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 LCDآلودگی ناشی از 

 پیدا ها LCD از را سمی شیمیایی مواد خانگی غبار و گرد های نمونه از نیمی تقریباً

 کنند می

 رایانه نمایشگرهای و تلویزیون ، هوشمند های گوشی در معموالً که شیمیایی مواد

 که خانگی غبار و گرد از نمونه ها ده از نیمی تقریباً ، گرفت می قرار استفاده مورد ای

 (USask) ساسکاچوان دانشگاه رهبری به شناسی سم متخصصان از تیمی توسط

 .دارد وجود و بوده سمی بسیار ، شده آوری جمع

 

 جان ، USask زیست محیط سمیولوژیست سرپرستی به ، المللی بین تحقیقاتی تیم

 ساختمان های بلوک - مایع کریستال مونومرهای درباره هشدار زنگ ، گیسی

 و - خورشیدی های پانل تا گرفته تخت صفحه های تلویزیون از را چیز همه شیمیایی

به صدا درآورده ، کنند می ایجاد زیست محیط و انسان برای آنها که ای بالقوه تهدید

 .است

 و ساخت حین در و زمان هر در توانند می و هستند مایع نیمه شیمیایی مواد این

 که دانیم می اکنون. شوند می تبخیر سوختن هنگام در و شوند محیط وارد بازیافت

 این که دانیم نمی هنوز ما. شوند می آزاد در هنگام استفاده نیز شیمیایی مواد این

 مواد این و هستند دید معرض در مردم که دانیم می اما ، است مشکل یک

  .کنند ایجاد جانبی عوارض توانند می شیمیایی

www.drjadid.comwww.drjadid.com



 USask  در زیست محیط شناسی سم در کانادا تحقیقات رئیس ، گیس جان

 علوم ملی آکادمی مقاالت مجموعه در دسامبر 9 در که اول نوع از مقاله یک در

 کریستالی مونومر 362 از جامع لیستی Giesy تحقیقاتی تیم ، است شده منتشر

از نظر و آوری جمع اند شده آوری جمع مختلف صنعت 10 از که را متداول مایع

 . کردند تحلیل و تجزیه بالقوه سمیت

 های گوشی مدل شش در معموالً که را مونومرهایی سمیت همچنین تیم این

 .کردند آزمایش ، شوند می استفاده هوشمند

 طور به هوشمند های تلفن از شده جدا اختصاصی مونومرهای که دریافتند محققان

 ، آزمایشگاهی آزمایشگاه در. هستند خطرناک زیست محیط و حیوانات برای بالقوه

 مواد هضم در حیوانات توانایی مهار برای شده شناخته خواص حاوی شیمیایی مواد

 دیوکسین مشابه - تیروئید و صفرا کیسه صحیح عملکرد کردن مختل و مغذی

 و انسان در سمی اثرات عنوان به که هستند شعله های بازدارنده و  dioxinsها

 . شوند می شناخته وحش حیات

 

 گرد ، هستند مشترک چقدر مشترک محیط در مونومرها این اینکه درک برای محققان

 آزمایش است شده آوری جمع چین در مختلف ساختمان هفت از که را غبارهایی و

 اقامتگاه ، هتل ، آموزش ساختمان ، دانشجویی خوابگاه ، ناهارخوری یک - کردند

 آزمایش نمونه 53 از نیمی تقریباً. الکترونیک تعمیر مرکز و آزمایشگاه ، شخصی

 .بودند مثبت مایع کریستال مونومرهای برای شده

 در یا آنها. بودند شیمیایی خواص لحاظ از آزمایش مورد مونومرهای از درصد نود

 به یا و کنند می مقاومت محیط در تخریب برابر در ، شوند می جمع ها ارگانیسم
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 شیمیایی مواد چهارم یک تقریباً. شوندمی منتقل را جو در طوالنی های مسافت راحتی

 مونومرها این اینکه درک برای محققان را کننده نگران ویژگی سه هر آزمایش مورد

 ساختمان هفت از که را غبارهایی و گرد ، هستند مشترک چقدر مشترک محیط در

 خوابگاه ، ناهارخوری یک - کردند آزمایش است شده آوری جمع چین در مختلف

 تعمیر مرکز و آزمایشگاه ، شخصی اقامتگاه ، هتل ، آموزش ساختمان ، دانشجویی

 مایع کریستال مونومرهای برای شده آزمایش نمونه 53 از نیمی تقریباً. الکترونیک

 .بودند مثبت

 در یا آنها. بودند شیمیایی خواص لحاظ از آزمایش مورد مونومرهای از درصد نود

 به یا و کنند می مقاومت محیط در تخریب برابر در ، شوند می جمع ها ارگانیسم

 مواد چهارم یک تقریباً. کنند می منتقل را جو در طوالنی های مسافت راحتی

 .داشتند .داشتند کننده نگران ویژگی سه هر آزمایش مورد شیمیایی
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