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  چکیده

 کزادمیو،،  سزنگین  فلززا   به (متریسانت5 -18)سطحی خاک و شوندهراسب غبار و گرد آلودگی وضعیت مقایسه و بررسی منظور بهمطالعه،  نیا

  وضعیت بررسی به همشاهد طریق از ابتدا. شزد  اجزرا  خاش شهر زباله دفن محل( شرقجنوب–غربشمال)بغال باد وزش جهت در روی و سرب
 هزا نمونه سازیآماده از پس. دیگرد هیته 1980ماه  یدر منطقه مورد مطالعه در د ستگاهیا 18 از هانمونهمحل دفن زباله پرداخته و سپس  یکنون

 با یکیاکولوژ سکیر و CF ،انباشتگی زمین شاخص مقادیر . شد گیریاندازه اتمی جذب دستگاه از ادهاستف با مطالعه مورد سنگین فلزا  غلظت
 گر،میلی55/1188 ،1/09 ،00/9 ترتیب به شوندهراسب غبار و گرد در روی و سرب کادمیو،، غلظت میانگین. دندیگرد محاسبه فرمول از استفاده

 ،شزدید  تزا  متوسز   آلودگی رده در Igeo شاخص. شد کیلوگر، بر گر،میلی 80/1982 و 11/128 ،55/9 ترتیب به سطحی خاک در و کیلوگر، بر
 داد نشزا   کریجینز   مدل و هادهدا آنالیز نتایج .شد گیریدر رده قابل توجه اندازه اکولوژیکی ریسک و قوی خیلی آلودگی درجه آلودگی فاکتور
 . اندداشته کادمیو، و سرب روی، سنگین عناصر نظر از قوی آلودگی هاگاهایست سایر و آلودگی بدو  تقریباً 1 شاهد ایستگاه
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the contamination of deposited dust binding and soil surface (5-

10 cm) to heavy metals cadmium, lead and zinc in the prevailing wind direction(North West – South East) 

Khash city's land fill. First, by observing the status of the current landfill deals and Dust samples of 10 

stations in the study area was prepared in January 2013. After preparation of the samples, the 

concentrations of heavy metals using atomic absorption were measured. Igeo, CF and ecological risk 

calculated using the formula were determined. The average concentration of cadmium, lead and zinc, 

respectively, 3.28, 83.1, 1190.65 mg/kg and in soil surface 3.65, 140.71 and 1304.02 mg/kg respectively 

was achieved. The Igeo index was classified as moderate to severe pollution, pollution factor of very high 

degree of pollution and ecological risk was significant. The results of data 

analysisandestimatethat1almostno pollution control stations and other stations strong have pollution of 

heavy metals zinc, lead and cadmium. 
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 مقدمه

 اسزت  غبار و گرد دهیپد ،یطیمحستیز یایبال نیترمهم از یکی امروزه

 برنزد یمز  نزا،  آ  از یالمللز نیبز  و یامنطقزه  معضل کی عنوا  به که

(Garrison et al, 2003; Griffin and Kellogg, 2004.)  

 نیاز مواد و فلزا  سزنگ  یادیقادرند حجم ز یعیگرد و غبار با منشاء طب

 گرد انتشار شیافزا(. Revel- Rolland, 2006حمل کنند )را با خود 

 زادهینادر) انسا  یسالمت یبرا یجد دیتهد نیسنگ فلزا  یحاو غبار و

 یعز یطب ستیز یمح در مهم یهاندهیآال از یکی و( 1985 همکارا ، و

 (.Pekey, 2006)هستند

ا بر آنه ریآنها و تاث تیاهم لیبه دل یسرب و رو و،،یکادم نیسنگ فلزا 

در  نیبخش اعظم مطالعا  مرتب  با فلزا  سنگ ستیز  یانسا  و مح

 ،(Sezgin et al, 2004)انزد داده اختصزا   خزود  بزه  راگرد و غبار 

 سرب، غلظت داد نشا ( 1985) همکارا  و زادهینادر مطالعه که یبطور

 منطقزه  بوشزهر،  یشزهر  منطقزه  یاتمسزفر  غبار و گرد در یرو و مس

 یصنعت یهاتیفعال ریتاث تحت شهر دو نیب انکستتر و هیعسلو یصنعت

 مربوط یشدگیغن نیشتریب داشتند ا یب هاآ  نیهمچن. است کیتراف و

قزرار   ادیز یشدگیدر کالس غن منطقه سه هر در که است سرب فلز به

( عنوا  کردنزد از نظزر   1982) یو سور یرجب گر،ید ییادارد. در مطالعه

 در یرو و کیآرسزن  ازشیبز  مزس  و هنقر یآلودگ سطوح ،Igeoشاخص 

 فرهمند .است بوده مشکیاند و آبادخر، سنندج، ستگاهیا سه غبار و گرد

 از شزونده راسزب  ذرا  در نیسنگ فلزا  یبررس (1900)و همکارا   ایک

 نشا  مختلف ینواح در ریمقاد سهیمقا. دادند انجا، را زنجا  شهر یهوا

 در یمیمسزتق  نقزش  نیسزنگ  فلززا   کننده منتشر یصنعت منابع که داد

 و نزاواس . داردخشزک و تزر    یجزو  یهزا زشیر نیسنگ فلزا  بیترس

نزو    8 ایاسزپان  یل شزرق ( در منطقه آراگو  واقع در شزما 0880)نیماچ

 نیز ا یکرده و مورد مطالعه قرار دادند. نقشه ساز یخاک را نمونه بردار

نشزا  داد   جیانجا، شزد. نتزا   یمعمول ن یجیکر کینقاط با استفاده تکن

 نیعوامل مؤثر بر غلظزت فلززا  سزنگ    نیمهمتر یتولوژینو  خاک و ل

 غلظزت  (1981) همکزارا   و یشزهباز .منطقه مورد مطالعه بزوده اسزت  

 واقزع  نهاونزد  شهرستا  خاک در (Znو  Cr ،Ni ،Cu)نیسنگ عناصر

 .دادند قرار یبررس مورد را همدا  استا  در

 محزی   و انسزا   سزالمت  بزر  سزنگین  فلزا  تاثیر و اهمیت به توجه با

 و گزرد  پدیده با همیشه خاش شهرستا  که،این به توجه با نیز و زیست

 میززا   بررسزی  بزه  نیزاز  بنزابراین  است بوده مواجه آ  معضال  و غبار

 و الز، منطقزه  در هاآ  آلودگی شاخص و غبار و گرد در سنگین فلزا 

 وضزعیت  مقایسزه  و بررسزی  بزه  مطالعزه  ایزن  رو، این از. است ضروری

 بزه  (متزر یسانت 18 -5)سطحی خاک و شوندهراسب غبار و گرد آلودگی

-شزمال )الزب غ باد وزش جهت در روی و سرب کادمیو،، سنگین فلزا 

 .است پرداخته خاش شهر زباله دفن محل( شرقجنوب–غرب
 

 بررسی روش

 و یشزرق  یقزه یدق 10 و درجزه  51 ییایجغراف طول با خاش شهرستا 

متزر از   1982و ارتفا   یشمال یقهیدق 19 و درجه 00 ییایجغراف عرض

(. 1)شزکل  واقزع شزده است   را یز ا یآزاد در جنوب شرق یاهایسطح در

 1980 ماهدی در خاش شهرستا  زباله دفن مکا  خاک از یبردارنمونه

 .گرفت انجا،

 

 

 خاش شهرستا  ییایجغراف تیموقع: 1شکل

 

 زبالززه دفززن محززل یکنززون وضعیت بررسی به همشاهد طریق از ابتدا

 (Random)یتصزادف  یبزردار نمونه روش اسزاس  بر سپس و پرداخته

 زبالزه  پخزش  مناطق و ورودی هایبر اساس رودخانه ستگاهیا 18تعداد 

 غبار و گرد هاینمونه یبردارنمونه یبرا خاش شهر زباله دفن مکا  در

نمونزه   9تزا   0 هیز تعیین و از هر ناح (متریسانت 18 -5)سطحی خاکو 

 و نگهزداری  پالستیکی ظروف در ها. نمونهدیو با هم مخلوط گرد هیته

. گردیدند خشک آزاد هوای و اتاق دمای در و شدند منتقل شگاهیآزما به

 (.0)شکل دیثبت گرد GPSبا دستگاه  هاستگاهیا ییایجغراف تیموقع
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 یبردارنمونه یهاستگاهیا ییایجغراف تیموقع: 0شکل
 

 الک از شد  نر، از پس و خرد سنگی هاو خشک شده با  یهانمونه

 افزود  با یدیاس هضم. شدند عبورداده( مش 098)مترمیلی 859/8

 10و  درصد 55اسید نیتریک  سیسی 2 بیرک)تاسید یسیس 15

. دیگرد انجا، نمونه گر، کی به( درصد 91اسید کلریدریک  یسیس

 در ساعت 1 تا 5 مد  به هانمونه یدیاس هضم شد  کامل یبرا

 یریش یمحلول تا گرفتند قرار شن حما، گرادسانتی درجه 188  دمای

 سیسی 2 هاارلن از کی هر به الز، زما  از بعد. دیآ دست به رن 

. بعد از تبخیر دیافزوده گرد درصد 10-18(HCLO4)اسید پرکلریک 

 حرار ( بماند باقی محلول سیسی 1 که طوری)به دیاس سیسی 9

 رسانده تریلیلیم 58 حجم به زهیونید آب توس  هانمونه حجم و قطع

د   مخصو  منتقل ش هایاکسب به و لتریف نمونه هر سپس. شد

 جذب دستگاه از استفاده با مطالعه مورد سنگین فلزا  غلظت. (1-8)

     . شد گیریاندازه( Analytik Jena, Contr AA 188)اتمی

 هاداده یآمارجهت تجزیه و تحلیل  Excelو  15SPSSافزار  نر،

 و  pHفلزا ، بین همبستگی تعیین جهت. گرفت قرار تفادهاس مورد

 و پیرسو  همبستگی ضریب از مختلف هایایستگاه در آلی مواد

 فاکتور از سنگین فلزا  به خاک آلودگی میزا  سنجش بررسی جهت

 .شد استفاده اکولوژیکی ریسک و انباشتگی زمین شاخص آلودگی،

 . است عناصر نهیزم مقدار به ازین شده ادی یهاشاخص محاسبه یبرا

 گرفته نظر در گذشته مطالعا  اساس بر نیسنگ فلزا  نهیزم غلظت

 پوسته در نیسنگ فلزا  غلظت از زین مطالعا  از یبرخ در . شودیم

 Turkian and )شودیم استفاده لیش نیانگیم و نیزم

Wedepohl, 1961) .عناصر زا یم یریگاندازه کهنیا به توجه با 

 مورد بار نیاول یبرا خاش شهرستا  دفن محل خاک در نیسنگ

 در نهیزم مقدار از عا ،اطال نبود لیدل به و است گرفته قرار مطالعه

 ییایمیشاخص انباشت ژئوش .دیگرد استفاده لیش

(Geochemicalaccumulationindex ) ازروش یکی بعنوا-

 و خاک در نیسنگ فلزا  انباشت زا یم یابیارز یمتداول برا یها

 نیا. باشدیم منطقه در آ  یانهیزم ای هیپا ریمقاد از باالتر رسوبا 

و  لیو مورد تحل دهیبرآورد گرد هاستگاهیا از کی هر یبرا شاخص

 و شده ارائهتوس  مولر  1818سال  در Igeoقرار گرفته است.  زیآنال

 ریمقاد براساس کالس، 1 غالب در را نیسنگ فلزا  یآلودگ درجه

  (.1)جدول دینمایم یابیارز منطقه خاک و رسوب در شده برآورد یکم

 شکل به را ییایمیژئوش اشتانب شاخص توا یم( 1) معادله براساس

 :نمود محاسبه ریز

(1)         
 
 

  

     
  

Bn ( / ی)بدو  آلودگنیفلز سنگ یانهیزم غلظت Cnفلز  غلظت

 بعلت 5/1 عامل(. mµ59>)قطردر گرد و غبار یو سم نیسنگ

 نییتع یشناسسن  یرهایمتغ از یناش نهیشیپ اطالعا  یگوناگون

فاکتور  از . برای ارزیابی خطر آلودگی(Muller , 1969)دگردیم

( از تقسیم 0( طبق معادله )Contamination factor)آلودگی

محاسبه  نهیبر مجمو  غلظت زم نیمجمو  غلظت فلزا  سنگ

  است: دهیگرد

(0)                                    

 

 5 یال 1 نیب( 1)جدول طبق یآلودگ شد  براساس یآلودگ سطوح

 برای .(Thomilson et al, 1980 )شودیم یبندمیتقس کالس

 سنگین فلز هر( Ecological risk)اکولوژیکی ریسک آورد  بدست

 عناصر مجمو  اکولوژیکی ریسک آورد  بدست برای و( 9)دلهمعا از

 . گردید استفاده( 2)معادله از

Er = Tr × CF   (9  ) 

RI = ∑    
    (2) 

CFی: فاکتور آلودگ /Erهر عنصر /  یکیاکولوژ یسک: ر:Tr 

مجمو   یاکولوژ یسکر RI:و  ینفلزا  سنگ یتفاکتور سم

 یترا فاکتور سم Trیزا سو  م. هاکاندهدیعناصر را نشا  م

فلزا   یرا برا 1و  5، 98 یرمقاد یبو به ترت یدنام ینفلزا  سنگ

-( رده1ارائه داده است. جدول ) یسرب و رو یو،،کادم ینسنگ

 .(Hakanson, 1980)دهدیرا نشا  م RIبندی

 یهانقشه هیته در که است ییهامدل نیترقیدق از ن یجیکر

 یدارا است، کیستماتیس یخطا فاقد و شودیم استفاده یپراکندگ
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 یهانمونه انسیوار کهیطور به است هانیتخم در انسیوار حداقل

 نیمهم ا یهایژگیو از. دهدیم نشا  را یترکم را ییتغ یواقع

 (.1901 ،یتالیقهرود)است نیمدل، مطلق بود  تخم

 

 هایافته

 و موادآلی مطالعه، مورد سنگین فلزا  غلظت میانگین 0 جدول

pH را( متریسانت 18 -5)سطحی خاک و شوندهراسب غبار و گرد 

 .دهدمی نشا  مطالعه مورد منطقه در
 
 

 اکولوژیکی ریسک مقادیر و آلودگی فاکتور مقادیر انباشتگی، زمین شاخص طبقا : 1 جدول

 اکولوژیکی ریسک مقادیر بندیطبقه آلودگی فاکتور مقادیر بندیطبقه انباشتگی زمین شاخص طبقا 

 RIرده CF RI آلودگی درجه Igeo آلودگی درجه

 کم RI<158 8 آلودگی بدو  8> غیرآلوده

 متوس  RI≥ 158<988 1 متوس  آلودگی تا آلودگی بدو  8-1 آلوده کمی تا غیرآلوده

 توجه قابل RI≥988<588 0 متوس  آلودگی 1-0 آلوده کمی

 دزیا خیلی RI≥588 9 قوی تا متوس  آلودگی 0-9 آلوده خیلی تا آلوده کمی

   2 قوی آلودگی 9-2 آلوده خیلی

   5 قوی خیلی تا قوی آلودگی 2-5 ًآلوده شدیدا تا آلوده خیلی

   5 قوی خیلی آلودگی 5 < آلوده شدیداً

 

 (mg/kg)مکا  دفن زباله خاش  یدر گرد و غبار و خاک سطح یو مواد آل pHین،فلزا  سنگ یزا : م0 جدول

غبار و گرد سطحی خاک   

 موادآلی pH روی سرب کادمیو، موادآلی pH روی سرب میو،کاد ایستگاه

1 2/1  55/1  05/198  00/1  19/9  11/1  12/10  5/105  10/0  25/9  

0 50/0  00/59  15/059  1/0  25/9  85/1  90/180  15/110  0/0  81/9  

9 0/2  81/50  05/155  01/1  85/9  21/0  85/110  15/1190  8/1  05/2  

2 1/9  8/08  15/019  80/0  05/2  81/0  50/110  15/089  85/0  85/2  

5 11/9  10/81  885 09/0  28/1  90/0  1/115  5/520  15/1  59/1  

5 20/0  55/110  5/1801  1/0  50/5  01/9  20/191  5/1110  0/0  25/1  

1 01/9  11/188  1585 8/1  50/5  11/9  00/110  15/1590  15/0  20/5  

0 10/1  80/185  15/1000  11/0  10/1  0/5  1/000  05/1112  0 9/1  

8 95/0  50/188  05/0225  81/0  55/1  81/2  1/088  5/1500  05/1  91/1  

18 55/0  55/80  1898 12/1  22/1  00/1  15/055  0915 85/0  01/1  

00/9 میانگین  1/09  55/1188  88/1  88/5  55/9  11/128  80/1982  89/0  85/5  

20/0 حداکثر  55/110  05/0225  09/0  10/1  00/1  15/055  0915 15/0  01/1  

2/1 حداقل  55/1  05/198  12/1  25/9  11/1  12/10  5/105  15/1  25/9  

 

 یدر گرد و غبار و خاک سطح نیغلظت فلزا  سنگ یبررس با

در سطح خاک از گرد  یسرب و رو و،،یکادم زا یم دیمشاهده گرد

 در پیرسو  همبستگی رواب  از استفاده بابوده است.  شتریو غبار ب

 در مختلف هایایستگاه عناصر بین همبستگی ،SPSS افزار نر،

 فلز دو( بدست آمد. مترسانتی 18 -5)سطحی خاک و غبار و گرد

 بیترت)به باال به متوس  همبستگی ضریب با سرب و روی

51/8=r )گرد در فلز دو این نتیجه در و اندگرفته جای هم کنار در 

. باشندیم برخوردار یکسانی منشاء از یسطح خاک و غبار و
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 سرب. است بوده دارمعنی درصد 85 سطح در فلزا  این همبستگی

 پیوند و،یکادم با  ( r=59/8)باال به متوس  همبستگی ضریب با نیز

 به دو هر و،یکادم و روی گفت میتوا  بنابراین . دارد همبستگی و

 توانندیم (و،یفلز )سرب، روی و کادم 9این  و بوده وابسته سرب

 میا منشاء مشترک باشند.  یدارا یدر گرد و غبار و خاک سطح

همبستگی  یخاک سطح زیگرد و غبار و ن pHدرصد ماده آلی و 

 pHه افزایش وجود ندارد. این امر بدین معناست ک یداریمعن

 یو خاک سطح در گرد و غبار  یدرصد مواد آل شیسبب افزا

سرب و  و،،یو غلظت کل فلزا  کادم pHشد. ارتباط میا   نخواهد

 یاقابل مالحظه ریتأث pHرا ییتغ جهیمنفی بوده است. در نت یرو

 ودر گرد و غبار  یو رو و،یسرب، کادم نیبر تجمع فلزا  سنگ

 داشت.  نخواهد یخاک سطح

فلزا   یفاکتور آلودگ و ژئوشیمیایی انباشت شاخص( 9) جدول

-می نشا  را سطحی خاک ومورد مطالعه در گرد و غبار  نیسنگ

 تخلیه دلیل به هاایستگاه میانگین شدید بسیار آلودگی ضریب .دهد

 .باشدمی ها مکا این در تیصنع و پزشکی ،ویژه پسماندهای

 گرد در مطالعه مورد نگینس فلزا  اکولوژیکی ریسک( 2) جدول 

 .دهدمی نشا  را سطحی خاک و غبار و
 

 موردمطالعه سنگین فلزا  یآلودگ فاکتور و ییایمیژئوش انباشت شاخص: 9 جدول

نیسنگ فلزات ییایمیژئوش نباشتا شاخص  

 میانگین 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ایستگاه 

Zn 12/1 گردوغبار-  58/2  4/2  61/2  66/2  85/2  57/3  17/3  1/4  75/3  76/2  

سطحی خاک   17/1-  12/1  28/1  17/1  14/1-  26/1  11/1  28/1  15/1  73/1  78/1  

Cd 63/1 گردوغبار  54/2  22/3  78/2  81/2  22/4  86/2  93/1  38/2  5/2  69/2  

سطحی خاک   93/1-  11/2  45/2  72/2  36/2  1/3  16/3  68/3  46/3  1/4  6/2  

Pb 97/1 گردوغبار-  18/1  2/1  43/1  6/1  98/1  74/1  82/1  74/1  62/1  22/1  

سطحی خاک   23/1-  85/1  97/1  9/1  94/1  13/2  91/1  92/2  74/2  15/3  93/1  

مطالعه مورد نیسنگ فلزات یفاکتورآلودگ   

 میانگین 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ایستگاه 

37/1 گردوغبار   98/8  96/7  19/9  52/9  81/11  84/17  56/13  75/25  31/21  53/12  

Zn سطحی خاک  33/1  19/8  3/18  46/8  76/6  12/18  19/16  32/18  65/16  25 72/13  

66/4 گردوغبار   75/8  14 33/11  58/11  18/28  91/11  75/5  83/7  5/8  94/11  

Cd سطحی خاک  91/3  5/6  25/8  91/9  75/7  91/12  58/12  33/19  58/16  18/24  18/12  

38/1 گردوغبار   19/3  44/3  14/4  55/4  93/5  13/5  3/5  12/5  62/4  15/4  

Pb سطحی خاک  63/1  41/5  9/5  62/5  78/5  57/6  64/5  4/11  13/11  33/13  13/7  

 

 مطالعه مورد سنگین فلزا  یکیاکولوژ سکیر: 2جدول

 RI رده Er RIنیانگیم

 Zn Cd Pb   

37/1 غبار و گرد  25/328  77/21  9/351 توجه قابل   

33/1 یسطح خاک  5/365  17/35  11/412 توجه قابل   
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 بحث

 و غبار و گرد در سنگین فلزا  متوس  غلظت مقایسه ( 5)جدول

 زمین پوسته و جها  نقاط سایر زباله، دفن مکا  سطحی خاک

 بیانگر سرب و کادمیو، روی، میزا  بود  زیاد. دهدمی نشا 

 به یآلودگباشد. یعناصر م نیخطرناک و نگرا  کننده ا تیوضع

 ترشیب که رایز ستین ذهن از دور هانمونه در سرب و و،یکادم

 یپسماندها را زباله دفن یهامکا  در و،یکادم و سرب منابع

 جال، یهاروغن ها،رن  جوهر، ها،ی)باتریصنعت و خطرناک

. دهندیم لیتشک( موتورها روغن و ینیبنز و ینفت مواد آسترها،

 که است این در هالندفیل به شده انداخته دور هایباتری نگرانی

 سایر و روی نیکل، لیتیو،، کادمیو،، جیوه، اویح هاباتری این

 جامد پسماندهای کرد  آلوده موجب که هستند سنگین فلزا 

 این مضر اثرا  جها  سطح در بارها و شودمی هالندفیل در شهری

 بود  باال .است شده دیده وحش حیا  و هاانسا  روی بر مواد

 ییعن آالینده منبع ترینمهم به توا می را یرو غلظت میانگین

 یحاو یهاسن  شیفرسا ،یکشاورز و یصنعت ،یخانگ یهازباله

  سرب، ارتباط داد. نیدر پوسته زم فلز نیا بود  ادیز زین و یرو

 تواندیو م (CF>1)فراهمی زیستی باالیی داشته  و،یو کادم یرو

 یو رو و،یحیا  موجودا  زنده را تهدید نمایند. فلزا  سرب، کادم

خطر را برای  نیکمتر 1 ستگاهیدر ا یخاک سطح یادر نمونه ه

 محیطی زیست خطرا  نتیجه در دارند، همراهمحی  زیست به 

 دنبال به زنده موجودا  و هااکوسیستم برای توجهی قابل و عمده

-یم کم بسیار ستگاهیا نیا در هاآ  آلودگی خطر و داشت نخواهند

فلزا   ی( براIgeo)ییایمیژئوش انباشت شاخص مجمو  در. باشد

 و،یکادم < (15/0) یرو بیمورد مطالعه در گرد و غبار به ترت

 و،یکادم بیبه ترت  ی( و در خاک سطح00/1) سرب < (58/0)

 یایگو امر نیا که است بوده( 10/8) یرو < (8/1) سرب < (5/0)

و  Er مقادیر 5 و 2 هایفرمول از استفاده با .باشدیم آلوده یطیمح

RI سنگین فلزا  دهدی( نشا  م2جدول ) یجتامحاسبه شد. ن 

 توجه قابل رده اکولوژیکی ریسک با روی و کادمیو، سرب،

 عد، و زما  گذشت با توانندمی و دارند جدی بهداشتی خطرهای

 تریجدی سالمتی و بهداشتی خطرا  زباله، دفن بهداشتی کنترل

 روش به ARC GIS9.3 افزار نر، از استفاده با.کنند ایجاد

 در کادمیو، و سرب روی، آالینده فلزا  پراکنش نقشه یجین کر

 تهیه منطقه غالب باد وزش جهت در مطالعه مورد هایایستگاه

-کم شاهد ایستگاه عنوا  به یک ایستگاه( 2)شکل طبق. گردید

 غلظت. باشدمی دارا را روی و کادمیو، سرب، فلزا  غلظت ترین

 افزایشی روند 18 ستگاهای به 0 ایستگاه از مطالعه مورد فلزا 

 .است داشته

 

 (mg/kg)نقاط جها   ریمکا  دفن زباله و سا یو خاک سطح غبار و گرد در نیفلزا  سنگ سهیمقا: 5جدول

 
عناصر نیانگیم یرو  و،یکادم سرب   منبع 

غبار و گرد حاضر مطالعه   55/1188  1/09  00/9  - 

کرما  خاک و گرد   108 11 91/8  0 

(کانادا)اتاوا   102 50 5/8  15 
)ارد ( عما    218 815 1/1  18 

سطحی خاک       

حاضر مطالعه   80/1982  11/128  55/9  - 

خاک در غلظت نیانگیم   88 95 95/8  15 

0/8 15 95 بلژیک   15 
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 مطالعه مورد سنگین فلزا  پراکنش کریجین  مدل: 2 شکل

 گیرینتیجه

 خاک وو غبار  در گرد یمورد بررس نیغلظت فلزا  سنگ نیانگیم

. غلظت فلزا  است بوده Zn > Pb > Cd بیبه ترت یسطح

 در و بوده باالتر استاندارد حدود از زباله دفن مکا در  نیسنگ

 قرار منطقه غالب باد وزش جهت در که یانیروستائ یبرا جهینت

 نتایج. باشدیم مضر یبهداشت اثرا  یدارا و آورا یز اریبس دارند،

 تقریباً 1 شاهد ایستگاه داد نشا  کریجین  مدل و هاداه زیآنال

 سنگین عناصر نظر از قوی آلودگی هاایستگاه سایر و آلودگی بدو 

 .اندداشته کادمیو، و سرب روی،

 سپاسگزاری

 دکتر آقای جناب فرهیخته اساتید از دانممی الز، خود بر پایا  در

 لدلی به اناری صیادی محمدحسین دکتر آقای جناب و رضایی

 از نیز و کنم سپاسگزاری شا آموزنده و ارزنده بسیار هایراهنمایی

 محتر، ریاست و رضایی ایوب مهندس آقای بزرگوار، همکالسی

 مجاهد عرب مهندس آقای خاش شهرستا  زیستمحی  اداره

 .دار، را قدردانی و تشکر کمال

 

  منابع

 یبررس. 1900.، ک نژاد،یزلف .،ش ،ینظام.،   ،یقیال احمدزاده.، ا اکبرزاده، .،ح. س خداپرست، .،حخارا،  .،ب ،یتیآ .،ح دوست،ینجگ 

  190-111: 9 ،یطیمح . مجله علو،میکش اهیس تاالب ستیز  یمح

 ذرا  در نینگس فلزا  یبررس. 1900  .،ز زاده،رمضا   .،ش. ا مظهر، زادهیحسنعل.،  . ، سخاوتجو،.، ر. ، ،یمهراسب.، ز ا،یفرهمندک 

 شماره دو،، دوره را ،یا  یمح بهداشت یعلم انجمن ،یپژوهش یعلم فصلنامه  ،یمح و سالمت مجله زنجا ، شهر یهوا از شوندهراسب

 .028 تا 028   چهار،،

 یهاشاخص از هدااستف با خاک نیسنگ فلزا  یآلودگ یبررس. 1981.، ر. ، ،ییقال نیع.، ا.   ،یرغفاریم.، ر.   ا ،یانیسف.،   ،یشهباز 

 ،5شماره ،9سال توسعه، و زیست محی (، نهاوند شهرستا : یمورد)مطالعه یآلودگ فاکتور جامع شاخص و یانباشتگ نیزم ،یآلودگ فاکتور

 .90تا  91 صفحه

 غرب در دیمشکان و آبادخر، سنندج، شهرهای بر باریده غبار و گرد ذرا  در سنگین فلزا  مقادیر ارزیابی. 1982. یسور موب، ،یرجب 

 .11-00 اول، شماره هشتم، دوره ،محی  و سالمت. 1981-1980 ایرا 

 180 تا 85  ، 29 شماره ،ییایجغراف یهاپژوهش ن ،یجیکر روش به یابیدرو  یابیارز. 1901 ،؛ ،یتالیقهرود. 

 یصنعت و یشهر مناطق یاتمسفر غبار و گرد در نیسنگ فلزا  یآلودگ زا یم و غلظت یابیارز. 1985. یخادم ،و. ش ،یوبیا.، ز زاده،ینادر 

 .591-520، 0 شماره، 58 دوره. یعیطب منابع ،یعیطب ستیز  یمح. بوشهر استا 



 8281-8221، صفحه 8931فصل تابستان سال ، 2، شماره 4حیط زیست، دوره مطالعات علوم م

 

8081 
 

 Ebrahimpour M, Mushrifah I. Heavy metal concentrations (Cd, Cu and Pb) in five aquatic plant species in 

Tasik Chini, Malaysia. Journal of Environmental Geology. 2008;54: 689–698. 

 El-Rjoob AW, Massadeh A, Omari, M. Evaluation of  Pb, Cu, Zn, Cd, Ni and Fe levels in Rosmarinus 

officinalis labaiatae (Rosemary) Medicial plants and soils in selected zones in Jordan Journal of Environmental 

Monitoring and Assessment. 2008;140: 61-68. 

 Garrison VH, Shinn EA, Foreman WT, Griffin DW, Holmes CW, Kellogg CA, et al. African and Asian dust: 

From desert soils to coral reefs. BioScience. 2003; 53(5):469-80. 

 Griffin D, Kellogg C. Dust storms and their impact on ocean and human health: Dust in earth’s atmosphere. 

EcoHealth. 2004;1(3):284-95. 

 Hakanson L. An ecological risk index for aquatic pollution control. Journal of A sedimentological approach. 

Water Research. 1980;14:975-1001. 

 Huang SW, Jin JY. Status of heavy metals in agricultural soils as affected by different patterns of land use. 

Journal of Environmental Monitoring and Assessment 2008;139: 317-327. 

 Khuzestani RB, Souri B. Evaluation of heavy metal contamination hazards in nuisance dust particles, in 

Kurdistan Province, western Iran. Journal of Environmental Sciences. 2013;25(7):1346-54. 

 Melaku S, Morris V, Raghavan D, Hostone Ch. Seasonal variation of heavy metals in ambient air and 

precipitation at a single site in Washington, DC. Journal of Environmental Pollution. 2008;155 .88-98. 

 Muller G. Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine River. Journal of Geology. 1969;2(3): 108-118. 

 Navas, A. & J. Machin. 2002. “Spatial distribution of heavy metals and arsenic in soils of Aragon (northeast 

Spain): controlling factors and environmental implications”. Applied Geochemistry. Vol. 17:961-973. 

 Pekey. H. 2006. Heavy metal pollution assessment in sediments of Izmit Bay, Turkey. Environmental 

Monitorinng and Assessment. 123: 219-231. 

 Revel-Rolland M, De Deckker P, Delmonte B, Hesse PP, Magee JW, Basile-Doelsch I, et al. Eastern Australia: 

A possible source of dust in East Antarctica interglacial ice. Earth and Planetary Science Letters. 2006; 249(1–

2):1-13. 

 Sezgin, N., Ozcan, H, K., Demir, G., Nemlioglu, S., Bayat, C. 2004. Determination of heavy metal 

concentrations in street dusts in Istanbul E-5 highway. Environment International. 29, 979-985. 

 Thomilson DC, Wilson DJ, Harris CR, Jeffrey DW. Problem in heavy metals in estuaries and the formation of 

pollution index. Journal of Earth & Environmental Sciences. 1980;33(1–4):566–575. 

 Turkian KK, Wedepohl KH. Distribution of the elements in some major units of the Earth’s crust. Journal of 

Geological Society of America Bulletin. 1961;72:175-192. 

 


