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چکیده
با توجه به ازدیاد روزافزون جمعيت جهان ،آگاهي از روابط متقابل بين فعاليتهاي انسان و محيط زیست شهري ضروري است .رشد و
توسعه ژئوشيمي محيطهاي شهري موجب شده است تا حجم وسيعي از یافتههاي علمي در مورد پدیدههاي ژئوشيميائي محيطهاي شهري
مانند توزیع ،پخش و ویژگيهاي شيميایي بعضي عناصر سمي یافت شوند .مروري بر توسعه ژئوشيمي شهري در مراحل مختلف از آغاز تا
تخصصهاي مهم امروزه ،هدف نوشتار حاضر ميباشد .ژئوشيمي محيطهاي شهري در مورد آلودگي فلزات سنگين و اثرات بهداشتي آن
اطالعات با ارزشي در اختيار ما قرار ميدهند.
کلمات کلیدي :آلودگي ،انسان ،ویژگيهاي شيميایي.
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Abstract
With attention to increasing trend of world population, awareness of correlation between human and
urban environment is necessary. Growth and development of urban environmental geochemistry
caused to find huge quantity of scientific data regarding geochemical process of urban environments
such as distribution, diffusion, and chemical properties of some toxic elements. Review of urban
geochemistry in different steps from appearance to important skills of recent, is goal of this paper.
Geochemistry of urban environments gives us valuable information about heavy metal pollution and
health effect of them.
Key Words: Pollution, Human, Chemical properties.
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مقدمه
طبق آمار انتظار ميرود که جمعت جهان از  6/1بيليون نفار در

هاي خشکي بویژه خاكهاي شهري باا فلازات سانگين اهاداف

سال  2000به  8/3بيليون نفر در سال  2030افازایش یاباد .در

نوشتار حاضر ميباشند.

سال  2000حدود  %47جمعت جهان در مناطق شهري زنادگي

توسعه دانش ژئوشیمي محیط زیست هاي شهري

مي کردند و انتظار ميرود که این جمعيت در سال  2007باال

غلظت بادي فلزات سانگين در نتيجاه فعالياتهااي انسااني از

بر  %50گردد .آمار همچنين نشان ميدهند کاه محايطزیسات

مدتها قبل گزارش شده است ( .)6در این گازارشهاا آلاودگي

هاي شهري ،مهمترین زیستگاه انساني در تااری خواهناد باود

خاكهاي شهري با فلزات سرب ( ،)7مس ،بار و روي ( )8آماده

(.)1

است .در مجموگ ،این چناين گازارشهاا موجاب شادهاناد کاه

از جنبه هاي زیست محيطي و بهداشتي ،توسعه جغرافيائي تاثير

آلودگي محيطهاي شهري با فلزات سانگين آشاکار گاردد و راه

بحراني روي محيط زیست و ساالمتي انساان خواهاد گتاشات.

براي توسعه دانش ژئوشيمي محيطزیساتهااي شاهري هماوار

روزانه بسياري از فعاليتهااي انساان ،شاامل شاهري ،صانعتي،

گردد .در آغاز شکلگيري ژئوشيمي محيطهاي شهري ،کوشاش

تجاري و فعاليتهاي کشااورزي ،اناواگ گونااگوني از آدینادهاي

بسياري گردید تا آلودگي سربي را در محيطهاي شهري بررسي

سمي و بالقوه سمي را وارد محيط مي سازند (.)2

نماید .بسياري از مطالعات پيشاين ،آلاودگي سارب را در خااك

در شهرها ،جایي که این فعاليتها بویژه شادت بايشتاري باه

هاي اطراف جادهها ،گرد وغبار و ذرات اتمسفري داخال محايط

خود دارد ،رهاسازي آدیندهاي آلي و فلازي بيشاتر انجااي ماي

هاي شهري ارزیابي نمودند .اگرچه سرب بهعنوان یکي از اولاين

گيرد و محيط زیستهاي شهري را مساتعد آلاودگي مايساازد

آدیندههاي محيط زیست بررسي گردید ،ساایر فلازات سامي و

( .)3فلزات در طبيعات غيار قابال تجزیاه زیساتي مايباشاند.

بالقوه سمي مانند کادميوي ،ماس ،نيکال و روي نياز همچناين

تصاعدات بادي آنها و رسوبشان بهمارور زماان موجاب غناي

بررسي شدند .مشابه سرب ،ایان فلازات سانگين در مياان پار-

سازيهاي آنومالي شده است که باعث ميشود محيطزیست به

مصرفترین فلزات قرار دارند ،با تاثيرات سميت بار روي انساان

فلزات آلوده گاردد .حضاور فاراوان آدینادههاا در محايطهااي

هایي که در معرض آنها قرار دارند (.)9

شهري ،بویژه درخاكهاي شهري ،و ارتباط نزدیا

آن هاا باه

ویژگي محیط زیست هاي شهري

جمعيت انساني ،در معرض قرارگيري انساانهاا را باه فلازات از

محيطزیست شهري محيطي است که تغييارات زیاادي توساط

طریق استنشاق ،هضم و تماس پوستي وسعت داده اسات ( .) 4

انسان پيدا کرده است تا زیستگاه هایي مناسب با شرایط زندگي

از دیگر موارد آلودگيهاي زیستمحيطي به فلزات سانگين ماي

انسان فاراهم ساازد .برخاي ویژگايهااي متشاخص ایان گوناه

توان به حرکت آدیندههاا باه آبهاا از طریاق روان آب شاهري

محيطها جمعيت متراکم و سطح نسبتا بادي فراوري اسات کاه

اشاره کرد که باعث غنيسازي رسوبات به فلازات سانگين ماي-

از فعاليتهاي غيرکشاورزي ناشي ميشود .یا

محايط شاهري

گردد (  .) 5این موضوگ ميتواند باعث افزایش غلظت فلازات در

همچنين شامل انواگ گوناگون ساختمانها و شبکه وسيعي از راه

جانداران آبزي شود که به این ترتيب آلودگي زنجياره غاتایي را

هاست که تراکم بادیي از شبکه حمل ونقل موتوري را دارا ماي

موجب ميگردد.

باشد .این ویژگيها فقط تحات یا

مرور مختصري بر توسعه دانش ژئوشيمي محيطهااي شاهري،

داشته باشند :تغييرات شدید فيزیکي به محيط .این تغييرات به-

تاثير ژئوشيمي محيطهاي شهري بر ساالمتي انساان و باهطاور

نوبه خود ،ویژگيهاي فيزیکي ،شيميایي و زیستي را تغيير مي-

کلي محيطزیست ،برسرسي منابع در رابطه با آلاودگي محايط-

دهند که باعث ميشود این گونه محايطهاا از اکوسيساتمهااي

شارایط مايتوانناد وجاود
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طبيعي متفاوت باشند .تشخيص این گونه ویژگيهاي شاهري و

سااایيدگي مصااالح ساااختماني اشاااره کاارد ( .)11نيروگاااههاااي

تاثير آنها بر روي پخش ،توزیع و رسوب فلزات سنگين ضروري

حرارتي و عمليات معدنکاري وذوب فلزات در صورتي کاه در و

ميباشد.

یا نزدیکي مناطق شهري قارار گرفتاه باشاند ،نقاش مهماي در

منشاء خاكهاي شهري

توزیع فلزات سنگين دارند .عاالوه بار ایان ماوارد ،ریازشهااي

خاكهاي طبيعي و دست نخورده شاهري معماود" دیاهبنادي

اتمسفري نيز موجب ورود فلزات سنگين به مناطق شهري ماي-

عمودي دارند که تحت عنوان افق هااي B ، Aو  Cناايگاتاري

گردند.

ميشوند .منشاء این خااكهااي طبيعاي و دسات نخاورده باه

انتقال فلزات سنگین

فرآیندهاي طبيعي و زمينشناختي ماواد ماادري آنهاا بار ماي

توزیع و رسوب ذرات حاوي فلزي و گرد وغباار در محايطهااي

گردد ،به عبارت دیگر تشکيلشان در ارتباط با هوادیدگي زمين

شهري تحت تاثير عوامل پستي و بلندي ،جهات بااد و هارزآب

شناختي ،فعاليتهاي آتشفشاني و  /یا رسوبگتاري مايباشاد.

شهري قرار ميگيرد .جهت باد در محيطهاي شهري تحت تاثير

بنابراین ترکيب شيميایي مواد مادري تخميني از مقادار زميناه

موقعيت ساختمانها قرار ميگيرد .ایان مسااله باعاث تغييار در

فلزات سنگين در خاكها ارایه ميدهد.

جهت و سرعت باد ميگردد کاه باهنوباه خاود باعاث توزیاع و

اگر چه این رویکرد در ارزیابي آلودگي فلزات سانگين خااكهاا

رسوب گرد و غبار و سایر ذرات ميگردد که پيامد آن ته نشيني

مورد قبول واقع شدهاست ،کاربرد آنهاا در خااكهااي شاهري

ترجيحي فلزات سنگين ميباشد .عالوه بر ایانهاا ،ذرات گارد و

محدود است ،چون جاي این سوال وجود دارد که اینگونه خاك

غبار روي سنگفرش خيابانها مي توانند به سادگي توساط بااد

ها تنها از ی

در هوا معلق شوند یا اینکه توسط هرزآب شهري شسته شاوند.

منشاء ناشي شده باشند.

در حقيقت خاكهاي مناطق شهري به دليل فعاليتهاي شادید

تعليق مجدد ذرات در هوا مسئله بهداشتي مهمي را باعث ماي-

انساني ،بسيار دست خورده بوده و حتاي ممکان اسات از جااي

شود  ،چون ذرات ذرات ریز ميتوانند به سادگي استنشاق شاده

دیگري حمل شاده باشاند ( .)10در نتيجاه آنهاا بطاور حاتم

و در ششهاي انسان انباشته گردناد .از آن مهامتار ،ذرات ریاز

پروفيل دیهبندي شده که مربوط به مواد زماينشاناختي آنهاا

ميتوانند به سادگي به غشاء بدن نفوذ کرده و وارد جریان خون

ميباشد ،نخواهند داشت .این عوامل باعث ميشوند کاه ارزیاابي

شوند.

توزیع نسبي فلزات ناشي از فعاليتهاي انساني یا طبيعي تنها بر

هرز آب شهري بر اساس جهت شيب و پستي و بلندي ،حرکات

اساس غلظتهاي فلازات سانگين در خااكهاا و زميناه زماين

ميکند و ذرات گرد و غبار و سایر ذرات ریاز را باا خاود حمال

شناختي آنها دچار مشکل گردد .در این راستا نيااز باه اعماال

مينماید .به موجب آن این هرز آب سرشار از آدینده هاي فلزي

شيوه هاي دیگر وجود دارد.

ميگردد .این فرایند تغيير مکان توسط هرز آب شهري نه فقاط

پخش و رسوب فلزات سنگین

بهطور فيزیکي موجب انتقال آدیندهها باه ساطوب بااز خااك و

محيط شهري ،فلزات سنگين ميتوانند از منابع بيشمار

اکوسيستمهاي آبي اطراف ميگردد ،بلکه باهطاور شايميایي باا

ناشي از فعاليتهاي انسان وارد محيط زیست گردند .از فعاليت-

انحالل فلزات محلول ،موجب تغيير ایان فلازات مايشاود .ایان

هایي که تاثير قابل توجهي بر محيط زیست شهري دارناد ماي-

فرایند ميتواند بر کيفيت آبها و موجودات پيرامون آن اثرگتار

در ی

توان به فعاليتهاي مرتبط با ترافيا

(ساوزاندن ساوختهااي

فسيلي ،فرسودگي و پارگي قطعات یادکي و نشات روغانهااي
موتور حاوي فلزات سنگين)؛ فعاليتهاي ویژه صنعتي؛ رهاسازي
پسابهاي شاهري (ساوزاندن و دفان بهداشاتي) و خاوردگي و

باشد.
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آلودگي محیط هاي شهري با فلزات سنگین

عالوه بر غلظت فلزات سنگين ،در پاارهاي از مطالعاات کوشايده

خاااكهااا مهاامتاارین منبااع آدیناادههاااي فلاازات ساانگين در

شده است که منشاء ،پتانسيل زیستفراهماي و واکانشپاتیري

اکوسيستمهاي شهري بهشمار ميروند .حضور آنها در محايط-

آدیندهها با استفاده از روشهاي مختلف عصارهگيري و ترکيبات

هاي خشکي منبع پایداري از فلزات سنگين بشمار مايرود کاه

ایزوتوپي تعيين گردد .این موضوگ براي فلزات یااد شاده معتبار

ممکن است نيمه عمار طاودني داشاته باشاند (مانناد سارب).

است ،که نسبتا نا محلول بوده ،تمایل زیادي براي جتب بر روي

بنابراین خاكهاي شهري شاخص مهمي از در معرض قرارگيري

سطوب خاك و مواد آلي ازخود نشان مي دهند .ولي براي فلزاتي

فلزات سنگين براي انسان به حساب ميآیند.

که نسبتا محلول باوده و پيوناد سساتي باا ذرات خااك دارناد،

بر خالف خاكهاي مناطق روساتایي ،خااكهااي محايطهااي

حرکت این فلزات به بخشهاي زیارین خااك مايتواناد وجاود

شهري ،با یا بدون رستني ،از لحاظ اندازه ریزتر مي باشند .باه-

داشته باشد.

دليل طراحيهاي شهري ،آنها به طور عموي در کمربندهاي سبز

نتیجهگیري

اطراف جادهها و مناطق تفریحي مانند زمينهاي باازي و پاارك

بهزودي محيطهاي شهري مهمترین زیساتگااه بشار در تااری

ها یافت ميشوند ،جایي که به عنوان محيطي براي رشد گياهان

خواهنااد بااود .در نتيجااه زیاااد بااودن فعالياات جوامااع شااهري،

بمنظور جنبههاي زیبایي آن کاربرد دارند .همچنين مايتوانناد

تصاعدات فلزات بالقوه سمي ،شاتاب بيشاتري باه خاود گرفتاه

کاه باراي رشاد

است .مستعد بودن محيطهاي شهري به تخریب زیستمحيطاي

محصودت غتایي کاربرد دارند یافات شاوند .ازآن جاایيکاه در

و پتانسيل اثرات سوء بر روي سالمتي انسان ،باعث شاده اسات

اینگونه منااطق خردساادن و بزرگساادن رفات و آماد دارناد،

که دانش ژئوشيمي محيطهاي شهري توسعه بيشتري پيدا کند.

آگاهي از کيفيت تاسيسات شاهري بار محايط زیسات ضاروري

ژئوشيمي محايطهااي شاهري باه عناوان یا

شااخه علماي،

مينماید .در اینجا به مثاال هاایي از آلاودگيهااي خااكهااي

اطالعات با ارزشي در رابطه با حرکت ،پخاش ،رساوب و توزیاع

شهري در داخل و خارج کشور اشاره ميشود:

فلزات یا شبهفلزات بالقوه سمي در اکوسيستمهاي شهري فراهم

در مطالعااهاي کااه باار روي غلظاات فلاازات ساانگين در یکااي از

مي سازند .این دانش جهت توسعه پایدار محايطهااي شاهري

شهرهاي کشور هنگ کنگ انجاي گرفت ( 600 ،)12نمونه خاك

دزي ميباشد.

سطحي ( 0-15سانتي متر) از پاركها و مناطق بيرون این شهر
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انجاي گرفت ،ارتبااط باادي

بين غلظت زیاد فلزات سنگين و تقاطع خيابانها ،خياباانهااي
اصلي و ساختمانهاي صنعتي باا اساتفاده از نقشاه هااي GIS
تعيين گردید.
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