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 سرآغاز
 سبب جهان مناطق از ياریبس در هوا يآلودگ يراخ هایدهه در

 شده يبهداشت عوارض یجادا خصوص در يعموم ينگران یشافزا
 يآلودگ که شده زده ينتخم .(Teather et al., 2013) است
 خود به را يادن در يرهام و مرگ کل درصد 0/1 حدود هوا

 غبار و دگر ذرات .(Evans et al., 2013)  است داده اختصاص
 یيهوا و آب ييراتتغ و يانسان هایيتفعال بر يتوجهقابل يرثات

 عنوان به یقاآفر صحرای .(Zhang et al., 2017) دارند
 و شوديم محسوب جهان در يمعدن غبار و گرد منبع ترینبزرگ

 کنديم منتشر سال در را غبار و گرد تن يلياردم یک ایبتقر
(Middleton, 2017)، و ينچ غرب که شوديم تصور 

 غبار و گرد يدتول بزرگ منبع يندوم مغولستان از یيهابخش
 شونديم يدهنام يایيآس غبار و گرد معموال که باشند يابانيب

(Wang et al., 2008). در واقع یزارهاشن و یریکو مناطق 
 (Kok شونديم محسوب ياآس يزخ غبار منابع عنوانبه يا،آس شرق

(et al., 2012; Zhang et al., 2016. حجم کل از ٪02 یباتقر 
 (Zhang است شده يلتشک ماسه و شن از آسيایي غبار و گرد

(& Gong, 2005. يقدق اطالعات کمبود يلدل به حال، ینا با 
 ذرات(، اندازه یعتوز و يبترک )مانند یزگردهار رفتار مورد در

 زمين، يسطح يققد اطالعات بودن کم و يرمستقيمغ یهاروش
 است نشده یيشناسا يخوب به يزخ غبار و گرد ياحتمال یهامکان

(Zhang et al., 2017). و يميایيش یژگيو يبررس يجهنت در 
 یضرور یامر غبار و گرد منابع یيشناسا در یزگردهار يبترک

 ایگسترده طور به یزگردهار وشيميایيئژ خواص ،بنابراین است.
 قرار استفاده مورد توانديم يزخ رغبا و گرد منابع شناسایي برای

 ( ;Wang et al., 2011; Cesari et al., 2012يردگ

(Abouchami et al., 2013. از يقدق اطالعات نبود چند هر 
 سازیمدل يقاتتحق يشرفتپ مانع يزخ غبار و گرد ينواح

 از یادیز افراد حال ینا با است. شده یغبار و گرد یهاطوفان
 نحوه يز،خ گردوغبار منابع یيشناسا یبرا يشناسيکان یهاروش

 ( ,Arimoto اندکرده استفاده یزگردهار نشستته و یيجاهجاب

(2001; Broomandi & BakhtiarPour, 2017. از ينهمچن 
 ذرات منشا يينتع برای يخاک نادر عناصر و يابکم عناصر يبترک
 يطرف از .(Wei et al., 2017) نمود استفاده توانيم غبار و گرد

 یانيشا کمک ،منشا يينتع بر عالوه غبار و گرد ذرات يميوشئژ
 و ذرات ینا زیستيمحيط و یندگيآال هایشاخص يينتع به

 و (Chen et al., 2017) نمایديم سالمت یسکر یابيارز
 با همراه هاییندهآال يبترک یا و ينسنگ فلزات منشا به توانديم
 تيقاتحق .(Zarasvandi et al., 2011) کند کمک ذرات ینا

 به مربوط ياباني،ب غبار و گرد منبع ينسوم که است داده نشان
 يشرق ساحل و یرانا يغربجنوب یت،کو عراق، )جنوب يانهخاورم
 انتقال در يتوجه قابل طور به که است عربستان( یرهجز شبه

 ( ,Middleton دارد دخالت جهان سراسر در غبار و گرد ذرات

 در خصوص به غبار و گرد هایطوفان يبهداشت اثرات .2017)
 (Shahsavani شوديم محسوب عمده ينگران یک خاورميانه،

(et al., 2012. تا یرانا کشور غربجنوب و غرب خاص طور به 
 باد توسط شده حمل غبار و گرد يرتاث تحت يتوجه قابل حد

 ربها طول در يشترب و است يغربشمال گرم باد یک که شمال
 حمل خود با عراق کشور از را غبار و گرد یادیز یرمقاد و وزديم
 از یعوقا ینا .(Francis et al., 2017) گيرديم قرار کند،يم

 تحت را مردم عادی يزندگ يتوجه قابل يزانم به مختلف، ابعاد
 را یادیز اقتصادی و زیستيمحيط مشکالت و داده قرار يرتاث
 شهرستان یژهوبه خوزستان استان يراخ دهه در .کننديم یجادا

 از ياباني،ب منشا با غبار و گرد هایطوفان يرتاث تحت بارها دزفول
 هنوز موضوع ینا يتاهم وجود با است. گرفته قرار مذکور منابع

 در و نشده انجام يچندان هایهمطالع یدهپد ینا خصوص در
 مطرح ییادز سواالت یدهپد این هایجنبه از ياریبس خصوص

 ينوسيليکاته،آلوم هایيکان یباال يفراوان ،هاموضوع از یکي است.

 با است. یزگردهار یژهو شناسيیختر ينهمچن و ينسنگ فلزات
 عراق، هایکشور مجاورت در خوزستان استان که ینا به توجه

 تابستان و بهار فصول يط ،است گرفته قرار عربستان و یتکو
 ینا به را غبار و گرد ذرات از الیيبا حجم منطقه، غالب یبادها

 طوربه اندموسوم شمال باد به که بادها ینا .کننديم منتقل استان
 ( ,.Basart et al کننديم وزیدن به شروع عراق جنوب از عمده

 به توجه با و يراخ يخشکسال هایسال يط عراق کشور .2016)
 اپایدارین ين،زم از نامناسب ستفادها یي،زداجنگل یباال سرعت

 يحصح يماتتصم اتخاذ عدم و جنگ از حاصل طبعات ياسي،س
 خوزستان استان در يآلودگ یجادا در ایعمده نقش یدارا يداخل
 حامل تواننديم ذرات ینا .(Sissakian et al., 2013) است

 با خود یا و باشند، يميایيش ترکيبات خصوصبه یگرد هاییندهآال
 باشند خطرناک یندهآال یک ویژه یمورفولوژ یا و يشناخت يکان

(Zarasvandi et al., 2011). هایيقتحق و هاهمطالع اساس بر 
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 که شده مشخص يراخ سال ینچند يط آمده عمل به
 يداخل منشا یدارا ي،خارج منشا بر عالوه غبار و گرد هایطوفان

 ینا در دارند. یدهپد ینا بروز در سزایيبه سهم که هستند يزن
 شناختييکان يزیکوشيميایي،ف هایشاخص بررسي برای پژوهش

 و گرد يدتول در يداخل هایکانون يينتع ينهمچن و ژئوشيمي و
 و دزفول شهرستان غبار و گرد هایطوفان از بردارینمونه غبار،

 ایماسه هایهسته و هايابانب از بردارینمونه از حاصل اطالعات
 جغرافيایي يتموقع اظلح به که خوزستان استان در موجود يآبرفت

 92 و درجه 02 تا يقهدق 91 و درجه 00 یحدود مختصات در
 00 و درجه 23 و ینویچگر النهارنصف از يشرق طول یيقهدق
 يغربجنوب در استوا خط از يشمال عرض درجه 99 تا يقهدق

 آن بر يسع يقتحق ینا در است. شده انجام دارد، قرار کشور
 خوزستان استان هاییژگيو يبررس و هازمایشآ انجام با تا است

 غبار و گرد کنندهيدتول هایکانون دزفول شهرستان ویژهبه
 به يقتحق ینا از حاصل یجنتا است ذکر یانشا .شود مشخص

 ينهمچن و خاک و آب هوا، بر غبار و گرد ذرات اثرات يبررس
 الزم هایاقدام سازينهزم و نموده کمک سالمت یسکر یابيارز
 هایحوزه در یدهپد ینا از يناش ضررهای کاهش یراستا رد

 .شوديم یستزيطمح و انسان سالمت
 

 مطالعه روش

 مطالعه مورد منطقه معرفی
 و شمالي عرض 91/92 جغرافيایي مختصات با دزفول شهرستان

 ميانگين د.دار قرار خوزستان استان شمال در شرقي طول 02/01
 حداکثر متر،يليم 901 ساله 92 دوره يط دزفول نهساال بارندگي

 ماهید در درجه -9/2 حداقل و مرداد در درجه 01 حرارت درجه
 دو به يمتک که دامارتن یبندطبقه اساس بر و شده گزارش

 در دزفول شهرستان است دما يانگينم و يبارندگ ميانگين يرمتغ
 تحقيق این انجام منظور به .است گرفته قرار خشک اقليم گروه
 ذرات نشست و ترسيب معرض درکررا م که دزفول ستانشهر

 متحمل بابت این از را زیادی هایآسيب و گيردمي قرار گردوغبار
  .است هشد انتخاب گردیده

 

 گیرنمونه یمعرف
 از گردوغبار رسوب جریان يریگاندازه یبرا يادن در امروزه

 یک هایيویژگ مهمترین از .شوديم استفاده يرسوبگر هایتله
 به يررسوبگ تله یک راندمان .است آن یکارآمد يررسوبگ تله

 ذره، اندازه باد، سرعت تله، شکل و اندازه مانند يمختلف عوامل
 است وابسته زمان و تله در گردوغبار کنندهجمع فيلتر

(Goossens & Offer, 2000). این در استفاده مورد لهت 
 جهان در گسترده طور به که بوده ایتيله رسوبگير تله ،مطالعه

 زیادی عموميت بياباني تحقيقات در و گيردمي قرار استفاده مورد
 شکل ایدایره پالستيکي ظرف یک شامل هاتله این .است دارا را

 ایجاد از جلوگيری منظور به آلومينيوم ورق یک با که است
 و شده پوشيده پالستيکي ظرف و غبار بين ساکن الکتریسيته

 آنها روی بر سپس و شودمي ریخته ایشيشه گوی ظرف درون
 داده قرار ميليمتر 1 در ميليمتر 1 ابعاد با پالستيکي توری یک
 هایتيله نماید. جلوگيری افتاده دام به ذرات انتقال از تا شودمي

 به موجب و کرده عمل فيلتر عنوان به رسوبگير این در موجود
 اثر بر تله از بيرون به ذرات خروج از و شده ذرات انداختن دام

 این دليل که ،کندمي جلوگيری رگباری هایریزش یا باد وزش
 ایشيشه هایگوی سطوح توسط زبری ایجاد در توانمي را امر

 92 تقریبا ارتفاع به هایپایه سه روی بر هاتله این دانست.
 از باد توسط گردوغبار ذرات انتقال از تا شد داده قرار سانتيمتر

 خطاهای و کرده جلوگيری ظروف داخل به بام پشت کف
  یابد. کاهش احتمالي

 

 بردارینمونه
 با و پایيز و تابستان فصل در ماه شش مدت به بردارینمونه دوره

 بدون هایماه در شد. انجام روزه 92 برداری نمونه فواصل
 در شد. انجام خشک، صورت به هانمونه آوریمعج بارندگي

 توسط گردوغبار ها،نمونه شدن خيس دليل به بارندگي هایزمان
 شدن تميز از پس و تخليه هاتله داخل از دیونيزه مقطر آب

 شده خشک گرادسانتي درجه 02دمای با آون در هانمونه ظروف،
 دو ترازوی وسطت شده آوریجمع غبار و گرد مقدار ميانگين و

 در سطح واحد بر جرم واحد برحسب مقادیر و توزین اعشار رقم
 هاینمونه ادامه در .شد گيریاندازه ایستگاه هر در زمان واحد
 از دوری برای مخصوص ظروف درون شده آماده غبار و گرد

 شد داده قرار آزمایش انجام و مطالعه جهت ثانویه آلودگي هرگونه
 مورفولوژی و ذرات اندازه توزیع .شد ارسال رآزماز آزمایشگاه به و

 و ليزری آناليز هایتکنيک از استفاده با غبار و گرد ذرات
 برای است. شده انجام (SEM) روبشي الکتروني ميکروسکوپ

 دستگاه از غبار و گرد دهنده تشکيل ذرات شناسيکاني تعيين
 نتعيي برای است. شده استفاده (XRD) ایکس پرتو پراش
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 هاینمونه در موجود سنگين لزاتف غلظت و عنصری ترکيبات
 است. شده استفاده ICP-OES دستگاه از غبار و گرد

 

 هایافته
 هواشناسی پارامترهای بررسی

 همبستگي ميزان تعيين هدف با هواشناسي هایداده اخذ برای
 بارندگي، نسبي، رطوبت دما، پارامتر پنج اقليمي، پارامترهای بين
 ایجاد در نقش بيشترین داشتن دليل به باد جهت و تسرع

 دزفول سينوپتيک هواشناسي ایستگاه از غبار، و گرد طوفان
 اهواز، هواشناسي هایایستگاه این، بر عالوه است. شده استفاده
 است. شده آورده مقایسه برای سليمان مسجد و اميدیه آبادان،
 طوربه تواندبه هک است این خاطره ب ایستگاه پنج این انتخاب

 اخذ و ایستگاه انتخاب از بعد .دهد پوشش را استان تمامي کامل
 بين فصلي و ساليانه روند و ارتباط اقليمي، پارامترهای اطالعات

 دما، پارامتر پنج و غبار و گرد طوفان با همراه روزهای تعداد
 این دليلبه باد، حداکثر جهت و سرعت بارندگي، نسبي، رطوبت

 زماني غبار و گرد ذرات شدن بلند برای شرایط ترینمستعد که
 آن دنبالبه و بارندگي )کاهش شودمي خشک خاک که است

 رسدمي آستانه حد به باد سرعت و دما( افزایش و رطوبت کاهش
 تحليل و تجزیه مورد Excel و SPSS افزار نرم در و شد بررسي

  گرفت. قرار
 

 غبار و گرد هایفانطو با همراه روزهای تعداد

 هایایستگاه برای غبار و گرد هایطوفان با همراه روزهای تعداد
 12 دوره یک در سليمان مسجد و اميدیه اهواز، آبادان، دزفول،

 طوفان از منظور است. شده داده نشان (الف-1) شکل در ساله
 به باد سرعت کمتر، و متر 1222 به دید قدرت که است زماني

 µg/m3 باالی به غبار و گرد ذرات غلظت و ثانيه بر متر 10
 ایستگاه در .(Givehchi et al., 2013) برسد بيشتر و 122

 سال از طوفان با همراه روزهای تعداد هاایستگاه سایر و دزفول
 دهد،مي نشان را کاهشي روند یک 1919 سال تا 1912

 روز 9 به طوفاني روزهای تعداد دزفول ایستگاه در کهطوریبه
 افزایش طوفاني روزهای تعداد بعد به 1919 سال از .رسدمي

 تعداد این دزفول ایستگاه در کهنحویبه کند،مي پيدا چشمگيری
 مذکور شهرهای سایر و دزفول 1910 سال در .رسدمي روز 22 به

 تعداد 1910 تا 1910 سال از .کنندمي تجربه را کاهشي روند
 به و هاایستگاه سایر و دزفول سطح در وفانط با همراه روزهای

 رسد،مي خود مقدار حداکثر به استان کل سطح در تبع
 سال در روز 02 به مقدار این آبادان ایستگاه در کهطوریبه

 بودن زیاد علت .(Mehrabi et al., 2015) یابدمي افزایش
 نای جغرافيایي موقعيت به خوزستان در طوفاني روزهای تعداد

 هایطوفان از که این بر عالوه استان این شود.مي مربوط استان
 سوریه و عراق کشور آنها منشا بيشتر که غرب و غربشمال
 هایطوفان دارد، سهم (Francis et al., 2017) است

 ،دهدمي قرار ثيرات تحت را آن هم عربستان شمال و شرقشمال
  (.2) نمودار جدول شکل

 

 بارندگی، و حرارت درجه نسبی، رطوبت نهسالیا میانگین

 باد حداكثر جهت و سرعت

 حرارت، درجه نسبي، رطوبت اقليمي، پارامتر پنج ساليانه ميانگين
 یک در دزفول ایستگاه برای باد حداکثر جهت و سرعت بارندگي،

 .است شده داده نشان ب(-1) شکل در ساله 12 هدور
 ده طول در نسبي وبترط پارامتر شودمي مالحظه طورکههمان
 پارامتر و کم بسيار نوسانات با را خاصي روند دزفول در سال
 این کند.مي دنبال را یکساني روند هاسال تمامي در حرارت درجه

 با همراه روزهای تعداد در که است شدیدی نوسانات برخالف امر
 که گفت باید واقع در شود.مي مشاهده غبار و گرد طوفان

 اثر گونه هيچ طوفان با همراه روزهای تعداد دیدش نوسانات
 و حرارت درجه پارامترهای روی بر سال ده طول در را معناداری

 .دهدنمي نشان نسبي رطوبت

 با همراه هایسال در نسبي رطوبت توجه قابل کاهش عدم دليل
 عمده منشا بودن فرامحلي به توانمي را طوفان فراواني حداکثر
 توجه قابل هنکت .(Mehrabi et al., 2015) داد نسبت هاطوفان

 سال به مربوط بارندگي مقدار کمترین که است آن مورد این در
 وقوع به آن در طوفاني روزهای عدادت بيشترین که است 1910

 تعداد ميزان بيشترین که گفت توانمي ،بنابراین است. پيوسته
 کم با همزمان دزفول در غبار و گرد طوفان با همراه روزهای

 (Abduyeis et تحقيقات نتایج با که است بوده سال ترینباران

(al., 2011 در که طورهمان .دارد مطابقت خوزستان استان در 
 تجربه حال در دزفول شهرستان است شده داده نشان (9) شکل
 هایطوفان توليد سبب امر این که است شدید خشکسالي کردن

 غبار و گرد هایطوفان تشدید در یا و شودمي محلي غبار و گرد
 حداکثر جهت ميانگين آمار، به توجه با کند.مي کمک محلي فرا
 رقم این است. درجه 9/139 فولدز شهرستان ایستگاه برای باد
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 مشترک طوربه سوریه و عراق کشور بودن منشا هم هدهندنشان
 دزفول شهرستان برای باد سرعت حداکثر ميانگين طوربه .است

 جهت باد سرعت تعریف به توجه با که است ثانيه بر متر 1/99
 .است طوفان شروع آستانه حد از باالتر غبار، گردو طوفان تشکيل

 

 
 درجه سبی،ن رطوبت سالیانه میانگین ب: ،ساله 1۱ دوره یک در غبار و گرد طوفان با همراه روزهای تعداد :(الف -1) شکل

 فصول در غبار و گرد طوفان با همراه روزهای تعداد ج: دزفول، ایستگاه در باد حداكثر جهت و سرعت بارندگی، حرارت،

 دزفول شهرستان در ساله ده زمانی بازه در سال مختلف

 

 
 ستانخوز استان و فارس خلیج به غالب بادهای جهت :(2) نمودار جدول شکل

 

 غبار و گرد طوفان با همراه روزهای تعداد فصلی جموعم

 طوفان با همراه روزهای تعداد فصلي مجموع ج(-1) شکل در
 است. شده داده نشان دزفول شهرستان برای غبار و گرد

 در فراواني ميزان بيشترین شودمي مالحظه که طورهمان
 صلف نیا واقع در است. تابستان فصل به مربوط دزفول ایستگاه

 هنتيج در و خاک در موجود رطوبت کاهش و هوا و آب خشکي با

 افزایش همچنين و فرامحلي و محلي ذرات بيشتر شدن بلند
 و غرب به وارده طوفان يعبارت به است. ارتباط در باد سرعت
 بيتاال شده خشک مناطق روی بر تواندمي استان غرب جنوب
 با ذرات و شتهذاگ ريتاث کرخه رود شرق و غرب نواحي و استان
 .کند حمل خود همراه به را داخلي منشا

 

 
 سطح در خشکسالی بندیپهنه نقشه ب: كشور؛ در غبار و گرد با همراه روزهای تعداد پراكندگی نقشه :(الف -3) شکل

 (1331 كشور، هواشناسی )سازمان خوزستان استان در خشکسالی بندیپهنه نقشه ج: و كشور
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 غبار و گرد ذرات شکل و هانداز توزیع، بررسی

 که صورت این به دارد، اساسي نقش عناصر جذب در ذرات اندازه
 در بيشتری قابليت ماسه، ذرات به نسبت سيلت و رس ذرات
 بررسي رواین از ،(Li, 2017) دارند عناصر تمرکز و جذب
 در سزایي به سهم غبار و گرد هایطوفان و هارسوب بندیدانه

 همچنين .دارد عهده بر زیستيمحيط و پزشکي زمين هایهمطالع
 شناسي،کاني شيمي،زمين هایجنبه بررسي بر افزون
 هایهسته همچنين و غبار و گرد هایطوفان شناسيریخت
 مطالعه در که هایيشاخص مهمترین از دیگر یکي غبارزا،

 اهميت از رسوبي، فرسایشي مناطق غبارزایي پتانسيل
 اندازه مطالعه و بندیدانه بررسي ،است برخوردار ایالعادهفوق
 که دهدمي نشان نتایج .است بياباني مراکز در رایج هایدانه

 ميانگين دارای دزفول، شهرستان در رسوبي ذرات پراکنش
 باالی فراواني نيز اندازه این که هستند مشابهي تقریبا ایهانداز

 نيز هانمونه در هارس پراکنش البته .دهدمي نشان را سيلت ذرات
 هانمونه درصد10-92 حد در بيشتر حضور این که شودمي دیده

 رنج با هایدانه در اندازه تغيير .است مشاهده قابل وضوح به
 بر در را 20 تا 10 حدود از ایدامنه ایدار سيلت ایاندازه

 ذرات اندازه تجزیه دستگاه از استفاده با هانمونه گيرند.مي
-Q10-Q50 استاندارد سه اساس بر و آناليز ميکرومتر برحسب

Q90% این در .است هشد مشخص ذرات اندازه و شده تعریف 
 تيذرا ميزان معنای به که بوده مد بيانگر Q10% استاندارد سه

 Q50% و است (Q10% )زیرخط % 12 از تر کوچککهاست
 Q90% و % 02 از تر کوچک ذرات بيانگر و بوده ميانه بيانگر

 ( ,Ghiyasi Khalaf است % 32 از ترکوچک ذرات توزیع مبين

 SEM روش به دزفول شهرستان ریزگردهای مطالعه .2015)
 کروی، ذرات شامل آن متشکله ذرات مورفولوژی که داد نشان

 در ایاستوانه و ایصفحه نامنظم، و منظم چندوجهي کشيده،
 با ترکيبي بيانگر مهم این (.0) شکل است مختلف ابعاد

 جورشدگي دارای خود منشا در که است رسوباتي از بد جورشدگي
 از ریزگرد طوفان حرکت طول در ذرات که این یا هستند بدی

 (& Gharib Reza نداشده اضافه آن ترکيب به مختلف مناطق

(Lak, 2015. طورهمان و گرفته صورت هایبررسي به توجه با 
 ذرات نامنظم و پيچيده اشکال شودمي مشاهده (0) شکل در که

 شودمي هاآن واکنشي فعال سطح افزایش به منجر
(Broomandi & Bakhtiar pour, 2017). ذرات، اندازه توزیع 

 همچنين و تنفسي سيستم به را هاآن عميق دسترسي امکان
 (& Broomandi کندمي فراهم را هاریه اکسيژني تبادل مناطق

(BakhtiarPour, 2017. فزایشا دليل به ترکوچک ذرات 
 و بوده سمي فلزات جذب برای بيشتری پتانسيل دارای ،سطح

 ،یمورفولوژ نتيجه در شود. بدن وارد استنشاق طریق از تواندمي
 ميزان تعيين در مهمي فاکتور غبار و گرد ذرات شکل و زهاندا

 است انسان سالمتي برای هاآن خطرناکي و سميت
(Organization & UNAIDS, 2006). و شيميایي ماهيت 

 هایگونه تشکيل سبب غبار، و گرد هاینمونه ذرات اندازه توزیع
 التهاب و ميتوکندری غشا بالقوه فروپاشي پذیر،واکنش اکسيژن

 شد خواهد سلول مير و مرگ به منجر که شودمي ميتوکندری
(Rezaei et al., 2014).  

 

 
  در غبار و گرد هایطوفان طی شده بردارینمونه غبار و گرد ذرات شکل و مورفولوژی(: 1) شکل

 SEM تصویر از استفاده با دزفول شهرستان
 

 غبار و گرد ذرات وشیمیئژ و شناسیكانی

 گرد هاینمونه شناسيکاني هایهمطالع از حاصل نتایج اساس بر
 کربناته هایکاني است، شده آورده (1) جدول در که غبار و

 فاز در بررسي مورد هاینمونه در )کوارتز( سيليکاته و )کلسيت(
  دارند. حضور شناسيکاني اصلي
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 دزفول هرستانش از شده برداشت غبار و گرد هاینمونه شناسی كانی (:1) جدول
 فرعی كانیایی فاز اصلی كانیایی فاز نمونه شماره

DZ-11 ،ژیپس و کلریت آلبيت، ایليت، دولوميت و هاليت کوارتز، کلسيت 
DZ -12 ،دولوميت آلبيت، ایليت، کوارتز کلسيت 
DZ -13 ،ژیپس آلبيت، ایليت، کوارتز و دولوميت کلسيت، هاليت 
DZ -19 ،دولوميت و هاليت لبيت،آ ایليت، کوارتز کلسيت 
DZ -11 ،کلریت آلبيت، ایليت، هاليت و دولوميت کوارتز، کلسيت 
DZ -14 ،ایليت آلبيت و ژیپس کلسيت، کوارتز 

 
 زمره در هانمونه بيشتر در نيز هاليت کاني این، بر افزون
 قبيل از تبخيری هایکاني وجود گيرد.مي قرار اصلي هایکاني

 قابل اصلي کانيایي فاز در هانمونه بعضي در ژیپس و هاليت
 هایکاني حضور باالی گستردگي امر این که است مشاهده
 خوبي به را دزفول شهرستان ورودی ریزگردهای در تبخيری

 مشاهده قابل اصلي کانيایي فاز در نيز هادولوميت دهد.مي نشان
 در آلبيت کاني نيز فرعي هایکاني با رابطه در عالوه به هستند.
 و ایليت کلریت، مانند هایيکاني و داشته حضور هانمونه بيشتر

 دهند.مي تشکيل را غبار هاینمونه فرعي فازهای نيز ارتوکالز
 جاذب نقش فرعي کانيایي فاز عنوان به رسي هایکاني وجود

 به توجه با .(Li, 2017) کندمي بازی را سنگين فلزات از بعضي
 ریزگرد ترکيبات که نمود بيان توانمي گرفته رتصو هایبررسي

 و سوریه و عراق شرقي و مرکزی نواحي با دزفول شهرستان
 دارد. شباهت خوزستان استان غرب و مرکزی هایبخش

 با چشمگيری تفاوت دارای حال عين در ذرات این ترکيبات
 دارد بلوچستان و سيستان استان در شده آوری جمع هاینمونه

 منطقه دو در غبار و گرد ذرات انتشار مختلف منابع از شينا که
 عناصر ها،کاني ژئوشيمي نظر از .)al., et Rashki 2013( است

2SiO و CaO هستند، کلسيت و کوارتز هایکاني با مرتبط که 
 فراواني شوند.مي شامل را غبار و گرد غالب شيميایي ترکيب
 اصلي محصوالت وانعنبه هانمونه در کوارتز و کلسيت
 برای طبيعي کامال منشا دهندهنشان تخریبي رسوبي هایمحيط
 .است دزفول غبار گردو ذرات
 توسط دزفول شهرستان غبار و گرد هاینمونه ژئوشيمي آناليز

 مختلف سطوح ادامه در است. شده انجام ICP-OES دستگاه
 سنگين فلزات تغييرات بررسي نيز و سنگين هایفلز آلودگي
  شکل در است. گرفته قرار ارزیابي مورد هانمونه به مربوط

 سنگين فلزات بعضي غلظت حداقل و حداکثر مقادیر (الف-0)

 داده نشان دزفول شهرستان غبار و گرد ذرات در شده گيریاندازه
 گرد هاینمونه در شده بررسي سنگين فلزات ميان از است. شده

 ممکن روی .دارد اختصاص روی فلز به مقدار بيشترین غبار و
 از عمده طور به که چرا باشد داشته زادانسان منشا است

 گيردمي منشا الستيک و کنندهروان هایروغن مانند هااتومبيل
(Madany et al., 1994). محيط در باال دمای به توجه با 

 همچنين و شود بيشتر تواندمي ماشين الستيک سایش خشک،
 خودرو الستيک در برقي دهندهجوش عامل یک عنوان به روی

 سرب، ؛روی از پس .(Fazeli et al., 2009) شودمي استفاده
 وجود هانمونه این در کمتری هایغلظت در کروم و مس نيکل،
 دزفول شهرستان بين مقایسه در روی عنصر غلظت ميزان .دارند

 نشان ه،گرفت انجام کشور خارج و داخل در که هامطالعه دیگر با
 و غبار و گرد در عنصر این غلظت ميزان کلي طور به که دهدمي

 ميزان مقایسه با .(2) جدول است باال غباری و گرد هایطوفان
 دیگر و دزفول غبار و گرد هایدرطوفان عنصر این غلظت

 در (0) شکل اندیمشک و آبادخرم سنندج، مانند ایران شهرهای
 از بيشتر دزفول غبار و گرد در عنصر این غلظت ميزان یابيم،مي
 ترکم اصفهان در عنصر این ميزان کهحالي در است شهرها این

 این با مشابه تقریبا دزفول غبارهای و گرد در نيکل غلظت .است
  .است اندیمشک و آباد خرم سنندج، شهرهای در عنصر

 
 بحث

 که این به توجه با ،هواشناسي پارامترهای فصلي بررسي در
 سرعت حداکثر با همراه غبار، و گرد با همراه روزهای رینبيشت

 گيرینتيجه توانمي نيست توافق در نسبي رطوبت بيشترین و باد
 شهرستان در غباری و گرد هایطوفان اصلي منشا که کرد
 سمت به دزفول شهرستان از طرفي از است. مرزی برون لدزفو

  و دما افزایش لدليبه خوزستان استان غربي و مرکزی نواحي
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 جهان و ایران شهرهای سایر و دزفول شهرستان غبار و گرد سنگین فلزات بعضی تغلظ میانگین مقایسه (:2) جدول
Co Ni As Pb Zn Cd 

 دزفول 19/2 201 0/10 01/11 1/91 00/2 

 
 سنندج . 212 . 10/10 02/09

 
 آباد خرم . 112 . 11/12 00/90

 
 اندیمشک . 102 . 11/11 11/99

  
 کرمانشاه 11/1 . 09/02 01/9

3/2 
 

 عراق انبار 0/2 . 1/0 .

  
 هندوستان غرب 21/2 3/9 11/1 .

 
 لهستان ماسوویان استان 1/12 9/0009 3/001 . 02

  
 مصر اسيوط 09/0 290 99/22 9/9

10 
 

 تایوان تایپه 3 1210 013 .

 
 هندوستان آگرا . 0/2 1/1 . 2/2

 
 اصفهان 0/0 901 110 . 19

 جنوبي کره گوانگژو 0/1 101 0/11 0/0 9/0 0/2

 

 
 دزفول، شهرستان غبار و گرد ذرات در سنگین فلزات بعضی غلظت كمترین و بیشترین مقادیر :(الف -5) شکل

 كشور شهرهای بعضی با دزفول شهرستان در آرسنیک و نیکل سرب، روی، میانگین غلظت مقایسه د: و ج ب،

 

 کاهش چشمگيری ميزان به خاک رطوبت بارش، ميزان کاهش
 داخلي منابع و غبار و گرد ذرات شدن بلند قابليت و یابدمي

 که داد نشان هاهمطالع ند.شومي ترفعال غبار و گرد هایطوفان
 در غبار و گرد طوفان با همراه روزهای تعداد ميزان بيشترین

 سایر با که است بوده سال ترینباران مک با همزمان دزفول
 به توجه با .دارد مطابقت خوزستان استان در هاتحقيق
 برای باد حداکثر جهت ميانگين گرفته، صورت هایبررسي

 رقم این است. درجه 9/139 دزفول شهرستان ایستگاه

 مشترک طوربه سوریه و عراق کشور بودن منشا هم هدهندنشان
 1/99 دزفول شهرستان برای باد سرعت کثرحدا همچنين .است
 .است طوفان شروع آستانه حد از باالتر که است ثانيه بر متر

 امکان غبار و گرد ذرات شکل و اندازه توزیع، داده نشان هابررسي
 مناطق همچنين و تنفسي سيستم به را هاآن عميق دسترسي

 بررسي رواین از نماید.مي فراهم را هاریه اکسيژني تبادلي
 در سزایي به سهم غبار و گرد هایطوفان و رسوبات بندیدانه

 مطالعه .دارد عهده بر زیستيمحيط و پزشکي زمين هایمطالع
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 ذرات مورفولوژی که داد نشان دزفول شهرستان ریزگردهای
 و منظم چندوجهي کشيده، کروی، ذرات شامل آن متشکله
 (.0) شکل است مختلف ابعاد در ایاستوانه و ایصفحه نامنظم،

 در که است رسوباتي از بد جورشدگي با ترکيبي بيانگر مهم این
 طول در ذرات که این یا هستند بدی جورشدگي دارای خود منشا

 اضافه آن ترکيب به مختلف مناطق از ریزگرد طوفان حرکت
 به ترکوچک ذرات .(Gharib Reza & Lak, 2015) اندشده
 فلزات جذب برای بيشتری پتانسيل دارای ،سطح فزایشا دليل
 در د.نشو بدن وارد استنشاق طریق از دنتوانمي و بوده سمي
 مهمي فاکتور غبار و گرد ذرات شکل و اندازه ،یمورفولوژ نتيجه

 انسان سالمتي برای هاآن خطرناکي و سميت ميزان تعيين در
 اساس بر .(Organization & UNAIDS, 2006) هستند
 ،غبار و گرد هاینمونه شناسيکاني هایهمطالع از حاصل نتایج
 هاینمونه در )کوارتز( سيليکاته و )کلسيت( کربناته هایکاني
 بر افزون دارند. حضور شناسيکاني اصلي فاز در بررسي مورد
 اصلي هایکاني زمره در هانمونه بيشتر در نيز هاليت کاني این،
 در ژیپس و هاليت قبيل از تبخيری هایکاني ودوج گيرد.مي قرار

 این که است مشاهده قابل اصلي کانيایي فاز در هانمونه بعضي
 ریزگردهای در تبخيری هایکاني حضور باالی گستردگي امر

 دهد.مي نشان خوبي به را دزفول شهرستان ورودی
 

 برداشت

  نيز و یزگردر دتولي برای خوزستان استان بودن دـمستع به توجه با

 توليد بزرگ هایکانون از یکي که عراق کشور با مجاورت
 مطالعه .(Darvishi Khatooni, 2016) است جهان در ریزگرد
 دشت سطحي رسوبات و ریزگردها شناسيکاني و ژئوشيمي دقيق

 با غبار و گرد هایطوفان تفکيک و شناسایي برای خوزستان
 و شناسایي در تواندمي که ستا موثر بسيار خارجي و داخلي منشا

 ترکيب باشد. داشته کاربرد ریزگرد داخلي هایکانون تثبيت
 گروه دو را دزفول شهرستان غبار و گرد پدیده اصلي شناسيکاني

 تشکيل )کوارتز( هاسيليکات و کلسيت( )عمدتا هاکربنات کانيایي
 کاني لشام غبار و گرد هاینمونه در عمده فرعي فاز دهد.مي

 هایکاني است. تبخيری هایحوضه به مربوط که است ژیپس
 پالژوکالز ایليت، بيشتر رسي هایکاني شامل دیگر فرعي

 متشکله ذرات باشند.مي دولوميت و کلریت ،(آلبيت) سدیک
 نامنظم، و منظم چندوجهي کشيده، کروی، ذرات شامل ریزگرد
 فلزات ميان از .هستند مختلف ابعاد در ایاستوانه و ایصفحه
 به مقدار بيشترین غبار و گرد هاینمونه در شده بررسي سنگين

 باشد. داشته زادانسان منشا است ممکن و دارد اختصاص روی فلز
 در کمتری هایغلظت در کروم و مس نيکل، سرب، ؛روی از پس
 فصلي و ساليانه تغييرات روند به توجه با .دارند وجود هانمونه این

 ذرات شناسيکاني و شيميایي ترکيبات و هواشناسي پارامترهای
 شهر در ذرات این احتمالي منشا که دریافت توانمي غبار و گرد

 هایبخش و ایران غرب جنوب در همسایه کشورهای دزفول،
 (.1) شکل هستند خوزستان استان غرب و مرکزی
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