
بــا منــع اســتفاده از زیــورآالت طــا بــرای مــردان باشــد. 
در ایــن میــان مهم تریــن روش هــای محتمــل ورود عنصــر 
ــردان شــامل جــذب پوســتی ناشــی از  ــدن م ــه ب طــا ب
تمــاس بــا زیــورآالت طــا، ورود بــه دســتگاه گوارشــی از 
ــا روکــش طــا و همچنیــن تنفــس  طریــق دندان هــای ب
بخــارات طــای ذوب شــده در صــورت اشــتغال بــه کار در 

ــت و ذوب طــا اســت. ــای بازیاف کارگاه ه

مالیحمایت
حمایت مالی ندارد.

مالحظاتاخالقی
ــاظ  ــات لح ــام مطالع ــی در انج ــن اخاق ــه موازی کلی

ــده اســت. ش

تضادمنافع
تضاد منافعی وجود ندارد.

تشکروقدردانی
 نویســندگان ایــن مقالــه از کلیــه مســئوالن و همکاران 
واحــد تحقیقات آزمایشــگاهی ســازمان انرژی اتمــی ایران- 
ــه  ــکاری صمیمان ــر شــمالی(  به واســطه هم ــران )کارگ ته
ــاد  ــای صی ــاب آق ــاعدت جن ــن از مس ــان و همچنی ایش
ــع در  ــواد واق ــات م ــه تحقیق ــناس موسس ــان، کارش بغوزی
کــرج و جنــاب آقــای ژرژ میناســیان کارشــناس آزمایشــگاه 
آنالیــز ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت ایــران جهــت 
ــار  ــای 24 عی ــا و ط ــک ط ــپ کاتدی ــم آوردن الم فراه

اســتاندار سوئیســی کمــال تشــکر را اعــام می نماینــد.

پیشنهادات
ــاری  ــای آم ــت ه ــتر در جمعی ــات بیش ــام آزمایش انج
پیشــنهاد  کشــور  اســتانهای  ســایر  در  تــر  وســیع 

گــردد. می 
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