
تأثيرات زيست محيطي نمک

  

نمك به عنوان يك عامل احتمالي فشار خون شناخته شده است؛ لذا ميبايست در مصرف نمك احتياط
كرد. با ديد مثبت، نمك يددار براي مقابله با كمبود يد در انسانها مصرف ميشود. كمبود يد در خاك در
مناطق محلي سبب بروز اختلالاتي در سلامتي انسان ميشود كه از گواتر تا نارسايي ذهني و عقلي را

شامل ميشود. كمبود يد علاوه بر اين باعث كاهش توليد مثل ماكيان، گوسفند، بز و گاو شده و همچنين
ميزان گوشت، شير و پشم آنها را كاهش ميدهد. اين اثرات را با اضافه كردن يد به جيرة غذايي ميتوان

:بيماري هاي ناشي از قرار گيري در معرض هاليت       برطرف كرد.

  

مصرف بيش از حد نمک ممکن است منجر به گرفتن آب از بافت ها به ويژه بافت هاي مغزي شود که
اين عمل به مناسبت افزايش غلظت آب ميان بافتي و اختلاف فشار اسمزي بين سلول ها و آب ميان

 .بافتي صورت مي گيرد

  

مصرف بيش از حد نمك و نگرانيهاي ناشي از خطرات آن در سلامت انسان شار خون بالا اغلب
محصولات غذايي حاوي بين 1 تا 3 درصد نمك است. نمك به غذاي نوزادان اضافه نميشود زيرا طبق
گفته محققان افزايش سديم در رژيم غذايي باعث ايجاد فشار خون بالا و در نتيجه بيماري فشارخون
ميشود و در نتيجه اين بيماري، انسداد شرائين، مشكلات قلبي، سكته قلبي، بينظمي، آشفتگي در

 .بينايي چشم و كليه بوجود ميآيد
به گفته محققان، مصرف زياد نمك به مدت طولاني، براي سلامتي زيان آور خواهد بود. تحقيق در سال
1995 بر روي گروهي از شانپانزهها درگابن صورت گرفته است. به رژيم غذايي سديم كم - پتاسيم بالا
نيمي از اين گروه نمك اضافه شده بود و ميزان افزايش قابل ملاحظهاي در فشار خون آنها تجربه شد.

 .معمول آنها در مدت شش ماه فشار خون شانپانزهها به ميزان نرمال رسيددرنتيجه بازگشت به رژيم 
اغلب توليدكنندگان براين باورند كه كاهش نمك در غذاها به حد تعادل رسيده و ديگر نبايد به كمتر از اين

مقدار برسد. نمك نقش مهمي در توليد غذا دارد
. 

همچنين در بعضي از غذاها وجود حداقل ميزان نمك ضروري است. عليرغم اين حقيقت كه سطح نمك
مصرف شده در هر تن محصول كمتر شده با وجود اين مصرف نمك در جهان بيشتر شده است و اين به

علت افزايش توليد و مصرف نمك در محصولات غذايي آماده است
.
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