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 خاك جزء اصلي اكوسيستم هاي زيستي محسوب مي شود و براي بقاء حيات در كره زمين ضروري مي باشد. 

كيفيت خاك، حيات گياهي و ظرفيت اراضي را براي پشتيباني از حيات جانوري و جوامع انساني از لحاظ كمي و كيفي تحت تأثير قرار 
  مي دهد.

 آلودگي خاك 
   گردد. ليت بشر محسوب ميآلودگي جزء ناخوشايند فعا    

براساس نظر ميلر هر گونه تغيير در ويژگي هاي آب، هوا، خاك و مواد غذايي كه اثر نامطلوبي بر سالمت محيط زيست، فعاليت بشر و 
ت در آنجا ساي است كه در جايي قرار دارد كه بطور طبيعي نمي باي ساير موجودات داشته باشد را آلودگي گويند. ماده آلوده كننده، ماده

قرار مي گرفت و يا داراي غلظتي بيش از حد طبيعي بوده به نحوي كه بر روي موجودات زنده اثر نامطلوبي دارد. از جمله مواد آالينده 
مي توان به كاتيون ها و آنيون هاي فلزي موجود در خاك نظير فلزات قليايي، فلزات سنگين، آفت كش ها، رسوبات و مواد معلق در 

 و محيط هاي آبي و گازهاي گلخانه اي و سمي اشاره كرد. اتمسفر 

 فلزات سنگين
بزرگتر باشد يا اينكه جرم حجمي   (mg/mol 8 /55آن از جرم اتمي آهن )  فلز سنگين به عنصري اطالق مي شود كه جرم اتمي     

باشد. فلزات سنگين جزئي از اجزاء تشكيل دهنده پوسته زمين هستند و بطور طبيعي در مواد مادري خاك  3gr/cm 5آن بزرگتر از 
 وجود دارند و يا از طريق منابع آلوده كننده خارجي وارد خاك مي گردند. 

اژ، توليد تري، توليد فوالد و آليهاي آن، ساخت با معدن كاري و فعاليت هاي نظير استخراج فلزات، ريخته گري، تصفيه نفت و فرآورده    
رنگ و صنايع رنگ كاري، ساخت الكترودها و ساختن فيلم هاي عكاسي و بسياري از فرآورده هاي ديگر منابع توليد فلزات سنگين در 

وع هاي صنعتي بستگي به موقعيت زماني و مكاني فعاليت، ن طبيعت بشمار مي روند. شدت آلودگي محيط زيست تحت تأثير فعاليت
 فعاليت، ظرفيت توليد و تمركز فعاليت در منطقه دارد. 

فلزات سنگين به دليل عدم تجزيه پذيري مي توانند مشكالت زيست محيطي فراواني را به بارآورند. برخي از فلزات سنگين براي      
ن ن حتي در غلظت هاي بسيار پاييگياهان و جانوران ضروري و برخي مفيد مي باشد و اين در حالي است كه بسياري از فلزات سنگي

براي موجودات زنده خطرناك مي باشند. پايداري يون هاي فلزات سنگين در محيط مشكالت عديده اي را ايجاد مي كند. فلزات سنگين 
ازي آنها س نمي توانند مانند آالينده هاي آلي به روشهاي شيميايي يا زيستي در طبيعت تجزيه شوند و سلول هاي زنده تمايل به ذخيره

در خود دارند. پايداري باال و وسعت زيستي آنها در زنجيره غذايي، موجب به مخاطره افتادن حيات زيستي موجودات زنده مي شود. مصرف 
 خوراكي فلزات سنگيني چون سرب، كادميوم، جيوه، آرسنيك و باريم براي سالمتي انسان  بسيار مضر مي باشد.

خودي خود سمي و مضر هستند و در برخي موارد نيز به دليل افزايش غلظت در محيط براي موجودات برخي از عناصر سنگين ب      
ورود  .زنده از جمله انسان مضر مي باشند. در عين حال كاربرد و استفاده از آنها و نيز پيامد آن ورود به محيط زيست اجتناب ناپذير است

و روستاهای اسالمی ها و شوراهایدهیاریشهرداری ها و ویژه کارکنان   

 فلزات سنگين و آلودگي خاك
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ل در عملكرد مطلوب خاك مي گردد. عالوه بر اين خاك، تنها يك محيط كشت هر آالينده به خاك سبب كاهش كيفيت و بروز اختال
آبهاي  ها به تواند انتقال دهنده بسياري از آالينده مناسب براي گياهان و يا محلي براي تخليه و ورود آالينده ها نيست، بلكه مي

ي هستند كه با اضافه شدن به خاك از طرق مختلف به ويژه زيرزميني، اتمسفر و موجودات زنده باشد. فلزات سنگين از جمله آالينده هاي
فاضالبها، روي سطوح جذب كننده خاك قرار گرفته، باعث آلودگي شيميايي خاك مي گردد و مي تواند وارد زنجيره غذايي انسان  تخليه 

 آورد.  و دام شود و مخاطرات بهداشتي را در محيط زيست به بار 
بر كيفيت محصوالت، سالمتي انسان و كيفيت و عملكرد محيط زيست اثر نامطلوب مي گذارد. جذب آلودگي عناصر سنگين در خاك 

 فلزات سنگين در خاك بركيفيت محصوالت،سالمتي انسان وكيفيت و عملكرد محيط زيست اثر نامطلوب مي گذارد. 

 جذب فلزات سنگين درخاك
ثرات متقابل آنها با اجزاي متفاوت خاك و جذب آنها به شدت تحت تاثير رفتار شيميايي فلزات سنگين در خاكها تحت كنترل ا       
باشد. مواد آلي، كاني هاي رسي و اكسيدهاي آهن و منگنز مهمترين مواد جاذب براي فلزات سنگين  هاي مايع و جامد خاك مي  بخش

وه كمللكسهاي باشد. به عال ي، دفع و رسوب ميهستند. مكانيسم هاي مرتبط در پيوند يونهاي فلزي شامل تبادل كاتيوني، جذب اختصاص
ها  فلزي مي توانند با مواد آلي خاك تشكيل شوند. عناصري كه به فرم آلي در خاك وجود دارند، با گذشت زمان و تحت اثر ميكروارگانيسم

 .ها جذب مي شوند و يا به فرم هاي ديگر رسوب مي كنند مي گردند و در بخش تبادلي رس به تدريج آزاد 

برخي محققين بر اين اعتقادند كه فرمهاي كمتر محلول فلزات ابتدا در لجن فاضالب هضم شده )مانند كمللكسهاي آلي سولفيدها(      
يك رابطه تقريباً خطي از غلظتهاي محلول با غلظت  Ni ,Zn ,Cdكه با تجزيه اينها فرم هاي محلول تر آزاد مي شوند، اگر چه فلزات 

 ان مي دهند.كل فلز در خاك نش
قابليت دسترسي زيستي و سميت فلزات سنگين در خاكها به فعاليت يونهاي فلزي آزاد يا حالليت يونها در محلول خاك بستگي دارد.      

واكنش خاك فاكتور مهمي در كنترل رفتار شيميايي فلزات در خاك است به طوري كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم اثرات متقابل 
مي يابد  افزايش pHخنثي معموالً كم بوده و با كاهش   pHديگر اجزاي خاك را تحت تاثير قرار مي دهد. حالليت فلزات درفلزات با 

ويژگيهاي فلز و مقداري از فلز كه جذب خاك گرديده نيز بستگي دارد. به طور كلي غلظت فلز در محلول با مقدار  البته اين مساله به 
گزارش كرده اند كه در كمتر از آن حالليت فلز در خاك به طور چشمگيري pHيك آستانه  د. دانشمندانكل آن در خاك افزايش مي ياب

 pHمي باشد. قابليت جذب عناصر در خاك نيز شديداً تحت تاثير 5/6براي فلز كادميوم   pHيابد به عنوان مثال اين آستانه افزايش مي 
س، روي، سرب، كادميوم و نيكل توسط گياه به صورت معني داري افزايش خاك مقدار جذب م  pHخاك است به طوري كه با كاهش

 مي يابد.
به فلزات سنگين گياه پااليي مي باشد كه در اين روش از گونه هاي گياهي با قابليت تحمل باالي   يكي از روشهاي اصالح آلودگي

   فلزات استفاده مي شود.
ننده رو به باال براي جذب و انتقال فلزات به گياه و در مرحله بعد برداشت و اين فناوري شامل كشت مكرر محصوالت جمع ك      

 بازيافت فلزات از خاكستر مي باشد.  سوزاندن بافتهاي گياهي و


