


 

 

 

 

 السمٌة البٌئٌة للرصاص
Environmental Toxicity of Lead 

 

 
 .  رمادي طري على درجة حرارة الغرفة الرصاص معدن *

 .  جزء فً الملٌون 20تركٌزه فً القشرة األرضٌة حوالً *

هً التً تحرك الرصاص ولكن األنشطة اآلدمٌة تكون معنوٌة بصورة (الطبٌعٌة)االنبعاثات الجوٌة، البركانٌة *

 أكبرمن االنبعاثات الطبٌعٌة

اال أن الرصاص ٌتواجد أٌضا على . هو الثنائً والذي ٌكون المواد غٌر العضوٌةتكافؤ الرصاص السائد *  

مكونا مركبات تعاونٌة وأهمها من الناحٌة البٌئٌة رباعً ألكٌبلت الرصاص خاصة رابع صورة رباعٌة التكافؤ 

الى البنزٌن وذلك   والذي استعمل للعدٌد من السنٌن كمادة إضافٌةtetra-  ethyl leadإٌثاٌل الرصاص  

 .اال أن الرصاص الذى ٌنطلق ٌلوث الجو  knockingلتحسٌن رقم أوكتان لمنع ظاهرة الخبط 



 

 السمٌة البٌئٌة للرصاص:تابع 

 : )Pb (التلوث بالرصاص ( 1)

تشٌر الكثٌر من القٌاسات إلى أن وجود الرصاص فً البٌئة ٌزداد بصورة مطردة  

 .  ٌوجد فً الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه والغذاء الذي نأكله حٌث 

رابع ناتج من استعمال السٌارات للبنزٌن المضاف الٌه  :الرصاص فً الهواء

هذه  عوادمحٌث ٌتحول فى ( البنزٌن ٌحسن من كفاءة احتراقل) إٌثٌل الرصاص

ي ذال  Pb Cl Br) كلوروبرومٌد الرصاص) إلى رصاص غٌر عضوي السٌارات
من مصادر %  95ٌمثل هذا المصدر إلى كربونات الرصاص والجو تحول فً ٌ

فً المدن ذات الكثافة المرورٌة العالٌة و لقد وجد أن دم بالرصاص تلوث الهواء 

السكان الذٌن ٌتواجدون بحكم عملهم بالقرب من السٌارات ٌحتوى كمٌة من 

 . الرصاص أكبر بكثٌر عن غٌرهم
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  Lead in water : الرصاص فً الماء 

 0.5كثر من ألفً المٌاه  ، وتركٌزهلتر من الرصاص / مٌكروجرام  1 - 0.1تحتوي المٌاه الطبٌعٌة على حوالً 

الطحالب والحشرات  تستطٌع الحٌاة فً   منقلٌبل رغم أن ( ةالعذب هاٌألسماك الما سامٌكون ) نجزء فً الملٌو

 .  هذه المٌاه 

كان التسمم بالرصاص شائعا بٌن الرومان القدماء الستعمالهم الخزانات و المواسٌرالمصنوعة من الرصاص 

مصنوعة من الرصاص آلن بعض مواسٌر المٌاه فً المنازل القدٌمة لؤلسف ٌوجد للتوصٌل مٌاه الشرب و

 .تلوث مٌاه الشرب لمستهلٌكها  وتكون سببا فً
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  - 300 تراوح ما بٌنٌالرصاص فً األغذٌة النباتٌة والحٌوانٌة لقد وجد أن تركٌز*

 . على الترتٌب،جزء فً البلٌون  300 - 200،  400

التً تزرع بجوار  غذائٌةالٌلوث المحاصٌل السٌارات ودخان المصانع عادم * 

 .   بالرصاصالطرق الرئٌسٌة والمصانع 

وكان  هاوجد أن أسماكو ٌصل الرصاص إلى مٌاه األنهارمن المناطق الصناعٌة*

الحد األقصى المسموح به من )جزء فً البلٌون  2000الرصاص أعلى من تركٌز

جزء فً البلٌون وفً األسمــاك المعلبة  500الرصاص فً األسماك الطازجة  

أن كمٌة الرصاص فً األغذٌة المعلبة تكون عالٌة علما ب (جزء فً البلٌون 1000

 .  ستعمال الرصاص فً إحكام غلق العبوات العن األغذٌة الطازجة 

ضررا لصحة اإلنسان الذي  ألغذٌة والحٌوانٌة الموجودة باتحدث كمٌة الرصاص *

 .ٌستهلك هذه النباتات 
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 Lead in man :ً اإلنسان فالرصاص تأثٌر التلوث ب

الصورة )والصورة التً ٌوجد علٌها له ومدة التعرض  تهعلى كمٌٌتوقف مدى تأثر اإلنسان بالتلوث بالرصاص *

   (كثر سمٌة عن الصورة غٌر العضوٌة لقدرتها على اختراق الخبلٌا والتجمع فٌهاأعضوٌة ال

من تركٌز الرصاص فً جسم % 90حوالً )تص فً الدم وٌتجمع فً الكبد ، الكلٌتٌن والعظام ٌمالرصاص *

ٌحل محل الكالسٌوم وٌخزن لذلك فً صورة فوسفات رصاص فً أنه  اإلنسان ٌكون فً العظام واألسنان حٌث

   (العظام

مما ٌؤدي إلى إحداث أنٌمٌا وإتبلف للكلٌتٌن عددا من التفاعبلت الحٌوٌة داخل الجسم الرصاص ٌثبط *

 واضطراب فً الهضم وإتبلف للنظام العصبً باإلضافة إلى التأثٌر على الحالة النفسٌة والذهنٌة 
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 :بالرصاص االنسان أعراض تسمم 

على  ظهور خط أزرقمع صداع وضعف عام ، ، فقدان الشهٌة،  انخفاض نسبة هٌموجلوبٌن الدم،  الهزال*

 .جزء فً الملٌون 0.8 - 0.6الرصاص فً الدم إلى تركٌز عندما ٌصل وذلك اللثــــة 

ٌصاب المرٌض بانهٌار فً قوته وبالتبلد الفكري والتخلف العقلً وفقدان القدرة على فً الحاالت المزمنة *

 .التركٌز وضعف الذاكرة 

أظهرت بعض الدراسات أن وجود  :إلى والدة أطفال ناقصً الوزنأدى تعرض النساء الحوامل للرصاص *

 .  جم  192لتر من دم األم ٌؤدي إلى نقص وزن الجنٌن بنحو  100/ مٌكروجرام  8-7الرصاص بمعدل 

 



 

 
 االنتقال والسلوك البٌئً للرصاص

The environmental transport& behaviour of lead  

وتنتقل جسٌمات الرصاص غٌر الغبلف الجوي هو الطرٌق األساسً لنقل الرصاص للبٌئة والمستقببلت الحٌوٌة 

فً قطرها وتترسب بالقرب من مصدرالرصاص ، أما الجسٌمات األصغر الناتجة  m 2العضوي األكبر من 

اساسا من احتراق رابع إٌثٌل الرصاص تنتقل لمسافات طوٌلة وترسبها  من الهواء ال ٌعتمد فقط على حجم 

الجسٌمات بل على األحوال الجوٌة مثل سرعة الرٌح واتجاهها ومجرد رسوب جسٌمات الرصاص على التربة أو 

 .  الماء ال تسٌر فً سلسة معقدة من التغٌرات الكٌماوٌة على النقٌض من المعادن األخرى النشطة مثل الزئبق



 
 االنتقال والسلوك البٌئً للرصاص:تابع 

الشاطئٌة عن تركٌزها فً  sedimentsبتركٌز أعلى فً الرواسب  تتلوث المٌاه بمركبات الرصاص وتتراكم*

 .الماء وبعضها ربما ٌكون فً متناول الكائنات الحٌة التى تعٌش فٌها وفى السلسلة الغذائٌة 

ال ٌوجد للرصاص تعظٌم حٌوي  ٌختلف عن سلوك الزئبق  حٌثسلوك الرصاص فً السلسلة الغذائٌة *

biomagnification رغم أنه ٌتركز وٌتراكم 

bioconcentrated & bioaccumulated  فى الكائنات الحٌة اال أن تركٌزه ٌتناقص كلما صعدنا فً السلسلة

وهذا النوع من السلوك  biominificationبظاهرة التقلٌل الحٌوى الغذائٌة المتتالٌة وتسمى هذه الظاهرة 

 أساسً لكل المعادن 

 .فهو أساسً فً المركبات العضوٌة الصامدة والزئبق  أما التعظٌم الحٌوي*



 
 االنتقال والسلوك البٌئً للرصاص:تابع 

 :طرق تقلٌل كمٌة الرصاص التً تصل لئلنسان

تخفٌض نسبة الرصاص المضاف لبنزٌن السٌارات ولقد قامت بعض الدول بتقلٌل هذه النسبة *

وأضافت بدال منه بعض الكحوالت أو بعض الهٌدروكربونات متفرعة السلسلة لرفع كفاءة 

 .   محركات السٌارات 

 .التقلٌل من استخدام الرصاص فً لحام العلب المعدنٌة لؤلغذٌة *

 .عدم استخدام مواسٌرالرصاص فً نقل المٌاه إلى المنازل *

 التحكم فً انطبلق الدخان المحمل بالرصاص من مداخن الوقود األحفوري *

 .تقلٌل نسبة الرصاص فً األصباغ *

 



 
 Mercuryالسمٌة البٌئٌة للزئبق 

ال ٌعرف له دور بٌولوجً وٌوجد هذا العنصر فً صور كٌماوٌة عدٌدة ثبلثة  منها  عنصر ثقٌلHg)) الزئبق

 :هً المهمة من ناحٌة سلوكها البٌئً والتكسٌكولوجً 

سرٌع  ٌتطاٌر مباشرة على درجة حرارة الغرفة وهو  –سائل فضً  ( Hg (( العنصري)الزئبق المعدنً 

 ( .الصورة الشائعة فً الهواء ونادرا ما ٌذوب فً الماء

وأمبلح . ٌكون أٌون الزئبقٌك أمبلح مع مختلف األنٌونات   Hg)2( +  ثنائً التكافؤ الزئبق غٌر العضوي

 الزئبقٌك شحٌحة الذوبان فً الماء ، وفً الغبلف الجوي تتحد أٌونات الزئبقٌك مع الجسٌمات والماء 

لوجود رابطة )أهم صورة عضوٌة للزئبق وهو  ٌذوب فً الماء وثابت نوعا ما  :Hg+) 3(CHمٌثٌل الزئبق 

فهو أقل ثباتا عن مركب أحادي  Hg 2)3( CHمركب ثنائً مٌثٌل الزئبق  بٌنما( تعاونٌة بٌن الكربون والزئبق

 .مٌثٌل الزئبق وأقل ذوبانا فً الماء وٌتطاٌر



 

 السمٌة البٌئٌة للزئبق: تابع 

أحادي لٌنتج  methylationالى زئبق عضوى عن طرٌق عملٌة المثٌلة  ٌتحول الزئبق: فً البٌئة الطبٌعٌة 

ٌمكن أٌضا للزئبق غٌر العضوي التحول إلى . الزئبق وٌحث ذلك فى الماء العذب و المالح -، ثنائً مٌثٌل-مثٌل

زئبق عضوي بواسطة فعل البكتٌرٌا المختزلة للكبرٌتات لٌنتج مٌثٌل زئبق، وهو الصورة عالٌة السمٌة التً 

 .تمتص مباشرة خبلل األغشٌة الحٌوٌة

فى رواسب  methylators ولقد اعتقد أوال أن بكتٌرٌا المٌثان البلهوائٌة أنها الطرٌق األساسً لمثٌلة الزئبق  

البحٌرات ولكن اآلن وجد أٌضا أن البكتٌرٌا المختزلة للكبرٌتات هً البكتٌرٌا األساسٌة للمثٌلة كما ٌوجد كائنات 

حٌة دقٌقة أخرى ممكن أن تحدث مثٌلة للزئبق فً الماء والتربة الرطبة وفً التربة ولكن لآلن لم ٌتم التعرف 

 .علٌها
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لٌس فقط هو الصورة الضارة  للكائنات الحٌة ولكنه هو  : Monomethylmercuryأحادي مٌثٌل الزئبق 

 .الصورة التً تتراكم فً األنسجة الخاصة بعضبلت السمك

خبلل السلسلة الغذائٌة مما    biomagnificationالوحٌد الذي ٌحدث له تعظٌم حٌويالزئبق هو المعدن 

ٌسبب تركز للزئبق فً عضبلت السمك وتصبح غٌر قابلة لبلستهبلك اآلدمً حتى ولم ٌظهر على السمك أي 

 .  تأثٌرات ضارة
السمك مقاوم جدا للتأثٌرات السامة للمٌثٌل زئبق إذ ٌتحمل السمك عشر أمثال ما ٌتحمله اإلنسان من المٌثٌل 

ولقد اقترح أن تخزٌن مٌثٌل الزئبق فً  .زئبق وهو أكثر تحمبل أٌضا عن الحٌوانات البرٌة التً تستهلك السمك

عضبلت السمك ، وهذا النسٌج الذي ٌبدو أنه أقل حساسٌة لهذا المركب عن األنسجة األخرى ٌعمل كمٌكانٌكٌة 

ٌعرض المخ واألنسجة العصبٌة لهذا  مٌثٌل الزئبق فً السمك مما detoxificationأساسٌة إلزالة سمٌة 

 . المركب 
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 : Toxicity of mercury and populations at riskسمٌة الزئبق 

ٌحدث الزئبق عدد من التأثٌرات الضارة على جمٌع صور الحٌاة والتى تعتمد على عدد من العوامل التً تشتمل 

وٌحدث التسمم بالزئبق المعدنً أساسا . على صورة وتركٌز الزئبق المعطً ، طرٌق دخوله ، نوع الكائن الحً 

 .باستنشاق بخار الزئبق

من وجهة نظر السمٌة البٌئٌة فإن مٌثٌل الزئبق  ذو أهمٌة كبٌرة لقدرته على النفاذ خبلل األغشٌة البٌولوجٌة 

بٌنما فى ( ٌوم 6أطول من نصف عمرالزئبق غٌرالعضوى (سبعون ٌوماوهواألكثر تواجدا و سمٌة ونصف عمره 

أنواع السمك المفترس تحتوي تركٌزات )ٌكون نصف عمره مائة وسبعون ٌوما  Esox lucis  السمك المتطفل

عادة الكائنات التً تتعرض (  عالٌة من الزئبق عن تلك األسماك الموجود فً مستوٌات األغذٌة المنخفضة

 .  لخطورة عالٌة هً الكائنات الموجودة فً المستوٌات العلٌا خاصة اإلنسان ، الحٌوانات األلٌفة والكائنات البرٌة 
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ٌؤثرعلى المخ لذا ٌظهرعلى المتسمم أعراض  حٌث neurotoxinفً الثدٌٌات ٌعمل مٌثٌل الزئبق كسم عصبً 

ثم  convulsionsحدوث تشنجات ، ataxiaعدم  التحكم فى حركات الجسم ، aphasiaعدم القدرة على الكبلم 

وعند تناول تركٌزات عالٌة عن تلك التً تحدث أعراض السمٌة العصبٌة فإنها تؤثر على الكلى  . deathالموت 

 .، القلب والجهاز الهضمً 

ومكان فعلها ٌكون على  nephrotoxicantsتعمل أمبلح الزئبق غٌر العضوٌة بصفة أساسٌة كسموم للكلى 

وٌرتبط الزئبق .  proximal tubular cellsخبلٌا المسالك البولٌة الواقعة بالقرب من المحور الجسدي 

 anuriaبمجموعات السلفهٌدرٌـل لبروتٌنات الغشاء مما ٌؤثر على سبلمة الغشاء مما ٌنتج عنه احتباس البول 

 . uremiaفً بولٌنا الدم  وزٌادة
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استهبلك السمك والقشرٌات بواسطة المستهلكٌن نتج عنها العدٌد من حاالت التسمم بالزئبق *

   Minamata diseaseوحدوث مرض المٌناماتا 

 .  حالة مرضٌة بمرض المٌناماتا  800حالة موت ،  107تسبب الزئبق فى حدوث  1970فى عام 

بالرغم من أن األمهات ٌبدو علٌهم الصحة إال أن العدٌد من األطفال المولودٌن من األمهات البلتً تغذٌن على *

 mentalنقص فً الذاكرة ،  cerebral palsyسمك ملوث بالزئبق ظهر علٌهم أعراض الشلل المخً 

deficiency  وذلك ألن مخ الجنٌن أكثر حساسٌة للتسمم بالزئبق عن األطوار البالغة . 

 


