


:پزشکیعلموانسانسالمتوشناسیزمینمیانارتباط
علموانسانسالمتوشناسیزمینبینارتباطیاول،نگاهدرشاید

غذایی،نوشیممیکهآبیمنشأبدانیموقتیامانشود،دیدهپزشکی
بهترمی،استزمینازکنیممیتنفسکههواییوخوریممیکه

.کنیمدرکراارتباطاینتوانیم
منشأکرهسنگازدارند،وجودزیستمحیطدرکهعناصریبیشتر
.گیرندمی
هواوآبخاک،طریقازومختلففرآیندهایاثربرعناصراین
.شودمیزندگیچرخهوارد
وستپوهواغذا،آب،طریقازکهایدکردهفکراینبهتاکنونآیا
موادایندانیدمیآیاشود؟شمامیبدنواردعناصریوموادچه

موادازایند؟باشنداشتهشمابدنبرمنفییامثبتاثراتچهمیتوانند
اند؟آمدهکجا



:انسانسالمتیباهاآنارتباطوزادعناصرزمین
،زمینعناصراینعبارتیبه.استاززمینسایرجانداران،وانسانبدنعناصرسازندههمهمنشأ

.افتدمیطرخبهانسانسالمتشود،زیادیاکمبدن،دردالیلیبهعناصراینمقداراگر.زادهستند
:انسانبرتندرستیزمینتاثیرموادبررسیتاریخچه

پزشکییمیقدمتوندر.استشدهشناختهپیشسالهزارانازانسانتندرستیبرزمینموادتأثیر
ریحانابوماننددانشمندانیایران،در.استشدهیادآوریانسانسالمتوزمینارتباطچینی،
وکانیاهازسنگبرخیفوایدخودبههایدرکتابتوسینصیرالدینوخواجهسیناابنبیرونی،
.اندکردههااشارهبیماریدرمانهابرای
:پزشکیشناسیزمینتعریف
.دارندیبیشتراززمین،شیوعخاصیهادرمناطقبیماریبرخیبودکهشدهمشخصپیشهاازمدت

پزشکیاسیشنزمیننامبهجدیدیرشتهمیانسالمتی،وزمینبینارتباطازآگاهیبادانشمندان
آبوا،هطریقازکههاکانیوعناصرتأثیرونقشتاافزودندشناسیزمینعلمهایشاخهبهرا

.کنندمطالعهراشوند،میزندهموجوداتدیگرومابدنواردوغذا
است؟درارتباطعلومیچهوبااستدرمانیعلمیکپزشکیشناسیزمینآیا

زادزمینیهابیماریعاملبررسیدنبالبهبلکهنیست؛درمانیعلمیکپزشکی،شناسیزمین
.داردپزشکیعلمهایشاخهوشیمیشناسی،بازیستنزدیکیارتباطبنابراین.است







:انسانبرسالمتی(خاکوسنگ)تاثیرعناصرزمینی
رعناصازکههستندزمینسازندهاساسیبخشها،سنگ

خاکیلتشکباعثها،سنگهوازدگی.اندشدهتشکیلمختلف
.شودمی

هتغذیگیاهانازجانوران،ورویندمیخاکرویبرگیاهان
چرخهدرخودحرکتطیدرنیز،آشامیدنیآب.کنندمی
هاآنعناصربرخیوعبورها،وخاکهاسنگدرونازآب،
.کندمیحلخوددررا
یزمینمنشأهواکره،موجوددرگازهایوغبارهابیشتروهوا

تتحزندهموجوداتسایروانسانسالمتبنابراین.دارند
.استعناصرزمینیتأثیر





:ژئوشیمیعلماهمیت
لعاتمطا.کندمیکمکمابهآبوخاکها،سنگشیمیاییترکیببررسیدرژئوشیمیعلم

متفاوتف،مختلمناطقدرهاسنگترکیبوزمیندرعناصرتوزیعکهدهدمینشانژئوشیمیایی
.است



:انسانبربدناساسیعناصرتاثیر
جوداتموبدنبهزمینازاکسیژنماننداصلیعناصر
.شوندمیبدنمختلفهایبافتواردومنتقل
ن،بدهایدستگاهعملکردبراینیازموردعناصر
.هستنداساسیعناصر
رندداوجودبدنسالمهایبافتتمامدرعناصر،این
شتربیمقادیردرهاآنوجودحتیوکمبودیانبودو
.شودمیعارضهیابیماریایجادباعثنیاز،حداز







:انسانبرسالمتجزئیتاثیرعناصر
بههزندموجوداتبدنوزمینپوستهدرجزئی،عناصر
.شوندمییافتکمبسیارمقدار
واساسیعنصرعنوانبهبدندرگاهیعناصر،این

یممحسوبسمیعنصرعنوانبهگاهیونیازمورد
.ندگردمیبیمارییاوعوارضایجادباعثکهشوند







:جانورانودرگیاهانبیماریوقوععلل
ناهنجاریعناصر،ازبرخیدرها،خاکوهاسنگبعضی
.دهندمینشانمنفییامثبت

اهخاکاینازرشدبرایراخودنیازموردعناصرگیاهان،
.گیرندمی

ازبیشرعناصتمرکزگیاهی،هایازگونهبعضیدربنابراین
.شودمیایجادمعمولحد
زابرخیغلظتکنندتغذیهگیاهاناینازجانوراناگر

.شودمیبیماریباعثوبیشترمعمول،حدازآنهادرعناصر



تمرکزمخوددرراخاصیعناصرتوانندمیکهکنیدمعرفیراگیاهانی-
.کنند

.اشدبمیسدیمو،کلسیم،پتاسیمقندهامانندعناصریداراینیشکر

.باشدمیمنیزیموآهندارایاسفناج

.استوکلسیممنیزیمدارایزمینیسیب

.استمنیزیمدارایبادام

د؟کنمیمتمرکزخودبدندرراعناصریچهماهیکهکنیدبررسی-

.باشدمیفسفروکلسیممانندعناصریدارایماهی



:عناصرژئوشیمیایینقشهکاربرد
میاییژئوشیپراکندگینقشهتهیهباشناسانزمین

یخاصهایخطربیماریاحتمالراکهعناصر،مناطقی
.کنندمیشناساییدارد،وجودهاآندر

خاکدرکادمیمسمیفلزژئوشیمیایینقشهمثالبرای
.استشدهدادهنشانمقابلدرشکلسوئدکشور
درکهیمناطقازنقشهتهیهباتوانمیترتیبهمینبه
عواملبررسیاست،بهشایعخاصیهایبیماریآن

.پرداختایجادآنهامؤثربرشناسیزمین









:آرسنیکدارایهایسنگ
ورددازادزمینمنشأعنصر،این.استسمیوغیرضروریعنصریکآرسنیک،

.استکآرسنیمثبتهنجاریبیدارایآتشفشانی،هایمانندسنگهاسنگبرخی
:زندهموجوداتبهآرسنیکمسیرانتقالترینمهم
بهدهآلوآبوانسان،ازراهوجانورانگیاهانبهاززمینآنانتقالمسیرترینمهم
.استعنصراین

هستند؟آرسنیکآلودگیبیشتردرمعرضکشورهاکدام
وهاسنگکشورها،ایندر.هستندعنصراینآلودگیمعرضدرزیادیکشورهای

یمحلیاهوازدگی،اکسیدهدرمعرض(پیریتمانند)آرسنیکدارایهایکانی
یمزندهموجوداتبدنواردسپسوآبمنابعواردهاآندرعناصرموجودوشوند

.گرددمیایجادبیماریشودوباعث
:انسانبدنبهآرسنیکورودعوارض
هایوبیماریعوارضشود،میانسانبدنواردعنصراینباالیمقادیروقتی

ا،پودستکفشدنوشاخیشدنسختپوستی،هایلکهایجادمانندمتعددی
.کندمیایجادراپوستسرطانودیابت









:سنگزغالطریقازغذاییموادبهآرسنیکانتقالچگونگی
موادبهسنگزغالمانندها،سنگازبعضیدرموجودآرسنیک
.شودمیمنتقلغذایی

بهذرتوقرمزفلفلکردنخشکدرتوانمیآنازاینمونهبه
.کرداشارهچینجنوبازایناحیهدرسنگزغالوسیله
درسنگزغالحرارتباغذاییموادکردنخشکمنطقه،ایندر

وغذاییموادبهآنورودوآرسنیکشدنآزادسبببسته،محیط
.شودمیهاآنآلودگی
:عنصرکادمیمدارایهایکانسنگ
فیدیسولهایدرکانسنگکهزاستسرطانوسمیعنصریکادمیم،

.استسربورویمعادندرآنمنشأمهمترینوشودمییافت
بهوشودمیبدنواردآبوخوراکیگیاهانطریقازعنصر،این

.رساندمیآسیبمفاصلوکلیهاندام





:جیوهدارایهایسنگ
،آتشفشانیهایسنگازکهاستسمیعنصریجیوه،
ومعدنیمواداستخراجفرایندطیدرآبگرم،هایچشمه

.آیدمیدستبهآنکانسنگازطالجداسازی
طالنکردملقمهیاطالاستخراجفرایندمعدنی،درمناطق

تردهگسآلودگیبهمنجرمعدنی،هایفعالیتدرجیوهبا
.استشدهجیوه

آب)دهانطریقازجیوه،معرضدرمدتدرازقرارگیری
هایدستگاهبهرساندنآسیبباعثپوست،و(غذاو

.شودمیایمنیوگوارشعصبی،





یله  ملقمه کردن  ؛ روشی است برای استخراج طال و نقره از کانی های آن ها به وس-
.  از قرن شانزدهم تا نوزدهم مهمترین روش استخراج طال بوده است. جیوه  است 

ه کانی طال و نقره را پس از آسیا کردن ، با جیوه ب: روش عمل چنین بوده است 
ی آید و طال و نقره با جیوه به صورت ملقمه درم. صورت مخلوط یکنواختی درمی آورند

پس از آن به وسیله تقطیر ملقمه در ظرف های آهنی. از ناخالصی جدا می شود
.مخصوص جیوه را از آن جدا می کنند تا طال و نقره به صورت خالص درآید

ی  طال در رگه ها و نهشته های آبرفتی وجود دارد و اغلب از سنگها و دیگر مواد معدن
ش طال از کانه های آن به رو. بوسیله استخراج و عملیات گل شویی جدا می گردد

و   (Amalgamating)، ملقمه سازی(Cyaniding)های سیانیداسیون
تصفیه و خالص سازی طال نیز با  .استحصال می شود (Smelting)گداختن

میلی گرم در تن وجود  1/0-2طال در آب دریا به مقدار . الکترولیز آن انجام می گیرد
.دارد که هنوز روشی برای استحصال آن یافت نشده است



کانه آراییروش های

:طالکانسنگ های-

بابایدکهداردوجودطالکانسنگ هایفرآوریبرایمختلفیروش های
آنریفرآوبرایمناسبیروشمی شودانجامکانسنگرویبرکهمطالعاتی

هایروشآنفرآوریبرایباشدآبرفتیذخایربصورتطالاگر.کردانتخاب
ثقلیشروباشدناتیویاآزادبصورتطالاگراست،روشمناسبترینثقلی
درریزخیلیذراتبصورتاگراست،آمالگاسیوننهاییروشوفرآوریپیش
.بودخواهدتوصیهقابلسیانوراسیونروشباشدسنگداخل

یچیده ترپومشکل ترفرآوریباشددیگرکانی هایباترکیببصورتطالاگر
کانسارهایاستحصالوفرآوریبرایالزمسرمایه گذاریهزینهومی شود
وزهنکهدارندوجودطالکانسارهایبعضیحتی.می شودزیادطالپیچیده

لفمختروش هایبهزیردرنشده است،پیداآنهابرایمناسبیفرآوریروش
.می گردداشارهفرآوری



:روش آمالگاسیون یا ملقمه سازی

در طی قرن ها روش ملقمه سازی عمده ترین روش برای  
جداکردن طال و نقره آزاد یا طبیعی از کانه های حاوی آنها  

ط  اساس این روش بر خاصیت جذب طال و نقره توس. بوده است
وان طال با استفاده از این روش به سادگی می ت. جیوه استوار است

ایی  این روش برای کانساره. را از دیگر کانی های باطله جدا نمود
دا از  در ابت. که طالی آزاد با عیار قابل مالحظه ای دارند کاربرد دارد

ز روش  این روش به تنهایی استفاده می شد ولی بعد از استفاده ا
سیانوراسیون، روش ملقمه سازی به عنوان روش مکمل  

  .سیانوراسیون به کار برده می شود



:اصول روش ملقمه سازی-

خرد شده و سپس ( مش 200) میکرون75درصد زیر 75عموال در این روش ماده معدنی تا 
پالپ را داخل یك آسیای گلوله ای . درصد وزنی جامد تهیه می شود40پالپی با غلظت 

)  نندمی ریزند و حداقل به اندازه وزن طال و نقره موجود در ماده معدنی، به آن جیوه اضافه می ک
. (درصد بیشتر از وزن طال و نقره موجود به آن جیوه اضافه می شود 20تا 10البته همیشه 

.ساعت آسیا را به کار می اندازند12تا 2تعداد کمی هم گلوله به آن اضافه می کنند و به مدت 

مال پس از آنکه طال و نقره کامال جذب جیوه شد محتویات آنرا خارج کرده داخل آسیا را کا
سانتی متر دارند 15تا 10در زیر آسیا چند میز که با هم اختالف ارتفاعی حدود . تمیز می کنند

محتویات داخل آسیا را با آب . وجود دارد و سه عدد ظرف جداگانه در بین میزها قرار دارد
یز به داخل اولین ظرف ریخته، ضمن شستشو مواد خارج شده و از اولین ظرف روی اولین م

.ریخته و سپس از آن وارد دومین میز می گردد

میز دوم از جنس مس ساخته شده که . از ظرف دوم مواد بر روی میز دوم ریخته می شود
ات روی ان جیوه اندود شده است هنگامی که پالپ به آرامی از روی میز دوم عبور می کند ذر

را سپس این مخلوط. جیوه حاوی طال که در کف میز حرکت می کنند به میز می چسبند
مع آوری  شستشو می دهند تا گل و الی آن کامال جدا شود ، جیوه ای که روی میز باقیمانده را ج

وا تبخیر می کنند و بوسیله فیلتر کردن برروی پارچه ضخیمی آب و جیوه بوسیله فشار ه
. گرددمی شود و طال و نقره باقیمانده برروی فیلتر جمع آوری شده و به بخش ذوب ارسال می





:فلوئوردارایهایسنگ
رهآن،زیادمصرفیاکمبودکهاستاساسیعنصریکفلوئور،
دن،ببهآنورودمسیرواصلیمنشأوشودمیبیماریبروزدوباعث

.استآبنوشیدنراهاز
وجودزیادمقداربهسیاهمیکایورسیهایکانیترکیبفلوئوردر

.دارد
:بدنبهفلوئورکافیورودپیامدهای
.استشدهتشکیلموادآلیوفسفاتکلسیمازدندان
آندنشترسختباعثدندان،بلوریساختاربهفلوئورمقداریورود

کاهشدررفلوئوهمچنین.شودمیپوسیدگیبرابردربیشترومقاومت
.باشدمینیزمؤثراستخوانپوکیبهابتال
:انساندربدنفلوئورکمبودنتایج
دندان،پوسیدگیعاملپیشهامدتازغذایی،رژیمدرفلوئورکمبود
فلوئورمقداریکمبود،اینجبرانبرایدلیل،همینبهوشدهشناخته

.استشدهوارددندانخمیرترکیبدر





:فلوئورزیادمصرفپیامدهای
برابر٤٠تا2٠بهویابدمیافزایشبسیارفلورایدمصرفکههنگامی

.دهدمیرخهاغضروفواستخوانخشکیرسد،میمجازحد
.اشدبکنندهمسمومانسانبرایاستممکنفلوئور،باالیمصرف
:درمحیطزیادفلوئورءمنشا
برهککنندمیاستفادهآبیازجهانمردمازنفرمیلیون2٠ازبیش
.دارندمجازحدازباالترفلوئورجهانی،استانداردهایاساس
وزاندنساثربرواستفلوئورحاویسنگِزغالفلوئور،دیگرمنشأ
.شودمیمحیطواردفلوئورزیادیمقدارسنگ،زغال
:فلوئورکمبودمشکلحلراه

بآبهفلوئورکردناضافهباتوانمیرافلوئورکمبودمشکل
.کردرفعآشامیدنی





باشد؟داشتهبایدفلوئورمقدارچهشمامصرفیدندانخمیر-

هستند،شکلماینمستعدکهافرادی.کندمیتخریبرادندانمینایترکیباتمروربهپوسیدگی
.کنندادهاستففلورایدحاویمحصوالتازبایدبلکهکنند،بسندهروزانهزدنمسواکبهنباید

.شودمیداندنپوسیدگیازمانعوگذاشتهتاثیردندانمینایرویمستقیمطوربهترکیباین

.باشد(ppm)امپیپی1500تا1000بینبایدفلوئورمیزانبزرگسالافرادبرای

رادهانیاتمحتوریختنبیرونتواناییکودک،کهزمانیتاکنیمدقتبایدکودکانمورددرفقط
.استسالگی3حدودزماناینکهنکنیماستفادهفلورایدحاویخمیردندان ازاستنکردهپیدا



یکازبایدکشوریکمختلفمناطقدرساکنمردمآیا-
کنند؟استفادهخمیردنداننوع

هبتوجهبامردمواندبسیارمتفاوتهاخمیردندانخیر
رانیازموردخمیردنداندارندکههدفیوخودساختاربدنی

مردمباشدمیزیادفلورایدآبدرکهدرجاهایی.کنداستفاده
رایداکهکننداستفادههاییازخمیردندانبایدمنطقهآن

.نباشدفلوراید



کالسدروآوریجمعاطالعاتیفلوئور،جبرانمختلفهایروشمورددر-
.کنیدوگوگفت

یكحاویآباگرکهطوریبهاست؛آشامیدنیآبعمدتافلوئورعمدهمنبع
بدندررعنصاینازگرممیلیدوتایكروزانهباشد،فلوئورمیلیون،درقسمت
بهجامدغذاهایوچایطریقازنیزدیگرگرممیلی%25حدود.گرددمیتأمین

دهندمینشانمطالعاتبرخی.استفلوئورازخوبیمنبعنیزماهی.رسدمیبدن
ازبیشبرابر3تا2استممکنپختهیاشدهآمادهغذاهایفلوئورمقدارکه

هیهتشدهفلوریدهآبباغذاکهاستصورتیدراینالبتهوباشدتازهغذاهای
منطقهآنبآشدنفلوریدهبهبستگینیزسبزیجاتدرموجودفلوئور.باشدشده
وامعجغذاییرژیمفلوئورمقدار.یابدمیافزایشمیزانشصورتآندرکهدارد

شانمنطقهآبکهاستجوامعیازبیشبرابر4تا3حدودمناطقایندرساکن
گرممیلییكحاویچایلیوانیكکهبدانیداستجالب.استنشدهفلوریده

یرمقاددریاییغذاهایوجگرگوشت،انواعمانندحیوانیغذاهای.استفلوئور
لیمرپیك)تفلونظروفدرغذاهاپختن.رسانندمیمابهفلوئورتوجهیقابل

.دهدمیافزایشراآندریافتمیزان(فلوئورحاوی



:سلنیمدارایهایسنگ
هاییکاندرکهاستاساسیعنصریکسلنیم،

نقره،وطالمعادندرخصوصوبهسولفیدی
اکخوآتشفشانیهایسنگآبگرم،هایچشمه
.دشومییافتزیادمقداربهازآنهاحاصلهای

یرمسوخاکازسلنیماصلیمنشأبنابراین،
.استگیاهانطریقازانسان،بدنبهآنورود







مین سلنیوم مورد نیاز بدن از رژیم غذایی تأبیشتر 
ر، سبوس گندم، کره، ماهی و ماهی صدف، سی. می شود

از غالت، تخم آفتابگردان، کنجد و آجیل منابع خوبی
ه رازیانه، همچنین سلنیوم در یونجه، دان. سلنیوم هستند

.، برگ تمشك و بومادران یافت می شود



:عنصریُد
دارد؟گواتردرکجاقرارکمربند

منطقه،یناوبودرایجبسیارآمریکاشمالینیمهدرگواتربیمارینوزدهم،سدهدر
.شدمینامیدهکمربندگواتر

:گواتربیماریویدکمبودمیانارتباط
آنهایداموگیاهانومنطقهاینخاکدریدکمبودکهدادنشانهاپژوهش
اضافهقهمنطاینمردمغذاییرژیمبهیدکههنگامیواستشدهبیماریاینباعث
.یافتگواترکاهشبیماریشد،
:امریکامتحدهایاالتشمالیدربخشیدکمبودشناختیزمیندلیل
رازعصپسمتحدهایاالتشمالیدربخشکهاستاینشناختیزمیندلیل

یاربسهاینمکوکردنفوذخاکدرآبزیادیحجمها،یخشدنیخبندان،باآب
.گذاشتجایبررایدازفقیرهایخاکشستوخودبارایدپذیرانحالل
است؟شایعبیشترجهانمختلفمناطقکدامدریدکمبود
کها،دریازدورکوهستانیمناطقخصوصبهجهان،مختلفمناطقدریدکمبود

.تاسشایعبسیارکند،میفقیریدازراخاکشدید،بارندگیوفرسایش



:رویدارایهایسنگ
ئیجزعنصریکورودمیشماربهمهمفلزیعناصرازروی،
واردانگیاهطریقازبیشترکهاستزمینیمنشأبااساسی
هایدرکانیاینکهبرعالوهروی،.شودمیانسانبدن

وآهکیهایسنگدردارد،وجودزیادمقداربهسولفیدی
.استنیزفراوانآتشفشانیهایسنگبرخی

:رویکمبودعوارض
مسیستدراختاللوقدکوتاهیشاملروی،کمبودعوارض
نیخوکمباعثتواندمیرویمقدارزیادی.استبدنایمنی

.شودمرگحتیو
وناسیشسنگباارتباطیکهرویعنصرایناحیهکمبودهای

داروهایوغذاهاواردکردنبابایدراداردمنطقههایخاک
.کردرفعمکملدارروی



:آبسختیعوارض
آبسختیکهاستشدهمشخصپیشهامدتاز

ناسیشزمینباومتفاوتمختلف،مناطقدرآشامیدنی
ازخاصیانواعباعامل،این.استمرتبطمنطقه
.داردرابطهکلیویهایبیماری



:زادزمینغبارهای
ریزد،میفروماخانهحیاطدرروزهرکهغباری
.باشدهگرفتمنشأدورترکیلومترهزارانازاستممکن
زاکهغبارهایتوفان.استجهانیایپدیدهغبار،
وندرسمیهمآلپهایکوهبهگیرندمیمنشأآفریقا

رکشوواردهمسایه،کشورهایازبرخیریزگردهای
.استکردهزیادیمشکالتدچارراماوماشده
متسالوشودمیانسانبدنواردتنفس،راهازغبار
.کندمیتهدیدراوی





:ریزگردهاوغباروگردهایتوفاناثرات
ارهاغب)خورشیدازدریافتیانرژیمیزانکاهش*

(کنندمیسردرازمینوبازتابراگرما
معیتجپرمناطقبهزابیماریهایباکتریانتقال*
هواکیفیتافت*
یهاجنگلبرایاساسیمغذیموادکردنفراهم*

گرمسیریمناطقبارانی
سمیموادانتقال*





؟کنندمیشناساییراریزگردهاءمنشاچگونهشناسانزمین
ودهندهتشکیلهایکانینوعخود،مطالعاتدرشناسانزمین
.کنندمیبررسیراوغبارهاریزگردهاژئوشیمیاییترکیب
ایهماهوارتصاویرباراریزگردهاسرچشمهها،بررسیاینطیآنها

بتواننداتکنندمیمطالعهرادورفواصلتاآنهاانتقالنحوهوبررسی
وینیبپیشراانسانبرسالمتغبارهااستنشاقازحاصلپیامدهای

.کنندپیداآنهااثراتکاهشبرایراهکارهایی
:انسانبرسالمتریزگردهاعوارض
یمریویهایبیماریباعثریه،بهورودباغبارریزبسیارذرات
مزمنهایبیمارینرخباشد،بیشترغبارها،اینغلظتهرچه.شوند

.یابدمیافزایشآنبامرتبطمیرومرگوتنفسیدستگاه





:هافشانآتش
:برزمینهافشانآتشتاثیر

یمسطحبهزمیناعماقازرادیگرعناصروفلزهافشانی،آتشهایفعالیت
.آورند
:برزمینفیلیپینپیناتبوفشانآتشتاثیرات
تنهامیلیون1٩٩1سالدرفیلیپینپیناتوبوآتشفشانفوراناثربرمثالبرای

شدخشپمربعکیلومترهزارانوسعتبهایمنطقهرویبراتمسفروواردخاکستر
.بودتناوبیجدولعناصرهمهدارایکه

:برمحیطهافشانآتشتاثیرات
ریلیم،بآرسنیک،ماننددیگریعناصراساسی،عناصربرافزونها،فشانآتش

شرایطدرکهکنندمیمحیطواردهمرااورانیمورادونسرب،جیوه،کادمیم،
.هستندخطرناکخاص،
.اندهدادرخزمینتاریخدرباریکسالچندهرفشانیآتشهایفورانگونهاین
:نکته
برفشانآتش٦٠میانگینطوربهزمان،هردرکهبگیریمدرنظرهمرانکتهاین
شانآتشفازشدهآزادفلزهایکلمقدار.اندکردهفورانوبودهفعالزمینروی
.استتوجهقابلها





.  دیل شودکوهی می تواند به ذرات بسیار ریز و نامریی تبپنبهالیاف 
میکرون است، در هنگام  0٫5این ذرات نامریی که قطر آن ها کمتر از 

.   مانندتنفس به اعماق شش نفوذ می کنند و برای همیشه در آن جا می
سبب  با گذشت زمان این ذرات بر اثر تحریکات مداوم خود می توانند

، سرطان ریه یا بیماری  (Asbestosis)بیماری های آزبستوز
شوند که همه آن ها در نهایت به   (Mesothelioma)مزوتلیوما

ای  کوهی باید لباس ههنگام کار با پنبه. مرگ منتهی می شوند
.مخصوص پوشید





میناماتابیماریمانند.شودمیمغزیهایبیماریموجبجیوهفزونی-1

مالسونیسبیماریمانندشودمیپوستشدنخشكبیماریموجبآرسنیكفزونی-2

.غبار سیلیس موجب بیماری سیلیکوزیس می شود-3

.شودمیکلیویهایبیماریموجبآرسنیك،فزونی-4

.شودمی(قانقاریا)سیاهپایبیماریموجبآرسنیكفزونی-5

. افزایش کادمیوم موجب بیماری ایتای ایتای می شود-6

.شودمیقلبدریچههاینارساییبیماریموجبسلنیمکمبود-7

.غبار زغال سنگ موجب  بیماری ریه سیاه می شود-8

تغییردرمیزان فلوئورموجب بیماری های دندانی می شود مانند فلورسیس-9



:درداروسازیهاکاربردکانی
وداروسازیدرایگستردههایاستفادهها،کانی
.دارندبهداشتیصنایع
شناآاست،شدهتشکیلتالککانیازکهبچهپودر
.تاسصنایعایندرهاکانیازاستفادهمثالترین
یکاناز...ومسکنهایقرصهاوبیوتیکآنتیدر
.شودمیاستفادههارسانواعویژهبهمختلف،های
دروکوارتزوفلوئوریتکانیازهاخمیردنداندر

میهاستفادهارسوهامیکا،تالکازآرایشیصنایع
.شود










