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 چکیده:

طي برداشتن  پزشكي شهر قزوين آب مطب هاي دندان جیوه در پس وزنتخمین  عنوان:

 8311 در سال ترمیم هاي آمالگام دنداني

اثرات بالقوه ي جیوه ي موجود در زباله هاي حاوي آمالگام در مطب هاي دندان  زمینه:

نگراني هايي را به وجود آورده است. متأسفانه میزان دقیق جیوه در پس آب ها هنوز  ،پزشكي

 مشخص نیست.

هدف در اين مطالعه، تخمین وزن جیوه آمالگام دنداني آزاد شده به پس آب مطب هاي  هدف:

 ان شهر قزوين بود.دندان پزشك

داده ها در اين مطالعه از طريق پرسش نامه هايي که در بین دندان پزشكان  کار: انجام روش

روز  7سطحي يا بیشتر آمالگام که طي  3،2،8به دست آمد. تعداد ترمیم هاي  ،شهر توزيع شد

با ساير اطالعات در مورد وزن ترمیم هاي  داده هااين . پرسیده شد، شده استکاري برداشته 

وزن آمالگام و  آمالگام و جیوه ي موجود در آن ها ترکیب و جمع بندي گرديد و بدين ترتیب

 تخمین زده شد.جیوه 

پرسش نامه پاسخ دادند. تخمین زده  سؤاالت به%( 18) دندان پزشک 881نفر از  48 :نتایج

 21/21، 8311ن پزشكان شهر قزوين در سال شد که میزان برداشت آمالگام توسط دندا

مربوط به وزن جیوه بوده است که تمامي  کیلوگرم( 81/81از آن )کیلوگرم بود که حدود نیمي 

 .شده استوارد پس آب  آن

اثر قابل  قادر است که روند برداشتن ترمیم هاي آمالگام داداين مطالعه نشان  نتیجه گیری:

 .بگذاردتوجهي بر میزان جیوه در پس آب 

 آمالگام دنداني، ترمیم دنداني، زباله هاي دندان پزشكي، جیوه. کلمات کلیدی: 
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Abstract: 

Title: Estimation of mercury weight in Qazvin dental offices wastewater 

generated by removal of amalgam restorations in 2009 

Background: the potential effect of mercury bound in amalgam waste from 

dental offices is an environmental concern. The quantity of mercury in 

wastewater is uncertain.  

Objective: To estimate the weight of mercury from amalgam that Qazvin 

dentists released into wastewater. 

Methods: Information was collected from a self administrated survey of Qazvin 

dentists. They were asked about the number of 1-2-3 or more surfaced amalgam 

restorations during 7-day period. The information was combined with other 

experiments on the weight of amalgam restorations and mercury accordingly. 

Results: A total of 61 of 110 dentists (51%) responded to the questionnaire. It 

was estimated that Qazvin dentists removed 20/20 kg of amalgam (10/10 kg of 

mercury) during 2009 that would have been released into wastewater 

completely.  

Conclusion: The results of the research showed that the process of removing 

amalgam may have considerable impact on Hg levels in wastewater. 

Key words: dental amalgam/ dental restoration/ dental waste/ mercury.  
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