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ه مخاطره آمیز اتی در ارتباط بامتنی که در دست دارید مجموعه اي از مطالب مهم و عملیجیوه به  ماد

نگرانی جهانی و ملی در ارتباط با مسئله  ،تهیه این مجموعه علّت .خصوص در بخش صنعت می باشد

ه با وجود خواص ص شده است که این مادمشخّ. جیوه و مخاطرات آن براي سالمت انسان می باشد

-می با این وجودو در صنایع مختلف از آن استفاده هاي گوناگون می شود اما  بسیار مفیدي که دارد

و همچنین  تواند عامل ناهنجاري هاي مختلفی به خصوص از نوع عصبی و برگشت ناپذیر در انسان

. اندازد ردر نتیجه زندگی انسان و جامعه انسانی را به خط بروز مشکالت زیست محیطی متعددي گردد و

در راستاي این موضوع ذا از آنجا که مسئله جیوه هم اکنون به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است ل

برگزار  راي ممنوعیت جیوهبژوئن  11تا  7برنامه زیست محیطی سازمان ملل نیز اولین جلسه اش را در 

این نشان دهنده اهمییت موضوع می  و می باشدهدف آن کنترل جیوه در سطح جهانی  کهاست  شده

در نتیجه منطقی است تا با برنامه اي  از آنجا که کشور ما نیز از جیوه به وفور استفاده می شود. باشد

چنین برنامه اي هم اکنون در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  اینک  .م آن را کنترل کردمنظّ

تهیه شده است و امید است با همکاري سازمانهاي مرتبط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

از آنجا که بخش عمده اي از این برنامه به . دداین مسئله مرتفع گر.. .همچنین سازمان محیط زیست و

خط کنترل جیوه در صنعت می پردازد و از طرفی اولین گام در شناسایی جیوه می باشد و این وظیفه در 

که باید با توجه به این راهنما در هنگام  بر عهده بازرسین محترم وزارت بهداشت می باشد ممقد

به نحوي با  که می تواند براي همه کسانیراهنما همچنین این  .دهند بازدیدها مسئله جیوه را مدنظر قرار

امیدواریم که این . ه اي را فراهم آوردلیدارند یا در پی کنترل آن هستند اطالعات مفید او جیوه سروکار

  .تالش سودمند واقع گردد

  

   

  

  

  

  

  پیش گفتار

رشد صنعت و تکنولوژي با وجود رفاهی که براي بشر پدید آورده است اما باعث شده است که مشکالت 

سهم مواد شیمیایی در این مشکالت بسیار قابل مالحظه است و یکی از این مواد . جدیدي را نیز ایجاد کند

  مهدي علی گل  

  عوامل شیمیایی مسئول

 مرکز سالمت محیط و کار            

  محمد جواد عصاري

عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه 

 دانشگاه علوم پزشکی همدان اي
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ه به این ماد. باشدمی  "جیوه"است فلز سمی نقش عمده اي در ایجاد این مشکالت داشته شیمیایی که 

هم اکنون استفاده از آن ... متعدد کاربردي وخواصی همچون چگالی باال، قابلیت ایجاد ترکیبات  علّت

در نتیجه تواند پدید آید، بسیار رواج دارد اما از آنجا که در اثر مواجهه با این ماده اثرات نامطلوبی می

ه در کشور عزیز ما از آنجا که این ماد. صورت پذیرد الزم است تا اقدامات کنترلی الزم نسبت به آن

ایران استفاده هاي فراوانی دارد در نتیجه براي کنترل این موضوع نیاز به برنامه ریزي جامعی وجود 

خوشبختانه این برنامه هم اکنون از طرف مرکز سالمت محیط و . دارد که بتواند این مسئله را حل کند

از اهداف مهم این برنامه شناسایی . و آموزش پزشکی تهیه دیده شده استکار وزارت بهداشت درمان 

براي نیل به این مقصود متن حاضر می تواند . کارگاهها و کارخانجاتی است که از جیوه استفاده می کنند

ال ص و فعدر نهایت امیدواریم با تالش همکاران، بازرسان و نیروهاي متخص. بسیار کمک کننده باشد

ر گردد و شاهد کنترل ت حرفه اي در معاونت هاي بهداشتی استان ها این امر هر چه سریعتر میسبهداش

  .هاي کاري باشیم و حذف خطرات جیوه از محیط
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عناصري با وزن اتمی (جیوه یک فلز سنگین 

 و وزن مخصوص بیش از 59/200تا  54/63

 )gr/cm314(گرم بر سانتی متر مکعب 14

می باشد که در طبیعت به صورت هاي فلز 

معدنی با و ترکیبات آلی و ) ºHg(عنصري 

(حاالت اکسایش یون مرکور 
+

Hg ( و یون

(مرکوریک 
+2

Hg (جیوه . توزیع شده است

اي سفید و براق،  فلزي بی بو، با رنگ نقره

رساناي الکتریسیته، نارساناي گرما و با 

سنگینی دو برابر آهن است که در طبیعت در 

فازهاى جامد، مایع و گاز وجود داشته، و در 

نام   .صورت مایع است دماى معمولى اتاق به

به معنی نقره آبگون  1هیدراژیروم یونانی جیوه

را   Hgاست، از این رو در علم شیمی، عالمت

، نام التین این فلز. اند براي آن در نظر گرفته

  باشد به معناي نقره چابک می 2آرژینتوم ویووم

از خطرناك ترین  جیوه. تولیدات جهانی جیوه از معادن آفریقا، چین، اسپانیا و قرقیزستان تامین می گردد

آالینده هاي زیست محیطی بوده که بسته به فرم شیمیایی، اثرات سمی شناخته شده اي براي انسان ایجاد 

این فلز در . د شده استبرآور 1980تن در سال  6000رها شدن جیوه به داخل اتمسفر، حدود . می کند

هاي اندازه  و ساخت لوازم و دستگاه%)  30(، الکتریکی، الکترونیکی و باتري سازي %) 30(صنایع شیمیایی 

ها، تهیه ملغمه، تولید سود سوزآور و کلر و  گیري، مصارف دارویی، ساخت دماسنج ها، انواع آفت کش

   . کاربرد دارد%)  40(کلینیک هاي دندان پزشکی 

  

  :آمده است )2005سال (وه در بخش هاي مختلفجدول زیر مصارف جهانی جی در

  

  تن 1550- 1150  کلرآلکالی و وینیل کلرید

  تن 1100 -800  معدنکاري د رمقیاس کوچک

  تن 600تا  300  باتري ها

  تن 300تا  240  کاربرد در دندانپزشکی

  تن 250تا  120  وسایل اندازه گیري و کنترل

  تن 250تا  100  الکترونیکی و الکتریکیوسایل 

                                                
1 Hydrargyrum 
2 Argeentum Vivum  
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  تن 150تا  100  در وسایل روشنایی

  تن 60تا  20  دیگر موارد

 

 

مهم ترین شکل جیوه، جیوة غیرآلی . و آلی) عنصري، معدنی(جیوه غیرآلی: جیوه به دو شکل کلی وجود دارد

بخارات جیوة عنصري سمی و . است که از طریق فرایندهاي طبیعی و به شکل بخار در هوا آزاد می شود

عالوه بر . را داردیا اکسیژن جیوه قابلیت ترکیب با سایر عناصر مثل کلرین، سولفور . تقریباً بدون بو هستند

  .آن جیوه در ترکیب با کربن ترکیبات آلی جیوه را تشکیل می دهد

براي ساخت گاز کلر و سود سوز آور و نیز در دما سنجهاي جیوه اي و پر کننده هاي  غیرآلیجیوه 

ضد آفتاب پوست و  از نمکهاي جیوه گاهی اوقات در تهیه کرمهاي .دندانپزشکی و نیز در باطریها کاربرد دارد

  .کرم هاي ضد عفونی کننده و پماد ها استفاده می شود

تماس افراد جامعه با جیوة غیرآلی از طریق مصرف ماهی و محصوالت دریایی، المپ هاي جیوه اي و آمالگام  

دندان، و در محیط هاي شغلی عمدتاً از طریق تنفس بخارات و فیوم هاي جیوه در معادن و کارخانجات و 

  . تفاده از دماسنج ها و فشارسنج هاي جیوه اي استاس

ترکیبات جیوه آلی یا به صورت آروماتیک اند مثل فنیل مرکوریک . جیوه آْلی به عنوان آفت کش کاربرد دارد

ترکیبات جیوه آلی . استات و فنیل مرکوریک بنزوات یا آلیفاتیک اند مثل فرم هاي اتیل ومتیل کلرید جیوه

بیماري مشهور میناماتا در ژاپن در اثر  ترکیبات جیوه آلی به وجود . اي مخاطی اندمحرك پوست و غشاه

به طور کلی مواجهه با جیوه می تواند از . در حالت هم وزن جیوه آلی ده برابر جیوه آلی سمی است. آمد

  .طی تولید یا استفاده  ایجاد گرددحمل آن در 

  

کلریدوینیلوکلرآلکالی

کوچکرمقیاسدمعدنکاري

هاباتري

دندانپزشکیدرکاربرد

کنترلوگیرياندازهوسایل

الکتریکیوالکترونیکیوسایل

روشناییوسایلدر

موارددیگر
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سنگ معدن جیوه بیش تر 

به صورت سولفور سرخ رنگ 

یا سینابار با  (HgS) جیوه

است %  86/2در جه خلوص 

 600 را تا حدود که آن

هاي  در کوره درجه سانتیگراد

دهند تا ار حرارت میدو

گوگرد آن با اکسیژن ترکیب 

شده و به صورت ان هیدرید 

سولفور از محیط خارج شود، 

آن گاه با سرد کردن بخار 

جیوه، فلز جیوه به دست می 

غلظت جیوه در اغلب . آید

، در کمربندهاي کوهزائی )به صورت رگه اى(کانسارهاى این عنصر . مى باشد ppb  60 - 10خاك ها بین 

در سنگ هاى آتشفشانى و نیز چشمه هاى آب گرم و بیش تر سنگ هاى آذرین به وفور وجود  بسیار جوان،

لذا نگاه داري جیوه در . شود این فلز به آسانی تبخیر شده و به یک گاز بی بو و بی رنگ تبدیل می. دارد

در . ی گرددظروف درباز، موجب غلظت قابل توجه آن در هواي محوطه هایی که به خوبی تهویه نمی شوند م

میان فلزات سنگین، جیوه پایین ترین نقطه جوش را دارا بوده و تنها فلزي است که در درجه حرارت اتاق به 

که از  از این نظر جیوه در میان همه فلزات داراي یک موقعیت ویژه است، به طوري. صورت مایع می باشد

شرائط محیطی و بدن به جیوه مرکوریک جیوه در . هاي بسیار دور این فلز را خوبی می شناختند زمان

+)2Hg (بخار جیوه در مقادیر جزئی قابل حل در آب است . تبدیل می شود)g/lµ 56  درCº25  .(  

  

  

  :مشخصات جیوه   

  

  80: عدد اتمی

  6/200: وزن اتمی

  5/13: چگالی

  درجه سانتیگراد 20 در Pa 26/0فشار بخار 

  غیرقابل حل در آب

  درجه سانتیگراد 357باالتر از : جوش ٔنقطه

  درجه سانتیگراد  - 39: انجماد ٔنقطه

  93/6: چگالی نسبی بخار نسبت به هوا

 )سنگ معدن جیوه (نمایی از سنگ سینابار 
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  ساختمان سولفید جیوه

پوسته زمین و اقیانوس بوجود آمده و به شکل بخار در اتمسفر منتشر در طبیعت از آزاد شدن گازها از  جیوه

. و مصارف صنعتی نیز آزاد می شودخت هاي فسیلی، سوزاندن زغال سنگ این فلز همچنین از سو. می گردد

جیوه به صورت طبیعی، به فرم هاي مختلفی در محیط وجود داشته که عبارتند از جیوه فلزي، ترکیبات 

  .سولفید جیوه و ترکیبات آلیغیرآلی مانند کلرید جیوه، هیدرکسید جیوه، 

جیوه فلزي با عناصر دیگري از قبیل کلرین، . یون متیل مرکوري، منومتیل مرکوري و دي متیل مرکوري

تشکیل جیوه غیرآلی یا نمک ها را که به صورت پودرهاي سفید یا  شده وسولفور یا اکسیژن ترکیب 

لید کلرید ، فرایندي است که طی آن از جیوه براي جهت تو(CA)کلرآلکالی  .، می دهدکریستال هستند

ها استفاده  هیدروژن، هیدروکسید سدیم، سود سوزآور، مواد سفید کننده و محصوالت دیگر از الکترولیز نمک

ترین آن  سازد که یکی از عمده و سایر ترکیبات جیوه آلی را می شدهجیوه همچنین با کربن ترکیب . شود  می

ها ترکیب شده و غیر از اسید نیتریک گرم و  ژنها    متیل کوري است، این فلز به راحتی با گوگرد و هالو

به لحاظ ثابت ماندن ضریب . غلیظ و مخلوط اسید نیتریک و اسید سولفوریک، بر سایر اسیدها بی اثر است

  . ، از آن در ساخت دماسنج ها استفاده می شوددرجه سانتیگراد 0 – 300انبساط حرارتی جیوه در محدوده 

میالدي اختراع نمود که همچنان مورد استفاده  1714راره جیوه اي را در سال گابرئیل فارنهایت میزان الح

   .شود به لحاظ ناچیز بودن ضریب فشردگی جیوه، از آن در ساخت مانومترها استفاده می. می باشد

خاصیت مهم دیگر جیوه قابلیت حل کردن کلیه فلزات به جز آهن و پالتین و تشکیل ملغمه است، که      

بعد از طبیعت، حضور پرکردگی آمالگام مهم ترین منبع براي مواجهه . نپزشکی کاربرد وسیعی دارددر دندا

ها اغلب در اثر الکترولیز محصوالت فلزي که  ملغمه. مستقیم جمعیت هاي عمومی با جیوه شناخته شده است

اي مهم زیست محیطی ه باید توجه داشت که جیوه یکی از آالینده. شوند باشد، حاصل می کاتد آن جیوه می

  . بوده و در برخی کشورها مانند ژاپن و عراق سابقه ناخوشایندي از خود به جا گذاشته است

. رژیم غذایی، آب، هوا و مواجهه شغلی در معرض جیوه قرار می گیرد مانندانسان از طریق منابع بسیاري      

متیل کوري فرم بسیار سمی . وجود در غذا استدر بیش تر افراد، منبع اصلی مواجهه با این فلز، جیوه آلی م

هاي موجود در آب، خاك و بافت بدن ماهی هاي خار دار  جیوه می باشد که اغلب به وسیله میکروارگانیسم

. ماهی هاي بزرگ نیز تمایل زیادي به خوردن جیوه دارند. ساخته می شود (Tuna) دریایی و تیونا

ترین منابع مسمومیت با جیوه براي اکثر مردم بزرگ   ه یکی ازمسمومیت از طریق خوردن ماهی هاي آلود

هاى صنعتى، پزشکى و  کاربردکه از ارند آب هاى سطحى به طور طبیعى میزان بسیار کمى جیوه د. باشد می

قارچ کش هایى که در ترکیب آن ها جیوه به کار رفته،  استفاده از. مى شود علمى جیوه و ترکیبات آن ناشی

، صنایع داروسازى و کاغذ سازى، برخى از روش هاى استخراج طال و )مواد پر کننده دندان(ضایعات آمالگام 

روى، سوخت هاى فسیلى مانند بنزین و زغال سنگ، صنایع تولید کننده سود سوزآور و فرآیند تهیه سیمان 

  . جیوه به اکوسیستم طبیعى به شمار مى روند از دیگر منابع ورود

 ژئوشیمی، متالوژي و زمین شناسی کانسارهاي جیوه، به نظر می رسد که پتانسیل هاي با توجه به     

نشانه هائی از وجود جیوه و کانی سینابر در جنوب کاشمر،  .خوبی براي این فلز در ایران وجود داشته باشد

تن   66000میزان واردات جیوه در ایران از . بایجان غربی گزارش شده استشمال تکاب، غرب همدان و آذر
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مواجهات شغلی با جیوه در ایران عمدتاً  .افزایش یافته است 1999تن در سال  122000به  1998در سال 

در واحدهاي کلرالکالی صنایع پتروشیمی، معادن جیوه، کارخانه هاي تولید دماسنج، معادن طال و کلینیک 

  .دندان پزشکی رخ     می دهد هاي

  :موارد کاربرد صنعتی و غیر صنعتی جیوه

: برخی از این مشاغل عبارتند از. شغل وجود دارد که با جیوه مواجهه دارند 600در حال حاضر بیش از      

به ویژه (هاي الکتریکی، باتري ها  ، المپ)ها مانند دماسنج ها و فشار سنج(تولید وسایل اندازه گیري

هاي التکس  هاي فلورسنت و نئون، رنگ ها، المپ ، ترموستات)1996  هاي آلکاالین تا قبل از سال اتريب

، استخراج طال و نقره از )به عنوان کاتالیست(هاي بخار، اکسیداسیون ترکیبات آلی  ها، دیگ قدیمی، آینه

هاي دندان  لر و کاغذ، آمالگامهاي جریان برق، تولید ک هاي معدنی، کاتد در الکترولیز، یک سو کننده سنگ

ها، حشره کش ها، قارچ کش ها، تولید فوالد،   هاي محافظ چوب، مواد منفجره، فتوگراف پزشکی، گریس، رنگ

تعمیر دستگاه هاي هواشناسی، کلیدهاي الکتریکی بی صدا، زباله سوزها، آبکاري، چرم سازي، تاکسی درمی، 

ي آزمایشگاهی مرتبط با جیوه، خنک کننده هاي راکتورهاي هسته نیروگاه هاي زغال سوز و گاز سوز، کارها

ویژگی هاي فیزیکوشیمیائی، این فلز را جهت مصارف تکنیکی زیر مناسب . اي، نقاشی، جواهرسازي و غیره

  :می سازد

o تجزیه به روش اسپکتروسکوپی، به دلیل فشار بخار باال و انتشار از راه تبخیر  

o  کششش سطحی زیاد و انبساط حرارتی یکسان علّتاستفاده در دماسنج به 

o  هدایت الکتریکی باال علّتدر ساخت ترموستات، سوئیچ هاي الکتریکی و الکترودها، به 

o در فشارسنج ها، بارومترها و دیگر وسائل کنترلی به دلیل گرماي ویژه و وزن مخصوص باال 

o     استفاده در ساخت آمالگام و سایر ملغمه ها 

جیوه  ترکیبات آلی. آلی و ترکیبات معدنی استفاده می شود ایع به سه شکل فلز، ترکیباتجیوه در صن     

شامل نمک هاي جیوه  شامل گروه هاي هیدروکربنی آروماتیک یا آلیفاتیک و ترکیبات معدنی جیوه معموالً

ور، دما سنج از فرم فلزي جیوه در ساخت گاز کلر و سود سوز آ. نظیر کلریدها یا اکسیدهاي جیوه می باشد

پالستیکی،  باتري ها، بعضی از رنگ هاي ،مخازن فشارسنج  هاي جیوه اي، پر کننده هاي دندان پزشکی،

المپ هاي فلورسنت، تهیه کرم هاي ضد آفتاب و ضد عفــونی کننده، انواع پماد و از فرم غیرآلی جیوه در 

گاه دارنده موجود در بعضی ترکیبات ساخت آفت کش ها، مواد ضدعفونی کننده، باتري هاي خشک و مواد ن

  . دارویی استفاده می شود

. ملغمه، آلیاژ جیوه با فلزات یا ترکیبات فلزي است. یکی از کاربردهاي مهم جیوه، ساخت ملغمه می باشد

جیوه مایع و  رود، آلیاژي به نسبت برابر از عنوان مثال، ملغمه دندان که براي پر کردن دندان به کار می به

شد که  براي استخراج نقره استفاده می 1900سال تا  1570سال  از ملغمه جیوه از. است قلع و نقره مخلوط

از  استخراج طال امروزه هم در برخی کشورها براي. کرد گرم جیوه وارد جو می به ازاي هر گرم نقره، یک



١٣ 
 

به این ترتیب که با افزودن جیوه به خاك معدنی که حاوي مقدار کمی طال یا  کنند، ملغمه جیوه استفاده می

در برخی از  .کنند می لغمه آن را استخراج کرده و سپس با گرم کردن، جیوه را تبخیربا تشکیل م نقره است،

محلول آبی، سدیم کلرید را به محصوالت تجاري  یزالکترول قلیا که از طریق -کارخانجات کلر

جیوه  در ملغمه سدیموقتی  .برند از سدیم و جیوه را به کار می اي کنند، ملغمه کلروهیدروکسید تبدیل می

سدیم بسیار  شود، به طوري که پذیري آن نسبت به سدیم آزاد کاسته می ، از میزان واکنششود حل می

 اري ازاز طریق سدیم، هیدروکسید ع. دهد واکنش نمی با آب Hg-Na ، به صورت ملغمهآب پذیر با واکنش

به هر حال، بازیافت  اما. گردانند آورند و جیوه را بازیابی و مجددا به سلول اصلی بر می دست مینمک به 

مورد نیاز خنک کردن دستگاه ها از آن  اي که آب جیوه کامل نبوده و مقداري از آن به هوا یا به رودخانه

از محلول عاري از   NaClجدا کردن محلولصنعتی براي  امروزه در کشورهاي. یابد شود، راه می تامین می

 کارخانجات پساب در .شود می استفاده) +Na  حساس به(شناساگر فلزي  الکترودهاي غشایی از ،کلرید

آب  نامحلول در نمک بسیار ،HgS مهم ترین کانی جیوه،. وجود دارد) +Hg2(قلیا، یون مرکوریک  -کلر

رسوب  HgS به صورت ، یون جیوه راNa2Sاست و براي بهسازي پساب کارخانجات با افزودن نمک محلول

سازي خز جهت ساختن کاله نمدي  زمانی براي آمادهحالل در آب است،  که+Hg2  نمک نیترات. دهند می

انند لرزش ماهیچه، هاي عصبی م کاله دوزي، اغلب دچار ناهنجاري کارگران به همین دلیل. رفت به کار می

       .می شدند... .افسردگی، فراموشی و

این . می باشد کم مصرفهاي المپ یا المپ بخار جیوه  تولید ،جیوهیکی دیگر از مصارف عمده           

 4مصرف، مصرف را  هاي کم المپ .و طول عمر بیشتري دارند شدهجویی در مصرف انرژي  ها باعث صرفه المپ

ها به دلیل وجود جیوه،   اما کمتر کسی است که بداند این المپ ،کنند هاي معمولی، بهینه می برابر المپ 6تا 

موجب  ،هاي دیگر و به روش سنتی دفع شوند هاي خطرناك هستند و در صورتی که همراه با زباله زباله ءجز

هاي  ها جریمه ها همراه سایر زباله رخی کشورها قرار دادن این المپدر ب. خواهند شد زیست آلودگی محیط

رسانی مناسبی صورت نگرفته و مراکزي  فانه در کشور ما در این زمینه اقدامات و اطالعسنگینی دارد اما متاس

ها نیز هیچ هشداري  بندي این المپ ی روي بستههاي خطرناك وجود ندارد و حتّ هم براي جمع آوري زباله

آن  وه سمیجیشکند، بخار  می مصرف  وقتی یک المپ کم. درباره خطرناك بودن بخار جیوه ذکر نشده است

مصرف دست زد یا براي جمع کردن آن از  هاي المپ کم به همین خاطر نباید به خرده. شود متصاعد می

را ترك کرد تا بخار جیوه از  دقیقه اتاق 15و به مدت ، ها را باز بلکه باید فورا پنجره ،جاروبرقی استفاده کرد

اي دردار یا دو الیه کیسه  هاي المپ را در ظرف شیشه محیط خارج شود و سپس با ماسک و دستکش، خرده

 .در صنعت ساخت المپ نیز این امر معموالً پیش می آید. پالستیک گذاشت و در آن را بست

سمی جیوه بر موجودات زنده،  به تأثیر خاصیت هتوج ابها،  کش استفاده از جیوه و ترکیبات آن در قارچ     

شوند تا  کار برده می اي به هاي دانه منظور پوشش شاورزي ترکیبات آلی جیوه بهدر ک. دارد اهمیت زیادي

  .روي بذور کشاورزي جلوگیري کنند از رشد قارچ

پوست و جلوگیري از آکنه هاي زیبایی، محافظ  عنوان کرمه ترکیبات جیوه در لوازم بهداشتی و آرایشی ب     

که  جایی از آن. می دهدتشکیل ) کلرید جیوه(ها را کالومل  ده درصد وزن این فرآور 10تا   6 روند، کار میه ب
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 (FDA) شوند، سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی آمریکا راحتی جذب پوست میه ترکیبات جیوه ب

  . تداشتی منع کرده اسهاي به استفاده از این ترکیبات را در فرآورده

  :جیوه در دندان پزشکی

 دندان در که است سال 150 حدودبوده و  نقره و قلع شامل دیگر فلز یک با فلزي جیوه آلیاژ مالگامآ     

 پایین سطح در دندان رنگ هم هاي ترمیم به نسبت زیبایی نظر از آمالگام اگرچه. دارد کاربرد پزشکی

ل مراح بودن آسان کردن، موم و مهر، دوام، عمر طول کم، هزینه دلیلبه  همچنان ولی دارد، قرار تري

 در خصوص به خلفی هاي دندان در ترمیمی مادة عنوان به مستقیم کاربرد براي ،پرداخت و ارکردک

 تحت حفرات ترمیم براي آمالگام هاي ترمیم 2001 سال در .شود می داده ترجیح ،فشار تحت مناطق

 در پزشکان دندان از %54 و سانگلی پزشکان دندان از % 75 از بیش توسط ی،خلف هاي دندان در نیرو

   .است گرفته قرار استفاده مورد آمریکا متحده ایاالت

 دماي در جیوه چون وبوده  آمالگام با شغلی مواجهه خطر معرض در هاي گروه از یکی پزشکان دندان

 دندان مواجهه به منجره، شد پر دندان پرداخت یا و کردن خارج، سازي آماده هنگام ،شود می تبخیر اتاق

 جیوه با مزمن ن مواجههبود خطر بیحاکی از   مطالعات از بعضی گرچها .شود می جیوه بخارات با پزشکان

 توجهی قابل عوارض آمالگام که اند کرده اثبات مطالعات از دیگر یگروه ولیمی باشد،  پزشکان دندان در

که مهم ترین فاکتورهاي  می دهدبررسی هاي انجام شده نشان . می کند ایجاد پزشکان دندان سالمت روي

 مانده باقی و فلزي جیوة قطرات میزان: جیوه عبارتند از با پزشکان دندان مواجههمیزان موثر در افزایش 

 برش و تراش، آمالگامی هاي ترمیم برداشتن و گذاري جاي، سازي آماده ،کار محل در آمالگام ذرات هاي

تصادفی ذرات، آمالگام هایی که براي مصرف کنار گذاشته شده اند، روش مخلوط کردن  آمالگام، پرتاب

آمالگام، پالیش کردن آمالگام، نشت از کپسول آمالگام حین آمالگام سازي، نوع آمالگام مصرفی، برداشتن 

استفاده عدم ي اولتراسونیک، اضافات جیوه تازه مخلوط شده با دست، آمالگاماتورهاي مکانیکال، کندانسورها

و بخار ) فور(استفاده از استریلیزاسیون خشک  ،از ساکشن با مکش باال هنگام برداشتن آمالگام هاي قدیمی

  . کف پوشش نوع و تهویه جیوه برخاسته از روي زمین،

 عادات مانند یبهداشت استانداردهاي رعایت ،افزایش سابقه کار و عمر مطبعالوه بر موارد ذکر شده،      

 در ها ترمیم تعداد ساعات کار در هفته و ،پزشکدندان کار سابقۀ و سن ،وسایل کردن تمیز و شستشو

 با پوست تماس. ددار دخالت ن مواجهه دندان پزشکان با جیوهمیزا در که است دیگري عوامل از ،هفته

باعث  زمان مرور به ولی است اندك مواجهه این گرچها. ددگر جیوه جذب باعث تواند می نیز آمالگام

 بین ازبه طور کامل  را مواجهه خطر دستکش و ماسک از استفاده ضمن در. ن می شودبد در جیوه تجمع

  . برد نمی
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  تصاویري از مصارف عمده جیوه

  

  

  

  

  

 

 

   

  

    

  

  

    

  

 

   

  

  

  

  

  

 جیوه در ساخت مهتابی یا المپ فلورسنت

 صنایع ریخته گري
 استفاده در صنعت سیمان

 استفاده در باتري تخت ساعتی  پرکردن دندانبراي 

 به عنوان آفت کش

 استفاده در تولید دماسنج وفشارسنج هاي پزشکی

 استفاده از جیوه در تولید سوخت



١٦ 
 

   

  

  

  فیوزها وکلیدهاي جیوه اي: شکل باال

  فشار سنج جیوه اي: شکل سمت راست

 انواع المپ هاي حاوي جیوه: شکل پایین
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نتشا جيو   منابع 

 سوخت ها، مصرف و تولید انرژي - الف

  مصرف سوخت

 مگاوات به باال 300احتراق ذغال سنگ، در کارخانجات برق بزرگ به خصوص در بویلر هاي گرمایی  .1

 دیگر استفاده هاي ذغال سنگ .2

 کاربرد نفت سنگین و کک نفتی .3

 گازوئیل، بنزین و نفت و کروزناحتراق یا استفاده از  .4

 احتراق یا کاربرد گاز طبیعی .5

 ...با چوب و(تولید برق و تولید گرما .6

 احتراق زغال چوب .7

  تولید سوخت

 استخراج نفت .1

 تصفیه نفت .2

 استخراج و فرایند کردن گاز طبیعی .3

 

 تولید داخلی فلزات و مواد خام- ب

  )صنعتی(تولید اولیه فلز

 اولیه آناستخراج اولیه جیوه و فرایند  .1

 تولید روي از کنستانتره .2

 تولید مس از کنستانتره .3
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  جیوه، حفظ محیط زیست و سالمت انسان

  :هاي ورود جیوه به محیط زیست راه 

رشد اقتصادي، پیشرفت . تقاضا براي تولید محصوالت گوناگون را به دنبال داشته است ،افزایش جمعیت     

عالوه بر تحوالت مثبتی که در زندگی بشر ایجاد کرده، مشکالتی را نیز  ،ژيور شدن تکنولت صنایع و مدرن

در این  .شدورود آالینده هاي مختلف از طریق صنایع به محیط زیست می با آنبارزترین  هبراي او فراهم ک

پذیر مانند سموم دفع  ژیک و تجمعودلیل وارد کردن ترکیبات غیر قابل تجزیه بیوله میان صنایع شیمیایی ب

از جمله فلزات سنگینی که از طریق صنعت وارد  .باشد فلزات سنگین از اهمیت ویژه اي برخوردار می و آفات

و سالمت زیست دلیل خطرناك بودن یک تهدید جدي براي محیط ه گردد، فلز جیوه است که ب آب دریا می

   .کاهش دادها ب آدر پس مقدار آن را باید ،جا که ممکن است و تا آنبوده افراد 

 مرکوریک اسیدمانند (ها  مانند سوزاندن پسماندئی ها عنوان یک گاز از منابع طبیعی و فعالیته جیوه ب     

(HgO) استفاده  روي الکترود شدن خورده براي جلوگیري ازکه  لی مستعمهاي معمول در باتري موجود

در صنایع ، استفاده مقادیر کم جیوه حاويو مازوت  سنگ زغال احتراق ،ها هاي شهرداري در کوره )ودش می

تبخیر و به صورت ا و استخراج فلزات قیمتی سریع) سوئیچ الکتریکی و المپ هاي بخار جیوه(الکترونیک 

مواد خروجی از آتشفشان هاست که قبال  بع جیوه جوي، امروزه رقیبااین من. شود بخار وارد اتمسفر می

به شکل گاز است و مقدار اندکی از آن،  غلبدر هوا ا جیوه. ندشد منبع عمده جیوه معلق در هوا محسوب می

کرده و  طیاتمسفر  درتواند مسافت هاي زیادي را  جیوه گازي معلق در هوا می. به ذرات معلق متصل است

ترین منبع  شاید بتوان گفت مهم. آبراه ها رسوب کند در خاك و، وسیله بارشپس از شسته شدن به 

و تولید کلر و سود  PVCهاي کاغذ سازي،  هاي صنعتی کارخانه ه تخلیه فاضالبها به جیو آلودگی آب

 .است متیل جیوهمهم   از منابع ،در کشاورزي ها کش قارچ صورته ترکیبات آلی جیوه ب از استفاده. باشد می

در  دار گوگرد هاي گروه ااتصال ب آن در نتیجهاین ترکیبات در نتیجه تماس با خاك شکسته شده و جیوه 

چند  هر .وارد محیط زیست می شوند ،نامحلول باتصورت ترکیه بآن نیز و ماده آلی  ،هاي رس خاك

توجه داشت که باید اما  ،ترین منابع بالقوه ایجاد جیوه در محیط زیست هستند هاي انسانی بیش فعالیت

بودن زمینه هاي طبیعی دلیل متنوع ه ب ،باشد طبیعت نیز خود یکی از این عوامل بالقوه ایجاد جیوه می

از طریق رخدادها و شرایط آب و . تفریق سطوح طبیعی و تجاري در هر بخش از محیط دشوار است ،جیوه

تن  5000سالیانه حدود ، ها  فرسایش زمین و طوفان ،هاي آتشفشانی رسوبات طبیعی، فعالیتمانند  اییوه

در حدود نصف تولید جهانی سالیانه از (معادن تن از جیوه  4000 -5000از طرفی . می شود دریا جیوه وارد

و که جیوه  طوريه ب .در ارگانیسم هاي حیاتی جمع می شودو  شده رهاخاك و اتمسفر  ،در دریا) تن 9000

  . شود ها می دریاها و اقیانوس وارد تن جیوه 230ها، ساالنه در حدود  تخریب فیزیکی و شیمیائی سنگ

طور کامل شناخته شده نیستند و ه شود ب ها جیوه وارد زنجیره غذایی می آن وسیلهه هایی که ب مکانیسم     

ها نقش مهمی را بازي  در این رابطه برخی باکتري ، کهها متفاوت باشند  ممکن است در میان اکوسیستم

هستند، جیوه را از فرم معدنی غیرآلی   که در پروسه سولفات زیست هاي موجود در محیط باکتري. کنند می

تغییر جیوه معدنی به متیل . کنند واسطه فرایند متابولیکی به متیل مرکوري تبدیل میه را ب گیرند و آن می
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تري را براي حذف متیل  ها زمان طوالنی و ارگانیسم شدهتر  آن بیش یتسم  زیرا ،مرکوري مهم است

سطح باالتر در زنجیره وسیله ه هاي حاوي متیل مرکوري ممکن است ب باکتري. داشت مرکوري نیاز خواهند

ها  وسیله پالنکتونه ب اسریع شوند، که در آن جاداخل آب دفع ه باکتري بتوسط و یا  دهغذایی مصرف ش

که  دلیل اینه ب. شوند وسیله سطح بعدي در زنجیره غذایی مصرف میه ها نیز ب پالنکتون شده وجذب 

غلظت باالتري از جیوه توسط ، لذا کنند شته میکه دفع کنند، انبا تر از آن حیوانات متیل مرکوري را سریع

هاي کم متیل مرکوري در حیوانات  شود، از این رو غلظت یوانات در هر سطح از زنجیره غذایی مصرف میح

در نهایت  رده ویجاد کا هاي بالقوه مضر به آسانی غلظت ،کنند ویژه ماهی و پرندگانی که ماهی مصرف میه ب

منابع انسانی انتشار جیوه، تجمع زیستی و راه هاي کنترل آن در محیط . دمی یابدر بدن انسان تجمع 

  :نشان داده شده است صفحه بعدزیست، در شکل هاي 

عمدتاً در واحدهاي کلرالکالی صنایع پتروشیمی،  به خصوص در صنعتبا جیوه در ایران  تماس هاي شغلی

بزرگترین ). 9(نیک هاي دندانپزشکی رخ می دهدمعادن جیوه، کارخانه هاي تولید دماسنج، معادن طال و کلی

  .محل استفاده از جیوه در فرایند الکترولیز نمک طعام در تولید سود و کلر است

منابع تولید مختلفی براي جیوه وجود دارد که از راههاي مختلف انتشار یافته و بر انسان و محیط زیست       

انتشار جیوه ناشی از تولیدات انسان در محیط زیست نیز از منابع مختلفی است ). 1شکل (تاثیر می گذارند

  ).3(ببینید 2 که از راههاي خاصی نیز منتشر می شود که خالصه آن را می توانید در شکل

  

  

  
  

  منابع اصلی انتشار جیوه و راههاي کنترلی -1شکل 
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  منابع انسانی انتشار جیوه و تجمع زیستی آن -2شکل 

  :کینتیک و متابولیسم جیوه

به میزان زیادي به فرم  ،باشد جذب، انتشار، متابولیسم و دفع آن میمراحل شامل که کینتیک جیوه      

به طور مثال . دبستگی دار جذب شده) آلکیل والکوسیل  ،آریل، رکیبات غیر آلیي، تجیوه عنصر(  جیوه

 پزشکی به ترمیمی در دندان ٔعنوان ماده بهبوده و درصد نقره  30درصد جیوه و  45ـ  60 که حاويآمالگام 

هاي جیوه  هاي نقره به سختی اتم زیرا اتم ،خطرناك باشدتواند براي ما  یک سم است اما نمی، رود کار می

. است روکه هر مولکول آن دو اتم جیوه و دو اتم کلر دارد، یک دا وهمچنین کلرور مرکور. دارند ه میارا نگ

فولمینات جیوه  .کلرور مرکوریک که مولکول آن یک اتم جیوه و دو اتم کلر دارد یک سم است در حالی که

خیلی و  آن یک اتم جیوه، یک اتم اکسیژن، یک اتم ازت و یک اتم کربن دارد، خطرناك بودهکه هر مولکول 

داراي یک نیز  رود کار می ها به زخم ٔهر مولکول مرکورکروم که براي معالجه همچنین .شود زود منفجر می

   .اتم جیوه است

جذب  اصلی ترین راه .بدن شودجیوه از طریق دستگاه تنفس، دستگاه گوارش و پوست می تواند وارد      

پزشکی، خدمات  استنشاق هواي آلوده یا تماس پوستی در محیط کار دندانجیوه در مواجهات شغلی، 

خوردن ماهی و حلزون هاي صدف دار آلوده به در حالی که . و غیره می باشد شیمیایی بهداشتی، صنایع

زباله سوز و صنایعی که سوخت حاوي جیوه را استنشاق بخارات موجود در هوا، کوره هاي ، متیل مرکوري

، راه هاي مهم مواجهه درمانیخدمات بهداشتی پزشکی و  رها شدن جیوه در اثر امور دندانو  می سوزانند

 (                  )سوزاندن
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از طریق ته ) جیوه فلزي و ترکیبات غیر آلی جیوه(جیوه غیر آلی . جمعیت هاي عمومی با جیوه می باشند

زغال  از طریق سنگ معدن، سوزاندن ، وآب یا خاك وارد ،انفجاري هاي نشست طبیعی، زباله ها و فعالیت

وارد  از طریق فضوالت بعضی کارخانجاتنیز  جیوه فرم آلی .می شود صنایع وارد آب پسآبسنگ و زباله و 

مرکوري تبدیل می شود، سپس وارد  و توسط میکروارگانیسم هاي آب و خاك به متیل زیست شدهمحیط 

حاللیت در  علّتبه ترکیبات این  .مصرف می شود آبزیان می گردد و نهایتاً توسط انسان بدن ماهی و سایر

  . باشند ر مقایسه با ترکیبات معدنی آن سمی تر میچربی زیاد، د

در حالی که پر کردن دندان با . مهم ترین راه مواجهه شغلی با جیوه، استنشاق بخار جیوه می باشد         

 ریه ارگان هدف اصلی در طی تماس حاد با بخار. مواجهه در جمعیت هاي عمومی استآمالگام، منبع اصلی 

به  تماس به مدت چند ساعت می تواند ایجاد برونشیولیت و پنومونیت کند، جیوه از شش ها بوده وجیوه 

سیستم اعصاب مرکزي  شدیدي به گذشته و آسیب زيمغ -یجریان خون نفوذ کرده، سپس از سد خون

فلزي جیوه محلول در چربی است و  فرم .جیوه از تمام فلزات، فرّارتر و بخار آن کامال سمی است .رساند یم

بلع امالح غیرآلی جیوه به صورت  .جریان خون می شود بعد از استنشاق به آسانی از طریق آلوئول ها وارد

بولی و مرگ تظاهر می عروقی، نکروز حاد تو -قلبی حاد در طی چند ساعت با عالئم گاستروآنتریت، کالپس

در روده، باعث  HgSو با ایجاد جیوه از دستگاه گوارش جذب می شود ی نمک هاي غیرآل % 10حدود . کند

کندهوشی می گردد، این مورد سابقا جهت بیمارانی که براي درمان یبوست از بلعیدن جیوه استفاده می 

محسوب می شود، به طوري که حدود  ºHgا استنشاق راه مهمی براي مواجهه ب. کردند، مصداق داشته است

. از بخار جیوه استنشاق شده در جریان خون باقی مانده و از این طریق در بافت ها توزیع می شود  ٪ 80

در دقیقه جذب می  µg/m2 24/0ناچیز بوده و بخار جیوه با سرعت متوسط  ºHgاهمیت جذب پوستی 

جذب ریوي را تشکیل داده و فقط نیمی از جیوه جذب جذب جیوه هم زمان با % 2این مقدار فقط . شود

بخار جیوه مکررا در تمام بدن توزیع شده و . شده از راه پوست، می تواند مانند جیوه سیستمیک رفتار کند

  .مغزي و جفت عبور کرده و در شیر و سایر مایعات بیولوژیک ظاهر می گردد-به آسانی از سد خونی

البته در . اکسیداسیون، آنزیم کاتاالز در حضور پراکسید هیدروژن می باشد مکانیسم بیولوژیکی انجام این

تمایل زیادي جهت تبدیل شدن به متیل  ºHg. نیز دیده می شود ºHgبه  2Hg+حیوانات واکنش احیاي 

مغزي عبور نموده و سپس در حد -جیوه دارد، که در این صورت به راحتی از غشاء سلولی و سد خونی

  .  اکسید شده و اعمال سمیت می کند 2Hg+وسیعی به 

ادرار و مدفوع مسیرهاي اصلی دفع جیوه می باشند که در صورت مواجهه زیاد، ادرار مسیر دفع غالب      

ماه بوده و از آن جائی که مقادیر جیوه ادرار ارتباط نزدیکی با سطوح  2نیمه عمر جیوه در ادرار حدود . است

دازه گیري جیوه ادرار به طور گسترده اي براي ارزیابی مواجهه با جیوه غیر سطح جیوه در کلیه ها دارد، ان

جیوه % 7مطالعه کلیرانس بخار جیوه رادیو اکتیو، حاکی از دفع . کاربرد دارد) عمدتا بخار جیوه(آلی 

روز می باشد که با  64نیمه عمر جیوه کل در کلیه . ساعته می باشد 18استنشاق شده با یک نیمه عمر 

  . متناسب است 2Hg+زان اکسید شدن به می
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   :بر سالمتی جیوه رثیات

  کلیات     

 می استفاده جیوه معادن در کار جهت بردگان از ن کهباستا مصریان توسط جیوه از استفاده خطرات

  بردگانی که در معادن، استخراج طال جیوه دربه خاطر سمیت ملغمه  احتماال. بود شده کشفد، کردن

ه توج میالدي هجدهم قرن اوایل از. مردند ماه می 6کردند، بعد از  ها کار می رومی (HgS)فشنگر

انواع ترکیبات جیوه، سمیت . دش جلب جیوه با عادي افراد و مواجهه شغلی مواجههل احتما هدانشمندان ب

جیوه  الکیلو ترکیبات  ،سمیتمیزان متفاوتی دارند، ترکیباتی مانند فنیل مرکور و الکوکسی الکیل، کمترین 

  . ترین سمیت را دارند بیش

بخار جیوه به سیستم اعصاب د، باش می جذب قابل پوست طریق از نیز و گوارش تنفس، راه از جیوه

تا کنون مدارك محدودي در ارتباط با . است کبد ها و کلیه +Hg2 اما هدف اصلی تمایل دارد،مرکزي 

  . سرطانزا بودن جیوه ارائه شده است

اختالالت مختلفی  ،بخارات جیوه استنشاقیا در نتیجه تماس مستقیم مطالعات جهانی نشان می دهند که 

کلیه، ناباروري،  عملکردون، اختالل در اختالل سیستم اتو ایمی: عبارتند از آن ها آید که برخی ازمی به وجود 

قلبی، آلزایمر، تاثیرات مخرب بر سیستم  ناکارآمديعصبی،  –تاثیرات منفی روي جنین، مشکالت رفتاري

نارسایی حاد تنفسی، درماتیت، دمانس، تهوع، ، عصبی مرکزي و محیطی، تاثیرات چشمی، مشکالت دهانی

و  يکونژکتیویت، برونشیت، پنومونی، ادم ریوي، تب بخار فلزاستفراغ، اسهال، درد شکم، هماچوري، 

  . اثر بر روي غده تیروئید، تولید مثل و سمیت ژنی ،اختالالت نوروسایکوتیک

آسیب زده و باعث تحریک پذیري  سیستم عصبیبخار جیوه به ریه ها، کلیه ها و  mg/m3 1استنشاق     

سردرد، کاهش رشد، التهاب ریه و آماس پوست می   م لثه،لرزش، کاهش وزن، ور  شدید، بی ثباتی احساس،

  .نیز مشاهده گردد mg/m3 1/0این عوارض ممکن است در جمعیت هاي عمومی در مواجهه با  . شود

کش  عنوان قارچ  استفاده از متیل جیوه به .ستترین شکل جیوه ا متیل جیوه خطرناك ،بعد از بخار جیوه     

کاهش قابل مالحظه پرندگانی  بها سب براي محافظت دانه

ها مصرف کرده بودند و همچنین صدها  شد که از این دانه

ندم آن هاي گ در عراق و آمریکا از مصرف نانی که دانه مرگ

 سمی ورود .تگزارش شده اسه با متیل جیوه در تماس بود

 بیماري انسان، بدن به جیوه متیل یعنی جیوه شکل ترین

 1950ه ده در با اولین بیماري این .دمیکند ایجا میناماتا

 در بیماري این روزب. دش مشاهده ژاپن میناماتاي خلیج در

 در اختالل جمله از عصبی گوناگون عوارض با انسان

 موارد در و پیري سنین در آلزایمر بروز گانه، پنج حواس

متیل جیوه نسبت به  .ستا همراه بیمار، مرگ با حاد
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تجمع و  ، قابلیتچربی بافتري در پذی انحالل عالوه برزیرا  است،تري  سم قوي +Hg2هاي نمک

دار  متیلفرایند  .دو جفت جنین عبور کن يمغز -یخون تواند از سد همچنین می. نمایی زیستی دارد بزرگ

باالمین صورت وناهوازي توسط متیل کط ویژه در شرایه ها و ب آلود رودخانه هاي گل نشست شدن جیوه در ته

از طریق خوردن ماهی وارد  اغلب و بودهمتیل جیوه  صورته تر جیوه موجود در بدن انسان ب بیش. گیرد می

ها توزیع  سیستم عصبی مرکزي و کلیه از راه دستگاه گوارش به خصوص در جیوهمتیل . دشو بدن انسان می

آتاکسی، پاراستزي،  :از جمله این اختالالت. و به صورت اختالالت عصبی تأخیري تظاهر می کند شده

، حافظه، دمانس پیش رونده، نکروز کانونی ز دست دادنلرزش، کاهش بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، ا

  .اختالالت حرکتی و مرگ می باشد ،هاي گلیال تخریب سلول

طیف وسیعی از اختالالت . ترین ارگان در برابر تماس با بخارات جیوه استسیستم عصبی احتماالً حساس

عضالنی  -تنفسی، روانی، قلبی عروقی، معده اي روده اي، تولید مثلی، کبدي، کلیوي، خونی، پوستی، اسکلتی

   ).2(ک از اثرات جیوه می تواند باشدایمونولوژیکی، حسی و ادراکی و ژنوتوکسی

  نشانه هاي اولیه مواجهه با جیوه

 تاري دید  

 تحریک پذیري  

 سوزش، خارش پوست  

 التهاب لثه ها  

 زخمی شدن دهان  

 راه افتادن آب دهان  

  نشانه هاي ثانویه مواجهه با جیوه

 بی حسی و سوزش  

 لرزش یا ترمور  

 فقدان هماهنگی  

 افت بینایی و شنوایی  

 تنگی نفس  

  گروههاي در معرض خطر بیشتر

 کودکان و به ویژه در دوران جنینی  

 جمعیت هایی که مرتب ماهی و غذاهاي دریایی مصرف می کنند. 

 دندانپزشکان  

 کارگران کارخانه هایی که در محل کار با جیوه مواجهه دارند  
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  :با جیوه درمان مسمومیت

راه هاي اصلی درمان  ،)تورشال(کلیتور درمان با ترکیبات  ی وهاي حمایت درمانس، قطع فوري تما     

جیوه فلزي در % 80جیوه فلزي با کلیتورها واکنش نمی دهد، معذلک حدود . مسمومیت با جیوه می باشند

در مقایسه با سایر فلزات سنگین، استفاده از . اکسید شده و به کلیتورها جواب می دهد 2Hg+بدن به  

EDTA ت با جیوه، نسبت به ترکیبات داراي گروه سولفیدریل از اهمیت زیادي برخوردار در درمان مسمومی

استیله آن ها قادر به حذف -Nترکیبات منو تیول مانند گلوتاتیون، سیستئین، پنی سیالمین و مشتق . نیست

دي  3وBAL )2ترکیبات دي تیول مانند . جیوه از پروتئین ها و مولکول هاي زیستی می باشند

ضلعی محکم، به عنوان  5با ایجاد یک ساختار ) دي مرکاپتوسوکسینیک اسید( DMSAیا ) پروپانولمرکاپتو

  .کلیتورهاي مؤثر در درمان مسمومیت با جیوه کاربرد دارند

ه فشارسنج و ترمومتر بئلی مانند وسا ،مغازه هاطریق که این فلز خطرناك ممکن است از  با توجه به این     

رعایت و در زمینه خطرات  اطالع رسانی مناسب الزم استلذا  ،سترس اطفال قرار گیردصورت ناخواسته در د

   .دتري قرار گیر بیش مورد توجه آنترکیبات  و اصول کار با جیوه

. 
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  :با جیوه کنترل مواجهه

باید آن را کنترل کرد که این امر باید طبق سلسله  به خصوص در محل کار براي پیشگیري از خطرات جیوه

صورت ) اقدامات مدیریتی و تجهیزات حفاظت فردي  حذف، جایگزینی، اقدامات فنی مهندسی،(مراتب کنترل

حذف کامل مواجهه با آن است که این کار باید به کنترل جیوه، بهترین راه همانطور که می بینید . گیرد

به این . صورت گیرد) امل مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک، ارتباطات ریسکش(وسیله درخت آنالیز ریسک

منظور می توان از روش هاي پایش بیولوژیکی نیز استفاده کرد و میزان جیوه را در بدن افراد در مواجهه به 

جایگزینی جیوه با مواد بی خطر  دیگر به منظور پیشگیري از خطرات جیوه یکی از راههاي مهم. دست آورد

   .چنین جایگزینی وجود داردجیوه ا کم خطرتر است که خوشبختانه براي بسیاري از محصوالت ی

ارزیابی . ناشی از آن داریم ارزیابی ریسکدر هنگام مدیریت ریسک ناشی از جیوه پیش از هر چیز نیاز به 

بالقوه بر سالمتی ی اثرات بنوعی ارزشیابی اطالعات علمی به عنوان پایه اي براي تخمین و ارزشیا ریسک

ارزیابی ریسک معموالً . ت ممکن است در اثر مواجهه با مواد خطرناك تجربه کننداست که فرد یا یک جمعی

می تواند شامل ارزشیابی ریسک سرطان و پتانسیل توسعه اثرات بهداشتی غیر سرطانی مثل اختالل عملکرد 

هداشتی، اطالعات کمی در مورد مواجهه با براي حصول ریسک یا احتمال اثرات نامطلوب ب. عصبی گردد

  .اطالعات مربوط به سمیت ترکیب می گردد

  
  

  آنالیز ریسک) الگو/انگاره(پارادایم -3شکل 
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  .فرایند آنالیز ریسک بهتر است با مفاهیم ریسک و خطر آشنا شویم بیشتر پیش از توضیح

  .پتانسیل ایجاد آسیب را گویند: خطر 

  .را گوینداحتمال ایجاد آسیب : ریسک 

با توجه به این تعاریف و با توجه به الگویی که براي آنالیز ریسک ارائه شد متوجه می شویم که براي مدیریت 

مرحله اي است که به ترتیب  4ارزیابی ریسک فرایندي یک ریسک باید ابتدا آن ریسک را ارزیابی کرد که 

  :زیر صورت می گیرد

بررسی اطالعات سم شناسی، بیولوژیکی و شیمیایی براي شناسایی اثرات نامطلوب مرتبط : رشناسایی خط

مطالعات اپیدمیولوژیکی و حیوانی برخی از اطالعات . با یک خطر بالقوه تحت سناریوهاي گوناگون مواجهه

مربوط به نوع  براي شناسایی خطر مثالً در مورد خطر جیوه می توان با بررسی اطالعات. مورد بررسی هستند

تولید یا مواد خام کارخانه یا فرایندهاي آن وجود جیوه را در آن صنعت شناسایی کرد که صنایعی که از این 

سپس می توان با توجه به آن ماده و فرایندها و . ماده احتماالً استفاده می کنند در ادامه این متن آمده است

  .ت آوردسناریوي مواجهه را به دس.. .امکانات کنترلی و

رابطه بین درجه مواجهه ي مقدار دوز مشاهده شده در  :پاسخ -خطر شامل ارزیابی دوز توصیف خطر

این عمل معموالً شامل یک اثدام کمی . حیوان و انسان و بزرگی اثرات نامطلوب بهداشتی را تعریف می کند

انزا، داده هاي دوز پاسخ  براي براي مواد سرط. اثرات بهداشتی نامطلوب براي یک دامنه از دوزها می باشد

براي . محاسبه برآورد کمی ریسک افزایش یافته سرطان ایجاد شده به ازاي هر واحد مواجهه به کار می رود

مواد شیمیایی که باعث اثرات نامطلوب بهداشتی به غیر از سرطان می شوند داده هاي دوز پاسخ براي 

ه این مقادیر معموالًً با انجام مطالعات گسترده و بررسی محاسبه سطوح ایمن استفاده می شوند که توسع

  .مدل هاي ریاضی به دست می آید

در ارزیابی مواجهه مقدار، مدت، فراوانی، و بزرگی مواجهه با مواد شیمیایی از طریق  :ارزیابی مواجهه

مواجهه می تواند .. براي افراد یا جمعیت ها برآورد می شود) گوارشی، تنفسی یا بند ناف(راههاي گوناگون 

عنوان بیومارگر یا به ) بوسیله اندازه گیري مواد شیمیایی در بافت هاي گوناگون بدن مثل مو، خون و ادرار

ارزیابی مواجهه می تواند . گوناگون ریاضی برآورد شودهاي  )فرمول(نشانگر زیستی یا بوسیله کاربرد مدل 

در صنعت معموالً . براي ارزیابی ریسک، و آنالیزهاي ضعیت و روند ها و اپیدمیولوژي مربوطه استفاده شود

  .که شرح آن در پایین آورده می شود کارگران وجود دارداین اندازه گیریها از هوا و در خون و موي ادرار 

دوز پاسخ و ارزیابی مواجهه براي  ارزیابی با لحاظ(خطر ر و توصیفادغام شناسایی خطاز  :ریسک توصیف

 توصیف. توصیف ریسک حاصل می آید )شرح طبیعت و بزرگی ریسک هاي بهداشتی در یک جمعیت معلوم

ینان ها در ارزیابی، بحث در مورد درجه اطمینان، فقدان داده ها، خطر همچنین شامل ارائه عدم اطم

  . ریسک بالقوه کمک می کند شرحمحدودیت ها و دیگر مالحظاتی  می باشد که به 

هرگاه ارزیابی مواجهه و تشخیص ریسک تکمیل شد، نتایج چنین ارزیابی ریسکی می تواند سپس براي 

استفاده شود و به دولتمردان و دیگر ارگان ها کمک کند تا برنامه ها کمک به شناسایی جمعیت در مواجهه 

  .و استراتژي هاي مناسبی را براي ریسک بالقوه توسعه دهند
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  :ارزیابی مواجهه با جیوه

تا کنون روش  ،جیوهشاغلین در مواجهه با  شغلی بهداشت عوامل و شخصی عوامل ارتباط تعیین براي     

روش . است شده رائها کار محیط در ادرار و خون ،تنفسی هواي در جیوه حوسط تعیین براي یمختلف يها

زغال فعال و سپس اندازه  یانقره  ،طال بر رويسریع جیوه  شامل جذبهاي قبلی نمونه برداري از بخار جیوه 

و  (NAA)و یا تجزیه به روش فعال سازي نوترونی ) AAS(گیري توسط دستگاه طیف سنج جذب اتمی 

همچنین استفاده از طیف سنج  .ندطوالنی مدت دار بردارينیاز به نمونه  "معموال تیزون بود که روش دي

طیف سنج جرمی  هکروماتوگرافی مایع با عملکرد عالی متصل ب ،)CVAFS(فلورسانس اتمی بخار سرد 

 شر اتمین، کروماتوگرافی گازي جفت شده با آشکارساز (HPLC–ICP–MS)پالسما جفت شده القایی 

(GC–AED) طیف سنج جرمی پالسما جفت شده القایی ه و کروماتوگرافی گازي متصل ب(GC–ICP–

MS) اگرچه . جداسازي و تشخیص مقادیر مختلف جیوه عنصري می باشند از دیگر روش هايGC–MS 

یا  ICP–MSکالسیک براي تجزیه مولکول هاي آلی می باشد، معذلک این روش معموال به صورت  روشی

AAS ،GC–MS  می تواند به عنوان یک روش جایگزین براي تجزیه ترکیبات غیر آلی نیز مورد استفاده نیز

  . قرار گیرد

 که دهد می نشان مطالعات. بهترین شاخص ارزیابی، اندازه گیري جیوه کل در خون و ادرار می باشد     

 غلظت هاي با شغلیات مواجه دادن نشان براي روش ترین حساس و ترین عملی ادرار جیوة گیري اندازه

 پالسما و کامل خون بخش دو در توان می را خون در جیوه گیري اندازه. باشد می غیرآلی جیوة پایین

 غذاهاي از ناشی شغلی غیرمواجهه  و فلزي جیوه با شغلی مواجهه توان می ترتیب این به و داد انجام

بعد از . است لیآ غیر جیوه با مواجهه نگریانما فقط ادرار جیوه که صورتی در. کرد مشخص را دریایی

حداکثر غلظت خونی . مواجهه، حداکثر غلظت جیوه در ادرار حاصل شده و در خون به آرامی کاهش می یابد

لذا آنالیز خون پس از مدت هاي طوالنی، فاقد . روز پس از مواجهه اتفاق می افتد 2-4جیوه در خون، 

غلظت جیوه ادرار ناشی از مواجهه با بخار جیوه، به جهت اکسید شدن  به طور کلی. اطالعات مفید می باشد

ممکن است به دنبال تماس حاد با آمالگام، یا از طریق امکان  ºHgدفع . کاهش می یابد 2Hg+به 

تجزیه مو به سبب وجود همبستگی بین جیوه خون و مو داراي اهمیت . در بدن ایجاد گردد 2Hg+احیاي

می توان سیر پیشرفت مسمومیت را با تجزیه اجزاء مو ) در هفته mm3حدود (مو  با توجه به رشد. است

تجزیه مو خصوصا در بررسی مواجهه با متیل جیوه که با ترکیبات مو پیوستگی دارد، حائز . بررسی نمود

  .اهمیت است

 nmol/lداراي  ترمیم دندانی، به طور متوسط 36مطالعات نشان می دهد که ادرار افراد داراي بیش از      

حاکی از  WHOگزارشات . فاقد ترمیم با آمالگام می باشد nmol/l 6جیوه در مقایسه با گروه کنترل  30

 µg/m3ناشی از مواجهه شغلی با غلظت  Crea. nmol/mmol 30افزایش دفع ادراري جیوه بیش از 

         µg/m3 2/8الگام برابر در بازدم افرادي با پرکردگی هاي آم ºHgهمچنین مقادیر . هوا می باشد 50

افرادي که . برابر سطوح جیوه در هواي بازدم افراد بدون پرکردگی هاي آمالگامی است 100می باشد، که 

وجود جیوه در بدن . جیوه جذب می کنند µg 12-10تعداد ترمیم آمالگامی زیادي دارند، روزانه حدود 
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. حاصل از فعالیت هاي آتشفشانی نسبت داده می شودشمشیر ماهی هاي دور از منابع صنعتی، به جیوه 

و میانگین برداشت روزانه جیوه کل جمعیت هاي عمومی در  ng/l 1مقدار جیوه در آب هاي غیر آلوده 

برداشت جیوه از غذاهاي فاقد . برآورد شده است g/dayµ 05/0و از آب  g/dayµ 04/0امریکا از هوا 

همچنین نشان داده شده . گزارش شده است g/dayµ 6/6ماهی و در صورت مصرف  g/dayµ 6/3ماهی، 

  . نیز افزایش یابد g/dayµ 21است که جذب جیوه فلزي از آمالگام می تواند به بیش تر از 

  

  :مقادیر حدود مجاز جیوه

و غیر آلی  فلزي مقادیر حدود مجاز تماس با جیوهEPA  و NIOSH ،OSHA، ACGIH سازمان هاي     

حد . اعالم نموده اند µg/m3 3/0و  µg/m3 50  ،µg/m3 100 ، µg/m325 به ترتیب برابر در هوا را

جهت  LOAELبراي مواجهه استنشاقی مزمن با جیوه توصیه نشده، معذلک یک ) NOAEL(آستانه اي 

مقادیر شاخص بیولوژیکی  .گزارش شده است µg/m3 9استنشاق شغلی جیوه در یک هفته کاري برابر 

اعالم  WHO .اعالم شده است µg/l 15و در خون،  µg/gCrea. 35جیوه کل در ادرار ) BEI(تماس 

استاندارد هاي بین المللی آب مطابق با باشد که این حدود  mg/l 1نموده که جیوه آب هاي آشامیدنی باید 

  . هاي طبیعی مورد مصرف جهت آشامیدن است

  

لتمر   ظايف 

 از موارد مصرف جیوه براي درك بهتر از میزان استفاده و نشر  تهیه یک اینونتوري یا لیست کامل

  جیوه در کشور یا مناطق خاص آن

 یافتن راههایی براي کنترل استفاده، انتشار و دفع جیوه  

 آموزش شهروندان، صنایع و کارکنان خدمات بهداشتی در مورد ریسک هاي ناشی از جیوه  

 ان و سازمان هاي غیرانتفاعی براي توسعه یک کار با صنعت، کارکنان خدمات بهداشتی، شهروند

  استراتژي کاهش جیوه

 نظارت بر انجام ارزیابی هاي ارزیابی مواجهه  

 تعیین سطح ریسک گروههاي در خطر  

  

 .جیوه و اثرات مضر آن در بدن بسیار با اهمیت می باشدمواجهه با بررسی راه کارهاي به حداقل رساندن      

باید بتوان با استفاده از لذا  .هاي زنده را دارد فلزات سنگین تمایل به تجمع در ارگانیسممانند سایر نیز جیوه 

هاي فیزیکی، شیمیایی و  هاي مختلف در واقع روش هاي گوناگون آن را تحت کنترل قرار داد، این روش روش
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ی جیوه با ارزیاب. خواهد شد محیط زیستژیکی هستند که در نهایت باعث حذف جیوه موجود در وبیول

       .شد آغاز Genera در 1972آوریل  4-12در  FAO/WHO تشکیل جلسه کمیته کارشناسان

مطالعات حاکی از آن است که تنها هزینه هاي ناشی از کاهش بهره هوشی کودکان و به تبع آن کاهش      

) میلیارد دالر 8/43تا  2/2با دامنه (میلیارد دالر  7/8، ساالنه نزدیک به 2000بهره وري مربوطه در سال 

مطالعه . آمریکاست (power plants)برآورد شده که بخش اعظم آن مربوط به کارخانجات تولید برق

هزینه هاي زیست محیطی آلودگی جیوه نشان داد که براي جبران آلودگی ناشی از هر کیلوگرم جیوه در 

در صورتی که اگر . ن دالر هزینه کردمیلیو 1/1تا  2500محیط زیست، به طور میانگین باید نزدیک به 

هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم ناشی از بیماري هاي مربوط به جیوه و همچنین هزینه هاي اجتماعی 

  . مرتبط را نیز مدنظر قرار دهیم، آنگاه اهمیت موضوع مشخص تر می گردد

ه مطالعه اي صورت نگرفته است ولی در مورد هزینه هاي ناشی از جیوه و ترکیبات آن در ایران، متاسفان     

با توجه به مطالعات سایر کشورها پس از مشخص شدن منابع و مناطق خطر و تهیه آمارهاي مربوطه، می 

در این میان مطالعات محدودي نیز . توان با توجه به مطالعات سایر کشورها این هزینه ها را محاسبه کرد

ان محیط زیست در آب هاي بندر ماهشهر است که در آن انجام شده است که از جمله آن مطالعه سازم

باالترین رکوردي که در سال گذشته ثبت شده . میزان جیوه، چندین برابر حدود مجاز گزارش شده است

میزان آلودگی جیوه در بوشهر و . است ppb 150حد مجاز جیوه، در حالی که می باشد ppb 1425 است 

یکی دیگر از مناطق زیست محیطی ما که درگیر مشکل آلودگی . شده استاعالم مجاز  در حدنیز عسلویه 

جیوه می باشد، تاالب انزلی است، که میزان باالي آلودگی آن به خاطر فاضالب هایی است که به این تاالب 

با توجه به این که براي پایش جیوه در محیط هاي زیست دریایی از شاخص هاي بیولوژیکی . وارد می شود

در بدن انسان از خون، ادرار، (مثل میزان جیوه در بدن صدف ها، ماهیان و غیره استفاده می شود  مختلفی

، در مطالعه اي در کشور، ماهی زروك به عنوان یک نشانگر زیستی مناسب در )استفاده می کنند.. .بندناف و

  . آب هاي خلیج فارس معرفی شده است

انی بوده و تهیه، تدوین و اجراي برنامه اي که بتواند این مشکل را لذا حذف جیوه یک اولویت و برنامه جه    

براي پیش گیري از خطرات جیوه بهترین راه، حذف کامل مواجهه با آن است . برطرف کند الزامی می باشد

به این منظور می توان از روش هاي پایش بیولوژیکی . که این کار باید به وسیله ارزیابی ریسک صورت گیرد

به منظور پیش گیري از خطرات . استفاده کرد و میزان جیوه را در بدن افراد در مواجهه به دست آوردنیز 

جیوه یکی از راه هاي مهم جایگزینی جیوه با مواد بی خطر یا کم خطرتر است که خوشبختانه امکان آن 

  . وجود دارد

راي حذف و کاهش جیوه و مواد دو رویکرد ب UNEP3 طبق بررسی ها و برنامه جامع سازمان جهانی     

لیست مثبت بدین معنی است . حاوي جیوه، تحت عناوین لیست مثبت و لیست منفی پیشنهاد شده است

که تولید، مصرف و حمل و نقل کلیه مواد و ترکیبات حاوي جیوه، به جز مواردي که طی این لیست مشخص 

ه تولید، مصرف و حمل و نقل کلیه مواد و لیست منفی نیز بدین معناست ک. شده، اجازه استفاده دارند

رویکردي که به نظر می . ترکیبات حاوي جیوه، به جز مواردي که در طی این لیست اعالم شده، ممنوع است

                                                
3 United Nation Envieonment Programme 
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در این . رسد با توجه به شرایط کشور در قالب برنامه عملیاتی قابل اجرا باشد، رویکرد لیست مثبت می باشد

ط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در قالب یک طرح راستا مرکز سالمت بهداشت محی

پژوهشی تحت عنوان کاهش و حذف جیوه و جایگزینی آن با مواد بی خطر یا کم خطر به منظور حفظ و 

  :، استراتژي و فعالیت هاي زیر را پیشنهاد نموده است95ارتقاء سالمت عموم جامعه تا پایان سال 

 

تژ ها   ستر

 طرات، روش هاي نمونه برداري، تجزیه و راه هاي کنترل جیوه به کارشناسان شاغل در آموزش مخا

 کارگاه هاي در مواجهه با جیوه

 آموزش مخاطرات و راه هاي کنترل جیوه به کارگران و کارفرمایان کارگاه هاي در مواجهه با جیوه 

  کنترل مواجههآموزش رسانه هاي عمومی جامعه نسبت به خطرات جیوه و راه کارهاي  

 جلب و تقویت مشارکت سازمان هاي مرتبط، جهت کنترل و حذف جیوه از کارگاه ها و کارخانجات  

  اطالع رسانی در مورد جایگزینی جیوه با مواد کم خطرتر و توسعه مکانیسم هاي اقتصادي و فنی در

 .ایجاد انگیزه براي این جایگزینی

 ه و تدوین پروتکل و  آئین نامه اجراییکنترل و حذف جیوه از کارگاه ها و کارخانجات  تهی 

  ارائه روش هاي کاهش مواجهه با جیوه در شرایط فعلی مصرف و تا پایان اجراي برنامه حذف

 وکاهش

 با رویکرد توجه بیشتر به مسئله جیوه تقویت بازرسی هاي کارشناسان بهداشت حرفه اي و محیط 

 استفاده از جیوه باید جایگزین یا حذف شوند علّت اعالم لیست مواد، ترکیبات و تجهیزاتی که به 

  ه و تدوین پروتکلی با همکاري سازمان هاي ذي ربط براي دفع و امحاء صحیح پسماندهاي المپتهی

 هاي حاوي جیوه

 پایش و اندازه گیري جیوه محیطی  

 

  ت هافعالي�

  کشورتدوین برنامه عملیاتی جیوه و ابالغ به کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکی 

 تعیین اولویت هاي برنامه  

  برگزاري کارگاه آموزشی براي کارشناسان مسئول و سایر گروه هاي هدف 

  ه چک لیست هاي الزم در مورد کنترل جیوه توسط کارفرمایان و کارشناسان بهداشت حرفه ايتهی

 شاغل در صنایع

 ه دستورالعمل شیوه برچسب زنی جهت بسته ها و ظروف حاوي جیوه و ترکیبات آن و عالمت تهی

 گذاري محل هاي خطر مرتبط با جیوه 
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 ،ه دستورالعمل نحوه ارزیابی و شناسایی مناطقکارگاه ها و افراد در خطر مواجهه با جیوه        تهی 

  ه دستورالعمل ها و راهنماي کار ایمن با جیوه و ترکیبات آن به همراه ارائه جایگزین هاي کمتهی

 خطر و بی خطر

 ش استاندارد نمونه برداري و تجزیه نمونه هاي حاوي جیوهارائه رو 

  ه و تدوین مجموعه هاي آموزشی در مورد خطرات جیوه و نحوه پیشگیري از آن براي گروه هايتهی

 هدف مختلف

 طراحی فرم ثبت نتایج اندازه گیري جیوه در محل هاي مورد ارزیابی براي آزمایشگاه هاي مربوطه 

  به منظور ) مطابق فرمت هاي بین المللی(طراحی برگه هاي نرم افزاري مربوط به آمارهاي جیوه

 تهیه پروفایل ملی جیوه 

 ارزیابی و مقایسه اطالعات جمع آوري شده 

 ه راهنماي شناسایی مناطق و افراد در معرض خطر مواجهه با جیوهتهی 

  ه نمایه ملی جیوهونگی مصرف، منابع و مناطق پرخطر وشامل اطالعات مرتبط با چگ(تهی.(.. 

   ه برنامه نرم افزاري نمایش روند اجراي برنامه به صورت مصورتهی 

 انجام اقدامات الزم جهت شناسایی سازمان هاي ذي نفع جهت جلب حمایت هاي آنان 

 تقویت بازرسی هاي محیط هاي کار و مدنظر قرار دادن کارگاه هاي داراي ریسک فاکتور جیوه در 

 بازرسی هدفمند 1درجه خطر 

  انجام پی گیري هاي الزم جهت اطمینان از اجراي برنامه هاي کنترل جیوه در کارگاه ها و نظارت

 بر عملکرد واحدهاي تابعه

 ه پرسشنامه اطالعات شغلی در ارتباط با کارکنان در معرض مواجهه با جیوهتهی 

  ه لیستی از مواد و فرآیندها و تجهیزاتی کهلیست مثبت. (باید ممنوع شوندتهی( 

 مشارکت در تدوین پروتکل استفاده صحیح و معدوم سازي المپ هاي حاوي جیوه 

  تدوین دستورالعمل اندازه گیري میزان جیوه در زنجیره غذایی ذي ربط براي گروه هاي هدف

 مشمول برنامه

 راي گروه هاي هدف تدوین دستورالعمل اندازه گیري میزان جیوه در پسماندهاي بیمارستانی ب

 مسئول برنامه

  انجام اقدامات الزم جهت شناسایی کارگاه ها و صنایع تولید، مصرف یا نگاه داري جیوه 

  ه آمار وسایل و مواد مصرفی حاوي جیوه وانجام اقدامات الزم پژوهشی جهت شناسایی و تهی

 ترکیبات آن
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  :روش هاي نمونه برداري و تجزیه جیوه

  :رداري و تجزیه جیوه در هواروش نمونه ب) الف

و ) NIOSH )6002روش هاي نمونه برداري و تجزیه جیوه فلزي و ترکیبات معدنی آن در متدهاي      

OSHA )ID 140 (ارائه شده است .  

  :وسایل و تجهیزات مورد نیاز

 Hopcalite in single)لوله جاذب سطحی دستگاه جذب اتمی مجهز به سیستم بخار سرد، 

section, 200 mg)،  با دبی (پمپ نمونه بردار فرديL/min 25/0-15/0،  با دقت (ترازوي حساس

  .BODبالن ژوژه، میکرو پی پت و بطري ، )گرم 0001/0

  

  :مواد شیمیایی الزم 

و  (HCL)اسید کلریدریک  ،HNO3 نیتریکاسید  ،(H2O2)آب اکسیژنه  ،II( (HgO(( اکسید جیوه

  .آب دیونیزه

  مراحل انجام کار

  :نمونه برداري) الف

  . پمپ نمونه برداري را با استفاده از یک کالیبراتور مناسب، کالیبره نمائید) 1

  . جاذب سطحی را از طرفین برش داده و به پمپ وصل نمائید) 2

با هر سري از نمونه ها، . (، اقدام به نمونه برداري نمائیدLit 100-2، تا حجم L/min 25/0-15/0با دبی ) 3

  .)یک نمونه شاهد نیز تهیه کنید

  .  پس از خاتمه نمونه برداري، درپوش جاذب را گذاشته و به آزمایشگاه منتقل نمائید) 4

  

  :آماده سازي نمونه) ب

  .منتقل کنید ml 50ن ژوژه جاذب سطحی مورد استفاده را به همراه پشم شیشه آن به درون یک بال

 . غلیظ به نمونه بیافزائید ml 5/2 HClغلیظ و سپس  ml 5/2 HNO3ابتدا 

 .ساعت باقی گذاشته تا جاذب به طور کامل حل شود 1نمونه را به مدت 

 . رنگ محلول بایستی آبی یا آبی مایل به سبز گردد. محلول را توسط آب دیونیزه به حجم برسانید

ml20 ط پی پت به داخل بطري نمونه توسBOD  حاويml 80 چنان چه پیش . آب دیونیزه اضافه کنید

بینی می کنید مقدار جیوه از استانداردها بیش تر است، می توانید مقدار نمونه برداشتی را کاهش دهید، 

 . باشد ml 100ولی در هر صورت حجم نهائی بایستی 

  

  :کالیبراسیون) ج



٣٦ 
 

گرم کلرید جیوه در  080/1را با حل نمودن این محلول ): g/mlµ 1000( وهجی 4محلول استاندارد مادر) 1

ml 50  لیتر توسط آب دیونیزه، تهیه نمائید 1و رساندن  به حجم  %1اسید کلریدریک.  

محلول استاندارد مادر را به  ml 1/0براي ساخت این محلول، ): g/mlµ 1(محلول استاندارد میانی ) 2

منتقل و سپس توسط آب دیونیزه به  % 1اسید کلریدریک  ml 10حاوي  ml 100داخل یک بالن ژوژه 

  .  حجم برسانید

جیوه را با اضافه نمودن  gµ 5/0-01/0محلول هاي کاربردي حاوي : 5محلول هاي استاندارد کاربردي) 3

و % 1اسید کلریدریک حاوي مقادیر کافی  BODمقادیر معینی از محلول استاندارد میانی به بطري هاي 

    . بسازید ml 100رساندن حجم نهائی محلول  به 

  

  :اندازه گیري) د

  . را مطابق توصیه شرکت سازنده تنظیم نمائید بخار سرد دستگاه جذب اتمی و سیستم) 1

  . را ابتدا با آب دیونیزه آبکشی، و سپس محلول استاندارد را به آن اضافه کنید BODظروف ) 2

3 (ml 5  کلرید قلع محلول SnCl210 % درHCl  به داخل بطري افزوده و صبر کنید که دستگاه جذب

  ml 100کلرید قلع را در  gr 20جهت ساخت این محلول، . (اتمی حداکثر میزان جذب را نشان دهد

HCl غلیظ حل کرده و به آهستگیml 100 آب دیونیزه به آن بیافزائید .  

سپس منحنی استاندارد مربوطه را رسم و غلظت  وانداردهاي کاربردي قرائت میزان جذب را جهت است) 4

  .را تعیین نمائیدهوا جیوه نمونه 

  

  :محاسبه غلظت جیوه در هوا) ه

  :با استفاده از رابطه زیر غلظت جیوه در هوا را محاسبه نمائید

V

B
Va

Vs
W

C



  

  :که در آن

C : غلظت جیوه در هوا بر حسبmg/m3  

Vs:  آماده سازي نمونه  1حجم بالن ژوژه در مرحله)ml 50(  

Va : حجم نمونه در بطريBOD  آماده سازي نمونه  5در مرحله)ml 20(  

B : میانگین غلظت جیوه در نمونه شاهد بر حسبgµ  

V : حجم هواي نمونه برداري شده بر حسبLit  

W : غلظت نمونه بر حسبgµ  

  

                                                
4 Stock  
5 Working Standard  
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  :در خونروش نمونه برداري و تجزیه جیوه ) ب

تعیین میزان غلظت جیوه خون، شاخص بیولوژیکی ارزنده اي جهت تعیین میزان مواجهه با جیوه در      

اندازه گیري این عنصر را به  ،) C° 20در  mmHg0012/0 (فشار بخار جیوه . محیط هاي کاري است

  .  امکان پذیر می سازد 6روش بخار سرد

  

  :وسایل و تجهیزات مورد نیاز

، ورتکس، )گرم 0001/0با دقت (دستگاه جذب اتمی مجهز به سیستم بخار سرد، انکوباتور، ترازوي حساس 

میلی لیتري با  5لوله هاي آزمایش یک بار مصرف، بالن ژوژة، پی پت، سرنگ استریل ، BODبطري 

  .، پنبه الکل، تورنیکه و پوار الستیکی21سرسوزن شمارة 

  

  :مواد شیمیایی الزم

 ،HClاسید کلریدریک  ،H2SO4اسید سولفوریک  ،H2O2آب اکسیژنه  ،II( HgO(وه اکسید جی

هپارین و  SnCl2،کلرید قلع ،HONH3Clهیدروکسیل آمین هیدروکلراید  ،  KMnO4پرمنگنات پتاسیم

  .آب دیونیزه

  

  :روش کار

درآمده و از طریق گاز ) بخار اتمی خنثی(در این روش تمامی جیوه موجود در نمونه به شکل بخار جیوه 

در نهایت میزان غلظت جیوه خون از مقایسه مقادیر . آرگون، به داخل سلول جاذب دستگاه هدایت می گردد

  . نانومتر به دست می آید 7/253جذب نمونه با منحنی کالیبراسیون در طول موج 

  

  :نمونه برداري) الف

  .یک نمونه خون توسط سرنگ تهیه نمائید) 1

به داخل لولۀ آزمایش ریخته و خون ) i.u 1000(هپارین  ml 05/0 جهت جلوگیري از انعقاد، حدود) 2

سپس لولۀ آزمایش را به مالیمت . داخل سرنگ را پس از برداشتن سرسوزن به آهستگی به آن اضافه کنید

روز پایدار می  3به مدت  C°  4  این نمونه در حرارت. ارین به خوبی با خون مخلوط شودتکان دهید تا  هپ

  .باشد

  :کالیبراسیون ) ب

 mlگرم کلرید جیوه در  080/1جیوه را با حل نمودن  Stock (g/mlµ 1000(محلول استاندارد مادر ) 1

  .تهیه نمائید لیتر توسط آب دیونیزه، 1و رساندن  به حجم  1:1اسید کلریدریک  50

                                                
6 Cold Vapor 
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این محلول ها که بایستی به صورت . جیوه 10و  8و  6و  4و  g/mlµ 2محلول هاي استاندارد کاربردي  ) 2

  1:1تازه و روزانه تهیه گردند، را می توانید با رقیق کردن محلول استاندارد مادر توسط اسید کلریدریک 

  .بسازید

  : آماده سازي) ج

1( ml 5/0  لوله هاي آزمایش که از قبل به دقت شسته و توسط آب دیونیزه آبکشی شده نمونه خون داخل

  .بریزید

  .اضافه کنیدml 1  H2O2و    ml 3 H2SO4به هر لوله ) 2

  .  انکوبه نمائید C°25 دقیقه در دماي 20نمونه ها را به مدت ) 3

دقیقه در  30ددا به مدت افزوده و سپس نمونه ها را مج%  5،  پرمنگنات پتاسیم ml 2به هر نمونه ) 4

  . انکوبه کنید C°50دماي 

به نمونه ها اضافه کنید، تا رنگ بنفش نمونه به رنگ سفید %  12مقداري هیدروکسیل آمین هیدروکلراید ) 5

  )در صورت لزوم(. تبدیل شود

رسانده و جهت اندازه گیري جیوه به داخل بطري  ml 10حجم کلیه نمونه ها را توسط آب دیونیزه به ) 6

BOD دستگاه بریزید.  

  

  .زمان جهت محلول هاي استاندارد کاربردي و بالنک نیز انجام دهید مراحل فوق را به طور هم

  

  :اندازه گیري) د

  . را مطابق توصیه شرکت سازنده تنظیم نمائید بخار سرد دستگاه جذب اتمی و سیستم) 1

2 (ml 5/0  محلول کلرید قلع SnCl2 %25  درHCl  ساعت  2به نمونه ها اضافه نموده و حداکثر ظرف

  . ابتدا میزان جذب را جهت استانداردهاي کاربردي قرائت کنید

  .را تعیین نمائید خونمنحنی استاندارد مربوطه را رسم و غلظت جیوه نمونه ) 3
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