
جیوه در محیط کار

زهرا اسعدي
كارشناس ارشد بهداشت 
حرفه اي شبكه بهداشت ري



معرفي جيوه*
 و عنصري فلز صورت به كه باشد مي سنگين فلز يك جيوه*

.دارد وجود طبيعت در معدني و آلي تركيبات
 الكتريسيته رساناي ، براق و سفيد اي نقره رنگ با فلزي جيوه*
.است آهن برابر دو سنگيني با و گرما نارساناي ،
 دماي در و داشته وجود گاز و مايع ، جامد فازهاي طبيعت در*

.است مايع صورت به اتاق معمولي



.است قرقيزستان و اسپانيا ، چين ، آفريقا معادن از جيوه جهاني توليدات*
.دارند مواجهه جيوه با كه دارد وجود شغل 6000 از بيش حاضر حال در*
 تشكيل و پالتين و آهن بجز فلزات كليه كردن حل جيوه مهم خاصيت*

.است ملغمه
.دارد وجود فلز و  معدني و  آلي تركيبات شكل سه به صنعت در جيوه*
  رنگهاي از بعضي / دماسنج /ورٱسوز سود / كلر گاز ساخت در فلزي فرم*

.ميشود استفاده ضدآفتاب كرم و پمادها انواع / پالستيك
  هاي باتري/كننده ضدعفوني مواد/ ها كش آفت ساخت در آلي غير فرم*

.داروها از بعضي نگهدارنده مواد و خشك
  با جيوه آلياژ ملغمه (.است ملغمه ساخت جيوه مهم كاربردهاي از يكي*

  با  مايع جيوه تركيب پزشكي دندان ملغمه (. است فلزي تركيبات يا فلزات
) قلع و نقره مخلوط

جيوهادامه معرفي 



*





منابع انتشار جيوه*
:سوخت ها، مصرف و توليد انرژي -الف*
  مصرف سوخت

توليد سوخت



توليد داخلي فلزات و مواد خام   -ب*
      اوليه فلز صنعتيتوليد
معدنكاري طال با آمالگام كردن جيوه
 توليد سيمان ، توليد مقوا و ( توليد مواد ديگر با حجم باال انتشار جيوه

)كاغذ
توليد داخلي و فرايند كردن با همراه كاربرد   -پ*

عمدي جيوه
توليد مواد شيميايي و پليمرها
توليد محصوالت محتوي جيوه



ادامه منابع انتشار جيوه*
تصفيه و بازيافت فاضالب -ت
 بازيافت
 سوزندان پسماندها
 دفن پسماند/ رسوب

مصرف كلي جيوه در محصوالت به عنوان -ث
جيوه فلزي و ساير مواد حاوي جيوه

 استفاده در يونيت دندانپزشكي
دماسنج ها
 منابع نوري حاوي جيوه
باتري هاي حاوي جيوه
 توليد پلي اورتان با استفاده از گاتاليست جيوه، كرم هاي سفيد كننده ( ساير موارد

منابع متفرقه در كاربرد جيوه -ج



*
يونيت هاي دندان پزشكي*
فاضالب هاي انساني*
توليدات خانگي*
آب حاصل از شستن لباسها*
بيمارستانها*
صنعت*
آزمايشگاهها*
مدارس و دانشگاهها*

سه مورد اول بزرگترين منابع را تشكيل مي دهند







*
.جيوه از طريق دستگاه تنفس ، گوارش و پوست مي تواند وارد بدن شود*
يا استنشاق هواي آلوده ، مواجهات شغلي اصلي ترين راه جذب جيوه در *

تماس پوستي در محيط كار دندان پزشكان ، خدمات بهداشتي، صنايع 
.شيميايي و غيره مي باشد

خوردن ماهي و حلزون هاي صدف دار و استنشاق بخارات موجود در هوا، *
كوره هاي زباله سوزو صنايعي كه سوخت حاوي جيوه را مي سوزانند و رها  

وخدمات بهداشتي و درماني راه هاي  امور دندان پزشكي شدن جيوه در اثر 
با جيوه مي باشد جمعيت عموميمواجهه 



*
   ارگان هدف اصلي در تماس حاد با بخار جريان جيوه بوده و تماس

به مدت چند ساعت مي تواند باعث پنومونيت و برونشيوليت شده و 
مغز باعث آسيب دستگاه عصبي مركزي مي  -پس از عبور از سد خوني

شود
بخارات جيوه  .( جيوه از تمام فلزات فرارتر و بخار آن كامال سمي است

)و سپس متيل جيوه خطرناكترين هستن
  فرم فلزي جيوه محلول در چربي است و بعد از استنشاق به آساني از

طريق آلوئول ها وارد جريان خون مي شود
 ، بلع امالح غير آلي در طي چند ساعت منجير به گاستروآنتريت

.نكروز حاد توبولي و مرگ مي شود–عروقي  -كالپس قلبي



راههاي اصلي دفع جيوه*

جيوه مي باشند كه درصورت   دفعادرار و مدفوع مسيرهاي اصلي 
نيمه عمر جيوه در . مواجهه زياد ، ادرار مسير دفع غالب است  

ماه بوده و از آن جايي كه مقادير ادرار ارتباط   2ادرار حدود 
نزديكي با سطوح سطح جيوه در كليه ها دارد ، اندازه گيري جيوه  

(  ادرار به طور گستردهاي براي ارزيابي مواجهه با جيوه غير آلي 
.كاربرد دارد ) عمدتا بخار جيوه 



*
روشهاي قبلي نمونه برداري از بخار جيوه*

جذب سريع جيوه بر روي طال، نقره يا زغال فعال سپس اندازه 
)AAS( گيري توسط طيف سنج جذب اتمي
NAAتجزيه به روش فعال سازي نوتروني 

روش دي تيزون
نمونه برداري طوالني مدت: مشكل



:کارادامهروشهای ارزیابی جیوه در محیط *

:روشهاي جديد*
CVAFSطيف سنجي فلورسانس اتمي بخار سرد

كروماتوگرافي مايع با عملكرد عالي متصل به طيف سنج جرمي 
-HPLC-ICPپالسما جفت شده القايي MS

كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي پالسما جفت   
-GCشده القايي ICP- MS

-GCكروماتوگرافي گازي جفت شده با آشكار ساز نشر اتمي
AED



*NIOSH 6002

*OSHA   ID 140





*

اندازه گيري جيوه ادرار عملي ترين و حساسترين روش براي نشان  *
دادن مواجهات شغلي با غلظت پايين جيوه غير آلي

جيوه خون*

نشان دهنده مواجه شغلي و افتراق آن از جيوه فلزي و غير شغلي ناشي *
از غذاهاي دريايي است

ادرار فقط نمايانگر مواجهه با جيوه غير آلي است*

جيوه پالسماخون کامل



*

نماد     ميتاي تعيين حدود مجاز     TLV/TWA     STEL/Cنام ماده شيميايي      وزن مولكولي   *



*
براي پيشگيري خطرات جيوه در محل كار بايستي آنرا كنترل كرد *
حذف *
جايگزيني *
اقدامات فني و مهندسي*
اقدامات مديريتي*
تجهيزات حفاظت فردي*
بهترين و ارزشمندترين روش حذف و يا جايگزيني با مواد بي خطر يا *

كم خطر



*
در هنگام مديريت ريسك ناشي از جيوه پيش از هر چيز نيازبه ارزيابي  *

.ريسك داريم
ارزيابي ريسك نوعي ارزشيابي اطالعات علمي است جهت تخمين و *

ارزشيابي اثرات بالقوه بر سالمتي فرد يا جمعيت كه مواجهه خطرناك را 
تجربه مي كند

ارزيابي ريسك مي تواند شامل ريسك سرطان و پتانسيل توسعه اثرات *
سرطاني مثل اختالل عملكرد عصبي شود غيرنامطلوب بهداشتي 

اطالعات كمي در مورد مواجهه با اطالعات مربوط به سميت تركيب *
.مي گردد





*

قطع فوري تماس*
درمان حمايتي*
درمان با كليتور*

اكسيد شده و به كليتورها جواب    +Hg2درصد جيوه فلزي در بدن به  80
مي دهد
   استفاده ازEDTA   در مقايسه به ساير فلزات سنگين در درمان

مسموميت با جيوه نسبت به تركيبات داراي گروه سولفيدريل از اهميت  
زيادي برخوردار نيست

BAL ،DMSAمشتق  -، پني سيل آمينN  استيله



  1394كنوانسيون ميني ماتا  در خصوص جيوه در سال *
تاييد  و به تصويب رسيده است 

.سازمان حفاظت محيط زيست مسول اجراي آن است*
هدف حفاظت از سالمت انسان و محيط زيست و از انتشار *

.جيوه و تركيبات جيوه از منابع انسان ساز است



داراي دو بخش 
: محصوالت حاوي جيوه يا تركيبات جيوه*
صادرات دهد  / واردات / عضو بايد با اتخاذ اقدامات مناسب نبايد اجازه ساخت هر *

  2020تا سال 
:شدهبجز استثنات اعالم 

محصوالت اساسي براي حفاظت كشور و استفاده نظامي-
استاندارد سازي دستگاهها و استاندارد مرجع/ محصوالت مورد استفاده براي تحقيقات-
.صنايعي كه جايگزيني براي جيوه ندارند-

اجازه استفاده از جيوه و  : فرايندهاي كه در آنها جيوه به كار مي رود*
2025تركيبات آن محدود نمايد تا سال 
توليد كلرآلكالي و توليد استالدييد












