آلودگی خاک و زمين
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دکتر سيد ضياءالدين مظھری
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آلودگی زمين چيست؟
چگونه بر محيط زيست تاثير می گذارد؟

ھای
فعاليت ھا
ناشی از ف ال ت
فرآيند ناش
اين ف آ ند
شود .ا ن
ناميده می ش د
زمين/خاک نا د
آلودگی ز ن
زمين آل دگ
سطح ز ن
آلوده شدن ط
فرآيند آل د
 ف آ ند
بشر است و موجب برھم خوردن توازن طبيعت می شود.
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ھمگی
شيميايی مضر ھمگ
خانگی ،فعاليت ھای نادرست کشاورزی و مواد شيمياي
صنعتی و خانگ ،
 انباشته شدن پسماند صنعت
سبب آلودگی زمين می شوند.
 تصاوير بھتر از کلمات اين شرايط را نشان می دھند.
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تصاوير بھتر از
ھستند
کلمات 3:11
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ھزينه ھر بطری آب معدنی  1.5دالر می باشد.
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اين مقدرا  1.900برابر ھزينه الزم برای آب لوله کشی است.
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مالی
شھروندان آمريکا ھر ساله  $400صرف خريد آب معدنی می کنند.
سالمتی
) Bisphenol-A(BPAناشی از بطری ھای
p
(
مواد شيميايی سمی مانند )
آب معدنی برای سالمتی مضر ھستند و می توانند سبب ايجاد سلول
ھای سرطانی در بدن شوند.
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محيط زيست
ی
معدنی
ب
پالستيکی آب
ھای پ ي ی
بطری ی
ی و دفعع ب ری
توليد ،انتقال ،ببسته ببندی
مراحل و ي
تمام ر
م
آلوده کننده طبيعت است.
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ميزان مصرف آب معدنی در سال 2004
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 26,000,000,000ليتر معادل است با
بطری پالستيکی در ھر سال
 28,000,000,000ط
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که  %86آن به عنوان زباله دفع می شود.
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 1500بطری آب
تبديل به زباله می
ش د
شود
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در ھر ثانيه!
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 26,000,000,000ليتر يعنی  17,000,000بشکه نفت که
گرديده.
ی استفاده ر ي
پالستيکی
یپ ي
ری ھای
توليد ببطری
ی وي
برای
بر
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سوخت
بر است ببا و
برابر
ن نفت بر
ميزان
ين يز
اين
الزم برای حدود  100000خودرو در
ھمان سال
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اين  26,000,000,000ليتر باعث اضافه شدن
 2,500,000تن کربن دی اکسيد )ايجاد شده در
شود.
پالستيکی( به جو نيز می ش د
ی پال تيک
بطری
توليد بط
فرآيند ت ليد
ف آيند
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يکصد بيليون دالر ھر ساله توسط افراد صرف خريد بطری ھای
آب معدنی می شود .مبلغی که کمک مالی فدرال در برابر آن ناچيز
است...
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تحقيقات نشان می دھد که ھر فرد در روی کره زمين
می تواند از آب آشاميدنی سالم و بھداشت مناسب بھره
مند شود.
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آيا شما می توانيد به اين کار کمک کنيد؟
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 کاليفرنيا،آنجلس
لس
Los Angeles,
California
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عکسی از لس آنجلس در کاليفرنيا
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!!!
اقيانوس آرام
PACIFIC
!!! OCEAN
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عکسی از اقيانوس آرام در سال
2004

بگذاريد؟Is
this what
برای want
leave
می for
your
children's
youبه جای
فرزندان خود
خواھيد
است که
آيا? اين ميراثی
15

آلودگی خاک چگونه بر محيط زيست اثر می گذارد؟
طبيعی ،،تشکيل شده است را ناديده
يکی از مھم ترين منابع طبيع
 ما معموال اين واقعيت که زمين از خاک ،يک
می گيريم.
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 زمانی که از داليل و اثرات آلودگی صحبت می کنيم؛ از آلودگی ھوا و آب می گوييم و کمتر به
تاثيرات منفی آلودگی خاک و زمين می پردازيم.
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آلودگی زمين/خاک

بيش از  %80زباله ھای
دفع شده قابل بازيافت
ھستند

 پسماند خانگی با نرخ نگران کننده ای رو به افزايش
است .اين ميزان از دفع زباله می تواند بر سالمت بشر
تاثير منفی بگذارد و توازن طبيعت را برھم زند.
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 علل رايج آلودگی زمين عبارتند از :فاضالب ،دفع

زباله ،حفاری ،جنگل زدايی ،پسماند نيروگاه ھای ھسته
ای ،پسماند صنعتی و ....
آلودگی زمين حاصل تجمع مواد مختلف است که منجر به اثرات مخرب می شوند
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آلودگی زمين/خاک
 آلودگی زمين حاصل استفاده نادرست بشر از خاک است.
 شيوه ھای نادرست کشاورزی ،حفاری برای استفاده از منابع و انباشت زباله از عوامل آلودگی زمين/خاک
ھستند.
 شھرنشينی ،تبديل شدن زمين ھای روستايی به مناطق شھری و صنعتی شدن که شکل گيری جوامع صنعتی
خاک ااست.
آلودگی زمين /اک
اصلی آل گ
علت ا ل
شود دو ل
را سبب می ش
ا
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 استخراج مواد معدنی و افزايش حفاری ھا موجب آلودگی زمين/خاک می شود .اين گونه فعاليت ھا سبب
شوند.
ت شدن خاک می ش ند
سست
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آلودگی زمين/خاک

 افزايش مکانيزاسيون منجر به آلودگی خاک و در نتيجه آلودگی زمين می شود.
 جنگل زدايی يکی از علل اصلی سست شدن خاک است که فرسايش خاک را به ھمراه خواھد داشت.
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خواھد
يش پيپيدا و
فرسايش
ب ر
توسط بباد و آب
ی ررھا شده اند و
فعاليتی
گونه ي
يچ و
ون ھيچ
ورزی که ببدون
ی کشاورزی
ين ھای
 خاک ززمين
کرد.
ی خاک مواد مغذی خود را از دست بدھد
می شود تا اليه سطحی
 کشت بيش از اندازه دريک منطقه سبب ی
و ديگر قابليت کشاورزی نداشته باشد.
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آلودگی زمين/خاک

 استفاده بيش از حد کودھا و سموم شيميايی سبب آلودگی خاک می شود.
 مواد شيميايی برای زندگی جانوری و گياھی مضر ھستند و استفاده بيش از اندازه آن ھا حاصلخيزی خاک
را کاھش می دھد.
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 برخی سموم و آفت کش ھا موجب سمی شدن خاک می شوند .قارچ کش ھا حاوی مس و جيوه ھستند که به
شدت برای خاک و گياھانی که در آن رشد می کنند و زندگی جانوری مضرھستند.
 روش ھای ناکارآمد و ناسالم مديريت خاک و شيوه ھای نادرست آبياری موجب آلودگی خاک می شوند.
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آلودگی زمين/خاک

 مواد زائد صنعتی و کشاورزی ،سيستم فاضالب ،خاکستر و پسماندھا از ديگر علل آلودگی خاک ھستند.
 دفع زباله در خاک با بی دقتی صورت می گيرد .تجمع مواد غيرارگانيک در خاک تھديدی است برای
زندگی گياھان و جانوران منطقه.
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 پسماند ھای غيرقابل تجزيه مانند الستيک و پالستيک موجب آلودگی خاک ھستند .پالستيک ،بطری ھای
شيشه ای ،قوطی ھا ،الستيک ھای ماشين و قطعات الکترونيکی انباشته شده در خاک علت اصلی آلودگی
ھستند.
ھ تند
 پسماند جامد برای گياھان و جانوران مضر است.
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آلودگی خاک چگونه بر محيط زيست اثر می گذارد؟

خوردن تعادل درر طبيعت است که
برھم ر
ی خاک ر م
نتايج عمده آلودگی
از ج
يکی ز
 ی
از آسيب وارد شده به حيات وحش و رشد گياھان ناشی می شود.
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 بر سيستم تنفسی انسان اثر منفی می گذارد و در صورت تماس مواد
سمی موجود در خاک با پوست سبب مشکالت پوستی می شود.
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آلودگی خاک و پيامدھای آن
 مصرف ميوه جات وسبزيجاتی که در خاک آلوده رشد کرده اند می تواند آسيب ھايی جدی
وارد کند.
ن ھا و ر
ی انسان
ببه سالمتی
 عبور آب از روی خاک آلوده سبب آلودگی آب و مرگ گياھان و حيوانات آبزی می شود.
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 آلودگی خاک می تواند از طريق باد وارد ھوا شده و موجب آلودگی آن شود و مشکالت
سالمتی را در پی داشته باشد.
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بيماری ھای ناشی از آلودگی خاک
 آلودگی نه تنھا تاثير مخربی بر محيط زيست دارد بلکه بر سالمت موجودات زنده نيز اثر می گذارد و
مستثنی ينيست.
ی
ين قائده
از اين
نيز ز
آلودگی خاک يز
و ی
 تجمع ترکيبات سمی  ،شيميايی و عناصر راديواکتيو در خاک سبب آلودگی خاک می شود که تاثير منفی بر
رشد گياھان و به طورغيرمستقيمم برسالمتی انسان دارد.
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 علل رايج آلودگی خاک عبارت اند از :باران ھای اسيدی ،رھا کردن زباله ھای غيرقابل تجزيه در طبيعت و
استفاده بيش از حد از سموم و کودھای شيميايی
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بيماری ھای ناشی از آلودگی خاک

 باران ھای اسيدی حاوی عناصری مضر ھستند که با خاک ترکيب شده و از کيفيت آن می کاھند.
 دفع زباله ھا ،به ويژه پالستيک يکی از عمده داليل آلودگی خاک است .نه تنھا حاصلخيزی خاک را
کاھش می دھد بلکه سبب کاھش فضا نيز می شود.
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 مواد آلوده کننده خاک از طريق استفاده بيش ازحد سموم و کودھای شيميايی وارد خاک می شوند.
روان آب ھا می توانند اين آلودگی ھا را وارد منابع آبی کرده و سبب آلودگی آب نيز شوند.
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بيماری ھای ناشی از آلودگی خاک
 دو راه برای تماس فرد با خاک آآلوده وجود دارد  :مستقيم يا غيرمستقيم
 به عنوان يک فرد بزرگسال احتمال تماس مستقيم با خاک آلوده کم است مگر به خاطر نوع شغل و يا در
باغبانی.
ھنگام اغ ان
نگا
 با اين حال راه ھای مختلفی برای حالت تماس غيرمستقيم با خاک آلوده وجود دارد که در نھايت ھر دو راه
شوند.
سالمتی می ش ند
مشکالت ال ت
بيماری و شکالت
به ا
منجر ه
ن
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 در اساليد ھای پيش رو به برخی از اين بيماری ھا و اين که خاک آلوده چگونه بر سالمتی انسان اثر می
گذارد اشاره خواھيم کرد.
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بيماری ھای ناشی از آلودگی خاک

سرطان
شيميايی ھستند که
شيميايی حاوی بنزن ،کروميوم و ساير مواد شيمياي
 بيشتر سموم و کودھای شيمياي
سرطان زا ھستند.
 حتی موادی که برای از بين بردن علف ھای ھرز استفاده می شوند نيز حاوی اين عناصر
کشاورزی و ايا ااسپری ککردن آآن ا
ھا
محصوالت کشا
ال
برای
کودھا ا
استفاده ااز ااين سموم و ک ا
ھستند .ا فا
روی زمين ھای کشاورزی سبب تجمع عناصر مضر در خاک و نھايتا آلودگی خاک می
شود.
 اين مواد حتی جذب محصوالتی که روی آن زمين کاشته می شوند نيز می شود .مصرف
اين محصوالت کشاورزی سبب کاھش توليد گلبول قرمز ،گلبول سفيد و آنتی بادی ھا در
بدن می شوند و سيستم ايمنی بدن را تحت تاثير قرار می دھند.
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بيماری ھای ناشی از آلودگی خاک
بيماری ھای کبد و کليه

 زمانی که مواد شيميايی ماننده جيوه و سايکلودين ھا در خاک وجود داشته باشند ،از
طريق مواد غذايی کشت يافته روی آن زمين ھا وارد بدن موجودات زنده می شوند.
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 وجود اين آالينده ھا به طور مداوم آسيب ھای جبران ناپذيری به کبد و کليه می رساند.
 افرادی که در نزديکی محل ھای دفع زباله و کارخانجات صنعتی زندگی می کنند در
معرض خطر بيشتری برای ابتال به بيماری ھای کليه و کبد قرار دارند؛ چراکه خاک
شيميايی مضر ااست.
مواد ش ا
دارای ا
مناطق ا ا
ااين اط
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بيماری ھای ناشی از آلودگی خاک
ماالريا
 آلودگی خاک و آب به شدت به يکديگر مرتبط ھستند و ھمراه با ھم ترکيب مرگباری را به وجود می
آورند.
ور
 اگر آب به وسيله آلودگی خاک آلوده شود و يا برعکس؛ آنگاه لجن تشکيل می شود و تک ياخته ھای
موجود در لجن سبب ماالريا می شوند.
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 پشه ھا در آب ھای راکد تخم ريزی می کنند که اين تخم ھا نقش حامل ھای تک ياخته ھا را بازی
می کنند و سبب عفونت و شيوع ماالريا می شوند.
 اين اثر آلودگی خاک در مناطقی مشاھده می شود که بارش ھای سنگين رخ می دھد و آب ھای
راکد با خاک مخلوط می شوند.
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بيماری ھای ناشی از آلودگی خاک
اسھال خونی
وبا و ا ال
ا

 وقتی آلودگی خاک به منابع آبی نفوذ می کند ،آلودگی آب آشاميدنی را نيز در پی خواھد داشت.
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 و در نتيجه با شيوع بيماری ھای ناشی از آب آلوده مانند وبا و اسھال خونی مواجه خواھيم شد.

 اسھال خونی درسرتاسر دنيا سبب مرگ  140ميليون نفر می شود و در آمريکا ھر ساله  25-30ھزار نفر
به وبا مبتال می شوند.
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بيماری ھای ناشی از آلودگی خاک
پوست
عفونت معده و پو
و

 خاک می تواند از طريق ذرات جمع شده زير ناخن ھا و يا سبزيجات پھن برگ و آن ھايی که در زير خاک
رشد می کنند وارد بدن شود)چسبيدن ذرات ريز خاک به سبزيجات(.
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 اگر شست و شو انجام نشود و يا شيوه آن صحيح نباشد .خاک وارد بدن می شود .ميکروب ھای موجود در
اين ذرات ريز وارد بدن شده و سبب عفونت حاد معده و اسھال آميبی می شوند.
 بنابراين شستن صحيح سبزيجات قبل از پختن و يا مصرف آن ھا اھميت زيادی دارد.
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بيماری ھای ناشی از آلودگی خاک
عفونت معده و پوست

 حفظ بھداشت مناسب برای جلوگيری از چنين عفونت ھايی ضروری است.
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 خاک آلوده می تواند حتی سبب سردرد ،حالت تھوع ،خستگی وسوزش چشم شود.

 در اثر تماس پوست با خاک آلوده احتمال ابتال به عفونت ھای پوستی در سراسر بدن مانند ايجاد جوش و
دارد.
ھای قاقارچی وجود ا
بيماری ا
ا
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نتيجه گيری
يری
يج
دت اثاثر
طوالنی مدت
اد ددر ط الن
ت افافراد
برسالمت
ال
تواند
پيشين می ت اند
ھای ش ن
اساليدد ھا
شده ددر ا ال
ذکر شد
ھای ذک
بيماری ھا
ھريک از ا
ھ ک
بگذارد و يا حتی در برخی موارد کشنده باشد.
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آلودگی خاک و يا به حداقل رساندن آن در دست
اساسی در راستای از بين بردن آلودگ
اقداماتی اساس
 به ھمين دليل اقدامات
اجرا است.

 ھر فرد با يادگيری بيشتر در زمينه راه ھای جلوگيری از آلودگی خاک و به کار گيری راھکارھای مناسب
برای پيشگيری از بيماری ھای ناشی از آلودگی خاک می تواند سھم مھمی در اين راه داشته باشد.
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جلوگيری از آلودگی خاک
 زمان آن فرارسيده تا به اھميت خاک بيشترتوجه کنيم و برای حفظ آن از آلودگی
تالش کنيم.
 بيشترين استفاده ممکن از مواد زيست تخريب پذير و بازيافت زباله ھا به منظور
استفاده مجدد از منابع از بھترين راه ھای جلوگيری از آلودگی خاک و زمين
است.

www.DrMazhari.com
 استفاده از روش ھای مناسب برای دفع زباله ھای آلی حائز اھميت است.

الزم و ضروری
آلودگی خاک الز
ات آل گ
تاثيرات
داليل و تاث
درباره ال ل
رسانی عمومی ا
اطالع ان
 اطال
است.
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منابع برای مطالعه بيشتر
آلودگی زمين
May 17, 2013 ... Polluted land is a cumulative result of
varied factors, leading to harmful effects. Read more to
know about this kind of pollution in detail
detail.
www.buzzle.com/articles/land-pollution.html

بيماری ھای ايجاد شده در اثر آلودگی خاک
Oct 4, 2011 ... Pollution has a deadly impact on not just
the environment, but also the health of living beings,
d soil
il pollution
ll ti is
i no exception
ti tto thi
this rule.
l
and
www.buzzle.com/articles/diseases-caused-by-soil-polluti
on.html
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حقايقی درباره آلودگی خاک
Nov 27, 2008 ... What is land pollution? How does it
affect
ff t the
th environment?
i
t? R
Read
d allll about
b t it iin th
the ffacts
t
about land pollution.
www.buzzle.com/articles/facts-about-land-pollution.html

داليل و تاثيرات آلودگی خاک
Jan 16,
16 2012 ... Pollution of all kinds is probably the
biggest of environmental problem we are facing today.
One of the major types of pollutions is land pollution, ...
www.buzzle.com/articles/causes-and-effects-of-land-poll
ution.html
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با تشکر از توجه شما
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