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پیشگفتار مترجمان
خاک اهميتی حياتی در تأمين غذا ،آب سالم ،الياف ،الوار و غيره براي تداوم حيات در كره زمين دارد.
آلودگی خاک ،واقعيتی است كه كمتر به آن پرداخته میشود و در صورت تشخيص نيز به پيامدهاي
واقعی آن چندان توجه نمیشود .آلودگی خاک میتواند پيامدهاي زیانبار ،از بيماري تا مرگ و تخریب
اكوسيستمها و نابودي تمدنها را در پی داشته باشد .آگاهی از مصادیق آلودگی خاک و پيامدهاي آن
نخستين گام در قانونگذاري و تصميمسازي جهت پيشگيري از آلودگی خاک و اجراي اقدامات عملی
براي پاالیش مناطق آلوده است .مترجمان با آگاهی از این كه منابع فارسی در مورد آلودگی خاک
بسيار انگشتشمار و ناكافی است و با اعتقاد به این كه اثر مورد ترجمه ،مطالبی سودمند و تأثيرگذار
در مورد آلودگی خاک و پيامدهاي آن دارد ،اقدام به ترجمه این اثر نمودند .اميدواریم این اقدام
مقدمهاي براي تدوین اثري شایسته در مورد آلودگی خاکهاي ایران و زنگ خطري براي پايگيري
پویشی عمومی براي پيشگيري از آلودگی خاکهاي كشورمان و پاالیش خاکهاي آلوده باشد.
بر خالف قلمرو هنر كه در آن هيچ اثري دیگري را رد نمیكند ،در قلمرو دانش هر یافتهاي میتواند
ناقض یافتههاي پيشين باشد .اميدواریم دانش و یافتههاي جدیدي به دست آید كه مدیریت خاکهاي
آلوده و پيشگيري از آلودگی خاک را ،از آنچه امروز هست ،سادهتر گرداند و حفاظت از خاک به
فرهنگی عمومی بدل شود.
از خوانندگان درخواست میشود كاستیها را به مترجمان گوشزد نمایند تا در چاپهاي بعدي
اصالح گردد .رایانامة نویسنده مسئول (حبيب خداوردیلو)h.khodaverdiloo@urmia.ac.ir :؛
hkhodaverdiloo@yahoo.com.

مترجمان:
حبیب خداوردیلو
رقیه حمزهنژاد تقلیدآباد

ج

پیشگفتار انجمن علوم خاک ایران

تاكنون چندین عنوان كتاب با عنوان عمومی آلودگی انتشار یافته است ،این كتابها عموماً به آلودگی
محيطزیست در بيانی كلی پرداختهاند و «آلودگی خاک» عموماً به صورت یكی از فصول آنها آمده
است .خاک ،بستر اصلی محيطزیست بشر میباشد و تمام زوایاي زندگی اشرف مخلوقات وابسته و
عجين شده با آن است .آلودگی خاک مشكل بزرگی است كه از یک طرف به طور مستقيم غذاي
مصرفی انسان را آلوده میسازد و از طرف دیگر با آلوده نمودن آب و هوا منشأ انتقال عناصر و عوامل
آالینده به بدن انسان و بروز بيماريها و ناهنجاريهاي فراوان در وجود او میگردد .به عالوه ،آلودگی
خاک عامل بسيار جدي در خدشهدار شدن زندگی همه موجودات زنده ،اعم از جانوران و گياهان و
نابودكننده منابع طبيعی و محيطزیست است.
كتاب «آلودگی خاک :واقعيتی پنهان» (" ،)"Soil Pollution: a hidden realityكه توسط
نویسندگانی با شهرت بين المللی تاليف شده و توسط سازمان جهانی غذا و كشاورزي سازمان ملل
( )FAOدر سال  2018انتشار یافته است ،یكی از معدود منابعی است كه به صورت تخصصی به
آلودگی خاک و جنبههاي مختلف اندازهگيري و ارزیابی آن میپردازد .این كتاب كه به همت آقاي
دكت ر حبيب خداوردیلو (دانشيار محترم گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه اروميه) و خانم دكتر
رقيه حمزهنژاد تقليدآباد (دانش آموخته محترم دانشگاه اروميه) ترجمه شده است ،برگردانی شيوا از
این اثر است .این كتاب میتواند در بررسی وضعيت آلودگی خاک و شناسایی آالیندههاي اصلی و
منابع آنها ،كه بر سالمت انسان و محيطزیست تأثير مینهند و با تاكيدي ویژه بر آلودگیهاي موجود
در نظامهاي كشاورزي كه از طریق زنجيره غذایی به انسان میرسند و همچنين معرفی بهترین فنون
موجود براي ارزیابی و اصالح خاکهاي آلوده كاربردي سودمند داشته باشد.
ضمن تقدیر از مترجمان محترم این كتاب و تشكر از دانشگاه اروميه كه آن را به زینت طبع میآراید،
باتوجه به تصویب و ابالغ «قانون حفاظت از خاک» و لزوم اجرایی شدن آن ،اميدواریم این اثر بتواند
در موارد زیادي راهگشا باشد.
منوچهر گرجی
رئیس انجمن علوم خاک ایران
1398/03/24

د

خالصه جامع
«آلودگی خاک» 1به حضور یک عنصر شيميایی یا ماده در خاک اشاره دارد كه در جایی كه نباید باشد ،هست و/یا در
مقداری فراتر از غلظت نرمال حضور دارد و تأثيراتی نامطلوب بر روي هر موجود زنده غيرهدف میگذارد .آلودگی
خاک را اغلب نمیتوان مستقيماً ارزیابی نمود یا به صورت بصري تشخيص داد ،از این رو خطري پنهان است.
سامانه جهانی منابع خاک ) 2(SWSRآلودگی خاک را یكی از مهمترین تهدیدات خاک برشمرده است كه بر
خاکهاي جهان و خدمات اكوسيستمی ارائه شده توسط آنها تاثير میگذارد.
3
نگرانی در مورد آلودگی خاک در همه جا در حال افزایش است .اخيراً مجمع محيطزیست سازمان ملل متحد
( )UNEA-3با صدور قطعنامهاي خواستار اقدامات سریع و همكاري براي حل و مدیریت آلودگی خاک شده است .این
توافق كه با بيش از  170كشور به دست آمده است ،نشانهاي روشن از اهميت جهانی آلودگی خاک و تمایل این كشورها
براي یافتن راهحلهایی مناسب براي رسيدگی به علل و پيامدهاي این تهدیدِ بزرگ است.
منابع اصلی انسانپدیدِ آلودگی خاک ،مواد شيميایی مورد استفاده یا توليد شده به عنوان فراوردههاي جانبی در
فعاليتهاي صنعتی ،زبالههاي خانگی ،دامی و شهري (از جمله پساب) ،مواد شيميایی زیستی و فراوردههاي مشتق از
نفت هستند .این مواد شيميایی به طور تصادفی ،براي نمونه در اثر نشت مواد نفتی یا آبشویی از محلهاي دفن زباله،
یا به طور عمدي ،از جمله استفاده از كود و آفتكشها ،آبياري با پساب تصفيه نشده یا افزودن لجن فاضالب به اراضی،
به محيطزیست راه مییابند .آلودگی خاک همچنين میتواند در اثر نهشتههاي اتمسفري حاصل از ذوب ،حمل و نقل،
ریزش مهپاشی در اثر كاربرد آفتكشها و احتراق ناقص بسياري از مواد و همچنين نهشت رادیونوكلئيدي حاصل از
آزمایشهاي سالحهاي اتمی و حوادث هستهاي باشد .نگرانیهاي جدیدي در مورد آلودگیهاي نوظهور براي نمونه
داروها ،تركيدن غدد درونریز ،هورمونها و سموم و همچنين آالیندههاي زیستی مانند آلودگیهاي ميكروبی در خاک
كه شامل باكتريها و ویروسها هستند ،مطرح شده است.
بر اساس شواهد علمی ،آلودگی خاک میتواند خدمات اكوسيستمی ارائه شده توسط خاک را بهشدت كاهش دهد.
آلودگی خاک از طریق كاهش عملكرد محصول در اثر سطوح سمی آالیندهها و همچنين ناایمنسازي محصوالت
توليدشده در خاکهاي آلوده براي مصرف حيوانات و انسانها ،امنيت غذایی را میكاهد .بسياري از آالیندهها (از جمله
عناصر غذایی اصلی مانند نيتروژن و فسفر) از خاک به آبهاي سطحی و زیرزمينی راه مییابند و از طریق غنیشدگی،4
گزندهاي زیستمحيطی چشمگيري به بار میآورند .آالیندهها به طور مستقيم نيز بر ميكروارگانيسمهاي خاک و
موجودات بزرگتر خاکزي تأثير میگذارند و از این طریق تنوع زیستی خاک و خدمات ارائه شده توسط موجودات
گزند-دیده را دستخوش تأثير قرار میدهند.
یافتههاي پژوهشهاي علمی نشان میدهند كه آلودگی خاک به طور مستقيم بر سالمت انسان تأثير میگذارد.
خطرات سالمتی انسان از آلودگی ناشی از عناصري مانند آرسنيک ،سرب و كادميم ،مواد شيميایی آلی از قبيل PCBها
(انواع ایزومرهاي كلردار بیفنيلPAH )5ها (هيدروكربنهاي آروماتيک چندحلقهاي )6و مواد دارویی مانند آنتی-
بيوتيکها میباشد .خطرات بهداشتی مرتبط با آلودگی گسترده خاک توسط رادیونوكلئيدهاي فاجعه چرنوبيل در سال
 ،1986خاطرهاي فراموشناشدنی براي بسياري از مردم است.

1

”“soil pollution
Status of the World's Soil Resources
3
United Nations Environmental Assembly
4
eutrophication
5 polychlorinated biphenyls
6 polycyclic aromatic hydrocarbons
2

5

اصالح خاکهاي آلوده ضرورتی حياتی است و پژوهشها براي ابداع روشهاي نوین دانشمحور ،همچنان ادامه
دارند .رویكردهاي ارزیابی احتمال خطر 7در سراسر جهان مشابه هستند و عبارتند از یک سري از مراحل براي شناسایی
و ارزیابی این كه آیا مواد طبيعی یا انسان-پدید مسئول آلودگی خاک هستند و تعيين شدتی از آلودگی كه منجر به
8
خطرآفرینی براي محيطزیست و سالمتی انسان میگردد یا نه .روشهاي اصالح پرهزینه مانند غيرفعالسازي شيميایی
11
یا تجزیه 9در محلهاي دفن زباله با روشهاي بيولوژیكی دانشمحور از جمله تجزیه ميكروبی 10و یا پاالیشسبز
جایگزین شدهاند.
پيشنهاد منشور جهانی خاک 12تجدید نظر شده فائو این است كه دولتها مقررات مربوط به آلودگی خاک را اجرا
نموده و مانع انباشت آالیندهها در مقادیري فراتر از حد مجاز شوند تا سالمتی و رفاه انسان ،سالمت محيطزیست و
سالمت غذا تضمين گردد .دولتها نيز خواستار تسهيل اصالح خاکهاي آلودهاي هستند كه آلودگی آنها به بيش از
حد تعيين شده براي تضمين سالمت انسان و محيطزیست رسيده است .همچنين الزم است آلودگی ناشی از منابع
كشاورزي از طریق اجراي جهانی اقدامات مدیریت پایدار خاک ،محدود گردد.
هدف این كتاب ارائه خالصهاي از آخرین وضعيت آلودگی خاک و شناسایی آلودگیهاي اصلی و منابع آنها كه بر
سالمت انسان و محيطزیست تأثير مینهند و با تأكيدي ویژه بر آلودگیهاي موجود در نظامهاي كشاورزي كه از طریق
زنجيره غذایی به انسان میرسند ،میباشد .این كتاب با ارائه برخی مطالعات موردي از بهترین فنون موجود براي ارزیابی
و اصالح خاکهاي آلوده پایان میپذیرد.
این كتاب در چارچوب سمپوزیوم جهانی آلودگی خاک ) 13(GSOP18و با هدف شناسایی كاستیهاي اصلی در
دانش آلودگی خاک در سرتاسر جهان و استفاده از آن به عنوان مبنایی براي بحثهاي آینده تهيه شده است.

7 Risk assessment
8 chemical inactivation
9 sequestration
10
microbial degradation
11
phytoremediation
12
World Soil Charter
13
)Global Symposium on Soil Pollution (GSOP18
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23
()PAHs
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گفتار 1
آلودگی خاک چیست؟
 -1-1مقدمه
«آلودگی خاک» 31به حضور یک عنصر شيميایی یا ماده در خاک اشاره دارد كه در جایی كه نباید باشد و/یا در مقداری
فراتر از غلظت نرمال حضور دارد و بر روي هر موجود زنده غيرهدف تأثيراتی نامطلوب میگذارد ( FAOو ،ITPS
 .)2015اكثر آالیندهها منشأ انسانپدید دارند ،با این حال برخی از آالیندهها میتوانند به صورت طبيعی به عنوان
جزئی از ساختار كانیها در خاکها حضور داشته و در غلظتهاي باال سمی باشند .آلودگی خاک را اغلب نمیتوان
مستقيماً ارزیابی نمود یا به صورت بصري تشخيص داد ،از این رو خطري پنهان است.
گوناگونی آالیندهها به دليل توسعه مداوم مواد شيموكشاورزي و صنعتی در حال گسترش است .این تنوع و تبدیل
تركيبات آلی در خاکها به متابوليتهاي گوناگون توسط فعاليتهاي زیستی ،منجر به دشواري و پرهزینه بودن
شناسایی آالیندهها میشود .پيامدهاي آالیش خاک به ویژگیهاي خاک نيز وابسته است ،زیرا این ویژگیها بر تحرک،
زیستفراهمی و زمان اقامت آالیندهها تأثير میگذارند ( FAOو .)2015 ،ITPS
صنعتی شدن ،جنگ ،استخراج معادن و تشدید كشاورزي ،آلودگی خاکها را در سراسر جهان به ارمغان آورده است
( Bundschuhو همكاران2012 ،؛ 2010 ،DEA؛ 2014 ،EEA؛  Luoو همكاران 2009؛  .)2010 ،SSRاز آغاز توسعه
شهري ،از خاک به عنوان مخزنی براي تخليه ضایعات جامد و مایع استفاده شده است .چنين پنداشته شده است كه
آالینده ها به محض دفن شدن در خاک و دور شدن از نظر ،هيچ گونه خطري براي سالمتی انسان یا محيط زیست
ایجاد نمیكنند و در خاک به نحوي از بين میروند ( Swartjesو همكاران .)2011 ،منابع اصلی آلودگی خاک ،انسان-
پدید میباشند كه منجر به انباشت آالیندهها در خاک و رسيدن به سطوح نگرانكننده میشود Cachada( .و همكاران،
.)2018
آلودگی خاک مسئلهاي نگرانكننده است .آلودگی خاک عنوان سومين تهدید مهم براي كاركردهاي خاک در اروپا
و اوراسيا ،چهارمين تهدید در شمال آفریقا ،پنجمين تهدید در آسيا ،هفتمين تهدید در شمال غربی اقيانوس آرام،
هشتمين تهدید در آمریكاي شمالی و نهمين تهدید در كشورهاي جنوب صحراي آفریقا و آمریكاي التين شناخته شده
است ( FAOو  .)2015 ،ITPSبر اساس سامانه جهانی منابع خاک ( ،)SWSRحضور برخی از آالیندهها ممكن است به
عدم تعادل عناصر غذایی و اسيديشدن خاک منجر شود كه دو موضوع اصلی در بسياري از نقاط جهان میباشند
( FAOو .)2015 ،ITPS
برآورد منحصر به فرد جهانی آلودگی خاک در دهه  1990توسط مركز بين المللی مرجع و اطالعات خاک
( 32)ISRICو برنامه محيطزیست سازمان ملل متحد ( 33)UNEPانجام شد كه بر اساس این برآوردها 22 ،ميليون هكتار
تحت تأثير آلودگی خاک قرار گرفتهاند ( .)1991 ،Oldemanبا این حال ،آخرین اطالعات نشان میدهند كه این رقم
31

”“soil pollution
International Soil Reference and Information Centre
33
United Nations Environment Programme
32
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ممكن است ماهيت و وسعت این مشكالت را كمتر از واقعيت برآورد كند .تالشهاي ملی براي برآورد ميزان آلودگی
خاک به طور عمده در كشورهاي توسعه یافته صورت گرفته است .بر اساس گزارشات وزارت حفاظت محيطزیست
چين 16 ،34درصد از كل خاکهاي چين و  19درصد از خاکهاي كشاورزي این كشور به عنوان خاکهاي آلوده
طبقهبندي شدهاند ( .)2015 ،CCICEDهمچنين حدود  3ميليون مكان بالقوه آلوده در منطقه اقتصادي اروپا و
كشورهاي همكار در بالكان غربی ( )EEA-39وجود دارند ( )2014 ،EEAو بيش از  1300مكان آلوده یا بالقوه آلوده
در ایاالت متحده آمریكا ( )USAدر فهرست اولویتهاي ملی بودجه حذف انباشتههاي مواد سمی 35قرار دارند ( US
 .)2013 ،EPAتعداد كل مكانهاي آلوده در سراسر استراليا  80،000برآورد شده است ( .)2010 ،DESAدر حالی كه
این اعداد اطالعاتی براي درک پيامدهاي فعاليتهاي خاص بر خاک فراهم میكنند ،گستره كامل آلودگی خاک را در
سراسر جهان نشان نمیدهند و ناكافیبودن اطالعات موجود و تفاوت در ثبت مكانهاي آلوده را در مناطق مختلف
جغرافيایی به تصویر میكشند ( Panagiotakisو  .)2015 ،Dermatsدر كشورهایی با درآمد كم و متوسط ،فقدان داده
و اطالعات ،یكی از بزرگترین مشكالت جهانی را از دید جامعه بينالمللی پنهان نگاه میدارد .با این نگاه كلی ،نياز
فوري به ارزیابی جهانی آلودگی خاک آشكار میگردد.
خوشبختانه آگاهی در مورد اهميت آلودگی خاک در سراسر جهان در حال افزایش است كه منجر به افزایش
پژوهشها در مورد ارزیابی و پاالیش آلودگی خاک شده است (شكل  .)1پيشنهاد منشور جهانی خاک 36تجدید نظر
شده ( )2015b ،FAOاین است كه دولتهاي ملی مقررات مربوط به آلودگی خاک را اجرا نمایند و مانع انباشت
آالیندهها در مقادیري فراتر از حد مجاز شوند تا سالمت و رفاه انسان تضمين گردد .دولتها نيز خواستار تسهيل اصالح
خاکهاي آلودهاي هستند كه آلودگی آنها به بيش از حد تعيين شده براي حفاظت از سالمت انسان و محيطزیست
رسيده است .آلودگی خاک جایگاهی مركزي در پنجمين نشست علنی مشاركت جهانی خاک ( 37)GSPیافته است
(.)2017 ،GSP

34

Chinese Environmental Protection Ministry
Superfund National Priorities List
36
World Soil Charter
37 Fifth Global Soil Partnership (GSP) Plenary Assembly
35
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شکل  -1تعداد انتشارات علمی در زمينه آلودگی خاک در بازه زمانی  .1999-2012منبع Guo :و همكاران.2014 ،

اخيراً مجمع محيطزیست سازمان ملل متحد )UNEA-3( 38با صدور قطعنامهاي خواستار اقدامات سریع و همكاري
براي حل و مدیریت آلودگی خاک در چارچوب توسعه پایدار شده است .این توافق كه با بيش از  170كشور به دست
آمده است ،نشانهاي روشن از اهميت جهانی آلودگی خاک و تمایل این كشورها براي یافتن راهحلهایی مناسب جهت
رسيدگی به مشكالت آلودگی است ( .)2018 ،UNEPدر سطح ملی ،بسياري از كشورها در سراسر جهان قوانين ملی
براي حفاظت از خاک ،جلوگيري از آلودگی و رسيدگی به مشكالت تاریخی آلودگی مصوب نموده یا در حال حاضر
تصویب هستند .در دوران ریاست استونی بر شوراي اتحادیه اروپا در نيمه دوم سال  ،2017خاک به یكی از موضوعات
محوري در بحثهاي اروپایی ها تبدیل شد كه تمركز آن بر نقش كليدي خاک در توليد مواد غذایی بود .در چين طی
چند سال گذشته ،نگرانیهاي آلودگی خاک بهدليل ارتباط مستقيم با سالمت انسان افزایش یافته است .اخيراً سایر
كشورهاي در حال توسعه نيز مقرراتی براي جلوگيري و كنترل آلودگی خاک و تعيين كيفيت خاک اتخاد كردهاند
(2009 ،Conselho Nacional do Meio Ambiente؛ .)2013 ،MMA ،2017 ،MINAM
اصطالح «آالیش خاک» 39اغلب مترادف با آلودگی خاک به كار میرود .پانل فنی بينالدول خاک ) 40(ITPSتحت
مشاركت جهانی خاک ) (GSPتعاریف این دو اصطالح را رسمی كردهاند ( FAOو  .)2015 ،ITPSآالیش خاک زمانی
رخ میدهد كه غلظت یک عنصر شيميایی یا یک ماده باالتر از حد طبيعی باشد اما لزوماً سبب آسيب نشود .از سوي
دیگر ،آلودگی خاک به حضور یک عنصر شيميایی یا ماده در خاک اشاره دارد كه در جایی كه نباید باشد ،هست و/یا
در مقداري فراتر از غلظت نرمال حضور دارد كه تاثيراتی نامطلوب بر روي هر موجود زنده غير-هدف میگذارد .یكی از
مسائل ،دشواري در تعریف «غلظتهاي نرمال» میباشد .تعيين غلظت خطرناک براي مواد انسانپدیدي كه در خاک
به طور طبيعی وجود ندارند ،آسانتر است ،اما براي فلزات سنگين و شبهفلزاتی كه از هوازدگی سنگها و كانیها حاصل
میشوند ،میتواند دشوار باشد .در این مورد ،باید پيش از تعيين حد آستانه به مواد مادري ،اقليم و ميزان هوازدگی
United Nations Environmental Assembly

38

soil contamination

39

)40 Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS
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توجه شود .افزون بر این ،كاربري اراضی و شيوههاي مدیریت میتواند سطوح زمينه مواد موجود در خاک را تحت تأثير
قرار دهد.
در مورد سطوح توصيهشده ،نه تنها در مورد خود مقادیر ،بلكه در اصطالح علمی كه براي تعریف آن به كار میرود،
نيز تفاوت هاي زیادي در ميان كشورها و مناطق مختلف وجود دارد ،از جمله مقادیر غربالگري ،41مقادیر آستانه،42
غلظتهاي قابل قبول ،43مقادیر هدف ،44مقادیر اقدام ،45مقادیر پاكسازي 46و بسياري دیگر (1990 ،Beyer؛  Carlonو
همكاران2007 ،؛  .)2013 ،Jenningبه همين دليل ،انجام مطالعهاي جهانی در مورد وضعيت واقعی آلودگی خاک و
امكان مقایسه آنها بسيار پيچيده است .با این حال ،این یكی از چالشهاي اصلی در ارزیابی منطقهاي یا جهانی آلودگی
خاک میباشد.
همگرایی دانشمندان در مفاهيم و تعاریف ،به سياستگذاران و ذينفعان در شناسایی انواع راهبردها و فنون مورد
استفاده در نقاط مختلف جهان براي ارزیابی و رسيدگی به آلودگی خاک كمک خواهد نمود .استفاده از زبانی مشترک
و ساده ،به درک بهتر مسئله آلودگی خاک نيز منجر میشود.

 .2-1آلودگی ن

قطهای و غیرمتمرکز خاک

همان گونه كه ذكر شد ،آلودگی خاک میتواند ناشی از فعاليتهاي خواسته و ناخواسته باشد .این فعاليتها میتوانند
شامل نهشتهشدن مستقيم آالیندهها به خاک و همچنين فرایندهاي پيچيده محيطی باشند كه به آالیش غيرمستقيم
خاک از طریق آب و یا رسوب جوي منجر میشوند ( .)2014 ،Tarazonaدر بخشهاي زیر انواع گوناگون آلودگی خاک
شرح داده شده است.

 .1-2-1آلودگی نقطهای

47

آلودگی خاک میتواند ناشی از یک رویداد ویژه یا یک سري رویدادها در ناحيهاي خاص باشد كه در آن آالیندهها به
خاک رها شده و منبع و نوع آلودگی بهراحتی شناسایی میشوند .این نوع آلودگی ،به عنوان آلودگی نقطهاي شناخته
شده است .فعاليتهاي انسانپدید جزو منابع اصلی آلودگی نقطهاي میباشند .نمونههایی از این نوع شامل مكانهاي
سابق كارخانهها ،دفع نامناسب زباله و پساب ،محلهاي كنترلنشده دفن زباله ،استفاده بيش از حد از مواد
شيموكشاورزي ،نشت مواد مختلف و بسياري موارد دیگر است .فعاليتهایی مانند استخراج معدن و ذوب ،كه با استفاده
از استانداردهاي ضعيف زیستمحيطی انجام میشوند ،نيز از منابع آلودگی فلزات سنگين در بسياري از نقاط جهان
هستند ( Luو همكاران2015 ،؛  Mackayو همكاران2013 ،؛  Podolskyو همكاران2015 ،؛  Strzebonskaو همكاران،
 .)2017سایر نمونههاي آلودگی نقطهاي عبارتند از :هيدروكربنهاي آروماتيک و فلزات سمی كه در ارتباط با محصوالت
نفتی میباشند .این مكانها از نشت تأسيسات مخزن در گرینلند كه به سطوحی از هيدروكربنهاي آروماتيک و فلزات
41 screening values
42 threshold values
43 acceptable concentrations
44 target values
45 intervention values
46 clean-up values
point-source pollution
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سمی فراتر از شاخص كيفيت زیستمحيطی دانمارک ( Fritt-Rasmussenو همكاران )2012 ،منجر شد تا نشت
تصادفی از مخازن ذخيرهسازي پاالیشگاه نفت در تهران ( Bayatو همكاران )2016 ،متغير است.
آلودگی نقطهاي در مناطق شهري بسيار رایج است .خاکهاي نزدیک به جادهها داراي سطوح باالیی از فلزات
سنگين ،هيدروكربنهاي آروماتيک چندحلقهاي و سایر آالیندهها هستند ( Kimو همكاران2017 ،؛  Kumarو
2016 ،Kothiyal؛  Venutiو همكاران2016 ،؛  Zhangو همكاران .)2015 ،محلهاي قدیمی یا غيرقانونی دفن زبالهها
كه در آن زبالهها بهدرستی یا بر اساس سميت آنها (مانند باتريها یا زبالههاي رادیواكتيو) دفع نمیشوند و همچنين
دفع لجن فاضالب و پساب ،نيز میتواند از مهمترین آالیندههاي نقطهاي به شمار آیند ( Badernaو همكاران2011 ،؛
 Bauman- Kaszubskaو 2009 ،Sikorski؛  Swatiو همكاران .)2014 ،درنهایت ،آلودگی ناشی از فعاليتهاي صنعتی
میتواند سالمت انسان را تهدید كند .براي نمونه ،در حال حاضر بيش از  5،000زمين متروكه 48در چين ،بر سالمت
ساكنان آنها تأثير میگذارند ( Yangو همكاران .)2014 ،زمينهاي متروكه شهري كه در مراكز شهر واقع شدهاند،
مكانهایی هستند كه زمانی تحت فعاليتهاي صنعتی بودهاند و اكنون به جاي دیگر انتقال یافتهاند.

 .2-2-1آلودگی غیرمتمرکز
آلودگی غيرمتمركز نوعی آلودگی است كه در پهنهاي بسيار وسيع گسترش یافته باشد ،در خاک تجمع یابد و منبع
واحد ،یا منبعی كه به آسانی قابل تعيين باشد ،ندارد .آلودگی غيرمتمركز ناشی از انتشار ،تبدیل و رقت آالیندهها در
سایر محيطها پيش از انتقال آنها به خاک است ( FAOو .)2015 ،ITPSآلودگی غيرمتمركز شامل انتقال آالیندهها
از طریق سيستمهاي هوا-خاک-آب میباشد .بنابراین ،تجزیه و تحليلهاي پيچيده این سه بخش به منظور ارزیابی
مناسب این نوع آلودگی ضرورت دارد ( Geissenو همكاران.)2015 ،
به همين دليل ،تجزیه و تحليل آلودگی غيرمتمركز دشوار است و ردیابی و مرزبندي مكانی آن میتواند دشوار باشد.
بسياري از آالیندههایی كه سبب آلودگی نقطهاي میشوند ممكن است در آلودگی غيرمتمركز نيز دخيل باشند ،زیرا
شناخت درستی از سرنوشت آنها در محيط زیست وجود ندارد ( Grathwohlو  .)2003 ،Halmنمونههایی از آلودگی
غيرمتمركز فراوان هستند و میتوانند شامل منابعی از انرژي هستهاي و فعاليتهاي تسليحاتی؛ دفع كنترلنشده زبالهها
و فاضالبهاي آلودهاي كه درون آبریزها یا نزدیک آنها رها میشوند؛ افزودن لجن فاضالب به اراضی؛ كاربرد آفتكشها
و كودهاي حاوي فلزات سنگين ،آالینده هاي آلی پایدار ،عناصر غذایی اضافی و مواد شيموكشاورزي در كشاورزي كه
از طریق رواناب سطحی ،رویدادهاي سيل ،انتقال و نهشت جوي و/یا فرسایش خاک به پایين دست انتقال مییابند؛
باشند (شكل  .)2آلودگی غيرمتمركز تأثير چشمگيري بر محيطزیست و سالمت انسان دارد ،هرچند كه شدت و
گستردگی آن معموالً ناشناخته است.
تحقيقات به خوبی نشان داده است كه الیه هاي باالیی خاک سرشار از بسياري از فلزات و سایر عناصري هستند
كه با نهشتتتههاي جوي حاصتتل از منابع طبيعی و انستتانپدید ارتباط دارند ( Blaserو همكاران2000 ،؛ Steinnesو
همكاران1997 ،؛ Steinnesو همكاران .)2011 ،تقریباً همه خاک هاي نيمكره شتتتمالی ،حتی در مناطق دور افتاده
آمریكاي شمالی و آ سياي شرقی ،حاوي رادیونوكلئيدها در غلظتهاي باالتري از سطح زمينه 49میبا شند .به دليل
فروریزش ه ستهاي پس از حادثه فاجعهبار چرنوبيل ،50رادیونوكلئيدها براي قرنها در خاکها ح ضور خواهند دا شت
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Brownfield
background level
50 Chernobyl
49
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( Fesenkoو همكاران .)2007 ،براي رستتتيدن به كاهش  50درصتتتدي رادیونوكلئيد ،مانند  239/240 Puیا  241Amدر
مناطق با فاصلة بيش از  200كيلومتري از چرنوبيل ،بيش از  50سال زمان مورد نياز است.
پخش توسط باد

کاربرد متداول
نشت

مخزن
آفتکش

رواناب

خاک سطحی
پخش در
سطح آب زیرزمینی

آبهای

نفوذ به خاک سطحی

سطحی

و آب زیرزمینی

پخش توسط
آبهای زیرزمینی

شکل  -2مسيرهاي انتقال آفتكشها در محيطزیست .منبع.2000 ،FAO :

بهدليل انواع گوناگون آلودگیها حاصل از منابع مختلف ،افزایش تالشهاي علمی و فنی براي توسعه روشهاي
جدید براي اندازهگيري ،پایش و شناخت بهتر فرایندهاي نهشت جوي و شدت آلودگیهاي غيرمتمركز ضروري است.
 .3-1منابع آالیندههای خاک

 .1-3-1منابع طبیعی ،زمینزاد
در هنگام تعریف شدت آلودگی در مناطقی كه قوانين زیستمحيطی هنوز محدودیتهاي مداخله براي تمام معيارهاي
زیستمحيطی ایجاد نكرده است ،جدا كردن مقادیر زمينه از مقادیر مبنا 51بسيار مهم و حياتی است ( Albaneseو
همكاران .)2007 ،مقادیر زمينه بيانگر مقدار طبيعی زمينزاد است ،در حالی كه مقادیر مبنا ميزان واقعی یک عنصر
در محيطزیست سطحی را در هر نقطه نشان میدهند ( Reimannو همكاران2005 ،؛  Salminenو ،Gregorauskiene
.)2000
غلظتهاي زمينه در خاکهاي یک منطقه بهشدت به جزء پدو-ژئوشيميایی 52و دیناميک زیستمحيطی ارتباط
دارد كه منجر به تشكيل آن خاک میشود .بنابراین استفاده از ميانگين یا بازههاي جهانی براي تعيين سطح زمينه در
سطح منطقهاي یا محلی مناسب نيست ( Horckmansو همكاران2005 ،؛  Payeو همكاران .)2012 ،براي نمونه ،مقدار
فلزات سنگين در خاکها ،بسته به تغييرات طبيعی غلظت فلزات كمياب در نوع سنگ مادري ،ممكن است بيش از دو
تا سه مرتبه متفاوت باشد ( Shackletteو .)1984 ،Boerngen

baseline values
pedo-geochemical
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52

برخی مواد مادري خاک ،منبع طبيعی برخی فلزات سنگين و سایر عناصر مانند رادیونوكلئيد هستند و اینها
میتوانند در غلظتهاي باال ،محيط زیست و سالمت انسان را در معرض خطر قرار دهند .آلودگی آرسنيک ) (Asیكی
از مشكالت عمده زیستمحيطی در سراسر جهان است .منابع طبيعی شامل فوران آتشفشانی ( Albaneseو همكاران،
 )2007و هوازدگی كانیها و سنگ معدن حاوي آرسنيک ( Diezو همكاران)2009 ،؛ و همچنين مناطق طبيعی معدنی
آرسنوپيریت( 53گوسانها (كالهک آهكی) )54میباشند كه در اثر هوازدگی سنگ حاوي سولفيد تشكيل میشود (Scott
و همكاران .)2001 ،بسياري از این كانیها تغييرات مكانی باالیی دارند و بسياري از آنها در غلظتهاي باالتر در الیههاي
عمقی یافت میشوند ( Liو همكاران .)2017 ،با این حال ،آرسنيک زمانی كه از منابع طبيعی نشأت گرفته باشد؛
دسترسپذیري زیستی 55اندكی دارد ( Juhaszو همكاران.)2007 ،
خاکها و سنگها منابع طبيعی گاز رادیواكتيو رادون (Rn) 56نيز هستند .پخشيدگی رادون از الیههاي عمقی به
سطحی ،تا حدي توسط ساختمان خاک و تخلخل آن كنترل میشود ( Hafezو  .)2016 ،Awadرادیواكتيویته طبيعی
باال در سنگهاي آذرین اسيدي ،بهویژه در سنگهاي غنی از فلدسپار و سنگهاي غنی از ایالیت متداول است (Blume
و همكاران Gregoric .)2016 ،و همكاران انتشار باالتري از رادون را از خاکهاي حاوي كربناتها نسبت به سایر
خاکها یا سنگها گزارش كردند ( Gregoricو همكاران .)2013 ،دادههاي مرجع براي سایر رادیونوكلئيدهاي طبيعی
در سنگها و خاکها در جدول  1ارائه شده است.
حوادث طبيعی مانند فوران آتشفشان یا آتشسوزي جنگل ،درصورت رهاسازي بسياري از عناصر سمی در محيط-
زیست ،میتوانند سبب آلودگی طبيعی شوند .این عناصر سمی شامل تركيبات شبه-دیوكسين Deardorff( 57و
همكاران )2008 ،و هيدروكربنهاي آروماتيک چندحلقهاي )PAHs( 58میباشند .سطح باالي فلزات سنگين در خاک-
هاي آتشفشانی در رونيون 59شناسایی شده است كه میتواند در ارتباط با فعاليت شدید آتشفشانی ،عمدتاً جيوه (،)Hg
یا هوازدگی مواد مادري كه در آنها مقادیر باالي كروم ( ،)Crمس ( ،)Cuنيكل ( )Niو روي ( )Znبا منشأ طبيعی پدو-
ژئوشيميایی 60وجود دارد ،باشد ( Drnlschو همكاران .)2006 ،مقادیر باالي كروم و نيكل در خاکهاي آتشفشانی
اندونزي نيز گزارش شده است كه منشأ پدو-ژئوشيميایی دارند ( .)2012 ،Andaبا این حال ،معموالً این آلودگی طبيعی
بهدليل توانایی احياكنندگی و توانایی سازگاري گياهان ،منجر به مشكالت زیستمحيطی نمیشود ( Kimو همكاران،
 .)2011مشكالت زمانی به وجود میآیند كه اكوسيستمها تحت فشارهایی خارجی قرار گيرند ،كه برگشتپذیري و
توانایی پاسخ آنها را تغيير میدهند.
جدول  -1فعاليت ویژه رادیونوكلئيدهاي طبيعی در سنگها و خاکها (بر حسب  ، *)Bq kg-1منبع  Blumeو همكاران،
.)2016
سنگ/خاک
ماسه سنگ

4°K

61

461

Ra

226

35

Th

232

4

53

arsenopyrite
gossans
55 bioaccessible
56
Radon
57 dioxin-like compounds
58 polycyclic aromatic hydrocarbons
59 Reunion
60 pedo-geochemical
61
Sandstones
54
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62

876

n.d.

41

شيست( 63فرانكونيا)64

1000

3000

60

كربناتها

97

10

5

سنگهاي آذرین اسيدي

997

37

52

سنگهاي آذرین بازي

187

<10

8

تعين نشده است

41

54

~1100

65-75

38-72

~300

54-56

63-70

تعين نشده است

40-70

50-80

سنگ رس

خاکهاي لسی

65

خاکهاي حاصل از گرانيت

66

خاکهاي حاصل از كوارتزیت
خاکهاي حاصل از فيليت

67

68

* Bqمعيار بكرل شاخصی براي سنجش تخریب رادیواكتيو بر حسب تعداد اتمهاي متالشی شده در هر ثانيه است (م.).

هيدروكربنهاي آروماتيک چندحلقهاي نيز میتوانند به طور طبيعی در خاک یافت شوند .هيدروكربنهاي آروماتيک
چندحلقهاي معموالً منشأ كيهانی دارند و در نمونههاي گرد و غبار كيهانی و شهابسنگها نسبتاً متداول هستند
( Basileو همكاران1984 ،؛  ،)2009 ،Liیا از فرایندهاي دگرگونی دیاژنز یا سنگزایی 69و صمغهاي 70موجود در مواد
آلی خاک حاصل میشوند ( Trendelو همكاران .)1989 ،توليد زیستی PAHها در شرایط احيا تشدید میشود (Thiele
و .)2002 ،Brummer
آزبست طبيعی ،(NOA) 71كانیهایی رشتهاي هستند كه به طور طبيعی در خاکهایی یافت میشود كه از سنگ
بسيار بازي ،72بهویژه سرپانتين 73و آمفيبول 74تشكيل شدهاند .تهدید اصلی  ،NOAاستنشاق آن توسط انسان در
فعاليتهاي استخراج می باشد ،در حالی كه حضور طبيعی آن در خاک ،خطر ناچيزي براي محيط زیست دارد .با این
حال NOA ،بهراحتی میتواند با فرسایش بادي پخش شده و تحرک آن به خصوصيات كانیهاي حاوي آزبست،
ویژگیهاي خاک ،رطوبت و شرایط آب و هوایی محلی بستگی دارد ( Swartjesو  .)2008 ،Trompمشكالت زیست-
محيطی ناشی از  NOAزمانی افزایش مییابد كه از خاکهاي نزدیک مناطق شهري آزاد میشوند ،زیرا آزبست مادهاي
سرطانزا است و از طریق استنشاق به تهدید سالمت انسان منجر میشود ( Leeو همكاران.)2008 ،
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Claystones
Schist
64
Franconia
65
loess
66
granite
67
quartzite
68
phyllite
69 diagenetic
70
waxes
)71 Naturally occurring asbestos (NOA
72 ultramafic
73 serpentine
74
amphibole
63
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 .2-3-1منابع انسانپدید
تداوم قرنها فعاليتهاي انسان پدید منجر به مشكل گسترده آلودگی خاک در سراسر جهان شده است (Bundschuh

و همكاران2012 ،؛ 2010 ،DEA؛ 2014 ،EEA؛  FAOو  Luo ،2015 ،ITPSو همكاران2009 ،؛  .)2010 ،SSRمنابع
اصلی انسانپدیدِ آلودگی خاک ،مواد شيميایی مورد استفاده یا توليد شده به عنوان فراوردههاي جانبی در فعاليتهاي
صنعتی ،زبالههاي خانگی و شهري ،از جمله پساب ،مواد شيموكشاورزي و فراوردههاي مشتق از نفت هستند (شكل
 .)3این مواد شيميایی به طور تصادفی ،براي نمونه در اثر نشت مواد نفتی و یا آبشویی از محلهاي دفن زباله و یا به
طور عمدي ،از جمله استفاده از كودها و آفتكشها ،آبياري با پساب تصفيه نشده و یا افزودن لجن فاضالب به اراضی،
به محيطزیست راه مییابند.

 .1-2-3-1فعاليتهاي صنعتی
دامنه انواع مواد شيميایی مورد استفاده در فعاليتهاي صنعتی و همچنين تأثير آنها بر محيطزیست گسترده است.
فعاليتهاي صنعتی ،آالیندهها را به اتمسفر ،آب و خاک رها میسازند .آالیندههاي گازي و رادیونوكلئيدها به اتمسفر
آزاد میشوند و میتوانند به طور مستقيم از طریق باران اسيدي یا نهشتههاي اتمسفري وارد خاک شوند؛ اراضی صنعتی
با قدمت ممكن است با انباشت نادرست مواد شيميایی یا تخليه مستقيم زبالهها در خاک آلوده شوند؛ آب و سایر مایعات
مورد استفاده براي خنکسازي در نيروگاههاي حرارتی و بسياري از فرایندهاي صنعتی دیگر ممكن است به رودخانهها،
دریاچهها و اقيانوسها برگردانده شوند و سبب آلودگی حرارتی و ورود فلزات سنگين و كلر شوند كه بر زندگی آبزیان
و سایر پيكرههاي آبی تأثير میگذارد .حضور فلزات سنگين ناشی از فعاليتهاي انسانپدید نيز در مكانهاي صنعتی
شایع است كه میتواند ناشی از گرد و غبار و ریختن مواد خام ،زبالهها ،محصوالت نهایی ،خاكستر سوخت و آتش
سوزي باشد (.)2013 ،Alloway
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زمین

شکل
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مسيرهاي بالقوه مرتبط با هم در آلودگی شيميایی خاک-زیر سطح زمين .منبع Yaron :و همكاران2012 ،

بر اساس دستورالعمل اروپا درمورد پيشگيري و كنترل یكپارچه آلودگی ( ،)1996 ،EC( 75)IPPCفعاليتهاي بالقوه
آلودهكننده را میتوانيم به شش گروه اصلی تقسيم كنيم )1 :صنایع انرژي؛  )2توليد و فرآوري فلزات؛  )3صنایع معدنی؛
 )4صنایع شيميایی و تأسيسات شيميایی؛  )5مدیریت زباله؛ و  )6سایر فعاليتها (شامل توليد كاغذ و تخته ،توليد
الياف یا منسوجات ،دباغی چرم و پوست ،كشتارگاهها ،پرورش متمركز طيور و خوک ،تأسيسات مرتبط با حاللهاي
آلی و توليد كربن یا گرافيت ( Garcia-Perezو همكاران.)2007 ،
شور شدن ،76به عنوان یک تهدید بزرگ دیگر براي خاکهاي جهان ،بر روي بسياري از خاکهاي پيرامون برخی
فعاليتهاي صنعتی خاص تأثير میگذارد ،كه عمدتاً مرتبط با كلر-قليایی ،منسوجات ،شيشه ،توليد الستيک ،دباغی
پوست و چرم حيوانات ،فرآوري فلزات ،صنایع دارویی ،حفاري نفت و گاز ،توليد رنگدانه ،توليد سراميک و توليد صابون
و مواد شوینده میباشد ( Sahaو همكاران.)2017 ،

 .2-2-3-1استخراج معدن
استخراج معدن از زمانهاي قدیم تاكنون بر خاک ،آب و زیستگاه تأثير زیادي داشته است ( FAOو .)2015 ،ITPS
بسياري از نمونههاي مستند از خاکهاي بسيار آلوده مرتبط با فعاليتهاي استخراج معدن را میتوان در سراسر جهان
یافت (.)2013 ،Alloway

)integrated pollution prevention and control (IPPC
Salinization
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ذوب فلز براي جدا كردن كانیها منجر به ورود بسياري از آالیندهها به خاک شده است .تسهيالت استخراج معدن
و ذوب ،مقادیر زیادي از فلزات سنگين و سایر عناصر سمی را به محيطزیست رها میسازند كه تا مدتهاي طوالنی و
پس از پایان این فعاليتها باقی میمانند ( Ogundeleو همكاران.)2017 ،
زبالههاي سمی معادن در دنباله معادن باقی میمانند كه عمدتاً از ذرات ریز تشكيل شدهاند و ممكن است غلظتهاي
مختلفی از فلزات سنگين را در خود داشته باشند .این ذرات آلوده میتوانند توسط فرسایش بادي و آبی پراكنده شده
و گاهی اوقات به خاکهاي كشاورزي راه یابند .براي نمونه Mileusnic ،و همكاران سطوح باالي سرب و مس را در
مزارع كشاورزي واقع در نزدیكی سدهاي باطله 77در ناميبيا 78گزارش كردند ( Mileusnicو همكاران .)2014 ،غلظت-
هاي سمی كروم و نيكل نيز در خاکهاي كشاورزي در نزدیكی زبالههاي معدنی حاوي مقادیر باالي كروم-آزبست در
هند و در گياهانی كه در این خاکها رشد میكنند ،مشاهده شد كه به تهدید زیاد سالمت انسان و دام منجر شده
است ( Kumarو .)2015 ،Maiti
كاربرد سنگ هاي فسفات (كه به طور طبيعی غنی از مواد رادیواكتيو هستند) در توليد كودها ،منجر به توليد
فراوردههاي جانبی بنام فسفوژیپسم 79میشود كه تقریباً  80درصد از خاصيت رادیواكتيویته اصلی خود را بهدليل
تخریب فراوردههاي  238Uاز جمله رادون226Ra ،و پولونيم 210Po ،حفظ میكند .این صنایع ،منبع آلودگی رادیواكتيو
توليد میكنند كه تهدیدي براي اكوسيستمها و موجودات زنده پيرامون میباشد ( Bolivarو همكاران.)1995 ،
آلودگی نقطهاي چشم گيري در خاک در اثر نشت نفت خام و شورابه ناشی از استخراج نفت و گاز رخ میدهد.
شورآبهها داراي سطوح باالي شوري هستند و میتوانند حاوي عناصر كمياب سمی و مواد طبيعی رادیواكتيو باشند.
نشت شورابه گسترده است :براي نمونه Lauer ،و همكاران اظهار داشتند كه از سال  2007حدود  3،900بار نشت
شورابه مرتبط با توليد غيرمعمول نفت و گاز (از جمله استحصال گاز طبيعی )80از ناحيه باكان 81واقع در داكوتاي
شمالی 82وجود داشته است ( Lauerو همكاران .)2016 ،نشت نفت خام از محل چاهها و از خطوط لوله نيز منبع اصلی
آلودگی خاک در مناطق توليد نفت است.

 .3-2-3-1تأسيسات شهري و حمل و نقل
توسعه گسترده تاسيساتی مانند مسكن ،جادهها و راهآهن به طور چشمگيري در تخریب محيطزیست نقش داشته
است .آشكارترین پيامدهاي منفی این تأسيسات بر خاک ،سلهبندي خاک و اشغال اراضی است .به غير از این تهدیدات
آشكار خاک ،یكی دیگر از تأثيرات عمده فعاليتهاي تاسيساتی ورود آالیندههاي مختلف به سيستم خاک است .هر
چند كه این یک تهدید اصلی است ،آلودگی خاک در اثر فعاليتهاي تاسيساتی از نظر برنامهریزي و ارزیابی تأثير آن
بسيار كم اهميت تلقی شده است.
فعاليت هاي مرتبط با حمل و نقل در داخل و اطراف مراكز شهري ،یكی از منابع اصلی آلودگی خاک هستند ،نه
تنها بهدليل انتشار گازهاي موتورهاي احتراق داخلی كه از فاصله بيش از  100متر در اثر نهشتههاي اتمسفري و نشت
بنزین به خاک میرسند ،بلكه در اثر فعاليتها و تغييراتی كه به گونه كلی از آنها ناشی میشوند (.)2008 ،Mirsal
پاشيدگی آب توسط ماشين ها در حين بارندگی و رواناب ،كه ممكن است در صورت عدم زهكشی خوب مهم باشند،
ممكن است به حمل ذرات غنی از فلزات سنگين ناشی از خوردگی قطعات فلزي خودرو ،الستيکها و سایيدگی آسفالت
77
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( Alfonsiو همكاران2016 ،؛  Zhangو همكاران )2015b ،و سایر آالیندهها مانند هيدروكربنهاي آروماتيک چندحلقه-
اي ،تركيبات ناشی از الستيک و قطعات پالستيكی خودرو منجر شود ( Kumarو 2016 ،Kothiyal؛  Wawerو
همكاران .)2015 ،آلودگی خاک مرتبط با جادهها و بزرگراهها بهویژه در خاکهاي شهري و برونشهري بسيار مهم
است و زمانی كه توليد مواد غذایی در مناطق پيرامون شهرها رخ میدهد ،میتواند تهدیدي عمده باشد .نهشته شدن
بر روي برگها و جذب از طریق ریشه و انتقال فلزات سنگين زیستفراهم به بافتهاي روزمينی ،فرایندهاي اصلی
مشاهدهشده در خاک كنار جادهاي میباشند ( Hashimو همكاران2017 ،؛  Kimو همكاران2017 ،؛  Zhangو
همكاران .)2015b ،چراي دام در خاک هاي كنار جاده نيز بسيار معمول است و مصرف خاک و گياهان آلوده سبب
انتقال مواد آالینده میشود كه بر سالمت حيوانات و انسان تأثير میگذارد ( Cruzو همكاران.)2014 ،
منبع موروثی اصلی آلودگی خاک مرتبط با حمل و نقل ،آلودگی سربی خاکها در اثر استفاده از بنزین حاوي سرب
میباشد Mielke .و  Reaganدر پژوهشی گزارش نمودند كه بيش از  10ميليون تن سرب از طریق ناوگان حمل و نقل
موتوري به محيطزیست راه مییابد ،كه حدود  5/9ميليون تن آن تنها در ایاالت متحده آمریكا رخ میدهد (Mielke
و  .)1998 ،Reaganآلودگی سربی خاک در اطراف جادهها تجمع مییابد و بهویژه در مناطق مركزي شهرها غلظت
باالیی دارد.
دفع زباله شهري در محلهاي دفن زباله ،دفع غيرقانونی یا قانونی و تصفيه نشده پساب در محيطزیست منبع مهمی
از فلزات سنگين ،تركيبات آلی با تجزیه زیستی 83ضعيف و سایر آالیندهها است كه وارد خاک میشوند .در اغلب
كشورهاي توسعه یافته ،مقررات سختگيرانهاي براي كنترل دفع و بازیافت زبالههاي جامد و مایع وجود دارد (،EC
1986؛  ،)1993 ،US Federal Registerاما كشورهایی وجود دارند كه دفع و تيمار پسماندها در آنها هنوز تهدیدي
فراروي محيطزیست و سالمت انسانها است.
بسياري از مواد شيميایی خانگی ،بهویژه آنهایی كه در مقادیر زیادي استفاده میشوند ،مانند مواد شوینده و فراورده-
هاي بهداشتی ،)PPCP( 84نيز به عنوان فاضالب بهداشتی به شمار میآیند .زیستجامدات 85توليد شده از تصفيه
فاضالب شهري ممكن است مقادیر زیادي از PPCPها در خود داشته باشد و كاربرد زمينی آنها میتواند به طور بالقوه
این آالیندهها را به محيطهاي خاكی و آبی وارد نماید .استفاده از  DDTدر گذشته و حال براي كنترل بيماريهاي
ناقل-زاد 86مانند ماالریا منجر به آلودگی خاکها در مناطق شهري و برون-شهري شده است ( Mansouriو همكاران،
.)2017
رنگ حاوي سرب یكی از اصلیترین منابع آلودگی سربی ) (Pbدر مناطق شهري است .زمانی كه رنگ حاوي سرب در
هنگام بازسازي یا تخریب با ذرات گرد و غبار یا ذرات ریز مخلوط میشود و سپس به محيطزیست راه مییابد سبب
آلودگی خاکها میگردد ( Mielkeو  .)1998 ،Reaganدر ایاالت متحده آمریكا ،مقدار سرب مصرفی در سالهاي بين
 1929و  1989در بنزین حاوي سرب و در سالهاي بين  1884و 1989در رنگدانههاي رنگ سفيد-سربی تقریباً
یكسان بوده است و بيشترین مقدار مصرف در سالهاي بين  1920تا  1929در رنگهاي حاوي سرب بوده است
( Mielkeو .)1998 ،Reagan
پالستيکها نيز منبع مهمی از آلودگی میباشند .پالستيکها به طور گستردهاي در بستهبندي مواد غذایی ،كيسه-
هاي خرید و وسایل خانگی مانند مسواکها و مدادها ،مواد بهداشتی-آرایشی و بسياري موارد دیگر مورد استفاده قرار
میگيرند .پالستيک در سطح جهانی حضوري گسترده در محيط زیست دارد .به طور كلی پالستيکها در مقادیر بسيار
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زیاد در محيط وجود داشته و به گونه گستردهاي در اقيانوسها و محلهاي دفن زباله و همچنين در خاکهایی كه
كارخانههاي توليدي وجود دارد ،انباشته میشوند .پليمرها معموالً از نظر بيوشيميایی خنثی بوده و خطري براي محيط
زیست ندارند .با این حال ،مونومرهاي باقیمانده واكنشناپذیر 87یا اليگومرهاي كوچک میتوانند در مواد پالستيكی
یافت شوند ،زیرا واكنشهاي پليمريشدن به ندرت به طور كامل رخ میدهند ( Araujoو همكاران .)2002 ،خطرناک-
ترین مونومرها كه به عنوان مونومرهاي سرطانزا یا مونومرهاي سرطانزا و جهشزا 88طبقهبندي میشوند ،متعلق به
93
خانوادههاي پلیاورتانها ،89پلیآكریلونيتریلها ،90پلیوینيلكلرید ،91رزینهاي اپوكسی 92و كوپليمرهاي استيرن
هستند ( Lithnerو همكاران .)2011 ،افزون بر این ،چندین هزار افزودنی مختلف از قبيل مواد ضد حریق برومی،94
تركيبات فتاالتها 95و سرب در توليد پالستيک استفاده میشوند .بسياري از این افزودنیها ،با اختالل در عملكرد غدد
درونریز 96و پيامدهاي سرطانزا و جهشزا بر موجودات زنده ،مضر هستند (2003 ،Darnerud؛  Heudorfو همكاران،
2007؛  Lithnerو همكاران .)2011 ،تمام پالستيکها ،در اندازههاي ماكرو تا نانو ،در معرض آبشویی و جذب مواد
خطرناكی مانند آالیندههاي آلی پایدار و هيدروكربنهاي آروماتيک چندحلقه اي هستند (.)2015 ،Bjornsdotter
پالستيکها همچنين سبب تجمع فلزات سنگين در مقادیر زیاد میگردند ( Matoو همكاران .)2001 ،اندازه و سطح
ویژه عوامل مهمی هستند كه بر آبشویی و رفتار جذب تأثير میگذارند :ذرات كوچکتر ،نسبت سطح به حجم بزرگتري
دارند .بنابراین ظرفيت آزادسازي یا جذب تركيبات نيز در ذرات كوچکتر نسبت به ذرات بزرگتر بيشتر است.
پالستيکها میتوانند از طریق تأسيسات تصفيهكننده پساب به خاک و سيستمهاي آبی راه یابند .همچنين می-
توانند به وسيله باد از محلهاي دفن زباله انتقال و در هوا معلق شده و در سطحی گسترده پراكنده شوند .در اراضی
كشاورزي كه مالچپاشی پالستيكی انجام میشود ،مقدار فراوانی مواد پالستيكی در خاک یافت میشود .حضور و
پيامدهاي پالستيک در موجودات زنده آبزي و اكوسيستمها به خوبی اثبات شده است ( Browneو همكاران2008 ،؛
 Thompsonو همكاران .) 2004 ،با این حال ،خطرات استفاده از پليمرها و محصوالت پالستيكی بر سالمت انسان و
اكوسيستمهاي خاكی هنوز نياز به ارزیابی دارد ( Lithnerو همكاران2011 ،؛ 2012 ،Rillig؛  Rocha Santosو ،Duarte
 .)2015تقریباً هيچ مطالعهاي درباره سرنوشت پالستيک در خاک انجام نشده است.

 .4-2-3-1توليد و دفع زباله و فاضالب
افزایش جمعيت جهان به افزایش توليد زباله منجر شده است .در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي كمتر توسعه
یافته ،نرخ باالي رشد جمعيت و افزایش توليد زباله و فاضالب به همراه كمبود خدمات شهري كه با مدیریت زباله سر
و كار دارد ،وضعيتی خطرناک ایجاد میكنند .بر اساس گزارش بانک جهانی ( Hoornwegو  ،)2012 ،Bhada-Tataتوليد
جهانی مواد زائد جامد شهري در سال  2012به ميزان  1/3ميليارد تن در سال تخمين زده شده است كه در كشورهاي
جنوب صحراي آفریقا روزانه از 0/45كيلوگرم به ازاي هر فرد تا  2/2كيلوگرم سرانه ساالنه در كشورهاي عضو سازمان
همكاري و توسعه اقتصادي (( 97)OECDسازمان همكاري و توسعه اقتصادي ،سازمانی بينالمللی كه  36كشور در آن
عضو هستند و اعضاي آن متعهد به اصول اقتصاد آزاد و دموكراتيک میباشند و مأموریت آن ترویج سياستهایی است
87
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كه به بهبود رفاه اقتصادي و اجتماعی مردم جهان منجر میگردد (م )).متغير میباشد .با این حال پيشبينیهاي آینده
نگرانكننده است ،بهطوريكه انتظار میرود توليد زباله تا سال  2025به  2/2ميليارد تن افزایش یابد.
دفع زباله شهري در محل دفن زباله و سوزاندن ،دو روش رایج در مدیریت زباله میباشند .در هر دو مورد ،بسياري
از آالیندهها ،مانند فلزات سنگين ،هيدروكربنهاي پلیآروماتيک ،98تركيبات دارویی ،99محصوالت بهداشت شخصی و
محصوالت مشتقشده از آنها در خاک انباشت میشوند ( Swatiو همكاران )2014 ،كه یا به طور مستقيم از محل دفن
زباله آبشویی شده و ممكن است خاک و آبهاي زیرزمينی را آلوده كنند ،یا از طریق پراكنش خاكستر حاصل از
تأسيسات سوزاندن زباله در خاک تجمع مییابند ( Baderna .)2008 ،Mirsalو همكاران مخلوط پيچيدهاي از آالیندهها
را در شيرابه محل دفن زباله كشف كردند كه كيفيت آب زیرزمينی را تغيير میدهد و به نوبه خود بر زنجيره غذایی
تأثير میگذارد ( Badernaو همكاران.)2011 ،
مراكز بازیافت باتري هاي سربی ،به عنوان منابع اصلی آلودگی خاک در سراسر جهان شناخته شدهاند .این مسئله
بهویژه در آفریقا صدق میكند كه در چند سال گذشته صنعت باتريهاي سربی به طور چشمگيري گسترش یافته و
همچنان در حال رشد است ،درحالی كه قوانين ضعيفی وجود داشته یا وجود ندارد ( Gottesfeldو همكاران.)2018 ،
نزدیكی صنایع باتريهاي سربی و تأ سي سات بازیافتكننده به جوامع ،خطري بالقوه براي سالمت ان سان به شمار
میرود ،بهطوريكه نمونههاي خون نشاندهنده سطوح باالتر سرب نسبت به معيارهاي سطح غربالگري 100است ( US
2011 ،Agency for Subtances and Disease Registry؛  Zahranو همكاران.)2013 ،
توليد تجهيزات الكتریكی و قرن بيست و یكم با پيشرفت ارتباطات و پيشرفتهاي مهم تكنولوژیكی همراه شد.
الكترونيكی در جهان به سرعت در حال رشد است و همچنان رشد خواهد كرد و كشورهاي در حال توسعه به
 .)2009 ،با این حال ،زمانی كه عمر دستگاهها به Rabinsonتوليدكنندگان اصلی در دهه آینده تبدیل خواهند شد (
پایان برسد یا دستگاهها از كار بيفتند ،در نهایت تبدیل به زباله
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