
ن�سبة الزئبق العينه

اقل من 1 ملغم /كغم �شعر 1
اقل من 1 ملغم /كغم�شعر 2
اقل من 1 ملغم /كغم�شعر 3

اقل من 1 ملغم /كغمكرمي / مزيل للبقع ومبي�ض 
اقل من 1 ملغم /كغمحلم تونا بي�شاء بالزيت 

اقل من 1 ملغم /كغم�شردين مطبوخ بالزيت النباتي 1
اقل من 1 ملغم /كغم�شردين مطبوخ بالزيت النباتي 2

اقل من 1 ملغم /كغم�شمك با�شفيك هيك جممد 
اقل من 1 ملغم /كغم�شمك دين�ض طازج 
اقل من 1 ملغم /كغم�شمك فيله جممد 

اقل من 1 ملغم /كغماحمر ال�شفاه 
اقل من 1 ملغم /كغمحلم تونا

ما هي اخلطوه التاليه؟ 
اأن وقع االردن على اتفاقية ميناماتا للتخل�ض من الزئبق وهو ي�شعى جادا للم�شادقه  بعد 
املبكره على االتفاقيه مما يعني دخول االتفاقيه ببنودها حيز التنفيذ وما يرتتب عليه من 

التزامات ببنود االتفاقيه، فاأن اخلطوه التاليه املقرتحه تت�شمن: 

1- اجراء درا�شة �شامله على امل�شتوى الوطني للوقوف على واقع الزئبق وتواجده وخمزونه 
متهيدا لاللتزام ببنود االتفاقيه. 

2- توحيد اجلهد الوطني املوؤ�ش�شي املتمثل  بالت�شريعات اخلا�شه بالزئبق واملوؤ�ش�شات املتابعه 
ملو�شوع الزئبق باأ�شكاله املختلفه. 

3- تعزيز الرقابه على املواد الغذائيه الداخله الى االردن وتطوير املختربات الوطنيه بحيث 
تكون قادره وبفعاليه وب�شرعه على قيا�ض وحتري تراكيز الزئبق بكافة ا�شكاله يف املواد 

الغذائيه ومواد التجميل. 
4- اتخاذ االجراءات الالزمه بوقف ا�شتخدام الزئبق يف ح�شوات اال�شنان وايجاد البدائل 

والتوقف اي�شا عن ا�شتخدام املطاعيم املحتويه على الزئبق كماده حافظه. 
5- اتخاذ االجراءات الالزمه بوقف ا�شتخدام املبيدات املحتويه على الزئبق. 

6- ت�شجيع انخراط القطاع اخلا�ص يف اقامة وحدات معاجلة املعدات واالجهزه املحتويه على 
املواد والنفايات اخلطره ومنها الزئبق. 

اتفاقية ميناماتا  وببنود  ال�شحه  بالزئبق وخماطره على  للتعريف  7- اطالق حمله وطنيه 
وما يرتتب على االردن من التزامات هي بال�شروره التزامات فرديه وموؤ�ش�شيه ووطنيه. 

اأمانة عمان الكربى
1- تفوي�شها مبوجب قانون ال�شحه للرقابة على م�شاغل �شياغة الذهب. 

2- تطبيقها لنظام ادارة النفايات ال�شلبة رقم 2005/27 .

�سلطة املياه 
تعليمات ت�شريف املياه العادمة ال�شناعية والتجارية اإلى م�شروع ال�شرف ال�شحي ال�شادرة 
باال�شتناد لقانون �شلطة املياه رقم 18 ل�شنة 1988 وللمادة 23 من نظام ال�شرف ال�شحي 
رقم 66 ل�شنة 1994 ، التي متنع ت�شريف املياه العادمة ال�شناعية او التجارية الى م�شروع 
ال�شرف ال�شحي يف حال جتاوز القيم املحددة يف اجلدول الذي تت�شمنه التعليمات والذي 
يف  لربطها  العادمة  املياه  يف  بها  امل�شموح  الثقيلة  للعنا�شر  الق�شوى  احلدود  فيه  يحدد 

ال�شرف ال�شحي.

موؤ�س�سة املوا�سفات واملقاي�س االردنية
�شارية  واإعتبارها  التطبيق  اإلزامية  فنية  كقاعدة   2006/983 رقم  القيا�شية  املوا�شفة   -1
املفعول من تاريخ 2007/3/17 “ املياه - مياه ال�شرف ال�شحي املنزلية امل�شت�شلحة “ 
حيث حددت احلدود امل�شموح بها خلوا�ض ومعايري نوعية املياه امل�شموح بت�شريفها الى 

ال�شيول او االودية او امل�شطحات املائية.
للبيئة  ال�شديقة  باملتطلبات  اخلا�شة    2013  /2093 رقم  االأردنية  الفنية  القاعدة   -2
للم�شابيح الفلورية غري مدجمة بكابح، مل�شابيح تفريغ عالية ال�شدة ال�شوئية، ولكوابح 

و اأطقم اإنارة قادرة على ت�شغيل هذه امل�شابيح” .
باملتطلبات  اخلا�شة  الفنية  القاعدة   “  2013/2091 رقم  االأردنية  الفنية  القاعدة   -3

ال�شديقة للبيئة للم�شابيح املنزلية غري املوجهة”.
– احمر ال�شفاه”: و مت حتديد  “ جتميل و ترطيب ال�شفاه  4- موا�شفة رقم 2013/1032 
اأحمر  مادة  من  غرام  كيلو   / ميليغرام   1 ال�شفاه  اأحمر  يف  الزئبق  ملادة  االأعلى  احلد 

ال�شفاه.
5- موا�شفة رقم 2014/1141 “موا�شفة طالء االأظافر”: و مت حتديد احلد االعلى ملحتوى 

ppm الزئبق ب 2 جزء باملليون
6- موا�شفة رقم 2011/1584 “منتجات اأمالح البحر امليت carnalite”: ومت حتديد احلد 

1ppm االأعلى امل�شموح به

وللوقوف على املو�شوع فقد  قامت االر�س واالن�سان لدعم التنميه  بجمع 12 عينه 
�شتاتي،   جتميل  مل�شتح�شر  وعينه  ال�شفاه،  الحمر  واحده  عينة  ب�شري،  ل�شعر  عينات  ثالث 
واربع عينات ال�شماك جممده وطازجه  وثالثة علب ل�شمك التونا معلبه، روعي يف االختيار ان 
تكون من بني االكرث ا�شتخداما من قبل االردنيني وجمعت بطريقه ع�شوائيه، ومتت اال�شتعانه 
باملختربات الوطنيه االردنيه املعتمده حيث مل تظهر النتائج اي تراكيز للزئبق فيها تتجاوز 
غري  االردين  املجتمع  كون  الى  يعود  رمبا  ايجابي  موؤ�شر  وهو  االردنيه،  القيا�شيه  املوا�شفه 
اآكل لال�شماك ، وان العينه التي مت جمعها ومعاجلتها �شغريه مما ي�شتوجب م�شتقبال جمع 
عينه او�شع و�شمول كافة االنواع من امل�شتخ�شرات الطبيه وال�شيدالنيه والتجميليه واال�شماك 
باأ�شكالها وانواعها وا�شمائها التجاريه والبلدان التي يتم اال�شترياد منها باأ�شكالها الطازجه 

واملعلبه واملجمده، وتظهر باأدناه نتائج فحو�شات العينات: 

 كيف يتعامل االردن مع الزئبق ومركباته ؟ الت�سريعات الوطنيه ؟ 
نظرا خلطورة مادة الزئبق ومركباته على ال�شحة العامة وعنا�شر البيئة املختلفة فقد متت 
معاجلة الزئبق ومركباته يف عدة ت�شريعات وطنيه وذات مرجعيات خمتلفه على النحو التايل:

وزارة ال�سحة:
1-  قرار وزير ال�شحة املنبثق عن قانون ال�شحة العامة رقم 47 ل�شنة 2008 الذي مت مبوجبه 
وامل�شروطة  املمنوعة  الكيماوية  املواد  قوائم  �شمن  ومركباته  الزئبق  اإ�شتخدام  تقييد 
وال�شادرة يف اجلريدة الر�شمية رقم 5187 تاريخ 2012/11/14 واإ�شتخدامها يف عدة 
�شناعات منها حفظ االخ�شاب، ت�شريب الن�شيج ال�شناعي واخليوط املغزولة، معاجلة 

املياه العادمة ال�شناعية، ويف �شناعة مواد التعبئة والتغليف و�شناعة الدهانات. 
2- قرار وزير ال�شحة ال�شادر باجلريدة الر�شمية رقم 5178 تاريخ 2012/9/16 الذي ت 

مت  مبوجبه حظر ا�شتخدام الزئبق ومركباته يف خمتربات املدار�ض واجلامعات.
3- قرار وزير ال�شحة ال�شادر بكتاب رقم م ه ط/متفرقة / 2390 تاريخ 2013/5/9 الذي 
مت مبودبه التوقف متاما عن �شراء اجهزة ال�شغط الزئبقية منذ عام 2013 يف جميع 

عطاءات االجهزة الطبية ومت احاللها تدريجيا باجهزة �شغط هوائية او الكرتونية.
الطبية  النفايات  حرق  عن  الناجتة  ومركباته  بالزئبق  يتعلق  فيما  االإنبعاثات  مراقبة   -4

وال�شادرة مبوجب تعليمات اإدارة النفايات الطبية رقم 1 ل�شنة 2001 .
امللغم  بقايا  ومنها  االأ�شنان  عيادات  عن  الناجتة  الطبية  النفايات  اإدارة  اإر�شادات   -5

وكب�شوالت امللغم الفارغة.
6- الدليل االر�شادي يف حاالت االإن�شكاب للزئبق .

وزارة البيئة
الزئبق  ا�شتهداف  مبوجبه  مت  الذي    2005/24 رقم  واخلطرة  ال�شارة  املواد  ادارة  نظام 
الزئبق  نفايات  تخزين  ذلك  ويت�شمن  املمنوعة  الكيماوية  املواد  قوائم  �شمن  ومركباته 
ومركباته املتولدة يف مركز معاجلة النفايات اخلطرة باإعتبارها نفايات خطرة يجب التحكم 
بها واإدارتها اإدارة �شليمة بيئيا  ومن بني ذلك  اي�شا التخل�ض من امل�شابيح املوفرة للطاقة 
النفايات  معاجلة  مركز  يف  ومركباته  الزئبق  مادة  على  حتتوي  التي  االأجهزة  من  وغريها 

اخلطرة / �شواقة )كموازين احلرارة الزئبقية واأجهزة ال�شغط(.

وزارة الزراعة
بالقوائم  اإلتزاما  ومركباته  الزئبق  تركيبها  يف  يدخل  التي  املبيدات  اإنتاج  اأو  اإ�شترياد  منع 

املوجودة يف اإتفاقية روتردام املعنية باأخذ املوافقة امل�شبقة. 

وزارة ال�سناعة والتجارة 
1- تعليمات االإ�شترياد رقم 2012/1 التي مت مبوجبها اإعتماد القوائم ال�شادرة عن وزارة 
البيئة �شمن تعليماتها والتي من �شمنها الزئبق ومركباته وحددت القائمة املجاالت التي 

مينع اإ�شتخدام الزئبق فيه.
2- منع اإ�شتخدام مادة الزئبق ومركباته يف ت�شنيع مواد التجميل وذلك �شمن التوجه العاملي 

ملنع ا�شتخدامه.
3- منع اإ�شتخدام الزئبق يف م�شانع ت�شنيع الكلور واإ�شتخدام مواد بديلة.

دائرة اجلمارك االردنية
اأرا�شي  اإعتماد رقم النظام املن�شق الوارد يف جداول التعرفة اجلمركية للمواد التي تدخل 
االردن واملحتوية على الزئبق ب�شكله االأويل اأو املنتج وح�شب القوائم الواردة من املوؤ�ش�شات 

والوزارات املعنية.

الزئبق 
ومركباته 
ا�ستخـدامـاته، وكيفية التعـر�ض له
واآثاره على ال�سحه ومر�ض ميناماتا

الزئبق 
ومركباته 
ا�ستخـدامـاته، وكيفية التعـر�ض له
واآثاره على ال�سحه ومر�ض ميناماتا



ومتكن االتفاقيه الدول املوقعه وامل�شادقه من احل�شول على متويل مل�شاريع يتم من خالل 
ونفاياته  ومركباته  الزئبق  ملادة  اجراء عمليات م�شح ميداين  االردن من  بينها  الدول ومن 
لتقييم و�شعها  وحتديد اماكن تواجدها وكمياتها وحتديد االماكن امللوثه بها، و اجراء تقييم 
ت�شريعي للت�شريعات املحلية اخلا�شة بادارة املواد الكيميائية وحتديدا فيما يتعلق بالزئبق  و 
اجراء تقييم فني واعداد خطة عمل الدارة الزئبق بهدف التخل�ض التدريجي منه بالطرق 
االآمنة �شحيا وبيئيا مع االأخذ بعني االعتبار التكلفة والفائدة التي �شيتم حتقيقها با�شتخدام 

البدائل االآمنة عن هذه املادة.

، مبا يف ذلك  اأخرى  مواد  الزئبق مع  التاليه:خالئط  الزئبق  االتفاقيه مركبات  وت�شتهدف 
الزئبق )اأول  الزئبق فيها عن 95% من وزنها، ومركبات  تركيز  التي اليقل  الزئبق  �شبائك 
فلز  الزئبق،  نرتات  ثاين  الزئبق،  كربيتات  ثاين  الزئبق،  اأك�شيد  ثاين  الزئبق،  كلوريد 
اأو  البحوث  التي ت�شتخدم يف  الزئبق  الزئبق(. وي�شتثنى من ذلك كميات  الزجنفر، �شلفيد 
كمعيار مرجعي، والكميات القليلة من الزئبق اأو مركباته املوجودة ب�شكل طبيعي يف املنتجات 
املعدنية، مبا يف ذلك الفحم واملنتجات امل�شاف اإليها الزئبق املن�شو�ض عليها يف املرفق اأ من 

االتفاقيه. وتتاألف االتفاقيه من  عدد املواد وموا�شيعها  ومن املرافق وامللحقات. 

حملت االتفاقيه العامليه اخلا�شه بخف�ض امدادات الزئبق واالجتار به والتخل�ض التدريحي 
والتحكم باأنبعاثات الزئبق واطالقه، ا�شم مدينه مينامات اليابانيه التي �شهدت ا�شواأ كارثه 
تلوث بالزئبق يف التاريخ الب�شري، كما اطلقت منظمه ال�شحه العامليه على اعرا�ض الت�شمم 

بالزئبق التي ظهرت يف �شكان هذه املدينه اليابانيه مبر�ض ميناماتا. 

واالتفاقيه التي مت اطالقها يف عام 2014 ووقعت عليها االردن يف حينه، تعرتف باأن ا�شتخدام 
الزئبق يف مناجم الذهب ال�شغريه واحلرفيه هو واحد من اكرب م�شادر التلوث يف الغالف 
اجلوي يف العامل اليوم وت�شمل االتفاقيه احكاما لتقييم وتقليل ا�شتخدام الزئبق يف مناجم 
الذهب ال�شغريه واحلرفيه، كما ت�شكل اطالقات التلوث بالزئبق من قطاع الوقود االحفوري 
املتاأتي من النفايات ومن  ، وتتطرق االتفاقيه الى الزئبق  م�شدرا ا�شافيا ورئي�شيا للزئبق 
عمليات التعدين والعمليات ال�شناعيه واملنتجات امل�شاف اليها الزئبق يف مرحلة التخل�ض 
منها مثل مكبات النفايات ومرمداتها. وت�شعى هذ االتفاقيه الى حماية �شحة االن�شان والبيئه 

من االنبعاثات واالطالقات الب�شريه املن�شاأ للزئبق ومركباته.

كيف ميكن قيا�س تعر�س النا�س للزئبق؟ 
يتم ذلك بقيا�ض الزئبق يف الدم ودم احلبل ال�شري وال�شعر والبول وحليب االم، وي�شري وجود 
الزئبق يف الدم الى التعر�ض حديثا للتلوث بالزئبق ، اما الزئبق يف ال�شعر فيدل على التعر�ض 

طويل املدى، ووجود الزئبق يف البول ميثل ب�شفه عامه التعر�ض للزئبق العن�شري. 

كيف حتمي نف�سك؟ 
ي�شارك عائلته وا�شدقائه  الزئبق وان  ال�شخ�ض ان يكون على درايه ومعرفه مبخاطر  على 
ال�شاريه  وغري  وال�شن  احلجم  يف  ال�شغريه  اال�شماك  تناول  على  يعمل  املعرفهوان  بهذه 
ومرات  كبريه  بكميات  اال�شماك  تناول  عدم  مراعاة  كما جتب  اقل،  كميات  على  الحتوائها 

متعدده .

ما دور احلكومه؟ 
اتخاذ  ذلك  يلي  االردن،  يف  الزئبق  ا�شتخدامات  حل�شر  بدرا�شه  القيام  احلكومه  على 
االجراءات الالزمه للتحكم يف ا�شتخداماته وانبعاثاته وكيفيه التخل�ض منه، واطالق حملة 

توعيه وطنيه ت�شتهدف النا�ض وال�شناعه والعاملني يف الرعايه ال�شحيه. 

باأ�شتخدام  الرتفيهي  ال�شيد  �شيادوا  خا�شة  اال�شماك  �شيادوا  الفئه  هذه  الى  وي�شاف 
ال�شناره وال�شيادين الذي يقومون بال�شيد كمورد رزق مبا يف ذلك تلك املجتمعات التي متيل 

الى تناوك اال�شماك واملاأكوالت البحريه االخرى ب�شوره منتظمه. 
 ومن االثار ال�شحيه ما يظهر على البالغني من اثار اوليه واعرا�ض للت�ش�شم مبيثيل الزئبق 
وال�شعور  ظاهر  �شبب  غري  من  احلكه  او  التنميل  او  باخلدر  اح�شا�ض   : احل�ض  ت�شو�ض  مثل 
يف  وامل  والوزن  لل�شهيه  وفقدان  الغثيان  ي�شبب  ان  وميكن   ، الروؤيا  و�شوح  وعدم  بال�شيق، 
ومع  اللعاب،  و�شيالن  الفم  وتقرح  اللثه  وتورك  اجللد  يف  وتهيج  وحروق  واال�شهال  البطن 
والفم  ال�شفتني  واخلدر يف  التنميل  مثل  احلاده  االعرا�ض  املزيد من  تظهر  التعر�ض  زيادة 
والل�شان واليدين والقدمني، واالرتعا�ض وعدم التنا�شق والروؤيا وفقدان ال�شمع والذاكره وتغري 

ال�شخ�شيه و�شيق يف التنف�ض والف�شل الكلوي. 

يف  امل  الى  ابخرته  ا�شتن�شاق  طريق  عن  النقي  العن�شري  للزئبق  احلاد  التعر�ض  ويوؤدي 
االطراف او ما ي�شمى “ املر�ض الوردي” حيث تظهر راحتي الكف وا�شابع وباطن القدمني 
وارتفاع  و�شعف  املفا�شل  واالم يف  وتعرق مفرط وحكه وطفح جلدي  متق�شره  زاهيه  ورديه 

�شغط الدم وخفقان يف القلب. 

وي�شل ميثيل الزئبق CH3Hg ب�شهولة الى امل�شيمه من االم الى جنينها والى حاجز الدم يف 
الدماغ، حيث ي�شبب عاهات عقليه و�شعوبات يف التعلم و�شلل دماغي و�شرع وت�شنج وارتعا�ض 
وعدم تنا�شق ا�شافه الى تلف يف العني وحا�شة ال�شمع يف اجلنني وي�شل ميثيل الزئبق الى 

حليب االم ويعر�ض الطفل حديث الوالده ملزيد من م�شادر الت�شمم. 

ما هو مر�س ميناماتا؟ 
هو نوع من انواع الت�شمم احلاد مبيثيل الزئبق مت اكت�شافه يف ميناماتا ) مدينه يف جزيره 
كيو�شو يف جنوب اليابان عام 1956( الذي مت ت�شريبه الى املياه من م�شنع اال�شيتالدهايد 
يعتمدون  الذين  لل�شكان  الغذائيه  ال�شل�شله  عرب  وعاد  اال�شماك  يف  فرتاكم  الكورين  النتاج 
ب�شكل ا�شا�شي على اال�شماك يف غذائهم، فتعر�ض ما يزيد عن مائتي الف �شخ�ض للتلوث 
وا�شابهم بتلوث مزمن ، هذا وت�شمل اعرا�ض مر�ض ميناماتا التنميل يف اليدين والقدمني 

و�شعف يف الع�شالت والروؤيا وتلف يف ال�شمع والنطق . 

كيف يتعامل العامل مع الزئبق ومركباته؟ اتفاقية ميناماتا املتعلقه بالزئبق؟
هي اتفاقية عاملية حلماية ال�شحة الب�شرية والبيئة من االآثار ال�شارة للزئبق نظرا ملا حتدثه  
مادة الزئبق الكيميائيه  من  ان�شغال عاملي  يعود الى قدرتها الى االنتقال البعيد املدى يف اجلو 
دثة  وثباتها يف البيئة مبجرد دخولها اليها وقدرتها على الرتاكم يف النظم البيئية املختلفة محُ
اثارا �شلبية على البيئة و�شحة االن�شان، االمر الذي ا�شتدعى احلاجة الى اجراء عاملي ب�شانها، 
مت االتفاق عليه يف الدورة اخلام�شة للجنة التفاو�ض احلكومية الدولية يف جنيف، 19 يناير، 
2013.تهدف االتفاقيه الى  ال�شيطرة على االنبعاثات املحتوية على الزئبق نتيجة حرق الوقود 
االحفوري وخا�شة الفحم احلجري و ال�شيطرة على االنبعاثات ال�شادرة من بع�ض ال�شناعات 
واتخاذ التدابري الالزمة للرقابة عليها واإيجاد التنظيم الت�شريعي والقانوين الدويل للقطاع 
النطاق. ويرتتب على كل دوله مبوجب هذه  الذهب احلريف وال�شغري  لتعدين  الر�شمي  غري 
االتفاقيه يف حال دخلت حيز النفاذ اجراء حتديد لكل كمية على حدة من خمزونات الزئبق 
االإمداد  اإلى حتديد م�شادر  باالإ�شافة  تزيد على )50( طن مرتي  التي  الزئبق  اأو مركبات 
بالزئبق التي تتولد عنها خمزونات تزيد على)10( طن مرتي �شنويًا على اأرا�شيه، و يتخذ 
التوجيهية  للمبادئ  وفقًا  منه  والتخل�ض  الزئبق  اإ�شتخدام  وقف  تكفل  التي  التدابري  كافة 
لالإدارة ال�شليمة بيئيًا باإ�شتخدام عمليات ال توؤدي الى اإ�شرتداد او اإعادة تدوير اأو ا�شتخال�ض 
اأو اال�شتخدام املبا�شر اأو االإ�شتخدامات البديلة  و عدم ال�شماح  باإ�شترياد اأو ت�شدير الزئبق 

اإال بعد احل�شول على املوافقة اخلطية من بلد االإ�شترياد اأو الت�شدير. 

الزئبق  ميثيل  الى  بالتحول  ال�شطحيه  والرتبه  الكتله احليويه  للزئبق يف  ت�شمح  الفي�شانات 
والدخول الى ال�شل�شله الغذائيه.

توجد كميات �شئيله من الزئبق يف الهواء والياب�شه واملياه نتيجة للتحلل الطبيعي والكيميائي 
النقي  املعدن  ولكن  الطبيعه  يوجد يف  ما  نادرا  والزئبق  الربكانيه،  االن�شطه  لل�شخور ومن 
ي�شتخرج من كربيتيد الزئبق. ان الزئبق موجود ب�شفه دائمه يف بيئتنا من امل�شادر الطبيعيه 
التي ن�شتهلكها، وت�شاهم  الغابات وثوران الرباكني( وبكميات متفاوته يف االطعمه  )حرائق 

االن�شطه الب�شريه بدرجه كبريه بوجود الزئبق يف البيئه ويف ال�شل�شله الغذائيه. 

ما هي ا�ستخدامات الزئبق؟
مبرور  ال�شناعيه  والعمليات  املنتجات  من  العديد  يف  وا�شع  نطاق  على  الزئبق  ا�شتخدم   

ال�شنني ولكن ي�شتخدم معظمه حاليا يف: 
العمليات ال�شناعيه التي تنتج الكلور ) م�شانع زئبق الكلور القلوي( او كلوريد الفينول . 1

غري املتبلمر ) اخلا�ض باأنتاج الكلوريد متعدد الفينيل واللدائن متعددة اليوريثني(. 
املنتجات مثل املفاتيح الكهربائيه مبا يف ذلك الرثميو�شتات واملرحالت ومعدات القيا�ض . 2

والتحكم وم�شابيح اال�شاءه الفلوريه ذات الكفائه والبطاريات و يف ح�شوة اال�شنان. 
ي�شتخدم احيانا يف املختربات وم�شتح�شرات التجميل وامل�شتح�شرات ال�شيدالنيه مبا يف . 3

ذلك يف اللقاحات كمواد حافظه ويف اال�شباغ واملجوهرات. 
يت�شرب الزئبق اي�شا بطريقه غري متعمده من العمليات ال�شناعيه االخرى مثل املولدات . 4

مثل  االخرى  التعدين  وان�شطه  والتعدين  اال�شمنت  وانتاج  واحلراره  بالفحم  تعمل  التي 
انتاج املعادن غري احلديديه، ويعترب انتاج الطاقه بالفحم حاليا امل�شدر العاملي الوحيد 
الكبري النبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي، كما ميكن ان تكون املخلفات من املنتجات 

والعمليات ال�شناعيه املحتويه على الزئبق اكرب م�شدر النبعات الزئبق. 

كيف يتعر�س االن�سان للزئبق؟ 
يتعر�ض النا�ض للزئبق من م�شادر غذائيه معينه، اذ يتعر�ض النا�ض ا�شا�شا مليثيل الزئبق من 
خالل نظامها الغذائي وخا�شه من ا�شتهالك اال�شماك واالنواع البحريه االخرى، ويرت�شب 
الزئبق العن�شري املحمول يف الغالف اجلوي يف نهاية املطاف ويتم تناوله من قبل البكترييا 
مثيل  يرتاكم  ثم  ومن  الزئبق،  مثيل  الى  العن�شري  الزئبق  من  وحتويله  املائيه  البيئات  يف 
الزئبق يف ال�شل�شله الغذائيه. كما يتعر�ض النا�ض الى الزئبق العن�شري او غري الع�شوي من 
خالل ا�شتن�شاق الهواء املحيط، حيث ميت�ض اجل�شم حوايل 80% من بخار الزئبق امل�شتن�شق، 
عن  ناهيك  الزئبق،  �شناعاتها  من  ينبعث  من�شاآت  من  املحتمله  التعر�ض  طرق  ت�شمل  كما 
التعر�ض لبع�ض املنتجات مثل اال�شباغ واملبيدات احل�شريه ومبيدات الفطريات املحتويه على 
الزئيق، ومنتجات ال�شابون و م�شتح�شرات التجميل ويف البطاريات والثريمومرت وامل�شابيح 
والفيتامينات  للربوتني  اهم م�شدر  ال�شمك  يعترب  للطاقه.  واملوفره  الفلور�شنت  الكهربائيه 
واملواد الغذائيه ال�شروريه التي يحتاجها ج�شم االن�شان الحتوائها على االحما�ض الدهنيه 

غري امل�شبعه )اوميغا 3( وهو م�شدرا متمال ملثيل الزئبق.

ما هي االثار ال�سحيه للتعر�س للزئبق ومركباته؟ 
الكيميائي  ال�شكل  مثل  عوامل  لكن  الزئبق،  من  منخف�شه  مل�شتويات  الب�شر  جميع  يتعر�ض 
واجلرعه والعمر ومرحلة منو ال�شخ�ض )االجنه هم االكرث عر�شه( ومدة التعر�ض وطريقة  
التعر�ض )اال�شتن�شاق، االبتالع، مالم�شة اجللد( تلعب دورا يف �شدة التاأثري. لكن املجتمعات 
عر�شه  هم  املحليه  ال�شناعه  خالل  من  او  عملها  خالل  من  للزئبق  مبا�شره  تتعر�ض  التي 
للخطر. اما االكرث ح�شا�شيه مليثيل الزئبق وم�شدره الغذاء واولئك الذين يتعر�شون مل�شتويات 
وح�شا�شية  حل�شا�شيتهم  نظرا  ال�شغار  واالطفال  الوالده  وحديثي  االجنه  هم:  منه  عاليه 
جهازهم الع�شبي الذي هو يف طور النمو، وكذلك االفراد الذين يعانون من امرا�ض الكبد 
بالزئبق،  الت�شمم  تاأثريات  من  للمعاناة  عر�شه  االكرث  هم  والرئتني  واالع�شاب  والكلى 

نبذه تاريخيه عن الزئبق؟ 
ا�شتخدم  فقد  القدميه  الع�شور  منذ  ا�شتخدمت  التي  املعروفه  املعادن  احد  الزئبق  يعترب 
الزئبق ) كربيتيد الزئيق( ك�شبغة حمراء. ووجد علماء االثار الزئبق يف مقربه م�شريه يعود 
الزئبق  وا�شتخدمت مركبات  الزئبق  امليالد، وعرف االغريق  قبل  �شنه  الى 1500  تاريخها 
يف القرن الع�شرين لعالج مر�ض الزهري، ويف القرن التا�شع ع�شر عانى االجنليز العاملون 
واالرجتاف  واالكتئاب  الهياج واخلجل  اعرا�ض ع�شبيه كثريه مثل  القبعات من  يف �شناعة 
والتعرث يف الكالم لتعر�شهم ملركب زئبقي هو نرتات الزئبق ، وهو مركب ا�شتخدم على نطاق 
وا�شع يف �شناعة لبادة القبعات. ويعتقد الكثريون ان ت�شمم العمال يف هذه ال�شناعه من هذه 
املاده هي م�شدر التعبري االجنليزي » جمنون ك�شانع القبعات« »Mad as a Hatter«   وهي 

املوحيه ل�شخ�شية �شانع القبعات املجنون. 

من اين ياأتي الزئبق؟ م�سادر التعر�س للزئبق؟ 
الظواهر  لبع�ض  نتيجة  يدخل  الزئبق  فبع�ض  خمتلفه،  بطرق  البيئه  الى  الزئبق  يدخل 
الطبيعيه كالثورات الربكانيه واالن�شطه احلراريه لالر�ض واثار عوامل التعريه على ال�شخور 
املحتويه على الزئبق . ونرى ان معظم الزئبق املوجود حاليا دخل نتيجة الن�شاط الب�شري. 

وتندرج امل�شادر الب�شريه للزئبق حتت ثالث فئات وهي : 

م�سادر مق�سوده : ينطلق الزئبق عندما نحاول ت�شنيع منتج يحتوي على الزئبق او القيام 
والبطاريات  الفلور�شنت  م�شابيح  ت�شينع  مثل  مركباته  او  الزئبق  فيها  ي�شتخدم  بعملية 
ومفاتيح الكهرباء ، ومن العمليات غري ال�شناعيه التي ت�شتخدم الزئبق مثل مناجم تعدين 
وروا�شب  ال�شغريه  ال�شخور  من  الذهب  اللتقاط  الزئبق  ت�شتخدم  التي  ال�شغريه  الذهب 
الكيميائيه  املواد  الزئبق يف م�شانع  ت�شتخدم  التي  اي�شا  ال�شناعيه  العمليات  ومن  الرتبه. 

كماده مفزه وخا�شه يف انتاج كلوريد الفينيل وبع�ض م�شانع الكلور .

الوقود  عن  الناجمه  الب�شريه  االن�شطه  عن  امل�شادر  هذه  تن�شاأ   : مق�سوده  غري  م�سادر 
االحفوري او  اخلامات واملعادن التي حتتوي على الزئبق ك�شوائب غري مرغوبه. واالمثله على 
ذلك مطات توليد الطاقه الكهربائيه التي تعمل بالفحم وافران اال�شمنت واماكن تعدين 
املعادن وتنقيتها وعمليات ا�شتخراج الوقود االحفوري من الفحم والبرتول وال�شخر الزيتي 
والنفايات  املنتجات  من  للتخل�ض  امل�شتخدمه  واملدافن  املحارق  وكذلك  القطران  ورمال 

املحتويه على الزئبق. 

ان�سطه اخرى : تن�شاأ عن االن�شطه الب�شريه من حرق او تطهري للغابات حيث حتتوي الكتله 
احليويه والرتبه ال�شطحيه يف هذه الغابات على الزئبق الذي �شقط عليها من الهواء اجلوي 
وتطلق عمليات حرق او ازالة الغابات وخا�شة الغابات اال�شتوائيه كميات كبريه من الزئبق 
من  باملياه  وا�شعه  مناطق  تغمر  التي  الكبريه  ال�شدود  م�شاريع  ان  كما   ، اجلوي  الهواء  الى 

ما هو الزئيق؟ 
اليونانيه  الكلمه  من  اخت�شار  وهو   Hg  له يرمز  الطبيعه  يف  موجود  عن�شر  هو  الزئيق 
�شائل  اللون  ف�شي  معدن   يكون  النقيه  حالته  ويف  ال�شائله،  الف�شه  وتعني   Hydragyrum
ويوجد  تدمريه  او  تخليقه(   ( انتاجه  ميكن  ال  عن�شر  والزئبق  الغرفه،  حرارة  درجة  يف 
ب�شكل طبيعي يف ق�شرة االر�ض على �شورة امالح الزئبق مثل كربيتيد الزئبق. يوجد الزئبق 
الزئبقيك،  اأك�شيد  )مثل  الع�شوي  وال�شكل غري  العن�شر،  �شكل  اأ�شكال:  ثالثة  البيئة يف  يف 
وكلوريد الزئبقيك، وغري ذلك(، وال�شكل الع�شوي )ومثاله ميثيل الزئبق(ويوؤثر �شكل الزئبق 
على قابلية امت�شا�شه داخل اجل�شم واحتفاظ اجل�شم به. ويت�شف الزئبق ومركباته بخا�شية  
االنتقال مل�شافات خمتلفه، البع�ض منها يرت�شب على بعد كيلومرتات من انبعاثها، بينما البع�ض االخر 

ينتقل يف جميع انحاء الكره االر�شيه قبل ان يرت�شب.


