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  چكيده

مواد   گردن را بهدر واقع در بين مردم متداول است كه بيشتر مسائل آلودگي جاري . نقش اساسي دارد در محيط زيست ما شيمي

هاي گذشته ،  دهه ماند كه بيشتر مسائل زيست محيطي ، قرنها و اما اين نكته ناگفته مي. بياندازند و پديد آورندگان آنهاشيميايي سنتزي 

ر گرفته روشهاي علمي بطور كلي و شيمي بطور اخص در مورد آنها بكا مانند آلودگي ميكروبي آب آشاميدني ، تنها زماني برطرف شدند كه

شيمي و پديد آمدن مواد  هاي اخير به مقدار زياد به علت پيشرفت انگيز عمر انسان و بهبود كيفيت زندگي در دهه  افزايش شگفت. شد

در كشورهاي  غلبه ما بر آلودگي گسترده زيست شناختي و باال بردن استانداردهاي سالمتي و ثروت مادي .شيميايي جديد بوده است

  .در سطح كم تمام شده استه كره زمين گسترد آلودگي شيميايي قيمت توسعه يافته به

 

   محيط زيست، آلودگي، آب آشاميدنيشيمي، : كلمات كليدي
 

  مقدمه

يكي از بحران هاي امروزي كه آن را بيشتر زاييده ي گسترش تكنولوژي و پيشرفتهاي صنعتي و كشاورزي مي دانند ، آلودگي محيط 

 .ت را مي توان آب، خاك، هوا و موجودات زنده دانستمحيط زيس. زيست است 

 

  آلودگي آب ) الف

به طور كلي ، اثر آلوده . فاضالب و به عبارتي پساب بسياري از كارخانه ها داراي مواد شيميايي هستند ، باعث آلودگي آب مي شود  

بهاي صنعتي باعث تغيير تركيب آب مي شود و از كننده هاي آب بر آبهاي سطحي بيشتر مشهود است ، زيرا از طرفي تخليه ي فاضال

سوي ديگر ، بارندگيهاي شديد در هواي آلوده و همچنين شست و شوي زمينهاي زراعتي آغشته به كودها و آفت كشها باعث ورود 

يي هستند ، اما پسابهاي گرم صنعتي گرچه فاقد مواد شيميا .بسياري مواد شيميايي در آبهاي سطحي و حتي آبهاي زير زميني مي شود

 .به علت به هم زدن شرايط زندگي آبزيان ، نوعي آلودگي معروف به آلودگي گرمايي در آب بوجود مي آورند

  

   آلودگي خاك )ب

در محيط ..... يك عامل مهم آلودگي خاكتجمع ساالنه ميليونها زباله ، قوطي هاي كنسرو ، آهن اسقاطي ، كاغذ ، شيشه ، پالستيك و 

ون اغلب اين مواد توسط باكتريها تجزيه ناپذيرند ياسرعت تجزيه ي آنها بسيار كم است ، آثار آنها همچنان در خاك باقي چ. زيست است

گازي است كه براثر انجام فرآيند هاي زيست (در حال حاضر ، روشهايي براي تهييه بيوگاز . مي ماند و آلودگي خاك را سبب مي شود 

از زباله ، بازيافت آهن از آهن اسقاطي ، .)ه ها بوجود مي آيد و درصد زيادي آن را گاز متان تشكيل مي دهدشيميايي باكتريها بر روي زبال

عامل مهم ديگر در آلودگي .در حال تحقيق و اجراست كه تاحدي از شدت اين الودگيمي كاهد....بازيافت كاغذ از زباله هاي كاغذي و 

اغلب، اغلب اين . كش ، قارچ كش و علف كش است كه برروي گياهان يا زمين مي پاشند، اضافي كودهاي شيميايي ، مواد حشره خاك

  .سمي و كلر دارند كه خود به خودتجزيه نمي شوند  مواد تركيب هاي

  آلودگي هوا) ج

خاك و حتي گرده  آلودگي هوا شامل وجود انواع مواد آلوده كننده از قبيل گازها ، دوده و ديگر ذره هاي جامد معلق مانند سرب، گرد و

خودروها ، انواع موتورها،نيروگاهها با سوخت هاي فسيلي،دستگاههاي : مهمترين منابع آلوده كننده ي هوا عبارتند از  .هاي گياهان است

 .توليد گرما ، كارخانه ها و صنايع دودزا ، كارخانه هاي سيمان و استخراج فلز ها
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  :ازمهمترين عوامل آلوده كننده ي هوا عبارتند 

  .وارد هوا مي كنند COخودروهاي بنزيني به مقدار زيادي گاز. گاز سمي كربن منوكسيد - 1 

. توليد مي كنند NOدر موتورهاي درون سوز ، مقداري از گاز هاي نيتروژن و اكسيژن هوا بايكديگر تركيب شده . اكسيدهاي نيتروژن -2

 نسبت گاز.نيز هست NOو هيدروژن سوخته نشده ، داراي مقداري CO2  ،CO   در نتيجه، دود خارج شده از اگزوز اتومبيلها، عالوه بر

NO  گاز. حاصل از موتور ديزلي بيشتر از موتور بنزيني است ، زيرا دماي سوختن در موتورهاي ديزلي بيشتر است NO  پس از خروج از

  .سيدتبديل مي شودلوله اگزوز در اثر تابش فرابنفش با اكسيژن هوا تركيب و به گاز نيتروژن ديوك

است كه در كارخانجات و نيروگاههاي بزرگ مورد استفاده ) نفت سياه (اين گاز عمدتاً مربوط به سوختن نفت كوره .گوگرد ديوكسيد -3

در بخار آب موجود در  SO2گاز . گوگرد موجود در نفت، به هنگام سوختن نفت ، به گاز گوگرد ديوكسيد تبديل مي شود. قرار مي گيرد 

همچنين در غلظت .   بنابراين ، اين گاز تحريك كننده ي چشم ، بيني و شش هاست. وا حل مي شود و سولفورو اسيد پديد مي آورد ه

 .هاي زياد باعث پيدايش باران اسيدي و در نتيجه ، خوردگي مجسمه ها و بناها مي شود

  

  آلودگي تركيبهاي سرب  )د

. م تتراتيل سرب است كه به منظور روان كردن سوپاپها و بهسوزي بنزين به آن اضافه مي شودبنزين خودروها غالباً داراي ماده اي بنا

سوختن اين ماده در موتور اتومبيل سبب پراكنده شدن ذرات جامد و معلق تركيب هاي سرب در هوا مي شود كه هم سمي اند و هم به 

در كشورهاي پيشرفته سعي بر اين است كه به تدريج كاربرد سرب در حال حاضر . صورت رسوب هاي جامد وارد دستگاه تنفسي مي شوند

موتور اتومبيل هاي مدل پايين طوري است كه بدون وجود تترااتيل سرب در بنزين ، خوب كار . را در بنزين كاهش دهند و متوقف سازند 

ل باالي خارجي اين است كه در لوله اگزوز آنها امتياز ديگر خودروهاي مد. نمي كند ، اما موتور اتوموبيل هاي مدل باال اين طور نيست

تعبيه شده است و اين دستگاه سه گاز آلوده كننده مهم را قبل از خروج از لوله اگزوز به   ) تبديل كننده (دستگاهي به نام كنورتور 

 . تبديل مي كند H2Oو  CO2و هيدروكربن هاي نسوخته را به  CO2   را به N2  ،COرا به  NO. گازهاي غير سمي تبديل مي كند 

  

  ي تخريب اليه اوزون  پديده )ه

كيلومتري سطح زمين  48تا  16اليه اوزون كه نقش محافظ كره ي زمين از تابش پرانرژي فرابنفش خورشيد را دارد ، در ارتفاع  

انه هاي آرايشي و بسياري از مصرف متوالي گازهاي كلروفلوئورو كربن در انواع افش. هكچون غالفي كره ي زمين را احاطه كرده است 

تخريب و . به طور ي كه اين اليه در حال نازك شدن و حتي سوراخ شدن است . صنايع شيميايي ، به اليه اوزون آسيب رسانيده است 

و سوراخ شدن اين اليه باعث عبور غير قابل كنترل تابش فرا بنفش خورشيد مي شود كه سبب افزايش دماي زمين ، ذوب يخهاي قطبي 

همچنين ، موجب سوختگي پوست ، ابتال به سرطان پوست و . افزايش آب درياها شده در نهايت ، به زير آب رفتن خشكي ها مي انجامد 

 بيماريهاي چشمي نيز مي شود

  

  آلودگي محيط زيست و اليه ازن

ر قطب و ايجاد حفره در اين اليه د نتهي شدن اليه ازدانشمندان شده ، مسئله  يكي از مسائلي كه در سالهاي اخير باعث نگراني

نور خورشيد  برابر تابش فرابنفشزمين را در  كيلومتري از سطح زمين قرار گرفته و كره 48تا  16اليه اوزون در فاصله . است جنوب 

. يابد افزايش ميدرصد  20رسد تا  مقدار تابشي كه به سطح زمين مي درصد كم شود، 10هر گاه از مقدار اليه ازن ، . كند محافظت مي

ها در از بين ) CFC( كلروفلوئوركربنها مولكولهاي. زند شود و به گياهان صدمه مي در انسان مي بروز سرطان پوست تابش فرابنفش موجب

  .شود استفاده مي) ها اسپري(ها  افشانه از اين تركيبات بطور گسترده در دستگاههاي سرد كننده و در. اليه ازن موثرند بردن

 اتم كلر. شود شكسته مي C-Cl يابند و در آنجا بر اثر تابش خورشيد پيوند راه مي به استراتوسفرولكولها به علت پايداري آنها اين م

آزاد  Cl و اتم O2 تركيب شده ، مولكولا اكسيژن خود ب اين مولكول بنوبه. دهد را مي ClO كند و مولكول حاصل به مولكول ازن حمله مي

مصرف  مونترال قرار اين شده كه از 1978از اين روست، در عهدنامه سال . كند اوزون شركت مي ر چرخه تخريبشود كه مجددا د مي

يافت شود و يافتن چنين تركيباتي بطور مسلم كار  كلروفلوئوروكربنها به تدريج كاسته شود و مواد ديگري به عنوان جانشين براي آنها

 .شيميدانان است
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آوري و ازدياد روز افزون جمعيت ، در  فن با پيشرفت تمدن بشري و توسعه. گيرد بع گوناگون صورت ميآلودگي محيط زيست از منا

بطوري كه در هر . كند را تهديد مي ن كره زمينهوا و زمين روبرو شده است كه زندگي ساكنا حال حاضر دنيا با مشكلي به نام آلودگي در

شده است كه مردم يك شهر يا  اي امروزه وضعيت زيست محيطي به گونه. ن استمورد توجه جدي دولتمردا كشور حفاظت محيط زيست

  .نيستند حتي يك كشور از آثار آلودگي در شهر يا كشور ديگر در امان

اين . امروزه در شهرهاي بزرگ آلودگي هوا بر اثر دود خودروها ، نيروگاه هاي برق يا صنايع و كارخانجات مختلف بوجود آمده است 

ضررهاي زيادي را به سالمتي انسان ، گونه هاي جانوران و فرآورده هاي كشاورزي مي زند و ساختمان و خود روها را مي پوشاند آلودگي 

د هاي طبيعي مثل فوران هاي آتشفشاني ، طوفان هاي صحرايي و گازهاي مرداب ها و باتالق ها نيز موجب آلودگي بسياري از فرآين. 

. همچنين وجود گاز اوزو ن در اليه تروپوسفر يعني بخشي از هواكره كه ما در آن زندگي مي كنيم بسيار زيان آور است .هوا مي شوند 

 . بوجود مي آيد No2ورشيدي بر مولكولهاي اوزون ترپوسفري بر اثر تابش پرتوهاي خ

  

  مواد شيميايي و نظرات دانشمندان

موجودات  كه آيا آلودگي بوسيله مواد شيميايي در سطح كم بر روي سالمتي انسانها يا ساير تا به حال در بين دانشمندان در اين باره

گونه اثرهاي زيان آوري را به علت تاثير مواد شيميايي  ، خطر هربعضي از دانشمندان . زنده اثر مضر و نامطلوب دارد، اتفاق نظر نيست

 اين مواد به غلظتهاي خيلي بيشتر اجسام سمي طبيعي. كنند بطور كامل رد مي) دارند دخالت ايجاد سرطان بويژه موادي كه در(سنتزي 

در انتهاي ديگر اين طيف ، . كنند اشاره مي ما در معرض آنها قرار داريم، شود و كه بوسيله گياهان توليد مي هاييمانند آفت كش

و سرطانها و نواقص در انسانها  اي در شروع انواع معيني از هستند كه معتقدند مواد شيميايي در محيط زيست نقش عمده دانشمنداني

  .دارند حيلت وحش

 

   مواد شيميايي سمي و نوزادان

اما پژوهشگران . معموال مربوط به قابليت آنها در ايجاد سرطان است زيستدر محيط نگراني جامعه ، با توجه به وجود مواد شيميايي

اند كه در مسائل مربوط به توليد  برده دانشمندان به اين موضوع پي. كنند را صرفا روي اثرهاي سرطانزايي احتمالي متمركز نمي كار خود

 اهي كه در معرض غلظتهاي زياد مواد شيميايي زيست محيطيانجامد، در حيوانات آزمايشگ مي مثل ، از جمله مسائلي كه به نقص جنين

  .گيرند به همان اندازه مشخص كننده است قرار مي

سطوح كمتر ، نيز با  اند، البته در آيا افرادي كه مدتهاي طوالني در معرض همان نوع مواد شيميايي بوده اخيرا براي پي بردن به اينكه

براي آشكار ساختن اثرهاي نسبتا ظريفي كه احتمال . انجام شده است يا نه ، كارهاي پژوهشي خطر مشكالت توليد مثلي روبه رو هستند

كار ، يا رژيم غذايي آنها  رخ بدهد، الزم است جمعيتي پيدا كنيم و مورد بررسي قرار دهيم موقعيت جغرافيايي ، نوع رود در انسانها مي

  .مورد نظر قرار داده باشد از مواد شيمياييگينممكن است اين افراد را در معرض بيش از مقادير ميان

 

  راههاي جلوگيري از آلودگي

انسانها از راههاي ظريف اما موثري بوسيله غلظتهاي كم از مواد شيميايي در محيط  اين نكته روشن است كه احتماال سالمتي و رفاه

بود كه مواد شيميايي منتشر شده در  صريح اينطور فرض شدهاز نظر تاريخي بطور ضمني يا به طور . گيرد ما تحت تاثير قرار مي زيست

كه امروزه در جامعه و  از مواد پليمريبسياري . دانيم كه چنين نيست امروزه مي اما. محيط زيست بوسيله طبيعت تحليل خواهند رفت

  .شوند قرنها قابل تجزيه و بازگشت به چرخه طبيعي نيستند توليد مي صنعت

از اينكه در محيط زيست پخش شوند،  هاي زيادي از اين مواد ، پيش ود اغلب بوسيله جمع آوري و دور ريختن تودهاوليه اين ب راهبرد

 يك اشكال اين. ريزند آورند و در زمينهاي باير مي آنها را به صورت اجسام جامد درمي پس از جمع آوري ،. از رها شدن آنها جلوگيري شود

آيند يا اينكه در  تري درمي صرفا به صورت مطلوب شوند بلكه ها معموال در اين فرآيند منهدم نمي دهقبيل راهبردها اين است كه آالين

بندي راههايي  گيرد، تجديد نظر در فرمول  مي كه اكنون جاي راه حل باال را شيمي سبز راهبرد .شوند محيط متفاوتي رسوب داده مي

 .ت فرعي سمي توليد نشوندمحصوال در درجه اولاست كه در سنتز مواد شيميايي 
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   كشها آفت

. كنند مي نامطلوب را از بين برده و يا با مداخله در فرايند تكثير آنها ، جمعيتشان را مهار تركيباتي هستند كه يك موجود كشهاآفت

آنها سمي است، موجوداتي را كه اين مواد براي  هاي شيميايي اين است كه فرايند سوخت و ساز مهم كش خاصيت مشترك تمام آفت

. گيرند استفاده قرار مي مورد همچنين حشراتو هاي هرز مانند علفدر مهار آفتهاي كشاورزي  ها بطور گسترده كش آفت. كنند مسدود مي

 دارند، اين مواد شيمياييسالمت انسان در اثر مصرف مواد غذايي آغشته با  هاي سنتزي از همان اوايل مصرف بعلت تاثيري كه در كش آفت

 .موجب نگراني بوده است

 

  ها كش تاريخچه استفاده از آفت

 ن گوگرد جامدحاصل از سوزانداز گوگرد دي اكسيد هاي خود  ضد عفوني كردن خانه سال پيش از ميالد براي 1000يونانيها حدود 

تركيبات  و ز آرسنيكاستفاده ا. گرفت استفاده قرار مي در شمع مورد اين عنصرقرن نوزدهم با وارد كردن  اين عمل تا. كردند استفاده مي

  .كامال گسترش يافت تا جنگ جهاني دومنوزدهم  گردد و از اواخر قرن ميالدي بر مي 900آن برابر مهار حشرات حداقل به سال 

تركيبات آرسنيك در . شد معرفي 1867معروفي است كه در سال  كشحشره آرسنيك است نمك مس با يونپاريس كه  سبز

آمريكا مقادير صنايع شيميايي 1950تا  1940تا اينكه در سالهاي  گرفت بطور گسترده مورد استفاده قرار مي 1950تا  1930هاي  دهه

  .كردند بودند، توليد تركيبات آلي كلردار ها را كه كش هاي جديد بويژه حشره كش آفت زيادي از

 

  ها كش انواع آفت

  :عبارتند از دترين آنهاها انواع مختلفي دارند، اما پركاربر كش آفت

 

  ها كش حشره

، ه حشرات انگيزه اصلي براي استفاده از آنها ، مهار امراضي است ك .شوند ها هزاران سال است كه توسط مردم استفاده مي كش حشره

ست كه حشرات به محصوالت ها اين ا كش عامل ديگر استفاده از حشره. هستند هايي از اين امراض نمونه...  ماالريا، تب زردهستند ناقل آن

  .رسانند مي غذايي آسيب

را نام برد كه در گذشته بصورت گسترده مورد استفاده قرار  مانند ددتتوان تركيبات آلي كلردار ها مي كش از مهمترين حشره

امروزه از . شوند ب ميها محسو كش حشره مواد آليانهاي كلردار شده مانند هپتا كلروآلدرين جزء سيكلوپنتادي توكسافنها و. گرفت مي

 .شود شوند، استفاده مي انبار نمي در محيط زيستزيادي  دار كه مدت هاي آلي فسفات كش حشره

  

  ها كش علف

 در اوايل قرن بيستم از نمكهاي. رود اصلي بكار مي بدون آسيب رساندن به محصوالت علفهاي هرز اين مواد اغلب براي از بين بردن

جاي آنها را  تركيبات آلي ارسنيك دار بعدها. كردند كش استفاده مي هاي علف بعنوان افشانه)                    (           مثل معدني

اند و تركيبات كامال آلي جاي آنها را  شده هاي معدني و آلي فلزي بدليل دوام آنها در خاك از دور خارج كش ولي امروزه علف .گرفتند

علفهاي  آزين اشاره كرد كه آترازين مشهورترين عضو اين گروه براي نابود كردن هاي تري كش علف ثال بهتوان بعنوان م اند كه مي گرفته

  .رود هرز مزارع ذرت بكار مي

 

  ها كش قارچ

براي مبارزه با كش ن قارچو افشانه بعنوا به شكل گرد گوگرد. رود بكار مي ها قارچ ها براي مهار كردن رشد انواع مختلف كش قارچ

 از. شود مصرف ميگندم  كش كشاورزي براي محصوالت هگزاكلروبنزن بعنوان يك قارچ. شود استفاده مي ي گياهان رو زدگي گردمانند گزن

  .شود هاي گندم استفاده مي كش براي محافظت دانه هم بعنوان قارچ متيل جيوه جيوه مانند تركيبات آلي

 

  تاثير تركيبات آلي سمي بر روي محيط زيست

واكنش  كلر باعث كم شدن دشوار است و حضور و كربن پيوند كلر شكستن. شود استفاده مي از كلرهاي آلي  كش ركيب اكثر آفتدر ت

به محيط كلردار شود، اما با وارد شدن تركيبات آلي ميها كشبيشتر آفتهرچند اين خاصيت باعث دوام . شود ميها پذيري سابر پيوند
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حل  ها در چربياما . تركيبات كلردار آلي آبگريزند .شود گيرد و باعث تراكم آنها در محيط زيست مي ت ميتخريب آنها بكندي صور زيست 

   .شود اين خاصيت سبب جمع شدن آنها در بافت چربي انسان و موجودات ديگر مي .شوند مي
 

 نتيجه گيري

ي مؤثرند شناسايي كنيم و به چگونگي تأثير آنها بر محيط براي مبارزه با آلودگي هوا، آب و خاك بايد عواملي را كه در ايجاد آلودگ

ولي آنچه مسلم است ما به عنوان شهروند وظيفه داريم از مسائل . البته انجام اين كار مستلزم آشنايي با علم شيمي است. زيست پي ببريم

يكي از راههاي . يست برعهده بگيريم مطلع شويمتوانيم در كاستن از آلودگي محيط ز آلودگي اطالعات كلي داشته باشيم و از نقشي كه مي

 .باال بردن آگاهي عمومي استفاده از وسايل ارتباط جمعي است و افزودن بر اين آموزش شيمي محيط زيست به نوجوانان و جوانان است
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