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  چکیده 

گرد و غبار منجر به تغییرات اقلیم در مقیاس جهانی، محلی، زمین شناسی، شیمیایی و تغییر در چرخه بیولوژیکی و 

ین پذیري اناپذیري و تجمعآلودگی ذرات غبار به فلزات سنگین به علت سمیت، تجزیهگردد. زیست انسان میمحیط

) Igeo( یانباشتگ نیشاخص زم. در این راستا پژوهشی با هدف بررسی شودترکیبات و عناصر یک مشکل جدي تلقی می

شهر  یو کبالت) در گرد و غبار مناطق صنعت کیآرسن وم،یواناد کل،ین وم،یمس، کروم، کادم ،ي(سرب، رو نیفلزات سنگ

ه برداشت هوازا یمناطق صنعت یاصل هايابانیخ روادهیو غبار از پ دنمونه گر 29تعداد  در این تحقیق. اهواز انجام گردید

از عناصر در  کیهر  یسطح آلودگ انجام شد. زی) آنالICP-OES( ییالقا يجفت شده پالسما یسنجفیبه روش ط  و شد

تا  رآلودهیغ کلینآلوده،  ریغ ومینشان داد که کروم و کادم یانباشتگ نیزم شاخص نیانگیمنطقه مورد مطالعه بر اساس م

در  آلوده بودند. دایآلوده تا شد یلیآلوده تا خ یکم يآلوده و رو یلیآلوده تا خ یآلوده، مس کم یآلوده، سرب کم یکم

تر از مقدار زمینه مشاهده شد. هاي گرد و غبار چندین برابر بیشاین تحقیق میانگین غلظت فلزات سنگین در نمونه

هاي فسیلی می باشند، به دلیل وم، نیکل، وانادیوم و سرب که حاصل سوزاندن سوختافزایش فلزاتی نظیر کبالت، کر

  وجود کارخانجات صنایع فوالد، گروه ملی صنعتی ایران، فوالد اکسین و نیروگاه رامین در شهر اهواز و اطراف آن است.

  

  .Igeo، طیف سنجی، نیفلزات سنگ آالینده،واژگان کلیدي: 
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  مقدمه  - 1

 یم دیها را تهدکه سالمت انسان بوده یطیمح ستیمشکالت ز نیتراز مهم یو صنعت يهوا در مناطق شهر یگآلود دهیپد 

 زانیبر مترمکعب از آن در هوا، م کروگرمیم 10هر  شیافزا يباشد که به ازا یها، ذرات معلق در هوا مندهیآال نیا یکی از .دینما

از  هاها و جادهابانیگرد و غبار خ ،یسطح يخاك ها. )1389و همکاران، (شیخی  ابدییم شیدرصد افزا 3تا  1 ریمرگ و م

  ).2014و همکاران،  Liu( ندیآ یبه حساب م يشهر يهاستیزطیمح يهاندهیآال يهاشاخص

 .گردندمی خاك وارد مسیر این از فلزات این نهایت در و نموده عمل اتمسفر در سنگین فلزات حامل عنوان به غبار و ردگ

 باشندفلزات سنگین از طریق فرونشست اتمسفري می هاي آلودگید و غبار و خاك سطحی در مناطق شهري، شاخصهگر

 تهدید را بیولوژیکی زندگی و هستند سمی کم هايغلظت در حتی سنگین فلزات اغلب. )1392آبی و همکاران، (احمدي دو

سنگین، صنایع،  توانند ناشی از ترافیکهاي خیابانی میفلزات سنگین موجود در غبار .)Lam، 2000 و Tong( کنندمی

 فسیلی استفاده شده در خودروها، فعالیت هاي معدنی و احتراق سوخت هاي ها، فرسایش الستیک و قطعاتفرسایش ساختمان

 منگنز و، کادمیوم سرب کروم، نیکل، سنگین فلزات از مقادیري نیز فسیلی هايسوخت احتراق. )Manasreh ،2010( باشند

 زیست و بهداشتی متعدد مشکالت توانند می و دارند زاییسرطان و پذیريتجمع خاصیت هاآالینده این کنند،می تولید را

 طوالنی قرارگیري هنگام در و کلیوي مشکالت هوشی، کم تواندمی هاآن معرض در قرارگیري همچنین .کنند ایجاد محیطی

روي و  ومیمکاد توان به سرب،یم فلزات نآورتریانیو ز نتریاز خطرناك. )Jiries ،2003( باشد داشته همراه به را مرگ مدت،

 هايمولکول يگوگرد يوندهایبه پ نیشدن با گوگرد دارند. بنابرا بیبه ترک يدیشد لیعناصر تما نیاز ا ياریاشاره نمود. بس

. ندینمایم جادای اختالل هادر عملکرد آن ای رفعالیغ آن را م،یآنز لیدریسولف يبا گروه ها بیو ضمن ترک شدهحمله ور  میآنز

در ساختمان خود  هامیاز آنز يهستند. چون تعداد يموثر اریبس یمیآنز هايمس و سرب بازدارنده وم،یکادم هايونین یهمچن

 میباعث اختالل آنز رایمشابه و هم يفلز هايونیاز  یکیشدن با  نیگزیجا قیاز طر نیو فلزات سنگ باشندیم يفلز ونی يدارا

 هاي انسانیو خطرناك است. فعالیتهاي صنعتی و معادن بسیار گسترده آلودگی حاصل از فعالیت .)1388(ثنایی، گردند یم

تحقیق با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین در  غبار دارند. لذا ایندر آلودگی فلزات سنگین موجود در گرد و  بسیاريسهم 

  واحی صنعتی شهر اهواز و بررسی علل تولید و آثار زیست محیطی آن انجام گردید.گرد و غبار خیابانی ن
  

  روش تحقیق - 2

  منطقه مورد مطالعه  - 2-1

شود. از درصد از مساحت استان را شامل می 7/12کیلومتر مربع که  8152شهر اهواز مرکز استان خوزستان با مساحت 

- نقاط نمونه نییتع يبراطول شرقی قرار گرفته است.  ᵒ48 40′ 12″عرض شمالی و  ᵒ 31 20′ 29″نظر جغرافیایی در 

 عیشرکت صنا ،سازيشهر اهواز اعم از کارخانه کربن، شرکت لوله یبا توجه به موضوع پروژه ابتدا نقشه مناطق صنعت برداري

با توجه به ها نمونه  ،ییایرافجغ تیبا توجه به موقع یدانیقرار گرفت و در مرحله مطالعه م یمورد بررس یصنعت هیفوالد و ناح

هاي محل. دیانتخاب گرد یذکر شده، در محدوده مطالعات یهوا در مناطق صنعت هايندهیباد غالب و پراکنش آال تجه

با اصالح  پیشنهادي با استفاده از توزیع نمونه برداري تصادفی در سیستم اطالعات جغرافیایی درمنطقه مورد مطالعه تعیین شد.

جهت  (GPS)هر کدام از نقاط به دستگاه سیستم  (UTM) برداري موقعیت جغرافیاییهاي نمونهکدام از محلموقعیت هر

  دستیابی سریع به محل نمونه برداري استفاده شد.

  بررسی هاي آزمایشگاهیو  ينمونه بردار - 2-2

 عیصنا ،سازيهواز مانند شرکت لولهشهر ا یمناطق صنعت یاصل هايابانیخ روهايادهیدر هر نقطه در پ اريدبرنمونه جهت

گرد و غبار صورت گرفت و  يآوراقدام به جمع ییمو هايمتر و برس 2×1 یپالت چوب کی لهیکارون بوس یصنعت هیفوالد، ناح

 200از الک  شگاهآزمای در هانمونه یتمام ،بردارينمونه برداشت شد. پس از نمونه 29تعداد  قیبا توجه به هدف تحق تیدر نها
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 نیفلزات سنگ يرگیشدند. اندازه ينگهدار گرادیسانت 4 يدر دما خچالیها در نمونه شیمش عبور داده شدند و تا زمان آزما

. آمادهرفتی) انجام پذModel Varian735) با دستگاه مدل (ICP-OES( ییشده القاجفت ییپالسما یسنجفیبا روش ط

 ) صورت گرفتHF, HCl, HClO4, HNO3( دیبا روش انحالل چهار اس ICP-OESتوسط دستگاه  زیآنال براي هانمونه يساز

درصد اضافه ) ML1( (HClO4)درصد و  40) ML8( HF گرم 250/0ها نمونه نیپس از توز .)1394(مقدسی و همکاران، 

درجه  200  ي) داخل آب تا دماHOT BOX( یکیدر ظرف مخصوص پالست زمنموده و محلول آماده شده را به مدت زمان ال

درصد  M 25/1( 65( HNO3درصد و  37 )HCl )ML75/3 سپس د،یدست آهب ايمحلول ژله کیقرار داده تا  گرادیسانت

 تیفیک نی. تضمدیگرد زی) آنالICP-OESتوسط دستگاه (  تیرسانده و در نها ترلییلیم 25اضافه نموده و محلول را به حجم 

)QA( تیفی) و کنترل کQCدرصد) و مواد مرجع  6تا  4(با دقت  يتکرار هايشاهد و نمونه ينمونه ها يریگ) توسط اندازه

NIST 2710  15(100 ±%5(با دقت=nدرصد بود.  5کمتر از  یدرصد و دقت 6تا  4 يتکرار هاي)) انجام گرفت. دقت نمونه  

  محاسبات و تجزیه و تحلیل هاي آماري - 2-3

 (Igeo)زمین انباشتگی  زیست محیطی دگی فلزات سنگین از شاخصدر این پژوهش جهت ارزیابی و تعیین سطح آلو

تواند  یاست که م یشاخص)، Muller, 1969( شده است یکه توسط مولر معرف یانباشتگ نیشاخص زماستفاده شده است. 

  شود: یمحاسبه م ریکند و از رابطه ز نییخاك را تع یندگیدرجه آال

 )1                                 (                                                                        )Igeo = (log2 ) (Cn) /×1/ 5Bn   

(مرادي و باشد ، غلظت زمینه میBn، غلظت در رسوب  و خاك و Cnمولر ) Igeoبر اساس شاخص زمین انباشتگی ( 

رابطه  نیا خاك مورد مطالعه محاسبه شد. در ينمونه ها يبرا یانباشتگ نیشاخص زم 1با استفاده از رابطه  .)1395میرزایی، 

شده  جادیکم ا اریبس راتییو تغ ستیز طیماده داده شده در مح يمحتوا یعیخاك و نوسانات طب ياثرات مواد مادر نکهآ يبرا

در نظر  یانباشتگ نیشاخص زم يکالس برا 6شود. مولر یم ستفادها 5/1 بیاز ضر ،شود حیتصح یانسان يهاتیدر اثر فعال

با استفاده از  زمین انباشتگی شاخص هو محاسب SPSS افزار آمارياز نرم استفاده با هاداده يآمار تجزیه ).1 جدول(گرفته است 

  صورت گرفت. Excelنرم افزار اکسل 

  یانباشتگ نیشاخص طبقات زم )1(جدول 

یدرجه آلودگ  
  ریغ

 آلوده

آلوده تا  ریغ

آلوده یکم  

یکم  

آلوده   

آلوده تا  یکم

آلوده یلیخ  

یلیخ  

آلوده   

آلوده تا  یلیخ

آلوده دایشد  

دایشد  

آلوده   

 نیشاخص زم

یانباشتگ  
< 0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5< 

  

  هایافته- 3

 17با  کلی%) و ن31/79(نمونه  23با  ومیکادم ،آلوده ری%) غ55/96نمونه ( 28کروم با  یانباشتگ نیشاخص زم نتایج بر اساس

آلوده است.  یلیآلوده تا خ ی%) کم37/41( نمونه 12 با يرو ،%82/44سرب با  ،آلوده یآلوده تا کم ری%) غ62/58(ونه نم

 جهتمعموال  یآلوده است. شاخص آلودگ دای%) شد44/3( یک نمونه باو آلوده  یلی%) خ34/10( نمونه 3 با يرو نیهمچن

 ،يسرب، رو نیفلزات سنگ یدهد که شاخص آلودگینشان م جی. نتاردیگیمورد استفاده قرار م ستیز طیمح تیفیک یابیارز

بود.  62/1و  06/3، 90/2، 69/1، 64/0، 71/1، 22/32، 17/6 بیبه ترت کیو آرسن ومیواناد کل،ین وم،یدممس، کروم، کا

متوسط، مس،  یودگآل يدارا کلین ،یدست آمد که عنصر کروم بدون آلودگصورت به نیشاخص به ا نیبر اساس ا یسطح آلودگ

نشان به دست آمده کروم با  جیبر اساس نتا نی. همچنودندب ادیز یآلودگ يکم و سرب دارا یآلودگ يو کبالت دارا کیآرسن

 یسطح آلودگ ي%) دارا86/75با ( کی%) و آرسن31/79%)، کبالت با (65/89با ( ومی. کادمباشدیم ی%) بدون آلودگ55/96(

. در شاخص دبودن ادیز یآلودگ ي%) دارا100با ( يرو نیمتوسط و عالوه بر ا یآلودگ ي) دارا%62/58با ( کلیکم هستند. ن
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 یآلوده م یآلوده تا کم ریبوده که نشان دهنده غ 0- 1 نیاکثر نمونه ها ب يبرا نیفلزات سنگ نیانگیبر اساس م یانباشتگ نیزم

عناصر گرد  گیانباشت نیآلوده است. شاخص زم یلیتا خ آلوده یاست که نشان دهنده کم 2- 3 نینمونه ها ب یباشد و در بعض

هستند، اما سرب و مس  رآلودهیغ کیمنگنز، آرسن کل،یکروم، ن وم،یتهران نشان داد که کادم رشه یاصل نیادیم يو غبارها

انباشت)  نیمولر (شاخص زم یگزارش شد. شاخص ژئوشیمیای ادیکم تا ز یآلودگ يفلز رو يکم تا متوسط داشتند و برا یآلودگ

به فلزات سنگین  یگرد و غبار خیابان یآلودگ همچنینباشد. یمیادین م یبیانگر افزایش غلظت سرب، روي و مس در تمام

ها ترافیک وسایل نقلیه انتشار آن یو منابع اصل داده استاي مورد تهدید قرار را به طور قابل مالحظه یوضعیت زیست محیط

در سطح  یهاي عمرانها و پروژهنقطعات مورد استفاده در خودروها)، آسفالت کف خیابا یدگو خور یهاي فسیل(احتراق سوخت

   ).Yongming, 2006( باشدیم

 اهواز شهر صنعتی مناطق خیابانی غبار و گرد در سنگین فلزات  Igeoشاخص  )2( جدول

  شدیدا

  آلوده 

خیلی آلوده 

تا شدیدا 

  آلوده

  خیلی

  آلوده 

کمی آلوده تا 

  ودهخیلی آل

  کمی

  آلوده 

غیرآلوده تا 

  کمی آلوده

  غیر

  آلوده
  حداقل  حداکثر  میانگین

فلزات 

  سنگین

0  0  %)89/6(2  %)03/31(9  %)82/44(13  %)24/17( 5  0  8/1  98/3  74/0  Pb  

%)34/10(3  %)44/3(1  %)34/10(3  
%)37/41(

12  
%)48/34(10  0  0  9/2  27/7  27/1  Zn  

0  0  0  0  %)34/10(3  %)37/41( 12  
%)27/48(

14  
07/0  35/1  - 80/0  Cu  

0  0  0  0  0  %)44/3(1  
%)55/96(

28  
- 29/1  14/0  - 68/1  Cr  

0  0  0  0  %)44/3(1  %)31/79(23  %)24/17 (5  15/0  1  - 21/0  Cd  

0  0  0  0  %)37/41(12  %)62/58(17  0  94/0  43/1  55/0  Ni  

0  0  0  %)44/10(3  %)68/20(6  %)48/34(10  
%)48/34(

10  
7/0  86/2  - 58/0  V  

0  0  0  0  0  %)27/48(14  
%)72/51(

15  
07/0  68/0  - 58/0  As  

0  0  0  0  0  %)03/31(9  
%)96/68(

20  
- 25/0  34/0  - 91/0  Co  

  

  گیري نتیجه - 4

 غلظت. شودمی استفاده افراد زندگی محیط در سنگین فلزات آلودگی شاخص عنوان به تربیش شهري غبارهاي و گرد

وجود و  انسانی هايفعالیت از تأثیرپذیري دهندهنشان زمینه، مقدار از باالتر هايمیانگین و سنگین فلزات باالي هاي

 عناصر بین از که بوده نواحی مورد بررسیکارخانجات صنایع فوالد، گروه ملی صنعتی ایران، فوالد اکسین و نیروگاه رامین در 

  .بودند شرایطی چنین داراي کبالت، کروم، نیکل، وانادیوم و سرب بررسی، مورد
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-834، صفحه 3، شماره 1، جلد نشریه آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزي) ،1392 تابستان طی آلودگی هاي شاخصاز  استفاده

822.   

  . 432چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، صفحه  ،یصنعت یسم شناس. 1388. غ ،ییثنا .2
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Investigation the amount and source of heavy metals in street dust 
(Case study: evaluation index of geoaccumulation areas of Ahvaz)  

 

Abstract  
Dust leads to global climate change, local, geological, chemical, and change in the 
biological and environmental cycle of humans. Pollution of dust particles into heavy 
metals due to toxicity, disintegration and aggregation of these compounds and elements 
is a serious problem. In this regard, a research was conducted to investigate the IGEO 
heavy metals (lead, zinc, copper, chromium, cadmium, nickel, vanadium, arsenic and 
cobalt) in industrial dust in Ahvaz. In this research, 29 dust samples were taken from 
pavements in the main streets of industrial zones of Ahwaz and analyzed by ICP-OES 
coupled spectroscopy (ICP-OES). The contamination level of each element in the study 
area was based on the average of the accumulated land index that chromium and 
cadmium were not contaminated, nickel was clean to slightly contaminated, Pb slightly 
contaminated, copper is a little contaminated so much contaminated, Zinc slightly 
contaminated to very polluted and highly contaminated. In this study, the average 
concentration of heavy metals in dust samples was several times higher than the field 
content. An increase in metals such as cobalt, chromium, nickel, vanadium and Pb, 
which are the result of the burning of fossil fuels, because of the steel mills, the National 
Department of Technology, auxin steel and Ramin Power Plant in Ahvaz and the 
surrounding. 
 
Keywords: Pollutant, heavy metals, spectroscopy, Igeo. 

 


