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Abstract
Introduction Khuzestan province in southwestern Iran is one of the most critical areas affected by dust
storms due to the arid climate and the abundance of desert areas in its western and southern parts. Dust
storms in these areas are among the most critical environmental issues. Air pollution, the development or
increase of respiratory diseases, reduced soil fertility, damage to crops, and reduced solar radiation are
among the most critical consequences of dust storms. Dust particles can absorb significant amounts of
heavy metals, which facilitate their transport on a large scale due to their fine particle size distribution.
Street dust is considered the major source of pollutants from a wide range of traffic, industrial emissions,
pesticides, and mining activities. Although many studies have been conducted to identify the origin and
pollution status of dust particles in the country, the assessment of pollution and source of street dust
particles during dust storms, especially in Ahvaz city, has received less attention. .Thus, this study was
conducted to: (1) identify the source of street dust in Ahvaz city, and (2): determine the level of
contamination to Pb, Zn, and Cu.
Materials and Methods Dust and soil samples were collected respectively at 69 and 23 points from streets
and the surface soil (0-5 cm) in Ahvaz city in February 2015. To determine the particle size distribution
pattern in the dust samples, they were first dispersed in 1 M sodium hydroxide and 10% sodium
hexaphosphate solutions for 2 hours. Then, they were analyzed using A Malvern Hydro 2000g laser
diffraction device. The ionic compositions of the dust and soil samples were also determined after
extraction from 1 (dust/soil): 5 (water) suspension with an advanced Meterohm 861 model ion
chromatography apparatus. The heavy metal contents of soil and dust particles were determined using
inductively coupled plasma (ICP) spectroscopy. To determine the Pb, Fe, Cu, and Zn contents, 0.5 g of the
dust or soil samples were digested with 60% nitric acid, and after 24 hours, the samples were heated for 0.5
hours at a temperature of 80 ° C. Then, they were filtered with Whatman 42 paper and finally were
examined using an Agilent 7000 inductively coupled plasma (ICP) spectrometer. To assess the degree of
street dust pollution in Ahvaz city, various indicators, including the single element pollution index and
Nemrow integrated pollution index, were calculated as the ratio of the concentration of each element in
dust samples to the same component's baseline value in the upper crust. Accordingly, values greater than 1,
it indicate different levels of pollution.
Results and Discussion The particle size distribution in the studied samples showed a bimodal pattern
with more abundance of particles in the size of silt and fine sand. Accordingly, 57 to 89% of the particles
were in the silt size, and 5 to 16% were in the size of fine sand. The results also indicated that the
abundance of sodium, calcium, chloride, and sulfate ions was comparably higher than the local soils.
Similarly, the average concentration of each heavy metal was higher than those of the local soils and the
upper earth crust, which followed the order Zn> Cu> Pb. Accordingly, The average Pb, Cu, and Zn
concentrations were 5.23, 6.37, and 6.89 times more than their corresponding values in the earth's upper
crust. Accordingly, and based on the values obtained from the pollution index (PI), all the studied elements
in the street dust of Ahvaz city could be categorized as highly polluted. The average of Nemrow integrated
pollution index was found 7.26, which shows a high pollution level for street dust in Ahvaz city
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Conclusion It seems that dust particles collected from streets and sidewalks of the Ahvaz city are mainly
originated from regional focal points in eastern and southeastern parts of the city. When Pb, Cu, and Zn
concentrations in the street dust of Ahvaz city and those reported from different cities in Iran and other
countries are compared, it is concluded that dust particles deposited over the streets and sidewalks in
Ahvaz county have a higher degree of pollution. Therefore, Prompt actions are needed to lower the risk of
these elements for the environment.

Keywords: Pollution, Enrichment, Heavy metals, Particle size distribution, Origin
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منشاءیابی و ارزیابی وضعیت آلودگی گرد و غبار خیابانی شهر اهواز به برخی عناصر سنگین
سعید حجتی
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را جذب نموده و به انتقال آنها در مقیاسهای وسیعی کمک نمایند.
این مطالعه با هدف منشاءیابی و تعیعین میع،ان آلعودگی گعرد و غبعار
خیابانی شهر اهواز به فل،ات سرب روی و مس انجام شد .بدین منظور
از گرد و غبار مععابر و خیابعانهعای  69نقطعه و خعاس سعطحی 0-5
سانتیمتری)  23نقطهی شهر اهواز در بهمنماه  1393نمونعهبعرداری و
الگوی توزی اندازه ذرات آنها به روش پعراش پرتعو لیع،ر مقعادیر
آنیونها و کاتیونهای محلول به روش کروماتوگرافی یونی و غلظت
فل،ات سنگین در نمونههای جم آوری شده با استفاده از دستگاه ICP
تعیین گردید .نتایج نشان داد که توزی اندازه ذرات گعرد و غبعار در
نمونههای مورد بررسی دارای الگوی توزی دوقلهای با فراوانی بیشتر
ذرات در اندازه سیلت و سپس شن ری ،است .بهگونهای کعه  57تعا 89
درصد ذرات گرد و غبار جم آوری شده را سعیلت و  5تعا  16درصعد
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ذرات را شن ری ،تشكیل میدهد .بررسی ترکیب شیمیایی ذرات گعرد
و غبار از لحاظ می،ان آنیونها و کاتیونهعای محلعول نیع ،یعاکی از
فراوانی یونهای سدیم کلسیم کلراید و سولفات در نمونههای جم -
آوری شده است که در مقایسه با مقادیر یونهای م،بور در خاسهای
منطقه مقادیر بسیار بیشتری را نشان معیدهعد .بررسعی غلظعت فلع،ات
سنگین در نمونههای جم آوری شده نشعان داد کعه میعانگین غلظعت
تمامی فل،ات سنگین معورد بررسعی از متوسعا خعاسهعای منطقعه و
پوستهی فوقانی زمین بیشتر بوده و بهصورت روی ˂ مس ˂ سرب می-
باشد .همچنین نتایج نشان داد که گرد و غبار خیابانی شعهر اهعواز در
رابطه با عناصر مطالعه شده در وضعیت آلودگی زیاد قرار دارد .متوسا
شاخص آلودگی یكپارچهی نمرو در نمونههای جم آوری شده 7/26
بهدست آمد که کالس آلودگی زیاد را برای گرد و غبار خیابانی شعهر
اهواز نشان میدهد .بر این اساس به نظر میرسد منشاء فل،ات سعرب
روی و مس در گرد و غبار خیابعانی شعهر اهعواز عمعدتا فعالیعتهعای
انسانی است.
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مقدمه

ایجاد طوفانهای گرد و غبار مشارکت داشتهاند.

غرب آسیا با دارا بودن اقلیم خشک و نیمهخشک از

مطالعات نشان میدهند که مهمترین علت آلودگی

دیرباز همیشه تحت تأثیر پدیده گردوغبار قرار داشته

هوای اهواز وقوع طوفانهای گردوغبار با منشاء خارجی

است .کشور ایران در غرب آسیا به دلیل قرار گرفتن در

(صحاری عربستان و جنوب عراق) ،کمبود بارش و

کمربند خشک و نیمه خشک جهان ،مکرراً در معرض

پوشش گیاهی در برخی مناطق خوزستان ،حمل و نقل

طوفانهای گرد و غبار قرار میگیرد ( 11 ،7و  .)19در

درونشهری و گسترش افسارگسیختهی بافت شهری و

همین راستا ،استان خوزستان در جنوب غرب ایران به

رسیدن آن به کارخانههایی مانند ایران کربن و فوالد

دلـیل اقلـیم خشـک و فراوانی مناطق بـیابـانی در

خوزستان بیان میگردد .بر اساس آمار رسمی و بر پایهی

قسـمتهای غربی و جنوبی خـود از جمله مهمترین

گزارش سازمان بهداشت جهانی ،در سال  2011شهر

مناطق متاثر از بروز طوفانهای گرد و غبار است .طوفان-

اهواز با میانگین ساالنه  372میکروگرم بر مترمکعب

های گرد و غبار در این مناطق از جمله مهمترین مسائل

ذرات  ،PM10مقام اول را بین  1100شهر جهان به

زیست محیطی محسوب میشود .آلودگی هوا ،ایجاد یا

عنوان آلودهترین این شهرها کسب نموده است و میزان

افزایش بیماریهای تنفسی ،کاهش حاصلخیزی خاک و

آلودگی هوا در این شهر روزبهروز افزایش یافته و

خسارت به محصوالت کشاورزی و کاهش تشعشعات

شدیدتر میشود .این در حالی است که مقدار مجاز

خورشیدی از جمله مهمترین پیامدهای وقوع طوفانهای

غلظت ذرات معلق ( )PM10در استاندارد ملی کیفیت

گرد و غبار مـیباشند ( 10و .)14

هوای محیط ( 150 ،)NAAQSمیکروگرم در هر

بررسی آمارهای بلند مدت (پنجاه ساله) آب و

مترمکعب میباشد.

هوایی نشان میدهد که طوفانهای ریزگرد به عنوان

فلزات سنگین یکی از مهمترین آالیندههای زیست

یک رویداد طییعی هرساله وجود داشته است .فراوانی

محیطی هستند که از طریق تنفس ،همراه غذا ،یا جذب از

رخداد این طوفانها ارتباط مستقیمی با میزان بارندگی

طریق پوست میتوانند وارد بدن شوند که اگر با سرعتی

سالیانه و وضعیت پوشش گیاهی داشته است .بهگونهای

بیش از راههای سمزدایی بدن در بافتها تجمع کنند ،به

که با کاهش میزان بارندگیها ،تعدد وقوع طوفانهای

تدریج سمیت خود را آشکار میکنند ( 11و .)39یکی از

گرد و غبار افزایشی بوده است ( 26و  .)27بر این اساس،

منابع اصلی تولید فلزات سنگین در شهرها صنایع

بررسی آمارهای هواشناسی در ایستگاه شهر اهواز در

کوچک و بزرگ و نیز وسایل حمل و نقل میباشند که با

رابطهی با تعداد روزهای توام با طوفانهای ریزگرد در

تولید آالیندهها و ورود به هوا ،اولین حلقه آلودگی را

بازهی زمانی سالهای  2005تا  2014نشان میدهد که در

ایجاد مینمایند .سپس این مواد از طریق فرونشست جوی

بازهی زمانی مزبور در مجموع  781روز توام با طوفان-

وارد خاکها شده و در آن ها تجمع مییابند (.)36

های گرد و غبار رخ داده است که از این تعداد در 658

مطالعات صورت گرفته در کشورهای اروپایی حاکی از

روز ( 84/3درصد موارد) منشاء طوفانهای گرد و غبار

آن است که عنصر روی با  227گرم بر هکتار در سال

کانونهای خارجی بودهاند و تنها در  74روز (9/4

بیشترین میزان فرونشست جوی را دارا می باشد و سرب و

درصد) کانونهای داخلی منشاء ایجاد طوفاهای گرد و

مس به ترتیب با مقدار  38و  34گرم بر هکتار در سال در

غبار تشخیص داده شده است .در  49روز ( 6/3درصد)

ردههای بعدی قرار میگیرند (.)24

هم هر دو منشاء داخلی و خارجی به صورت همزمان در
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گردوغبار خیابانی منبع اصلی آالیندههایی است که
از طیف وسیعی از منابع مانند ترافیک ،انتشارات صنعتی،

بزرگساالن فلز کروم دارای بیشترین خطر سرطانزایی و
فلز سرب دارای کمترین خطر سرطازایی است.

آفتکشها رسوبات اتمسفری و فعالیتهای معدنی

اگرچه تا کنون پژوهشهای زیادی در رابطه با

تشکیل میگردد ( 1و  .)6این نوع گرد و غبار شامل

منشاءیابی و آلودگی ذرات گرد و غبار در کشور

ذرات جامد با ترکیبات پیچیدهای هستند که در فضا

صورت گرفته است لیکن منشاءیابی و آلودگی ذرات

وجود دارند و به راحتی به وسیلهی باد در هوا به صورت

گرد و غبار خیابانی در زمان وقوع این پدیده بهویژه در

معلق درمیآیند .آلودگی گرد و غبار خیابانی به فلزات

کالنشهر اهواز کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از این

سنگین به واسطهی سمیت ،ماندگاری و انباشت

رو این مطالعه با هدف بررسی مقدار آلودگی و

بیولوژیکی این فلزات به مشکلی شهری و زیستمحیطی

منشاءیابی ذرات گرد و غبار خیابانی برداشت شده از

تبدیل شده است .سعیدی و همکاران )34( 1غبار خیابانی

سطح شهر اهواز به هنگام وقوع رخداد گرد و غبار در

کالنشهر تهران را مورد ارزیابی قرارداده و گزارش

بهمن ماه  1393انجام شد.

نمودند که غلظت فلزات سنگین مس ،سرب ،کروم،
مواد و روشها

لیتیم ،نیکل ،کادمیوم ،آهن ،منگنز و روی در مقایسه با
مطالعات مشابه در سایر شهرهای جهان بیشتر است .نتایج

در این پژوهش پس از بـروز طوفـان گـرد و غبـار در

ارزیابی شاخصهای سنجش آلودگی و خطر بالقوهی

بهمــن مــاه  1393از  69نقطــه مختلــف در شــهر اهــواز بــه

بومشناختی در مطالعهی ایشان حاکی از آلودگی شدید و

صورت مرکب نمونهبرداری صـورت گرفـت و موقعیـت

خطر باالی بومشناختی فلزات سنگین برای اکوسیستم

نمونهها بـا  GPSتعیـین و ثبـت گردیـد .نمونـهبـرداری از

محلی است .ایشان ترافیک و فعالیتهای مرتبط با

ذرات گرد و غبار به صورت خشـک و از سـطح معـابر و

سامانههای ترافیکی مانند آسفالت خیابان ،سایش

خیابانهای شهر با استفاده از برسهـای قلـم مـویی انجـام

الستیک خودروها و همچنین کارگاههای تعویض

گردید.

روغن ،صافکاری و رنگکاری خودروها را بهعنوان

تج،یههای آزمایشگاهی

منابع بالقوه محلی آلودگی فلزات سنگین در غبار خیابانی

از آنجــایی کــه توزیــع انــدازه ذرات گــرد و غبــار
شاخص مناسـبی در رابطـه بـا ارزیـابی منشـاء ایـن ذرات،

این شهر معرفی نمودند.
قنواتی )5( 2در مطالعهای با بررسی  30نمونه گرد و

فاصله انتقال آنها و تا حدود بسیار زیـادی تعیـین کننـده

غبار خیابانی شهر آبادان میانگین غلظت فلزات سرب،

درجه تاثیرگذاری ایـن ذرات اسـت ( ،)20از ایـنرو ،در

روی ،مس ،کروم ،کادمیوم و نیکل را به ترتیب ،59/1

نمونههای مورد مطالعه توزیع انـدازه ذرات بـا اسـتفاده از

 0/52 ،50/0 ،112/9 ،287/5و  56/8میلیگرم بر

روش پراش پرتو لیزر تعیین شد .به منظور تعیین الگـوی

کیلوگرم گزارش نمود .مقدار میانگین شاخص ریسک

توزیع اندازه ذرات گرد و غبار ،نمونههای مورد مطالعه

در نمونههای جمعآوری شده در حد متوسط ارزیابی

ابتدا در محلول  1موالر هیدروکسید سدیم و  10درصد

گردید .نتایج این بررسی حاکی از آن بود که از میان

هگزا متافسفات سدیم به مدت  2ساعت دیسپرس شـده

فلزات مورد مطالعه در هر دو گروه سنی کودکان و

و سپس با کمک دسـتگاه تفـرق اشـعه لیـزر

Malvern

مدل Hydro 2000gکه قابلیت تعیین  256کالس اندازه
1- Saeedi et al.
2- Ghanavati

ذرات را داراست ،بررسی شدند.
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همچنین تجزیه عنصری نمونههای گرد و غبار جمع-

سـانتیگراد حـرارت داده شده ،سپس با اسـتفاده از کاغـذ

آوری شده (شـامل فلـزات سـرب ،روی و مـس) توسـط

واتمن  42صاف شدند و در پایان بـا اســید نیتریــک %1

دســتگاه  ICPمــدل  Agilent 7000و پــس از کنتـــرل

بـه حجـم  25میلـی لیتـر رسـیدند ( .)18همچنین ترکیب

کیفیت تجـزیههای عنصری با استفاده از نمونههای شـاهد

یونی امالح محلول موجود در نمونههای گـرد و غبـار و

و نمونههای استاندارد انجام شد .بدین منظور ،برای تعیین

خاک پس از عصارهگیری از سوسپانسیون یک به پـنج

غلظت فلزات سنگین مقدار  0/5گرم از نمونههــای گـرد

آب به گرد و غبار توسط دستگاه کروماتوگرافی یـونی

و غبار با اسید نیتریک  % 60هضم و پـس از گذشـت 24

متراهم مدل  861پیشرفته تعیین شد .تمامی اندازهگیری-

سـاعت نمونهها به مدت  0/5ساعت در دمـای  80درجــه

ها در سه تکرار بررسی گردید.

شكل  )1موقعیت نقاط نمونهبرداری شده از گرد و غبار خیابانی و خاسهای سطحی در شهر اهواز
Figure (1) Locations of street dust and surface soil sampling points in Ahvaz city
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ارزیابی می،ان آلودگی

شاخص آلودگی گرد و غبار در منطقهی مطالعاتی به پـنج دسـته

آلودگی فلزات سنگین را در محـیطزیسـت نمـیتـوان بـه

تقسیمبندی میگردد (جدول .)1

سادگی و بـا آزمـون غلظـت فلـز ارزیـابی نمـود ( .)28در ایـن
مطـالعه و بهمنـظور تعـیین درجـه آلودگی گرد و غبار خیابـانی
شهر اهواز به عناصر مورد بررسی از شاخصهای مختلفی شامل
شاخص آلودگی یک عنصری و شاخص آلـودگی یکپارچـه

نتایج و بحث
بررسی خصوصیت فی،یكی و شیمیایی خاسها
جدول  2خالصهی آماری برخی خصوصـیات فیزیکـی و

نمرو 1استفاده شد.

شیمیایی خاکهای سطحی ( 5-0سانتیمتـری) مـورد بررسـی

الف -شاخص آلودگی یک عنصری )PI

شامل بافت ،pH ،هدایت الکتریکی ،کـاتیونهـا و آنیـونهـای

از مهمترین شاخصهای مورد استفاده در ارزیـابی وضـعیت

محلول و غلظت کل فلزات سرب ،روی ،مس ،کروم ،نیکل و

آلودگی خاکها و رسوبات ،شاخص آلـودگی ( )PIاسـت .بـه

کادمیوم را در نمونههای جمعآوری شـده از سـطح شـهر اهـواز

منظور تعیین پتانسیل سـمیت آلـودگی فلـزات بـا اسـتفاده از ایـن

نشان میدهد .بر این اساس و بـا توجـه بـه میـانگین مقـادیر pH

شاخص ( )PIاز معادله  1استفاده میشود (.)28

( )8/31و هــدایت الکتریکــی ( 20/27دســیزیمــنس بــر متــر)،
PI i  C i B i

()1

خاکهای مورد مطالعه در زمرهی خاکهای شـور ،آهکـی و

که در این رابطه ( Ci )1غلظـت فلـز در محـیط و  Biمقـدار

قلیایی طبقهبندی مـیشـوند .سـواری و همکـاران )35( 2نیـز بـا

زمینهای همان فلز (متوسـط غلظـت عناصـر در پوسـتهی فوقـانی

مقایسه روشهای مختلف زمـینآمـاری در پـیشبینـی مقـادیر

زمین) میباشد ( .)28بهطور کلی شاخص آلودگی بـه صـورت

شوری خاکهای سطحی شهر اهواز نتایج مشابهی را گـزارش

نسبت غلظت یک عنصر در نمونـه هـای خـاک یـا گردوغبـار

نمودند.

برداشته شده به مقدار زمینهی همان عنصر در نمونهی خـاک یـا

همچنین بافت خاکهای مورد مطالعه مشتمل بر کالسهای

گرد و بیان میشود و درصورتی که این شاخص بیشتر از  1باشد

بافتی سیلت لوم ( ،)26%سیلتی رسی لومی ( ،)17%/3رسی لـومی

نشـان دهنـده سـطوح مختلـف آلـودگی در اثـر آن عنصـر بـه

( ،)17%لومی ( ،)17%سیلتی رسی ( ،)8%/7رسی ( )8%/7و سیلتی

خصوص است .به عبارت دیگر ،این شاخص آلودگی ناشی از

( )4%/3است .بر این اساس همانگونه که مشاهده مـیشـود بـا

هر عنصر را به صورت مجزا بررسی میکند.

توجه به کالسهای بافتی مشاهده شـده در خـاکهـای مـورد

ب -شاخص آلودگی یكپارچهی نمرو )NIPI

مطالعه ،ذرات در اندازه سیلت از فراوانی قابل توجهی برخوردار

مزیــت شــاخص جــامع آلــودگی نمــرو نســبت بــه دیگــر

هستند .بهعالوه ،میانگین غلظت فلزات سنگین در این مطالعه از

شاخصها این است که خطر آلودگی ناشی از همه فلزات مورد

مقادیر متوسط جهانی خاکها بیشتر بوده کـه حـاکی از غنـی-

مطالعه را به طـور جـامع و یکپارچـه در منطقـه نشـان مـیدهـد

شدگی نسبی فلزات سنگین در خاکهـای منطقـهی مطالعـاتی

(معادله .)2

دارد .این افزایش غلظت فلـزات سـنگین در خـاکهـای شـهر
) ( PImax  PIaverage
2

()2لک

2

2

NIPI 

که در این رابطه  PImaxحداکثر مقدار شاخص آلودگی هر
فلــز در نمونــههــای گــرد و غبــار جمــعآوری شــدهPIaverage ،

میانگین مقدار شاخص آلودگی هر فلز میباشـد .بـر اسـاس ایـن
1- Nemrow Integrated Pollution Index

اهواز را میتوان به اضافه شدن این عناصر در نتیجه تردد وسایل
نقلیه موتوری ،تعدد صنایع مختلف در اطراف شهر اهواز از قبیل
کارخانه کربن سیاه ،گـروه ملـی صـنایع فـوالد ،فعالیـت هـای
حفاری و استخراج نفت ،لولهسازی اهواز و  ...ارتباط داد.

2- Savari et al.
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جدول  )1کالس و سطوح آلودگی مرتبا با شاخص
آلودگی یكپارچهی نمرو
Table (1) Classes and pollution levels related
to Nemrow integrated pollution index
کالس ()Class

سیلت را نشان دادند کـه ایـن توزیـع در زمـان وقـوع طوفـانهـای

سطح آلودگی ( Pollution
)level

اندازه ذرات معموال در مواردی دیده میشوند که ذرات گـرد و

غیر آلوده

0.7 < NIPI ≤ 1
1 < NIPI ≤ 2

NIPI < 3

در شهر اهواز در تابستان و پاییز  1390عمدتاً فراوانی ذرات در اندازه
گردوغبار به سمت ذرات ریزتر گرایش داشت .این کالس توزیع

NIPI ≤0.7

2< NIPI ≤ 3

در مطالعهای با بررسی توزیع اندازه ذرات گردوغبـار ترسـیب یافتـه

غبار از فواصل متوسط تا زیاد منتقل شده باشند.

Not polluted
خطر هشدار آلودگی

نتایج همچنین نشان داد که ذرات گرد و غبـار جمـع آوری

Pollution alert
آلودگی کم

شده از نقاط مورد مطالعـه در نمونـههـای انتخـابی دارای الگـوی

Low pollution
آلودگی متوسط
Medium pollution
آلودگی باال
High pollution

توزیع دو قلهای با فراوانی بیشتر ذرات در اندازه سـیلت و شـن ریـز
است (شکل  .)2توزیع اندازه ذرات گرد و غبار شاخص مناسـبی
در رابطه با ارزیابی منشـاء ایـن ذرات و فاصـله انتقـال ایـن ذرات
است .به عنوان مثال وجود الگوهای تـوزیعی چنـد قلـهای نشـان

قنواتی و همکاران ( )7نیز با بررسـی غلظـت فلـزات سـرب ،مـس،

دهنده ذرات گرد و غبار با منشاءهای متفاوت و یا تـأثیر گـذاری

روی ،نیکل ،کادمیوم ،کروم و آرسنیک در خـاکهـای سـطحی

فرآیندهای متفاوت در انتقال این ذرات میباشـند ( .)17مطالعـات

شهر اهواز و مقایسهی آنها با متوسط پوستهی زمـین غنـیشـدگی

صورت گرفته بر روی حمل و انتقال گرد و غبـار اتمسـفری نشـان

این فلزات را در خاکهای سطحی شهر اهواز گـزارش نمودنـد و

میدهد که ذرات درشت با اندازهی ذرات بین  31تـا  63میکـرون

این غنیشدگی را تاثیر منابع انسانی مختلف مانند ترافیک و صـنایع

میتوانند تا حدود  320کیلـومتر از منــبع خـود ترابــرد شـوند .ایـن

مختلف در حومه شهر اهواز نسبت دادند.

درحالی است که بر اساس این مطـالعات ذرات غبار با اندازه ذرات

توزی اندازهذرات گرد و غبار

 16تا  31میکرون تا فواصل حدوداً  1600کیلومتر و ذرات با اندازه-

جدول  3توزیع اندازهی ذرات گرد و غبار جمعآوری شده از
سطح شهر اهواز را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده مـیگـردد

ی ذرات کوچـکتر از  16میکـرون مـیتواننـد در سراسـر جهــان
منتقل شوند ( 8و .)19

ذرات گرد و غبار جمعآوری شده از منطقهی مطالعاتی عمدتاً در

بر این اساس ،به نظرمیرسد منشاء ذرات گرد و غبار ترسیبی بر

اندازه سیلت هستند .این جزء اندازهای  57تا  89درصـد از ذرات

روی شهر اهواز در زمان نمونهبرداری (بهمن  )1393از فواصل نسبتاً

گرد و غبار جمع آوری شده را تشکیل می دهند .مطالعات بسیار

کم و حداکثر  300کیلومتری انتقال یافته است .بدین منظور و بـرای

دیگری نیز نشان دادهاند کـه ذرات در انـدازه سـیلت فراوانتـرین

روشن شـدن منـاطق احتمـالی منشـاء ایـن ذرات گلسبـار سـاالنهی

کالس اندازه ذرات در نمونه های گرد و غبـار اسـت .از جملـهی

درازمدت اهواز ( )2002-2016در فصـل زمسـتان ترسـیم گردیـد

این مطالعات میتوان به مطالعـهی حجتـی و همکـاران )9( 1اشـاره

(شکل .)3همانگونه که مشاهده میگردد عمدهی گرد و غبارهای

نمود که با بررسی ذرات گرد و غبار ترسیبی در ترانسکت ارتفـاعی

رخداده در شهر اهواز کـه مربـوط بـه فصـل زمسـتان باشـند منشـاء

از شرق استان اصفهان تا ارتفاعات کوهرنگ در استان چهارمحال و

جنوبی و جنوب شرقی دارد .بر این اساس ،به نظر میرسد که گـرد

بختیاری بیشترین فراوانی ذرات را در نمونههای گرد و غبار جمـع-
آوری شده سیلت گزارش نمودند .کریمیان و همکاران )12( 2نیـز

و غبار جمعآوری شده از سطح معابر و خیابانهـای شـهر اهـواز در
بهمن ماه  1393عمدتاً منشاء داخلی داشته و احتماالً متـاثر از کـانون
واقع در جنوب شرق اهواز (حدفاصل اهواز -ماهشهر) بوده است.

1- Hojati et al.
2- Karimian et al.
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)n = 23  سانتیمتری) جم آوری شده از سطح شهر اهواز5-0 یكی و شیمیایی اندازه گیری شده در خاسهای سطحی،) برخی خصوصیات فی2 جدول
Table 2- Selected physical and chemical characteristics of collected surface soils (0-5 cm) in Ahvaz city
کشیدگی

چولگی

میانه

میانگین

یداکثر

یداقل

)Standard deviation(

انحراف معیار

)Kurtosis

)Skewness(

)Median(

)Mean(

)Maximum

)Minimum

18.02

0.77

0.69

26.50

26.74

75.00

3.00

)% Sand

16.20

0.63

0.40

44.00

47.56

86.00

14.00

)% Silt

12.44

-1.67

0.13

21.00

25.69

43.50

9.50

)% Clay

0.28

-0.98

0.16

8.28

8.31

8.82

7.84

pH

23.06

4.28

2.07

8.87

20.27

85.37

1.35

)dS/m ECe

224.86

5.23

2.00

78.66

194.40

962.89

2.61

)meq/l Soluble Na

3.66

1.67

1.58

1.93

3.40

12.72

0.38

)meq/l Soluble K

106.75

18.14

4.10

30.00

58.87

524.17

5.00

)meq/l Soluble Ca

37.33

-1.07

0.53

43.17

50.28

121.67

3.67

)meq/l Soluble Mg

245.63

12.37

3.14

125.00

206.16

1195.00

8.33

)meq/l Soluble Cl

15.72

-0.10

0.60

23.85

22.83

61.93

2.72

)meq/l Soluble SO4

7.47

0.95

0.65

28.13

27.54

31.51

6.57

)mg/kg Total Pb

25.36

3.56

1.47

80.84

76.16

152.90

53.55

)mg/kg Total Zn

18.61

1.19

0.35

79.05

81.51

35.97

51.65

)mg/kg Total Cu

32.15

1.97

1.05

36159

36872

69450

17.26

)mg/kg Total Fe

)Properties ویژگیها
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جدول  )3توزی اندازه ذرات گردو غبار جم آوری شده از سطح معابر و خیابانهای شهر اهواز
Table (3) Size distribution of street dust particles collected over the Ahvaz city
کالس اندازه ذرات )µm
)Particle size class (µm
>2
2-8
8-16
16-62
62-125
125-250
250-500
500-1000
1000-2000

یداق
ل

یداکثر

میانگین

میانه

چولگی

کشیدگی

انحراف معیار

)max

()mean

)Median

()Skewness

()Kurtosis

)Standard deviation

8.28
21.27
27.15
55.04
15.24
7.76
7.56
7.87
0.65

6.103
12.922
19.274
47.419
9.007
2.992
1.325
0.787
0.091

6.07
12.59
21.98
47.84
6.94
2.64
0.15
0
0

0.291
0.643
-0.559
-0.049
0.565
0.820
2.056
3.306
2.231

-0.645
0.399
-1.457
-1.513
-1.569
-0.019
3.099
11.124
3.933

1.20
3.93
6.31
5.90
4.32
2.55
2.55
2.26
0.22

)min
4.41
7.75
9.79
39.52
4.46
0
0
0
0

فرودگاه )Airport

ملی راه -فلكه پنج نخل )Melli Rah- Panj Nakhl Square

کیانپارس )Kianpars

کوت عبداله )Kut Abdollah

31
مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) جلد  44شماره  ،1بهار 1400
پردیس )Pardis

مهدیس )Mahdis

شكل  )2الگوی توزی اندازه ذرات در گرد و غبار تعدادی از نقاط نمونهبرداری شده از سطح شهر اهواز
Figure (2) Particle size distribution pattern of selected dust samples collected from Ahvaz streets

شكل  )3گلغبار ساالنهی درازمدت شهر اهواز در فصل زمستان سازمان هواشناسی کشور )1396
Figure (3) Long-term annual dust rose plot of Ahvaz city in winter season (Iran Meteorological Organization,
)2017

ترکیب کاتیونی و آنیونی ذرات گر و غبار

نشان داده شده است .بر این اساس ،همانگونه که مشاهده می-

توزیع آنیونها و کاتیونهای محلول در نمونههای گرد و

شود یونهای کلراید و سولفات و سدیم و کلسیم به ترتیـب

غبار خیابانی جمعآوری شده از سطح شهر اهواز در جدول 4

مهمترین انواع آنیونها و کاتیونهای محلول در گرد و غبار
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شهری اهواز هستند .فراوانی حضور یونهـای مـذکور نشـان

اهواز توزیعی نرمـال و یکنواخـت اسـت .همچنـین ،مقایسـهی

دهندهی این است که کانیهایی ماننـد گـ و هالیـت کـه از

غلظت تمامی عناصر مورد مطالعه با پوسته فوقانی زمین ،متوسط

کانیهای فراوان خـاکهـای منـاطق خشـک و نیمـه خشـک

جهانی خاکها و میانگین خاکهای منطقه بیشتر بوده و حاکی

هستند ،عمدتًا غلظت یونهای مذکور را در نمونههای گرد و

از وجود درجات مختلفی از غنیشدگی میباشد .بر این اساس،

غبار کنترل میکنند .با این حال برای اثبات این ادعا به مطالعات

غلظت عنصر سـرب در نمونـههای مـورد بررسـی در قیـاس بـا

کانیشناسی نیاز است.

پوسته فوقانی زمین ،متوسط جهانی خاکها و میانگین خـاک-

با نگاهی به ترکیـب آنیـونهـا و کـاتیونهـای موجـود در

هــای منطقــه بــه ترتیــب  63/85 ،71/85و  61/85میلیگــرم

خاکهای محلی مشاهده میشود که اگرچه سهم کاتیونهـا و

غنیشدگی را نشان میدهد که ایـن غنـیشـدگی را مـیتـوان

آنیونهایی مانند سدیم ،کلسیم ،پتاسیم ،کلرایـد و سـولفات در

احتماالً به تاثیر فعالیتهای صنعتی و تردد وسایل نقلیهموتـوری

نمونههای مورد بررسی قابل توجه است ،با این حال مقادیر بـه-

نسبت داد .الزم به توضیح است که یکی از منابع اصلی انتشـار

دست آمده از نمونههای گرد و غبار جمعآوری شده نسبت بـه

سرب در اتمسـفر در گذشـته مصـرف بنـزین دارای سـرب بـه

خاکهای حوزهی شهری اهواز (جدول  )2مقادیر بـاالتری را

عنوان سوخت غالب وسایل نقلیه بود اما در حال حاضر بنزین

نشان میدهند (جدول  .)4از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه مقـادیر

سربدار در اهواز و دیگر کالنشهرهای کشور استفاده نمـی-

ضریب تسییرات بهدست آمده برای کاتیونها و آنیونهای مورد

گردد .با این حال کاربرد ترکیبات حاوی سرب ماننـد روغـن-

مطالعه (بیش از  20درصد) به نظر میرسد عوامل دیگری غیر از

های روانکننده در موتور خودروها ،فرسـایش لنـت ترمزهـا و

خاکهای شهری اهواز در توزیع کاتیونها و آنیونهای مزبور

سرب ناشی از وزنههای سربی چرخهـا کـه در هنگـام بـاالنس

دخالت داشتهاند .بر این اساس و با توجه به نتایج بهدست آمـده

چرخهای خودرو استفاده میگردند ،را میتوان از منابع اصـلی

از بررسی توزیع اندازه ذرات گـرد و غبـار و گلبـاد درازمـدت

آلودگی گرد و غبار خیابانی اهواز بـه سـرب مطـرح نمـود .در

منطقه در فصل زمستان (شکل  ،)3میتوان منابع دیگـری ماننـد

همین ارتباط الزم به توضیح اسـت کـه فرسـایش وزنـه هـای

خاکهای مناطق جنوبیتـر و کـانون گـرد و غبـار شـرق اهـواز

سربی باالنس چرخ های وسایل نقلیه موتوری به عنوان یکی از

(حدفاصل اهواز -ماهشهر) را بـه عنـوان منطقـهی منشـاء بـرای

منابع مهم انتشار سرب در خیابانهای قارهی اروپا مطـرح شـده

ذرات گرد و غبار ترسیبی در نظر گرفت .بـا ایـن حـال توصـیه

است و از سال  2005میالدی مصرف آن برای وسـایل نقلیـهی

میگردد از خاکهای سطحی کانون مزبور نمونهبرداری شده

جدید ممنوع شده است ( 16و .)32

و مقادیر آنیونها و کاتیونهای آنها با نتایج بهدسـت آمـده از

مقایسه غلظت روی با میانگین خاکهای منطقـه ،میـانگین

این مطالعه مقایسه گردد تا بتوان با اطمینان بیشتتری در رابطه بـا

جهانی خـاکهـا و پوسـته فوقـانی زمـین بـهترتیـب حـاکی از

مناطق منشاء این ذرات اظهار نظر نمود.

غنیشدگی  7/44 ،6/06و  6/89برابری این عنصر در نمونههای

توزی فل،ات سنگین در نمونههای گرد و غبار

گرد و غبار خیابانی شهر اهواز اسـت .یکـی از مهمتـرین منـابع

خالصهی توصـیف آمـاری دادههـا مشـتمل بـر توصـیف

عنصر روی در محیطهای شهری رهاسازی آنها از لنت ترمز و

جامعهی آماری هر یک از فلزات مورد مطالعه به همراه برخـی

بدنهی خودروها است ( .)13روی به صورت اکسید روی و به

از مقادیر مقایسهای شـامل متوسـط پوسـتهای عناصـر ،متوسـط

عنوان فعالکننده طی پروسهی جوشـکاری و محکـم کـردن

جهانی خاکها و متوسط خاکهای منطقـه در جـدول مزبـور

الستیک استفاده میشود ( .)16لذا فراوانی آن را در گرد و غبار

( )5آمده است .براین اساس ،همانطوری کـه مشـاهدده مـی-

خیابانی شهر اهواز میتوان به فرسوده شدن تایر وسایل نقلیه نیز

گردد به استثنای مس که یک توزیـع غیرعـادی و نـاهمگن را

نسبت داد.

نشان میدهد ،توزیع روی و سرب در گرد و غبار خیابانی شهر
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جدول  )4ترکیب شیمیایی ذرات گرد و غبار از لحاظ میران کاتیونها و آنیونهای محلول میلیاکیواالن بر لیتر)
)Figure (4) Chemical composition of dust particles in terms of cations and anions content (meq/l
ترکیب یونی

حداقل

حداکثر

میانگین

میانه

چولگی

کشیدگی

ضریب تسییرات

()Ionic composition

()Min

()Max

()Mean

()Median

()Skewness

()Kurtosis

()CV

ClSO42PO43Na+
K+
Ca2+
Mg2+

6.20
0.10
0.01
1.70
0.90
4.80
1.40

1757.8
22.1
1.4
1105.7
40.9
655.2
129.4

764.9
8.1
0.7
523.6
25.1
168.2
73.1

689.5
10.8
0.8
496.2
21.5
151.4
66.2

1.23
2.19
1.06
1.41
1.36
4.54
2.29

2.79
3.23
1.23
2.00
1.97
3.95
3.25

45.4
38.0
13.5
32.8
28.1
43.4
35.4

مقایسهی مقادیر میانگین غلظت مس در گـرد و غبـار

دیگر اینکه از میان عناصر مطالعه شده در این پژوهش

خیابانی شهر اهواز با میانگین خاکهـای منطقـه ،متوسـط

غلظت فلزات کروم ،نیکل و مس در گرد وغبار کالن-

جهانی خاکها و پوسـته فوقـانی زمـین بـهترتیـب غنـی-

شهر اهواز از تمامی شهرهای مورد بررسی بیشتر است.

شــدگی  13/2 ،2/26و  6/59برابــری ایــن عنصــر را در

این فراوانی را میتوان به فعالیتهای صنعتی و فراوانی

نمونههای گرد و غبار خیابانی شهر اهواز نشـان مـیدهـد.

صنایع مختلف در اطراف و محدودهی شهری اهواز

ازاینرو میتوان گفت غلظـت مـس نیـز در گـرد و غبـار

نسبت داد .البته الزم به ذکر است که بخشی از تفاوت

خیابــانی شــهر اهــواز متــاثر از منــابع آالینــدهی شــهری و

مشاهدهشده را میتوان به تفاوت در نوع ذرات گرد و

صنایع موجود است.

غبار برداشت شده (اتمسفری یا خیابانی) در این مطالعات

مقایسهی میانگین غلظت عناصر سرب ،روی و مس

نسبت داد.

در گرد و غبار جمعآوری شده از سطح شهر اهواز با

بررسی وضعیت آلودگی گرد و غبار خیابانی

گرد و غبار خیابانی سایر شهرها در جدول  6مقایسه شده

شهر اهواز به سرب روی و مس

است .نتایج حاکی از آن است که غلظت عناصر با

گردوغبار خیابانی منبع اصلی آالیندههایی اسـت کـه

درجهی سمناکی شامل مس و سرب در نمونههای گرد و

از طیف وسیعی از منابع مانند ترافیک ،انتشارات صـنعتی،

غبار خیابانی کالنشهر اهواز بهطور قابلتوجهی از دیگر

آفتکشهـا رسـوبات اتمسـفری و فعالیـتهـای معـدنی

شهرهای بررسی شده مانند اصفهان ،شیراز ،خرمشهر،

تشکیل میگردد ( .)1گـرد و غبـار خیابـانی شـامل ذرات

بوشهر ،کرمان ،اتاوا ،پکن و ریاض در این پژوهش بیشتر

جامد با ترکیبـات پیچیـدهای هسـتند کـه در فضـا وجـود

است .نکتهی قابل توجه دیگر اینکه مقادیر قابل توجهی

دارند و به راحتی به وسیلهی باد در هوا به صـورت معلـق

عنصر روی در گرد و غبار خیابانی کالنشهر اهواز وجود

درمیآیند .آلودگی گرد و غبار خیابانی به فلزات سنگین

دارد .با توجه به اینکه در مطالعات ژئوشیمی شهری

به واسطهی سمیت ،ماندگاری و انباشت بیولـوژیکی ایـن

عنصر روی را به عنوان یک نشانگر فعالیتهای شهری

فلزات به مشـکلی شـهری و زیسـتمحیطـی تبـدیل شـده

در نظر میگیرند ( ،)16این غلظت بیشتر را میتوان به این

است (.)40

موضوع نسبت داد که نمونههای غبار جمعآوری شده
عمدتاً از فرآیندهای شهری متاثر شدهاند .نکته قابل توجه
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ات سنگین میلیگرم بر کیلوگرم) در گرد و غبار خیابانی جم آوری شده از سطح،) توصیف آماری غلظت فل5 جدول
شهر اهواز و مقایسه آنها با متوسا خاسهای منطقه متوسا جهانی خاسها و پوسته فوقانی زمین
Table 5- Descriptive statistics of heavy metals in Ahvaz street dusts in comparison with their
average concentrations in local soils, mean of the world soils and upper crust
)Descriptives شاخصهای آماری

Fe

Zn

Pb

Cu

15623.00

176.70

57.00

94.19

)Minimum( حداقل

29542.71

768.90

128.60

559.76

)Maximum( حداکثر

19166.87

461.57

88.85

184.67

)Mean( میانگین

18479.00

437.7

90.40

148.67

)Median( میانه

1.74

0.28

0.18

2.12

)Skewness( چولگی

3.25

-0.57

-0.25

3.84

)Kurtosis( کشیدگی

16.00

41.30

44.60

60.10

)CV( ضریب تسییرات

0.000

0.200

0.200

0.000

(Kolmogrov-Smirnove results) 1K-S نتایج آزمون

36782.51

76.16

27.54

81.50

)Mean of local soils( میانگین خاکهای منطقه

50400.00

67.00

17.00

28.00

)Upper crust composition( 2پوسته فوقانی

62.00

25.00

14.00

)Averageof world soils( 2متوسط جهانی خاکها
)33( برگرفته از رادنیک و گائو2 اسمیرنوف؛- آزمون کولموگروف1

ات مطالعه شده در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز و سایر شهرهای ایران و جهان،) مقایسه غلظت فل6 جدول
Table 6- Mean comparison of metals studied in street dust of Ahvaz with other cities in Iran and
world
منب
)Reference

نوع ذرات گرد و غبار
Type of dust particles

Zn

Cu
)mg/kg

)Iran ایران
461.6
184.5

Pb

شهر
)City

88.9

)Ahvaz( اهواز

136.4

115.7

)Shiraz( شیراز

400.3

67.0

96.3

)Esfahan( اصفهان

)Street( خیابانی

214.3

74.3

56.5

)Khoramshahr( خرمشهر

34

)Street( خیابانی

873.2

225.3

257.4

)Tehran( تهران

15

)Atmospheric( اتمسفری

214.0

60.0

45.0

)Kerman( کرمان

22

)Atmospheric( اتمسفری

170.0

54.0

68.1

)Boushehr( بوشهر

37

)Atmospheric( اتمسفری

243.0

47.0

-

)Kermanshah( کرمانشاه

21

)Other cities around the world سایر شهرهای جهان
206.3
77.7
22.2
)Atmospheric( اتمسفری
)Riyadh, Saudi Arabia( ریاض

)This study( این مطالعه

)Street( خیابانی

13

)Street( خیابانی

403.6

25

)Atmospheric( اتمسفری

23

40

)Street( خیابانی

408.0

98.0

119.0

)Beijing, China( پکن

4

)Street( خیابانی

206.0

84.0

197.0

)Sivas, Turkey( سیواس

30

)Street( خیابانی

112.5

65.8

39.1

)Ottawa, Canada( آتاوا

2

)Street( خیابانی

149.0

44.0

536.0

)Calcuta, India( کلکته

3

)Street( خیابانی

412.0

123.0

180.0

)Oslo, Norway( اسلو
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( )38نیز با بررسی آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار
میانگین غلظت عناصر سرب ،مس و روی به ترتیب

انتشار یافته از صنایع غیرفلزی شهرسـتان اردکـان یـزد در

 6/37 ،5/23و 6/89برابر بیشتر از مقادیر متنـاظر آنهـا در

تابســتان  1397میــانگین شــاخص آلــودگی نمــرو را در

پوســته فوقــانی زمــین اســت (جــدول  .)7بــر ایــن اســاس،

نمونههای جمعآوری شده  6/91گـزارش و گـرد و غبـار

همانگونه که مشاهده میگردد گرد و غبار خیابانی شـهر

انتشــار یافتــه از ایــن صــنایع را در کــالس آلــودگی زیــاد

اهواز در رابطه با تمامی عناصر مـورد بررسـی در کـالس

طبقهبندی نمودند.

آلودگی زیاد طبقهبندی میشوند .بیش بود غلظت فلزات
سنگین در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز را مـیتـوان بـه
تاثیر منابع انسانزاد این عناصر از قبیل ترافیک ،تاسیسات
صنعتی و مصرف سوختهای فسیلی نسبت داد .در همین
ارتباط قنواتی ( )5و مظلـومی و همکـاران )16( 1نیـز بـه-
ترتیب بـا ارزیـابی خطـر فلـزات سـنگین در گـرد و غبـار
خیابانی شهرهای آبادان و تهران ،آلودگی این ذرات را به
عناصــر ســرب ،مــس ،روی ،کــروم ،کــادمیوم و نیکــل
گزارش نموده و سهم فعالیتهای انسانی از قبیل ترافیـک
و مصرف سوختهای فسیلی را در افـزایش غلظـت ایـن
عناصر موثر ارزیابی نمودند .الزم به توضیح است کـه بـه
اسـتثنای کــادمیوم میــانگین غلظــت تمــامی عناصــر مــورد
مطالعه در این پژوهش از مقادیر متوسط ارائه شـده بـرای
خاکها در مقیاس جهانی بیشتر است (جدول .)2
جــدول  8مقــادیر محاســبه شــده بــرای شــاخص
آلودگی یکپارچهی نمـرو را گـرد و غبـار خیابـانی شـهر
اهواز نشان میدهـد .همـانگونـه کـه مشـاهده مـیگـردد
میانگین شاخص آلودگی یکپارچهی نمرو در نمونـههـای
مورد مطالعه  7/26محاسـبه شـده اسـت کـه نشـان دهنـده
آلودگی باالی نمونههای گرد و غبـار بـه فلـزات سـنگین
مور مطالعه است (جـدول  .)6بـر ایـن اسـاس ،بـا بررسـی
مقادیر این شاخص در تمامی ایستگاههای مـورد مطالعـه،
مشاهده شد که متاسفانه تمامی نمونههای جمعآوری شده
از لحاظ آلودگی به فلزات سرب ،روی و مس در کالس
آلودگی زیاد قرار دارند .شـجاعی برجـوئی و

همکـاران2

1- Mazloomi et al.
2- Shojaee Barjoee et al.
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ات سرب روی و مس در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز،) فلPI ) مقادیر شاخص آلودگی7 جدول
Table 7- Values of pollution index calculated for Pb, Zn, and Cu in Ahvaz street dust
تعداد و فراوانی (درصد) نمونههای طبقهبندی شده در کالسهای مختلف آلودگی
Number and frequency (%) of dust samples assigned to different categories of
pollution

میانگین

حداکثر

حداقل

فلز

)Mean(

)Maximum(

)Minimum(

)Element(

آلودگی زیاد

آلودگی متوسط

آلودگی کم

بدون آلودگی

(High pollution)
)PI < 3(

)Moderate pollution(

)low pollution(

)2> PI ≤ 3(

)1> PI ≤ 2(

(No pollution)
)PI ≤ 1(

)100%( 69

--

--

--

5.23

7.56

3.00

Pb

)100%( 69

--

--

--

6.37

19.30

3.25

Cu

)98.5%( 68

)1.5%( 1

--

--

6.89

11.48

2.64

Zn

میانگین

حداکثر

حداقل

)Mean(

)Max(

)Min(

7.26

15.67

3.77

) در گرد و غبار خیابانی شهر اهوازNIPI ) مقادیر شاخص یكپارچهی آلودگی نمرو8 جدول
Table 8- Values of Nemerow integrated pollution index (NIPI) in street dusts of Ahvaz city
تعداد و فراوانی (درصد) نمونههای طبقهبندی شده در کالسهای مختلف آلودگی
Number and frequency (%) of dust samples assigned to different categories of pollution
آلودگی باال

آلودگی متوسط

آلودگی کم

خطر هشدار آلودگی

غیر آلوده

High pollution
)NIPI < 3(

Moderate pollution
)2 > NIPI ≤ 3(

Low pollution
)1 > NIPI ≤ 2(

Pollution alert
)0.7 > NIPI ≤ 1(

Not polluted
)NIPI ≤ 0.7(

69 (100%)

0

0

0

0
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نتیجهگیری

نشان داد که گرد و غبار خیابانی اهواز از لحاظ غلظت

این تحقیق با هدف بررسی برخی خصوصیات

عناصر سرب ،مس و روی در کالس با آلودگی زیاد قرار

فیزیکی و شیمیایی در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز و

میگیرند .بر این اساس ،از آنجایی که گرد و غبار

نیز شناسایی منابع احتمالی ایجاد کنندهی آنها انجام شد.

خیابانی میتوانند بهسادگی به صورت ذرات معلق به

نتایج نشان داد که ذرات گرد و غبار ترسیبی در معابر و

اتمسفر باز گردند ،از این رو ،فلزات سنگین همراه با این

خیابانهای شهر اهواز الگوی دو قلهای داشته و عمدتاً در

ذرات میتوانند بهوسیلهی افرادی که از خیابانها عبور

اندازهی سیلت هستند .بررسی وضعیت گلغبار طوالنی

میکنند بهراحتی استنشاق شده و از مسیرهایی مانند

مدتشهر اهواز و مقایسه ترکیب شیمیایی ذرات گرد و

تماس پوستی و دهان بهخصوص در کودکان وارد بدن

غبار از لحاظ مقدار کاتیونها و آنیونهای محلول و

انسان شده و در طول زمان در بافتهای مختلف تجمع

غلظت فلزات سنگین سرب ،مس و روی با خاکهای

یافته و اثرات زیانبارشان افزایش یابد .لذا ،رعایت

منطقه نشان داد که متوسط اندازهگیری شده پارامترهای

استانداردهای زیست محیطی و انجام اقدامات پیشگیرانه

مزبور در ذرات گرد و غبار خیابانی شهر اهواز بیشتر از

به منظور کاهش انتشار ذرات گرد و غبار در کانونهای

میانگین خاکهای منطقه بوده و این احتمال را که بخش

داخلی و خارجی میتواند در کاهش آثار مخرب وقوع

عمدهی ذرات ترسیب یافته منشاء منطقهای دارند نه

طوفانهای گرد و غبار بر سالمت مردم راهگشا و مفید

محلی ،تقویت میکند .بر این اساس ،متوسط غلظت

باشد.

عناصر سرب ،مس و روی در گرد و غبار خیابانی شهر
سپاسگ،اری

اهواز از متوسط پوسته فوقانی زمین بیشتر بوده و این
ذرات در رابطه با تمامی فلزات سنگین مورد بررسی

هزینههای انجام این پژوهش توسط معاونت

درجات باالیی از غنی شدگی را نشان میدهند که حاکی

پژوهشی ،فناوری و ارتباط با جامعهی انشگاه شهید

از مشارکت فعالیتهای انسانی در توزیع این عناصر در

چمران اهواز پرداخت شده است که بدینوسیله قدردانی

گرد و غبار خیابانی منطقه مطالعاتی است .بهعالوه ،نتایج

میگردد.
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