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  مقدمه - 1
ترين مواد مورد استفاده در باروري يكي از رايج) AgI 0.8, Cl 0.2(همراه مقادير بسيار كمي از كلريد نقره يديد نقره به

ساختار كريستالي يديد نقره شباهت زيادي به ذرات يخ دارد و . رودزا بكار ميكه بعنوان ماده هستهباشد ابرها مي
هاي آب در اولين اليه مولكول. باشدزا در ابر ميهمين دليل جايگزين بسيار مناسبي براي يخ بعنوان عامل هستهبه

دو كم است ن انرژي سطحي در سطح تماس بين اين گيرند، بنابرايتماس بسيار نزديكي با ذرات يديد نقره قرار مي
)Dennis, 1980.(  

دليل ديگر استفاده از يديد نقره در باروري ابرها اين است كه اين ماده عمالً در آب غير قابل حل است و قسمت 
موفق اين خصوصيات براي اجراي . ماند تا اينكه در آب حل شوداعظم آن در تماس با آب، به حالت جامد باقي مي

زايي براي زا در آب حل شود، ديگر بعنوان مكان هستهعمليات باروري ابرها ضروري است، چرا كه اگر عامل هسته
يديد نقره اضافه شده در طي عمليات باروري، از لحاظ بعالوه با باقي ماندن در فاز جامد، . بارش مفيد نخواهد بود

  . نامطلوبي براي انسان و محيط زيست نخواهد داشت بيولوژيكي در محيط زيست در دسترس نبوده و اثرات
مطالعات و تحقيقات چندين ساله در خصوص باروري ابرها و بويژه خواص ژئوشيميايي و سميت يديد نقره انجام 

  :باشدگرفته است كه بشرح زير مي
 1واترپروژه اسكاي )Howell, 1977(برها با حمايت ، برنامه تحقيقاتي تعديل آب و هوا از طريق باروري ا

 مالي سازمان احياي اراضي امريكا

  مسايل بحراني در تحقيقات تعديل آب و هوا)NAS, 2003( مطالعات آكادميك انجام شده براي ارزيابي ،
 كارايي عمليات باروري ابرها

  برنامه تحقيقاتي عمومي كميسيون انرژي كاليفرنيا)Hunter, 2007(ارائه كننده نتايج ارزيابي وضعيت ، 
 ت آتيباروري ابرها، مديريت و راهبري تحقيقا

 2مطالعه رسوبات و آب درياچه موكلومن )Stone, 2006(اي هاي تجزيه، طرحي جامع با استفاده از تكنيك
هاي اثرات يديد نقره بكار رفته در عمليات باروري ابرها بر روي آب العاده دقيق براي كنترل و رديابيفوق

  سطحي و رسوبات

عمليات اين مطالعات، متفق القول به اين نتيجه رسيدند كه يديد نقره استفاده شده در  پس از اتمام محققان
نقره (اش هاي سازندهاست، اين تركيب هيچگونه تمايلي به تفكيك يونباروري ابرها عمالً در آب غير قابل حل 

                                                            
1 Skywater 
2  Mokelumne 



٤ 
 

صورت جامد در ساختار خاك و به هاي آبي موجود نيست، بلكهندارد و از لحاظ بيولوژيكي در محيط) و يد
درخصوص اقدامات تعديل اين مطالعات به اساس و منبعي براي دپارتمان منابع آب نتايج . ماندرسوبات باقي مي

 ). DWR, 2009(آب و هوا از طريق باروري ابرها مبدل گرديد 

زيست بطور خالصه  در طرح حاضر، اطالعات منتشرشده در مطالعات مذكور از جمله سميت نقره در محيط
 .استآورده شده

  

  خواص يديد نقره -2
  :شودبشرح ذيل پرداخته مياين بخش به بررسي خصوصيات يديد نقره در 

 شناسي يديد نقره يا بعبارتي اشكال مختلف مولكولي و عنصري نقره موجود در طبيعتگونه 

 توانايي حل شدن آن در آب: حالليت يديد نقره 

 نايي تجزيه تركيب به عناصر تشكيل دهنده آن يعني نقره و يد توا: تفكيك يديد نقره 

 توانايي برقراري پيوند با عناصر موجود در خاك و ساير ذرات : جذب يديد نقره 

 

  3شناسي نقرهگونه.   2-1
در ز اين فل. باشدگرم بر كيلوگرم، يكي از عناصر كمياب در پوسته زمين ميميلي 07/0عنصر نقره با فراواني تقريبي 

نقره ). Eisler, 1996(شود گرم بر كيلوگرم يافت ميميلي 1/0تا  07/0هايي در حدود با غلظتهاي آتشفشاني سنگ
هاي خنك شده با تودههاي هيدروترمال احاطههاي معدني و سيستمطي انجام فرايندهاي طبيعي تشكيل سنگ

نقره . گرددبراي مصارف صنعتي بشر استخراج مي شود و سپس اين ذخايرتغليظ مي) ماگماهاي زير سطحي(كننده 
شود كه در حالت عنصري و به شكل سولفيد نقره، آرسنيد نقره، كلريد نقره، نيترات نقره و يديد نقره نيز يافت مي

زايي شده در طبيعت نيز بعنوان گونهاند و اشكال مختلف يافتهاي نقره شناخته شدهها بعنوان گونههركدام از آن
  .شونده در نظر گرفته مينقر

حالت ( Ag0هاي اكسايش باشد ولي تنها حالتمي Ag0, Ag+1, Ag+2, Ag+3هاي اكسايش نقره عنصري داراي حالت
نقره در آب، به راحتي به شكل . در طبيعت و شرايط محيط زيستي وجود دارد) يون آزاد نقره در آب( Ag+1و ) جامد

خصوصيات . شودكربنات، نيترات، يديد و كلريد يافت ميي منفي نظير سولفات، بيهايون آزاد و يا در تركيب با يون

                                                            
3 Silver Speciation 
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 1000تا  10در محدوده غلظتي ) Ag+1(يون آزاد نقره در آب . باشدهاي نقره بسيار متفاوت ميهر كدام از اين گونه
دهاي پزشكي جهت نقره يوني همچنين در كاربر. باشدميكروگرم بر ليتر، كشنده باكتري، جلبك و قارچ مي

مالً غير قابل حل در مقابل، يديد نقره، سولفيد نقره و كلريد نقره ع. روداستريليزه كردن آب آشاميدني نيز بكار مي
 .باشندمي

عمالً براي ) كه ديگر به شكل يون آزاد نباشد(نشان داد كه نقره حل نشدني يا كمپلكس يافته  1999در سال  4راته
 11000بار و كلريد نقره  15000بعنوان مثال، تيوسولفات نقره به اندازه . باشدكزي غير سمي ميداران آبزي و خامهره

 6و رودگرز 1999و همكاران در سال  5بري). Ratte, 1999(كنند ايجاد سميت مي ،ت نقره حل شدنيابار كمتر از نيتر
 .باشندير سمي مياثبات كردند كه ذرات كلريد نقره نيز عمالً غ 1997و همكاران در سال 

كاهد، يون آزاد نقره با مواد آلي موجود در آب پيوند برقرار تركيبات مختلف كه از سميت نقره ميعالوه بر تشكيل 
-دهد، بنابراين از طريق تشكيل مواد پايدار، سميت يون آزاد نقره باز هم كاهش ميكند يا كمپلكس تشكيل ميمي

  . يابد
هاي گيري شده است و نه غلظت گونهي نقره در محيط زيست، غلظت كل نقره اندازهگيردر اكثر مطالعات اندازه

باشند، در تمامي اين مطالعات، سميت ناشي از هاي آزاد نقره، تنها گونه سمي نقره مياز آنجايي كه يون. خاص آن
در موضوع سميت نقره، قابل ذكر است كه . استگيري شده بيشتر از مقدار واقعي برآورد شدهغلظت نقره اندازه

اين مقايسه به اين معني نيست كه غلظت نقره . اندهاي يديد نقره با استانداردهاي نقره عنصري مقايسه شدهغلظت
گيرد كه با فرض در حقيقت اين مقايسه براي اثبات اين مسئله صورت مي. عنصري و يديد نقره معادل هم هستند

، غلظت نقره آزاد شده طي )افتدكه البته چنين حالتي اتفاق نمي(و يد عناصر سازنده نقره تفكيك كل نقره به 
  . باشدعمليات باروري ابرها همچنان كمتر از حد آستانه مضر براي سالمت بشر، آبزيان و جانداران خشكي مي

  

  7حالليت يديد نقره .  2-2
توان از طريق ثابت الليت را ميح. باشدگيري توانايي حل شدن يك تركيب در آب ميحالليت در واقع اندازه

  :طبق معادله زير محاسبه كرد KSPحالليت يا 
Ag+   )مايع( + I-  )مايع(  AgI  )جامد(  

                                                            
4 Ratte 
5 Bury 
6 Rodgers 
7 Solubility of Silver Iodide 
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دهد واكنش كامالً به سمت باشد كه نشان ميمي 5/8 ×10-17مطابق اين واكنش، ثابت حالليت يديد نقره برابر 
درجه  25قره آزاد در تماس با يديد نقره جامد در دماي حداكثر غلظت يون ن. رودپيش مي AgIتشكيل فاز جامد 

: قسمت در ميليون(گرم بر ليتر ميلي 84/9 ×10-4گرم بر ليتر يا  84/9 ×10-7برابر ) شرايط استاندارد(سانتيگراد 
ppm(   ميكروگرم بر ليتر  984/0يا)قسمت در بيليون :ppb (باشد مي)Stone, 2006.(  

شود و ناشي از ذرات باشد كه در آب يافت ميليتر، ماكزيمم غلظت يون آزاد نقره مي ميكروگرم بر 984/0مقدار 
  ).شودهاي مربوطه پرداخته ميبه تفصيل به دستورالعمل 3در بخش . (باشديديد نقره بكار رفته در باروري ابرها مي

- ن يا برفي كه با اين ذرات آلوده نشدهبعالوه هر آبي كه در تماس با يديد نقره قرار گيرد تا حد زيادي توسط آب بارا

از اينرو ماكزيمم مقدار يون آزاد نقره حاصل از تفكيك ذرات يديد نقره در عمليات باروري ابرها . شوداند، رقيق مي
  . ناشي از حالليت آن استدر طبيعت، به مراتب كمتر از اين مقدار احتمالي 

  

  8تفكيك يديد نقره .  2-3
در مورد يديد نقره، فرايند تفكيك . باشداش ميكيب در واقع شكستن آن به اجزاي سازندهتجزيه و تفكيك يك تر

ها تمايل زيادي به تشكيل همانطور كه در باال توضيح داده شد، اين يون. كندهاي نقره و يد را توليد ميدر آب، يون
مستقيماً با ثابت تفكيك =AgI ،17-10× 5/8 KSPثابت حالليت . دهندپيوند و تبديل به يديد نقره از خود نشان مي

KD شده و در  در يك مخلوط آب و يديد نقره جامد، تنها مقدار بسيار كمي از يديد نقره تفكيك. باشدمتناسب مي
، ميزان حالليت برخي 1جدول شماره .  كندتوليد ميرا ميكروگرم بر ليتر  984/0گردد و حداكثر غلظت آب حل مي

  ).Stone, 2006(دهد نقره از جمله يديد نقره را نشان مي هاي متداولاز نمك
شده كه توانايي تشكيل پيوند با يون نقره را هايي نظير سولفيد، كلريد يا كربن آلي حلدر يك سيستم حاوي يون

ن بعبارتي در اي. شودمي... دارند، تفكيك يون نقره منجر به ايجاد تركيبات جديد سولفيد نقره، كلريد نقره و 
هاي حاضر كمپلكس ها قبل از اينكه يون نقره بتواند به شكل پايدار در محلول درآيد، به سرعت با يونسيستم

هاي نقره هاي نقره در آب به توزيع تعادلي جديد گونهبنابراين تفكيك يديد نقره و ساير گونه. دهدتشكيل مي
- غلظت ناچيزي از يون نقره آزاد در آب باقي ميباشند و ها در آب نامحلول ميحال، اين گونهبا اين. شودمنجر مي

كنند شدني در آب، مقدار محسوس يون نقره سمي را ايجاد ميهاي باالي نيترات نقره حلدر واقع تنها نسبت. ماند
  ).جدول شماره يك(

                                                            
8 Dissociation of Silver Iodide 
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برداري نمونه(برداري بدون آلودگي ميت نمونهها را مورد استفاده قرار داد و به اهاين تكنيك 2006در سال  11استون
العاده دقيق و هاي فوقرداريبدليل اينكه نمونهبه استذكر شده CICAD در مطالعات .پي برد) هاي پاكيزهبا دست

آناليز نقره در مطالعات محيط زيستي و آغاز نشده بود، بايستي با نتايج  1980گونه آلودگي تا اواخر دهه بدون هيچ
-هاي ارائهدر ادامه اين بخش، داده. تحقيقات سميت يديد نقره، قبل از اين تاريخ با مالحظه و احتياط برخورد كرد

  . ت آورده شده استشده در اين مطالعا
گيري بسيار صورت گرفت، منجر به اندازه 1990اي كه از دهه هاي تجزيهبرداري و تكنيكهاي نمونهبهبود روش
هاي آن در محيط زيست و در خارج از مناطق استخراج معادن، كارخانجات ساخت هاي كم نقره و گونهدقيق غلظت

  .ر معمول اين گونه گرديدهاي غيمواد عكاسي و ساير مناطق حاوي غلظت
شكل شماره يك، از نتايج مطالعات جامع اثرات باروري ابرها با يديد نقره كه با حمايت مالي سازمان احياء اراضي 

هاي نقره يافت گونه محيط زيست را كه در آنهاي مختلف اين شكل قسمت. امريكا انجام شد، استخراج شده است
هاي مختلف نيز همچنين در اين شكل تبادالت بين بخش. دهدا را نشان ميههاي تقريبي آنشود و غلظتمي

  . )Howell, 1977( استارائه شده 12توسط هاول 1977جزئيات اين شكل در سال . استنمايش داده شده
متري فوقاني ناحيه رشد ريشه سانتي 20كه در واقع اليه ) شامل گل و الي و پسماندهاي گياهي(قسمت خاكي 

-افزايش بيشتري مين است، حاوي بيشترين مقدار نقره است كه اين مقدار در نواحي نزديك به معادن نقره گياها

نشان داده  Livingعنوان كه در شكل يك به(ها تا حيوانات ها و قارچانواع موجودات زنده شامل ميكروب. يابد
تبادل بين اين . باشندمقادير زياد نقره مي دومين دسته حاوي. كه تمايلي به جذب نقره از خاك ندارند) استشده

حجم اين تبادالت نسبت به ساير تبادالت . گيردمي  از طريق جذب و تجزيه مواد صورت موجودات زنده و خاك 
  . موجود در طبيعت بزرگتر است ولي سرعت تبادل نسبتاً پايين است

  
  
 

  
  
  

                                                            
11 Stone 
12 Howell 
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هاي ساليانه از طريق در قسمت آبي بيشترين جابجايي. كندطريق جذب و تجزيه با گياهان نقش كمتري ايفاء مي
  . گيردوسيله آب صورت ميشده بهرسوبات حمل

ز شود و اشوند، وارد محدوده جو مينقره از طريق گرد و غبار معلق در هوا كه توسط باد به باال حركت داده مي
مشخص شده است كه  Rainدر شكل يك با عنوان (شود ها و يا درياها حمل ميطريق بارش به سطح زمين، درياچه

در مقايسه با حجم انتقاالت ساليانه  نمحتواي نقره در بخش جوي محيط زيست در هر زما). شودشامل برف نيز مي
گيردكه در شكل با ي ابرها و آلودگي هوا صورت ميانتقاالت نقره بيشتر از طريق عمليات بارور. آن بسيار كم است

  .استنشان داده شده ◊عالمت 
شود كه در مقايسه با مقادير آلودگي هوا باعث ايجاد تغييرات موقتي و محلي غلظت نقره در قسمت جوي مي

تا  150(گا گرم م 360تا  135طور متغير بين انتشار نقره صنعتي از طريق جو به. باشدطبيعي آن قابل مالحظه مي
در  10-10 ، در محدوده غلظت)Carson and Smith, 1975; USEPA, 1973(شود در سال تخمين زده مي) تن 400

گيري و گزارش در هواي نواحي نزديك به كارخانه ذوب مس اندازه 6×10-6هاي بسيار باالي هواي شهري تا غلظت
  . استشده

هاي باشد، كودهاي شيميايي و پسابهاي سطحي تأثيرگذار ميخاك و آبمنبع مهم ديگر آلودگي نقره كه بر روي 
  ).Carson and Smith, 1975(باشد فاضالب شهري مي

پيدايش باعث بطور موقتي و محلي كه به شكل پيوسته در مناطق هدف وسيع انجام گيرد، باروري ابرها در صورتي
گردد، اگرچه سرعت مبادله آن كمتر از سرعت سطحي ميهاي هاي نرمال در آبنقره در بارش به اندازه غلظت

سرعت مبادالت همچنين از مقاديري كه بر روي . ماندمبادالت عمده تأثيرگذار در بخش آبي محيط زيست باقي مي
با فرض اينكه كل . باشدگذارد، بسيار كمتر ميخاك و گياهان، حتي در مناطق تحت عمليات باروري ابرها تأثير مي

متر تجمع يابد، غلظت نقره متجاوز از سانتي 2خش شده در طول يك قرن بر روي اليه فوقاني خاك به عمق نقره پ
  .غلظت نرمال زمينه نخواهد شد

رو كنند و از ايني با قطرات بارش طبيعي طي مينقره موجود در قطرات باران ابرهاي بارور شده لزوماً مسير يكسان
بسيار كم خواهد بود، ) درصدي 20با يك افزايش (ره از طريق بارش و رسوبگذاري ها روي انتقال نقاثر اين بارش

  .همانطور كه در شكل يك نشان داده شده است
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  غلظت زمينه نقره.   1- 3
بر طبق اين . خود را در مورد بررسي ميزان نقره در محيط زيست گزارش كردنتايج مطالعات  1996در سال  13ايسلر

  :باشدكل نقره  ثبت شده در مناطق مختلف به شرح ذيل ميگزارش، حداكثر غلظت 
  هاي ذوب آيداهوميكروگرم بر متر مكعب در هواي نزديك كارخانجات و كوره 5/36
  ميكروگرم بر متر مكعب در گرد و غبار جوي 2
  هاي نفت شورميكروگرم بر ليتر در چاه 1/0
  هاي خطرناكدفع پسابهاي زيرزميني نزديك به محل ميكروگرم بر ليتر در آب 6
  تگزاس  14برداري شده از خليج گالوستونميكروگرم بر ليتر در آب درياي نمونه 9/8

  هاي عكاسينيويورك، محل ورود پسماندهاي فيلم 15ميكروگرم بر ليتر در رودخانه جنيسي 260
  گرم بر كيلوگرم در خاك ايالت آيداهوميلي 31
  ب گرم خاصهاي آگرم بر ليتر در آب چشمهميلي 43
  گرم بر كيلوگرم در گرانيت  ميلي 50
  گرم بر كيلوگرم در نفت خامميلي 100
  گرم بر كيلوگرم در رسوبات رودخانه جنيسي ميلي 150

  هاي فرايند پردازش عكسدر پسماندهاي جامد بدست آمده از پسابگرم بر كيلوگرم ميلي 27000
در تقسيمات محيط زيست از لحاظ بيولوژيكي موجود و موجود ره ايسلر تأكيد كرد كه تنها قسمت كوچكي از كل نق

باشد از نقره موجود در فاضالب مراحل پردازش عكس قابل حذف مي% 90بعنوان مثال حدود . باشدميدر دسترس 
ميكروگرم  07/0تا  001/0و ميانگين غلظت يون نقره آزاد موجود در گياهان موجود در اين مناطق، در محدوده بين 

  . )Lytle, 1987; Bober et al., 1992( باشدر ليتر ميب
. بنابراين غلظت نقره در محيط زيست به محل، ژئولوژي و سابقه استفاده از آن در گذشته آن منطقه بستگي دارد

در ادامه اين بخش به بررسي غلظت زمينه نقره در مناطق خارج از محدوده معادن و كارخانجات توليد تجهيزات 
  . پردازيميعكاسي م

                                                            
13 Eisler 
14 Galveston 
15 Genesee 
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-گيري غلظت زمينه نقره در مخازن آب، درياچهچندين پروژه تحقيقاتي و مطالعات متعددي جهت پايش و اندازه

غلظت نقره در برف ناحيه ساله،  50در يك بازه زماني . انجام شده است) كوهستاني(هاي واقع در ارتفاعات 
سال (و استون ) 1994سال ( 16لفي از جمله واربرتونو نتايج آن توسط محققان مخت گيري شدنوادا اندازهيراس

  . ثابت باقي مانده بود) سال 50(غلظت نقره اساساً در طي مدت معين انجام تحقيقات . شد تدوين و گزارش) 2006
ختلف در مناطق م 1996گيري شده در فصل بهار و تابستان سال ، ميانگين غلظت زمينه نقره اندازه2جدول شماره 

  88/1×10-3توان برابر با فرض توزيع نرمال، ميانگين غلظت زمينه نقره را مي. دهدرا نشان مي نوادايراس

[Ag]= 11/1×10-3(ميكروگرم بر ليتر± =σ در نظر گرفت) انحراف استاندارد.  
و ميكروگرم بر ليتر  4/5×10-3سيرانوادا برابر با  17تاهوي باسينبيشترين مقدار ميانگين غلظت نقره در منطقه 

  ). Stone, 2006( در شرق نوادا يافت شد 18ميكروگرم بر ليتر در كوهستان رابي 1×10-3كمترين مقدار نيز برابر 
  

  غلظت نقره يافت شده در بارش.   2- 3
در . گيري شده استميكروگرم بر ليتر اندازه 02/0×10-3غلظت نقره در بارش ناشي از ابرهاي بارور نشده از صفر تا 

در ). Eisler, 1996(ميكروگرم بر ليتر بوده است  3/0تا  01/0هاي ابرهاي بارور شده بين لظت در بارشكه اين غحالي
برخي از مطالعات جهت بررسي اثربخشي عمليات باروري ابرها، به منظور اثبات موفقيت يا عدم موفقيت آن، 

هايي را فاقد ملي علوم چنين تالشاگرچه آكادمي . افزايشي در محتواي نقره بكار رفته در عمليات صورت گرفت
گيري غلظت نقره در بارش ناشي از اين عمليات، ، ولي بهر حال اندازه)NAS, 2003(دقت آماري عنوان كرد 

  . زا عمل كرده استعنوان عامل هستهكند كه يديد نقره بهافزايشي در غلظت نقره را نشان داد كه ثابت مي
  

  هاها و رودخانهرياچهغلظت نقره يافت شده در د.   3- 3
باشد هاي حوضه آبريز ميكننده غلظت ميانگين آن در همه بارشها منعكسها و رودخانهغلظت نقره در درياچه

-ها، غلظت نقره در درياچهسازي ناشي از اختالط بارشعالوه بر اثر رقيق). هاي بارور شده و بارور نشدهائم از بارش(

به اين داليل، غلظت نقره در . يابده بر روي نباتات و رسوبات باز هم كاهش بيشتري ميها با جذب نقرها و رودخانه
  ). Cooper and Jolly, 1970(يابد هاي سطحي ب افزايش فاصله از مبدأ همواره كاهش ميآب

                                                            
16 Warburton 
17 Tahoe Basin 
18 Ruby 
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مليات باروري ابرها انجام شده بود و منطقه در حوزه معادن استخراج نقره قرار مطالعات مورد نظر در اين ناحيه ع
هاي زير زميني تزريق اي با ريزش آبطور قابل مالحظهبا داليل مستند نشان داد كه درياچه به 21و فريمن داشت

  . شودمي
سال (، سرويس سالمت عمومي امريكا )1980سال ( USEPAنتايج چندين گزارش ديگر از جمله  اين نتيجه با تلفيق

حداكثر غلظت نقره در مناطق بارور شده در نظر گرفته بعنوان معياري براي ) 1996سال (و مطالعات ايسلر ) 1990
هاي احاطه كننده منطقه بوجود هاي زمينه باال بوسيله نقره معدني سنگرسد كه غلظتدر حقيقت بنظر مي. شد
   .اندآمده

هاي جنگللومن با مجوز سرويس هاي آبريز موكابرها را در حوضه باروريمتعدد عمليات   1953PG&Eاز سال 
هاي آبريز هاي آب حوضهبه منظور اطمينان يافتن از اينكه غلظت نقره در نمونه. الت متحده امريكا انجام دادندايا

و  22، دو مطالعه بر روي درياچه لور بلو2006باشند، در سال تر از آستانه غلظت غير مجاز ميمنطقه هدف پائين
از دستگاه اسپكترومتر جرمي با قدرت  مطالعاتاين در ). Stone, 2006(انجام گرفت  23مخازن آب سالت اسپرينگ

هاي استفاده شد كه باعث كاهش مزاحمت گونه) HR-ICP-MS(شده القايي تفكيك باال مجهز به پالسماي جفت
و ) ppt(هاي بسيار پايين در حد قسمت در تريليون و در بيشتر موارد حد تشخيصگيري نقره گرديد ديگر در اندازه

باشند كه اي ميترين نتايج تجزيهنتايج مورد بحث در اين گزارش، دقيق. بدست آمد) ppq(يليون قسمت در كوادر
  . استتا كنون گزارش شده

از آنجايي كه اين درياچه . باشدمنطقه تحت عمليات باروري ابرها ميرو به باد  درياچه لور بلو يك حوضه آبريز در
ميانگين غلظت . غلظت قابل تشخيص نقره تنها در يك نمونه يافت شدباشد، در خالف مسير باد از منطقه هدف مي

  . ميكروگرم بر ليتر بدست آمد 00004/0نقره برابر 
هاي زمينه نرمال را در آب و گيري غلظت نقره باالتر از غلظتال براي اندازهمنطقه سالت اسپرينگ يك مكان ايده

نتايج حاصل از . يابداناب منطقه هدف در اين ناحيه جريان ميكند، چرا كه اكثزيت روهاي رسوب فراهم مينمونه
نمونه قابل تشخيص بود كه ميانگين آن كمتر از  5تا  4ها در اين منطقه نشان داد كه غلظت نقره در گيرياندازه
مال نقره ها در هر دو منطقه در محدوده غلظت نرگيريرويهم رفته اندازه. ميكروگرم بر ليتر برآورد گرديد 0005/0

  . قرار داشتند
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در استراليا انجام گرفت و در رابطه با برنامه زمستانه باروري ابرها  25و دنهولم 24اي توسط ويليامزاخيراً مطالعه
هاي اين محققان به توافق رسيدند كه تغيير غلظت زمينه كنوني نقره در محيط. هاي قبلي را تأييد كرديافته

حضور  ه قبلي نيز تأكيد كردند كههاي گستردگذشته از اين، تمامي بررسي. استبيولوژيكي بعيد و دور از ذهن 
كنند و نتيجتاً غلظت بهبود دهنده و اصالح كننده در طبيعت، سميت يون نقره را محدود ميبسياري از عوامل 

  . ماندزمينه نقره تقريباً ثابت باقي مي
  

  غلظت نقره يافت شده در خاك.    4- 3
هاي زمينه اشاره شد، ژئولوژي منطقه و سابقه تاريخي استفاده از اين تركيب تعيين بخش غلظت همانطور كه در

، هاول ذكر كرد كه با وجود باروري طوالني مدت ابرها، سطح 1977در سال . باشدكننده غلظت آن در خاك مي
يديد نقره بكار رفته در ساختار  اين حالت عليرغم اينكه تقريباً همه. ماندغلظت نقره خاك در سطح زمينه باقي مي
اگرچه مقادير افزوده شده يديد نقره طي عمليات در . دهدمانند، رخ ميخاك يا رسوبات منطقه بارور شده باقي مي

  .، ناچيز و قابل اغماض است)مترسانتي 20(مقايسه با مقدار موجود آن در اليه فوقاني خاك 
هاي كشاورزي در معرض عمليات باروري ابرها با نقره خاك زمينمحتواي  2002و همكاران در سال  26تيسوريس

نمونه خاك را آناليز كرده و  2500هاي اسپكتروسكوپي، يديد نقره را مورد بررسي قرار دادند و با استفاده از روش
ي از در اين مطالعه مقدار كل يديد نقره ناش. را براي نقره گزارش كردند) ppb(غلظت در حد قسمت در بيليون 

 28كيلوگرم در سريس 361و  27كيلوگرم در منطقه هماتيا پال 469(باروري ابرها در منطقه بسيار كم ارزيابي شد 
نمونه از منطقه سريس به ترتيب برابر  1063نمونه خاك در منطقه هماتيا پال و  1428ميانگين غلظت نقره در ). يونان

ها در داخل محدوده غلظتي مناطق كنترل قرار گرفتند و تاين غلظ. ميكروگرم بر ليتر بدست آمد 2/37و  5/44
  .)3جدول شماره ( معمولي گزارش شده در ساير مراجع بودندآلوده غير هاي مشابه با مقدار غلظتي خاك

  
  
  

                                                            
24 Williams 
25 Denholm 
26 Tsiouris 
27 Hemathia Pella 
28 Serres 
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گيري غلظت كل نقره معيار صحيح و قابل ارزيابي را براي بررسي خطرات اند، اما اندازهدر هر ليتر آب تنظيم شده
گيري قصد دارد به جاي اندازه EPAدر حقيقت . كندميباشد، فراهم نترين گونه نقره ميبالقوه يون نقره، كه سمي

  . سوق دهد) يون نقره(گيري نقره قابل حل در اسيد غلظت كل قابل بازيابي نقره، تحقيقات را به سمت اندازه
گذارند كند كه نقره و تركيبات آن هيچگونه تأثير مخرب جدي بر روي سالمت بشر نميدر نهايت ايسلر عنوان مي

استاندارد . هاي شيرين تأثيرگذار باشدهاي آببرخي از اين تركيبات ممكن است بر روي ارگانيسم ولي حضور
  . استميكروگرم بر ليتر تعيين شده 100غلظت نقره در آب شيرين برابر 

دد گرمطالبي كه بطور خالصه عنوان مي. پردازيمها و استانداردها ميدر ادامه اين بخش به بررسي اين دستورالعمل
از گزارش سرويس بيولوژيكي ملي امريكا در مورد خطرات نقره بر روي آبزيان، حيات وحش و جانوران بي مهره و 

  .كه توسط ساير مراجع تكميل شده، گرفته شده است 1996گزارش ايسلر در سال 
  

  اثرات يديد نقره بر روي سالمت بشر.   4-1
. باشدمربوط مي 1930ره بر روي بدن انسان به تجربيات دهه بخش اعظم اطالعات موجود در مورد اثرات يديد نق

اگرچه هيچ . كردنددرصد نقره براي بيماران تجويز مي 4تا  1با ) از راه بيني(زماني كه پزشكان داروهاي استنشاقي 
ها در دست نيست ولي مصرف طوالني مدت اين گاه اين اسپريمدركي دال بر مضر بودن استفاده موقتي و گاه به

. هاي پوستي خاكستري رنگ كه امروزه با عنوان بيماري آرگيريا شناخته شده است، گرديددارو منجر به ايجاد لكه
  ). Vonnegut and Standler, 1972(طه مشاهده نشد غير از اين مورد، هيچ اثر منفي ديگري در اين راب

. گيرندهايي نظير پر كردن دندان يا نگهداري ظروف نقره در معرض نقره قرار ميها بطور معمول بر اثر فعاليتانسان
ضوابط مربوط به مقادير نقره شامل حفاظت سالمت انسان از طريق عدم مصرف موجودات آبزي آلوده و تعيين 

اين ضوابط بطور . باشدهاي شيرين و شور ميظت قابل قبول در محيط زندگي اين موجودات در آبحداكثر غل
كاليفرنيا و اياالت متحده امريكا استاندارد آب آشاميدني را به . آب آشاميدني گرفته شده است 29MCLمستقيم از 

  .كروگرم بر ليتر معين كرده استمي 100عنوان حداكثر سطح آلودگي با نقره حل شده در آب آشاميدني را برابر 
اگرچه . اندميكروگرم بر ليتر قرار داده 35اين مقدار را برابر  IRISو  RWQCBها از جمله برخي از سازمان

RWQCB  ميكروگرم بر ليتر تعيين شده توسط كاليفرنيا در آن ناحيه خاص  100اعالم كرد كه مقدار  2003در سال
  .تر استكاليفرنيا مناسب ارجح است و براي اهداف نظارتي

                                                            
29 Maximum  Level  Contaminant 
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  هاي آبزياثرات حاد نقره بر گونه.   4-2
گرم بر ليتر، حد بحراني ميلي 120هاي شيرين با سختي ميكروگرم بر ليتر در آب 1/4ميزان  EPAطبق دستورالعمل 

. كندميت ميسطوح باالي يون نقره در محلول، براي گياهان و جانوران آبزي ايجاد س. سميت نقره اعالم شده است
تواند اثرات مضري بر روي زندگي آبزياني نظير حشرات، سفره ميكروگرم بر ليتر مي 1/4تا  2/1غلظت نقره بين 

ميكروگرم بر ليتر  7/1غلظت ). Eisler, 1996(ها، انواع ماهي خاردار و آبنوس و ماهي قزل آال داشته باشد ماهي
 هاي شيرينهاي آبرسد كه ماهيبنظر مي. اثرمنفي خواهد گذاشتهاي قزل آال نقره بر روي رشد و تكثير ماهي

گياهان آبزي حساس نيز در . باشندشده در آب ميجانوران نسبت به نقره حلترين ، حساس)داراندر گروه مهره(
 3/3هاي كنند و در حضور غلظتميكروگرم برليتر، نقره را جذب و در خود انباشته مي 2هاي حاوي مقادير كم آب
  .كنندميكروگرم بر ليتر به كندي رشد مي 2/8تا 
  

  هااثرات نقره بر جلبك.   4-3
 -هفته، نقره باعث ناپديد شدن جلبك سبز 4تا  3ميكروگرم بر ليتر به مدت  7تا  2هاي باالتر از در حضور غلظت

افزايش غلظت نقره موجود  و 31دياتوم اسكلتونما كستاتومشود؛ افزايش رشد و تكثير مي 30آبي آناسيستيس مارينا
تواند رشد جلبك، قارچ، يديد نقره همچنين مي). Eisler, 1996(ها را بدنبال خواهد داشت در داخل سيتوپالنكتون

  ).Cooper and Jolly, 1970(هاي آب شيرين را كند سازد باكتري و ماهي
  

  زياثرات نقره بر جانوران خشكي.   4-4
هاي ممكن است يديد نقره بر روي علوفه. استأثير منفي بر روي پرندگان يافت نشدهاي مبني تتا كنون هيچ داده

تنها در يك مقاله به رابطه . مناطق هدف باروري ابرها ته نشين شود و وارد زنجيره غذايي چارپايان و احشام گردد
اثرات يديد نقره بر  1978در سال  33شانكو كروك 32يانگر. بين سميت يديد نقره و چارپايان پرداخته شده است

هاي يديد نقره مورد استفاده در رسد كمپلكسها اعالم كردند كه بعيد بنظر ميآن. روي گوسفندان را بررسي كردند
ممكن است كه نقره از طريق دستگاه . عمليات تعديل آب و هوا، اثر سمي آشكاري بر روي چارپايان داشته باشد

                                                            
30 Anacystis Marina 
31 Skeletonema costatum 
32 Younger 
33 Crookshank 
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معرض يديد نقره قرار دارند جذب شود كه ميزان تأثير آن هم تابعي از زمان گوارش حيواناتي كه بطور دائمي در 
  .خواهد بود

  

  اثرات نقره بر روي گياهان.   4-5
، سطوح نقره كه امكان آسيب رساني به گياهان را دارند، به مراتب 1970در سال  35و جولي 34بر طبق گزارش كوپر

ها همچنين گزارش كردند كه اسپري مقادير آن. گرددآزاد مي بارور شدههاي بيشتر از مقداري است كه در بارش
ميكروگرم بر ليتر نقره،  000/1000تا  000/100اسپري مقادير . بردميكروگرم بر ليتر نقره، گياه ذرت را از بين مي 8/9

  . خشكاندهاي تازه و لوبيا را نيگوجه فرنگي
اي ذرت، كاهو، جو، شلغم، سويا، اسفناج و كلم چيني را در هطي آزمايشاتي دانه 1993و همكاران در سال  36هيرش
گرم نقره در هر كيلوگرم خاك ميلي 100و  50، 10هاي شهري حاوي شده با سولفيد نقره و پسابهاي اصالحخاك

هاي باالي نقره بطور عادي ها حتي در غلظتها جوانه زدند و اكثر آنها مشاهده كردند كه همه دانهآن. كاشتند
. گرم نقره و بيشتر از آن بر روي رشد كلم چيني و كاهو اثرات نامطلوبي ايجاد كردميلي 10رشد كردند، اما غلظت 
هاي داراي سطوح مختلف نقره، به جز كاهو، كمتر از هاي خوراكي همه گياهان در همه خاكغلظت نقره در بخش

گرم نقره بر كيلوگرم ميلي 100كه در خاكي حاوي  گياه كاهو. ميكروگرم در هر كيلوگرم خاك بدست آمد 80مقدار 
  ). Hirsch et al. 1993(گرم نقره بر هر كيلوگرم بود ميلي 2/1رشد كرده بود، داراي مقادير 

  

  خالصه مطالب -5
. كندبطور كلي خواص ژئوشيميايي نقره در محيط زيست، وجود تركيب يديد نقره را تنها به فرم جامد محدود مي

كند، چرا كه در اين خصوصيت اهميت زيادي در موفقيت و عدم موفقيت عمليات باروري ابرها ايفاء مي در حقيقت،
بر اساس معادله . زايي درون ابر بوجود نخواهد آمدصورت انحالل عامل هسته زا در آب، هيچ مكاني براي هسته

اين مقدار از .  رم بر ليتر خواهد بودميكروگ 984/0حالليت يديد نقره، حداكثر غلظت ممكن نقره در تماس با آب 
از . اند، باز هم كاهش خواهد يافتهايي كه در تماس با يديد نقره نبودهسازي با آب باران يا ذوب برفطريق رقيق

هاي منفي محلول كمپلكس تشكيل طرفي نقره موجود در محلول به راحتي با رسوبات، مواد غير آلي و ساير يون

                                                            
34 Cooper 
35 Jolly 
36 Hirsch 
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ميكروگرم بر ليتر  9/0داكثر غلظت يون نقره آزاد، تنها گونه ايجاد كننده سميت نقره، كمتر از بنابراين ح. دهدمي
  .خواهد بود

استانداردهاي آب آشاميدني جهت حفظ سالمت بشر، بر اساس موارد مربوط به تغييرات رنگدانه پوستي انتخاب 
در ساير استانداردها براي حفاظت . ده استميكروگرم بر ليتر معين كر 100شده است و سطح مجاز نقره را در آب 

  .باشدميكروگرم بر ليتر مي 4/1اكوسيستم اين مقدار بيش از 
-بر اساس مطالعات انجام شده در موكلومن و بر طبق عقيده مشترك ويليامز و دنهولم، مقادير نقره موجود در نمونه

مطالعات . ت بشر يا محيط زيست نخواهد داشتبر روي سالم) ايجاد سميتاز لحاظ (هاي آب هيچگونه تأثير منفي 
جامع و اطالعات كافي حاصل از بررسي اثرات يديد نقره بكار رفته در عمليات باروري ابرها نشان داد كه هيچ 

  .مدركي دال بر اثرات منفي اين تركيب بر سالمت انسان يا محيط زيست وجود ندارد
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  Aضميمه 
  استانداردهاي پيشنهادي

  
آوري اين تأليف و جمع.  اند و الزامات قانوني ندارندنشده چندين استاندارد پيشنهادي وجود دارد كه عمالً تصويب

كند كه در ارائه اين اطالعات ايسلر ذكر مي. گرفته شده است 1996استانداردها از نتايج تحقيقات ايسلر در سال 
- فته ميهاي پاك و دقيق، نادرست در نظر گرهاي طبيعي قبل از استفاده از روشهاي نقره در آبگيرياكثر اندازه

كند كه اغلب استانداردهاي پيشنهادي، بعنوان كل غلظت قابل بازيابي نقره در هر ليتر او همچنين عنوان مي. شوند
گيري غلظت كل نقره معيار صحيح و قابل ارزيابي را براي بررسي خطرات بالقوه يون اند، اما اندازهآب تنظيم شده
در حقيقت آژانس حفاظت از محيط زيست امريكا قصد دارد . كندم نميباشد، فراهترين گونه نقره مينقره، كه سمي
يون (گيري نقره قابل حل در اسيد گيري غلظت كل قابل بازيابي نقره، تحقيقات را به سمت اندازهبه جاي اندازه

  . سوق دهد) نقره
اما ممكن است در بعضي نقره و تركيبات آن، هيچگونه اثرات مضر بر سالمت بشر ندارند كند كه ايسلر ذكر مي

  .هاي شيرين تأثيرگذار باشندموارد بر روي ساير موجودات زنده در درياها و آب
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 Bضميمه 

  اطالعات ايمني نقره و يديد نقره
 

  يديد نقره: اطالعات ايمني مادهبرگه 
 

  ايمحصول شيميايي و مشخصات كارخانه: 1بخش 
  يديد نقره: نام محصول

  )CAS #: 7440-22-4( 7783-96-2: لشماره محصو
 AgI: فرمول شيميايي

  
  دهندهتركيب و اجزاي تشكيل: 2بخش 
 7783-96-2 100يديد نقره  : تركيب

  گرم بر كيلوگرمميلي 2820: حد بحراني) LD 50(از راه دهان : يديد نقره: شناسي اجزاءاطالعات سم
  

  تعيين ميزان خطرزايي: 3بخش 
خطرزا تماس با پوست، تماس چشمي، بلعيدن و استنشاق  در موارد : ر روي سالمت انسانپتانسيل تأثيرگذاري ب

  .خواهد بود
  :اثرات بالقوه مزمن بر روي سالمتاطالعات مربوط به 

  .نيست مشخص: سرطانزايي
  .نيستمشخص : زاييجهش

  .نيستمشخص : زاييناهنجاري
  .نيستمشخص : هاي پيشرفتهسميت

 .شود يا نهبيماري ميگرفتن به مدت طوالني يا مكرر باعث تشديد وضعيت  مشخص نيست كه آيا قرار

  
 هاي اوليهاقدامات كمك: 4بخش 

  .به پزشك مراجعه شود. گونه پماد چشمي استفاده نشودهيچ. هرگونه لنز تماسي را برداريد: تماس چشمي
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  : تماس با پوست
  .موجود نيست: پخش شدن روي پوست

  سرد و گرم نامحلول در آب: حالليت
دقت شود كه تمامي . پس از تماس با پوست، فوراً پوست آلوده به آرامي با مقدار زيادي آب و صابون شسته شود

پس از شستشو، پوست نرم كننده مناسب پوشانده شود و اگر . شسته و تميز شود) كشاله ران(ها چين و چروك
  .سوزش آن ادامه يافت، به پزشك مراجعه شود

  :پوست تماس جدي با
به پزشك مراجعه . كننده شسته شود و با كرم آنتي باكتريال پوشانده شودپوست آلوده با آب و صابون ضد عفوني

  .شود
  . فوراً به پزشك مراجعه شود. اجازه دهيد شخص در مكاني با تهويه مناسب استراحت كند: استنشاق

  .نيستمشخص : خطر جدي در صورت استنشاق
  :خوردن يديد نقره

در صورت قطع تنفس بيمار، تنفس دهان . كمربند، كراوات و يقه لباس را باز كنيد. را وادار به استفراغ نكنيد شخص
 . فوراً به پزشك مراجعه گردد. به دهان انجام شود

  .نيستمشخص : خطر جدي در صورت خوردن
  

 انفجار و سوزي آتش اطالعات: 5 بخش

 .است اشتعال قابل غير: محصول اشتعال

 .نيست اجرا قابل: خودكارزني  جرقه يدما

 .نيست اجرا قابل: اشتعال محدوده

  .نيستمشخص : احتراق محصوالت
 .نيست اجرا قابل: مختلف مواد حضور در سوزي آتش خطرات

 .قابل انجام نيست :مختلف مواد حضور در انفجار خطرات

 .نيست دسترس در: مكانيكي بر اثر ضربه محصول انفجار از ناشي خطرات

 .نيست دسترس در: استاتيك تخليهبر اثر  محصول انفجار ازناشي  طراتخ
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 .نيست اجرا قابل :آتش با مبارزه هاي دستورالعمل

 .نيست موجود: سوزي آتش خطرات مورد در ويژه مالحظات

 .نيست موجود: انفجار خطرات مورد در ويژه مالحظات

 

 تصادفي پخش اقدامات: 6 بخش

 :كم نشت

 با آلوده سطح .استفاده شود مناسب زباله دفع ظرف يك در شده ريخته جامدماده  دادن قرار رايب مناسب ابزار از
 .آب بر روي آن تميز شود ريختن

  :زياد نشت
آب بر روي آن كامالً  ريختن با آلوده سطح. استفاده شود مناسب زباله دفع ظرف درون مواد دادن قرار براي چهبيل از

 TLV از باالتر غلظت سطح در محصول كه باشيد مراقب. تخليه و دفع شود بهداشتي سيستم طريق تميز شده و از
 .در برگه اطالعات ايمني كنترل شود TLVمقدار  .باشدنموجود 

  
 سازي ذخيره و هادم انتقال:  7 بخش

 :هشدارها

 صورت در .مناسب بپوشيد محافظ هاي لباس ناكافي، تهويه صورت در. نكنيد تنفسآن را  غبار .خوردني نيست
خودداري  چشم و پوست با تماس از. استفاده شود و فوراً به پزشك مراجعه گردد مناسب تنفسي تجهيزات بلع،
 .شود

 :سازي ذخيره

 مواد وزن تحمل براي محكم كافي اندازه به كابينت يا و ها قفسه از. ستني نياز مورد خاص سازي ذخيره شرايط
- قفسهمواد درون  به دسترسي رايها بيش از حد پر نشده باشند و بقفسه كهشويد  مطمئن. استفاده شود شيميايي

 .نيست غيرمنتظره فشار به نياز ها

  
 شخصي حفاظت/ يديد نقره معرض در گرفتن قرار: 8 بخش

 :هاي مهندسيكنترل
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مجاز در  هايكمتر از محدوده غلظت هوا در موجود سطح حفظ براي كنترلابزار  ديگر يا محلي تهويه از استفاده
 از استفاده ،شودتوليد مي بخار غبار يا و گرد استفاده از ماده، عمليات در حين اگر. شود مي توصيهسر بسته  محيط
 .كاهش آلودگي هواي محيط و جلوگيري از تجاوز از مقدار مجاز ضروري است براي تهويه

  :شخصي حفاظت

غبار و دستكش استفاده  و گرد آزمايشگاه، ماسك شاطراف چشم را كامالً بپوشاند، روپو كهعينك محافظي  از
  .كنيد

 حفاظت شخصي در موارد نشت زياد 

غبار،  و گرد آزمايشگاه، ماسك اطراف چشم را كامالً بپوشاند، لباس محافظ و روپوش عينك محافظي كه از
. گيرد قرار تفادهاس مورد تنفس دستگاهمحصول بايد  استنشاق از جلوگيري براي .دستكش و چكمه استفاده كنيد

محصول و  اين به زدن دست از بنابراين بهتر است قبل ،نباشند كافي پيشنهادي محافظ هايلباس است ممكن
 .كنيد مشورت متخصص يكبا  انتقال آن،

 :موجود در محيط حد مجاز

TWA :01/0 گرم بر متر مكعبميلي  
 .گردد و استانداردهاي متغير داردمي اين ماده بصورت محلي تعيين معرض در گرفتن قرارهاي محدوديت

  
 شيميايي و فيزيكي خواص: 9 بخش

 .جامد: فيزيكي حالت و ظاهر

 .نيستمشخص : بو

 .نيستمشخص : طعم

 مول بر گرم 79/234: مولكولي وزن

 .نيست دسترس در: رنگ

pH :نيست اجرا قابل. 

 )درجه فارنهايت 2742(درجه سانتيگراد  1506: جوش نقطه

 )درجه فارنهايت 1025(درجه سانتيگراد  552: ذوب نقطه

 .نيستموجود : بحراني دماي
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 )1=  آب( 675/5: مخصوص وزن

 .نيست اجرا قابل: بخار فشار

 .نيست موجود: بخار چگالي

 .نيست موجود: فراريت

 .نيست موجود: بو آستانه

 .نيست موجود: چربي/ آبضريب توزيع 

 .نيستمشخص ): آب در( يوني ماهيت

 

  پذيري واكنش و پايداري :10 بخش

 .است پايدار محصول: ثبات

 .نيستمشخص : ناپايداري يدما

 .نيستمشخص : ناپايداري شرايط

 .نيست موجود: مختلف مواد با ناسازگاري

 شيشه حضور در خورنده غير: دگينخور

 .نيست موجود: پذيريواكنشمورد  در ويژه مالحظات

 .ستني موجود: خوردگيمورد  در ويژه مالحظات

  خير: پليمريزه شدن
  

 شناسي سم اطالعات: 11 بخش

 .خوردن ،استنشاق ،چشم تماس: ورود مسيرهاي

 .)موش( كيلوگرمبر  گرم ميلي 2820: خوراكي حاد سميتآستانه : حيوانات براي سميت

 .نيست موجود: انسان روي بر مزمن اثرات

 .استنشاقبلعيدن و  ،پوست با تماس صورت در خطرناك: انسان روي بر سمي اثرات ساير

 .نيستموجود : حيواناتدر  مسموميتمورد ايجاد  در ويژه مالحظات

 .نيستموجود : انسان روي بر مزمن اثرات ويژه مالحظات

 .نيستموجود : انسان روي بر سمي اثرات ديگر مورد در ويژه مالحظات
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 زيست محيط اطالعات: 12 بخش

 .نيستموجود : سميت

BOD5 و COD : ستنيموجود. 

 :بيولوژيكي تجزيه محصوالت

تجزيه  محصوالت است ممكن حال، اين با. شوندايجاد نمي خطرناك مدت كوتاهتجزيه  محصوالت زياد، احتمال به
  .آيند بوجود مدت طوالني
 .هستند ترسمي تجزيه از شده توليد محصوالت: بيولوژيكي تجزيه محصوالت سميت

 .نيستموجود : ژيكيبيولو تجزيه محصوالت در ويژه مالحظات

 ماده دفع مالحظات: 13 بخش

  -:زباله دفع
 

 نقل و حمل اطالعات: 14 بخش

 ).متحده اياالت(است بندي نشدهطبقه DOT شدهكنترل موادجزو : DOT بندي طبقه

 .نيست اجرا قابل: شناسايي

 .نيست اجرا قابل: نقل و حمل براي ويژه مقررات

  
 تنظيمي اطالعات ساير: 15 بخش

 :ايالتي و فدرال راتمقر

RTK نقره يديد: پنسيلوانيا  

RTK نقره يديد: ماساچوست  

  نقره يديد: TSCA 8 كاتالوگ 

CERCLA :نقره يديد: خطرناك مواد   
 .نيستموجود : هابنديساير طبقه

 :بندي طبقه

WHMIS )كانادا :(تحت WHMIS )است نشده كنترل) كانادا. 
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DSCL (EEC): R36/38 - پوست و شمچ براي كمحر. 

HMIS )آمريكا متحده اياالت:( 

 2: سالمتي مخاطرات

 0: سوزي آتش خطر

 0: پذيريواكنش

 E: شخصي حفاظت

 ):آمريكا متحده اياالت( آتش از حفاظت ملي انجمن

 2: سالمت

 0: اشتعال

 0: پذيريواكنش

 -:خاص اتخطر

 . عينك محافظ چشم، غبار و گردمخصوص  ماسك، آزمايشگاه ، روپوشدستكش:حفاظتي تجهيزات

  
 اطالعات ساير: 16 بخش

 .نيست دسترس در: منابع و مراجع

 .نيست دسترس در: ويژه مالحظات ساير

 

 

 

 

  نقره : برگه اطالعات ايمني ماده
 

 محصول شيميايي و مشخصات كارخانه: 1بخش 

  نقره: محصول نام

 SLS4222 ،SLS2005 ،SLS3427 ،SLS1210،SLS2632 ،SLS4054 ،SLS1837: كاتالوگ كد

CAS #: 7440-22-4 
RTECS: VW3500000 
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  نقره:  TSCA8كاتالوگ

 Ag: شيميايي فرمول

 77396 تگزاس هوستون،، 14025 اسميت جاده :تماس اطالعات

 7247-901-800-1: آمريكا فروش

 4400-441-281-1: الملليبين فروش

 ScienceLab.com: آنالين سفارش

  
 دهنده تشكيل اجزاي بهمربوط  اطالعات و تركيب: 2 بخش

 7440 -22 - 4 100 نقره :تركيب

 

 

  گرم بر كيلوگرمميلي 100: حد بحراني) LD 50(از راه دهان : نقره: شناسي اجزاءاطالعات سم
  

  تعيين ميزان خطرزايي: 3بخش 
  : پتانسيل تأثيرگذاري حاد بر روي سالمت

 در گرفتن قرار حد از بيش. يار خطرناك خواهد بوددر موارد تماس با پوست، تماس چشمي، بلعيدن و استنشاق  بس
 .شود مرگ به منجر تواندمعرض نقره مي

  .باشدچشم مي خارش و آب ريزش چشم شامل قرمزي، عالئم التهاب
  

  :اطالعات مربوط به اثرات بالقوه مزمن بر روي سالمت
  .مشخص نيست: سرطانزايي

  .مشخص نيست: زاييجهش
  .مشخص نيست: زاييناهنجاري

  .مشخص نيست: هاي پيشرفتهسميت
 يا يك در شخص و تجمع آسيب به سالمت است باعث ممكن سمي بسيار ماده يك معرض مكرر در گرفتن قرار
  .انسان شود بدن ندين عضوچ
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 هاي اوليهاقدامات كمك: 4بخش 

  .مراجعه شود به پزشك. گونه پماد چشمي استفاده نشودهيچ. هرگونه لنز تماسي را برداريد: تماس چشمي
  .به مدت چند دقيقه با آب شسته شود. بر اثر تماس با پوست نامشخص استتأثيرگذاري : تماس با پوست

  .موجود نيست :تماس جدي با پوست
از . كمربند، كراوات و يقه لباس را باز كنيد. ديكنمنتقل مكاني مناسب  در اولين فرصت، مصدوم را به: استنشاق

. در صورت قطع تنفس بيمار، تنفس دهان به دهان انجام شود. نفس مصدوم استفاده كنيداكسيژن براي رفع تنگي 
 . فوراً به پزشك مراجعه گردد

  :خوردن يديد نقره
-براي تشخيص آسيب ديدگي بافت آن دهان را و ها لب. به پزشك مراجعه گردد. شخص را وادار به استفراغ نكنيد

در صورت قطع تنفس بيمار، تنفس دهان به دهان انجام . لباس را باز كنيدكمربند، كراوات و يقه . كنيدبررسي ها 
 .فوراً به پزشك مراجعه گردد. شود

  .مشخص نيست: خطر جدي در صورت خوردن
  

 انفجار و سوزي آتش اطالعات: 5 بخش

 .است احتراق قابل باال حرارت درجه در: محصول اشتعال

 .نيست اجرا قابل: زني خودكار جرقه دماي

 .نيست اجرا قابل: اشتعال دودهمح

  برخي از اكسيدهاي فلزي: احتراق محصوالت
 .نيستموجود : مختلف مواد حضور در سوزي آتش خطرات

  :مختلف مواد حضور در انفجار خطرات
 .موجود نيست :محصوالت بر اثر ضربه مكانيكي انفجار خطرات

  .موجود نيست :محصوالت بر اثر تخليه استاتيكي انفجار خطرات
   :آتش با مبارزه هاي دستورالعمل

  . از پودر شيميايي خشك براي اطفاء حريق استفاده شود: هاي كوچكآتش
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 . از اسپري يا فوم آب استفاده شود :هاي بزرگآتش

 .نيست موجود: سوزي آتش خطرات مورد در ويژه مالحظات

 .نيست موجود: انفجار خطرات مورد در ويژه مالحظات

 

 تصادفي خشپ اقدامات: 6 بخش

 :كم نشت

  .مناسب استفاده شود زباله دفع ظرف يك در ريخته شده ماده جامد دادن قرار براي مناسب ابزار از

  :زياد نشت
 غلظت سطح در محصول كه باشيد مراقب. استفاده شود مناسب زباله دفع ظرف مواد درون دادن قرار براي بيلچه از

 .اطالعات ايمني كنترل شود در برگه TLVمقدار  .نباشد TLV از باالتر

  
 سازي ذخيره و ماده انتقال:  7 بخش

 :هشدارها

در مواقع استفاده، جهت خروج بخارات ماده از هود ). خطر انفجار(دور از حرارت و منابع توليد جرقه نگهداري شود 
مناسب  محافظ هاي لباس ناكافي، تهويه صورت در. نكنيد آن را تنفس غبار. خوردني نيست. استفاده شود) تهويه(

ظرف ماده يا . استفاده شود و فوراً به پزشك مراجعه گردد مناسب تنفسي تجهيزات بلع، صورت در .بپوشيد
  .برچسب مشخصات آن را به پزشك نشان دهيد

 :نگهداري

مواد .درب ظرف كامالً بسته باشد. ظرف حاوي ماده در جاي خشك، خنك و داراي تهويه مناسب نگهداري شود
  .قرار داده شوند) اتاق يا كابينت مخصوص مواد سمي(ايد در محلي ايمن و جدا از ساير مواد سمي ب

 

 شخصي حفاظت/ يديد نقره معرض در گرفتن قرار: 8 بخش

 :هاي مهندسيكنترل

هاي مجاز در كمتر از محدوده غلظت هوا در موجود سطح حفظ براي ابزار كنترل ديگر يا محلي تهويه از استفاده
 از استفاده شود،توليد مي بخار غبار يا و گرد عمليات استفاده از ماده، اگر در حين. شود مي سر بسته توصيه محيط
 .كاهش آلودگي هواي محيط و جلوگيري از تجاوز از مقدار مجاز ضروري است براي تهويه
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  :شخصي حفاظت

  .آزمايشگاه استفاده كنيد عينك محافظ چشم و روپوش از
 موارد نشت زياد حفاظت شخصي در 

آزمايشگاه، دستكش و چكمه استفاده  اطراف چشم را كامالً بپوشاند، لباس محافظ و روپوش عينك محافظي كه از
 هايلباس است ممكن. گيرد قرار استفاده مورد تنفس محصول بايد دستگاه استنشاق از جلوگيري براي .كنيد

 متخصص با يك محصول و انتقال آن، اين به زدن دست از بلبنابراين بهتر است ق كافي نباشند، پيشنهادي محافظ
 .كنيد مشورت

 :حد مجاز موجود در محيط

TWA :01/0 گرم بر متر مكعب از ميليOSHA ،TWA :01/0 گرم بر متر مكعب از ميليOSHA NIOSH استراليا :
TWA :1/0 رت كنيدبا مقامات محلي در مورد حد مجاز آن منطقه مشو. گرم بر متر مكعبميلي.  

 

 شيميايي و فيزيكي خواص: 9 بخش

 ).پودر فلزي جامد، فلز جامد( .جامد: فيزيكي حالت و ظاهر

 .مشخص نيست: بو

 .مشخص نيست: طعم

 مول گرم بر 87/107: مولكولي وزن

 .نيستمشخص : رنگ

pH :نيست اجرا قابل. 

 )درجه فارنهايت 4013(درجه سانتيگراد  2212: جوش نقطه

 )درجه فارنهايت 1761(درجه سانتيگراد  961: ذوب نقطه

 .موجود نيست: بحراني دماي

 )1=  آب( 4/10: مخصوص وزن

 .نيست اجرا قابل: بخار فشار

 .نيست موجود: بخار چگالي

 .نيست موجود: فراريت

 .نيست موجود: بو آستانه
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 .نيست موجود: چربي/ ضريب توزيع آب

  .مشخص نيست): آب در( يوني ماهيت
  .شوددر آب سرد و گرم پخش نمي: )پخش(ي پراكندگخواص 
 نامحلول در آب سرد وگرم: حالليت

 

  پذيري واكنش و پايداري: 10 بخش

 .است پايدار محصول: ثبات

 .مشخص نيست: ناپايداري دماي

 .مشخص نيست: ناپايداري شرايط

 .نيست موجود: مختلف مواد با ناسازگاري

 شيشه حضور در خورنده غير: خورندگي

 .نيست موجود: پذيريمورد واكنش در ويژه تمالحظا

 .نيست موجود: مورد خوردگي در ويژه مالحظات

  خير: پليمريزه شدن
 

 شناسي سم اطالعات: 11 بخش

 .خوردن استنشاق، چشم، تماس: ورود مسيرهاي

 .)موش( بر كيلوگرم گرمميلي 100: خوراكي حاد آستانه سميت: حيوانات براي سميت

 .نيست موجود: انسان روي بر مزمن اثرات

 .بلعيدن و استنشاق صورت در خطرناكبسيار : انسان روي بر سمي اثرات ساير

 .موجود نيست: در حيوانات مورد ايجاد مسموميت در ويژه مالحظات

 .موجود نيست: انسان روي بر مزمن اثرات ويژه مالحظات

 .تموجود نيس: انسان روي بر سمي اثرات ديگر مورد در ويژه مالحظات

 

 زيست محيط اطالعات: 12 بخش

 .موجود نيست: سميت
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BOD5 و COD :موجود نيست. 

 :بيولوژيكي تجزيه محصوالت

تجزيه  محصوالت است ممكن حال، اين با. شوندايجاد نمي خطرناك مدت تجزيه كوتاه محصوالت زياد، احتمال به
  .آيند بوجود مدت طوالني
 .هستند به اندازه محصوالت اصلي سمي تجزيه از شده توليد محصوالت: بيولوژيكي تجزيه محصوالت سميت

 .موجود نيست: بيولوژيكي تجزيه محصوالت در ويژه مالحظات

 

 دفع ماده مالحظات: 13 بخش

  -:زباله دفع
 

 نقل و حمل اطالعات: 14 بخش

 -: DOT بندي طبقه

 -: شناسايي

 .نيست اجرا قابل: نقل و حمل براي ويژه مقررات

  
 تنظيمي اطالعات ساير: 15 بخش

  :ايالتي و فدرال مقررات
RTK نقره: مواد خطرناك،RTK نقره،: مينسوتا ،نقره: پنسيلوانيا RTK كاتالوگ  نقره،: ، نيوجرسينقره: ماساچوست

TSCA 8 :نقره، PAIR  TSCA 8 (a) :نقره، :SARA 313 ،نقره CERCLA :نقره: خطرناك مواد   
  : مقرراتساير 

OSHA :29(ق استاندارد ماده خطرناك طب CFR 1910.1200(. 

EINECS :اين ماده در ليست اروپايي مواد شيميايي تجاري موجود قرار دارد .  
 :هابندي طبقهساير 

WHMIS )كانادا :( :CLASS D-1Bشوداين ماده باعث ايجاد سميت فوري و جدي مي. 

 :CLASS D-2B گرددايجاد ساير اثرات سميت مي اين ماده باعث . 

DSCL (EEC): R41- خطر آسيب جدي به چشم  
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HMIS )آمريكا متحده اياالت:( 

 2: سالمتي مخاطرات

 1: سوزي آتش خطر

 0: پذيريواكنش

 j: شخصي حفاظت

 ):آمريكا متحده اياالت( آتش از حفاظت ملي انجمن

 2: سالمت

  1: اشتعال
 0: پذيريواكنش

 -:خاص خطرات

عينك محافظ صوص در مواقع نداشتن سيستم تهويه مناسب، ماسك مخآزمايشگاه،  روپوش :حفاظتي تجهيزات
 . چشم

  
 اطالعات ساير: 16 بخش

 .نيست دسترس در: منابع و مراجع

 .نيست دسترس در: ويژه مالحظات ساير

  10/10/2005: تهيه شده در تاريخ
 06/11/2008: آخرين بروز رساني

  
  
  
  
  
  
  


