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سپاس خداوند یکتا و پروردگار توانا را که با خواستت و یتاریش ،توفیتق ترجمته کتتاب
"شیمی محیط زیست" ،چاپ و انتشار آن حاصل شد .کتاب شیمی محتیط زیستت تتالیف استتانلی
ماناهان که اینک ترجمه فارسی چاپ دهم آن ( )2671ارائه میگردد ،اثر مفیدی است که عتالوه بتر
دارا بودن مطالب پایه و اساسی در زمینه نقش و تاثیر علم شیمی در حتل مستایل زیستت محیطتی،
چاپ سال  7331آن توسط دفتر برنامه ریزی آموزش عالی بهعنوان مرجع برای درس شیمی محتیط
زیست رشته علوم محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد معرفی گردیده است .ایتن کتتاب نکتات
ارزندهی علمی جدید در زمینه این دانش را در بردارد و لذا کلیه مطالب آن را متیتتوان بته عنتوان
کتاب درسی در رشته های محیط زیست در تمام مقاطع تحصیالت تکمیلی بهکار برد.
چاپ دهم کتاب شیمی محیط زیست ( )2671دارای  29فصتل استت کته در ترجمته آن
(کتاب حاضر)  72فصل از کتاب که با سر فصلهای درس شیمی محتیط زیستت منطبتق متیباشتد
ترجمه گردیده است.
مترجمان کوشیدهاند ترجمه صادق و روانی از کتاب حاضتر را ارائته نماینتد و امیدوارنتد
برای مطالعه و استفاده اساتید و دانشجویان عزیز مفید واقع شود .بدیهی است از نظرهای انتقتادی و
دیدگاههای اصالحی صاحب نظران در چاپهای بعدی استفاده خواهد شد.

دکتر لطیفه پوراکبر و دکتر رضا امامعلیسبزی
تابستان 7931

فصل 1
شیمی محیط زیست و پنج کرهی محیط زیست

 1-1زمین و سیستم زمین
این کتاب در مورد شیمی محیط زیست ،فرآیندهای شیمیایی ،واکنشها و شرایطی است
که در محیط زیست زمین اتفاق میافتد .بنابراین ،محیط زیست چیست؟ محیط زیست زمین را می-
توان بهصورت پنج کره در نظر گرفت که بهصورت نزدیک با هم تعامل دارند )7 :هیدروسفر ،شامل
آب  )2اتمسفر ،عمدتاً تشکیل شده از هوا که سطح کرهی زمین را احاطه کرده است و بیشتر آن در
مجاورت سطح زمین قرار دارد )9 .ژئوسفر ،که تشکیلدهندهی صخرهها ،مواد معدنی و خاک رو یا
زیر سطح زمین میباشد )9 .آنتروسفر شامل قسمتهایی از زمین است که توسط خالقیت و
تکنولوژی ساخت بشر تغییر یافته است و  )8بیوسفر ،شامل موجودات زنده میباشد .این پنج کره
که در شکل  7-7نشان داده شده است ،سیستم زمین را تشکیل میدهند 7.منطقی است که شیمی
محیط زیست براساس این پنج کره توضیح داده شود .باید در نظر داشت که آنها سیستم زمین را
تشکیل میدهند و بهشدت با یکدیگر در مبادلهی ماده و انرژی برهمکنش دارند .چندین فصل کتاب
را میتوان به این پنج کره محیط زیستی سیستم زمین اختصاص داد .بههرحال ،چون این کتاب در
مورد شیمی محیط زیست است ،لذا مستقیم و بهصورت تخصصی به شیمی محیط زیست در هر
کدام از کرهها پرداخته خواهد شد .اما برای توضیح شیمی محیط زیست هر بخش از سیستم زمین،
همهی بخشهای زمین باید مورد توجه قرار گیرند .بنابراین ،هر کدام از بخشها بهصورت خالصه
در شروع این فصل مقدماتی توضیح داده خواهند شد.
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همانطوریکه در باال ذکر شد ،جنبهی بسیار مهم سیستم زمین مبادلهی پیوسته ماده و
انرژی میان پنج کرهی اصلی زمین میباشد .یکی از عوامل اصلی در این مبادله شامل دو سیال
بزرگ میباشد که در سیستم مبادله میگردند )7 :آب سطحی ،بهویژه آب اقیانوسها و رودخانهها و
 )2هوا در اتمسفر ،این دو سیال موجب مبادلهی ماده و انرژی میشوند .هوا در نواحی استوایی
منبسط و از ناحیهی استوایی دورشده و موجب انتقال انرژی حرارتی بهصورت محسوس در
مولکولهای هوا و حرارت نهان بخار آب بهسوی نواحی قطبی میگردند .بخشی از جریان آب که
جریان خلیج نامیده میشود در اثر گرمشدن آب در منطقهی کارائیب و حرکت آن بهسوی شمال در
نزدیکی اقیانوس اطلس در ساحل شرقی آمریکای شمالی موجب آزادشدن حرارت در سواحل اروپا
شده و سپس در عمق بیشتر فرو رفته ،برمیگردد (گردش حرارتی شمال اطلس) .این پدیده مسئول
بخشی از گرمای نسبی ایرلند ،انگلیس و غرب اروپا با وجود عرض جغرافیایی شمالی و انحراف از
تغییرات جهانی آب و هوا میباشد .بهعالوهی آب ،جریان رودخانهها مقدار زیادی از رسوبات را با
خود حمل میکنند و به مقدار زیادی در انتقال آالیندههای آب درگیرند.

 2-1چرخههای بیوشیمیایی در سیستم زمین
عالوه بر دو سیال توضیح داده شده در باال ،یک مسیر دومی برای مبادلهی ماده و انرژی
میان کرههای زیستمحیطی از طریق سیستم زمین عبارت از چرخههای بیوژئوشیمیایی میباشد.
اینها عموماً بر اساس عناصر کلیدی موجود در مواد مغذی بیان میشوند .اغلب ،همانطوریکه در
مورد چرخهی نیتروژن دیده میشود ،آنها تشکیلدهندههای اتمسفر هستند ،اگرچه در بعضی
حالتها ،مانند چرخهی فسفر ،جزء قابل توجه تشکیل دهنده اتمسفر نیستند .قبل از ظهور انسان بر
روی زمین ،اجزای آنتروسفر وجود نداشت ،اما امروزه ،کربندیاکسید منتشرشده به اتمسفر حاصل
از احتراق سوختهای فسیلی یکی از اجزای خیلی مهم آنتروسفر میباشد .آنتروسفر ،همچنین یکی
از عوامل مهم در چرخهی میباشد ،که در آن  N2ابتدا بهصورت نیتروژن با پیوند شیمیایی در
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آمونیاک ( )NH3در ترکیبات شیمیایی سنتز شده وارد میشود که این مقدار قابل مقایسه با نیتروژن
پیوندشده توسط موجودات زنده (باکتریهای تثیبیتکنندهی نیتروژن) میباشد.

شکل  7-7محیط زیست زمین (سیستم زمین) را میتوان حاوی پنج کره در نظر گرفت ،که با مبادله شدید
ماده و انرژی برهمکنش دارند.

شکل  -7مثالی مهم از یک چرخهی بیوژئوشیمیایی ،چرخهی کربن ،را نشان میدهد.
همانطوریکه در این شکل دیده میشود ،مقدار کم ،اما کسر قسمت قابل توجهی از کربن زمین ،در
اتمسفر بهصورت گاز  CO2موجود است .این گاز از طریق سطح برگ درختانی که از طریق
فتوسنتز آنرا به زیستتوده تبدیل میکنند ،به بیوسفر منتقل میشود .این گاز همچنین با حلشدن
در سطح آب به هیدروسفر وارد میشود و از این طریق با رسوب بهصورت نمکهای کربنات
( )CaCO3از آب وارد ژئوسفر میگردد .اقیانوسهای زمین مخزنهای بزرگی را برای کربندی-
اکسید اتمسفر تشکیل میدهند .کربندیاکسید از بیوسفر با اکسیداسیون بیوشیمیایی تنفس مواد آلی
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