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تقدیم هب رپوفسور سید علی ابطحی؛
استاد فرهیخته علوم خاک دااگشنه شیراز

دیباهچ

ً
سال 98ربایحکمرانی خاک کشور سالی نکو بود .اقنون حفاظت از خاک کشور پس از سالها فراز و نشیبسرانجامتصویبشد هک اتفااق
رتشیبینموضوعی هک رداین اقنون نیز هب آن رپداخته شده ،آلودگی خاک است.همان سال بود هک همزمان با ت کاپوی ربگزاری همایش

زبرگداشت روز جهانی خاک ،رد وبسایت سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد با نسخه داتیجیل کتاب حاضر آشنا شدیمواز آنجا هک
این کتاب از منظری نوین وکارربدیهبآلودگی خاک رپداخته و زریبنای ن گارشآن منابع گوانگون و جدید و حاصلژپوهشهایخردمناد هن
مح
ققین ازسراســر جهان بود،زعمجزمکردیمات با رتجمهآن ام کان بهرهگیری رتشیبی ربای پارســیزبااننعالقمند هب خاک فراهمشــود.
رتجمه قریب هب یکسال زمانربد و ردنهایت همزمان با روزجهانی خاک رد آرذماه  99ربای چاپ مهیا شد.امیداستاینرتجمهمورد

اقبالجامعهعلمیکشورو دلبست گان خاک و محیطزیست قرار گیرد.جا دارد پایان این دیباهچ و آغاز کتاب را مزین کنیم هب یاد و خاطره «زنده
نج
یاد رپوفسور فعلی کریمیان»؛استاد فقید بخشعلومخاک دادکشنه کشاورزی دااگشنه شیراز ،هب پاس عمری تالش و مجاهدت علمی رد زمینه

شیمی و آلودگی خاک.

پاييز  -1399شيراز
سیدجوادنقیبی-سیدمحمودانجویژناد

چکیده اجرایی

آلودگی خاک به وجود یک ماده شیمیایی یا ماده غذایی در خاک ،در خارج از محل
و یا موجود در غلظت باالتر از حد طبیعی گفته میشود که اثرات سوئی بر موجودات غیر
هدف دارد .آلودگی خاک اغلب به طور مســتقیم قابل ارزیابی یا درک بصری نیســت و
همین موضوع آن را به یک خطر پنهان تبدیل میکند.
گــزارش وضعیــت منابع خاک جهــان ( )SWSRآلودگی خاک را بــه عنوان یکی از
اصلیترین تهدیدات مؤثر بر خاک در مقیاس جهانی و کارکرد اکوسیســتم معرفی کرده
است.
نگرانــی در مــورد آلودگی خاک در هــر منطقه در حال افزایش اســت .اخیراً ،مجمع
محیطزیســت ســازمان ملل ( )UNEA-3متحــد قطعنامهای را تصویب کرده که خواســتار
اقدامات سریع و همکاری برای رفع و مدیریت آلودگی خاک است .این توافق توسط بیش
از  170کشــور امضاء شده که نشانه روشــنی از ارتباط جهانی آلودگی خاک و تمایل این
کشورها به توسعه راهحلهای مشخص برای رسیدگی به علل و تأثیرات این تهدید بزرگ
است.
منابع اصلی آلودگی خاک داراي منشــأ انســانی ،مواد شــیمیایی هســتند که به عنوان
محصوالت جانبی در فعالیتهای صنعتی ،پســماندهای خانگی ،دامی و شــهری (از جمله
فاضالب) ،مواد شیمیایی کشاورزی و محصوالت نفتی استفاده یا تولید میشوند .این مواد
شــیمیایی به طور اتفاقی ،به عنوان مثال در اثر نشــت روغن یا آبشويي از محل دفن زبالهها،
یا به طور عمدي مانند آنچه که در مورد اســتفاده از کودها و ســموم دفع آفات ،آبیاری با
فاضالب تصفیه نشده یا استفاده لجن فاضالب در زمین اتفاق میافتد ،به محیطزیست منتقل
میشــوند .آلودگی خاک همچنین از رسوب اتمسفري ناشی صنابع از ذوب فلزات ،حمل
و نقل ،پاشــش غير ارادي ناشی از کاربردهای سموم دفع آفات و احتراق ناقص بسیاری از
الحهای هوايي و حوادث هستهای نشأت
مواد و همچنین رسوب مواد پرتوزا از آزمایش س 
ميگيرد .نگرانیهــای جدیدی در مورد آالیندههای نوظهور مانند داروها ،مختلکنندگان
غدد درونریز ،هورمونها و سموم و سایر آالیندههای زيستي مانند ریز آالیندههاي خاک

که شامل باکتریها و ویروسها است ،مطرح شده است.
براساس شــواهد علمی ،آلودگی خاک میتواند خدمات عمده اکوسیستمی ارائه شده
توســط خاک را به شــدت تخریب کند .آلودگی خاک با کاهش بازده محصول به دلیل
ســطح سمی آالیندهها و همچنین ســالم نبودن محصوالت تولید شده در خاکهای آلوده
برای مصرف حیوانات و انســان ،امنیت غذایی را کاهش میدهد .بسیاری از آالیندهها (از
جملــه مواد غذايي اصلی مانند نیتروژن و فســفر) از خاک به آبهای ســطحی و آبهای
زیرزمینی منتقل شده و از طريق هوپروری 1و موارد بهداشتی مستقیم به دلیل آلودگی آب
ی آسیب زیادی به محیط زیست وارد میکنند .آالیندهها همچنین به طور مستقیم به
آشامیدن 
ريزجانداران خاک و موجودات بزرگتر ساکن خاک آسیب میرسانند و از این رو بر تنوع
زیستی خاک و خدمات که توسط موجودات آسیب دیده ارائه می شود تأثیر ميگذارند.
نتایج تحقیقات علمی نشــان میدهد که آلودگی خاک مستقیماً بر سالمت انسان تأثیر
میگذارد .خطراتی که در اثر آلودگی عناصری مانند آرســنیک ،ســرب و کادمیوم ،مواد
شــیمیایی آلی مانند بیفنیلهای پلیکلرینــه ( )PCBو هیدروکربنهای آروماتيک چند
حلقهای ( )PAHو داروها مانند آنتیبیوتیکها برای ســامتی انسان ایجاد میشود .خطرات
بهداشــتی مرتبط با آلودگی گسترده خاک توســط مواد پرتوزاي فاجعه چرنوبیل در سال
 1986در ذهن بسیاری از مردم فراموش ناشدنی است.
اصالح خاکهای آلوده ضروری است و تحقیقات تا يافتن روشهای علمی نوین ادامه
خواهد يافت .رهیافتهای ارزیابی خطر در سراسر جهان مشابه هستند و شامل مجموعهای
از مراحل برای شناســایی و ارزیابی ميباشــد که تعيين ميکند کداميک از مواد طبیعی یا
ســاخته شده توسط بشر مسئول آلودگی خاک هســتند و چه میزان آلودگی برای محیط
زیست و سالمتی انسان خطر محسوب ميشــود .امروزه روشهای فیزیکی گران قيمت از
جمله غیرفعالسازی شیمیایی یا جداسازی مواد زائد در محل دفن زبالهها به طور فزایندهاي
با روشهای زيستي علمی مانند تخریب میکروبی یا گياهپااليي جایگزین میشوند.
منشور جهانی اصالح شده خاک فائو توصیه میکند که دولتهای ملّی مقررات مربوط
1- Eutrophication

به آلودگی خاک را اجرا و تجمع آلودگیهاي بیش از حد تعیین شده را به منظور تضمین
سالمتی و تندرستی انسان ،یک محیط سالم و غذای سالم محدود کنند .همچنین از دولتها
خواســته شده برای حفاظت از ســامت انسان و محیطزیســت ،خاکهایی را که بیش از
حد تعیین شــده ،آلوده هستند اصالح کنند .همچنین محدود کردن آلودگی ناشی از منابع
کشاورزی با انجام اقدامات جهانی مدیریت پایدار خاک بسیار ضروری است.
این کتاب با هدف خالصه کردن وضعیت آلودگی خاک و شناسایی آالیندههای اصلی
و منابع آنها که بر سالمت انسان و محیط زیست مؤثر است ،با توجه ویژه به آالیندههایی که
در سیســتمهای کشاورزی وجود دارند و از طریق زنجیره غذایی به انسان منتقل می شوند،
نگاشــته شــده اســت و با برخی مطالعات موردی در مورد بهترین روشهای موجود برای
ارزیابی و اصالح خاکهای آلوده به پایان میرسد.
1
این کتاب در چارچوب سمپوزیوم جهانی آلودگی خاک ( ) GSOP18تهیه شده است
که خالءهای اصلی دانش در مورد آلودگی خاک در سراسر جهان را مشخص میکند و به
عنوان مبنای بحثهای آینده است.
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واژه نامه

آالینده :ماده یا عامل موجود در خاک در نتیجه فعالیت انسان (.)2013 ،ISO
آبشويي :انحالل و حرکت مواد محلول توسط آب (.)2013 ،ISO
ماده مادري :ماده اصلی؛ معدنــی و یا آلی ،که خاک طی فرآیندهای پدوژنتیکی از
آن تولید می شود.
آالیندههای آلی مقاوم ( :)1POPsترکیبات توليد شده بر پایه کربن از محصوالت
شیمیایی و صنعتی که به طور کلی تجزیه زيستي بسیار ضعیف دارند و بیشتر آنها در بافتهای
موجودات زنده تجمع مییابند .برخي از ســموم دفع آفات ،آالیندههای آلی مقاوم هستند
مانند دی بنزودیوکسینهای پلی کلرينه ( ،)PCDDدی بنزوفورانهای پلی کلرينه ()PCDF
بیفنیلهای پلی کلرينه ( )PCBو هیدروکربنهای آروماتيک چند حلقهاي (.)PAH
خاک :الیه فوقانی پوســته زمین که توسط هواديدگي و فرآیندهای فیزیکی ،شیمیایی
و زيستي تغییر شکل مییابد .خاک از ذرات معدنی ،مواد آلی ،آب ،هوا و موجودات زنده
متشکل در افقهای ژنتیکی خاک تشکیل شده است (.)2013 ،ISO
عملکردهای اکوسیســتم خاک :توصیفي از اهمیت خاک برای انســان و محیط
زیست است .به عنوان مثال:
( )1کنترل چرخه مواد و انرژی در اکوسیستمها.
( )2اساس زندگی گیاهان ،حیوانات و انسان.
( )3شالودهای برای پایداری ساختمانها و جادهها.
( )4زميني براي کشاورزی و جنگلداری.
( )5حامل مخزن ژنتیکی.
( )6سند تاریخ طبیعی.
( )7سند باستانشناسی و دیرینهشناسی (.)2013 ،ISO
ســامت خاک :ظرفیت مداوم خاک برای عملکرد به عنوان یک سیســتم اساســي
زندگي در اکوسیستم و مرزهای کاربری زمین برای حفظ بهرهوری زيستي ،ارتقاي کیفیت
Global Symposium on Soil Pollution
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هوا و آب محیطزيســت و حفظ ســامت گیاهان ،حیوانات و انســانها ميباشد (دوران،
استاماتيدايس و هابرن.)2002 ،
عملکردهای اکوسیستمی خاک :ظرفیت فرایندها و اجزای طبیعی برای تأمین کاال
و خدماتی که نیازهای انســان را به طور مستقیم یا غیرمســتقیم برآورده میکنند (گروت،
.)1992
امنیت غذایی :به عنوان فراهمي ،دسترسی ،استفاده و ثبات تأمین غذا تعریف میشود.
ناپاکي خاک :زمانی رخ میدهد که غلظت یک ماده شــیمیایی یا ماده باالتر از حد
طبیعی باشد اما لزوماً صدمهای وارد نمیکند (این نسخه).
آلودگی خاک :به وجود یک ماده شــیمیایی یا مــاده خارج از محل و یا موجود در
غلظت باالتر از حد طبیعی گفته ميشود که اثرات سوئی بر هر موجود غیر هدف دارد (این
نسخه).

فصل اول:
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 -1-1مقدمه:

آلودگی خاک به وجود یک ماده شیميایی ،مادهای خارج از مکان خود و یا وجود آن با
غلظت باالتر از حد طبیعی ،که داراي اثر سوء روی هر موجود زنده غیر هدف است ،اشاره
دارد .اکثر آالیندهها دارای منشــأ انسانی هستند ،با این حال برخی از آالیندهها میتوانند به
صورت طبیعی در خاک ،مانند اجزای کانيها ،وجود داشــته باشــند و در غلظتهای زیاد
سمی باشند .در بیشتر موارد نمیتوان آلودگی خاک را بهطور مستقیم و با چشم ارزیابی و
مشاهده کرد ،بنابراین میتوان از آن به عنوان خطر پنهان یاد نمود.
تنــوع آالیندهها به دلیل تحوالت صنایع شــیمیایی و صنعتی به طور مداوم رخ ميدهد.
ایــن تنوع و تبدیل ترکیبات آلی در خاک که توســط فعالیت زيســتي صورت میپذیرد،
منجر به تنوع متابولیتها شــده که بررســی خاکها برای شناســایی آالیندهها را دشوار و
پرهزینــه میکنــد .اثرات آلودگی خــاک نیز به خصوصيات خاک بســتگی دارد چرا که
ی ماندن آاليندهها را کنترل
این خصوصيات ،تحرک ،قابلیت دسترســی زيستي و زمان باق 
میکنند.
صنعتیشــدن جهان ،بروز جنگها ،ایجاد معادن و زیاد شــدن فعالیتهای کشاورزی،
خاکهاي آلوده را در سراسر جهان به ارث گذاشته است .از آنجایی که در توسعه شهري،
از خــاک بــه عنوان یک مخزن برای دفع مواد زائد جامد و مایع اســتفاده ميشــود ،بر این
باورنــد که آالیندهها در خاک دفن شــده و از دید خارج ميگردنــد و هیچ خطری برای
سالمت انسان یا محيطزيست ندارند و به نحوی ناپدید خواهند شد .در حالی که منابع اصلی
آلودگی خاک دارای منشأ انســانی بوده و منجر به انباشت آاليندهها در خاک ميشودکه
ممکن است به سطوح بحرانی برسند.
آلودگی خاک یک موضوع نگران کننده اســت .آلودگی خاک ســومین تهدید مهم
عملکرد خاک در اروپا و اوراســیا ،چهارمین در شــمال آفریقا ،پنجمین در آسیا ،هفتمین
در شــمال غربی اقیانوس آرام ،هشتمین در آمریکای شمالی و نهمین در کشورهای جنوب
صحرای آفریقا و آمریکای التین اســت .طبق آنچه در گزارش وضعیت منابع خاک جهان
آمده اســت ،حضور برخی از آاليندهها ممكن اســت منجر به دو چالش اصلی عدم تعادل
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مواد مغذي و اسيديشدن خاكها در بسیاری از نقاط جهان شود.
برآورد منحصر به فرد جهانی از آلودگی خاک در دهه  1990توســط مرکز بینالمللی
مرجع و اطالعات خاک 1و برنامه محيطزيســت ســازمان ملل متحد 2انجام شــد که در آن
تخمین زده شــده اســت که  22میلیون هکتار از اراضي دچار آلودگی خاک هستند .با این
حال ،آخرین اطالعات نشان میدهد که این ارقام میتواند ماهیت و میزان مشکالت را کمتر
از آنچه در واقعیت اســت تخمین بزند .تالشهای ملّی برای برآورد میزان آلودگی خاک
به طور عمده در کشــورهای توســعه یافته صورت پذیرفته است .به نقل از وزارت حفاظت
از محيطزيســت چیــن 16 ،درصد از تمام خاکهای اين کشــور و  19درصد از خاکهاي
کشاورزی آن به عنوان خاکهای آلوده طبقهبندی شدهاند .همچنین حدود  3میلیون منطقه
که به طور بالقوه آلوده شده ،در منطقه اقتصادی اروپا و کشورهای بالکان غربی وجود دارد
و بیش از  1300منطقه آلوده در ایاالت متحده آمریکا در فهرســت اولویتهای فوقالعاده
ملّی قرار دارند .تعداد کل مناطق آلوده در سراســر اســترالیا حــدود  80هزار مورد برآورد
شــده اســت .با این حال این اعداد تنها اطالعاتی برای درک بهتر اثرات فعالیتهای خاص
روی خاک هســتند و میزان آلودگی خاک را در سراســر جهان نشــان نمیدهند و ناکافی
بودن اطالعات موجود و تفاوت در ثبت مناطق آلوده را در مناطق جغرافیایی مختلف نشان
میدهند.
در کشــورهای داراي درآمدکم يا متوسط ،نبود داده و اطالعات سبب میشود یکی از
بزرگترین مشکالت جهانی در جامعه بینالمللی ،یعنی آلودگی خاک ،نادیده گرفته شود .با
این دید کلی ،نیاز فوری به اجرای یک ارزیابی جهانی از آلودگی خاک ،احساس ميشود.
خوشــبختانه ،آگاهی در مورد اهمیت آلودگی خاک در سراسر جهان در حال افزایش
است که این امر منجر به افزایش تحقیقات روی ارزیابی و اصالح آلودگی خاک ميشود
(شــکل  .)1منشــور تجدید نظر یافته جهانی خاک سازمان ملل متحد ،3توصیه مینمايد که
دولتهــا مقــررات مربوط به آلودگی خــاک را اجرا کنند و مانع از انباشــت بیش از حد
)1- Inetrnational Soil Reference and Information Center (ISRIC
)2- United Nations Environment Programme (UNEP
)3- Revised World Soil Charter (FAO, 2015
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مجاز آاليندهها در خاک ،برای تضمین ســامت انســان شوند .دولتها نیز ملزم به اصالح
خاکهاي آلوده بیش از حد مجاز شدهاند تا از سالمت انسان و محيطزيست حفاظت کنند.
آلودگی خاک دارای جایگاه مرکزی در مرحله پنجم مجمع عمومی جهانی است .به تازگی
مجمع محيطزيست سازمان ملل متحد 1قطعنامهای را در ارتباط با اقدامات سریع و همکاری
برای مکانیابی و مدیریت آلودگی خاک در چارچوب توســعه پایدار به تصویب رسانیده
اســت .در این توافق بیش از  170کشــور شرکت نمودهاند که نشــانههای قابل توجهی از
ارتباطات جهانی درباره آلودگی و تمایل این کشورها برای ایجاد راهحلهای مناسب برای
حل مشــکالت آلودگی خاک اســت ( .)2018 ،UNEPدر سطح ملّی ،بسیاری از کشورها
در سراســر جهان قوانین ملّی را برای حفاظت از خاکهاي خود ،جلوگیری از آلودگی و
نشان دادن تاریخچه آلودگی وضع کردهاند یا در حال تصویب آن هستند .در دوران ریاست
کشور استونی بر اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال  ،2017خاک به عنوان یکی از موضوعات
اصلی در مباحث اروپا با تمرکز بر نقش اصلی خاک در تولید مواد غذایی مطرح شــد .در
چین ،نگرانی مربوط به آلودگی خاک در چند سال گذشته گسترش یافته است ،به طوری
که به صورت مســتقیم به سالمت انسان مربوط میشود .همچنین دیگر کشورهای در حال
توسعه ،اخيرا ً مقرراتی مربوط به پيشگيري و کنترل آلودگی خاک و تعیین کیفیت آن را به
تصویب رساندهاند.

)1- United Nations Environmetal Assembly (UNEA-3
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شکل  .1تعداد انتشارات علمی در زمینه آلودگی خاک در بازه زماني  .1999-2012منبع :گوا و همکاران2014 ،

اصطالح «ناپاکی خاک »1به عنوان مترادف برای آلودگی خاک 2استفاده میشود .هیئت
بین دولتی فنی خاک 3تحت مشــارکت خاک جهانی 4به تعاریف این دو اصطالح رسمیت
بخشیده اســت ( FAOو  .)2015 ،ITPSناپاکی خاک هنگامی رخ میدهد که غلظت یک
ماده شــیمیایی یا ماده باالتر از حد طبیعی باشد اما لزوماً باعث آسیب نشود .از سوی دیگر،
آلودگی خاک اشــاره به وجود یک ماده شیمیایی یا ماده خارج از محل و یا وجود آن در
غلظت باالیی دارد که اثرات نامطلوبی را بر هرگونه موجود غیر هدف داشته باشد.
به عنوان یک معضل ،ارائه یک تعریف از «غلظت طبیعی» دشوار است .تعریف غلظت
خطرناک برای مواد ســاخت بشــر که به طور طبیعی در خاک مشاهده نمیشوند ،آسانتر
Soil contamination
Soil pollution
)Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS
)Global Soil Partnership (GSP

1234-
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بوده ،اما این امر برای فلزات سنگین و شبه فلزات که میتوانند ناشی از هوادیدگی سنگها
و کانيها باشند ،ممکن است چالشبرانگیز گردد .در این مورد ،باید پيش از معرفي آستانه
آلودگــی ،مواد مادری ،آب و هوا و میزان هوادیدگی مورد توجه قرار گیرد .عالوه بر این،
کاربری زمین و شــیوههای مدیریت آن میتواند سطوح پیشــین مواد موجود در خاک را
تحت تأثير قرار دهد .هنگام رجوع به سطوح توصیه شده ،تفاوتهای زیادی از کشوری به
کشور دیگر و همچنین در میان مناطق مختلف وجود دارد ،که این تفاوت نه تنها در مورد
مقدار ،بلکه در مورد مفهومی که برای تعریف آن مورد استفاده قرار میگیرد نيز ميباشد؛
از جمله آنها ميتوان به مقادیر غربالگری ،مقادیر آستانه ،غلظت قابل قبول ،مقادیر هدف،
تداخل مقادیر ،مقادیر پاکسازی و بسیاری دیگر از این تفاوتها اشاره نمود .به همین دلیل،
انجام یک مطالعه جهانی در مورد وضعیت واقعی آلودگی خاک و امکان مقایسه آن بسیار
پیچیده است .با این حال ،این موضوع یکی از چالشهای اصلی در هنگام ارزیابی منطقهای
یا جهانی از آلودگی خاک اســت .توافق بین دانشــمندان در رابطه با مفاهیم و تعاریف ،به
سیاســتگذاران و ذینفعان کمک میکند تا ســایر تدابير و روشهای استفاده شده در نقاط
مختلف جهان برای ارزیابی و مقابله با آلودگی خاک را شناسایی کنند .استفاده از یک زبان
مشترک و ساده نیز منجر به درک بهتر مسئله آلودگی خاک میشود.
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 -2-1آلودگی خاک با خاستگاه نقطهای و پراکنده:1

همانطور که پيشــتر گفته شــد ،آلودگی خــاک میتواند از فعالیتهــای هدفمند و یا
ناخواسته پديدآيد .این فعالیتها شامل رسوب مستقیم آاليندهها به درون خاک و همچنین
فرایندهای پیچیده زيستمحیطی هستند که میتوانند منجر به آلودگی غیرمستقیم خاک از
طریق آب و یا نهشتههای اتمسفري شوند .در بخشهای بعد انواع مختلف آلودگی خاک
شرح داده میشود.

-1-2-1آلودگی با خاستگاه نقطهای:
آلودگــی خاک میتوانــد یک رویداد خاص یا سلســلهاي از رویدادها در یک منطقه
خاص باشــد کــه در آن آاليندهها به خاک منتقل میشــوند و منبــع و هویت آلودگی به
راحتی شناســایی میگردد .این نــوع آلودگی به عنوان آلودگی داراي خاســتگاه نقطهای
شــناخته میشود .فعالیتهای انسانی نشــاندهنده منابع اصلی آلودگی داراي منشأ نقطهای
هســتند .مثالهايي از آنها شامل مناطقی که در گذشــته کارخانه بوده ،دفع ناکافی پسماند
و دفع پســاب ،محلهای کنترل نشــده دفن پسماند ،اســتفاده بیش از حد از مواد شیمیایی
زراعی ،نشت بسیاری از مواد و موارد متعدد دیگر است .فعالیتهایی مانند احداث معدن و
ذوب فلزات ،که با استفاده از استانداردهای ضعیف زيستمحیطی انجام میشوند نیز منابع
آلودگی با فلزات سنگین در بسیاری از مناطق جهان هستند.
نمونههــای دیگــر از آلودگیهــای داراي خاســتگاه نقطــهای ،آلودگــی مربــوط به
هیدروکربنهای آروماتیک 2و فلزات س ّمی است ناشی از محصوالت نفتی ميباشد .گستره
این مناطق از نشــتی تأسيســات مخزنی در گرینلند 3که باعث رهاســازی هیدروکربنهای
آروماتیک و ســطوح فلز ســمّی که بیــش از معیارهای کیفیت زیســتمحیطی دانمارک
بودهاند ،تا نشتی تصادفی از مخازن ذخیرهسازی پاالیشگاه تهران را شامل میشود.
آلودگی داراي خواستگاه نقطهای در مناطق شهری بسیار رایج است .خاکهاي نزدیک
1- Point source and diffuse pollution
2- Aromatic hydrocarbons
3- Greenland
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جادهها دارای سطوح باالی فلزات سنگین ،هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای 1و
سایر آاليندهها هستند .دفن پسماندهای قدیمی یا غیرقانونی که در آن پسماند به درستی یا
با توجه به س ّمیت آن دفع نشده است (مانند باتری یا ضایعات پرتوزا) ،همچنین دفع پساب و
لجن آن میتواند مهمترین آالیندههای دارای خاستگاه نقطهای باشند .در نهایت ،آلودگی
دارای خاستگاه نقطهای ناشی از فعالیتهای صنعتی ،میتواند خطراتی برای سالمتی انسان
داشته باشد .به عنوان مثال ،در حال حاضر بیش از  5000مکان با پیشینه توسعه ساختمانسازی
در چین بر ســامت ســاکنان آنها تأثير میگذارند .مناطق با پیشــینه توسعه ساختمانسازی
شــهری که در مراکز شهر واقع شدهاند ،مناطقی هستند که فعالیتهای صنعتی که در طول
زمان به آنجا انتقال یافتهاند را تأمین میکنند.

 -2-2-1آلودگی پراکنده:
آلودگی پراکنده آلودگی است که در مناطق بسیار وسیع گسترش یافته ،در خاک تجمع
یافته و منبع منفرد یا قابل شناساییشــدهای نداشته باشد .آلودگیهای پراکنده هنگامي رخ
میدهد که انتشار ،انتقال و رقیقسازی آاليندهها به وسيله واسطههای دیگر قبل از انتقال آنها
به خاک اتفاق افتاده باشد .آلودگی پراکنده شامل انتقال آاليندهها از طریق سیستمهای هوا-
خاک -آب اســت .به منظور کافی بودن ارزیابــی این نوع آلودگی ،تجزیههای پیچیدهای
برای این ســه بخش مورد نیاز است .به همین دلیل ،تجزیه آلودگی پراکنده دشوار است و
تعیین محدوده مکاني آن میتواند چالش برانگیز و محدود باشد .بسیاری از آالیندههایی که
باعث آلودگی محلّی میشوند ،ممکن است به صورت آلودگیهای پراکنده اتفاق بیفتند،
زیرا سرنوشــت آنها در محيطزيست به خوبی درک نمیشــود .تعداد نمونههای آلودگی
پراکنده زیاد اســت و میتوانند شــامل منابع انرژی هســتهای و فعالیتهای تسلیحاتی ،دفع
پسماندهای کنترل نشده و پســابهای آلوده در حوضههای آبخیز و نزدیک آنها؛ کاربرد
لجن پســاب؛ اســتفاده از آفتکشها و کودهاي کشــاورزي که به آنها فلزات ســنگین،
آلیاژهای آلی پایدار ،مواد مغ ّذی اضافی و مواد شیمیایی زراعی را اضافه میکنند و از طریق
رواناب سطحی منتقل میشوند؛ پدیده سیل ،انتقال اتمسفري و رسوب و یا فرسایش خاک
)1- Polycyclic aromatic hudrocarbons (PAHs
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باشند (شکل  .)2آلودگی پراکنده تأثیر قابل توجهی بر محیط زیست و سالمت انسان
دارد ،اما با این حال شدت و گستردگی آن معموالً ناشناخته است.
به طور گستردهای نشان داده شــده است که الیههای باالی خاک توسط رسوبگذاری
اتمسفري بسیاری از فلزات و سایر عناصر با منشأ طبیعی و انسانی غنی شدهاند .تقریباً تمامی
خاکهای نیمکره شــمالی حاوی مواد پرتوزا در غلظتهای باالتر از سطح مجاز ،نسبت به
مناطق دور افتاده آمریکای شــمالی و آســیای شرقی هستند .این امر به دلیل انفجار هستهای
پــس از حادثه فاجعهبار چرنوبیل 1اســت که قرنها مواد پرتــوزا در خاکها وجود خواهد
داشــت .بیش از  50ســال زمان برای کاهــش  50درصدی مواد پرتوزا ،ماننــد  239/240 Puیا
 ،241 Amدر مناطق با فاصله  200کیلومتری چرنوبیل مورد نیاز است.
با توجه به انواع مختلف آلودگی با خاســتگاه مختلف ،الزم اســت تالشهای علمی و
فنی افزونتري در جهت توســعه روشهاي جدید برای اندازهگيري ،نظارت و درک بهتر
فرآیندهای رسوب اتمسفري و میزان آلودگی پراکنده صورت پذيرد.

شکل  .2مسیر انتقال آفتکشها در محیط (فائو.)2000 ،
1- Chernobyl
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 -3-1منابع آالیندههای خاک

 -1-3-1منابع طبیعی و زمینی
هنــگام تعیین مقادیر آلودگــی در مناطقی که قوانین زیســتمحیطی هنوز محدودیت
مداخلهای برای تمام زمینههای زيستمحیطی ایجاد نکرده است ،جداسازی مقادیر پسزمینه
از مقادیر اولیه ضروری است با این توضیح که مقادیر پسزمینه نشان دهنده محتوای طبیعی
ژئوشــیمیایی هســتند در حالی که مقادیر اولیه نشــان دهنده محتوای واقعی یک عنصر در
محیط ظاهري هر نقطه است.
غلظت پسزمینه در خاک يک منطقه با جزء پدوژئوشــیمیایی و پویایی زيستمحیطی
که منجر به تشــکیل خاک میشــود ،ارتباط تنگاتنگي دارد .بنابراین استفاده از میانگین یا
فاصل ه های جهانی برای تعیین ســطح پسزمینه در سطوح منطقهای یا محلی مناسب نیست.
به عنوان مثال ،فلزات ســنگین ممکن اســت در خاک با توجه به تنوع طبیعی غلظت فلزات
واسطه در نوع سنگ مادر ،بین دو تا سه برابر متفاوت باشند.
چندین ماده مادری خاك ،منبع طبيعي فلزات ســنگين و ديگر عناصر مانند مواد پرتوزا
هستند و در غلظتهاي زياد ميتوانند برای محيطزيست و سالمت انسان خطرناك باشند.
آلودگی عنصر آرسنیک ( )Asیکی از بزرگترین مشکالت زیستمحیطی در سراسر جهان
است .منابع طبیعی آرسنیک شامل رهاسازی از آتشفشان و هواديدگی کانيها و سنگ معدن
حاوی آرســنیک اســت ،همچنین اين عنصر به طور طبیعی در کانسارهای آرسنوپیریت،1
توســط هواديدگی سنگ سولفید تشکیل میشود .بســیاری از این کانيها دارای تغییرات
مکانی زياد هستند و بسیاری از آنها میتوانند با غلظتهای باالتر در الیههای عمیقتر یافت
شوند .با این حال ،دسترسی زيستي آرسنیک منابع طبیعی کمتر است.
همچنين خاکها و سنگها منابع طبیعی گاز پرتوزا رادون ( )Rnهستند .انتشار رادون از
الیههای عمیقتر به سطح ،به واسطه ساختمان خاک و تخلخل آن ،کنترل میشود .پرتوزایي
طبیعی زياد در سنگهای آذرین اسیدی و به طور عمده در سنگهای غنی از فلدسپات و
1- Gossans
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ســنگهای غنی از کانــی ایلیت 1رایج اســت .گرگوریچ و همکاران ( )2013انتشــار
ت نسبت به سایر انواع خاک یا سنگ
غلظتهای باالی رادون را از خاکهای حاوی کربنا 
مشــاهده نمودند .دادههای مرجع برای ســاير مواد پرتوزاي طبیعی در ســنگها و خاکها در
جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1فعالیتهای خاص مواد پرتوزای طبیعی در سنگها و خاکها (در مقیاس  . )1-Bq kgمنبع بلومه و همکاران2016 ،

حوادث طبیعی مانند فوران آتشفشــانها یا آتشســوزی جنگلها نیــز میتوانند باعث
ایجاد آلودگیهای طبیعی در هنگام رهاســازی بســیاری از عناصر ســمی در محیطزیست
ن مانند و هیدروکربنهای آروماتیک
شــوند .این عناصر سمی شــامل ترکیبات دیوکســی 
2
چندحلقهای هستند .ســطوح باالی فلزات سنگین در خاکهاي آتشفشانی که در رونیون
شناســایی شده است ،میتواند با فعالیت آتشفشــان ،عمدتاً جیوه ( ،)Hgیا هوادیدگی مواد
مادری سطوح باالی کروم ( ،)Crمس ( ،)Cuنیکل ( )Niو روی ( )Znکه دارای منشأ طبیعی
پدوژئوشیمیایی هستند مرتبط باشد .سطوح باالی کروم و نیکل نیز در خاکهاي آتشفشانی
اندونزی گزارش شــده اســت که در ارتباط با منشأ پدوژئوشیمیایی هستند .با این حال ،این
آلودگی طبیعی به علت توانایی بازســازی و ظرفیت انطباق گیاهان ،به طور معمول منجر به
بروز مشکالت زيستمحیطی نمیشود .مشکالت هنگامي بوجود میآیند که اکوسیستمها،
تحت فشارهای خارجی که انعطافپذیری و قابلیت پاسخ آنها را تغییر میدهند ،قرارگیرند.
1- Illite
2- Réunion
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هیدروکربنهــای آروماتیک چندحلقهای نیز میتواننــد به طور طبیعی در خاک یافت
شــوند .آنها معموالً دارای منشــأ پیدایش اولیهاند که در نمونه گرد و غبار کیهانی و شهاب
ســنگها نسبتاً شایع هستند و یا از فرآیندهای تغییرات سنگزایی مومهای موجود در مواد
آلی خاک نشــأت گرفتهاند .برای تولید زیســتی هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای
شرایط احیایی مورد نیاز است .آزبست طبیعی ،1مواد معدنی فیبری هستند که به طور طبیعی
در خاکهای تشــکیل شده از سنگهای فوق بازی ،به ویژه ســرپانتین 2و آمفیبول 3يافت
ميشوند .خطر اصلی مرتبط با آزبســت طبیعی ،قرار گرفتن انسان در معرض استنشاق آن
در ارتباط با فعالیت های اســتخراج است ،در حالی که حضور طبیعی آن در خاک ،دارای
خطر ناچیز برای محیطزیســت است .با این حال ،آزبست طبیعی ميتواند به راحتی توسط
فرســایش بادی پخش شــود که تحرک آنها به ویژگیهای مواد حاوی آزبســت ،خواص
خاک ،رطوبت و شــرایط آب و هوایی محلی بســتگی دارد .مســائل زیستمحیطی ناشی
از آزبســت طبیعی هنگامی بوجود میآیند که از خاکهاي نزدیک به مناطق شهری آزاد
میشوند ،زیرا آزبست یک ماده سرطانزاست که از طریق استنشاق به سالمت انسان لطمه
وارد میکند.

 -2-3-1منابع انسان ساخت
فعالیتهای انســانی در طی قرنهای متمادی منجر به یک مشکل گسترده در آلودگی
خاک در سراسر جهان شده است .منبع انسانی اصلی آلودگی خاک ،مواد شیمیایی است که
به عنوان محصوالت تولیدی فعالیتهای صنعتی ،پسماندهای خانگی و شهری شامل پساب،
مواد شیمیایی زیستمحیطی و فرآوردههای پتروشیمی ،استفاده میشوند (شکل .)3این مواد
به صورت فرایندهای تصادفي ،مانند نشــت نفت یا آبشویی از محلهای دفن پسماند ،یا به
طور عمدی ،مانند آنچه که در مورد اســتفاده از کود و آفتکشها ،آبیاری با پساب تیمار
نشده و یا کاربرد لجن پساب به عنوان کود ،صادق است ،به محيطزيست منتقل میشوند.

)1- Naturally occuring asbestos (NOA
2- Serpentine
3- Amphibole
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شکل  .3مسیرهای ارتباطي پتانسيل آلودگي شيميايي خاک زیرسطحی .منبع :یارون درور و برکویتس2012 ،
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 -1-2-3-1فعالیتهای صنعتی

دامنــه مواد شــیمیایی مــورد اســتفاده در فعالیتهای صنعتــی ،همانند اثــرات آنها بر
محیطزیست ،بســیار گسترده است .فعالیتهای صنعتی آالیندهها را در هوا ،آب و خاک
رها میکنند.آاليندههاي گازي و مواد پرتوزا به اتمســفر رها ميشــوند و ميتوانند به طور
مســتقیم از طریق باران اسیدی یا رسوب اتمســفری وارد خاک شوند .اراضی دارای سابقه
فعالیتهای صنعتی ،میتوانند با ذخیرهسازی شیمیایی غیر اصولی یا تخلیه مستقیم پسماندها
در خاک ،آلوده شود .آب و مایعات دیگر مورد استفاده به عنوان خنککننده در نیروگاههای
حرارتی و بسیاری از فرایندهای صنعتی دیگر ،میتواند به رودخانهها ،دریاچهها و اقیانوسها
بازگردانده شده و سبب آلودگی حرارتی و توزیع فلزات سنگین و کلر شوند که بر زندگی
آبزيان و آبهای دیگر تأثيرمی گذارند .فلزات ســنگین ناشی از فعالیتهای انسانی نیز در
مکرر وجود دارند و میتوانند از گرد و غبار و ریختن مواد خام،
مکانهای صنعتی به طور ّ
پســماند ،محصول نهایی ،خاکستر سوخت و آتشســوزی بوجود آیند .طبق دستورالعمل
اروپایی در مورد پیشــگیری و کنترل یکپارچه آلودگــی ،1فعالیتهای آلودهکننده به طور
بالقوه میتواند به شش دسته اصلی تقسیم شود:
 )1صنایع انرژی.
 )2تولید و پردازش فلزات.
 )3صنایع معدنی.
 )4صنایع و تاسيسات شیمیایی.
 )5مدیریت پسماند.
  )6فعالیتهای دیگر که شــامل :تولید کاغذ و مقوا ،تولید الیاف یا منســوجات ،دباغی
پوســت و چرم ،کشــتارگاهها ،پرورش طیور و خوک ،تأسيســات اســتفادهکننده از
حاللهای آلی و تولید کربن یا گرافیت ميشود.
شور شدن ،یکی دیگر از تهدیدات عمده برای خاکهاي جهان است که روی بسیاری
از خاکهايي که در مجاورت فعالیتهای خاص صنعتی هســتند و عمدتاً در ارتباط با کلر
)1- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC
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قلیایی ،منســوجات ،شیشه ،تولید الستیک ،دباغی پوست و پردازش چرم ،پردازش فلزات،
دارو ،نفت و گاز حفاری ،تولید رنگدانه ،تولید ســرامیک و تولید صابون و مواد شــوینده
هستند تأثير میگذارد.
 -2-2-3-1معدنکاوی

اســتخراج معدن از زمانهای قدیم تأثير زیادی بر خاک ،آب و زيستبوم داشته است.
بسیاری از نمونههای مستند از خاکهای بسیار آلوده به فعالیتهای ناشی از معدن را ميتوان
در سراسر جهان پیدا نمود.
ذوب فلز به منظور جدا کردن مواد معدنی ،آاليندههای بســیاری را به خاک وارد کرده
اســت .معادن و تأسيســات ذوب ،مقادیر زیادی فلزات ســنگین و دیگر عناصر سمی را به
ن عناصر برای دورههای طوالنی ،پس از پایان یافتن این
محیطزیســت انتشار میدهند که ای 
ي ميمانند.
گونه فعالیتها باق 
پسماندهای س ّمی معدنی که در ضایعات نگهداري میشوند ،عمدتاً از ذرات ریز تشکیل
شــدهاند که میتوانند حاوی غلظتهای مختلف فلزات ســنگین باشــند .این ذرات آلوده
میتوانند با فرســایش بادی و آبی ،گاهی اوقات به خاکهاي کشــاورزی منتقل شوند .به
عنوان مثال ،ميليوسنيچ و همکاران ،1مقادیر باالی سرب و مس را در مزارع کشاورزی واقع
در نزدیکی یک سد خاکی در کشور نامیبیا 2مشاهده کردند .غلظتهای س ّمی کروم و نیکل
نیز در خاکهاي کشاورزی در نزدیکی پسماندهای رهاشده معدن کرومیت و آزبست در
هند و در محصوالتی که در این خاک رشــد میکنند ،مشــاهده شــده که منجر به افزایش
خطرات برای سالمت انسان و دام شده است.
استفاده از سنگهای فسفات که به طور طبیعی غنی از مواد پرتوزا هستند در تولید کود،
يک محصول جانبی به نام فسفات گچی را به وجود میآورد که تقریباً  80درصد از پرتوزا
اصلی آن مربوط به زوال محصوالت  238 Uمانند  226 Raو  210 Poمیشــود .این صنایع یک
منبع پرتوزا آلودگی تولید میکنند که تهدیدی برای اکوسیســتم اطراف و موجودات زنده
1- Mileusnić et al.
2- Namibia
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است.
آلودگی خاک داراي خاســتگاه نقطهای به طور قابل توجهی در هنگام استخراج نفت
و گاز به دلیل نشــت نفت خام و آب شــور رخ میدهد .آبهایی که سطوح شوري باالیی
دارند همچنین میتوانند حاوی عناصر کمیاب س ّمی و مواد پرتوزای طبیعی باشند .در این
موارد نشت آب شور به صورت گسترده رخ ميدهد :به عنوان مثال ،لئور و همکاران اظهار
داشــتند که از سال  2007حدود  3900نشت آب شور در ارتباط با تولید غیرطبیعی نفت و
گاز ،از جمله استخراج ،از منطقه باککن 1داکوتای شمالی اتفاق افتاده است .نشت نفت خام
از اطراف چاه و خطوط لوله نیز منبع مهم آلودگی خاک در مناطق تولید نفت ميباشد.
 -3-2-3-1زیرساختهای شهری و حمل و نقل

توسعه گسترده زیرساختهايي مانند مسکن ،جادهها و راهآهن ،به طور قابل توجهی در
تخریب محیطزیست دخالت دارد .بيشتر اثرات منفی آنها که بر خاک مشهود است ،شامل
سله بستن خاک و زوال زمین میباشد .به غیر از این تهدیدات شناختهشده در خاک ،یکی
دیگر از تأثيرات مهم فعالیتهای زيرســاختي ،ورود آالیندههای مختلف به سیستم خاک
است .با وجود اهمیت این تهدید ،توجه بسیار کمی به آلودگی خاک ناشی از فعالیتهای
زیرساختها و برنامهریزی و ارزیابی اثر آن میشود.
فعالیتهــای مرتبط با حمل و نقل درون و حومه مراکز شــهری ،یکــی از منابع اصلی
آلودگی خاک است .این موضوع نه تنها به دلیل انتشار آلودگی ناشی از رسوب اتمسفری
احتراق داخلی موتورها و نشــت بنزین به خاکهای تا بیــش ازصد متر دورتر ،بلکه بر اثر
فعالیتها و تغییرات زیســت محیطی که در کل به وجود میآورند میباشد .لکههای تولید
شده توسط ترافیک در هنگام بارندگی و رواناب در صورتي که سیستم زهکشی به خوبی
عمــل نکند ،باید مــورد توجه قرار گیرد ،چرا که اين امکان وجــود دارد که ذرات غنی از
فلزات سنگین ناشی از خوردگی قطعات فلزی خودرو ،الستیک و سایش آسفالت و دیگر
آاليندهها مانند هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای ،رزین و ترکیبات پالســتیکی را
جابجا نمايد .آلودگی خاک در ارتباط با جاده و بزرگراهها به ویژه در خاکهای شهری و
1- Bakken
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نیمه شــهری بسیار مهم بوده و ميتواند تهدیدي مهم در هنگام تولید مواد غذایی در مناطق
مجاور آنها باشد .رسوب ناشی از محلولپاشی ،جذب توسط ریشه و انتقال به بافت فوقانی
از جمله فرآیندهای دسترسی زیستی فلزات سنگین اصلی مشاهده شده در خاکهای کنار
جادهای هستند .چرای دام در خاکهاي کنارجادهای نیز بسیار معمول بوده و مصرف خاک
و گیاهان آلوده توســط حیوانات ،ســبب انتقال و تأثير مواد آالینده بر سالمت آنها و انسان
خواهد شد.
منبــع موروثــي و مهم آلودگی خاک در ارتباط با موضوع حمل و نقل ،عنصر ســرب
است که از بنزینهای داراي سرب ناشی ميشود .میلک و ریگان به تحقیقاتی استناد کردند
که بیش از  10میلیون ت ُن سرب در محيطزيست جهانی از طریق ناوگان حمل و نقل منتقل
میشود که  5/9میلیون ت ُن از آن به تنهایی در ایاالت متحده آمریکا اتفاق میافتد .آلودگی
خاک که از این طريق نشــأت ميگيرد ،در اطراف جادهها تجمع یافته و به ویژه در مناطق
مرکزی شهری زیاد است.
دفع پسماندهای شهری در محلهای دفن پسماند ،چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی
و رها کردن پساب تصفیه نشده به محيطزيست ،منابع مهم فلزات سنگین ،ترکیبات آلی با
تخریبپذیری زيستي کم و آالیندههای دیگر هستند که به خاک وارد میشوند .در اغلب
کشورهای توسعه یافته با مقررات سختگیرانهای ،دفع و بازیافت ضایعات جامد و مایع کنترل
میشــوند ،اما کشورهایی وجود دارند که در آنها فرآوری پسماندها و در معرض آنها قرار
گرفتن همچنان برای محیطزیست و سالمت انسان مخاطرهآمیز است.
بســیاری از مواد شیمیایی خانگی ،بهویژه آنهایی که در مقادیر عمده استفاده ميشوند،
مانند مواد شوینده و مواد مراقبت شخصی 1نیز به عنوان پساب بهداشتی به حساب میآیند.
لجن تولید شده از تصفیه پساب شهری میتواند منبع بزرگی از باقیمانده مواد مراقبت شخصی
باشــد و کاربرد کودی آنها میتواند بصورت بالقوه این آالیندهها را به آبها و خشکیها
انتقال دهد .استفاده طوالنی مدت و مداوم از سم  2D.D.T.برای کنترل بیماریهای مسری از
)1- Personal Care Products (PPCPs
2- Dichloro Diphenyl Trichloroethane
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قبیل ماالریا ،به آلودگی خاک در مناطق شهری و حومه آن منجر شده است.
رنگهای حاوی ســرب یکی از مهمترین منابع موروثی ســرب ( )Pbدر مناطق شهری
هســتند .هنگامی که رنگهای حاوی سرب در زمان بازســازی یا تخریب به ذرات گرد و
غبار یا ذرات کوچک تبدیل میشــوند ،خاک را آلوده کرده و ســپس وارد محیطزیست
ميشوند .در ایاالت متحده آمریکا تقریباً مقدار مصرفی سرب در گازوییل در بین سالهای
 1929تا  1989با رنگهای ســفید حاوی سرب در بین سالهای  1884تا  1989برابر بوده و
بیشترین استفاده از رنگهای حاوی سرب در سالهای  1920تا  1929رخ داده است.
پالستیک نیز یکی از منابع اصلی آلودگی خاک است .پالستیکها به طور گستردهای
در بســتهبندی مواد غذایی ،کیســههای خرید و وسایل خانگی مانند مسواک و قلم ،پاک
کنندههای صورت و بســیاری موارد مشــابه دیگر مورد اســتفاده قرار میگیرند .پالستیک
حضور گستردهای در محيطزيست دارد .آنها به طور کلی در محیط بسیار پایدار ميباشند و
به صورت گستردهاي در اقيانوسها ،مکانهای دفن پسماند و همچنین در خاکهايي که در
آنها کارخانههای تولیدی وجود دارند ،تجمع مييابند .پلیمرها معموالً به لحاظ بیوشیمیایی
بیاثر در نظر گرفته میشــوند و به عنوان تهدیدی برای محيطزيســت مطرح نميشــوند با
این حال تکپارهای 1باقیمانده یا چندپارهای 2کوچک را ميتوان در مواد پالستیکی پيدا
کرد ،زیرا واکنشهای پلیمریزاسیون به ندرت تکميل ميگردند .مونومرهای خطرناک که
با عنوان سرطانزا 3یا هم سرطانزا و هم جهشزا 4طبقهبندی ميشوند ،متعلق به خانوادههای
پلیاورتان ،پلیاکریلنیتریل ،پیویسی کلرید ،رزینهای اپوکسی و کوپلیمرهای استایرن
هســتند .عالوه بر این ،چندین هزار افزودنی مختلف از قبیل بازدارندههای ســوخت برمی،
فتاالت و ترکیبات ســرب در تولید پالستیک استفاده ميشــوند .بسیاری از این افزودنیها
مضر هســتند ،به طوری که به اختــاالت عملکردی غدد درون ریز و اثرات ســرطانزا و
جهشزا بر موجودات زنده منجر ميشــوند .تمامی پالستیکها ،از مقیاس بزرگ تا مقیاس
Monomer
Oligomer
Carcinogenic
Mutagenic
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نانــو ،در معــرض خطر انحالل و جذب مــواد خطرناک مانند آلودگیهــای آلی پایدار و
هیدروکربنهــای آروماتیک چندحلقهای قــرار دارند .آنها همچنین ســبب تجمع فلزات
سنگین در مقادیر زیاد میشوند .اندازه و سطح ،عوامل مهمی هستند که بر آبشویی و جذب
اين مواد تأثير میگذارند به طوری که هرچه اندازه ذره کوچکتر باشد ،نسبت حجم به سطح
آن بزرگتر است بنابراین ظرفیت انتشار یا اتصال ترکیبات نیز برای ذرات کوچکتر بیشتر از
ذرات بزرگتر ميباشــد .پالســتیکها میتوانند از طریق تصفیهخانههای پساب به خاک و
سیســتمهای آبی راه پیدا کنند و همچنین میتوانند به وســیله باد از مکانهای دفن پسماند
در هوا معلق ،منتقل و در نهایت به صورت گســتردهاي پراکنده شوند .در مزارع کشاورزی
که در آنها مالچ پالســتیکی استفاده ميشــود ،مقادیر فراواني از مواد پالستیکی در خاک
موجود اســت .در مورد پالستیک و اثرات آن بر موجودات آبزی و اکوسیستمهای آبی به
خوبی پرداخته شده است اما هنوز باید خطرات استفاده از پلیمرها و محصوالت پالستیکی
چ مطالعهای در مورد
بر ســامت انسان و اکوسیستمهای خشــکی ارزیابی گردد .تقریباً هی 
سرنوشت پالستیک در خاک صورت نپذيرفته است.
 -4-2-3-1تولید و دفع ضایعات پسماند و لجن پساب

با افزایش جمعیت جهانی ،تولید پســماند افزایش مییابد .در کشورهای در حال توسعه
و داراي توسع ه کم ،نرخ باالی رشد جمعیت و افزایش تولید پسماند و لجن پساب ،همراه با
کمبود خدمات شهری که با مدیریت پسماند سر و کار دارند ،وضعیت خطرناکی را ایجاد
میکند .براساس گزارش بانک جهانی در سال  2012میزان تولید جهانی پسماندهای جامد
شهری  1/3میلیارد ت ُن در سال تخمین زده شده است که از  450گرم به ازای هر نفر در روز
در کشــورهای صحرای آفریقا تا  2200گرم سرانه ساالنه در کشورهای سازمان همکاری
و توسعه اقتصادی 1متفاوت است .پیشبینیهای آینده نگران کننده خواهد بود ،با این حال
پیشبینی ميشود تولید پسماند تا سال  2025به  2/2میلیارد تن برسد.
دفع پســماندهای شــهری در محلهای دفن پسماند و ســوزاندن آنها دو روش معمول
برای مدیریت پســماند هســتند .در هــر دو مورد ،بســیاری از آالیندههــا ،از جمله فلزات
)1- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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سنگین ،هیدروکربنهای پليآروماتیک ،ترکیبات دارویی ،محصوالت مراقبت شخصی و
محصوالت مشــتق شده از آنها ،یا به طور مستقيم از محلهای دفع پسماند که ممکن است
آلودهکننده خاک و آب زیرزمینی باشند یا به واسطه خاکستر کارخانههای تولید سوخت،
در خــاک تجمع میيابند .بدرنا و همکاران 1یک مخلوط پیچیــده از آاليندهها را در یک
محل دفن پسماند کشف نمودند که کیفیت آب زیرزمینی را تغییر میدهد و به نوبه خود بر
زنجیره غذایی تأثير میگذارد.
تأسیساتی که باتریهای حاوی سرب را بازیافت میکنند ،به عنوان منابع اصلی آلودگی
خاک در سراسر جهان شناخته شدهاند .این مورد به ویژه در آفریقا که صنعت باتری حاوي
سرب به طور قابل مالحظهای در چند سال اخیر گسترش یافته ،در نبود یا ضعف مقررات،
همچنان به رشــد خود ادامه خواهد داد ،اتفاق ميافتد .نزدیکی صنایع باتری حاوي ســرب
و کارخانجات بازیافت ،با جوامع انســانی ،ســامتی انســان را تهدید میکند .همانطور که
نمونهبرداري از خون نشان دهنده سطح باالتر از معمول سرب بوده است.
قرن بیســت و یکم منجر به پیشــرفت در ارتباطات و تحوالت مهم فناوری شده است.
با وجود آنکه تولید تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در جهان به ســرعت در حال رشــد
اســت و به رشــد خود ادامه خواهد داد ،کشــورهای در حال توســعه طی یک دهه آینده
تولیدکننده اصلی این تجهیزات خواهند شد .در نهایت هنگامی که دستگاهها منسوخ شدند
یا دیگر عملکردی نداشتند به پسماند تبدیل ميشوند .پسماندهای الکترونیکی 2تنها حاوی
عناصر با ارزش مانند مس و طال نیستند ،بلکه حاوی بسیاری از مواد خطرناک نيز ميباشند
که بازیافت آنها به روش مشــابه پسماندهای معمولی شــهری غیرممکن است .در اروپا و
آمریکای شــمالی ،اکثر پســماندهای الکترونیکی بدون کنترل باقی میمانند ،اين در حالی
اســت که پســماندهای الکترونیکی به منبع درآمد در کشورهای در حال توسعه یا نوظهور
تبدیل شــده اســت .ایتای و همکاران 3به غلظت باالیی از فلزات سنگین و شبه فلزات نادر

1- Baderna et al.,
2- e- waste
3- Itai et al.
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مانند ایندیوم ،ســرب ،بیسموت ،در یک منطقه بازیافت پسماند الکترونیکی در کشور غنا
اشاره نمودند که نشاندهنده اين است که این فلزات باید در رویکردهای ارزیابی خطرات
گنجانده شوند.
مراكــز بازيافت رســمي تنهــا  25درصد از صنايع را تشــكيل ميدهند و بــا اين وجود
پســماندهاي الكترونيكي بيشتر در بخشهاي غيررسمي با اســتفاده از روشهاي اوليه مانند
ســوزاندن كابلها براي برداشــت مس قابل بازيافت هســتند .این روشها مقدار زیادی از
مواد خطرناک همچون مهارکنندههای شــعله ،ترکیباتی مانند دیوکسین ،هیدروکربنهای
آروماتیک چند حلقهای و فلزات ســنگین را بدون در نظر گرفتن اقدامات محافظتی برای
محيطزيست و یا برای سالمت انسان رها میکنند.
اســتفاده از لجن پســاب برای اصالح خاک ممکن است مفید باشد ،چراکه ماده آلی و
مواد مغ ّذی را به خاک اضافه میکند .با این حال ،در صورتي که لجن پساب قبل از استفاده
تیمار نشده باشد ،میتواند باعث تجمع بسیاری از آاليندهها مانند فلزات سنگین در خاک و
در نهایت ورود به زنجیره غذایی شــوند .در اروپا استفاده از لجن پساب کنترل ميشود ،اما
در ساير مکانها اینگونه نیست.
استفاده از پساب تیمار شده برای آبیاری در کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک ،به
عنوان یک راه حل برای کمبود آب امري رایج است .به عنوان مثال ،در اسرائیل بیش از 80
درصد پساب تصفیه شده شهری مجددا ً مورد استفاده قرار میگیرد و در پاکستان  26درصد
از تولید ســبزیجات با استفاده از آبیاری توسط پســاب صورت ميپذيرد .استفاده از پساب
بازیافت شده در مناطق خشک اسپانیا ضمن کمک به مقابله با موضوع کم آبی ،راهی برای
افزودن مواد مغ ّذی به خاک بوده و منجر به افزایش بهرهوری محصوالت زراعی ميشود .با
این وجود ،اســتفاده از پساب در کشورهایی که شیوه نامهها و قوانین مربوط به کیفیت آب
در آنها وجود ندارد ،میتواند نگران کننده باشد .استفاده نادرست از پساب در صورتي که
بطور کامل تصفیه نشده باشد یا در مواردی که پساب تصفیه نشده باقی مانده باشد ،می تواند
منجر به رسوب فلزات سنگین ،نمکها ،مواد مراقبت بهداشتي و پاتوژ نها شود.
1

1- Ghana
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 -5-2-3-1فعالیتهای نظامی و جنگ

تا قرن بیستم ،اکثر مناقشات به صورت محلّی رخ داده و تأثير نسبتاً کمی روی خاکها
داشــته است .با این حال ،در جنگهای مدرن از ســاحهای غیر قابل تجزیه ویرانگر و مواد
شیمیایی استفاده میشود که میتوانند قرنها پس از پایان مناقشات در خاکهاي آسیب دیده
باقی بمانند .ماهیت خاکها به طور قابل مالحظهای میتواند با فعالیتهای جنگی در زمان
درگیری و زمان صلح به دلیل فعالیتهای نظامی از قبیل تأسیسات توپخانهاي تغییر پیدا کند.
احیای کامل و گاهی اوقات حتی جزئی این خاکها میتواند سالها و حتی در برخی موارد
قرنها به طول بیانجامد.
جنگهای جهانــی اول و دوم اروپا ،میراث قابل توجهــی از آلودگی از قبیل مینهای
زمینی ،بقایای مهمات و مواد شــیمیایی باقیمانده ،مواد س ّمی رادیواکتیو و زيستي را نه تنها
در میادین نبرد ،بلکه در مناطقی مانند میادین تمرینات نظامی ،پادگانها و انبار تســلیحات
ث به جا مانــده در برخی از این مناطق ،خاک را برای هر نوع
به جای گذاشــتهاند .این میرا 
بهرهبرداری و یا خدمات قابل ارائه نامناســب کرده اســت .از جنگهای اوایل قرن بیستم تا
به امروز تقریباً  110میلیون مین و سایر قطعات منفجر نشده 1در  64کشور در تمامي قارهها
پراکنده شده است.
عدم مراقبت در ساخت و انهدام مهمات که ناشی از شرایط ویژه و فوریتی در زمان تولید
آنها اســت ،میتواند خاکها را به صورت طوالنیمدت آلوده نمايد .شواهد زیادی درباره
این نوع آلودگی انتشار نیافته است .دليل اين امر میتواند وجود محدودیتهای ايجاد شده
در انتشار مطالب مربوط به جنگ ،توسط دولتهای بسیاری از کشورهاباشد.
به عنوان مثال ،بیش از هزار هکتار از اراضی برلین در کشور آلمان ،میزان باالی آلودگی
را نشــان داده اســت .در جزیره گروینارد 2در غرب اسکاتلند با وجود تالشهایی که برای
اصالح خاک صورت گرفته اســت ،هنوز با اســپورهای سیاه زخم 3که به عنوان سالحهای
زيستي بالقوه استفاده ميشده ،آلوده است .گاز خردل که در جنگ جهانی دوم ذخیره شده
)1- Unexploded ordnance(UXO
2- Gruinard Island
3- Anthrax
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بود نیز تا  50سال بعد برخی از مناطق را آلوده کرده است.
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منابع آالیند ه خاک ناشــی از کشاورزی ،شــامل منابع زراعی -شیمیایی مانند کودهاي
شــيميايي ،کودهای حیوانی و سموم دفع آفات میباشند (شکل  .)4همچنين فلزات واسطه
درون ایــن مواد شــیمیایی آلی ،مانند مس ،کادمیوم ،ســرب و جیــوه آالیندههای خاک
محسوب ميشــوند زیرا میتوانند سوخت و ســاز گیاه را مختل کرده و تولید محصول را
کاهش دهند .منابع آب برای آبیاری همچنین در صورت تشــکیل پساب و پسماند شهری
میتواند باعث آلودگی خاک شود .نیتروژن اضافی و فلزات سنگین نه تنها باعث آلودگی
خاک ميشوند ،بلکه با ورود به زنجیره غذایی تهدیدی برای امنیت غذایی ،کیفیت آب و
سالمت انسان هستند.

شکل  .4منابع کشاورزي آلودگي خاک
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آلودگی با خاستگاه نقطهای در مناطق کشاورزی ،شامل نشت تصادفی هیدروکربنهایی
نآالت یا مواد زراعی شیمیایی طی مراحل حمل و نقل
است که به عنوان سوخت برای ماشی 
و انبارکردن استفاده ميشود.
همانطور که پيش از اين نیز اشــاره شــد ،پســماندهای ناشــی از دام به خصوص اگر به
درستی مدیریت و دفع نشوند ،میتوانند باعث آلودگی گردند؛ ادرار و مدفوع دامها ممکن
اســت حاوی انگل و مواد دارویی باشند که میتوانند در خاک پایدار بمانند و تجمع یابند.
بســیاری از مواد دارویی لیپوالیتیک بوده و به راحتی قابل تجزیه نیســتند و بنابراین پتانسیل
بــه جای ماندن در لجــن یا کود دامی را دارند که به نوبه خود ممکن اســت به عنوان کود
مورد اســتفاده قرار گیرند .چنین نگهداشــتی میتواند تا حد زیادی بر ريزجانداران و سایر
موجودات مفید خاک تأثير بگذارد.
استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی و کودهای دامی و یا استفاده ناکارآمد از مواد
مغ ّذی اصلی شامل نيتروژن و فسفر در کود ،مهمترین چالش در مسائل زیستمحیطی مرتبط
با کشــاورزی اســت .این دو ماده مغ ّذی منبع آلودگی پراکنده هســتند .نیتروژن اضافی نیز
میتواند از طریق انتشــار گازهای گلخانهای به اتمسفر هدر رود و مقدار اضافی فسفر منجر
به هوپروری 1منابع آب همجوارشود .استفاده بیش از حد از کودها میتواند منجر به شوری
خاک ،تجمع فلزات سنگین ،هوپروری آب و تجمع نیترات شود و در نهایت به عنوان منبع
آلودگی محيطزيست و تهدیدی برای سالمتی انسان باشد .صنعت کود همچنین می تواند
به عنوان منبع فلزات سنگین مانند جیوه ،کادمیوم ،آرسنیک ،سرب ،مس ،نیکل ،مس و مواد
رادیواکتیو طبیعی مانند  232 Th ،238 Uو  210 Poمطرح باشــد .استفاده مناسب و مدیریت کود
برای جلوگیری از آلودگی خاک بسیار مهم است.
کمپوســت و بقایــای حیوانات ،منبع مهمــی از مواد مغذی هســتند .آنها ضمن کاهش
ورودیهای خارجی ،به سیســتمهای زراعی در دســتیابی به اقتصاد َدورانی ،2کاهش اثرات
زیســتمحیطی پســماندها و افزایــش ماده آلی و نیتــروژن خاک کمــک میکنند .زیا و
1- Eutrophication
2- Circular Economy
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همکاران 1گــزارش کردند که تولید کلی محصول با جایگزینی نســبی کودهای دامی به
جای کودهای شــیمیایی 4/4 ،درصد افزایش یافته است .جایگزینی کودهای دامی به جای
کودهای شــیمیایی موجب افزایش جذب نیتروژن و ســایر مواد مغذی توســط محصول و
کاهش هدررفت نیتروژن توســط تصعید ،2فرسایش و آبشویی می شود که عمدتاً ناشی از
کند رهاسازی مواد مغذی و بهبود عدم تحرک میکروبی نیتروژن زیستفراهم کود دامی
می باشد .با این حال ،افزایش عملکرد ،به نوع کود حیوانی و محصول بستگی دارد .عالوه
بر این ،کمپوست و کود حیوانی منابع بسیار خوب مواد آلی هستند.
در گزارشی که اخيرا ً توسط بخش تولید و حمایت از گیاهان سازمان غذا و کشاورزی
ملل متحد (فائو) منتشر شده ،تولید جهانی کود توسط دا م  66درصد افزایش یافته است .به
طوری که از  73میلیون تن نیتروژن در سا ل  1961به  124میلیون تن در سال  2016رسیده
است .با افزایش کاربرد کود دامی از  18به  28میلیون ت ُن ،ورودی نيتروژن خاک ناشی از
کود دامی در مراتع از  48به  86میلیون ت ُن نیتروژن افزایش یافت.
بر خالف فواید بالقوه کود دامی برای کشاورزی ،شواهد علمی کافی در مورد افزایش
میزان فلزات سنگین ،پاتوژنها و باقيماند ه آنتیبیوتیکهای دامپزشکی در آنها وجود دارد
که ممکن است منجر به تکثیر باکتریهای مقاوم در خاک اصالح شده با کود داميشود.
فلزات سنگین در کود دامی به طور عمده از طریق خوراک حاصل ميشوند ،در حالی که
از آنتیبیوتیکها برای جلوگیری و معالجه بیماریها و به عنوان ارتقاء دهنده رشد استفاده
ميشود .نیکلســون و همکاران 3فهرســتي براي تعیین منابع اصلی فلزات سنگین در مزارع
کشــاورزی انگلســتان و ولز 4تهیه کردند .پس از رسوب اتمسفری که منبع اصلی آلودگي
اســت ،کودهای دامی و لجن پساب به عنوان منابع مهم آلودگی شناخته شدهاند .این موارد
به ویژه در آلودگی به روی ،مس ،نیکل ،سرب و کربن مهم هستند.
ســموم دفع آفات ،مواد یا مخلوطی از موادی هستند که برای پیشگیری ،از بین بردن یا
Xia et al.
Volatilization
Nicholson et al.
Wales

1234-
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کنترل آفات مضر یا دخالتکننده در تولید ،فرآوری ،ذخیرهسازی ،انتقال یا بازاریابی مواد
غذایی ،کاالهای کشاورزی ،محصوالت چوبی و چوب در نظر گرفته شدهاند .آفتکشها
زیر مجموعهای از طیف وسیع سموم دفع آفات هستند .از زمان جنگ جهانی دوم رهاسازی
عمدی اين سموم در مقیاس بزرگتر در محيطزيست صورت گرفت که این همزمان بود با
کشــف خصوصیات حشرهکش  D.D.T.اگرچه استفاده از سموم دفع آفات ،همانندکاربرد
مواد مغذی ،به تهیه غذا برای جمعیت رو به رشد کمک کرده است ،اما استفاده بیش از حد
از آنها میتواند اثرات منفی بر سالمت انسان و محيطزيست داشته باشد .تأثيرات منفی روی
موجودات خاک به طور گســتردهاي مورد مطالعه قرار گرفته اســت و مشکالت بهداشتی،
مربوط به قرار گرفتن در معرض ســموم دفع آفات و سایر مواد شیمیایی زراعی بوده است.
تهدید مهم برای سالمتی انسان قرار گرفتن در معرض میزان دوز پایین و طوالنی مدت چنین
موادی در طول زندگی اســت چرا که اثرات کوتاه مدت مستقیم چنین مواجههای آنچنان
خود را نشان نمیدهد.
کنوانســیون روتردام 1در  10ســپتامبر  1998با در نظر گرفتن نیاز به تالش هماهنگ در
مورد مواد شیمیایی خطرناک به تصویب رسید .این کار برای ارتقاء مسئولیتهای مشترک
ش در جهــت همکاری بین طرفین در تجارت بینالمللی مواد شــیمیایی خطرناک و
و تال 
سموم دفع آفات ،به منظور محافظت از سالمت انسان و محيطزيست از آسیبهای احتمالی
شکل گرفته است .کنوانســیون مذکور با تسهیل تبادل اطالعات در مورد خصوصیات اين
مواد و فراهم نمودن یک فرآیند تصمیمگیری ملّی در مورد واردات و صادرات آنها را به
استفاده صحیح زیستمحیطی از این مواد شیمیایی کمک میکند.
فایده این کنوانســیون جلوگیری از تجارت ناخواسته مواد شــیمیایی موجود در روش
قانونی رضایتمندی آگاهانه قبلی 2اســت .این امــر به دولتهای عضو این امکان را میدهد
تا با تبادل اطالعات در مورد مواد شــیمیایی ممنوع یا به شــدت محدود ،نسبت به خطرات
احتمالی به یکدیگر هشــدار دهنــد و تصمیمات آگاهانهای درباره آنهــا بگیرند .این کار،
1- Rotterdam
)2- Prior informed consent (PIC
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تجارت بینالمللی مواد شــیمیایی خطرناک را شــفافتر کرده و بــه کمتر قرار گرفتن در
معرض سوءاســتفاده ،از طریق مقررات اطالعرســانی صادرات ميانجامد و برچسب زدن
هماهنگ مواد شیمیایی صادر شده را نيز تشویق مینمايد .این کنوانسیون همچنین خواستار
ارائه کمکهای فنی برای کمک به ایجاد زیرساختها و ظرفیت الزم برای مدیریت ایمن
مواد شیمیایی است.
قانون بینالمللی مديريت ســموم دفع آفات ،چارچوب و استانداردهای داوطلبانهای را
برای مدیریت ســموم دفع آفات در طول چرخه زندگــی آنها فراهم میکند .این قانون در
درجه اول به مقامات دولتی و صنعت سموم دفع آفات مرتبط ميشود اما به سایر ذینفعان نیز
ارتباط دارد .این قانون توسط شیوه نامهها و ابزارهای فنی به عنوان مثال بسته ثبتنام 1و بسته
مدیریت محيطزيست برای سموم دفع آفات 2پشتیبانی ميشود.
ذخيره ســموم دفع آفات منسوخ ،ناخواســته و ممنوع ،همچنان تهدیدی برای سالمتی
انسان ،محيطزيست و توسعه پایدار در مناطقی است که در آنجا نگهداری می شوند .دالیل
انباشت موجودي قدیمی آفتکشها به خوبی مستند شده است .این موارد شامل نگهداري
و مدیریت ضعیف ذخائر ســموم دفع آفات ،ممنوعیتهای بینالمللی در مورد اســتفاده از
سموم دفع آفات مضر ،ارائه بیموقع سموم دفع آفات ،سفارش بیش از حد و تهیه و عرضه
ذخائر راهبردي سموم دفع آفات برای مهار آفات مهاجر است پس از آن که به طور کامل
مورد اســتفاده قرار نگرفته یا الزم نبودهاند .ذخائر ســموم دفع آفات غالباً در شــرایط بسیار
ضعیف نگهداري ميشوند و در نتیجه باعث خراب شدن ظروف و نشت در محیط اطراف
شده و در نهایت بر کیفیت خاک و آب زیرزمینی تأثير میگذارد.
جلد اول تا چهارم از سری بستههاي مدیریت محيطزيست فائو جهت دفع سموم ،برای
کمک به کشورها ،در مدیریت خطر ذخائر سموم دفع آفات طراحی شده است .جلد ششم
براي ارائه روشهای عملی کمککننده در تدوین راهبردهای مدیریت زمینهای آلوده به
ســموم دفع آفات ،به کشورها طراحي شده است .از آنجا که کاهش خطر تا حد زیادی به
1- http:// www. fao.org/pesticide-registration-toolkit/en/
2- EMTK
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صحت تحقیقات منطقه و ارزیابی خطرات مرتبط بستگی دارد ،این سند در ارتباط
نزدیک با جلد پنجم بسته مدیریت محيطزيست برای سموم مورد استفاده قرار خواهد
گرفت که خروجی آن در طراحی برنامههای مدیریت زیستمحیطی اراضی آلوده به
سموم دفع آفات بسیار مهم است .از دیگر منابع آلودگی کشاورزی ميتوان به آلودگی
آرسنیک ناشی از عملیات متمرکز تغذیه حیوانات ،1باقیماندههای مالچ پالستیکي ،استفاده
از آبهای زیرزمینی آلوده برای آبیاری و موارد دیگر اشاره نمود .لیو و همکاران 2و
همچنین کانگ و همکاران 3مشاهداتي در رابطه با آلودگی خاک ناشی از طیور و دام
داشتند و هر دو گروه اين محققين میزان قابل توجهی از فلزات سنگین که ناشی از
عملیات دام و طیور بود را گزارش نمودند.

)1- Concentrated Animal Feeding Operations (CAFOs
2- Liu et al
3- Cang et al
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 -4-1آالیندههای اصلی خاک

همانطور که گفته شــد ،معموالً انتشار آاليندهها به محيطزيست دارای منشأ فرآیندهای
انســانی اســت .حتی اگر برخی از عناصر و ترکیبات به طور طبیعی در خاک وجود داشته
باشند ،مداخالت انسانی عامل اصلی آلودگی خاک است .در بخشهای بعد تنها در مورد
یک زیــر مجموعه کوچک از رایجتریــن آالیندههای تأثيرگذار بر مناطق کشــاورزی و
خصوصیاتی که باعث آلودگی این ترکیبات ميشوند بحث خواهد شد .آاليندهها بر اساس
خصوصیات شیمیایی تقسیمبندي ميشوند اما برخی از تقسيمبنديهای ارائه شده در اینجا با
هم همپوشانی دارند .سوارتجس 1طبقهبندی منظمي از آاليندهها را ارائه داد که ممکن است
در درک بهتر آنها مفید باشد (شکل )5

شکل  .5طبقهبندی سیستماتیک آالیندههای اصلی خاک .منبع :سوارتجس2011 ،

1- Swartjes
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 -1-4-1فلزات سنگین 1و شبه فلزات
اصطالح «فلزات سنگین» به گروهي از فلزات و شبه فلزات با جرم اتمی نسبتاً زیاد یعنی
بيش از  4/4گرم در سانتیمتر مکعب ،مانند سرب ،کادمیوم ،مس ،جیوه ،قلع و روی اشاره
دارد که میتواند باعث ایجاد سمیت شود .ساير نافلزات که اغلب همراه با فلزات سنگین در
نظر گرفته ميشوند ،شامل :آنتیموان ( )Sbو سلنیم ( )Seهستند .این عناصر به طور طبیعی در
غلظت کم در خاک مشــاهده ميشوند .بسیاری از آنها ریزمغذیهای حیاتی برای گیاهان،
حیوانات و انسانها هستند اما در غلظتهای بيشتر ممکن است باعث سمیت گیاهی شوند و
به سالمتی انسان نیز آسیب برسانند .ماهیت غیرقابل تجزیه زیستی این عناصر ،باعث ميشود
که به راحتی در بافتها و موجودات زنده تجمع يابند.
منابع اصلی فلزات ســنگین ناشی از فعالیتهای انسانی ،شــامل مناطق صنعتی ،پسماند
معدن ،دفع پســماندهای فلزی ،بنزین و رنگهای حاوي سرب ،کاربرد کودهای شیمیایی،
کودهای حیوانی ،لجن پســاب ،سموم دفع آفات ،آبیاری پساب ،پسماندهای احتراق زغال
سنگ ،نشت پتروشیمی و رسوب اتمسفري از منابع متنوع هستند.
فلزات ســنگین ماندگارترین و پیچیدهترین نوع آاليندهها از نظر روشــهای آلودگی
زدایــی در طبیعت هســتند .آنها نه تنها باعث کاهش کیفیت هــوا ،آب و محصوالت مواد
غذایی ميشوند ،بلکه سالمت و آسایش حیوانات و انسانها را نیز تهدید میکنند .فلزات در
بافتهای موجودات زنده تجمع مییابند چرا که برخالف بیشــتر ترکیبات آلی ،در معرض
تخريب متابولیک قرار نمیگیرند .از بین فلزات ســنگین ،روی ،نیکل ،کبالت و مس برای
گیاهان سمیتر هستند اما آرسنیک ،کادمیوم ،سرب ،کروم و جیوه برای حیوانات سمیترند.
آرسنیک،کادمیوم ،جیوه ،سرب و سلنیوم ،مهمترین عناصری هستند که باید از نظر آلودگی
زنجیره مواد غذایی مورد توجه قرار گیرند .منابع اصلی آرسنیک در خاک ترکیبات زراعی
شیمیایی و فعالیتهای استخراج معدن و ذوب فلزات هستند اما ميتوان آنها را در کودهای
حاصل از خوراک دام با مواد افزودنی غنی از آرســنیک نیز مشــاهده نمود .برخی از مواد
2

1- Heavy Metals
2- Heavy metals and metalloids
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مادری غنی از آرســنیک هســتند و بنابراین هواديدگی آنها نیز می تواند منبع غلظت باالی
آرسنیک باشد.
وجود فلزات واسطه ناشی از سموم دفع آفات آلی و غیر آلی (دارای مس) ،بیانگر یک
نگرانی مهم زیســتمحیطی و سمشناسی هســتند .مس به راحتی توسط ماده آلی خاک 1و
(هیدرو) اکســیدهای آهن و منگنز غير متحرک شــده و در غلظتهــای زياد در الیههای
فوقانی خاک باقی میماند .با این حال ،مس مشتق شده از قارچکشها در مقادیر زیادی به
صورت بالقوه در دسترس در خاک یافت ميشود.

 -2-4-1نیتروژن و فسفر
نیتروژن ( )Nیکی از اجزای اساســی تمامي ســاختارهای زنــده مانند پروتئینهاDNA ،
 ،RNAهورمونها ،آنزیمها و ویتامینها اســت .اين عنصر در هر دو شکل آلی و غیرآلی و
در بسیاری از حالتهای مختلف اکسیداســیونی یافت ميشود .شکلهاي در دسترس اين
عنصر ،بســته به موجودات خاص متفاوت هستند .شــکلهاي غیرفعال مانند نیتروژن گازی
( )N2از طریق فعالیت میکروبی قابل جذب می باشد .گیاهان به شکلهای شیمیایی نيتروژن
که به راحتی در دسترس قرار میگیرند ،مانند آمونیوم ( )NH4+و نیترات ( )NO3-نیاز دارند،
در حالی که حیوانات به ترکیبات پیچیدهتری از نیتروژن مانند اســیدهای آمینه و اسیدهای
نوکلئیک نیاز دارند.
فســفر ( )Pیکی از مواد مغ ّذی اصلی برای تمامي موجودات زنده اســت .فسفر بخشی
از مولکولهای زيســتي مانند  DNAو  RNAرا تشــکیل میدهد و از آن برای انتقال انرژی
سلولی از طریق آدنوزین تری فسفات 2استفاده ميشود .با هدف تغذیه جمعیت رو به رشد
و تأمین نیازهای تغذیهای بســیاری از خاکهای ضعیف در سراسر جهان ،در قرن بیستم به
افزودن نیتروژن ،فســفر و پتاســیم به خاک از طریق کودهای مصنوعی ،بهای بسیاری داده
شده است.
نیاز به کود در ســطح جهان افزایش یافته اســت (شــکل  )6و اين نياز با رشد اقتصادی
1- Soil Organic Matter
2- ATP
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جهانی پشتیبانی ميشــود و منجر به استفاده بیش از حد کودها و به دنبال آن گسترش ایده
«هر چه بیشــتر ،بهتر» ميشود .طبق گزارش فائو ،پیشبینی شده بودکه مصرف جهانی کود
تا سال  2018به  200میلیون تن برسد و بیش از  50درصد از مصرف جهانی کود در چین،
ایــاالت متحــده آمریکا و هند متمرکز باشــد (فائو 2015 ،الف) با این حــال ،بین افزایش
مقدار کودهای داده شده به خاکهای کشاورزی و افزایش تولید محصوالت کشاورزی،
ارتبــاط خطی وجود ندارد؛ در مقابل ،این افزایش ممکن اســت منجــر به کاهش راندمان
اســتفاده از مواد مغذی و به نوبه خود عملکرد محصول شــود و ممکن است مشکالت حاد
زیستمحیطی را نيز ایجاد کند.

شکل  .6مصرف جهانی کودهای مصنوعی .منبع :فائو 2015 ،الف
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نیتروژن و فســفر هنگامــي تبدیل به آالینده ميشــوند که بیش از حــد در خاکهاي
کشــاورزی در قالب کود و یا در مناطقی که دامداری به طور گســترده رونق دارد ،به کار
برده شوند .این مواد مغذی قادر هستند به آبهای زیرزمینی آبشويي شوند و یا توسط روان
آب به پهنههای آب ســطحی انتقال يابند .این امر باعث خود هوپروری و یا منجر به غلظت
زياد نیترات و مشــکالت مرتبط با سالمت محيطزيست و انسان ميشود .بسیاری از فلزات
ســنگین نیز در کودهای حاوی فسفات و نیترات مشاهده ميشوند که از جمله آنها ميتوان
به آرسنیک ،کادمیوم ،کروم ،جیوه ،سرب و روی اشاره کرد.
با وجود اینکه مواد مغذی برای تولید محصول ضروری هستند ،استفاده بیش از حد آنها
میتواند اثرات منفی بر تولید محصول داشته باشد .نیتروژن تولید کلروفیل را افزایش داده،
انرژی الزم برای رشد گل و کشیدگی ریشه را مجددا ً به سمت تکثیر شاخ و برگ هدایت
ميکند و باعث ایجاد اختالل در گیاهان شــده و آنها را در برابر حمالت پاتوژنها آســیب
پذیرتــر میکند .همچنین میتوانــد بر تعادل مواد مغذی محصول تأثيــر بگذارد .آلودگی
نیتروژن بــر تجزیه ماده آلی خاک تأثيــر میگذارد چراکه ترکیــب و فعالیتهای جامعه
میکروبی و همچنین اسیدیته و شوری خاک را تحت تأثير قرار میدهد.

 -3-4-1آفتکشها
از ســموم دفع آفات برای کاهش تلفات محصول ناشــی از آفات ،حشرات ،علفهای
هرز و عوامل بیماریزا اســتفاده ميشــود ،بنابراین تضمینکننده تأمین مواد غذایی جهانی
هستند .سموم دفع آفات شامل حشــرهکشها ،قارچکشها ،علفکشها ،جوندهکشها،
حلزونکشهــا ،نماتدها و تنظی مکنندههای رشــد گیاه هســتند و به این مــوارد نيز محدود
نميشــوند .تخمین زده ميشود که بدون استفاده از ســموم دفع آفات ،تلفات محصول از
 32درصد برای غالت تا  78درصد در تولید میوه ،باشد .سموم دفع آفات نه تنها در اراضی
کشاورزی استفاده ميشوند بلکه اهمیت زیادی در حفاظت از سالمت انسان دارند .به عنوان
مثال برای کنترل آفات مولّد بیماریهای مسري به کار میروند .برای حفظ زیرساختها از
آسیب حشرات و علفهای هرز ،مانند جلوگیری از حمله موریانهها به ساختمانهای چوبی
یا برای تمیز کردن مســیرهای کنار جادهها و راهآهن به منظور جلوگیری از حوادث ،نيز از

فصل اول :آلودگی خاک چیست؟53 /

آفتکشها استفاده ميشود .استفاده از آفتکشها در جهان توزيعی ناهمگن دارد و این
به دلیل هزینهها ،مختلف بودن نوع آفات ،تغییرات آب و هوا و تفاوت منطقه جغرافیایی
است .بر اساس آمار فائو که یک بانک اطالعاتی سازماندهي شده برای دادههای آماری
واقعی است ،برخی از کشورهای داراي درآمد کم و یا متوسط در دهه گذشته میزان
مصرف سموم دفع آفات خود را افزایش دادهاند ( .)2016 ،FAOSTATبه عنوان مثال،
در کشور بنگالدش استفاده از سموم دفع آفات چهار برابر شده است؛ در حالی که در
کشورهای رواندا و اتیوپی این میزان بیش از شش برابر شده و در سودان به ده برابر
افزایش یافته است (شکل  .)7اين مشکل هنگام استفاده نادرست از سموم دفع آفات ایجاد
ميشود به طور مثال هنگامی که از آنها در مقادیر بيشتر از حد مورد نیاز استفاده شود
و یا سمپاشی توسط تجهیزات نامناسب یا واسنجی نشده انجام شود یا سم پاشی توسط
هواپیماها در مناطق وسیع انجام شود و گسترش یابد و ساکنان و موجودات غیر هدف را
تحت تأثير قرار دهد .در این حالت نيز هنگام استفاده نادرست از سموم دفع آفات مشکل
ایجاد ميشود.
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شکل  .7استفاده از سموم دفع آفات در هر هکتار از اراضی قابل کشت بر حسب کیلوگرم در هکتار ،در بازه زماني
 2007تا  .2012منبع :فائو2015 c ،
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ســموم دفع آفات میتوانند مولکولهای مصنوعی آلی یا معدنی باشــند .آنها بر اساس
ســاختارهای شــیمیایی ،نحوه عملکرد ،نحوه ورود به بدن و موجــودات هدف طبقهبندی
ميشــوند .اثرات سمشناسی آنها نسبت به آفات به ترکیب شیمیایی آنها بستگی دارد که به
نوبه خود روی برهم کنش آنها با اجزای خاک تأثير میگذارد .سموم دفع آفات را با توجه
به ساختار شیمیایی ،ميتوان به دوازده گروه مجزا تقسیم نمود که سموم اصلی در هر گروه
در ادامه ذکر شده است:
.1ترکیبات ارگانوکلرین :ددت ،متوکسی کلر ،کلردین ،دیکوفول ،بی اچ سی/اچ سی
اچ ،آلدرین ،اندوسولفان ،هپتاکلر.
.2ترکیباتارگانوفســفره:پاراتیون،ماالتیون،مونوکروتوفوس،کلرپیریفوس،کوینالفو،
پیروات ،دیازنون ،فنیتروتیون ،اسفات ،دیمتوئات ،فنتیون ،ایزوفنفوس ،فسفامیدون،
تمفوس ،تریازوفوس.
.3کرباماتها:آلدیــکارب ،اگزامیل ،کارباریل ،کربوفوران ،کاربوســولفان ،متیومیل،
متیوكارب ،پروپوكسور ،پیریمیكار.
.4پیریدروئیدها:آلترین ،دلتامترین ،رسمترین ،سیپرمترین ،پرمترین ،فننوالت ،پیرتروم.
.5نئونیوتینوئیدها :استامیپرد ،ایمیداکلوپرید ،نیتین پیرام ،تیامتوکسام.
.6ترکیبات ارگانوتین :تری فنیلتین استات ،تری ونیلتین کلرید ،هیدروکسید تری
سیکلوهگزین ،آزوسیکلوتین.
.7ترکیبات جيوهدار ارگانيک :اتیل جیوه کلرید ،فنیل جیوه برمید.
.8قارچ کشهای دیتیوکاربامات :زینب ،مانب ،مانکوزب ،زیرام.
.9ترکیبات بنزیمییدول :بنومیل ،کاربندازیم ،تیوفانات متیل.
 .10ترکیبات کلروفنوکسی :تو فور دي ،تي سي دي دي ،دي سي پي اي ،تو فور فايو
 .11دی پریلیوم ها :پاراکوات ،دیکووات.
 .12متفرقه :دی ان او سی ،بروموکسیل ،سیمازین ،تریازامیت.
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برخی از ســموم دفع آفات ذکر شــده در باال نیز آالیندههای آلی پایدار 1هستند که در
ادامه بیشــتر مورد بحث و بررســي قرار میگیرند .برخی از سموم دفع آفات نیز با آلودگی
خاک توسط فلزات سنگین همراه هســتند .گزارش اخیر گروه فنی بین دولتی خاک ،2در
مورد تأثير محصوالت محافظت از گیاهان در توابع خاک و وظايف اکوسیســتم نمايانگر
تأثيــر شــدید قارچکشهای بر پايه مس بر کرمهــای خاکی و زیتــوده میکروبی بود .این
قارچکشها به طور گســترده در تاکســتانهای ارگانیک برای مهــار بیماریهای قارچی
انگور استفاده ميشــوند .پایداری ،رفتار و تحرک سموم دفع آفات نیز بسیار متنوع بوده و
سازوکارهاي دخیل در تخریب و نگهداری آنها در خاک شامل جذب -واجذب ،تصعید،
تخریب شیمیایی و زيستي ،جذب توسط گیاهان و شستشو است (شکل .)8

شکل  .8رفتار سموم دفع آفات در محیطزيست .منبع :سینگ 2012 ،
)1- Persistent Organic Pollutants (POPs
)2- Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS
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 -4-4-1هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهاي
هیدروکربنهــای آروماتیک چندحلقــهای گروهی از آالیندههای آلــی پایدار و نیمه
فرار هســتند .این هیدروکربنها ،نشــان دهنده گروه گســتردهاي از مولکولهای مختلف
ّ
فیزیکوشــیمیایی ساخته شــده از دو یا چند حلقه بنزن غیر قابل تعویض هستند که هنگامي
کــه یک جفــت اتم کربن بین آنها مشــترک باشــد با هــم ترکيب ميشــوند .رايجترین
هیدروکربنهای آروماتی 
ک چندحلقهای ،آنتراســن ،فلورانتــن ،نفتالین ،پیرن ،فنانترون و
بنزوپیرن هستند .حاللیت بسیار کم این هیدروکربنها در آب و آهسته بودن سرعت انتقال
جرم از فاز جامد آنها ممکن است در دسترس بودن آنها برای ريزجانداران را محدود کند
و این موضوع سبب ممانعت از تجزیه طبیعی اين مواد توسط فرآیندهای میکروبی ميشود.
هیدروکربنهــای آروماتیک چندحلقهای به دلیل ماندگاري و آبگریز بودن آنها در خاک
تجمع مييابند و تمایل به ماندگاری طوالنی مدت در خاک دارند .به همین دلیل ،اکثر این
هیدروکربنها اجزای آالیندههای آلی پایدار هستند و به طور گسترده در هوا ،آب ،خاک
و رسوبات ديده ميشوند .هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای با وزن مولکولی کم و
فرار هستند و عمدتاً در اتمسفر یافت ميشوند ،در حالی که آن دسته
دارای دو یا سه حلقهّ ،
از اين مواد که وز ن مولکولی متوسط و زیاد دارند ،بسته به دما ،بین اتمسفر و ذرات تقسیم
ميشوند.
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شکل  .9منابع انتشار جهانی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای .منبع :کوپاسامي و همکاران2017 ،

از عواملــي که منجر به ورود غلظت زيادي از هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای
به خاک کشاورزی ميشوند ميتوان به احتراق ناقص زغال سنگ و گاز ،روغن و پسماند؛
تجزیــه در اثــر مواد آلی توســط صنایع ،کشــاورزی و ترافیک؛ فرآیندهــای هواديدگي
سنگساز از مواد آلی طبیعی؛ آبیاری طوالنیمدت با پساب؛ استفاده مجدد از لجن پساب؛
و استفاده از کود در تولید محصوالت کشاورزی اشاره نمود .به عنوان مثال ،در جنگلهای
آلمان غربی ،مناطق اســتخراج زغال ســنگ قهوهای ،به عنوان منبع اصلی هیدروکربنهای
آروماتیــک چندحلقهای با وزن مولکولی کم شــناخته ميشــوند .در حالــی که خلیلی و
همکاران هیدروکربنهای آروماتیک دو و ســه حلقهای را به عنوان محصوالت اصلی که
از منابع انتشــار چندگانه از جمله اجاقهای ُکک سوز ،موتورهای دیزلی و بنزین و احتراق
چوب ناشی شدهاند ،شناســایی کردهاند .منابع اصلی شناسایی شده انتشار هیدروکربنهای
آروماتیک چندحلقهای در مناطق شــهری حمل و نقل و احتراق سوختهای فسیلی هستند.
هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای به دلیل ســمیّت زیاد ،جهشزایی ،سرطانزایی و
حضور گسترده در محیط مورد توجه قرار گرفتهاند .اگرچه هیدروکربنهای آروماتیک چند
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حلقهای بســياري وجود دارند ،دانشمندان روی  16ترکیب به عنوان مواد سرطانزا متمرکز
شــدهاند .با این حال به تازگی بســیاری از ذینفعان مختلف از اجرای مقررات گستردهتری
پشتیبانی میکنند که نه تنها شامل هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای سمی ميشود،
بلکه ترکیبات معطر غيرحلقهاي و مشتقات آلکیل را نیز در برميگيرد .ویلک 1با مطالعهاي
در رابطــه با تجزیه و تحلیل الگوی توزیع جهانی هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای
در خاک ،دریافت که کشــورهای آلمان و چک نســبت به ســایر نقاط جهان مانند چین،
فدراسیون روسیه ،تایلند ،ایاالت متحده آمریکا ،برزیل و غنا داراي آلودگي هیدروکربنهای
آروماتیک چندحلقه ای بیشتری هستند .در مطالعات اخیر لوگاناتان و الم 2غلظت بيشتري از
هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای در خاک هند نسبت به آفریقا ،جمهوری اسالمی
ایران ،برزیل ،فدراسیون روسیه ،کانادا و استرالیا مشاهده کردهاند .بنابراین هیدروکربنهای
آروماتیک چندحلقهای آلودگیهای فراگیر در خاکها هستند اما غلظت آنها بسته به فاصله
از منبع آالینده ،خصوصیات خاک و شرایط آب و هوایی تغيير ميکند.
هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای که وارد خاک ميشوند ،ممکن است توسط
تعدادی از فرآیندهای فیزیکوشیمیایی و زيستي ،مانند تصعید شدن و یا اکسیداسیون نوری به
اتمسفر ،جذب برگشتناپذیر توسط مواد آلی خاک ،شستشو به آبهای زیرزمینی ،از بین
رفتن غیرزيســتي(تأثير نوسانات دمایی روزانه فصلی) و جذب گیاهان یا تجزيه میکروبها
تخریب یــا کاهش یابند .وجود هیدروکربنهای آروماتیــک چندحلقهای در مواد غذایی
فرآوری نشــده بسیار کم است و توســط حاللیت نسبی آنها در آب و حاللهای آلی اداره
ميشــود .هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای در بافتهای چربی گیاهان و حیوانات
تجمع مييابند اما تمایلي به تجمع در بافتهای گیاهی دارای آب زیاد ندارند .به طور کلی،
انتقال محدود آنها از خاک به سبزیجات ریشهای اتفاق میافتد.
.

1- Wilcke
2- Loganathan and Lam
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 -5-4-1آالیندههای آلی مقاوم
آالیندههــای آلی مقاوم ،موادی شــیمیایی هســتند کــه در محيطزيســت مقاومند ،از
طریق زنجیره غذایی به طور زیســتی تجمع مییابند و اثرات نامطلوبی بر ســامت انسان و
محيطزيســت میگذارند .تعداد بسيار زيادي آالینده آلی مقاوم وجود دارد و منشأ آنها نيز
بیشمار است زیرا در کشاورزی ،کنترل بیماری ،تولید و بسیاری از فرآیندهای صنعتی مورد
استفاده قرار میگیرند.
آالیندههای آلی مقاوم ،آروماتیکهای کلر و برمي شده مانند بیفنیلهای پلیکلرينه 1که
در انواع کاربردهای صنعتی ،مانند مب ّدلهای برقی و خازنهای بزرگ ،مایعات هیدرولیک و
تبادل گرما و مواد افزودنی که برای رنگها و روان کنندهها مفید هستند و سموم ارگانوکلر
ماننــد  D. D. T.و متابولیتهای آن که هنوز هم برای کنترل پشــههاي انتقال دهنده ماالریا
در بعضی از نقاط جهان مورد اســتفاده قرار میگیرند را شامل ميشوند .سایر مواد شیمیایی
ناخواسته تولید شده مانند دیوکسینها (دی برنزو پی -دیوکسینها پلی کلرینه و فرانها) که
ناشی از برخی فرآیندهای صنعتی و سوزاندن پسماندهای شهری و پزشکی و خانگی هستند
نیز در این دســته قرار میگیرند .آالیندههای آلی پايدار عمدتاً ترکیبات آبگريز و چربي
دوســت هســتند ،از این رو تمایل زیادی به حضور در مواد آلی و غشــاهای لیپیدی سلولها
دارند و به همين علت میتوانند در بافتهای چربی باقی بمانند .کنوانســیون استکهلم یک
پیمان جهانی برای محافظت از انسان و محيطزيست در برابر آلودگی این آالیند ه است که
تاکنون بیش از  20نوع آالینده آلی پایدار را مشــخص کرده است .آالیندههای آلی پایدار
بــا تجمع در چربی بدن موجودات زنــده و تغليظ آنها در هنگام انتقــال از یک موجود به
دیگری در فرآیندی معروف به عنوان «بزرگنمایی زیستی» 2وارد زنجیره غذایی ميشوند.
همچنین این آالیندهها دارای تحرک باالیی هســتند .آنها میتوانند به راحتی در فاز گازی
خود به آب نفوذ کنند و در هوای گرم ،از خاکها به اتمسفر تصعید شوند .با خنک شدن
دما این موضوع میتواند به ترســیب آنها در فاصله چند مایلی از نقطه انتشــار منجر شــود.
)1- Polychhorinated biphenyls (PCBs
2- Biomagnification
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نمونههایی از آلودگی آالیندههای آلی مقاوم از طریق تحرک شــامل کشــف مقادیر قابل
توجهی از آالیندههای آلی مقاوم در مناطقی از قطب شمال است .به عنوان یک قاعده کلی
اين آاليندهها هرچه دارای مولکول کلر بیشتری باشند،کمتر در آب محلول هستند و بیشتر
قابلیت تصعید دارند .بیفنیلهای پلیکلرينه توسط گیاهان به صورت ضعیفی جذب ميشوند
اما در معرض تجمع زیستی در بافت چربی و شیردان حیوانات قرار ميگيرند.
از زمان انتشار کتاب «بهار خاموش ،»1بسیاری از مطالعات بر تأثير آالیندههای آلی مقاوم
روي موجودات زنده و محيطزيســت متمرکز شدهاند .با این وجود هنوز کمبود اطالعات
در مورد حضور آالیندههای آلی پایدار در خاک ،در کشــورهای در حال توســعه وجود
دارد .با توجه به مدیریت نامناســب پسماندهای شــهری در اين کشورها و استفاده گسترده
از چنین مواد شــیمیایی در گذشته ،ميتوان انتظار داشــت كه آلودگی توسط آالیندههای
آلی مقاوم در مناطق دفع پســماند كشورهای آسیایی قابل توجه باشد .در اواخر دهه ،1970
اکثــر دولتها تولید بیفنیلهای پلیکلرينه را ممنوع اعالم کرده بودند اما همچنان آلودگی
محیطی گسترده در نتیجه ریزش و نشت تصادفی به دلیل حمل و نقل نامناسب ،ذخیرهسازی
و دفع آنها ادامه دارد (شــکل  .)10با وجود اينکه استفاده و تولید این مواد از زمان تصویب
کنوانسیون استکهلم به میزان قابل توجهی کاهش یافته ،اما آالیندههای آلی مقاوم همچنان
در محيطزيســت پابرجا هستند و بر امنیت غذایی ،بهداشت نسلهاي دیگر و محيطزيست
تأثيــر میگذارند .توافق جهانی و افزایش تالشهــا و همکاریها برای حذف آالیندههای
آلی مقاوم از خاک برای جلوگیری از آلودگی آینده محصوالت زراعی و حیوانات امري
ضروری است.

1- Silent Spring
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شکل ( .10الف) میزان تولید  /استفاده از آالیندههای آلی مقاوم در آمریکای شمالی و اروپا و (ب) مقاومت آالیندههای آلی
مقاوم در خاک .منبع :جونز و ِدووگت1999 ،

خاکها مخزن اصلی محيطزيســت برای آالیندههای آلی مقاوم هستند .استفاده از این
آالیندهه ا باعث ایجاد پیوندهايی پایدار با مواد آلی خاک میشــود که ســبب ميشود آنها
به شــکل غیر قابل اســتخراج باقی بمانند .با اين وجود تغییر در محیط خاک میتواند ميزا ن
بخشبندی آالیندههای آلی مقاوم را در خاک تغییر دهد و باعث شــود آنها به آسانی قابل
اســتخراج شوند .به عنوان مثال ،به ازاي افزايش هر درجه ســانتیگراد دمای هوا ،افزایش 8
درصدی تصعید این آالیندهها از خاک رخ ميدهد .ســردی هوا رسوب آالیندههای آلی
مقاوم را تسریع میبخشد و خاکهاي جنگلی به دلیل داشتن مقدار زیاد کربن آلی ،مدت
زمان طوالنــی آنها را در خود تجمع دهند .توزیع اين ترکيبــات در عرضهاي جغرافیایی
مختلف به عنوان یک نتیجه از شــیب دما برای پاســخ به «اثر تقطیر جهانی» 1توصیف شده
است (شکل .)11

1- Global distillation effect
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شکل  .11فرآیندهای مهاجرت آالیندههای آلی مقاوم .منبع :وانیا و مککی.1996 ،

مواد آلکیلی پر و پلی فلوئوره 1گروهي از مواد شــیمیایی مصنوعي اســت که اخيرا ً به
دلیــل فراوانی آنها در محیط مورد توجه قــرار گرفتهاند .وجود آنها در خاک ،آب و خون
انســان در سراســر جهان تأیید شده اســت .مواد آلکیلی پر و پلی فلوئوره در طی چند دهه
گذشته در عملیات آموزش نظامی (در کفهای آتشنشانی و آبکاری فلز) و در مصارف
تجاری (مانند تولید گورتکس و تفلون تيام) به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.
ترکیبات شیمیایی متنوعي در این گروه قرار دارندکه در برابر تجزيه بسیار مقاوم هستند و در
زنجیره غذایی به طور زیســتی تجمع مییابند و منجر به پدیده بزرگنمایی زیستی ميشوند.
مواد آلکیل پر و پلی فلوئوره در ســال  2009به دلیل اثرات بالقوه مضر بر ســامتی انسان و
پايداري زیاد آنها در موجودات ،به کنوانسیون استکهلم که در مورد آالیندههای آلی پایدار
بود وارد شــد که تخمین زده ميشود اين مواد  100روز در بدن موشهای آزمایشگاهی و
بیش از  5سال در بدن انسان باقی میمانند.
)1- Per- and Polyfluorinated alkyl substances (PFAS
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 -6-4-1مواد پرتوزا
مــواد پرتــوزا هم به عنوان یک مــاده طبیعی موجود در محیط و هم بــه عنوان یکی از
مواد دارای منشــأ انسانی موجود در محیط مطرحاند .انتشار تابش پرتوهای یونیزه در هنگام
فروپاشــی اتمهای فعال ،با توجه به نیمه عمر طوالنی آنها ،مسیر اصلی آلودگی مواد پرتوزا
است (جدول .)2
1

جدول  .2مشخصات مواد پرتوزای اصلی که در خاک وجود دارند .منبع :زو و شاو2000 ،

 90 Sr ،232 Th ،238 U ،40 Kو  137 Csاز رایجترین مواد پرتوزای طبیعی و انسانی هستند که
در خاک یافت ميشوند .منابع انساني آلودگي هستهاي شامل بارش ذرات پرتوزاي جهاني
حاصل از آزمايش تسليحات هســتهاي در طول دهههاي مياني قرن گذشته ،بهرهبرداري از
تأسيسات هستهاي و صنعت غيرهستهاي مانند نيروگاههاي سوخت زغال سنگ ،دفع پسماند
و پسماندهای هستهاي و استخراج سنگهاي پرتوزا ،کودهاي معدنی و سوانح هستهای که
اتفاق افتاده اســت از جمله در جزیره تریمایل در ایاالت متحده آمریکا ()1979؛ چرنوبیل
در جمهوری سوسیالیستی شوروی -اوکراین ()1986؛ گوینیا در برزیل ()1987؛ توکیمورا
( )1999و فوکوشیما ( )2011در ژاپن ميشوند.

1- Radionuclides
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مواد پرتوزا در خاک توسط گیاهان جذب ميشوند و از این طریق برای توزیع مجدد
بیشتر در زنجیره غذایی در دسترس قرار میگیرند .به عنوان مثال ،پس از حادثه فوکوشیما،
برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی ،نظارت دقیق روی محصوالت کشــاورزی انجام شــده
است .این نظارت نه تنها زوال سریع در محتوای مواد پرتوزا در محصوالت گیاهی را کشف
کرد بلکه نشان داد که مواد پرتوزا براي مدت زمان طوالنی پس از آلودگی اولیه در خاک
به طور زیســتی قابل دســترس باقی ميمانند .اگرچه پس از یک حادثه مهم پرتوزا ،حذف
خاک سطحی بسیار توصیه ميشود ،اما ممکن است برای مناطق بزرگ اين امر امکان پذیر
نباشــد ،چراکه سبب ایجاد مقدار زیادی پسماند رادیواکتیو ميشود .به همین دلیل ،اراضی
کشاورزی اغلب سالها متروکه میمانند .اقدامات متقابل كشاورزي براي كاهش انتقال مواد
پرتوزا در زنجيره غذايي و تسهيل بازگشت خاکهاي آسيبديده برای كاربرد كشاورزي
آنها بايد اعمال شود .انتقال مواد پرتوزا به محصوالت غذایی با منشأ حیواني نیز مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته است اما ساز وکارهاي درگیر هنوز کامال واضح و روشن نیستند.

 -7-4-1آالیندههای نوظهور
آالیندههای نوظهور به تعداد زیادی از مواد شــیمیایی مصنوعی یا طبیعی که به تازگی
در محیطزيست ظاهر شده و معموالً تحت نظارت قرار نمیگیرند ،اشاره دارد .آنها توانایی
ورود به محيطزيســت و ایجاد عوارض جانبی منفی زیســتمحیطی و یا ســامتی شناخته
ی درآیند چراکه
شده یا ناشناخته را دارند .آالیندههای نوظهور ممکن است به عنوان نگران 
واقعیتها یا اطالعات جدید نشان دادند که آنها خطری برای محيطزيست و سالمتی انسان
هســتند .آالیندههای نوظهور شامل مواد شــیمیایی مانند مواد دارویی ،مختلکنندگان غدد
درونریز ،هورمونها و سموم و آالیندههای زيستي مانند ریزآاليندههای موجود در خاک
مانند باکتریها و ویروسها هستند.
از ســال  ،1970تولید مواد شیمیایی در سطح جهانی رشد سریعی را تجربه کرده است.
ســال  2016در اتحادیه اروپا ،صنایع شــیمیایی  319میلیون ت ُن مواد شــیمیایی خطرناک و
غیرخطرناک تولید کردند .از این مقدار  117میلیون تن برای محيطزيست خطرناک قلمداد
1

)1- Emerging Pollutants (EP
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شــده بودند .پیشبینی ميشود تولید جهانی تا سال  2030حدود  3/4درصد ساالنه افزایش
یابد و کشورهايی که در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی عضو نيستند در آینده مشارکت
بسیار بیشتری در این تولید خواهند داشت (شکل  .)12طی ده سال گذشته تولید و استفاده از
مواد شیمیایی خطرناک کاهش یافته است .با این حال ،تردیدهایی که هنوز باقی مانده و نبود
اطالعات بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،باعث ميشود که نتوان نتیجهگیری نمود که
خطرات برای محيطزيست و سالمت انسان با موفقیت کاهش یافته است.
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شکل  .12تولید مواد شیمیایی پیشبینی شده توسط منطقه برای دوره  .2030-2005منبع :سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی.2008 ،

بــه عنوان مثال خواصی مانند رفتار جذب مواد دارویی میتواند در انواع مختلف خاک
متفاوت باشــد زیرا وجود آنها در هر دو شکل یونیزه و غیریونیزه بر تعامل آنها با ترکیبات
مختلــف خاک تأثير میگــذارد .فراوانی تعداد زیاد آالینده های نوظهور بالقوه ســمی در
محيطزيســت ،نیاز به درک بهتر وقایع ،سرنوشت و تأثيرات زیستمحیطی آنها را تقویت
میکند .از آ ن جايي که منابع آالیندههای نوظهور موجود ،گوناگون و فراوان هستند ،ماهیت،
خصوصيات فیزیکی و شــیمیایی آنها نیز گوناگون است .این موارد شامل تصعید ،قطبیت،
خاصیت جذب ،پایداری و تعامل آنها با محيطزيســت است .گروههای اصلی آالیندههای
آلی نو ظهور مؤثر بر خاکهای کشاورزی در زیر توضیح داده شده است.
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محصوالت دارویی و مراقبت شخصی نوعی از آالیندههای شیمیایی نوظهور هستند که
برای دهها ســال مورد استفاده گسترده قرارگرفتهاند .بیش از  4000نوع محصول دارویی و
شــیمیایی از جمله داروهای مخدر ،داروهای تشخیصی ،مواد آرایشی ،عطرها ،مکملهای
غذایی و مواد افزودنی مورد استفاده در بسیاری از وسایل نظافت خانگی وجود دارد .بسیاری
از محصوالت دارویی و مراقبت شخصی ،ترکیبات زيستي فعال هستند که برای واکنش با
فرآیندهای هورمونی یا بافتهای زنده طراحی شــدهاند .به همین دلیل شناخت سرنوشت،
اثرات و خطرات احتمالی آنها هنگام رهاسازی در محيطزيست حائز اهمیت است.
از اواخــر دهه  1990تا کنون ،تشــخیص محصــوالت دارویی و مراقبت شــخصی در
ماتریسهای محيطزيست به طور فزایندهای در سراسر جهان گزارش شده است .محصوالت
دارویی و مراقبت شــخصی وارد جریان پساب شهری ميشوند اما با استفاده از فناوریهای
تصفیه مرســوم از بین نمیروند و در نهایت در لجن پساب تجمع مييابند .جامدات زیستی
شــهری به عنوان منبع انتشار براي بسیاری از محصوالت دارویی و مراقبت شخصی شناخته
شــدهاند و کاربرد آنها به عنوان کود ممکن اســت این ترکیبات را وارد محيطزيست کند
و باعث آســیب به ريزجانداران مفید و تأثير بــر چرخه مواد مغذی گردد .حتی در صورت
پایداری مواد دارويي و مراقبت شخصي در خاک ،اطالعات محدودی در مورد غلظت آنها
در خاکهای اصالح شــده با جامدات زیستی در دســترس است .یکی دیگر از مشکالت
مرتبط با محصوالت دارویی و مراقبت شــخصی ،وجود داروهای ضد میکروب و پتانسیل
آنها برای تقویت مقاومت باکتریها در محیطزيست است.
اثــرات احتمالی قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض مواد دارویی و مراقبت شــخصی
نسبتاً ناشــناخته است اما در نهایت ممکن است منجر به ســمیّت مزمن خاک و موجودات
آبزی شــود .وجود مواد دارویی و مراقبت شخصی با رشد باکتریهای مقاوم در برابر آنتی
بیوتیکها ،تغییر جنســیت ماهیهای نر و ســمیت ژني در موجودات آبزی مرتبط اســت.
مطالعات میدانی عمدتاً برای انجام یک ارزیابی خطر قابل اعتماد در رابطه با مواد دارویی و
مراقبت شخصی و باکتریهای و ژنهای مقاوم الزم است .مجمع عمومی سازمان ملل متحد
به این انگاره رسیده است که نیاز به شناسايي مقاومت ضد میکروبی و کاهش باقيماندههای
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ضد میکروبی در خاک الزم است.
وجود باقیماندههای آنتیبیوتیکی و پیامدهای آنها در محيطزيست از نگرانیهاي نوظهور
است .آنتیبیوتیکها ،قارچکشها و داروهای دیگر ،بصورت روزانه توسط انسان مصرف
شــده و به طور گســتردهای به منظور تقویت رشد و کاهش یا پیشگیری بیماریها به
دا م داده ميشــوند .به خوبی مشخص است که مواد دارویی پس از تجویز و مصرف،
جذب شــده و تحت فرایندهای متابولیکی (به عنوان مثال هیدروکسیالسیون ،1شکست 2یا
گلوکوروناســیون )3به متابولیتهایی تبدیل شــوند که حتی ممکن است مضرتر از ترکیبات
اصلی باشد یا به ترکیبات فعال اصلی تبدیل شود .بخش عمدهای از داروها جذب یا متابولیزه
نميشــوند و توسط مدفوع یا ادرار دفع ميشــوند .بنابراین ،داروها به طور مداوم در پساب
شــهری و یا بصورت فضوالت دامی رها ميشوند .هنگامی که کود دامي و لجن پساب در
زمینهای کشاورزی به عنوان کود استفاده ميشوند یا هنگامي که پساب تصفیه شده برای
آبیاری در کشاورزی استفاده ميشود ،محصوالت زراعی در معرض آنتیبیوتیکیهایی قرار
ميگيرند که ممکن است از چند تا چند صد روز در خاک باقی بمانند .اين موضوع اثبات
شــده که برخی آنتیبیوتیکها ،به ویژه تتراسایکلینها ،آموکسیسیلین و فلوروکینولونها
میتوانند توســط گیاهان زراعی جذب شــوند ،در حالی که ســایر مواد دارویی و مراقبت
شخصی مانند میکونازول (قارچکش) و فلوکستین (ضد افسردگی) ،علیرغم پایدار بودن در
محصوالت کشاورزی ،در خاک پایدار نیستند.
پالستیکســازها افزودنیهایی مانند بیســفنول  4 Aیا فتاالت هســتند که برای افزایش
انعطافپذیری یا پالستيکيشــدن مورد اســتفاده قــرار میگیرند و به طــور ويژه به عنوان
مختلکنندههاي غدد درونریز شــناخته ميشوند.در حال حاضر پالستیکسازها یا ممنوع
شده اند و یا تحت نظارت سخت گیرانهای قرار گرفتهاند .استرهای فتاالت 5به طور گستردهاي
به عنوان پالستیکســاز اســتفاده ميشــوند و در بســیاری از محصوالت مانند روغنهای
Hydroxylation
Cleavage
Glucuronation
)Bisphenol A (BPA
)Phthalate esters (PAEs

12345-
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روانکننده ،قطعات خودرو ،رنگها ،چسبها ،مواد دفع کننده حشرات ،فیلمهای عکاسی،
عطرها و بســتهبندی مواد غذایی وجود دارند .استرهای فتاالت و بیسفنول  Aکه در بسیاری
ي کشاورزی شــهری یا حومه شهری وجود دارند ناشی از کاربرد لجن پساب،
از خاکها 
اســتفاده از فیلمهای پالستیکی ،استفاده از پساب شــهری برای آبیاری یا رسوب اتمسفری
هســتند .به نظر میرســد که فتاالت و بیســفنول  Aاز طریق اتصال به گیرندههای خاص یا
آســیب رساندن به ترکيب و سوخت و ساز هورمونهای درونريز با آنها رقابت میکنند.
وجود فتاالت و بیسفنول  Aدر مواد غذایی و انسان تشخیص داده شده است و در مقررات
بین المللی به عنوان عوامل س ّمی ذکر شدهاند.
دو گــروه عمده دیگر از آلودگیهــای نوظهور ،نانوذرات مصنوعي 1و تیمار توســط
محصوالت فرعي هستند .تعداد محصوالتی که حاوی نانوذرات مصنوعي هستند یا به آنها
احتیاج دارند طی چند دهه اخیر بســیار افزایش یافته اســت .آنها در بیش از هزار محصول،
از جمله به عنوان افزودنیهای رنگ ،مواد آرایشی ،پارچه ،کاغذ ،پالستیک و مواد غذایی
وجود دارند .آنها همچنین در پارچهها برای تولید لباسهایی که خود تمیزکننده ،ضد آب،
ضد آلودگی ،ضد میکروب و ماوراء بنفش و مقاوم در برابر سایش هستند استفاده ميشوند.
نانوذرات تولید شــده با هدف کاهش تأثير آالیندههای آلــی و معدنی به طور آگاهانه در
خاک استفاده ميشــوند و همچنین از طریق مسیرهای مختلف دیگر ،به طور ناخواسته در
خاک رها ميشوند.
رفتار و فعل و انفعاالت نانو ذرات مصنوعي با خاک و با دفعهای زيستي و ريزجاندارن
هنوز به خوبی شناخته نشده است (شکل  .)13این امر به دلیل عدم وجود اطالعا 
ت در مورد
خصوصيات آنها از جمله حاللیت ،ترکیب فيزيکي ،شــکل و بار سطحی است .دگرگوني
نانوذرات مصنوعي قبل و بعد از ورود به محیط ،از جمله تغییر ســطح اسیدهای هیومیک،
واکنش با کاتیونها و انحالل ،ممکن است سرنوشت آنها را در محیط کنترل کند .در نتیجه،
مدیریت خطرات آالیندههای نوظهور منقطع و ایستا است .تیمار محصوالت فرعي هنگامي
اتفاق ميافتد که تصفیه آب (آشــامیدنی یا پساب) محصوالت جدیدی را توسط واکنش
)1- Manmade Nanoparticles (MNPs
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معرفها با اجزای ماتریس تولیدکند ،یا هنگامی که واکنش آالیندههای هدف ناقص باشد
و برخی محصوالت فرعی که ممکن است سمیت باقیمانده داشته باشند ،به وجود آیند.

شکل  .13فرآیندهای شیمیایی و زيستي نانوذرات مصنوعي در خاک .منبع :پان و زینگ 2012 ،
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نانوذرات مصنوعي از طریق چهار ساز و کار اصلی زیر ،اثر سمی روی موجودات دارند:
الف -تولید گونههای اکسیژن فعال که منجر به تنش اکسايشي ميشود.
ب -تغییــر خصوصیات نفوذ ســلولهای غشــایی کــه منجر به تداخل بــا فعالیتهای
فیزیولوژیکی ميشود.
ج -تغییر فرآیند انتقال الکترون.
د -اصالح ترکیب پروتئینها که باعث اختالل در انتقال نشانههاي زيستي و تشکیل ژن
ميشود.
نگرانی در مورد تأمین امنیت و چرخه بیوژئوشــیمیایی ناقص فســفر ،باعث جستجو در
مــورد محصوالت جدیدتر ،پایدارتر و بیشــتر در بازار ميشــود .رویکردهای جدید برای
اقتصاد دایرهای ،اســتفاده از کودهای آلی و مبتنی بر ضایعات ،مانند اســترویت (رســوب
آمونیوم -منیزیم از جریان پســاب ،کود ُکندرها) ،بیوچار یا خاکســترها (از لجن پساب) را
ترویج میدهد .هدف این دســتهبندی محصوالت جدید کودي ،بازیافت مواد مغذی است
که در غیر این صورت به هدر میروند .با این حال ،معيارهاي کیفیت برای این محصوالت،
برای اطمینان از کاربرد ایمن در زمین و محصوالت زراعی هنوز تعیین نشــده اســت .آنها
ممکن اســت حاوی فلزات ســنگین و مواد باقیمانده مشــابه محصوالت دارویی و مراقبت
شــخصی (هورمونها و غیره) با عوارض جانبی بر محيطزيســت باشند .پیشبینی ميشود
تولید و بازاریابی آنها طی یک تا دو دهه آینده در سطح جهان افزایش یابد .به عنوان مثال،
اتحادیه اروپا با اتخاذ یک برنامه جدید در مورد اجراي اقتصاد دایرهای ،به این چالش جدید
میپردازد .همچنین در پی آن است که محتوای آاليندهها را در چارچوب آییننامه جدید
کودهای اتحادیه اروپا تنظیم کند.
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 -8-4-1ريزجاندران بیماریزا
با توجه به تنوع زیســتی گســترده و زیتوده موجودات زنده ،با بیش از  10000گونه در
هر متر مربع و چندین ت ُن زیتوده باکتریایی در هکتار ،رقابت زیادی برای منابع درون خاک
وجــود دارد .برخی از موجودات ،ترکیبات شــیمیایی دفاعی ایجاد ميکنند که با دفع آنها
میتوانند در رشــد ســایر ريزجانداران حاضر در این ترکیبات تداخــل ايجاد کنند يا آنها
را از بیــن ببرنــد .اکثریت قریب به اتفاق این موجودات ،تهدیدی برای ســامتی انســان به
حســاب نمیآیند ،بلکه مشغول ارائه خدمات بیشــمار به اکوسیستم از طریق واکنشهای
پیچیده متعدد متقابل بین خود و خاک هستند .با این وجود برخی از این موجودات با ایجاد
بیماریهای خاکزاد میتوانند برای انسان مضر باشند .آنها به دو صورت عمل میکنند ،یا به
صورت عوامل بیماریزای فرصتطلب که از افراد مستعد استفاده میکنند (مانند افرادی که
مصون هستند) و یا به صورت عوامل بیماریزایی که برای تکمیل چرخه زندگی خود باید
انســان را آلوده کنند .برخی از این موجودات ممکن اســت قبل از آلوده کردن انسانهایی
کــه با خاک آلوده در تماس هســتند برای مدت زمان طوالنی در خــاک زنده بمانند ،در
حالــی که برخــی دیگر نیاز دارند تا آلود هکردن بالفاصله پــس از ترک میزبان قبلی کم و
بیش اتفاق بيفتد .وان درپوتن و همکاران 1بیماریهای مسري خاك را به عنوان بیماریهای
انسانی ناشی از هر پاتوژن یا انگل تعریف كردهاند که انتقال آنها حتی در زمان غیبت افراد
آلوده دیگر نیز می تواند در خاك اتفاق بيفتد .آنها فهرستي جامع از عوامل بیماریزا ارائه
دادند تا تمایزی بین موجوداتی که واقعاً خاکزی هســتند (موجودات و عوامل بیماریزای
يودافيک )2و آنهایی که میتوانند در مدت طوالنی به عنوان ســاختارهای مقاوم در خاک
زنده بمانند حتی اگر آنها بیماریزای اجباری باشــند (عوامل بیماریزای مســري خاک)3
قائل شوند (جدول .)3

1- Van der Putten et al.
)2- Euedaphic pathogenic organisms (EPOs
)3- Soil transmitted pathogens (STPs
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جدول  .3بیماریهای عفونی خاکزاد (متن ضخیم شده) و عوامل ایجادکننده آنها (متن ایتالیک) .منبع :فان در پوتن و
همکاران2011 ،
بیماری هایی که از خاک منتقل شده اند

جانداران بیماریزای خاکزاد
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برخی از عوامل بیماریزا ممکن است ناشی از مدفوع حیوانات باشند و نقش خاک در
این مسیر به عنوان فراهم کننده بستر اصلی آلودگی از طریق تماس پوستی یا تماس با آب
و مواد غذایی آلوده باشد .کرم روده هلمینتس ،1نوعی کرم انگلی در مدفوع انسان است و
2
خاک را در مناطقی که بهداشــت نامناســبی دارند آلوده میکند .سازمان بهداشت جهانی
تخمین زده است كه دو میلیارد نفر در سراسر جهان از طریق كرمهای روده هلمینتس که از
طریق خاک منتقل شدهاند ،آلوده هستند .شیوههای خطرناک کشاورزی عبارتند از :آبیاری
با پساب خانگی تصفیه نشده و کوددهی نادرست با کودهای دامی که معموالً توسط خرده
کشاورزان و به طور عمده در کشورهای در حال توسعه استفاده ميشوند .اما اینها شیوههایی
هســتند که میتوانند در کشورهای توسعه یافته نیز وجود داشته و تأثيرگذار باشند .مصرف
میوه و ســبزیجات به صورت خام یا با فرآوری کم ،مانند کاهو ،اســفناج و هویج به دلیل
اهمیت آنها برای رژیم غذایی سالم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است .با این وجود،
هنگامی که آنها با اســتفاده از شیوههای نادرست کشاورزی تولید شده باشند ،میتوانند به
منبعی از پاتوژن بیماریزای روده تبدیل شوند ،همانطور که ارتباط مصرف محصوالت تازه
با افزایش تعداد عفونتهای انسانی ثبت شده است .تماس با خاکهاي آلوده به عنوان منبع
بالقوه آلودگی مواد غذایی شناخته شده است.

 -9-4-1باكتریها و ژنهای مقاوم در برابر ضد میکروبها
باکتریها از نظر ژنتیکی بسیار سازگاری پذیرند و وقتی به دفعات متعدد با آنتيبیوتیکها
روبرو ميشوند ممکن است براي آنها تغییرات جهشی اتفاق بيفتند که منجر به مقاومت در
برابر آنتیبیوتیکشــود .بنابراین ،استفاده فزاینده و گسترده از آنتیبیوتیکها باعث ایجاد
باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک در محیطزيســت ميشــود .راه دیگري که میکروبها
میتوانند مقاوم شــوند از طریــق انتقال ژنهای بیرونی مقاوم به آنتیبیوتیکی اســت که به
طور طبیعی در خاک وجود دارند یا از باکتریهایی که توسط فرایندهای کشاورزی مانند

1- Helminths
)2- World Health Organization (WHO
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دامپروری ،دفع پساب انسانی ،استفاده نادرست از کودهای کمپوست یا از مدفوع حیوانات
اهلی و وحشــی به جوامع میکروبی خاک اضافه شــدهاند .مقاومت ضد میکروبی 1یکی از
مهمترین موضوعاتی است که جامعه با آن روبرو است ،در حال حاضر عفونتهای مقاومت
ضد میکروبی ســبب شــده که حدود  50هزار نفر هر سال در اروپا و ایاالت متحده آمریکا
جان خود از دســت دهند و تا ســال  2050اگر این مشکل برطرف نشود ،پیشبینی ميشود
که بیش از اندازه اقتصاد کنونی جهانی ،هزینه خواهند داشت و بیش از سرطان باعث کشته
شــدن افراد خواهد شد .غنیسازی و گسترش اخیر باکتریهای بیماریزای بسیار مقاوم در
ريز زیست کره ،2به طور عمده توسط فعالیتهای انسانی از جمله استفاده گسترده و نادرست
از آنتی بیوتیکها در داروهای انسانی و دامپزشکی و همچنین کشاورزی نشأت ميگيرد.
ضد میکروبها معموالً در دامپروری برای بهبود رشــد ،پیشگیری و درمان بیماری در
دامها تجویز ميشــوند .برآورد مصرف جهانی ضد میکروب بخش دامي در ســال ،2010
 63151ت ُن بوده اســت .با این حال ،بخش قابل توجهی از ضد میکروبهای تجویز شــده
روی دام توســط حیوانات جذب نميشــوند .پس از کوددهی حیوانی به زمین ،سرنوشت
ضد میکروبهای ناشی از کود در خاک و انتقال بعدی آنها توسط رواناب نیز تحت تأثير
خصوصيات جذب ترکیبات به ذرات خاک قرار خواهد گرفت.

)1- Antimicrobial Resistance (AMR
2- Micro-biosphere
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 -5-1واکنش آاليندهها با عناصر تشکیل دهنده خاک

یکی از اصلیترین خدمات اکولوژیکی که توسط خاک ارائه ميشود ،تصفیه ،خاصیت
بافری و ایجاد تغییر در آالیندههای غیر آلی و آلی است .این عملکرد اساسی تضمینکننده
کیفیت خوب آبهای زیرزمینی و تولید مواد غذایی سالم است .هنگامی که آاليندهها وارد
خاک ميشوند ،تحت فرآیندهای فیزیکی ،فیزیکوشیمیایی ،میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی
قرار میگیرند که باعث حفظ ،کاهش یا تخریب آنها ميشوند.
ویژگیهای مهم خاک که بر رفتار آاليندهها تأثير میگذارند شامل کانیشناسی خاک
و میزان رس خاک (بافت خاک) ،مقدار ماده آلی خاک؛ واکنش خاک؛ سطح رطوبت و
دما است .خصوصيات آالیندهها نیز به خودی خود بسیار مهم هستند و شامل اندازه ،شکل،
ساختار مولکولی ،حاللیت ،توزیع بار و ماهیت اسیدی و بازی آنها میباشد.

 -1-5-1جذب آالیندهها
جذب (یا جذب سطحی) فرایندی است که به واسطه آن مولکولهای یک مایع با یک
جامد در تماس بوده و برای مدتی روی سطح جامد نگه داشته ميشود .جذب ممکن است
از نظر ماهيت ،شــیمیایی (مانند اتصال یونی و هیــدروژن) یا کام ً
ال فیزیکی (مانند نیروهای
واندروالس) باشد.
یونهــا یا مولکولهایی که بار مثبت دارند (کاتیونها) در تبادل کاتیونی روی ســطوح
دارای بار شــرکت میکنند .ماده آلی خاک و کانيهاي رســي ،منبع تبادل کاتیونی خاک
هســتند و ظرفیت تبــادل کاتیوني اجزاي مختلف ماده آلی خاک و انواع کانيهاي رســي
بسیار متفاوت است .به طور کلی یونها یا مولکولهای دارای بار منفی (آنیونها) به صورت
ضعیفتــر در خاکها پیونــد برقرار میکنند و در درجــه اول از طریق پیوند هیدروژنی و
تبادل لیگاند با ماده آلی واکنش میدهند .حالتهای اکسیداسیون برخی یونها یا مولکولها
میتواند در پاســخ به واکنش محلول خاک به صورت کاتیونی ،خنثی یا آنیونی باشــد؛ از
این رو جذب آنها وابسته به واکنش خاک است .عالوه بر این ،برخی مولکولها میتوانند
پروتو ن بگيرند یا از دســت بدهند و به همين سبب رفتار اسیدی یا بازی نشان دهند؛ جذب
این مولکولها نیز وابســته به واکنش خاک است .ســرانجام ،تغییر در وجود یا عدم وجود
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اکســیژن به دلیل تغییر شــرایط رطوبت خاک (یعنی وضعیت اکســید و احیائی خاکها)،
همچنین باعث تغییر در حالت اکسیداسیون برخی یونها و ترکیبات ميشود و میتواند یک
تحرک این آاليندهها باشــد .پیوند هیدروژنی یک مکانیسم جذب
کنترلکننده مهم براي ّ
مهم برای ســموم دفع آفات غیر یونی است که قطبیت (یعنی توزیع نامتقارن بار الکتریکی
در یک مولکول) را نشان میدهد .بسیاری از سموم دفع آفات هم غیریونی و هم غیرقطبی
هســتند و از طریق نیروهای فیزیکی واندروالس 1با ماده آلی واکنش نشــان میدهند .این
نیروها برای یونهایی که در تماس نزدیک با ســطح هســتند یا میتوانند با ســطح مطابقت
داشته باشند قدرتمند هستند؛ از این رو اندازه و ساختار مولکولهای سموم دفع آفات نقش
مهمــی در جذب آنها دارد .همچنین مولکولهای غیر قطبی به ســمت مولکولهای قطبی
آب جذب نميشــوند و از این رو معموالً در آب نامحلول (یعنی آبگریز) هستند .برخی از
ترکیبات غیر قطبی و آبگریز با ماده آلی واکنشهای گسترده و پیچیدهای ايجاد ميکنند که
منجر به تجزیه طوالنی مدت آنها ميشود .به عنوان مثال ،سم  D.D.T.بسیار نامحلول است
و پیوستگی شدیدی با ماده آلی دارد که بخشی از آن به ماندگاری زیاد  D.D.T.در محیط
اختصاص دارد.
در مورد جذب آاليندهها و خصوصیات خاک ،ميتوان چندین تعمیم خوب به دســت
آورد .اول اينکــه مقدار ماده آلی خاک (خصوصاً محتوای هوموس بســیار واکنش پذیر)
کنترل اصلی جذب را عهدهدار اســت .ماده آلی خاک ،ناحیه باردار و ســاختارهای بسیار
پیچیده را برای واکنشهای یونــی فراهم میکند که فرآیندهای جذب فیزیکی را تقویت
میکنند .ماده آلي محلول نيز ممكن اســت با نانوذرات واکنش داشــته باشد ،خصوصيات
سطحي و وضعيت تجمع آنها را تغيير دهد و در نتيجه تحرك و دسترسي زيستي نانوذرات
را افزايش دهد .دوم اينکه مقدار رس و ماهیت کاني رسي یک کنترلکننده ثانویه قوی برای
کهای با بافت
جذب است .مطالعات انجام شده در سراسر جهان نشان دادهاند که بخش خا 
ریز ،تمایل بیشتری برای جذب یونی نسبت به خاکهاي درشت بافت دارند .بنابراين بخش
ریز ذرات خاک با سطح ویژه گسترده مانند کانيهاي رسي ،اکسی -هیدروکسیهای آهن
1- Van der Waals
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و منگنز و اسیدهای هیومیک است .نوع کاني رسی خاک ،هنگام مقایسه خاکهای مناطق
معتدل با اســتوایی حائز اهمیت است .خاکهای مناطق استوایی میتواند بسیار گرم و دارای
رسهای با فعالیت کم باشــند که بار آن بسیار وابســته به واکنش خاک است .سوم اينکه
در خاکهاي شنی با ماده آلی کم ،به دلیل کمبود محل جذب ،خطر شستشوی آاليندهها
وجود دارد.

 -2-5-1فراهمي زیستي ،تحرک و تجزیه آالیندهها
فراهمي زيســتي به برهمکنشهای فیزیکی ،شــیمیایی و زيستي گفته ميشود که میزان
قرارگیری موجودات در برابر مواد شیمیایی همراه با خاک را تعیین میکند.

فلزات
ظرفیت جذب خاک تأثير عمدهای در فراهمی زیســتی فلزات ســنگین و فلزات دارد.
جذب زيســتي فلزات از طریق زیتوده خاک و گیاهان ،فقط در شــرایطی رخ می دهد که
فلزات به شکل یونی باشند .بسیاری از فلزات به صورت شکلهاي کاتیونی ساده وجود دارند
(جدول  ،)4اما برخی مانند آرسنیک و کروم ،اکسیآنیونهای پیچیدهتری تشکیل میدهند.
فلزات روی سطح مواد آلی بسیار ریز خاک (هوموس) ،کانيهاي رسي ،اکسیدهای آبدار
آهن و منگنز و برخی نمکهای کم محلول نظیر کربناتکلسیم جذب ميشوند .وابستگی
مشــابهی بین کانيهاي رســي و مواد پرتوزا مشاهده شده اســت .فلزات همچنین از طریق
واکنش با مولکولهای آلی ،ترکیبات پیچیدهای را تشکیل میدهند؛ مس وابستگی ویژه ای
به شکلگیری چنین ترکیباتی دارد.
بســیاری از فرآیندهای جذب فلزات وابســته به واکنش خاک هستند .جذب فلزات در
خاکهاي با واکنش اسیدی کم ،بیشترین میزان است ،به طوری که شرایط اسیدی باعث دفع
و رها شدن فلزات به محلول خاک ميشود .شرایط بیهوازی ناشی از اشباع آب نیز میتواند
منجر به واجذب برخی فلزات شود .افزودن اصالحکنندههای آلی و معدنی با اثری که روی
افزایش تعداد محلهای اتصال و دستکاری واکنش خاک دارد ،در کاهش فراهمی زیستی
فلزات ســنگین در خاک بسیار مؤثر اســت .این اصالحکنندهها شامل کمپوست ،جامدات
زیستی (لجن پساب) ،کود و فرآوردههای جانبی فعالیتهای صنعتی هستند .چنین اقداماتی
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میتوانند پیامدهای مثبت زیادی برای محيطزيست داشته و در عین حال در کاهش ضایعات
نیز نقش داشته باشند .کاربرد آهک باعث افزایش قلیائیت خاک و کاهش برداشت فلزات
خاک توسط محصوالت زراعی ميشود.
جدول  .4گونههای غالب خاک برای آالیندههای فلزي معمول در خاک .منبع :لوگان2000 ،

مواد پرتوزا
میــزان رس ،واکنش خــاک و ماده آلی نیز نقش مهمی در جذب  137 Csو ســایر مواد
پرتوزا در خاکها دارند .ريزجاندارن با کاتالیز کردن تحوالت شیمیایی در خاک زيرين،
نقش مهمی در تغییرات ژئوشیمیایی مواد پرتوزا دارند.
ضریب توزیع (جزء بندی) 1برای توصیف تمایل مواد پرتوزا به جذب استفاده ميشود.
مقادیر کم اين ضريب ،نشــانگر جذب کمتر ماده پرتوزا است .سزیم از نظر شیمیایی خیلی
واکنش پذیر نیست و در خاکها رفتاری مشابه با پتاسیم دارد .این موضوع فراهمی زیستی
سِکــم و خاکهایی که دارای کائولینیت باال هســتند (ضريب
را در خاکهــای دارای ر 
توزيع برابر  240تا  )290افزایش ميدهد اما ســزيم به شدت به کانیهای رس ایلیت جذب
ميشود (ضريب توزيع برابر  6300تا  .)8300يد چندین حالت اکسایش و احیاء از خود به
نمايش ميگذارد ،از این رو رفتار پیچیدهای از خود نشــان میدهد .حالت اکسیداسیون ید
 +5 ،-1و ید مولکولی ( )I2در سیستمهای زیستمحیطی بیشتر مرسوم هستند .مقادیر ضريب
)1- Distribution or partitioning coefficient (Kd
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توزيع برای خاکهای معدنی بین  0/04و  8متغیر است و بنابراين جذب کلی ید در خاک
کم است .به نظر میرسد جذب گونههای ید تا حدودی توسط ماده آلی و بخشی نیز توسط
اکســیدهای آهن و آلومینیوم کنترل ميشود؛ جذب در شرایط اسیدی افزایش بیشتری می
یابد.
از نظر زيستي ،برای اورانیوم مهمترین حالتهای اکسایشی  +4و  +6هستند .اورانیوم در
حالــت  +4عمدتاً نامحلول و غيرقابل تحرک اســت ،در حالی که در حالت  +6در محیط
محلول و قابل تحرک اســت .جذب اورانیوم به شــدت وابســته به واکنش خاک است .به
عنــوان مثال ،برای واکنشهای بین اورانیوم و کاني آپاتیت ،مقدار ضريب توزيع درpH =4
برابر  668و  pH=7برابر  66024اســت .پلوتونیوم ژئوشــیمی پیچیدهاي دارد و میتواند در
حالتهای اکسیدی  +5 ،+4 ،+3و  +6وجود داشته باشد .اين عنصر به طور کلی به راحتی به
ســطوح موجود در خاک متصل ميشود و از این طریق غيرقابل تحرک ميشود .همچنین
وابسته به واکنش خاک بوده و حداکثر جذب آن در  pH=6اتفاق ميافتد.
آفتکشها
دامنه بسیار وسيعي از ترکیب شیمیایی و ساختار سموم دفع آفات و همچنین واکنش آنها
با ترکیبات خاک وجود دارد .ضریب توزیع ،نســبت میزان غلظت سموم دفع آفات جذب
شــده توسط خاک به میزان غلظت آنها در محلول اســت .مقدار باالتر برای ضريب توزيع
نشــان دهنده جذب قویتر سموم دفع آفات اســت .در بسیاری از خاکها مقدار ماده آلی
موجود تا حد زیادی ظرفیت جذب خاک را کنترل میکند و ضریب جذب 1با تقسیم مقدار
ضریب توزیع بر مقدار کربن آلی در خاک محاســبه ميشود .هرچه مقدار ضريب جذب
باالتر باشــد ،ماده شیمیایی به شدت بیشتری جذب ميشــود و بنابراين تحرک کمتری در
محیط دارد .به طور کلی ،سموم دفع آفات با مقادیر باالی ضريب جذب ،مانند گلیفوزات و
اندوسولفان و بهویژه  D.D.T.نسبتاً غیرقابل تحرک خواهند بود ،اما عوامل دیگری نيز نقش
ایفــا میکنند (جــدول  .)5به عنوان مثال ،دو ِرس و همکاران 2مشــاهده كردند كه با وجود
)1- Sorption Coefficient (Koc
2- Dores et al.
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ضريب جذب نســبتاً باال ،شستشوي اندوسولفان 1در خاكهاي برزيل صورت گرفته است.
آنها این مسأله را به مسیرهای ترجیحی جریان در خاکها نسبت دادند.
جدول  .5مقادیر ضریب جذب  Kocاز پیشینه پژوهش .منبع :وائوچوپ و همکاران 2002 ،به استثناء ( ۱فارن هورست و
همکاران  )2008 ،و ( ۲دو ِرس و همکاران.)2016 ،

تنــوع و فعالیت میکروبــی ،به ویژه باکتریها و قارچها ،میزان دســتیابی به آاليندهها را
نیــز تعیین میکنند ،زیرا ريزجانداران قادر به تجزيه و تبدیل برخی آاليندهها و آزاد کردن
فرآوردههای جانبی آنها هســتند و توانایی تأثيرگذاری بر ســمیت و تحرک آنها را دارند.
اگرچه بیشــتر ســموم دفع آفات دارای ســاختارهای جدیدی هســتند که قبــ ً
ا در طبیعت
دیده نشــدهاند ،اما برخی از آنها توســط ريزجانداران متابولیزه ميشــوند .پس از شناسایی
ريزجانداراني که میتوانند ســموم دفع آفات را شناسایی کنند ،ميتوان از آنها برای تلقیح
و پاکسازی خاکهاي آلوده در فرآیند تولید زيستي استفاده کرد .همچنین نشان داده شده
اســت که شــرایط هوازی یا بیهوازی نیز تأثير معنیداری بر پایداری آاليندهها و فراهمی
زیســتی آنها دارد .به عنوان مثال ،یینگ ،یو و كوكان 2مشــاهده كردند كه تجزیه زيســتي
تریكلوكاربــان 3و تریكــوزان ،4دو ماده ضد میکروب كه به طور گســترده در محصوالت
Endosulfan
Ying, Yu and Kookana,
Triclocarban
Triclosan

1234-
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مراقبت شــخصی وجود دارد ،در شــرایط هوازی رخ میدهد اما در شرایط بیهوازی ،كه
ماندگاری بســیار طوالنیتر اســت اين اتفاق رخ نميدهد .باکتریهای کلرزدا که مسئول
تخریب بیهوازی ترکیبات کلردار هســتند ،نیاز به زمان برای ســازگاری با مواد شیمیایی
مورد نظر دارند و به نظر میرســد همانطور که در دو خاک مجاور آلوده در هلند مشاهده
شــده است ،این ســازگاری زمانی که آالینده در غلظتهای باال وجود داشته باشد سریعتر
اتفاق میافتد.

آالیندههای آلی مقاوم
با توجه به تعریف آالیندههای آلی مقاوم ،به دلیل عواملی مانند جذب قوی ،آبگریزی
یا داشــتن ســاختار مقاوم در برابر تجزيه میکروبی ،در برابر تجزيه در خاک مقاوم هستند.
بی فنیل پلیکلرينه مانند ديبنزنواکســينهاي پليکلرينــه و ديبنزنوفورانهاي پليکرينه
آبگریز ،غیر قطبی و بیاثر هســتند .در هیدروکربنهــای آروماتیک چندحلقهای میزان
آبگریزی و واکنش شیمیایی آنها با افزایش وزن مولکولی کاهش مییابد .بنابراين تعمیم
در مورد سرنوشت آنها دشوار است.

نیتروژن و فسفر
شکلهاي مختلف نیتروژن و فراهمي زيستي و تحرک آنها به خوبي شناخته شده است.
نیتروژن به چهار شکل عمده در خاک موجود است:
الف) ماده آلی خاک.
ب) موجودات و ريزجانداران خاک.
ج) یونهای آمونیوم ( )NH4+که به ذرات خاک متصل هستند.
د) اشــکال معدني نيتروژن در محلول خاک شامل آمونيوم  ،نیترات ( )NO3-و مقادیر
کمی نیتریت (.)NO2-
شکلهاي موجود برای جذب گیاه ،نیترات در خ اکهای هوازی و آمونیوم در زمینهای
کهای اسیدی است .به عنوان یک ترکیب آنیونی ،نيترات با شدت
مرطوب ســیالبی یا خا 
زیاد جذب نميشــود و آبشــويي نیترات از خاک موجب کاهش حاصلخیزی و تهدیدی
برای محيطزيست و سالمتی انســان به حساب میآید .نیترات موجود در آب آشامیدنی با
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بیماری متاموگلوبینمی 1در نوزادان ،ســرطان و بیماریهای قلبی در ارتباط است .همچنین
نیتروژن از خاک به شــکل گاز نیز هدر میرود .تصعید آمونیوم با افزودن کود نیتروژني و
رسوب ادرار و مدفوع حیوانات در ارتباط است و گاز گلخانهای بسیار قوي  N2Oدر چندین
نقطه از چرخه نیتروژن آزاد ميکند ،اما بیشترین میزان انتشار نیتروژن ناشی از نیتراتزدایی
خاکهاي اشباع است.
فسفر موجود در خاک در درجه اول در اورتو فسفات ( )H2PO4- ، HPO42-و شکلهاي
آلی وجود دارد .همچنين به صورت شــکل جذب شده و تشکيل کمپلکسهاي سطحي با
اکســيدهاي آلومینیوم و آهن ،کانيهاي ديگر و مواد آلي ديده ميشــود .فسفر توسط فاز
جامد به شــدت نگهداري ميشــود و به عنوان ذرات جامد ،هواديده و از طریق انتقال کود
و پســماندهای انسانی منتقل ميشود .هدررفت فسفر حاصل از زراعت از طریق فرسایش و
رواناب ،نقش مهمی در سیستمهای آبي دارد .یوان و همکاران 2تخمین زدند که هدررفت
فســفر از گیاهان زراعی به آب شــیرین  10/4 ± 5/7تراگرم در سال است و تلفات طبیعی
3
ناشــی از فرســایش در  7/6 ± 3/3تراگرم در سال اســت .در مطالعات سیوان و همکاران
درباره منابع فسفر در رودخانههای انگلیس ،اين پژوهشگران دریافتند که منابع نقطهای فسفر،
معموالً حاوی مقادیر باالتر اورتوفسفات و فسفر زيستي جذب شد ه نسبت به منابع پراکنده
که معموالً به ذرات (از طریق رواناب مزرعه ،مدفوع خوک و فرســایش از مزارع) جذب
ميشــوند ،هســتند .به طور کلی در سال  1985اين محققين مشــاهده کردند که  60درصد
کاهش میانگین غلظت فســفر کل واکنشپذیر در رودخانههای انگلیس به اقدامات انجام
گرفته در کارخانههای تصفیه پساب ارتباط دارد.

1- Methaemoglobinaemia
2- Yuan et al
3- Civan et al.
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فصل دوم:

تأثيرات آلودگی خاک

بر زنجیرههای غذایی
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پیشبینی ميشود تا سال  2050بیش از  9میلیارد نفر ،نیازمند مواد غذایی و آب با كیفیت
خوب خواهند بود .به گفته دوبویس ،1تولید مواد غذایی تا ســال  2050در مقایســه با سطح
تولید جهانی ســال  70 ،2009درصد و در کشــورهای در حال توسعه  100درصد افزایش
خواهــد یافت .آخرین پیشبینیهای فائو نشــان میدهد که تولیــد جهانی مواد غذایی بین
ســالهای  2005تا  2007و سال  2050طبق برنامه اولیه آن  60درصد افزایش خواهد یافت.
این نمایانگر یک تجدیدنظر کاهشــی بر اســاس دادهها و اطالعات به روز شده  70درصد
افزایش پیشبینیشده برای مدت مشابه در سال  2009است .کمیت و کیفیت مواد غذایی از
سالمت انسان حمایت میکند و  95درصد از تولید مواد غذایی به خاک بستگی دارد .فقط
خاکهای ســالم میتوانند کارکرد مورد نیاز اکوسیستم و تأمین مواد غذایی و فیبر بیشتر را
تأمین کنند .ارائه خدمات اکوسیستم توجه ویژ های را به خود جلب کرده است ومیتواند به
عنوان «ظرفیت فرآیندهای طبیعی و مؤلفههایی برای ارائه کاال و خدماتی که نیازهای انسان
را به طور مســتقیم یا غیرمستقیم برآورده میکنند» تعریف شود .امنیت غذایی به عنوان «در
دســترس بودن ،دستيابي ،اســتفاده و ثبات تأمین مواد غذایی» تعریف شده است .آلودگی
خاک تولید محصول را به دلیل ســطوح ســمی آاليندهها کاهش داده و باعث ميشود که
محصوالت تولیدی برای مصرف ناسالم باشند و به این وسیله امنیت غذایی نيز کاهش پیدا
می کند.

1- Dubois
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-1-2آلودگی خاک ،جذب گیاهان و آلودگی زنجیر ه غذایی

مسیرهای آلودگی در زنجیره غذایی توسط انتقال آالیندههای خاک توسط گیاهان در
شکل  14نشان داده شده است.

شکل  .14مسیرهای اصلی برای جذب آالیندههای خاک توسط گیاهان (اقتباس از کالینز ،فرایر و گروسو .)2006 ،
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اگر یک آالینده با غلظت کم برای گیاهان بسیار سمی باشد و به راحتی به شاخه هامیوهها
یا غدهها منتقل نشــود تا خطر برای حیوانات و انســانها ایجاد کند ،بعید است وارد زنجیره
غذایی شــده و خطرناک تلقی شــود .این مفهوم تقریبا  40ســال پیش توسط چانی« 1مانع
خاک -گیاه» برای فلزات و شبه فلزات نامیده شد .چانی چهار گروه از فلزات را که هنگام
افزودن لجن پســاب به خاک استفاده ميشــوند ،به عنوان تابعی از خطر آنها برای سالمتی
انسان معرفی کرد (جدول .)6
جدول  .6فلزات/شبه فلزات با توجه به خطر احتمالی آنها برای زنجیره غذایی از طریق جذب توسط گیاه در گروههاي مختلف
طبقهبندی ميشوند .اقتباس از :چانی 1980 ،

کم آلودگی زنجیــره غذایی را ایجاد
گــروه  1عناصری را تشــکیل میدهد کــه خطر ِ
میکنند زیرا توسط گیاهان به دلیل کمتر محلول بودن در خاک ،جذب نميشوند و این به
معنی جذب و انتقال ناچیز توسط گیاهان است .غلظتهای باالی این عناصر در مواد غذایی
معموالً نشان دهنده آلودگی مستقیم از طریق تجمع در خاک یا گرد و غبار است.
گروه  2شــامل عناصری اســت که به شدت توسط ســطوح خاک جذب ميشوند .در
حالی که ممکن است توسط ریشههای گیاه جذب شوند اما به راحتی در بافتهای خوراکی
منتقل نميشوند بنابراین خطرات کمتری برای سالمتی انسان دارند .در صورت هضم خاک
آلوده ،این عناصر میتوانند خطراتی را برای حیوانات یا انسانها ایجاد کنند.
گروه  3شامل عناصری است که به سرعت توسط گیاهان جذب ميشوند ،اما در غلظت
هایی که برای ســامتی انســان خطر کمی دارند ،براي گياهان سمی هستند .از نظرمفهومی
«مانع خاک -گیاه» از زنجیره مواد غذایی در برابر آلودگی این عناصر محافظت میکند.
1- Chaney
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گروه  4شامل عناصری است که بیشترین خطر را برای آلودگی زنجيره غذایي ،در هنگام
ايجاد خطراتی مربوط به ســامتی انسان یا حیوانات در غلظت بافتهای گیاهی که عموماً
س ّمي نیستند ،دارند .چانی در اصل آرسنیک را درگروه  2طبقهبندی کرد ،اما تحقیقات در
طی  20ســال گذشته نشان داد که سیستمهای برنج شــالیزاری ،از طریق زنجیره غذایی ،به
دلیل شــرایط پتانسیل کم اکســایش و کاهش در خاکهاي غرقاب در معرض خطر انتقال
آرسنیک هســتند .این باعث افزایش حاللیت آرسنیک جذب شده توسط برنج ميشود و
بنابراين آرسنیک به عنوان یک عنصر پرخطر گروه  4طبقهبندی ميشود .آلودگی خاکها
به آرســنیک و کادمیوم شاید بیشــترین خطر را برای زنجیره غذایی در سطح جهان داشته
باشد ،به طوری که مناطق زیادی از جنوب شرقی آسیا دارای خاکهاي آلوده شده توسط
آرسنیک و کادمیوم هستند.
در برخي از مناطق چین با وجود این که خاکها به فلزات ســنگین آلوده هستند ،برای
رشــد حبوبات مورد اســتفاده قرار میگیرند .حبوبات تولید شــده در این خاکها ،به نوبه
خود با فلزات ســنگین آلودهاند .براساس صحبتهای چینیها ،میزان حبوبات آلوده حدود
 12میلیون ت ُن در ســال تخمین زده ميشود و هزینه کشــاورزان چینی تا  20میلیارد يوان یا
حدود 2/57میلیارد دالر برآورد میگردد .وجود بیش از حد فلزات سنگین مانند آرسنیک،
کادمیوم ،ســرب و جیوه در خاک ،میتواند ســوخت و ســاز گیاه را مختل کرده و توليد
محصول را کاهش دهد و در نهایت زمینهای زراعی را تحت فشار قرار دهد .این آالیندهها
هنگام ورود به زنجیره غذایی خطراتی را برای امنیت غذایی ،منابع آبی ،معیشت روستایی و
سالمت انسان ایجاد میکنند.
جذب و انتقال فلزات به بافتهــای باالی زمین ،به تفاوتهای ژنتیکی و فیزیولوژیکی
گیاهان و همچنین غلظت فلزات در خاک و مدت زمان قرار گرفتن در معرض آنها بستگي
دارد .پــس از ورود فلزات به بافتهای گیاهی ،ممکن اســت در چندین فرآیند متابولیکی
اختالل ایجاد شــود که رشــد گیاه را کاهش داده و باعث ســمیت و در نهایت مرگ گیاه
ميشود .كاهش در سرعت جوانهزني ،خسارات اکسايشي ،كشيدگي ريشه و اندام هوايي و
تغييرات ســوخت و ساز قند و پروتئين از مهمترين اثرات گزارش شده است .به عنوان مثال
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میزان باالی ســرب ،تولید گونههای واکنشپذیر اکسیژن را تسریع میکند و باعث آسیب
به غشای لیپیدی و کلروفیل ميشودکه در نهايت منجر به تغییر فرایندهای فتوسنتزی و رشد
کلی گیاه ميشود .کادمیوم میتواند در بافتهای مختلف خوراکی تجمع پیدا کند و باعث
کاهش رشد ریشه ،ساقه و برگ ،فتوسنتز خالص و راندمان مصرف آب و تغییر جذب مواد
مغذی شود.
مواد پرتوزا همچنین ممکن است تهدید بالقوهای برای کیفیت مواد غذایی باشد .این کار
از طریق رسوب اتمسفری آنها در خاک ،که ناشی از حوادث هستهای است و یا اضافه شدن
آنها به خاک از طریق کودها یا از طریق ضایعات و فرآوردههای حاصل از صنایع هستهای
ایجاد میشــود .پتانســیل انتقال مواد پرتوزا از خاک به گیاهان و زنجیره غذایی برای اولین
بار در دهه  50در مناطقی که آزمایش سالحهای هستهای در آنها انجام شده بود و به طور
کلی از طریق رسوبات اتمسفری ناشی از انفجار بمب هستهاي مشخص شد .حادثه هستهای
چرنوبیل در ســال  1986باعث آلودگی گسترده خاکها توسط مواد پرتوزا (که مهمترين
آنها  134 C ،131 Iو137 Csميباشــند) گردید .جذب آاليندهها از خاک به علوفهها و به دنبال
آن آلودگــی حیوانــات در حال چرا منجر به ايجاد محدودیتهایی برای فروش و کشــتار
گوســفندان مناطق تحت تأثير آاليندهها در بریتانیا و ایرلند شــمالی شد .آلودگی گسترده
زنجیره غذایی توســط مواد پرتوزاي مشــابه نیز ،پس از حادثه هستهای فوکوشیما در ژاپن
اتفاق افتاده اســت .در مقایسه با فلزات ،شبه فلزات و مواد پرتوزا ،اثرات جهانی خاکهايی
که توسط آالینده های آلی شديدا ً آلوده شدهاند بسیار کمتر است به طوری که با آلودگی
زنجیره غذایی در اطراف مراکز صنعتی یا شــهری همراه اســت .آلودگی از طریق استفاده
مجدد پســماند در زمین و به عنوان میراث استفاده یا دفع مواد شیمیایی آلی پایدار و زیست
تجزیهپذیر (به طور عمده توسط ارگانوکلورینها ،1دی بنزو -پي -دیوکسین پلی کلرينه،2
د 
ی بنزوفورانهــای پلی کلرينه 3و مواد آلکیل پلی و پرفلوئوره) اتفاق ميافتد .به طور ویژه
برای دیوکسینها ،فورانها و ترکیبات آلکیل پلی و پرفلوئوره ،سطح آلودگی خاک معموالً
1- Organochlorines
)2- Polychlorinated dibenzo-p-dioxin (PCDD
)3- Polychlorinated dibenzofurans (PCDF
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در مقایسه با فلزات/شبه فلزات پایینتر است و به طور کلی در غلظتهای کمتر از میلی گرم
بر کیلوگرم در خاک میباشــد .مســیر جذب آالیندههای آلی به زنجیره غذایی بستگی به
فراریت ،آبگریزی و حاللیت آنها درآب دارد .آالینده
خصوصيــات آالینده آلی مانند ّ
های آلی آبدوســت با فراریت کم (به عنوان مثال مواد آلکیل پلی و پرفلوئوره) از طریق
ریشــه جذب و با انتقال به قســمتهای خوراکي وارد زنجیره غذایی ميشــوند .از طرف
دیگــر ،آلودگیهای مواد آبگریز فرار (به عنوان مثال دیوکســینها ،فرانها و بیفنیلهای
پلی کلرينه) تمایل دارند که از طریق جذب اتمســفري در زنجیره غذایی تجمع پیدا کنند،
چنانکه عموماً به شــدت در خاک جذب شــدهاند .با این حال ،برخی از گونههای گیاهی
میتوانند این ترکیبات را از طریق جذب از خاک ذخیره کنند .سان و همکاران ،1توانستند
کمیــت آالیندههای آلی و بقایای آنها در گیاهان را با اندازهگيري جذب بقاياي کربن 14
تعیین کنند.
مطالعات زیادی ،میزان جذب بقایای ســموم دفع آفات از طریق چندین مسیر اصلی را
نشان دادهاند .این باقیماندهها در بافتهای گیاهی انباشته شده و به مصرفکننده نهایی منتقل
ميشوند .اما بر خالف فلزات و شبه فلزات ،بروز و شدت اثرات منفی بر سالمتی انسان ناشی
از آلودگی خاک توســط مواد شیمیایی آلی ،بســیار کمتر ثبت یا نشان داده شده است که
احتماالً به این دلیل است که مناطق کوچکتري تحت تأثير این نوع آالیندهها قرارگرفته و
میزان آلودگی آن نیز به طور کلی پایین است.
رســوبات اتمســفری و تبادل گاز از طریق روزنهها ،اصلیترین ســازوکارهاي جذب
آالیندههــای آلی مقاوم توســط گیاهان هســتند؛ آالينده ها پس از آن به ســاير بافتهاي
گياهي منتقل شــده و در ليپيدها و مومهاي آبدوست آنها تجمع مييابند .جذب ریشهای
آالیندههای آلی مقاوم از خاک ،به دليل پیوند محکم آالیندههای آلی مقاوم با ذرات خاک
محدود اســت .به همین دلیل ،خاکها را ميتوان به عنوان یک مخزن و منبع آالیندههای
آلی مقاوم با قابليت تبخير کم و متوسط مشاهده کرد که ممکن است پس از جذب توسط
گیاهان از اتمســفر وارد زنجیره غذایی شــوند .راندمان جذب آالیندههــای آلی پایدار در
1- Sun et al.
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دستگاه گوارش و پویایی آن در ذخیرهسازی و رهاسازی آنها با ذخیره چربی و سوخت و
ساز ارتباط دارد.

 -2-2تأثير آلودگی خاک ناشی از زراعت بر کارکرد اکوسیستم

ورود آاليندهها به طور مستقیم (رهاسازی پساب در زمین) یا به طور غیرمستقیم (استفاده
از آب آلــوده به عنوان آبیــاری محصوالت زراعی) باعث آلودگی وســیع منابع خاکی و
آبهای زیرزمینی شده و بر تولید محصوالت زراعی و همچنین سالمت انسان و حیوان از
طریق آلودگی مواد غذایی تأثير گذاشته است (سها و همکاران.)2017 .1
نهادههای کشــاورزی مانند کودها ،سموم دفع آفات ،آنتیبیوتیکهای موجود در کود
حیوانی یا آنهایی که برای پیشــگیری از بیماری و درمان عفونت در گیاهان مورد اســتفاده
قرار میگیرند ،آالیندههای بالقوه عمده در اراضی کشاورزی هستند و به دلیل به کار بردن
فرمولهای شــیمیایی که سریعاً در حال تغییر هستند ،چالشهای ویژهای را ایجاد میکنند.
افزایش کشاورزی برای تولید مواد غذایی ،فیبر و سوخت مورد نیاز ،به اندازه کافی باعث به
ارث گذاشتن خاکهای آلوده شده است .در چین ،میزان فلزات سنگین در  30سال گذشته
به طور قابل توجهی با مقادیر داراي نوسان بین  48درصد براي عنصر روي 2تا بيش از 250
درصد براي کادميوم نســبت به سطوح پيشــين آن در سال  1990افزایش یافته است .با این
حال ،انتقال آاليندهها از خاک به گیاهان هنوز به خوبی درک نشــده و این ســؤال که «آیا
مواد غذایی تولید شده در خاکهاي سالمتر نیز مغذیتر هستند؟» به شواهد علمی قویتری
نیاز دارد تا سیاستگذاران ،دولتها و بهرهبرداران زمین را به سمت شیو ههای پایدار و سازگار
با محيطزيست سوق دهد و رویکردهای مبتني بر تجارت را پشت سر بگذارند.
 -1-2-2کودهای شیمیایی
شیوههای نوین کشاورزی به منظور افزایش حاصلخيزي خاک و کاهش تلفات محصول،
با اســتفاده زیاد از کود و ســموم دفع آفات ،آلودگی خاک را تسریع میکند .هنگامی که
3

1- Saha et al.
2- Zn
3- Synthetic fertilizers
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آاليندهها به ســطوح باالیی در خاک میرسند ،نه تنها فرآیندهای تخریب خاک صورت
میگیرند ،بلکه تولید محصول نیز میتواند تحت تأثير قرار گیرد .بنابراین عالوه بر به خطر
انداختن سالمتی انسان و محيطزيست ،آلودگی خاک همچنین میتواند خسارات اقتصادی
به همراه داشته باشد.
نیروژن بیش از حد در خاک ،به عنوان عامل اصلی اسیدیشدن و شوري خاک از طریق
نیتریفیکاسیون و سایر فرآیندهای تغییر نیتروژن شناخته شده است .خاکها در شرایط طبیعی
طی صدها تا میلیونها سال اسیدی ميشوند اما این فرآیند بطور عمده با عملیات کشاورزی،
کوددهی بیش از حد نیتروژن تســریع مییابد و این امر ســبب ميشــود  pHخاک ،به طور
متوسط  0/26واحد در کاربریهای مختلف زمین کاهش یابد .تجزیه و تحلیل منابع اسیدی
شدن در خاکهاي کشاورزی چین نشان داد که اسیدي شدن توسط فعاليت انساني ناشی از
کوددهی نیتروژن ،در واقع دلیل اصلی  10تا  100برابر بیشتر بودن آن نسبت به مقدار مرتبط
با تهنشستهای اسید است.

 -2-2-2اسیدی شدن و کاهش محصول
اســیدی شدن خاکهای کشاورزی با ایجاد تحرک بیشتر فلزات سنگین سمی ،ممکن
است به آلودگی بیشتر خاک بيانجامد .اگر میزان نیتروژن وارد شده به خاکهای کشاورزی
بیشتر از نیاز گیاهان باشد ،نیتریفیکاسیون میکروبی منجر به تجمع نیتراته ا ( )NO3-ميشود
که به دلیل حاللیت زیاد ،به راحتی به آبهای زیرزمینی وارد شــده و باعث آلودگی آنها
ميشود .هنگامی که فراهمي مواد مغذی خاک افزایش مییابد ،فعالیت و زیتوده میکروبی
نیز افزایش مییابد اما تنوع زیســتی میکروبی تغییر يافته و باعث عدم تعادل در چرخه مواد
مغذی ميشود.
همانطور که در تحقیقات ثبت شــده اســت ،خطر اصلی کودهای فسفره ،انتقال آنها به
آبهای ســطحی اســت که باعث از بین رفتن اکوسیســتمهای آبزی در بسیاری از مناطق
ميشود .فسفر جذب شده توسط سطح ذرات خاک فرسایش یافته یا ناشی از مصرف بیش
از حد و غیر اصولی کود فســفره یا کود حیوانی به پهنههاي آبي انتقال مييابد .بســیاری از
مزارع بيش از مقدار قابل جذب محصوالت کشــاورزی ،فســفر را دریافت میكنند و این
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باعث ميشوند که حداقل در كوتاه مدت فسفر اضافی در خاک وجود داشته باشد.

 -3-2-2آفتکشها
به تازگی هیئت فنی بین دولتی خاک ،1مرور گسترده ای بر تحقیقات علمی انجام شده
در مورد اثرات استفاده از آفتکشها در عملکردهای خاک انجام داده است .شواهد اصلی
علمی ارائه شده در این کار ،افزایش بازده خالص کار کشاورزان را هنگام استفاده از سموم
دفع آفات نشــان میدهد .با اين حال ،مزایای استفاده از سموم دفع آفات ،معموالً با مقایسه
اســتفاده از سموم دفع آفات مصنوعی در مقابل عدم استفاده از آنها ،به جای مقایسه سموم
دفع آفات مصنوعی با کنترل زيســتي آفات ،ارزیابی ميشــود .اثرات منفی آفتکشهای
خاص روی موجودات و عملکرد خاک نیز گزارش شده است.
به عنوان مثال ،برخی از سموم دفع آفات آلی کلردار ،مانع از تثبیت نیتروژن به صورت
همزیستی میشــوند و در نتیجه بازدهی محصول را کاهش ميدهند .گزارش فائو و هيئت
بين دولتي فني خاک ،نشانگر وجود خالء علمی در مورد ارتباط سموم دفع آفات و سالمت
تالشهای بینالمللی از طریق کنوانسیون روتردام و
خاک و به ويژه آلودگی خاک است .
اســتکهلم برای ارزیابی خطر سمشناسي زيستي ،2سموم دفع آفات و کنترل میزان استفاده و
رهاســازی آنها در محیط ،دستاوردي مهم در جلوگیری و کنترل آلودگی خاک محسوب
ميشود ،اما درباره واکنشهاي ویژه آنها با اجزاي خاک ،تحرک آنها در ماتریس خاک و
جذب احتمالی گیاه و تأثير آنها بر تولید محصول ،اطالعات بیشتری الزم است .به خصوص
برای کشــورهای داراي درآمد کم و متوسط ،اثرات سمشناسي زيستي هيچ یک از سموم
دفــع آفات موجود در بازار ،با وجود ترکیبات متنوع ،قبل از اســتفاده ،مورد بررســی قرار
نگرفته اســت .به عنوان مثال ،ســموم دفع آفاتي که به دلیل اثرات منفی شــدید بر سالمتی
انســان و محيطزيست ،از بازار کشورهای متمول خارج شدهاند ،غالباً در کشورهای داراي
درآمد کم و متوسط مورد استفاده قرار ميگيرند .از آنجا که بقایای سموم دفع آفات در کل
اکوسیســتم یافت ميشود ،وجود برنامههای نظارتي براي سموم دفع آفات در مورد سطوح
1- Intergovernmental Technical Panel on Soil
2- Ecotoxicological
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باقیمانده در خاک ،آبهای سطحی و زیرزمینی و همچنین آب آشامیدنی و به ویژه در مواد
غذایی بســیار مهم هستند .با این حال در بسیاری از کشورهاي داراي درآمد کم و متوسط،
برنامههای نظارتي به دلیل کمبود ظرفیتهای قانونی وجود ندارند.

 -4-2-2کود حیوانی
اســتفاده از کود حيواني تصفیه نشــده ممکن اســت منجر به آلودگی خاک به فلزات
ســنگین شود که نه تنها منجر به اثرات منفی روی شاخصهاي مختلف مربوط به کیفیت و
عملکرد گیاه ميشــود ،بلکه باعث ایجاد تغییر در اندازه ،ترکیب و فعالیت جامعه میکروبی
خاک میگردد که بر چرخه مواد غذایی تأثير گذاشته و باعث کاهش فراهمي مواد غذایی
ميشود.
همانطور که قب ً
ال بحث شــد ،بخش زيادي از آنتیبیوتیکهای دامي به طور ضعیف در
روده حیوانات جذب و با ادرار و مدفوع دفع ميشوند .بنابراین ممکن است کود دامی تیمار
نشده حاوی مقادیر زیادی آنتیبیوتیکهای دامپزشکي 1باشد که میتواند منجر به افزایش
ســریع مقاومت آنتیبیوتیکی در خاک شــود (به بخش  2-3-2رجوع شود) .سرنوشت و
اثرات آنتی بیوتیکها در خاک در چند ســال گذشته بيشــتر مورد توجه قرار گرفته است
که بخشــی از آن مرهون نتایج گزارش کمیســیون اونیل 2است که در آن تخمین زده شده
عفونتهای ضد میکروبی مقاوم به ضد میکروبها ممکن اســت تا سال  2050عامل اصلی
مرگ در جهان باشند.
بیشــتر عوامــل بیمــاریزای رودهای که با کود دامــی و مدفوع وارد خاک ميشــوند
ویروسهای سالمونال ،کامپیلوباکتر و اشرشیا کوالی هستند .میزان عامل بیماریزا با گذشت
زمان و با دمای زیاد که در زمان انباشــت قبل از اســتفاده در زمین به دست میآید ،کاهش
مییابد .پس از پخش شدن در خاک ،عوامل بیماریزا ميتوانند برای چند ماه یا چند سال
زنده بمانند.

)1- Veterinary Antibiotics (VA
2- O’Neill
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-5-2-2پسماندهای شهری در کشاورزی
با توجه به اینکه اثرات مثبت اصالح کننده لجن پساب ،از جمله کاهش پسماند ،چرخه
مواد مغذی ،افزایش حاصلخیزی خاک ،بهبود ســاختار خاک و ظرفیت نگهداری آب ،از
تأثيرات منفی آن بســیار مهمتر اســت ،باید تالش نمود تا مقدار آاليندهها در لجن پساب و
پســابهایی که برای آبیاری استفاده ميشــوند کاهش یابد .همانطور که پتری و همکاران
تأکید کردند ،عدم آگاهی در مورد سرنوشــت آالیندههای نو ظهور و ســایر آالیندههای
موجود در پساب و لجن پساب تنها با تجزیه و تحلیل آنها قبل از کاربرد در زمین قابل حل
است .کمپوســت کردن و تصفیه پسماندهای شهری قبل از کاربرد به عنوان اصالح کننده
در خاک ،میزان آاليندهها و موجودات بیماریزا را کاهش میدهد و رویکردي اقتصادی
و ســازگار با محيطزيســت را برای تثبیت ضایعات حیوانات و تبدیل آن به یک کود آلی
ارزشمند فراهم میکند.
با این وجود در بیشــتر موارد ،مقادیر باالی فلزات ســنگین ،مانند سرب،کادمیوم ،مس،
روی ،کروم ،نیکل و نمکها در این اصالحکنندهها باقي می ماند و ممکن است بر خواص
خاک تأثيرگذاشته و رشد گیاه را مختل نماید .ترکیب ناهمگن جامدات زیستی تولید شده
در تصفیهخانههای گوناگون پساب ،قبل از کاربرد در خاک یا ترکیب با آن نیاز به بررسی
شــیمیایی و زيستي دارد .فراهمي زیستی محدود و جذب فلزات توسط گیاهان از جامدات
کمپوست شده ،در مقایسه با لجن پساب تيمار نشده ،نیاز به بهسازی جامدات کمپوست شده
را قبل از کاربرد در خاک نشان میدهد.
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 -3-2خطرات آلودگی خاک برای سالمتی انسان

اُلیور و ِگرگوری 1خطرات مربوط به خاک بر ســامتی انســان را به شش مورد خالصه
میکنند .از این تعداد ،سه مورد مربوط به آلودگی خاک است:
الف -خطرات ناشی از آلودگی عناصری مانند :آرسنیک ،کادمیوم ،سرب.
ب -آلودگی شیمیایی آلی مانند :بيفنيلهاي پليکلرينه ،هيدروکربنهاي آروماتيک
چندحلقهاي ،آاليندههاي آلي پايدار.
ج -آلودگی دارویی مانند :استروژن و آنتی بیوتیک.
ســه خطر دیگر مربوط به عوامل بیماریزاي خاک اســت مانند آنتراکس و پریونها،
کمبود ریز مغذیها و فقر تغذیه به دلیل خاکهای تخریب شده است.
تأثيرات طوالنی مدت آلودگی خاک بر ســامتی انسان و محيطزيست هنوز مشخص
نیســت و تالشهای بســیاری برای درک بهتر ساز و کارهای مربوط به تقلیل طبیعی اثرات
آالیندههای ســمی و اثرات آالینده های سمی بر ســامت در حال انجام است .خاکهای
مناطق شهری نيازمند توجه ویژهای هستند زیرا فعالیتهای انسانی در اين خاکها متمرکزند
و الگوهــای قرارگرفتن در معــرض آلودگی ،به دلیل واکنش با ســایر عوامل تعیینکننده
ســامتی ،مانند تغذیه ،کیفیت هوا و دسترسی به خدمات درمانی برای پیشگیری از بیماری
پیچید هتر هســتند .با این حال ،مناطق غیر شــهری نیز در معرض بســیاری از منابع مختلف
آلودگی و غالباً از نوع پراکنده قرار دارند که این موضوع باعث ميشــود ردیابی و برآورد
میزان گسترش و خطر آنها دشوار باشد و الزم است تالشهای آتی مربوط به کنترل آلودگی
و اصالح خاک ،این مناطق را در برنامه های ارزیابی خطر خود قرار دهند.

1- Oliver and Gregory
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ن توسط آالینده های خاک و اثرات آنها
 -1-3-2مسیرهای آلوده شدن انسا 
بر سالمت انسان
آالیندههای اصلی مربوط به صنعت ،معدن ،کاربری اراضی شهری و کشاورزی ،به طور
گسترده در فصلهای گذشته مورد بحث قرار گرفته است .در این بخش به آالیندههایي از
خاک که بیشتر با سالمتی انسان ارتباط دارند و خطرات مرتبط با آنها خواهيم پرداخت .مسیر
قرار گرفتن انســان در معرض آالینده خاک ،بســته به خود آالینده و شرایط و فعالیتهاي
موجود در یک منطقه خاص متفاوت اســت .به طورکلی ،افــراد میتوانند در اثر آلودگی
موجــود در خاک یا مصرف گیاهان یا حیواناتی کــه تجمعدهنده مقادیر زیاد آالیندههای
خاک هســتند؛ از طریق تماس پوســتي ،اســتفاده از فضاهایی مانند پارکهــا و باغها یا با
استنشاق آالیندههایی که از خاک تصعید شدهاند ،در معرض آالیندههای موجود در خاک
قرار بگیرند (شکل  .)15همچنین ممکن است انسان به دلیل آلودگی ثانویه منابع آب و ته
نشینی آلودگی هوا ،در معرض آلودگي قرار گیرد .در برخي مواقع ،خاکها به عنوان منابع
آاليندهها در این دو فرآیند نقش مهمی دارند

شکل  .15مسیرهای مواجهه احتمالی با آلودگی خاک در یک طرح مسکونی .منبع.2008 ، EA :
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ده ماده شــیمیایی یا گروهی از مواد شــیمیایی مهم بهداشــت عمومی در رابطه با ایمنی
شــیمیایی تحت برنامه بین المللی بهداشت جهانی شناسایی شــدهاند .اين ده ماده شیمیایی
یاگروه مواد شــیمیایی شــامل آالیندههای خاک مانند کادمیوم ،سرب و جیوه ،دیوکسین
ومواد شبه دیوکسین و سموم دفع آفات بسیار خطرناک 1که بقایای آنها از خاکهاي آلوده
به بدن و مواد غذایی منتقل ميشود ،ميباشند .سموم دفع آفات بسیار خطرناک ،به عنوان آن
دسته از سموم دفع آفات تعریف ميشوند كه به طور خاص سطوح بااليي از خطرات حاد یا
مزمن را برای سالمت و محيطزيست ،بر اساس سیستمهای طبقهبندی بینالمللی و با توجه به
لیس 
ت موافقتنامهها یا قراردادهای بینالمللی الزام آور آنها دارند .عالوه بر این ،سموم دفع
آفاتي که به نظر میرسد در شرایط استفاده در یک کشور آسیب جدی یا جبرانناپذیری به
سالمتی یا محيطزيست وارد کنند ،ممکن است به عنوان مواد بسیار خطرناک در نظر گرفته
شــود و با آن برخورد شود .همه آنها دارای اثرات مزمن ناشی از قرار گرفتن طوالنی مدت
در معرض سموم دفع آفات هستند و به ویژه کودکان ،زنان باردار و افراد دچار سوء تغذیه
با قرار گرفتن در معرض آفتکشها آســیب پذیرتر هستند .عوامل بیماریزای موجود در
خاک همچنین ممکن اســت مواد غذایی را آلوده کرده و خطراتی را برای ســامتی انسان
ایجاد کند .بيش از  200بيماري مربوط به غذاي آلوده(از اســهال تا ســرطان) وجود دارد و
 24درصد از جمعيت جهان از عفونتهاي مربوط به کرم هلمینت انتقال يافته از خاك رنج
ميبرند که باعث عدم تعادل غذايي و كم خوني مزمن مي شود.
جذب فلزات از خاک توســط گیاهان ممکن اســت خطر قابل توجهی برای سالمتی به
دنبال داشــته باشد .جذب ریشــهای گیاه یکی از اصلیترین مسیرهای ورود فلزات سنگین
به زنجیره غذایی اســت و با توجه به میزان مصرف آن متفاوت اســت .کادمیوم و ســرب
سمیترین عناصر برای انسان هســتند .غذا منبع اصلی دریافت کادمیوم توسط انسان است.
يک مورد در ژاپن شــناخته شــده که در آن مصرف برنج آلوده به کادمیوم ،بیماری با نام
ايتاي -ايتاي 2تولید کرده است .کادمیوم جذب شده از طریق دریافت مواد غذایی میتواند
1- Highly hazardous pesticids
2- Itai-Itai
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در دوران بارداری به جفت 1نفوذ کرده ،به غشــاها و  DNAآســیب رســانده و سیستمهای
غدد درون ریز را مختل کند و باعث آسیب به کلیه ،کبد و استخوان شود .سمیت سرب بر
چندین عضو تأثير میگذارد و باعث عدم تعادل بیوشــیمیایی در کبد ،کلیه ،طحال و ریهها
شده و باعث سمیت عصبی به ویژه در نوزادان و کودکان ميشود .ترکیبات ارگانوجیوه ،به
ویژه متیل جیوه ،بسیار سمی تلقی ميشوند .جیوه ممکن است در سیستمهای عصبی و معده
انســان تغییراتی ایجاد کند و منجر به مرگ شود .آرسنیک در بدن از طريق غذا یا استنشاق
جذب و عمدتاً در کبد ،کلیه ،قلب و ریهها ذخیره ميشود و با مقادیر کمتری در بافتهای
ماهیچه ای و عصبی تجمع مييابند و به عنوان مادهای سرطانزا شناخته ميشود .این عنصر
میتواند منجر به اختالالت سیســتم عصبی ،نارســایی کبد و کلیــه و همچنین کمخونی و
ســرطان پوست شود .نیکل باعث نارسايي معده ،کبد و کلیه و اثرات عصبی ميشود .روی
با کم خونی و جراحات بافتي همراه اســت و در حالی که اثرات منفی مس نادر اســت ،در
صورت قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض آن ،آســیب کبــد و کلیه در نوزادان ممکن
است رخ دهد .آگاهی روز افزون از نظر اهمیت سبزیجات و میوهها در رژیم غذایی انسان
و شناسایی مواد غذایی به عنوان منبع اصلی بسیاری از آاليندهها ،نشان میدهد که نظارت بر
فلزات سنگین در محصوالت غذایی باید به طور مکرر انجام شود .سازمان بهداشت جهانی
و فائو دســتورات غذایی را توســعه دادهاند که محدودیتهای ایمنی را برای آالیندههای
موجود در میوهها ،سبزیجات ،ماهی و محصوالت مرتبط با آبزيان و خوراک دام مشخص
میکند.
آکتار ،ســنگوپتا و چاودری 2بقایای ســموم دفع آفات در کاالهای غذایی در اتحادیه
اروپا را مورد بررسي قرار دادند .حتی اگر مقدار باقیمانده سموم دفع آفات در مواد غذایی
از میــزان مصرف روزانه قابل قبول 3تجاوز نکند ،تعداد کمی از مطالعات ،خطر قرارگرفتن
طوالنی مدت در معرض آالیندههای مقاوم را در موجودات زنده بررسي کردهاند .هرناندز

1- Placenta
2- Aktar, Sengupta and Chowdhury
3- Acceptable daily intake
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و همکاران 1نیاز به مطالعات بیشتر در مورد اثرات تلفيقي سموم دفع آفات بر سالمتی انسان
را مهم دانســتهاند .زیرا در قوانین فعلی حداکثر میزان باقیمانده 2ســموم دفع آفات در مواد
غذایــی و آب را بدون در نظر گرفتن احتمال واکنشهاي همافزایی متقابل در غلظتهای
پایین آنها ،در نظر میگیرند .مواجهه شغلی با آفتکشها ،به بیماریهای مختلف از جمله
سرطان ،اختالل هورمونی ،آسم ،آلرژی و حساسیتهاي شديد ميانجامد.
جذب آالینده های آلی مقاوم تجمع يافته در خاک اهمیت باالیی برای سالمتی انسان
دارد (شــکل  .)16آخرین نتایج برنامه نظارت جهانی 3ســازمان بهداشــت جهاني و برنامه
محيطزيســت ســازمان ملل متحد ،نشــان دهنده اين است که ســطوح ديبنزنو ديوکسين
پليکلرينه ،ديبنزنوفورانهاي پليکلرينه و بيفنيلهاي پليکلرينه در شیر انسان ،هنوز به طور
قابل توجهی باالتر از مواردی است که در بسیاری از مناطق جهان از نظر سمیت ایمن در نظر
گرفته ميشــوند .با توجه به اینکه وقوع این موضوع در هند و برخی از کشورهای اروپایی
و آفریقایی بيشــتر است .خوردن خاک (ژئوفاژی) 4در بســیاری از کشورهای آفریقایی و
آمریکای جنوبی در بین کودکان و زنان باردار و شــیرده ،شــیوهای رایج بوده و این روش
در جوامع غربی گسترش یافته است .جذب رس آلوده با آالینده های آلی مقاوم و فلزات
سنگین ،منبع بیماریهای ناشی از خاک است زیرا میزان مواجهه روزانه با آنها غالباً افزايش
میيابد .بانیوا و همکاران 5اشاره کردند که منبع اصلی قرار گرفتن در معرض آالینده های
آلــی مقاوم در جمهــوری چک ،دریافت مواد غذایی آلوده اســت .با وجود اینکه از زمان
معرفی کنوانســیون اســتکهلم ،ســطوح آالینده های آلی مقاوم در بدن انسان کاهش یافته
است ،اما هنوز هم اين حوادث رخ میدهند و آنها منبع مهم آلودگی خاک و مواد غذایی
هســتند .وجود آالینده های آلی مقاوم در شــیر انسان ،نمايانگر خطر بزرگي برای سالمتی
نوزادان و جنینها است زیرا آالینده های آلی مقاوم در بدن مادر در گردش هستند.

Hernández et al.
Maximum residue levels
)Global monitoring plan (GMP
Geophagia
Bányiová et al.
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شکل  .16مسیر ساده شده برای قرار گرفتن در معرض آالیندههای خاک توسط غذا .منبع :هوسفرد2008 ،

فصل دوم:تأثیرات آلودگی خاک بر زنجیره های غذایی107 /

 / 108آلودگی خاک واقیعتی پنهان

مسیر قرار گرفتن در معرض هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای ،به صورت عمده
از طریق مصرف مواد غذایی آلوده است و مشکوک به خطر سرطان هستند .با توجه به معطر
بودن هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای ،به راحتی در غشاهای سلولی نفوذ ميکنند
و به صورت کوواالنسی با مولکولهای  DNAپيوند برقرار ميکنند که ممکن است باعث
جهش شوند .ارزیابی خطرات بهداشتی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای ،به دلیل
بســیاری از ابهامات مربوط به قرار گرفتن در معرض آنها و سمیت آنها که هنوز حل نشده
اند ،پیچیده است.
علیرغم اطالعات موجود در مورد مســیرهای مواجهه و سطوح آالیندههای نوظهور در
بافتهای انسانی ،هنوز خالئی در درک ما از نحوه رفتار آنها و اینکه واکنشها در ماتریس
خاک چگونه اتفاق ميافتد ،سمیت ،خصوصيات تجمع زیستی و سازوکارهاي انتقال آنها
در بدن انســان وجود دارد .به طور معمول ،این ترکیبات در غلظتهای بسیار کمی در بدن
انســان ظاهر ميشــوند اما این واقعیت که بســیاری از آنها اخیرا ً به عنوان آاليند ه شناسايي
شدهاند ،به این معنی است که مطالعات طوالنی مدتی الزم است که بر جنبههای همه گیری
این موضوع تمرکز داشتهباشند.
ارزیابیهای جامع در مورد اثرات انواع شــکلهای خاک ،فلزات ســنگین و آلودگی
شــیمیایی بر سالمتی هنوز منتشر نشده اســت .به منظور تحلیل اثرات آالیندههای خاک بر
سالمت انســان ،دادهها و دانش اولیه سمشناسی در مورد مســیرهای آلودگی و میزان قرار
گرفتــن در معــرض آنها مورد نیاز اســت .ارزیابی خطر مبتنی بر رویکرد سمشناســی ،که
غلظتهــای قابل تحمــل را در نظر میگیرد ،اغلب برای ایجــاد غلظتهای مرتبط با خطر
استفاده ميشود .این غلظتهای قابل قبول ،برای بررسی اثرات مضر انفرادی مواد بر سالمت
انسان ،با توجه به طرح قرار گرفتن در معرض آنها ،با مفهومی که منابع ،مسیرها و گیرندهها
را تعيين میکند ،مشخص ميشوند.
همانطور که در گزارش سازمان بهداشت جهاني ( )2013شرح داده شده است ،چندین
ابزار علمی وجود دارد که میتوانند برای ارزیابی خطر ایجاد شــده برای سالمتی انسان ،در
اثر آلودگی خاک مورد استفاده قرار گیرند .مدلهای دیگری که اخیرا ً برای ارزیابی میزان
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مواجهه با انســان ساخته شدهاند ،شامل ( 1BROWSEمدلهای ناظرین ،ساکنین ،کاربران و
کارمندان برای محصوالت حافظت از گیاهان) که شــامل طرحهاي واقعبینانهتر و همچنین
یکپارچ ه سازی بانکهای اطالعاتی بزرگ نظارتی اروپا برای تبیین ارزیابی میزان مواجهه
انسان است .ارزیابی خطر واقعی سالمت در مورد قرار گرفتن همزمان در معرض دو یا چند
ماده شــیمیایی که در شــرایط واقعی زندگی اتفاق میافتد و ممکن است دارای اثرات هم
افزایی باشد ،هنوز کام ً
ال تعریف نشده است.

 -2-3-2خاک؛ منبعی برای باکتریها و ژنهای مقاوم به ضد میکروبها
انتقــال ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیــک از محیط به عوامل بیماریزای انســانی ،به دلیل
کاهــش کلی در اثرگذاری آنتیبیوتیکها ،چالش بزرگی را ایجاد کرده اســت .در نتیجه
عفونتهــا در بدن همچنان وجود دارند و خطر آلودگی دیگــران را افزایش میدهند .هر
ســال حدود  700000مرگ در ســطح جهان اتفاق میافتد که علت آن باکتریهای مقاوم
به ضد میکروبها هســتند .از این تعداد  25000کشته در اروپا و حدود  23000نفر مربوط
به ایاالت متحده آمریکا اســت .عالوه بر این ،پیامدهای مصرف باقیماندههای آنتیبیوتیک
و باکتریهای مقاوم به ضدمیکروب موجود در مواد غذایی بر سالمتی انسان تا حد زیادی
ناشناخته است ،هر چند مواردی که بیانگر اثرات جانبی زیانآور باشد ،مشاهده شده است.
این موارد شامل واکنشهای آلرژیک و سمّی ،یا اثرات سمّی مزمن در نتیجه قرارگرفتن
طوالنی مدت در معرض ســطوح پایین آالیندهها است .خطرات مقاومت ضدمیکروبی به
ویژه در نوزادان کــه باکتریهای مقاوم به ضدمیکروب در روده نوزادان تجمع مییابد ،از
اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
خــاک به عنــوان یک مخزن طبیعــی باکتریهای مقــاوم به آنتیبیوتیــک ،که دارای
مجموعه متنوعی از عوامل شــناخته و ناشــناخته مقاوم میباشــد ،در نظر گرفته شده است.
قارچهــا و باکتریهایی که به طور طبیعی در محیط وجود دارند ،آنتی بیوتیکهای زیادی
را ایجاد میکنند که انســا ن قرنها از آنها اســتفاده میکنند و در همان زمان ژنهای مقاوم
به آنتیبیوتیک را در برابر آنتیبیوتیکیهایی که تولید میکنند ،دارند .باکتریها و ژنهای

1- Bystanders, Residents, Operators and WorkerS Exposure models for plant protection products
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مقاوم گیاه آفتابگردان که با کود یا لجن پســاب به خاک اضافه ميشــوند ،ممکن است به
خوبی با شرایط خاک سازگار نشوند زیرا در معرض فشار انتخاب توسط موجودات بومی
هستند.
هنگامی که ریزجاندارانی مانند باکتریها ،قارچها ،ویروسها و انگلها به طور مداوم در
معــرض آنتیبیوتیکها یا مواد ضدمیکروب دیگر قرار ميگيرند ،اين مواد ريزجاندارن را
از بين ميبرند یا رشد آنها را مهار میکنند و انتخاب موجودات مقاوم حتی در غلظتهای
پایین نیز رخ می دهد .همچنین انتقال مقاومت (پالسمیدهاي مقاوم در برابر آنتیبیوتیکهای
خارج از کروموزوم) یا ژنهای جهش یافته در داخل کروموزوم ،به اعضای دیگر گونههای
خود و سایر گونهها اتفاق میافتد .از آنتیبیوتیکها در سراسر جهان برای درمان حیوانات
و بهبود رشــد در دامداری اســتفاده ميشــود .درصد باالیی از این آنتیبیوتیکها توســط
سیســتمهای موجودات جذب نشده و در محیط دفع ميشــوند .میزان جذب توسط دام به
اثر دارويي 1و تغییر آنتیبیوتیکها توســط ســوخت و ساز حیوان بســتگی دارد .به عنوان
مثال ،هاور و همكاران 2دریافتند كه بیش از  96درصد آنتیبیوتیكهای سولفادیازین دامي
در شــکل اصلي یا به عنوان متابولیتهای ده روزه پس از تجویز به خوكها دفع ميشوند.
میزان دفع برای تتراسایکلینها پایینتر است اما میتواند به میزان باالیی برسد ،در حالی که
این مورد بیش از  90درصد برای آموکسیســیلین و دیفلوکساسین است .مقادیر زیادی از
این آنتیبیوتیکها در پسماندها و خاک مزارع و شهرها وجود دارند و در تصفیهخانههای
پســاب یا در طی مراحل کمپوست ،به طور کامل حذف نميشوند .تصفیهخانههای پساب
به عنوان منبع اصلی انتشار آنتیبیوتیک به جریانهاي آبي ،با میزان حذف بسیار متغیر برای
آنتیبیوتیکهای مختلف شناخته شدهاند.
با تغییرات در جوامع ریزجانداران خاک و در فعالیتهای مهم پس از کاربرد اصالح
کنندهها در خاک ،گســترش جمعیتهای مقاوم مشاهده شده است .جمعیت مقاوم به ضد
میکروب در کود ممکن است مسئول انتقال افقی پالسمید مقاوم به موجودات ساکن خاک
1- Pharmacokinetics
2- Heuer et al.
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باشد  ،همانطور که در شرایط مزرعه در خاکهایی که به آنها کود اضافه شده ،تأیید گردیده
است .این فرایند انتقال با افزایش منابع غذایی که فعالیت میکروبی و تراکم جمعیت را بيشتر
میکنند ،همراه است .شواهد علمی حاکی از آن است که وجود فلزات سنگین در خاک؛ به
طور عمده مس و روی ،منجر به انتخاب مقاومت ضد میکروبی ميشود .جهشهای ناشی از
ريزجانداران خاک ممکن است به طیف وسیعی از فنوتیپهای متابولیکی از جمله تغییرات
در توانایی استفاده از منابع مختلف کربن ،نیتروژن یا فسفات و تغییر چرخههای ژئوشیمیایی
جهانی منجر شود.
ولــز و دیویس 1همچنین دریافتند که در صــورت عدم مواجهه با مواد ضدمیکروبی در
هنگام قرار گرفتن در معرض ســایر سموم مانند مواد گندزدا و ضدعفونیکنندهها ،انتخاب
ضد میکروبی توســط فلزات سنگین افزایش مییابد .نتایج مشــابهی در خاکهای مناطق
مســکونی استرالیا یافت شــد .در آنجا مقادير باالی فلزات ســنگین ،باعث تحریک تکثیر
ژنهای مقاوم به ضد میکروب شدند .بنابراین ،مقاومت ضد میکروبی به یک چالش بزرگتر
در خاکهای آلوده تبدیل شــده است .برای ارزیابی خطر انتشار مقاومت ضد میکروبی از
طریق لجن پساب و اصالح کودها ،تحقیقات بیشتری الزم است.
غلظــت آنتیبیوتیکها پس از ورود آنها به خــاک از طریق فرآیندهای مختلف ،مانند
جذبگیاه ،آبشویی و نفوذ به آبهای زیرزمینی ،ترسیب در کمپلکسهاي آلی ،جذب
شــدن به کانیهای رسي خاک یا تجزیه زيستي به سرعت کاهش مییابد (شکل  .)17با
این وجود ،افزایش باکتریهای مقاوم حتی هنگامي که غلظت آنتی بیوتیک بسیار کم باشد،
مشاهده ميشود .ترشح و جذب آنتیبیوتیکها در خاک باعث کاهش فراهمي زیستیآنها
ميشــود اما مانــدگاری و پایداری آنها را در محیط افزایــش میدهد .جذب آنتیبیوتیک
توسط گیاهان به طور گستردهاي گزارش شده است .زیرا زنجیره غذایی ممکن است به طور
مستقیم در گســترش مقاومت آنتیبیوتیکی نقش داشته باشد .عالوه بر این،آنتیبیوتیکها
ممکن است باعث مهار جوانهزنی بذر شده و رشد محصول را کاهش دهند .اگر خاکهای

1- Wales and Davies
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سرشار از آنتیبیوتیک دچار تغییراتی شوند که منجر به تغییر در غلظت ماده آلی و ترکیب
آنها ميشود ،ممکن است آنتی بیوتیکهای جدا شده به شکلهای فراهمی زیستی موجود
خود آزاد شوند.
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شکل  .17سرنوشت آنتی بیوتیکهای دامپزشکی در محیط .منبع :کوپاسامی و همکاران2018 ،
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آنتیبیوتیکهای مختلف دارای مکانهای هدف مختلف در ســلول هســتند .بنابراین،
موجــودات در برابر آنتیبیوتیکهای خاص مقاومت میکنند و مقاومت عمومی ندارند .با
این حال ،پيدا کردن باکتریهای مقاوم در برابر چند دارو ،بیشتر و بیشتر متداول شده است.
یــک مطالعه جدید ،حضور باالی ژنهای مقــاوم در برابر آنتیبیوتیکها و عناصر ژنتیکی
متحرک در یک جامعه باکتری اســتخراج شده از کود مرغی که مقاوم به چند دارو است
را نشان ميدهد .باکتریها چهار ساز و کار اصلی دارند که منجر به مقاومت ضد میکروبی
ميشوند:
 )1تخریب آنزیمی یا اصالح ترکیبات آنتیبیوتیکی توسط آنزیمهای درون و برون
سلولی.
 )2پمپهای جریان دهنده که ترکیبات آنتیبیوتیکی را به طور فعال در خارج از سلول
یا در قسمت پریپالسم حذف میکنند.
 )3اصالح محل اتصال آنتیبیوتیک یا محافظت از آن.
 )4نفوذپذیری غشای طبیعی یا اصالح شده (شکل .)18

شکل  .18ساز وکارهاي اصلی مقاومت ضد میکروبی .منبع :آلن و همکاران2010 ،
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اولین گام در ارزیابی و مدیریت خاکهای آلوده ،شناسایی مشکل است .به طور کلی،
هنگامی که یک منطقه در اثر حادثهای مانند نشت نفت ،حادثه هستهای یا سوراخ شدن سد،
تحت تأثير قرار ميگيرد ،بی درنگ اقدامات الزم برای کنترل میزان اين اتفاقات و

فصل سوم:
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اولین گام در ارزیابی و مدیریت خاکهای آلوده ،شناسایی مشکل است .به طور کلی،
هنگامی که یک منطقه در اثر حادثهای مانند نشــت نفت ،حادثه هســتهای یا سوراخ شدن
ســد ،تحت تأثير قرار ميگيرد ،بی درنگ اقدامات الزم بــرای کنترل میزان اين اتفاقات و
جلوگیری از وقایع بیشتر آغاز ميشود .با این حال ،در خاکهاي آلوده به صورت موروثي
و یا در جایی که آلودگی پراکنده میتواند مسئلهســاز باشــد ،غالباً هیچ پروتکل مشخصی
بــرای پیگیری وجود ندارد .در برخی کشــورها یا مناطق جهان ،آژانسهای ملّی ،منطقهای
یــا محلّی وجود دارند که وظیفه آغاز تحقیقات مقدماتــی برای تعیین وجود و عدم وجود
آلودگی یا نیاز به اقدامات بیشتر را بر عهده دارند ،در حالی که بسیاری از کشورهاي دیگر
هیچ آییننامه یا پروتکلی تعيين نکردهاند.
در گذشــته ،معیارهای احیای اراضی با اســتفاده از معيارهاي مبتنی بر غلظت پسزمینه
و محدودههای امن تعیین میگرديد .رویکردهای جدید ســعی میکنند ارزیابی جامعتری
از خطرات آاليندهها برای محيطزيســت ،انسان و ایمنی مواد غذایی داشته باشند .توصیف
خطر بالقوه برای محيطزيست و سالمتی انسان به دلیل پیچیدگی ماتریس ،عدم آگاهی در
مورد سرنوشت آاليندهها در خاک و کمبود اطالعات در دسترس از سمشناسی و مطالعات
یکپارچه ،کار آســاني نیست .مسیرهای قرار گرفتن در معرض این مشکل با در نظر گرفتن
انواع خاصی از کاربری اراضی ،به عنوان مثال مســکونی ،صنعتی و تفریحی ،مدلســازی
ميشود.

 -1-3رهیافتهای ارزیابی خطر

ارزیابی خطرات بدین معناســت که ميتوان براساس شواهد علمی ،احتمال یک نتیجه
خاص و شــدت آن را تخمین زد و از این دانش برای کمک به تصمیمگیری استفاده کرد.
صــورت امکان الزم اســت ابهامات کاهش یابد و عدم قطعیتهای باقی مانده به روشــنی
شناســایی و توضیح داده شــوند .تصمیمــات مدیریتي خطر برای خاکها یا رســوبات ،بر
شناسایی مسیرهای مرتبط با قرار گرفتن در معرض خطر برای سالمتی انسان یا محيطزيست
و ایجاد اقدامات درمانی مناسب متمرکز شده اند .این موارد میتواند شامل تصفیه یا حذف
کردن منابع ،یا قطع کردن مسیرها یا هر دو باشد.
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رویکردهای ارزیابی خطر 1در سراســر جهان مشابه است و شامل مراحلی است که باید
برای شناســایی و ارزیابی اینکه کدام يک از مواد بــرونزا یا بومی باعث آلودگی خاک
شدهاند يا در حال آلوده کردن آن هستند و تا چه میزان آلودگی برای محيطزيست و سالمتی
انسان خطر به دنبال دارد ،انجام شــود .رویکردهای ارزیابی خطر ،ابزاری برای فعال کردن
تصمیمات سیاسی و فنی مبتنی بر علم و اقدامات الزمه است .ابزارهای ارزیابی خطر اغلب از
یک رویکرد شیمیایی توسط مواد شیمیایی و با تمرکز روی یک ماده واحد ،یک منبع واحد
و یک نقطه انتهایی سمی واحد استفاده میکنند ،با اين حال محبوبیت رویکردهای یکپارچه
در حال افزایش اســت .چنین رویکردهایی از مدلهایی اســتفاده میکنند که شاخصهاي
محیطی مبتنی بر در معرض قرار گرفتن انسان و اثرات مبتنی بر روشهاي قطعی یا احتمالی
را مورد توجه قرار میدهند .به طور کلي در مکانهای صنعتی و شــهری که ممکن اســت
آلودگی محلّی و پراکنده در آن وجود داشــته باشــد ،کاربر نهایی عالقمند است بداند که
آیا خاک «مناسب برای استفاده» است يا خير .در این مورد ،یک رهیافت مکانی ویژه برای
دستیابی به یک دید کلی از اطالعات و در معرض خطر آلودگی قرارگرفتن ضروری است.

شکل “ .19الگوی ارزیابی خطر جهانی” .منبع :پستهوما و همکاران2008 ،

هنگامی که مکاني مشــکوک به آلودگی است ،بعد از تحقیقات اولیه در مورد استفاده
پيشين منطقه ،باید ارزیابی اولیه انجام شود تا مشخص گردد آیا مواد برونزا موجود است،
کدام یک وجود دارد؟ و آیا خطری برای محيطزيست و سالمتی انسان ایجاد میکند .اگر
)1- Risk assessment approaches (RAA
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آلودگی تأیید شــود و اقدامات اصالحي الزم باشد ،باید بررسي دقیقی برای تعیین میزان و
اقدامات احتمالی جهت اصالح ،مدیریت خطر و یا تدابير اصالح تعریف و اجراشوند .پس
از آن اقدامات پاککننده برای تأیید اینکه خطر کاهش یافته است و منبع آلودگی کنترل
شده است ،ضروری است.
در سراســر جهان ،سیاســتها و مقررات مبتنی بــر رویکردهای ارزیابــی خطر ،برای
پیشبینی خطراتي اســت که نمیتوانند به طور مســتقیم اندازهگيريشوند .مقررات شامل
دستورالعملهایی برای شناســایی و ارزیابی آلودگی خاک با استفاده از معيارهاي کیفیت
خاک اســت که در بســیاری از موارد به ویژگی ملّی خاکها یا شرایط خاص منطقه توجه
دارد .از آنجــا کــه رویکردهای ارزیابــی خطر ،فرایندهای پیچیده و وقت گیری هســتند،
همه کشــورها در جهان قادر به بررســی آلودگی نیســتند .این امر همچنین به دلیل عدم در
دسترس بودن اطالعات جامع و پذیرش رویکردهای تکراری در یک منطقه است .همانطور
که هوپ 1اشــاره کرده اســت ،دسترسی به اســناد مربوط به ارزیابی خطر زیستمحیطی و
کاربردهای نظارتی آن بهخصوص در کشــورهای در حال توسعه موضوعي پیچیده است.
در این موارد ،راهبردهای آژانس حفاظت از محيطزيست ایاالت متحده ،کانادا و هلند در
میان دیگران ممکن است به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد حتی اگر ویژگیهای آب
و هوا ،خاک یا جمعیتهای محلّی یکســان نباشند .برخی از اقدامات بینالمللی مانند آنچه
که توســط فائو ارائه شده است ،راهنماییهایی برای ارزیابی خطرات وارد بر محيطزيست
و ســامت انسان ناشی از ذخيره سموم دفع آفات منسوخ شده با اطالعات دقیقتر در مورد
مراحل ارزیابی در جعبه راهنمای مدیریت محيطزيست ارائه میدهد ،همچنین راهبردهایی
توســط چندین ســازمان بینالمللی برای ارزیابی خطر و ارائه تحلیلــی هماهنگ در مورد
قرارگرفتن در معرض مواد شــیمیایی متعدد ،پوشــشهای متنوع ،مســیرها و انواع مختلف
آلودگیها ،ارائه شده است.
به طور گســتردهاي مشخص شده اســت که برای تهیه ابزارهای دقیقتر ارزیابی خطر و
درک بهتر از تأثيرات احتمالی و میزان آنها ،یک روش هماهنگ که مخلوطهای پیچیدهای
1- Hope
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از آاليندهها را شاملشوند مورد نیاز است .آلبرت 1بیش از  30سال پیش این سؤال را مطرح
کرد «آیا ميتوان ســمیت مخلوطهای پیچیده را پیش بینی کرد؟» از آن زمان ،بســیاری از
محققان در تالش هستند با استفاده از یک راه حل مناسب یا حداقل یک مطالعه جامعتر ،به
این پرسش پاسخ دهند که از فعل و انفعاالت در مخلوطهای پیچیده ،هنگام موجود بودن این
مخلوطها ،آیا اثرات سمی افزودنی ،همافزایی ایجاد میکنند یا دگرستيزي .2ویژگی و تنوع
بســیار زیاد مخلوطهای آالینده موجود در هر منطقــه که به عملیات صنعتی یا فرآیندهای
صورت پذيرفته بســتگی دارد ،سرعت پیشرفت در تعریف حد مقادیر مناسب را برای یک
رویکرد ارزیابی خطر عمومی کاهش میدهــد .رویکرد هلندی در میان دیگر رویکردها،
شــامل پروتكلی برای تحلیل خطر هنگام حضور بیش از یك ماده اســت .به طور معمول،
یک محاسبه تجمعی با در نظر گرفتن خطر فردی و سمیت بالقوه و خطر کل احتمالی مورد
استفاده قرار می گیرد ،اما واکنش و همافزایی احتمالی بین موادی را که ممکن است باعث
کاهش یا افزایش خطر احتمالی آنها شــود را در نظر نمیگیرد .چن و همکاران 3دریافتند
که هرچه مخلوط آاليندهها پیچیده تر باشــد ،ســمیت هم افزایی نیز بیشــتر ميشــود .آنها
پیشــنهاد میکنند که استفاده از یک شاخص ترکیبی 4برای برآورد خطر سمشناسي زيستي
از مدلهای مرســوم غلظت اضافه 5یا اقدامات مســتقل ،6نه تنها در محیطهای آبی بلکه در
خاکها نیز دقیقتر است(شکل  .)20اثر همافزایی /دگرستيزي نه تنها برای ترکیبی از سموم
دفع آفات ،بلکه در ســایر مخلوطهای پیچیده مانند مخلوط آالینده موجود در دفن پسمان د
یا در مسیرهای راهآهن تأیید شــده است .در مورد دوم ،ویرزبیکا و همکاران 7اثرات بسیار
ســمی مخلوط آالیندهها را بر موجودات متعدد آزمایش شــده از سطوح مختلف استوایی
حتی اگر غلظت واحد هر آالینده از مقادیر قابل قبول تجاوز نکند مشــاهده کردند .با این
حال ،همانطور که در نوشتههای ساریگیانیس و هانسن توضیح داده شده است ،رویکردهای
Albert
Antagonistic
Chen et al.
)Combination Index (CI
)Concentration addition (CA
)Independent aCtions (IA
Wierzbicka, Bemowska-Kałabun and Gworek
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سمشناسی ترکیبی ،کاربرد محدودی در شرایط خاص دارند و دادهها قابل تعمیم نیستند.

شکل  .20رویکردهای ارزیابی خطر مبتنی بر اقدام مستقل از ماده به ماده ،جمعپذيري دوز و اثرات یا در نظرگرفتن اثر متقابل
برای مدل ترکیبی .منبع :ساریگیانیس و هانسن.2012 ،

توالی مراحل مقابله با مناطق آلوده که در باال توضیح داده شده است ،کلی است و بسته
به رهیافتهای ملّی یا منطقهای ممکن است برخی از مراحل حذف شده و یا موارد دیگری
اضافه شود.
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ارزیابی خطر ســامتی انســان 1میتواند به ر وشهاي مختلف و به منظور تحقق اهداف
مختلف انجام شود .این رويکرد میتواند برای موارد زیر استفاده شود:
• استخراج استانداردهای کیفیت خاک.
• ارزیابی خطر بصورت مکان ویژه.
• توسعه اهداف اصالحی خاک.
• رتبهبندی مناطق آلوده با اولویت مداخله.
مقادیر غربالگری خاک ،2معيارهاي کیفیت کلی خاک هســتند که بر اساس مسیرها و
طرحهاي مواجهه عمومی (به عنوان مثال استنشاق بخارات در مناطق مسکونی یا صنعتی) در
بســیاری از کشورها برای تنظیم مدیریت خاکهای آلوده اتخاذ شدهاند .در سرتاسر جهان
مقادیــر غربالگری خاک یا معيارهاي کیفیت خاک با اصطالحات مختلفی از جمله مقادیر
8
رهاســاز ،3مقادیر مرجع ،4مقادیر هدف ،5مقادیر مداخله ،6مقادیر پاکسازی ،7مقادیر برش
و موارد دیگر شناســایی ميشوند .عالوه بر این ،مقادیر آستانه 9در راهبردهاي ملی مختلف
در سیاســتهای زیستمحیطی پایهگذاری شــده و به ندرت خصوصيات خاک را در نظر
میگیرند.
در موارد آلودگی خاک توسط فلزات سنگین ،غلظت کل فلز ،اطالعات کمی در مورد
خطر بالقوه ارائه میدهد .شناسایی شکلهاي قابل دسترس و غیرقابل دسترس فلزات سنگین
از اهمیت زیادی برخوردار اســت تا اطمینان حاصل شــود که خــاک به گونهای مديريت
ميشــود که از دستیابی به شکلهاي غیرقابل دســترس جلوگیری کند .این امر میتواند با
استفاده از آزمایشهاي زيستي برای تعیین فراهمی زیستی و سمیت (شبه) فلزات انجام شود.
در این حالت باید معيارهاي کیفیت خاک یا مقادیر آســتانه با در نظر گرفتن خصوصیات
)Human health risk assessment (HHRA
)Soil Screening Values (SSVs
Trigger Values
Reference Values
Target Values
Intervention Values
Cleanup Values
Cut-off Values
Treshold Values
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خاک مانند واکنش ،بافت و مقدار ماده آلی خاک اصالح شــود زیرا به طور گســتردهاي
اثبات شــده است که در بســیاری از موارد معيارهاي کیفیتی خصوصیات خاک را در نظر
نمیگیرنــد یا خطر واقعی را بیش از حــد ارزیابی میکنند .عالوه بر این ،با تجزیه و تحلیل
و ضميمــه کردن فراهمی زیســتی در طول ارزیابی خطر به جــای فرض کردن جذب 100
درصدي آالینده هدف ،تالش برای اصالح خاک بهینهسازی خواهد شد و در نهایت باعث
افزایش سوددهی خواهد شد.
بنابرایــن تدوین مقررات و قوانین برای تأیید کیفیت مواد غذایی بســته به میزان فلزات
سنگین آنها ،بسیار مهم است .پژوهشهای بینالمللی شامل چندین روش تحليل و معیارهای
ارزیابی است که مقادیر مجاز فلزات سنگین را برای خاکهایی که از نظر اهمیت متفاوت
هستند مشخص میکنند (جدول  .)7به طور کلی این مورد به دلیل معیارهای در نظر گرفته
شده برای استقرار آنها است .مقادیر مرجع بدست آمده برای کیفیت خاک از نظر محتوای
فلزات سنگین در بسیاری از کشورها که سیاستهای زیستمحیطی مربوط به خود را برای
حفاظت از خاک و تضمین ایمنی مواد غذایی تدوین کردهاند ،بومي شــده اســت .یکی از
آنها که توســط آژانس حفاظت محيط زيست اياالت متحده توسعه یافته ،از اهمیت ویژه
ای برخوردار اســت زیرا چندین کشــور دیگر از آن پیروی میکنند .این معيارها مبتنی بر
سیاستهای ارزیابی خطر بوده و سطح پیشزمینه و بررسی سمیت برای انسان و محيطزيست
1
را تعييــن میکنند .وقتی صحبت از مواد غذايي ميشــود ،مجموعه قوانین اســتاندارد فائو
اهمیت ویژهای دارند .این مجموعه قوانین ،مقادیر مجاز آاليندهها و سموم (از جمله فلزات
سنگین) را در محصوالت غذایی دائماً مورد بررسی و به روزرسانی قرار میدهند.

1- FAO Codex Standard
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جدول  .7مقادیر آستانه برخی از فلزات سنگین برای کاربری اراضی مسکونی برای کشورهای مختلف .اصالح
شده توسط پرووست ،کورنلیس و سوارتجس2006 ،
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 -2-3روشهاي اصلی برای اصالح خاک مناطق آلوده

ناتانیل 1اصطالحي اســت که به اصالح پایدار مرتبط ميشود« :اصالحاتی که خطرات
غیرقابل قبو  --2روشهاي اصلی برای اصالح خاک مناطق آلوده
آنچه بسیاری از روشهای فیزیکی موجود را هزينهبر میکند ،تا حدودی هزینه حفاری
و حمل مقادیر زیادی مواد آلوده برای تیمار خارج از محل ،مانند غیرفعال کردن شــیمیایی
1- Nathanail
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 -2-3روشهاي اصلی برای اصالح خاک مناطق آلوده

ناتانیل 1اصطالحي اســت که به اصالح پایدار مرتبط ميشود« :اصالحاتی که خطرات
غیرقابل قبــول را به موقع ایمن و کنترل میکنند و منافع کلی زیســتمحیطی ،اجتماعی و
اقتصــادی کار اصــاح را به حداکثر میرســاند» .مدیریــت پایدار مســتلزم اعمال بهترین
روشهــای موجود ،نه تنها طی فرآینــد اصالح بلکه برای کل فرآینــد از جمله ارزیابی و
کاهش خطر اســت .بهترین شــیوههای مدیریتی 2فردی یا ترکیبی از شــیوههای مدیریتی،
فرهنگی و ســاختاری هستند که محققان (دانشگاهی یا دولتی) آنها را به عنوان مؤثرترین و
اقتصادیترین راه کاهش آســیب به محيطزيست معرفی کردهاند .اصالح آلودگی معموالً
بهصــورت منطقه به منطقه انجام ميشــود زیرا برای هر ترکیبــی از آاليندهها ،ویژگیهای
خاک ،کاربری اراضی ،امکانات ،واقعیتهای فنی و اقتصادی منطقه یا ناحيه و مسئولیتها،
ممکن است یک روش یا ترکیبی از روشهاي مختلف مناسبتر باشد .روشهاي اصالح
آلودگی خاک را ميتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:
الف -روشهای درجا( 3در منطقه).
ب -روشهای غیر درجا( 4حذف خاک برای اصالح آن خارج از منطقه).
گزینههای اصالح موجود شــامل تیمارهای فیزیکی ،شــیمیایی و زيســتي هستند و این
گزینههــا راه حلهای فنی بالقوهای را برای اکثر آلودگیهــای خاک ارائه میدهند .برای
هــر دو اصالح درجا و خارج از محل ،اثر نهايي 5روی آاليندهها میتواند به عنوان کاهش
غلظت ،کاهش فراهمی زیســتی بدون کاهش غلظت ،قرارگرفتن در یک ماتریس بیاثر،
مهار و حذف ،دســتهبندی شود .مدیریت مناطق آلوده یک رهیافت خاص است که شامل
توصیف ،ارزیابی خطر و انتخاب فناوريهاي اصالح است بنابراین عمدتاً بر آلودگی محلی
یا نقطهای تمرکز دارد.
Nathanail
)Best management practices (BMPs
In Situ
Non In Situ
Net effect
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اســکولیون 1یک بررســی از رهیافتهای اصلی اصالح خاکهای آلوده و اثر آنها بر
آاليندهها ارائه داد و مشــخص کرد که آنها تجزيه شــده ،از اجزای خاک جدا شــده ،از
ماتریس استخراج شده یا تثبیت شدهاند (جدول .)8
جدول  .8روشهاي اصلی اصالح و اثرات آن بر آالیندههای خاک (= فرآیند اصلی = )√( ،فرآیند فرعی به میزان محدود یا
در محدوده تحت تأثير آالیندهها) .منبع :اسکولیون2006 ،

1- Scullion
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یا تخریب حرارتی است .هزینههای باال باعث افزایش عالقه به فناوريهاي جایگزین برای
کاربردهاي درجا شــده اســت ،به ویژه آنهایی که مبتنی بر توانایی اصالحزيستي1گیاهان و
ريزجاندارن هستند .اصالح زیســتی یک فناوری است که با استفاده از فعالیتهای زيستي
ريزجاندارن خاص ،آلودگیهای مختلف را غير مضر کرده و یا آنها را از بین میبرد .اصالح
زیستی در واقع به رشد و فعالیت میکروبی متکی است؛ اثر آن بسیار وابسته به شاخصهاي
محیطی کاربردی است که بر رشد میکروبی و میزان تجزيه تأثير میگذارد .اصالح زیستی
هنگام مواجهه با انواع خاصی از مناطق آلوده ،یک فناوری بســیار امیدوارکننده با پتانسیل
بسیار در نظر گرفته ميشود .اصالح زیستی در سراسر جهان از جمله در اروپا با موفقیتهای
مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اســت .بر اساس سخنان الکساندر ،2برای اصالح زیستی
توسط فعالیتهای میکروبی شــرایط متعددي باید در خاک اتفاق بیفتد .این شرايط شامل
موارد زیر است:
 )1خاک دارای سموم دفع آفات باید حاوی موجود زنده باشد.
 )2موجود زنده باید آنزیمهای الزم برای ایجاد تجزيه زيستي را داشته باشد.
 )3سموم دفع آفات باید در دسترس موجودات زنده دارای آنزیمهای الزم باشد.
 )4اگر آنزیم اولیه که باعث تجزيه ميشود برون سلولی باشد ،پیوندهایی که توسط آن
آنزیم برقرار شده باید در معرض عملکرد کاتالیزور قرار بگیرد.
 )5باید آنزیمهايي که تجزيه اوليه را کاتالیز ميکنند درون سلولی باشند ،این مولکول
باید از سطح سلول به محلهای داخلی که آنزیم عمل میکند ،نفوذ نماید.
 )6از آنجا که جمعیت یا زیتوده باکتریها یا قارچهایی که روی بسیاری از ترکیبات
مصنوعی فعاليت ميکنند در ابتدا اندک است ،شرایط موجود در خاک باید مساعد
باشد تا امکان تکثیر بالقوه ريزجاندارن فعال فراهم شود.
کمپوســت ساخته شــده از خاک ا ّره ،تراشه چوب ،پوســت درخت ،نی ،پسماندهای
گیاهی و مواد زائد غذایی خانگي ،یکی دیگر از منابع متداول مواد آلی است که به خاک
1- Bioremediation
2-Alexander
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افزوده ميشود .افزودن مواد آلی به خاک ممکن است به کاهش تحرک فلزات سنگین و
سایر آاليندهها ،کاهش خطر برای محيطزيست و سالمت انسان کمک کند.
افزودن کود دامي و لجن پساب میتواند ابزار مؤثری برای اصالح زیستی باشد اما باید
اطمینان حاصل شــود که تصفیه اولیه روی آنها انجام شــده باشد .برای کاهش اثرات منفی
مرتبط با کود دامی ،ميتوان از روشهاي سادهای مانند کمپوست کردن قبل از کاربرد آنها
در زمین اســتفاده نمود .به طور کلی کود کمپوســت در مقایسه با کود حیوانی تازه ،دارای
ميزان باالتری لیگنین و پلیفنول اســت که باعث کاهش انتشار گاز متان ميشود ،در حالی
اســت که بصورت بالقوه موجب افزایش بیشتر ترســیب کربن آلی خاک ميگردد .اِلوی
و همکاران 1متوجه اثر مثبت كرمهای حاضر در فرایند کمپوســت ســازی شدند و به نقش
آنها در تثبیت فلزات ســنگین موجود در كود حیواني پی بردند .کمپوست کردن کود تازه
حیوانــی به عنوان یک روش مؤثر در کاهش انواع مختلــف عوامل بيماريزاي محیطی و
باکتریهای مقاوم به ضدمیکروب اثبات شــده است .ذخیره سرباره به مدت یک یا سه ماه،
کمپوست کردن در دماهای زیاد و پخش به روشی که باعث کاهش تصعید احتمالی شود
و جلوگیری از انتقال کود در مســافت طوالنی ،برخی از توصیههای پیشنهادی نیکلسون و
همکاران 2به منظور کاهش سطح عوامل بيماريزا در کود و سرباره قبل از استفاده آنها در
زمین اســت .با وجود تداوم مشــاهده برخی آنتیبیوتیکهای خــاص در خاک و معدني
شدن 3ناچیز آنها به دلیل جذب محکم توسط اجزای خاک ،جمعي از محققان اهمیت زمان
نگهداری و کمپوســتکردن را برای دفع ترکیبــات آنتیبیوتیکی موجود در کود ،قبل از
کاربرد در زمین به طور ويژه بيان کردهاند.

1- Lv et al.

2- Nicholson et al.
3- Mineralization.
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کاشت درختانی که در مقابل مقادیر باالی مواد س ّمی مقاومت خوبی دارند و از
ظرفیت باالی تجمع و ذخیره آاليندهها نیز برخوردار هستند ،میتواند یک روش مناسب
برای فرآیند اصالح زیســتی در خاک باشد .طبق گفتههای ویسوکا و همکاران ،1درختان
متداولــي که از ظرفیت باالی تجمع فلزات ســنگین برخوردار هســتند ،عبارتند از :توس
نقرهای ،2توسکا ،3اقاقياي مشکي ،4انواع بید 5و درختان مخروطي .6محصوالت زراعی قوي
منتخب از قبیل  Miscanthus Giganteusاز ســازگاری عالی برای تغییر شرایط زیستگاه،
امکان بازیابی تدریجی اراضی تخریب شــده و امکان جلوگیری از انتقال فلزات سنگین به
خاک و آبهای زیرزمینی برخوردار هستند.

شکل  .21عوامل مؤثر بر اصالح خاکهای آلوده به هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای در مقیاس میدانی .منبع:

Wislocka et al
Betula Pendula
Alnus Tenuifolia
Robinia Pseudoacacia
Salix sp.
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عالقه به بیوچار 1همچنان در بین دانشــمندان در حال افزايش اســت ،به ویژه بين آنانی
که عالقهمند به دانســتن چگونگی تأثير خصوصيات شــیمیایی و فیزیکی ذرات بیوچار بر
حرکت آب در خاک ،حذف آاليندهها ،تغییر در جوامع میکروبی و کاهش انتشار گازهای
گلخانهای هستند .امید این است که بیوچار بتواند به کشاورزان در سراسر جهان ،به ویژه در
مناطق در حال توسعه که اغلب با خاکهاي ضعیف دست و پنجه نرم ميکنند ،کمک کند.
استفاده از بیوچار ریش ه باستانی دارد .صدها تا هزاران سال پیش ،ساکنان آمازون بیوچار را با
گرم کردن ماده آلی برای ایجاد خاکهای غنی و حاصلخیز به نام تراپريتا 2تولید کردند .این
شیوه در زمانی که ملل اروپایی به آمریکای جنوبی حمله کردند ،کنار گذاشته شد و تعداد
کمی از کشــاورزان در جاهای دیگر به طور مرتب از بیوچار استفاده ميکردند .دانشمندان
حدود یک دهه قبل برای اولین بار به این ماده توجه كردند ،در آن هنگام نگرانیها در مورد
گرم شــدن کره زمین ،باعث شد استفاده از بیوچار به عنوان راهی برای ذخیره مقادیر بسیار
بزرگ كربن زیرزمینی مد نظر قرار گیرد .امید براي این کاربرد به دلیل هزینه زیاد بیوچار تا
حدودی کم شده بود اما دانشمندان خاک ،اکنون در حال بررسی کاربرد آن در کشاورزی
و در رفع آلودگی خاک هستند.
یکی فناوريهاي جدید برای اصالح خاک ،شامل استفاده از نانوذرات است .شناخته
شــدهترین فناوری نانو در اصالح خاک ،اســتفاده از آهن نانو بدون بار 3برای کاهش تأثير
آالیندههــای آلــی و غیر آلی اســت .به عنوان مثال ،آهــن نانو بدون بــار میتواند به طور
مؤثری هیدروکربنهای کلرينه و آفتکشهای ارگانوکلر را تجزيه کند .به نظر میرســد
نانولولههای کربني به دلیل ظرفیت بسيار زیاد جذب یونهای فلزی ،مواد پرتوزا و ترکیبات
آلــی ،مادهاي کاربردی برای اصالح خاک هســتند .روش یکپارچه و فناوريهاي نوظهور
مانند اصالح با جنبش الکتريکي ،4زیســت پاالیی آنزیمی ،5گیاهپاالیی چندگانه 6و اصالح
Biochar
Terra preta
)Nano-Zero- Valent (nZVI
Electrokinetic Remediation
Enzyme-Mediated Bioremediation
Multi-Process Phytoremediation
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توســط کرمهای خاکی 1در اصالح خاکهای آلوده به هیدروکربنهای آروماتیک چند
حلقهای به کار برده ميشــود .انتخاب بهترین روشهاي موجود و موفقیت آنها در پاالیش
خاکهــاي آلوده ،به عوامل فیزیکــی ،اقتصادی ،نظارتی و فنی بســتگی دارد .عامل مهم
مؤثر در اصالح بيفنيلهاي پليکلرينه ،هيدروکربنهاي آروماتيک چندحلقهاي و ديفنيل
اترهاي برومينه ،2جذب شــدید این مولکولها روی ســطح خاک و رســوبات است که با
وجود ماندگاری باال ،محدودیتهای ســنگینی در اســتفاده از آنها برای بیش از  30ســال
نشان داده شده است .در بیشتر موارد توانایی واجذب این آاليندهها ،اثربخشی فناوريهاي
اصــاح را تعیین میکنــد .متداولترین روش اصالح برای این خاکهــاي آلوده« ،روش
حفر و روبرداري »3ميباشد ،اما این روش پایدار نیست .روشهاي دیگری از جمله اصالح
زيستي ،دفع حرارتی 4و جداشدن کلر بیهوازی 5در سالهای اخیر با نتایج خوب آزمایش
شــده اســت .فناوريهاي که قب ً
ال توضیح داده شــده بودند ،اگرچه با هدف از بین بردن یا
تغيير بيفنيل پليکلرينه ،به روشهاي بســیار مختلفی کار میکنند و در نتیجه زما ن پااليش،
هزینهها ،محصوالت فرســایش و اثرات زیستمحیطی متفاوتی دارند ،اما اثربخشی آنها از
نظر منطقه نیز خاص است چرا که هر فناوری به آاليندهها ،کهنهشدن آلودگیها ،نوع خاک
و شرایط ژئومورفولوژیکی و سایر عوامل محیطی مانند تحرک آلودگیها یا جذب توسط
ذرات خاک بستگی دارد.

Vermiremediation
(Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs
Dig and Dump
Thermal Desorption
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 -3-3تغییر در عملیات زراعی برای کاستن آلودگی زنجیره غذایی
و اثرات آن بر کارکرد اکوسیستم

ل داوطلبانه مدیریت پایدار خاک ،1این است که به کشورها ،کشاورزان
هدف دستورالعم 
و سایر ذینفعان ،اصول کلی پذیرفته شده ،عملی و اثبات شده و مبتنی بر علم را برای ارتقاء
مدیریت پایدار خاک 2ارائه دهند .این دستورالعملها ،مدیریت پایدار خاک را به شرح زیر
توصیف میکنند:
«مدیریت خاک زماني پایدار است که حمایت ،تأمین ،تنظیم ،و خدمات فرهنگی ارائه
شده توسط خاک را به طور قابل مالحظهای در هر دو شکل کارکردهای خاک یا خدمات
تنوع زیســتی بدون خدشــه حفظ کند یا ارتقاء دهد» .مدیریت پایدار خاک ،با شــیوههای
زراعی ذکر شده در این فصل مرتبط است.

 -1-3-3کودها
مدیریت یکپارچه محصوالت زراعی 3روشی برای کشاورزی است که الزامات اجرای
یک تجارت ســودآور را با ایجاد مسئولیت و حساسیت برای محيطزيست متعادل میکند.
ش روی کشاورزی ارائه میدهد.
این روش راهحلی واقعبینانه برای بســیاری از مشکالت پی 
این روش شــامل شیوههایی است که میتواند برای به حداقل رساندن آلودگی ،جلوگیری
از اتالف و افزایش بهرهوری انرژی مورد استفاده قرارگیرد .مدیریت یکپارچه محصوالت
زراعی بهترین فناوريهاي نوین را با برخی اصول بنيادين روش کشاورزی خوب 4ترکیب
میکند و راهبردي کالن و بلندمدت اســت .اجزای مدیریت یکپارچه محصوالت زراعی
برای محصوالت زراعی به شرح زیر است:
 -1تعييــن کيفيت منبع مواد مغذی :ذخیره خاک ،کــود ،باقیمانده محصوالت
زراعی.

)Valuntary Guidelines for Sustainable Soil Management (VGSSM
Sustainable Soil Management
)Integrated crop management (ICM
Good Farming
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 -2آزمون خاک :واکنش ( ،)pHنیاز آهک ،فسفر ،پتاسیم (کلسیم و منیزیم
 -3تجزیه کود حيواني :نیتروژن (نیتروژن آمونیومی ،نیتروژن کل) ،فسفر ،پتاسیم.
 -4واســنجي پخشکنندههای کود دامی و کود شیمیایی :چند ت ُن در هر
هکتار.
 -5برنامه حاصلخیزی :میزان کاربرد کود دامــی ،کود مکمل؛ از کودهای اضافی
در محصوالت جایگزین (محصوالت یونجه) اســتفاده شود .از به کار بردن مقادیر زیادی
کود فسفر در مزارع داراي غلظت بیش از حد اين عنصر ،یافت شده در آزمونهاي خاک،
خودداری شــود .نیتروژن از طريق کود دامی یا کود شــیمیایی و آزمون خاک بیش از حد
استفاده نشود :کود نیتروژن مکمل جانبی یا کود سرک.
 -6محصوالت پوششــی :برای کاهش هدررفت خاک و آبشويي نیترات .گیاهان
پوششی شامل لگومها را در مزارع سبزیجات و زمینهای دوردست در مزارع توليد لبنيات
که کود در آنها پخش نشده است در نظر بگیرید.
 -7برنامه کاشت :جهت جلوگیری از برداشــت زودهنگام محصوالت زراعی ،که
موجب از بین رفتن اثر حفاظتی گیاهان و جلوگیری از فرســایش میشود در مزارع مستعد
اطمينان حاصل شود.
 -8خاکورزی حداقل :برای کاهش تلفات مواد مغذی از طریق فرسایش خاک.
مدیریت حاصلخیزی یکپارچه خاک رویکردی مبتنی بر اصول زیر است:
الف -هيچيک از روشهایی که فقط روی کودهای معدنی و صرفاً در مورد مدیریت
مواد آلی ساخته شدهاند برای تولید پایدار کشاورزی کافی نیستند.
ب -سازگارترین بافت زايشي مقاوم به بیماری و آفات برای استفاده مؤثر از مواد مغذی
در دسترس ،ضروری است.
ج -اقدامات زراعی خوب از نظر تاریخ کاشت ،تراکم کاشت و وجین علفهاي هرز
برای اطمینان از اســتفاده بهینه از منابع غذایی کمیاب ضروری اســت .همچنین نیاز به منابع
مــواد مغذی هدف در چرخه تناوب زراعی ،ترجیحاً حبوبات ،وجود دارد ،بنابراین فراتر از
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توصیهها براي محصوالت منفرد است.
مدیریت یکپارچه مواد مغذی میتواند در بهبود رشــد گیاهان نقش داشته باشد .تقسیم
ماده خشــک و زیست توده کل گیاهان ،از جمله زیتوده ریشه ،تأثير معنیداری بر کارآیی
فرآیندهای گیاهپاالیی خاکهای تخریب شــده دارد .حفظ خاکهاي غنی از کربن آلی،
بازیابی و بهبود اراضی تخریب شده کشاورزی و به طور کلی افزایش مقدار کربن خاک،
همگی نقش مهمی در پرداختن به چالش ســه گانه امنیت غذایی ،ســازگاری سیستمهای
غذایی و مردم ،با تغییرات آب و هوایی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای دارند.
مشــخص است که کودهای زیســتی ،محصوالت حاوی سلولهای زنده انواع مختلف
میکروبهای مفید (باکتریهــا ،قارچها ،تکیاختهها ،جلبکها و ویروسها) هســتندکه
نقش بســیاری مهمــی در حاصلخیزی خــاک ،بهــرهوری محصول و ســودآوری دارند.
برخی از میکروبهای مفید که بیشــتر در کشــاورزی مورد اســتفاده قرار میگیرند شامل
6
گونههای ریزبيوم ،1ميکوريزا ،2آزوســپريليوم ،3باســيلوس ،4ســودوموناس ،5تريکودرما
و استرپتومايســيس 7هســتند .میکروبهای مفید برای تجزیه مواد آلی موجود در خاک و
افزایش در فراهمي مواد مغذی پرمصرف اساسی (نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،گوگرد ،کلسیم
و منیزیــم) و مواد مغذی کــم مصرف (بور ،مس ،کلر ،آهن ،منگنز ،مولیبدن و روی) برای
کاشت گیاهان ضروری است .میکروبهای مفید همچنین نقش مهمی در مدیریت پسماند
و پســاب دارند .میکروبهای مفید ،مقاومت گیاه را نســبت به تنشهای مختلف محیطی
(مانند خشکســالی ،گرما ،سرما و شوری) و در برابر حشرات و بیماریها افزایش میدهند.
این میکروبها نه تنها با افزایش فتوسنتز و تولید هورمونها و آنزیمها رشد محصول و توليد
محصول را بهبود میبخشند ،بلکه با کنترل حشرات مختلف و بیماریهای مختلف گیاهی،
باعث بهبود کیفیت محصول نیز میگردند .میکروبهای مفید باعث کاهش نیاز به استفاده
Rhizobia
Mycorrhizae
Azospirillum
Bacillus
Pseudomonas
Trichoderma
Streptomyces
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از کودهای شــیمیایی شــده و از این طریق میتوانند آلودگیهای محیطی ناشی از مصرف
کودهای شــیمیایی را کاهش دهند .آنها هزینه تولید را کاهش میدهند ،بنابراین درآمد و
ســودآوری محصول را افزایش میدهند .وجود میکروبهــای مفید در افزایش بهرهوری
محصول ،ســودآوری و پایداری بسیار مهم است .کاربرد کودهای آلی مانند کود حیوانی،
کود مرغی ،کودهای سبز ،کمپوستها ،کودهاي درون اصطبلي ،بیوچار و خاکستر ،باعث
افزایش میکروبهای مفید در خاک و بهبود سالمت خاک و پایداری کلی آنها ميشود.

 -2-3-3آفتکشها
برای دســتیابی به دنیای عاری از آلودگی ،دســتورالعمل داوطلبانه برای مدیریت پایدار
خاک 1که توسط سازمان فائو تهیه شده است ،که شامل شیوههای مدیریت یکپارچه یا آلی
آفات می باشد ،در سراسر جهان توصیه شده است.
مدیریــت یکپارچه آفات 2رویکردی مبتنی بر پیشــگیری ،نظارت و کنترل اســت که
فرصتی برای حذف یا کاهش شدید استفاده از سموم دفع آفات و در نتیجه کاهش خطرات
آفتکشها برای ســامتی انسان و محيطزيســت فراهم میآورد .عالوه بر این ،مدیریت
یکپارچه آفات ،اســتفاده از تناوب محصوالت زراعی را ترغیب میکند که میتواند نیاز به
سموم دفع آفات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد .در اکوسیستمهای فشرده ،متداولترین
روش استفاده از سموم دفع آفات ،استفاده از اسپری است .اگرچه سایر سیستمهای کاربردی
مانند تيمار بذر ،گرانول های استفاده شده روی زمین یاخيساندن خاک و همچنین تدخین
خاک 3نیز وجود دارد .حدود  30تا  50درصد از مقدار استفاده شده بصورت اسپری ،از طریق
پاشیدهشــدن به اطراف و یا نرسیدن به آفت هدف ،از بین میرود .اصل «پرداخت آالینده»4
(افزودن هزینههای بهداشــتی و زیستمحیطی و بهداشــت عمومی به قیمت پرداخت شده
توســط مصرف کنندگان) میتواند یک روش مؤثر در نهادينه کردن هزینههای اجتماعی
اســتفاده از ســموم دفع آفات باشد .هزینهها و مالیاتهای ایجاد شــده میتواند برای ارتقاء
Voluntary Guidelines for Sustainable
)Integrated Pest Management (IPM
Soil Fumigation
Polluter Pays
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مدیریت (پایدار) آفات استفاده شود .کنترل سوء استفاده از سموم دفع آفات همراه با ترویج
روشهای سازگار با محيطزيست ،مانند کنترل زيستي آفات ،میتواند در کاهش آلودگی
در مزارع کشاورزی نقش داشته باشد.
مدیریــت یکپارچه علفهای هرز ،1کنترل علفهای هرز از طریق یک روش مدیریت
بلنــد مدت و با اســتفاده از چندیــن روش مدیریت علفهای هرز ،ماننــد کنترل فیزیکی،
شــیمیایی ،زيســتي و فرهنگی اســت .همانطور که در بخشهای قبلی ذکر شد ،گسترده
یتوانند بر کیفیت غــذا تأثير منفی بگذارند مربوط به
تریــن نوع آلودگی خاکهایی که م 
فلزات ،شبه فلزات و مواد پرتوزا است .این امر کمک زیادی به مطالعات در مورد شیوههای
کشــاورزی جهت کاهش آلودگیهای زنجیره مواد غذایی توســط ایــن آاليندهها کرده
اســت .از آنجایی که آلودگی خاکها توسط مواد شیمیایی آلی ،به طور کلی در مساحت
محدودتری رخ میدهد ،تحقیقات بسیار کمتری در مورد این مواد شیمیایی انجام شده و در
اینجا نيز بیش از این مورد توجه قرار نمیگیرند.
 -3-3-3فلزات
عنصــر کادمیــوم از لحاظ آلودگــی زنجیره غذایی مــورد مطالعه قرارگرفته اســت و
گزینههــای مختلفی برای به حداقل رســاندن جذب کادمیوم از خاک توســط گیاه وجود
دارد .اين گزينهها در جدول  9خالصه شــدهاند و ميتوان آنها را به دستکاری محصوالت
(گونهها ،رقم و تناوب) ،شرایط خاک و خصوصیات آب (آبیاری) دستهبندی کرد.

)1- Intergrated Weed Management (IWM
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بیش از  40ســال است که پی بردهاند گونههای مختلف گیاهی ،داراي توانایی متفاوت
ذخيره کادمیوم در بخشهای خوراکی هستند .به عنوان مثال ،سبزیجاتي که برگ آنها مورد
استفاده قرار ميگيرد ،به طور کلی غلظت بیشتری از کادمیوم را نسبت به محصوالتی که دانه
یا میوه آنها مصرف ميشوند ،ذخیره میکنند .کشاورزان این امکان را دارند که اگر خاک
آلوده به کادمیوم باشد ،نوع محصولی را که در یک قطعه زمین خاص رشد يافته ،تغییر دهند.
ت تجمع دادن کمتر کادمیوم
اگر این امکان وجود نداشــته باشــد و یک رقم گیاهی با قابلی 
انتخاب شود ،هنوز هم ميتوان همان گونههای زراعی را پرورش داد .این موضوع که ارقام
مختلف از یک گونه گیاهی مشــابه ،کادمیوم را با ســرعتهای مختلفی ذخیره میکنند به
خوبی شناخته شده است و این ممکن است مربوط به الگوهای ریشهزایی مختلف ،تفاوت
جذب ریشــهاي کادمیوم یا الگوهای مختلف انتقال کادمیوم در گیاه باشــد .تجاریسازی
ارقامي که به ميزان کم کادميوم را ذخیره میکنند در برخی از کشورها به وقوع پیوسته است
(کالرک و همکاران) ،در حالی که در برخی دیگر از کشورها ،کشاورزان میتوانند یک
رقــم جذبکننده کادمیوم به ميزان کم را از بین محصوالت تجاری موجود (جایی که این
اطالعات در دسترس باشد) انتخاب کنند .با انتخاب یک برنامه مناسب برای تناوب زراعی،
آلودگی زنجیره غذایی توســط کادمیوم نیز میتواند به حداقل برسد؛ شواهدی وجود دارد
که تناوبهای زراعی خاصی مانند گندم رشد يافته بعد از بقوالت ،ممکن است تجمع بیشتر
کادمیوم را به همراه داشــته باشد .اگرچه دالیل این امر واضح نیست و ممکن است مربوط
به اصالح شــرایط شــیمیایی یا فیزیکی خاک (به عنوان مثال تغییر در  pHخاک) باشد .در
نهایت كشاورزان نیز ممكن است در جهت رشد محصول ،برای استخراج کادمیوم موجود
از خاك (اســتخراج توســط گیاه) و دفع مواد گیاهی قبل از رشد محصول غذایی ،تصمیم
بگیرند .این راهبرد اکنون در حال رسيدن به مرحله عملیاتی شدن است.
انتخاب یا دســتکاری شرایط شیمیایی و فیزیکی خاک نیز توســط کشاورزان برای به
حداقل رســاندن تجمع کادمیوم در زنجیره غذایی انجام ميشود .انتخاب شرایط خاک از
طریق انتخاب منطقه (در صورت امکان) انجام ميشــود .خاکهای داراي  ،pHرس ،ماده
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آلی و روی بيشــتر و در مقابــل کادمیوم کمتر ،احتماالً کمترین ميــزان تجمع کادمیوم در
محصوالت زراعی را دارند .اگر انتخاب منطقه امکان پذیر نباشــد ،ممکن است دستکاری
خاک انجام شــود .به طور مثال کادمیوم یک کاتیون فلزی اســت .لذا افزودن آهک برای
افزایــش  pHخاک و افزایش ظرفیت تبادل کاتيونــي خاک ،میتواند براي افزایش جذب
توســط خاک و کاهش جذب توســط محصول مؤثر باشــد .اگرچه اثرات آن با مطالعات
میدانی سازگار نیست .با استفاده از سازوکارهاي مشابه ،جاذبها 1را ميتوان به خاک اضافه
کرد تا با کادمیوم بیشــتر پیوند برقرارکند و میزان جذب آن توسط محصوالت زراعی را به
حداقل برســاند .با اين حال معموالً میزان باالیی از این جاذبها (بر حســب تن در هکتار)
مورد نیاز اســت و از سویی ماندگاری این اصالح ناشناخته است .اضافه کردن عنصر روی
نشان داد غلظت کادمیوم از طریق جذب رقابتی بيشتر عنصر روی نسبت به کادمیوم در انتقال
به قسمتهای خوراکی ،کاهش مییابد .سرانجام ،اگر آلودگی کادمیوم توسط فعالیت انسانی
رخ داده باشــد و خاکزاد 2نباشد ،احتماالً آلودگی به الیه سطحی خاک محدود ميشود.
مشابه بسیاری از آاليندهها با کشت و دفن یا رقیق شدن الیه آلوده ،میتوان جذب کادمیوم
توســط محصوالت را کاهش داد .زیرا بیشتر ریشــههای گياهان فقط در  10تا 20سانتیمتر
سطح خاک فعال هستند.
خودداری از آبیــاری با آب های غنی از کلر ،باعث کاهش آلودگی زنجیره غذایی به
کادمیوم می شــود .آبیاری با آب غنی از کلــر  ،ایجاد کمپلکس یون کادمیوم با کلر را در
پــی دارد که باعث افزایش تحرک کادمیوم در خاک گردیده و از این رو جذب کادمیوم
افزایش می یابد.

1- Sorbents
2- Geogenic
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 -4-3-3شب هفلزات
آرســنیک گستردهترین و جدیترین آالینده شبه فلزی در خاکهاي کشاورزی است
که منابع خاکزاد آن گســتردهتر از منابع انســانی اســت .آلودگی زنجیره غذایی به وسیله
آرســنیک عمدتاً در سیستمهای کشــت غرقابي برنج رخ میدهد .در آن شرایط ،رداکس
پايين در شــاليزارهاي غرقاب برنج ،تحرک آرســنیک را با حل کردن کانيهاي اکســید
آهن که در ساختارشان آرسنیک وجود دارد ،افزایش میدهد و همچنین باعث احیاء یون
آرسنات به آرسنیت ميشود و آرسنیت نسبت به آرسنات در خاک تحرک بسيار بیشتری
دارد .با توجه به این واکنشهای شیمیایی خاک و مسیرهای جذب ریشه ،از طریق مديريت
دقیق آب (بستر برافراشته ،زهکشی در اواسط فصل یا کشت دیم) ،ميتوان تجمع آرسنیک
در برنج را با افزایش رداکس خاک و افزودن کودهای سیلیســیم به حداقل رســاند .با این
حال ،مضرات کشــت هوازی برنج این اســت که ممکن است تجمع کادمیوم در مقایسه با
کشــت برنج غرقابی افزایش یابد .استفاده از رقم های مختلف برنج نیز ميتواند بر کاهش
آرسنیک دانه برنج برداشت شده مؤثر باشد.

 -5-3-3مواد پرتوزا
روشهای زراعی برای کاهش تجمع مواد پرتوزا در زنجیره غذایی ،عمدتاً از تحقیقات
در مورد حوادث هستهای چرنوبیل ،گوینیا و فوکوشیما حاصل شده اند .ایزوتوپهای اصلی
نگران کننده 131 I ،در دوره اولیه پس از وقوع آلودگی و ایزوتوپهای سزیم و استرانسیوم
( 137 Cs ،134 Csو  )90 Srبرای سالهای زیادی پس از وقوع آلودگی هستند 131I.یک ایزوتوپ
با نیمه عمر کوتاه اســت (داراي نیمه عمر  8/02روز) و مســیر خطر اصلی ،زنجیره علوفه-
گاو– شــیر -انسان اســت .از این رو اصلیترین شیوههای مدیریت کشاورزی که بالفاصله
پس از یک حادثه آلودگی با  131Iمورد نیاز است ،محدود کردن دسترسی حیوانات به مراتع
آلوده با تغذیه آنها از منابع خارج از منطقه آلوده شــده (در صورت امکان) می باشد .برای
ایزوتوپهای پرتوزاي سزیم و استرانسیوم که کاتیونی هستند ،اقدامات اصالح کننده مشابه
کادمیوم شــامل تفــاوت در گونه و رقمهای گیاهی ،اســتفاده از جاذبهای داراي ظرفیت
تبادل کاتیونی زیاد ،مدیریت آهک و کود میتواند به کار رود.برای سزیم،کودهای بر پایه
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پتاســیم به دلیل رقابت پتاســیم با سزیم برای جذب ریشهای ،به طور ویژه در کاهش جذب
گیاهان مؤثر هســتند ،در حالی که اصالحات مبتنی بر کلســیم برای  90 Srمؤثر اســت .از
کودهای مبتنی بر آمونیوم باید پرهيز شود زیرا باعث افزایش جذب  137 Csو  90 Srميشوند.
برگرداندن ،شــخم زدن یا حذف خاک نیز ممکن است برای رقیق کردن یا کاهش غلظت
ایزوتوپ در خاک و یا دفن آلودگی سطحي در الیههای عمیقتر ،استفاده شود.

فصل چهارم:

مطالعات موردی در مورد
آلودگی و اصالح خاک
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 -1-4پاالیش خاک توســط تقویــت فرآیندهای طبیعی کاهش
دهنده آلودگی در مناطق آلوده شده در مأموریتهای مربوط به
سازمان ملل :مطالعه موردی درباره فعالیت سازمان ملل در اونسی،
ساحل عاج

مصرف مواد نفتی و روان کنندهها 1در مأموریتهای میدانی ،به دلیل استفاده از آنها در
تولید برق و تجهیزات مکانیکی عملیاتی برای پشتیبانی از عملیات حفظ صلح ،امری اجتناب
ناپذیر است .پتانســیل آلودگی خاک از طریق این فرآیندها که اثر مهمی در محيطزيست
دارند ،ایجاد می شود .در این بخش یک مطالعه موردی از کارهای اصالحی صورت گرفته
توسط مرکز خدمات جهانی ،واحد پشتیبانی فنی محيطزيست 2در مناطق آلوده به مواد نفتی
و روان کنندهها ،در حین پاکسازي یک عملیات میدانی سازمان ملل در اونسي ساحل عاج،
ارائه ميشود.
هــدف از این پروژه ،کاهش ســطح کل هیدروکربنهای نفتــی 3در خاکهاي آلوده
( 36000تا  75000میلی گرم بر کیلوگرم) به سطح پسزمینه کل هیدروکربن نفتی از 400
تا  1000میلی گرم بر کیلوگرم و فراهم کردن محیطی مناسب برای احیای گیاهان بود .این
پروژه مســتلزم حذف بیش از  1200تن خاک آلوده به مواد نفتی و روان کنندهها از مناطق
و جایگزین کردن آن با خاک تازه بود .خاک آلوده حذف شده ،توسط مواد طبیعی که به
صورت محلی به دست آمدهاند ،پاکسازی شده است.
خاک آلوده جهت رشــد میکروبی و تجزیه مــواد نفتی و روان کنندهها در یک همزن
بتونی بزرگ قرار گرفت تا به هم خورده و هوادهی شود .به منظور بهبود وضعیت خاک و
تســریع در اصالح میکروبی ،دو ماده (ضایعات طیور و مواد طبیعی فعال سطحي 4یا صابون
خاکستر خرما( 5که به عنوان صابون سیاه 6نیز شناخته ميشود)) به مخلوط اضافه شدند.
)Petroleum Oil and Lubricants (POL
Global Service Centr/Environmental Technical Support unit
Total Petroleum Hydrocarbon
)Naturally Occuring Surface Active Materials (NOSAM
Palm Ash Soap
Black Soap
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نتایج نشــان داد که بیش از  95درصد در ســطح هیدروکربن نفتی کل بالفاصله پس از
اصالح کاهش یافت .با فعالیتهای میکروبی طبیعی ،کاهش بیشتر هیدروکربن نفتی کل در
طی یک دوره  14روزه تضمین شــد .چمن های بومی در مناطق اصالح شده کاشته شدند.
این مطالعه موردی ،اهمیت اجرای روشهاي کم هزینه کمکی در کاهش مکانهای آلوده
به مواد نفتی و روان کنندهها در مأموریتهای میدانی سازمان ملل را روشنتر میسازد.

 -2-4روشهاي مقطعی بــرای پاالیش خاکهای اراضی آلوده به
نفت در منطقه تایگا غربی ،سیبری غربی

فدراســیون روسیه یکی از مکانهای پیشــرو در تولید نفت در سراسر جهان را به خود
اختصاص ميدهد .بیش از  70درصد نفت فدراسیون روسیه ،از منطقه تایگا در غرب سیبری
اســتخراج ميشود .در دهه  1990شــرکتهای تولید نفت این منطقه ،افزایش چشمگیری
در وقــوع حوادث خط لوله و آلودگی نفتی اکوسیســتم را تجربه کردنــد .کنترل ناکافی
دولت بر رعایت مقررات قانونی آييننامه حفاظت از محيطزيست ،باعث شد تا تعداد قابل
توجهی از اراضی آلوده به نفت ،که مدتهاست پاالیش نشدهاند ،یک میراث تاریخی برای
شرکتهای جدیدی که در حال حاضر در این مناطق فعالیت نفتی دارند ،باشند.
شرکتهای نفتی در  10تا  15سال گذشته تالشهای چشمگیری برای احياي زمینهای
آلوده به نفت انجام دادهاند اما این مشــکل کام ً
ال برطرف نشده است .این موضوع بیشتر به
دلیل شرایط محیطی ویژه منطقه است :میانگین دمای ساالنه از  -0/1تا  - 5درجه سانتیگراد،
متوسط دما در ژانویه از  -18تا  -24درجه سانتیگراد (با ثبت حداقل  - 62درجه سانتیگراد)
اســت؛ دوره پوشــش برف پایدار به  180تا  200روز میرســد و میزان بارش به میزان قابل
توجهی بيش از تبخیر است .اراضی پست غربی سیبری یک دشت وسیع است که به صورت
ضعیفی تکه تکه شــده ،در دوره هولوسن توسعه فعال تشکيل باتالق را تجربه کرده است:
در برخی مناطق ،باتالقها  90درصد از سرزمین را در بر میگیرند .بنابراین نشت به صورت
عمده در اکوسیستمهای باتالقی اتفاق میافتد و استفاده از ماشین آالت برای عملیات احیای
مجدد را بسیار پیچیده میکند.
نه تنها شرایط آب و هوایی مساعد نبود ،بلکه از فناوريهای پاالیشی که برای خاکهاي
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تاالب مناسب نبودند استفاده شد .در حقیقت اين فناوريها از ابتدا برای خاکهاي معدنی
توسعه یافته بودند .راهحلهای فني اساسی شامل جمع آوری نفت از روی سطح (در صورت
وجود) ،شــیوههای زراعي (آهک دهي ،کوددهی معدنی) ،تحريک زيســتي( 1فعالسازی
ريزجانداران بومی اکســید کننده نفت) یا تقويت زیســتی( 2استفاده از محصوالت زيستي
تجاری با انجام اکسیداسیون نفت) ،سست کردن دورهای و بهبود گیاهی (کاشت چمنزارها)
بــود .با این حال ،برای اصالح خاکهــای باتالقی آلوده به نفت ،برخی رویکردهای دیگر
نیز مورد نیاز بود.
خاکهای پیت از ظرفیت جذب بسیار باالی نفت برخوردار هستند .بنابراین جمعآوری
ِ
نفت نشــت پیدا کرده ،حتی بالفاصله پس از نشــت دشوار است و پس از غلیظ شدن نفت،
غیرممکن است .در همین حال ،غلظت هیدروکربن های نفتی در قسمت بااليي ،آلودهترین
قسمت نيمرخ خاک پیت میتواند به  80درصد یا بیشتر برسد که به طور قابل توجهی باالتر
از مقادیری است که ريزجانداران تجزيه کننده نفت میتوانند از آن استفاده کنند .بنابراین
راهحلهای فني مرســوم که در باال ذکر شد ،حتی پس از تکرار چندین فصل فرآوری ،بی
اثر هستند.
اگر برداشــت مکانیکی (برش) الیه آلوده سطحي (معموالً  10تا  15سانتیمتر) ابتدا در
ناحیه آلوده به نفت انجام شــود ،اثر بازسازی به میزان قابل توجهی افزایش مییابد .در این
الیه عالوه بر هیدروکربنهای نفتی سنگین ،تعداد زیادی از رزینها و قيرها تجمعمییابند.
این تجمع به طور مؤثری خاک را فشرده و چسبنده کرده و از انتقال آب و گاز جلوگیری
میکنــد .این موضوع به نوبه خود فعالیت میکروبیولوژیکــی موجود در خاک آلوده را به
شدت کاهش میدهد .در مرحله اولیه ،اجرای این عملیات فني ،به صورت دستی انجام شد.
پس از برداشتن الیه فوقانی ،غلظت هیدروکربنهای نفتی در خاک ،معموالً غیرممکن
اســت از ســطح فعالیت تجزيهکنندههای میکروبی نفت ،تجاوز کند؛ این کار با اســتفاده
از روشهای مرســوم احياي زيســتي امکانپذیر اســت .با این حال ،کاهش بیشــتر غلظت
1- Biostimulation
2- Bioaugmentation
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این مورد مشــخص میکند که چرا با وجود راندمان باالی پاالیش در بعضی از مناطق
آلوده به نفت ،میزان مساحت کل اراضی اصالح شده ،ناچیز است.
این امــکان وجود دارد کــه در صورت انجــام خاکبرداری با عملیــات فني و اصولی
(شکل  ،)22مساحت کل اراضی آلوده نفتی که ساالنه اصالح میشوند ،چندين برابر
گردد.

شکل  -22کار با بیل مکانیکی شناور
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هیدروکربنهای نفتی تا حد قابل قبول ،هنوز یک کار دشوار است.
یکی از مهمترین مشــکالت بهینهسازی ،محدوده اسیدی و بازی خاک است .مشخص
شده است که مقادیر بهینه  pHبرای فعالیت باکتریهای تجزيه کننده نفت  6تا  8است .اما
خاکهای پیت ،به عنوان یک قاعده ،داراي مقادیر  pHبرابر  3/5تا  4/5هستند و با مقادیر
باالی اســیدیته قابل تبادل و وابسته به  pHشناخته ميشوند .در این خاکها مقدار آهکی که
برای رســیدن به مقادیر  pHبهینه باید اضافه شــود به حدی است که باعث ميشود این کار
از لحــاظ فنی و اقتصادی غیرممکن و غیر منطقی باشــد .یکی از راهحلهای این مشــکل،
اســتفاده تلفيقي از عوامل تجزيهکننده زيستي است که قادر به اکسیداسیون هیدروکربنها
در  pHبرابر 4تا  4/5هستند .با این حال ،برای تجزيه مؤثر نفت ،هوادهی مناسب خاکهای
پیت الزم اســت که دســتیابی به آن بسیار دشــوار اســت .برای غلبه بر این مشکل ،به نظر
میرسد استفاده از ترکیبی از فناوريهای تحريک زیستی و بهسازي گياهي 1بسیار امیدوار
کننده است .این ترکیب یک واکنش همزیستی بین ريزجانداران موجود در تجزیه زيستي و
گیاهان باتالق را ایجاد میکند که توانایی انتقال هوا به سیستم ریشه از طریق بافت آئرانشیم
را دارند و به دنبال آن انتشار اکسیژن هوا به داخل ریزوسفر ایجاد ميشودکه این امر امکان
اکسیداسیون نفت توسط باکتریهای تجزيه نفت را فراهم میکند.
گیاهان عالوه بر تأمین اکســیژن میتوانند عملکرد میکروبی را در ریزوســفر از طریق
ترشــحات ریشــه تحریک کنند .باکتریها نیز به نوبه خود میتواننــد گیاهان را در جهت
تولید هورمون های مختلف و مواد ضد اســترس تحریک کننــد ،بنابراین گیاهان حتی در
شرایط آلودگی نفتی سنگین ،قادر به رشد هستند .عالوه بر این ،باکتریها میتوانند نیتروژن
مولکولی را تثبيت کنند ،فســفاتهای قابل هیدرولیز را متحرک کنند و ســیدروفور تولید
کنند و همچنین میتوانند باعث بهبود رشد گیاهان شوند .با این حال ،عوامل تجزیه زيستي
دارای تمام عملکردهای فوق ،هنوز تولید نشــدهاند .این امر باعث ميشــود کارتوســعه و
اجرای کاربردي عوامل تجزيه زیســتمحیطی مناســب ،همانند توسعه بذر گیاهان باتالقی
معمول برای منطقه تایگا در غرب سیبری ،بسیار ضروری باشد.
1- Phyto-melioration
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 -3-4تثبیت به کمک گیاه :یک روش مؤثر برای پاالیش پســماند
در جنوب شرقی اسپانیا

بیش از  2500ســال استخراج معدن در ســیرا مینرا ِدکارتاژنا-الیونیون (مورسیا ،اسپانیا)
صورت میگرفته اســت .این فعالیت مقادیر زیادی پسماند شامل کانيهاي سولفید (بهطور
عمده سولفات روی و سولفات سرب) ایجاد کرده است .حوضچههای پسماند پس از قطع
فعالیت در ســال  1991رها شــده و به دلیل خطر مرتبط با مقدار باالی (شبه) فلزات س ّمی از
نگرانیهای زیادی برخوردار هستند.
عالوه بر این ،این پسماندها حاصلخيزي کم ،میزان ماده آلی کم و اسیدیته باالیی دارند.
بنابراین ،ایجاد پوشش گیاهی بومی در آنها بسیار دشوار است مگر اینکه اصالح کنندههای
آلی و یا معدنی اســتفاده شــوند .گیاهپاالیی یک روش آگاهانه اقتصادی و زیستمحیطی
برای اصالح خاکهای آلوده به حســاب میآید .از بیــن روشهاي گیاه پاالیی ،تثبیت به
کمک گیاه میتواند راهحلي برای کاهش خطر پراکنش آاليندهها باشد .اصالح کنندههاي
متعددی برای تثبیت (شــبه) فلزات در خاک پیشــنهاد شده است .اصالح کنندههای آلی و
مواد غنی از کربناتها بصورت موفقیت آمیز برای کاهش فراهمی زیستی فلزات و بازیابی
عملکرد بومشناختي خاکهای آلوده مورد استفاده قرار گرفتهاند.
هــدف اصلی از این مطالعه ،تعیین اثربخشــی تثبیت گیاهی بــه کار رفته در حوضچه
پساب معدن عناصر روی و سرب در  30ماه پس از احیای آن بود .این کارایی با نظارت بر
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیوشیمیایی و فراهمی زیستی (آرسنيک ،کادمیوم ،سرب و
روی) در پســماند مورد بررسی قرار گرفت .عالوه بر این ،انتقال (شبه) فلزات به گونههای
گیاهی (ریشه ،ســاقه و برگ) و تکامل جوامع گیاهی نیز مورد بررسی قرار گرفت .فرضیه
اولیه این بود که اجرای تثبیت گیاهی توســط گونههای گیاهان بومی ،با اصالحکنندههای
معدنی و آلی ،موجب کاهش تحرک (شــبه) فلزات ،کاهش خطرات برای محيطزيست و
بهداشت عمومی و افزایش کیفیت و حاصلخیزی خاک و پوشش گیاهی است.
این مطالعه در حوضچه پســماند ســانتا آنتونیتا واقع در منطقه معدن کارتاژنا-الیونیون
انجام شــده است .این حوضچه دارای مساحت  4/1هکتار است .پسماندهای مرمر به عنوان
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منبع کربناتها برای خنثی کردن اسیدیته ،بی حرکت کردن فلزات و توسعه ساختمان خاک
مورد استفاده قرار گرفت .فضوالت مایع و جامد خوک پس از جداسازی فیزیکی به عنوان
منبع ماده آلی و مواد مغذی برای توسعه خاک و استقرار پوشش گیاهی ،مورد استفاده قرار
گرفت.
گیاهان زیر در سال  2012کاشته شد:
.Atriplex halimus L
.Cistus albidus L
.Helichrysum stoechas (L.) Moench
.Hyparrhenia hirta (L.) Stapf
.Lavandula dentata L
.Lygeum spartum (L.) Kunth
.Rosmarinus officinalis L
Phagnalon saxatile (L.) Cass
Piptatherum miliaceum
Cynodon Dactylon
Limonium cesium
Sonchus tenerrimus
.Atriplex halimu

نتایج این مطالعه نشــان داد که ترکیب پسماندهای مرمر ،فضوالت مایع و جامد خوک
برای احیای یک پســماند اسیدی با اســتفاده از تثبیت به کمک گیاه مؤثر است .این روش
باعــث افزایــش  pHخاک ،ظرفیت تبــادل کاتیونی ،کربن آلی کل و مــواد مغذی ،بهبود
ساختمان خاک و کاهش تحرک فلزات ،به طور عمده کادمیوم ،سرب و روی تا  90الی99
درصد شد .گیاهان  Lygeum spartumو  Piptatherum miliaceumدر تثبیت گیاهی سرب،
روی و آرســنیک مؤثر بودند ،زیرا غلظت باالی فلز را در ریشــهها انباشته کردند و مقدار
کمی را به اندامهای هوایی انتقال دادند Atriplex halimus .و  Phagnalon saxatileغلظت
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ســمی گیاهی عنصر روی را در برگها نشان دادند .بنابراین ،باید از استفاده این گونهها در
خاکهاي آلوده به غلظت باالی روی ،جلوگیری نمود.
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