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چکیده
پایش خواص مغناطیسی ذرات معلق در هوا که بر روی برگ درختان ترسیب شدهاند اطالعات مفیدی از توزیع فضایی ذرات معلق را در مناطق
شهری و صنعتی فراهم میآورد .مطالعه حاضر با هدف بسط و توسعه بهکارگیری روش مغناطیس سنجی محیطی برای مطالعه آلودگیهای
محیطزیست در ایران و بررسی و پایش آالیندههای فلزی هوا ناشی از تردد خوردها در برخی از نقاط پرترافیک تهران انجام گرفت .برگهای
درختان چنار در مناطق درونی پارک چیتگر به عنوان منطقه پاک و میدان آزادی و پلگیشا بهعنوان منطقه پرتردد جمعآوری شد .در هر ناحیه
پایههای درختی سالم در کمترین فاصله از خیابان بهصورت تصادفی انتخاب شد .جهت قرارگیری درختان نسبت به خیابان و نور خورشید و
جهت وزش باد یکسان در نظر گرفته شد .برگهای کامال سالم از خارجیترین قسمت تاجپوشش هر از سمت خیابان ،از ارتفاع حداقل  1/5تا
 2متری از سطح زمین جمعآوری شد .برگها در نایلونهای لفافهدار در مخزن یخ با حداقل تماس دست قرار داده و درکوتاهترین زمان به
آزمایشگاه منتقل شد .مولفههای مغناطیسی اعم از پسماند مغناطیسی طبیعی ،پذیرفتاری مغناطیسی جرمی ،پسماند مغناطیسی ایزوترمال و
پسماند مغناطیسی القایی اشباع شده در نمونهها اندازهگیری شد .غلظت مس ،آهن ،سرب و کادمیوم با طیف سنج جرمی اندازهگیری و رابطه
بین مولفههای مغناطیسی و فلزات بررسی شد .نتایج نشان داد که باالترین ارزش پذیرفتاری و پسماند مغناطیسی اشباع برگ با ترافیک باالتر
خودروها در آزادی و گیشا در ارتباط است .بررسی ترکیب ذرات در منطقه چیتگر ،ترکیبی از کانیهای فرومغناطیسی سخت مانند هماتیت با
غلظت باال و کانیهای فرومغناطیس نرم با غلظت کم را نشان داد که حاصل فعالیت صنایع پیرامونی و ترافیک بزرگراه تهران-کرج است.
سهم حضور کانیهای مغناطیسی نرم در هر دو منطقه آزادی و گیشا در مقایسه با چیتگر باالتر بود .در آزادی اندازه ذرات بزرگتر بوده و رفتار
کانیها نشاندهنده ترکیبی از حضور کانیهای نرم و کانیهای سخت بود ،در حالیکه اندازه ذرات در گیشا کوچکتر بود.

کلید واژهها :فلزات سنگین ،ویژگیهای مغناطیسی ،برگ چنار ،پذیرفتاری مغناطیسی ،پسماند مغناطیسی القایی اشباع شده
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سرآغاز
ذرات معلق آالینده هوا از احتراق سوختهای فسیلی در صنایع،
فعالیتهای خانگی و وسایل نقلیه ،گازهای صنعتی و فرونشست
ذرات ناشی از سایش و فرسایش مواد معدنی ،پوستهای و اتمسفری
به وجود میآیند ) .(Mejia Echeverry et al., 2018از پایش و
مطالعه این ذرات برای بررسی کیفیت هوای شهرها و مناطق
صنعتی استفاده میشود .حاشیه خیابانها و جادهها در مناطق
شهری معموال با ذرات ریز ناشی از ترافیک آلوده میشود .ذرات
معلق ناشی از گرد و غبار اتومبیلها ممکن است تا مدتها در
اتمسفر باقی بماند و در نهایت در محیطزیست پیرامونی به صورت
گرد و غبارهای خیابانی ،خاکهای کنار جادهها ،ساختمانها و
پوشش گیاهی نشست کند )Zhang et la., 2006. Gautam et
 .(al., 2005بیشتر این ذرات حاوی فلزات سنگین هستند
) .(Matzaka & Maher, 1999مطالعههای متعددی در
دهههای اخیر برای ابداع و بهکارگیری روشهای اقتصادی و
غیرمخرب برای تشخیص آلودگی گرد و غبار هوا شکل گرفته
است .در این مطالعهها عالوه بر استفاده از فنآوریهای پیشرفته
در پیشگیری و بهبود آالیندههای هوا ،استفاده از مکانیسمهای
طبیعی برای پایش و نظارت و اندازهگیری ذرات معلق آالینده هوا
مورد تاکید قرار گرفته است .در سالهای اخیر با گسترش
علم«مغناطیسسنجی محیطی( »)1استفاده از خواص مغناطیسی()2
عوامل زیستی برای نظارت بر ذرات معلق در جو بهطور فزایندهای
مورد استفاده قرار گرفته است )Hofman et al., 2017; Kardel
et al., 2012; Mitchell et al., 2010; Moreno et al.,
 .(2003ذرات مغناطیسی( )3از اجزای معمول و رایج سوختهای
فسیلی آلودهکننده هوا محسوب میشوند ) Hofman et al.,

 .(2017; Flanders, 1994اندازهگیری پارامترهای مغناطیسی
روش دقیقی برای بررسی آنومالیهای مغناطیسی ناشی از عوامل
طبیعی و انسانساخت است ).(Bogacki & Zawadzki., 2017
پوشش گیاهی ابزار مهمی برای حذف ذرات گرد و غبار از اتمسفر
است ).(Hofman et al., 2017; Simonich & Hites, 1995
زیستردیابی مغناطیسی( )4را میتوان براساس ویژگیهای
آناتومیکی ،مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی و یا تجزیه و تحلیل عناصر
در گلسنگ ،خزه و علف و پوست درخت و یا برگ درختان انجام
داد )Hofman et al., 2017; Maher et al., 2010; Maher
 .(et al., 2008بخشهای مختلفی از درختان را میتوان برای
بیومغناطیس سنجی ذرات استفاده نمود )Mitchell et al.,
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 .(2010ذرات گرد و غبار بهطور عمده روی قسمتهای خارجی
گیاهان میچسبند ) .(Kardel et al., 2012از اینرو برگهای
درختان میتوانند به عنوان جمعآوریکنندههای زیستی( )5ذرات
آالینده اتمسفری عمل نمایند ) ;Mitchell et al., 2010
 .(Lehndorff et al., 2006پایش بیومگنتیک ذرات با استفاده از
برگ درخت اطالعات مفیدی از توزیع فضایی ذرات معلق را فراهم
میآورد ) ;Kardel et al., 2012; Hansard et al., 2011
 .(Mitchell & Maher, 2009بزرگترین مشکل محیطزیست
تهران مساله آلودگی هوا است که عوامل طبیعی و انسانی در ایجاد
آن دخالت دارد .اطالعات کم و محدودی در زمینه فلزات سنگین
موجود در ذرات معلق در هوای شهر تهران ،وجود دارد ( Naddafi
;.)et al., 2012; Sowlat et al., 2011; Leili et al., 2008
در ایران نخستین بار ) (Mollashahi et al., 2012آلودگی

فلزات ترسیب شده بر روی برگ درختان توت ،زبان گنجشک و
کاج را با استفاده از مولفه پذیرفتاری مغناطیسی در مناطق  22گانه
شهر تهران ،پهنهبندی کردند .مطالعههای زیست مغناطیس سنجی
برای پایش آلودگیهای محیطزیست در سطح جهان علم نوینی
است )Kardel et al., 2012; Maher et al., 2010; Mitchell
 .(& Maher, 2009با وجود مطالعههای فراوان و پیشرفت در
ابزار ،تکنیک زیستمغناطیس سنجی هنوز بسیار جوان است و
تحقیقات در این زمینه منجر به بهبود دیدگاههای علمی خواهد شد
و چشم انداز گستردهای را فراروی پژوهشگران این عرصه
میگشاید .بنابر گفته محققین بسیاری ،دانش فعلی پیرامون این
مطالعهها هنوز نیازمند پژوهشهای بسیاری است )Mejia
Echeverry et al., 2018; Wang et al., 2017; Hofman
;et al., 2017; Kardel et al., 2011; Hansard et al., 2011
.(Mitche et al., 2010; Maher et al., 2010

از اینرو مطالعه حاضر با هدف بسط و توسعه به کارگیری روش
زیستمغناطیس سنجی محیطی برای مطالعه آلودگیهای
محیطزیست ،توسعه دانش و شفافسازی آالیندههای ناشی از تردد
خوردها در برخی از نقاط پرترافیک در تهران انجام گرفت .در
مطالعه حاضر تغییرات خواص مغناطیسی و آنومالی پارامترهای
مغناطیسی نمونههای برگ درخت چنار جمعآوری شده از نقاط
مختلف با حجم ترافیک متفاوت ارزیابی شد و با استفاده از این
رویکرد علمی جدید روشی نوینی برای تعیین نقاط آلوده ارایه شد.
پارامترهای مغناطیسی میتوانند برای ارزیابی آلودگی فلزات
استفاده شوند و حتی میتوانند غلظت کم فلزات در محیط را نیز
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پایش نمایند ) .(Wang et al., 2017این روش ساده ،سریع و
غیر مخرب است ) (Sudarningsih et al., 2017و تفسیر نتایج
به دست آمده از این روش ساده و سریع است )& Bogacki
.(Zawadzki., 2017; Maher et al., 2010

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
تهران (35درجه و36دقیقه عرض شمالی تا  50درجه و 53دقیقه
طول شرقی) در ارتفاع متوسط 1111متر از سطح دریا قرار دارد.
تهران در زمره شهرهای صنعتی ایران قرار دارد و مساله آلودگی
هوا از چالشهای اساسی مدیریت این کالن شهر بهشمار میرود.
جریان باد غالب در تهران جهت غرب -شرقی است و بیشتر صنایع
در زمینهای غرب تهران و حومه مستقر هستند .شرایط توپوگرافی
تهران به گونهای است که شمال و شرق تهران با کوههای بلند
مسدود شده که مانع خروج آالیندهها از آسمان آن میشوند .در
مقابل ،بهدلیل باز بودن مسیر در سمت غرب ،آالیندههای حومه
نیز از این مسیر با کمک بادها به شهر وارد میشوند .این شرایط
توپوگرافی سبب افزایش آلودگی در مناطق مرکزی تهران میشود.
با توجه به شرایط موجود و برای بررسی این تجمع آلودگی،
نمونههای برگ درختان چنار ( )Platanus orientalisاز حاشیه
خیابان در 3منطقه از تهران جمعآوری شد .ناحیه اول در مناطق
درون فضای سبز متراکم ارتفاعات پارک جنگلی چیتگر در غرب
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تهران در خارج محدوده شهری انتخاب شد .با توجه به کاربری
پارک جنگلی چیتگر ،در این سایت تردد خودروها در محدودههای
نمونهبرداری بسیار کم بود .فاصله افقی محل نمونهبرداری در این
سایت تا بزرگراه تهران کرج (از پرترددترین بزرگراههای ایران) بالغ
بر  1000متر بود با اینوجود به علت قرارگیری در غرب تهران و
وفور صنایع کوچک و بزرگ و شرایط خاص توپوگرافی و وزش باد
در تهران این منطقه نیز از تبعات آالیندههای هوا متاثر است .از
آنجاییکه بخش عمدهای ازذرات تولید شده از تردد خودروها در
کوتاهترین فاصله از منبع تولید رسوب مینماید بنابراین ،نمونههای
برگ درختان در این سایت از درون پوشش متراکم فضای سبز
حاشیه معابر درون پارک جمعآوری شد .بدینترتیب با در نظر
گرفتن انتشارات ناشی از صنایع در غرب و جنوبغربی تهران
تغییرات صفات برگ در سایتهای  2و  3نسبت به سایت چیتگر
بیشتر ناشی از آالیندههای خیابانهای درون شهر و تردد خودروها
است .نمونهها در سایت  2در محدوده میدان آزادی در غرب و
جنوبغربی تهران از حاشیه خیابان جمعآوری شد .میدان آزادی از
مناطق پرتردد ترافیکی در تهران است .سایت  3در محدوده پل
گیشا (تقاطع بزرگراه جاللآلاحمد و بزرگراه چمران) جمعآوری
شد .سایت  3در مناطق مرکزی تهران قرار دارد .وجود پل روگذر
وسایل نقلیه و تقاطع دو بزرگراه و نزدیکی به سازههای مسکونی
و تجاری و موسسات آموزش عالی و ادارات در این محدوده سبب
افزایش حجم ترافیک در این محدوده شده است شکل (.)1

شکل( :)1نقاط نمونهبرداری
در شکل ( )2وضعیت شاخصهای کیفیت هوا و برخی پارامترهای
اندازهگیری شده در گزارشهای سازمان کنترل کیفیت هوای
تهران1312-نشان داده شده است (گزارش ساالنه کیفیت هوای
تهران در سال .)1313از آنجاییکه سایت  1در درون فضای سبز
متراکم در خارج محدوده شهری قرار داشت ایستگاه پایش هوای

فعالی در این محدوده وجود نداشت .نزدیکترین ایستگاههای
پایش آالیندههای هوا به سایتهای  2و 3در فاصله حدود 500
متر از محل نمونهبرداری قرار داشت (شکل .)2
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شکل ( :)2وضعیت شاخصهای کیفیت هوا
(سازمان کنترل کیفیت هوای تهران)1333 -

روش پژوهش
نمونهبرداری از برگهای درختان
گونه چنار ( Platanus orientalisیا چنار شرقی) از پرکاربردترین
و فراوانترین گونههای درختی در محیطهای شهری در ایران و
از جمله تهران است .جنس  Platanus SPPدر تمام دنیا شامل4
تا  7گونه است که خاستگاه اغلب آنها اروپای شرقی و جنوبی است.
گونه معمولی چنار در پارکها و خیابانها کاشته میشود .در هر
ناحیه پایههای درختی سالم و فاقد بیماری در کمترین فاصله از
خیابان بهصورت تصادفی انتخاب شد .جهت قرارگیری درختان
نسبت به خیابان و نور خورشید و جهت وزش باد یکسان در نظر
گرفته شد .درختان از طبقات قطری و سنی یکسان انتخاب شدند.
نمونهبرداری از درختان در اواخر فصل رویش در نیمه دوم شهریور
ماه 1313انجام گرفت .برگهای کامال سالم از خارجیترین
قسمت تاجپوشش هر درخت از سمت خیابان جمعآوری شد.
برگها در نایلونهای لفافهدار در مخزن یخ با حداقل تماس دست
قرار داده شد و درکوتاهترین زمان به آزمایشگاه منتقل شد.
اندازهگیری خواص مغناطیسی نمونههای برگ
در بیومونیتورینگ مغناطیسی ،نمونههای جمعآوری شده از گیاهان
(که بیشتر برگ درختان است) در محیط آزمایشگاه خواص
مغناطیسی نمونهها اندازهگیری شده و مطالعه میشوند .این
اطالعات میتواند در کمترین زمان و با حداقل هزینه ،بدون
بهرهگیری از مواد شیمیایی مخرب ،با توجه به غلظت ،اندازه و
دانهسنجی و کانیشناسی ذرات ،اطالعات دقیق و مناسبی را از
ذرات مغناطیسی هوا در اختیار قرار دهند )Mitchell & Maher,
 .(2009; Maher et al., 2008برای بررسی خواص مغناطیسی
بهترین زمان اواخر تابستان و شهریورماه است )Hofman et al.,

 .(2017بهمنظور کاهش اثرات ذرات غبار برخواسته از زمین،
برگها از ارتفاع حداقل  1/5تا  2متری از سطح زمین )Hansard
 (et al., 2011; Maher et al., 2008از یک طبقه ارتفاعی ،از
قسمت بیرونی تاجپوشش ،آنهاییکه به سمت جاده بوده و کامال
سالم و بالغ و همسن بود ،جمعآوری شد ).(Maher et al., 2008
برای برررسی خواص مغناطیسی ده برگ سالم جمعآوری شد
( .)Maher et al., 2008برگها در داخل کیسههای پالستیکی
لفافهدار قرار گرفت و با حداقل تماس دست به آزمایشگاه انتقال
داده شد .نمونهها در اتاق سرپوشیده بهدور از نور خورشید در دمای
معمولی اتاق خشک شد .نمونههای پس از خشک شدن پودر شدند
و سپس به ظروف غیرمغناطیسی منتقل شد .پس از آماده سازی،
نمونهها با روشهای استاندارد مورد تجزیه و تحلیل مغناطیسی
قرار گرفتند ( .)Maher et al., 2008در آزمایشگاه ،پسماند
مغناطیسی طبیعی( ،)NRM( )6قابلیت پذیرفتاری مغناطیسی
جرمی( ،)Sus Mass( )7پسماند مغناطیسی ایزوترمال( )IRM( )8و
پسماند مغناطیسی القایی اشباع شده( )SIRM( )1در نمونهها
اندازهگیری شد .برای اندازهگیری پسماند مغناطیسی ایزوترمال،
نمونهها در میدانهای مغناطیسی( )10قرار گرفت .به این منظور ابتدا
نمونهها در مسیر رفت(( )11که با عالمتگذاری روی نمونه مشخص
شد) هر بار در یک میدان مغناطیسی مشخص قرار گرفته و سپس
مقدار پسماند مغناطیسی ثبت میشد؛ سپس نمونهها به همین
ترتیب با معکوس کردن برای قرارگیری در دستگاه القا
مغناطیسی( )12تحت میدانهای مغناطیسی در مسیر برگشت()13
قرار گرفتند و پسماند مغناطیسی در هر میدان ثبت شد .میدانهای
القایی در مسیر رفت به ترتیب ،80 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،10
 1000،1200 ،800 ،600 ،400 ،300 ،200 ،100میلی تسال و
میدانهای القایی در مسیر برگشت بهترتیب،18 ،16 ،14 ،12 ،10:
،200 ،100 ،80 ،60 ،40 ،36 ،34 ،32 ،30 ،28 ،26 ،24 ،22 ،20
 300میلی تسال بود( Maher et al., 2010; Hansard et al.,
;2011; Maher et al., 2008; Moreno et al., 2003

 .)Dearing et al., 1996مولفههای مغناطیسی با دستگاههای
مغناطیسسنج چرخان  ،))JR-6A( Spinnerکاپابریج )Multi-
) (Function Kappabridge (MFK1-Aو القاکننده میدان
مغناطیسی ) (Pulse Maghetiser (MMPM10در آزمایشگاه
دیرین مغناطیسسنجی سازمان زمینشناسی کل کشور
اندازهگیری شد.

ویژگیهای مغناطیسی ذرات معلق انباشته روی برگ چنار برای پایش آلودگی هوا در تهران

اندازهگیری غلظت فلزات
در مطالعات متعددی به فلزات مس ،آهن ،سرب و کادمیوم بهعنوان
فلزات اصلی منتج از تردد خودروها و سمیت ناشی از آنها تاکید
شده است ) ;Kermani et al., 2016; Addo et al., 2012
 .(Maher et al., 2008گیاهان تمایل به جذب و تجمع فلزاتی
نظیر سرب ،روی ،مس و آهن دارند).(Magtoto et al., 2013
 0.5گرم از هر نمونه در 12سیسی اسید نیتریک در ظرف تفلون
پلیمری با پوشش فویل آلومینیومی به مدت  1ساعت در حرارت
اتاق قرار داده شد .سپس روی هیتر آزبستی با حرارت غیرمستقیم
قرار گرفت .پس از خشک شدن با کاغذ در بالن  50سیسی به
حجم رسیده و با صافی  42واتمن صاف شد و در دستگاهICP-
 MSخوانده شد.
( .)Addo et al., 2012; Hakanson, 1980برای کالیبره کردن
اعداد از رفرنس متریال استفاده شد و مقادیر غلظت هر یک از

عناصر ( )ppmخوانده شد و با جمع بستن غلظت هر یک از فلزات،
غلظت کل فلزات در هر ناحیه تعیین شد.
نتایج
میانگین غلظت فلزات مس ،آهن ،سرب و کادمیوم در نواحی مورد
مطالعه اندازهگیری شد (جدول  1و شکل  )3و غلظت کل فلزات
به ترتیب در آزادی  ،1142/44ppmگیشا  1125/17ppmو چیتگر
 615/55ppmبود (جدول .)1
در روشهای ژئوشیمیایی بهمنظور بررسی میزان آالیندگی فلزات
در یک محیط ،غلظت آن عنصر با مقدار پیش از صنعتیشدن و یا
مقادیر اندازهگیری شده در دیگر مطالعات (مقدار زمینه) مقایسه
میشود ( .)Hakanson, 1980در مطالعه حاضر از مقادیر
) (Hakanson, 1980بهعنوان مقدار زمینه استفاده شد (جدول 1
و شکل.)3

جدول( :)1میانگین غلظت فلزات( )ppmدر نواحی مورد مطالعه
مکان
چیتگر
آزادی
گیشا
کل نواحی
)*(Hakanson, 1980

)Cu(ppm

)Fe(ppm

11/32
34/86
61/81
38/66
14

510/48
1881/33
1846/65
1442/15
140

119

) Cd(ppm) Pb(ppmغظت کل)(ppm
615/55
0/24
5/51
1142/44
0/37
17/87
1125/17
0/68
16/84
1414/65
0/43
13/41
140
2/7
--------)*Land plant(Hakanson, 1980
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شکل ( :)3مقایسه غلظت عناصرمس ،سرب ،آهن و
کادمیوم در نواحی مورد مطالعه با حد تعیین شده توسط
)(Hakanson, 1980

عمده روشهای مطالعات ذرات آالینده هوا بر تجزیه و تحلیلهای
شیمیایی و اساسا هضم با اسید استوارند .روشهای ژئوشیمیایی
سنتی (مانند طیفسنجی جذب اتمی ( )AASو طیفسنجی جرمی
با روش زوج پالسمای القایی ) (ICP-MSبه نسبت پیچیده و
وقتگیر و گران هستند ) Zhang et al., 2011; Kim et al.,
 (2007و ضمن استفاده از آالیندههای محیطزیست ،وابسته به
تهیه مواد اولیه آزمایشگاهی از خارج از کشور و دریافت رفرنس
متریالهای مربوطه است .نتایج بهدست آمده از این روشها عموما
برای نظارت و پایش و نقشهسازیهای آالیندههای محیطی دچار
محدودیت هستند ) Maher et al., 2010. Moreno et al.,
 .(2003استفاده از روشی سریع ،موثر ،ارزان و غیرمخرب برای
تشخیص آلودگی گرد و غبار از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ویژگیهای مغناطیسی یک نمونه براساس غلظت کانیها و عناصر
مغناطیسی ،رفتار مغناطیسی( )14و سایز ذرات و حوزههای
مغناطیسی( )15توصیف میشود ) .(Hansard et al., 2011با
بررسی تغییرات مولفههای مغناطیسی میتوان آلودگی فلزات در
نواحی مختلف را تحلیل نمود .مقادیر میانگین مولفههای
مغناطیسی  SIRM, Sus Mass, Sratio-300, SIRM/χدر کل
نمونهها و به تفکیک نواحی در جدول ( )2آمده است.

جدول ( :)2میانگین مولفههای مغناطیسی ) Sus Mass(m3kg-1و) SIRM(Am2kg-1و) Sratio-300(A/mو
 SIRM/χدر مناطق مورد مطالعه و میانگین کل پارامترهای اندازهگیری شده
مکان
چیتگر
آزادی
گیشا
کل نواحی

NRM
0/000611
0/00115
0/2247
0/08

SIRM
)(Am2kg-1
0/57
0/765
0/863
0/73

پذیرفتاری مغناطیسی جرمی ( )χغلظت کانیهای مغناطیسی را
نشان میدهد (.)Evans & Heller, 2003; Dearing, 1999
پذیرفتاری مغناطیسی بستگی به حضور کانیهای فریمغناطیس
دارد .ذرات غنی شده با آهن که کانیهای فریمغناطیس هستند
در همه مناطق شهری و صنعتی وجود دارند (Mejia Echeverry
 .)et al., 2018ذرات تولید شده از ترافیک و تردد خودروها در
محیطهای شهری منجر به افزایش پذیرفتاری مغناطیسی جرمی
نمونههای جمعآوری شده از گرد و غبار خیابانی در سطح جادهها
میشود ( .)Bucko et al., 2011بنابراین تغییرات غلظت فلزات

SUS MASS
)(m3kg-1
1/06×10-8
6/065×10-8
5/5288×10-8
4/2171×10-8

SIRM/χ

Sratio-100

54056604
12613355
15601174
-

0/28
0/81
0/14
-

و نیز کانیهای فریمغناطیس و مگنتیت در نمونهها که حامل این
فلزات هستند سبب تغییرات در خواص مغناطیسی میشود.
پذیرفتاری مغناطیسی جرمی در چیتگر بهعنوان مقدار زمینه در نظر
گرفته شد (.)1/06×10-8m3kg-1
پذیرفتاری مغناطیسی جرمی بهترتیب در آزادی و گیشا بیشتر از
چیتگر است(جدول .)2پذیرفتاری مغناطیسی جرمی در هیچ یک از
نمونهها منفی نبود .مقادیر منفی پذیرفتاری مغناطیسی()χ
بهواسطه حضور مواد دیامغناطیسی از قبیل خود برگ و کوارتز یا
کلسیت بر مقدار  χتاثیر میگذراند (.)MacIntosh et al., 2007

ویژگیهای مغناطیسی ذرات معلق انباشته روی برگ چنار برای پایش آلودگی هوا در تهران

وجود یک کانی با رفتار اختصاصی در یک نمونه بهصورت طبیعی
غیرممکن است و نمونههای طبیعی غالبا مخلوطی از کانیها را در
بر میگیرند .مولفه پذیرفتاری مغناطیسی مولفه مفیدی برای
تفکیک مناطق و شفافسازی حضور کانیهای فری و
فرومغناطیس در مناطق آلوده است با اینوجود برای تشخیص نوع
و سهم کانیهای یک نمونه استفاده از مولفه پذیرفتاری مغناطیسی
به تنهایی توام با خطا بوده و به مطالعات تکمیلی با استفاده از دیگر
مولفههای مغناطیس سنجی محیطی نیاز است ( Dearing et al.,
 .)1996اهمیت و کاربرد پسماند مغناطیس اشباع ( )SIRMبرای
پایش تغییرات مکانی و زمانی ذرات مغناطیسی در محیطهای
مختلف در مطالعات متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است
( Kardel et al., 2012. Wang et al., 2012. Bucko et al.,
 .)2011. Moreno et al., 2003چنانچه  SIRMنمونه در

میدانهای پایینتر اتفاق بیافتد و مغناطیسشدگی( )18آن باالتر
باشد پس کانیهایی با فاز نرم مانند مگنتیت و مگهمیت غالب
هستند ( .)Basavaiah & Khidkikar, 2004اشباع مغناطیسی
در نمونههای چیتگر در میدانهای باالی 300تا 600میلیتسال
ادامه مییابد و در آزادی در حدود میدانهای  100تا 300میلیتسال
و در گیشا در میدانهای 100تا 200میلیتسال روی داد .در شکل
( – 4الف) نمودار پسماند مغناطیسی در مسیرهای رفت و برگشت
نشان داده شده است (شکل -4الف) .در مطالعه حاضر کمترین
میزان  SIRMدر چیتگر 0/573 Am2kg-1و بیشترین میزان آن
در گیشا 0/863Am2kg-1بود (جدول  .)2نسبت بین میانگین
پسماند مغناطیسی اشباع به میانگین پذیرفتاری مغناطیسی
( )SIRM/χجهت نشان دادن تفاوت بین رفتارهای مغناطیسی
مفید است ( Gubbins & Bervera, 2007; Evans & Heller,
 SIRM/χ .)2003با تقسیم کردن دو پارامتر وابسته به غلظت،
یک نسبت مستقل از غلظت به دست میآید که حاوی اطالعاتی
درباره اندازه ذرات است ( .)Gubbins & Bervera, 2007نسبت
بین میانگین پسماند مغناطیسی اشباع به میانگین پذیرفتاری
مغناطیسی برای نشان دادن تفاوت بین رفتارهای مغناطیسی مفید
است (Gubbins & Bervera, . Evans & Heller, 2003
 SIRM/χ .)2007با تقسیم کردن دو پارامتر وابسته به غلظت،
یک نسبت مستقل از غلظت بهدست خواهد آمد که حاوی
اطالعاتی درباره اندازه ذرات و درجه اکسید شدن مواد معدنی
مغناطیسی است (SIRM/χ .)Gubbins & Bervera, 2007
نشاندهنده اندازه ذرات کانیهای موجود در نمونه است ( Evans
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 .)& Heller, 2003افزایش مقدار این نسبت نشاندهنده کاهش
سایز ذرات است .نسبت  SIRM/χدر گیشا  %71و آزادی %77کمتر
از چیتگر است (جدول  .)2نسبت  SIRM/χدر گیشا بیشتر از آزادی
است (جدول  .)2بیشتر بودن نسبت  SIRM/χمیتواند هم متاثر
از غلظت کانیها(اعم از کانیهای فرومغناطیس نرم مانند مگنتیت
منتشر شده از تردد اتومبیلها و کانیهای سخت مانند هماتیت
منتشر از فرسایش مصالح ساختمانی قرار دارد) و همچنین تغییرات
نسبت  SIRM/χدر گیشا ناشی از تغییرات غلظت کانیها با
حوزههای مغناطیسی کوچکتر است(Moreno et al., 2003) .
بیان میدارد که در مکانهای با ترافیک باال و شدت آلودگی بیشتر،
اندازه ذرات درشتتر شده (یعنی از حضور کانیهای ریزدانه
تکحوزهای پایدار با نیروی بازدارنده کم ،کاسته میشود) و بر
عکس در مکانهای با آلودگی کمتر اندازه ذرات کوچکتر است.
بنابراین تفاوت در بین آزادی و گیشا تفاوت سهم حضور کانیهای
با نیروی بازدارندگی( )16متفاوت است (جدول  .)2از اینرو الزم
است که نیروی بازدارندگی کانیهای دو ناحیه آزادی و گیشا
بررسی شود تا علتهای تفاوت و تغییرات مولفههای مغناطیسی
در این دو ناحیه شفافتر شود .تغییرات نسبت اشباعشدگی (نسبت
بین پسماند مغناطیسی در  -300میلیتسال بر پسماند
اشباعمغناطیسی)که به صورت  Sratioنشان داده میشود در
نواحی مورد مطالعه نمایانگر میزان حضور کانیهای با نیروی
بازدارندگی کم نسبت به نیروهای با نیروی بازدارندگی زیاد است
(Robertson) .)Kim et al., 2007; Evans & Heller, 2003
 (et al, 2003; Thompson & Oldfield, 1986نسبت  Sرا

براساس  IRM-100mT/SIRMتعیین نمودند .نسبت  Sنمایانگر
نسبت بین مگنتیت و مگهمیت با هماتیت است ( Maher et al.,
 .)2008از نسبت  Sو تعیین میزان نیروی بازدارندگی در کانی
میتوان نسبت به حضور کانیهای تکحوزهای و چندحوزهای
قضاوت نمود .اگر نسبت بهسمت  1مثبت میل کند کانی از نوع
نرم (نیروی بازدارندگی کم) و اگر بهسمت صفر میل کند حضور
کانیهای سخت (نیروی بازدارندگی باالتر) در نمونه افزایش یافته
است ( .)Kim et al., 2007; Moreno et al., 2003در مطالعه
حاضر بهدلیل ضعف نسبی خواص مغناطیسی نسبت  Sبر اساس
 IRM-100mT/SIRMمحاسبه شد .براساس نتایج نیروی
بازدارندگی کانیها در گیشا کمتر از آزادی و در هر دو ناحیه گیشا
و آزادی سهم کانیهای با نیروی بازدارندگی کم ،باال است (جدول
 .)2در چیتگر کانیهای سخت فراوانتر است (جدول  .)2تحلیل
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منحنیهای اکتسابی پسماند مغناطیسی ( )IRMبهمنظور تعیین
کانیهای موجود با منشا و منابع گوناگون مورد استفاده قرار
میگیرد ( McIntosh et al., 2007; Evans & Heller,
 .)2003پسماند مغناطیسی اطالعاتی را درباره غلظت و ترکیب
مغناطیسی فراهم میکند .پسماند مغناطیسی فقط توسط مواد
فرومغناطیس حمل میشود (.)Haneshch et al., 2003
میدانهای مغناطیسی پیشرونده و پسرونده سبب کسب پسماند
مغناطیسی در نمونه میشود .با قرارگیری نمونهها در میدان
مغناطیسی بهدلیل حوزههای مغناطیسی ،نمونه در مسیر مغناطیس
زدایی 11تمام محتوی مغناطیسی خود را از دست نمیدهد و
براساس نوع سختی و نرمی کانیها و نیروی بازدارندگی کانیها و
از تناسبات بین نیروی بازدارنده و نیروی بازدارنده پسماند و میزان
مغناطیسشدگی نمونه میتوان برای تعیین رفتار مغناطیسی و
حوزههای مغناطیسی کانیهای و نیز سایز ذرات موجود در نمونه
استفاده کرد .خواص مغناطیسی منعکسکننده تعداد حوزهها و
اندازه دانه کانیها است ( .)Gubbins & Bervera, 2007یک
کانی مغناطیس نرم (مانند مگنتیت درشت دانه چند حوزهای)
بهآسانی پسماند اشباع را در میدانهای مغناطیسی پایین کسب
میکند و یک کانی سخت مثل هماتیت پسماند اشباع را در
میدانهای باالتر کسب میکند ( ;McIntosh et al., 2007
 .)Evans & Heller, 2003کانیهای فرو و فریمغناطیس
نیروی بازدارندگی کمی دارند و عموما در زیر 50میلی تسال است
( .)Evans & Heller, 2003بهمنظور توصیف تغییرات
مغناطیسشدگی نسبت به میدان مغناطیس ،در شکل ()4
نمودارهای کسب  IRMدر مسیر رفت در مواد مغناطیس (شکل-4
الف)و برگشت (شکل-4ب)و میزان نیروی بازدارندگی کانیها در
نمونههای نواحی مورد مطالعه نشان داده شده است .هر چقدر
کانیهای نرم موجود در نمونه بیشتر باشد ،نمونه در میدانهای
پایینتری به اشباعمغناطیسی خواهد رسید (شکل-4الف).
مغناطیسشدگی نمونهها بهترتیب درگیشا ،آزادی بیشتر از چیتگر
بود و پسماند مغناطیسی اشباع در آزادی و گیشا در میدانهای زیر
 300میلیتسال به اشباع میرسد (شکل-4الف) .در این مطالعه
امکان ترسیم منحنی پیوسته پسماند مغناطیسی (لوپ مغناطیسی
یا هیسترزیس) فراهم نبود از اینرو نسبت بین نیرویهای بازدارنده
و بازدارنده پسماند قابل اندازهگیری نیست با اینوجود میتوان
براساس دوری و نزدیکی نقطه تماس منحنی کسب پسماند با مبدا
مختصات (در شکل-4ب با دایره خطچین مشخص شده است)
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رفتار کانی و نیروی بازدارندگی کانیها در نمونه را توصیف نمود
(شکل-4ب).

شکل( :)4منحنیهای کسب پسماند مغناطیسی در
نمونههای مناطق مورد مطالعه
برای تعیین تاثیر غلظت فلزات بر تغییرات مولفههای مغناطیسی و
شفافسازی اثر هر یک از فلزات بر این تغییرات (بدون در نظر
گرفتن نواحی) ،همبستگی آماری بین مولفههای  SIRMو SUS
 Massبا غلظت کل فلزات و هر یک از فلزات بهصورت جداگانه
تعیین شد (شکل  .)7 ،6 ،5پذیرفتاری مغناطیسی در مقایسه با
پسماند مغناطیسی بیشتر تحت تاثیر غلظت کل فلزات است (شکل
 )5و با نتایج مطالعههای )Maher et Moreno et al., 2003
; (al., 2010تطابق دارد.

ویژگیهای مغناطیسی ذرات معلق انباشته روی برگ چنار برای پایش آلودگی هوا در تهران

شکل( :)5همبستگی آماری بین غلظت کل فلزات و
مولفههای  SUS MASSو SIRM

بهترتیب غلظت فلزات آهن ،سرب ،کادمیوم و مس بیشترین تاثیر
را بر تغییرات مولفه  SUS MASSدارد (شکل .)6
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شکل( :)6همبستگی بین غلظت فلزات مس ،آهن،
سرب و کادمیوم و مقدار پذیرفتاری مغناطیسی
بهترتیب غلظت فلزات کادمیوم ،مس ،سرب و آهن بر تغییرات
مولفه پسماند مغناطیسی اشباع شده بیشترین تاثیر را دارند (شکل
.)7
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شکل ( :)7همبستگی بین غلظت فلزات مس ،آهن ،سرب
و کادمیوم و مقدار پسماند مغناطیسی اشباع شده

بحث
براساس نتایج جدول ( )1غلظت فلزات مورد مطالعه در آزادی و
گیشا بیشتر از چیتگر بود .در محیطهای شهری سرب بیشتر ناشی
از حمل و نقل است ( Addo et al., 2012; Ellis & Revitt,
 .)1982غلظت عناصر آهن ،مس و سرب در نواحی مورد مطالعه
از مقدار زمینه بیشتر بود و مقدار کادمیوم در گیشا از مقدار زمینه
بیشتر بود (جدول  1و شکل .)3ذرات سرب بیشتر ناشی از سوخت
با کیفیت پایین ،اگزوز ،وزنههای باالنس چرخ خودروها ،فرسایش
تایر و قطعات داخلی و خارجی خودروها و نیز مبدلها و
کاتالیستهای نامرغوب منتشر میشود ( Duong & Kyu Li,
.)2010; Maher et al., 2008; Shahar & Majid, 2008

ذرات مس از سایش قطعات و سایش موتور و خوردگی پمپ روغن
و گریس در تماس با حرارت باال و ذرات ناشی از روانکنندههای
صنعتی منتشر میشود ( Shahr & Majid, 2008; Jiries et
 .)al., 2001کادمیوم به مقدار کمی در پوسته زمین یافت میشود
و فعالیتهای انسانی سبب افزایش آن میشود ( Wei & Yang,
 .)2010مصالح ساختمانی نظیر سیمان و سایش مکانیکی
الستیک تایر خودروها از منابع اصلی انتشار کادمیوم هستند ( Ellis
 .)& Revitt, 1982آهن از ذرات فراوان در محیط هستند و ضمن
داشتن منشا طبیعی ،فعالیتهای صنعتی ،روغنها و افزودنیهای
سوختها و خوردگی قطعات و مصالح ساختمانی و ذرات ناشی از
تایر و قطعات اتومبیلها و ذرات منتشر از سیستم ترمز خودروها
حین استفاده متعدد از آن منتشر میشود ( & Adachi
 .)Tainosho, 2004ذرات غنی شده با آهن و اکسیدهای آهن
اجزای مشترک در ذرات  PM10و  PM2.5در مناطق صنعتی و
شهری هستند و در مناطق پرترافیک ابعاد ذرات بزرگتر است
(.)Mejia Echeverry et al., 2018; Chaparro et al,. 2014

نمونههای برگ بهصورت طبیعی در زمرهی نمونهها با ویژگیهای

مغناطیسی ضعیف قرار دارند ( ،)Maher et al., 2008از اینرو
تغییرات غلظت فلزات و نیز کانیهای فرو و فریمغناطیس در
نمونههایی که حامل این فلزات هستند سبب تغییرات در خواص
مغناطیسی میشود .در نواحی مورد مطالعه پذیرفتاریمغناطیسی
جرمی بهترتیب در آزادی و گیشا بیشتر از چیتگر بود (جدول .)2
ذرات تولید شده از ترافیک و تردد خودروها در محیطهای شهری
منجر به افزایش پذیرفتاری مغناطیسی جرمی نمونههای جمعآوری
شده از گردوغبار خیابانی در سطح جادهها میشود ( Bucko et
 .)al., 2011پذیرفتاری مغناطیسی جرمی در هیچ یک از نمونهها
منفی نبود .مقادیر منفی پذیرفتاری مغناطیسی ( )χبهواسطه حضور
مواد دیامغناطیسی از قبیل خود برگ و کوارتز یا کلسیت که بر
مقدار  χتاثیر میگذراند ،ایجاد میشود ( MacIntosh et al.,
 .)2007میانگین پذیرفتاری مغناطیسی درخت چنار در شهر رم
توسط  Moreno et al., 2003بررسی شد و آن را -8m3kg-1
 10/4×10اعالم نمود .میانگین پذیرفتاری مغناطیسی با استفاده از
برگهای درختان توت ،زبان گنجشک و کاج در سطح شهر تهران
 10×10-6m3kg-1بود ) .(Mollashahi et al., 2012در مطالعه
حاضر میانگین پذیرفتاری مغناطیسی جرمی در درخت چنار در
مناطق مورد مطالعه 4/21×10-8m3kg-1بود .پذیرفتاری مغناطیسی
در آزادی بیشتر از گیشا بود (Moreno et al., 2003) .عنوان
کردند که پذیرفتاری مغناطیسی در مناطق پرترافیک و مسیرهایی
که حضور کامیونها و وسایط نقلیه تجاری در آنجا بیشتر است،
افزایش مییابد .در آزادی بهواسطه نزدیکتر بودن به اتوبان
(تهران-کرج) تردد خودروهای سبک و نیمهسنگین بیشتر است و
در گیشا تردد خودروهای سبک بیشتر است.
 SIRMاز مولفههای تعیین غلظت کانیها است ( McIntosh et
 .)al., 2007نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پسماند مغناطیسی
اشباع در آزادی و گیشا در میدان های پایینتری در مقایسه با
چیتگر روی میدهد .پس در آزادی و گیشا کانیهایی با فاز نرم
مانند مگنتیت و مگهمیت غالب هستند و کانیهای فرو و فری
مغناطیس از غلظت بیشتری برخوردار هستند.
نسبت  SIRM/χدر گیشا  %71و آزادی %77کمتر از چیتگر است
(جدول  .)2افزایش مقدار این نسبت نشاندهنده کاهش سایز ذرات
است .بر این اساس سایز ذرات به ترتیب در چیتگر و گیشا
کوچکتر از ذرات در آزادی است (جدول  .)2یک کانی مغناطیس
نرم (مانند مگنتیت درشت دانه چند حوزهای) به آسانی پسماند را
در میدانهای مغناطیسی پایین کسب میکند و یک کانی سخت
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مثل هماتیت پسماند را در میدانهای باال کسب میکند ( Evans

 .)& Heller, 2003; McIntosh et al., 2007در اطراف جادهها
و بزرگراهها میزان و غلظت مواد مغناطیسی بیشتر و اندازه ذرات
بزرگتر از سایر نقاط است ( ;Mejia Echeverry et al., 2018
 .)Moreno et al., 2003آزادی در مجاورت یکی از پرترددترین
خیابانهای اصلی تهران یعنی مسیر انقالب -میدان امام حسین
قرار دارد و از سویی دیگر در مسیر دسترسی به اتوبان تهران-کرج
است.
اگر مقدار هر دو مولفه  χو  SIRMپایین باشد ولی نسبت
 SIRM/χباال باشد ،نشاندهنده وجود مقدار باالیی از هماتیت
است ( )Gubbins & Bervera, 2007پس در چیتگر سهم
حضور هماتیت باالتر است .اگر  χمثبت باشد ولی دارای پسماند
مغناطیسی خیلی کم و یا اصال نباشد سهم حضور کانیهای
پارامغناطیسی موجود در نمونه در قیاس با کانیهای فرومغناطیس
افزایش یافته است ( .)Dearing et al., 1996نسبت SIRM/χ
در گیشا بیشتر از آزادی است (جدول  .)2گیشا در مجاورت
مناطقمسکونی و اداری متراکم قرار دارد و در محل تقاطع یکی از
پرترددترین مسیرهای دسترسی شمال-جنوب و شرق-غرب
تهران قرار دارد .بیشتر بودن نسبت  SIRM/χمیتواند هم متاثر
از غلظت کانیها (شامل کانیهای فرومغناطیس نرم مانند مگنتیت
منتشر شده از تردد اتومبیلها و کانیهای سخت مانند هماتیت
منتشر از فرسایش مصالح ساختمانی قرار دارد) و همچنین تغییرات
نسبت  SIRM/χدر گیشا ناشی از تغییرات غلظت کانیها با
حوزههای مغناطیسی کوچکتر است(Moreno et al., 2003) .
بیان میدارد که در مکانهای با ترافیک باال و شدت آلودگی بیشتر،
اندازه ذرات درشتتر شده (یعنی از حضور کانیهای ریزدانه
تکحوزهای پایدار با نیروی بازدارنده کم ،کاسته میشود) و
بالعکس در مکانهای با آلودگی کمتر اندازه ذرات کوچکتر است.
بنابراین تفاوت در بین آزادی و گیشا تفاوت سهم حضور کانیهای
با نیروی بازدارندگی متفاوت است (جدول .)2
از نسبت  Sو تعیین میزان نیروی بازدارندگی در کانی میتوان
نسبت به حضور کانیهای تک حوزهای و چند حوزهای قضاوت
نمود .اگر نسبت به سمت  1مثبت میل کند کانی از نوع نرم (نیروی
بازدارندگی کم) و اگر به سمت صفر میل کند حضور کانیهای
سخت (نیروی بازدارندگی باالتر)در نمونه افزایش یافته است
( .)Kim et al., 2007; Moreno et al., 2003براساس نتایج
نیروی بازدارندگی کانیها در گیشا کمتر از آزادی و در هر دو ناحیه
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گیشا و آزادی سهم کانیهای با نیروی بازدارندگی کم ،باال است
(جدول  .)2در چیتگر کانیهای سخت فراوانتر است (جدول .)2
نمودارهای کسب  IRMنشان داد که مغناطیسشدگی نمونهها
بهترتیب درگیشا ،آزادی بیشتر از چیتگر بود و پسماند مغناطیسی
اشباع در آزادی و گیشا در میدانهای زیر  300میلی تسال به اشباع
رسید ،پس غلظت کانیهای نرم مغناطیسی در آزادی و چیتگر
بیشتر است .بررسی همبستگی فلزات و دو مولفه پذیرفتاری
مغناطیسی و پسماند مغناطیسی اشباع نشان داد که پذیرفتاری
مغناطیسی بسیار تحت تاثیر غلظت فلزات است و بهخوبی در
تفکیک مکانی و فضایی تغییرات غلظت فلزات منتج از فعالیتهای
انسانی کارایی دارد و میتواند اثر کانیهای وابسته به آهن را در
محیطهای شهری و صنعتی بهخوبی شفافسازی و بارزسازی کند
(.)Mejia-Echeverry et al., 2018; Bucko et al., 2011

پذیرفتاری مغناطیسی در مقایسه با پسماند مغناطیسی بیشتر تحت
تاثیر غلظت کل فلزات است (شکل  )5و با نتایج مطالعههای
) (Maher et al., 2010; Moreno et al., 2003تطابق دارد.
عالوه بر غلظت فلزات سهم کانیها مختلف در تولید سیگنالهای
مغناطیسی نیز مهم است .بدینمنظور کاربرد پسماند مغناطیسی
اشباع شده مفید است (Mollashahi et al., 2012) .بیانداشتند
که به دلیل حساسیت باالتر پارامتر پسماند مغناطیسی اشباع شده
به میزان مواد مغناطیسی موجود در نمونهها این پارامتر با دقت
باالتری نسبت به پذیرفتاری مغناطیسی به بررسی وضعیت آلودگی
در مناطق  22گانه شهر میپردازد.
نتیجهگیری
در مطالعه حاضر کارآمدی روش زیست مغناطیسسنجی بهعنوان
یک روش کمهزینه ،غیرمخرب ،دقیق و سریع برای تعیین و
توصیف ویژگیهای ذرات آالینده هوا در مناطق و توزیع مکانی
این ذرات مورد توجه قرار گرفت .عالوه بر این در راستای توسعه
مرزهای دانش مرتبط با کاربرد مغناطیسسنجی محیطی در پایش
آلودگیهای محیطزیست ،به مقوله ارتباط مولفههای مغناطیسی و
غلظت فلزات پرداخته شد .بنابر گفته محققین بسیاری ،دانش فعلی
پیرامون شناخت این ارتباطات هنوز نیازمند پژوهشهای بسیاری
است ( Mejia Echeverry et al., 2018; Kardel et al.,
;2011; Hansard et al., 2011; Mitche et al., 2010
 .)Maher et al., 2010نتایج مغناطیسسنجی نشان میدهد که
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برگ با ترافیک باالتر خودروها در سایتهای آزادی و گیشا در
ارتباط است .ذرات بزرگ در فاصله کوتاهتر از منبع انتشار و ذرات
کوچکتر در فاصله طوالنیتر از منبع منتشر میشوند .بررسی رفتار
ذرات در چیتگر نشان میدهد که با توجه به نزدیکی این ناحیه به
اراضی غرب تهران ترکیبی از ذرات فرومغناطیس سخت مانند
هماتیت و همچنین احتماال کانیهای فرومغناطیس نظیر مگهمیت
با غلظت کم در این ناحیه حضور دارد که از صنایع پیرامونی و
بزرگراه تهران -کرج منتج میشوند و چون انتشار ذرات وابسته به
جهت و سرعت باد است ( )Zhu et al., 2002پس در چیتگر
اندازه ذرات کوچکتر است (Sagnoti et al., 2006) .با سنجش
مغناطیسی نشان داد که ذرات با قطر آئرودینامیکی10میکرومتر که
ترکیبی از ذرات چندحوزهای و تکحوزهای هستند؛ در ذرات
خروجی از منابع احتراقی اگزوز وجود دارند .ذرات چندحوزهای
عموما نشاندهنده ذرات سایش قطعات خودروها هستند.
اکسیدهای آهن و مگنتیت با نیروی بازدارندگی کم در هر دو ناحیه
آزادی و گیشا دیده میشوند .حضور آهن سبب تغییرات مولفه
پذیرفتاری مغناطیسی در نواحی پرترافیک آزادی و گیشا میشود.
در سایت آزادی اندازه ذرات بزرگتر است و رفتار کانیها
نشاندهنده ترکیبی از حضور کانیهای نرم و سخت است که سبب
افزایش نیروی بازدارندگی پسماند در این ناحیه میشود .از اینرو
میتوان بیانداشت که حضور کانیهای چند حوزهای و تک
حوزهای در کنار یکدیگر میتواند منتج از تاثیر فرسایش قطعات
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خودروها باشد .در گیشا سایز ذرات کوچکتر است و نیروی
بازدارندگی پسماند کمتر است و پسماند مغناطیسی اشباع بیشتر
تحت تاثیر کانیهایی قرار دارد که حامل سرب و کادمیوم هستند.
بنابراین میتوان اذعان نمود در گیشا سهم کانیهای تکحوزهای
پایدار افزایش یافته است .ذرات تکحوزهای پایدار در مناطق
شهری بیشتر ذرات منتج از منابع احتراقی اگزوزها هستند
( .)Sagnotti et al., 2006برای بررسی تاثیر اندازه ذرات بر
تغییرات مولفههای مغناطیسی پیشنهاد میشود مطالعههای
مغناطیسسنجی با مطالعههای آنالیز عنصری با تصاویر
میکروسکوپ الکترونی تکمیل شوند .نتایج مطالعه حاضر نشان داد
که دو مولفه پذیرفتاری مغناطیسی برگ و اشباع مغناطیسی برگ
دو پارامتر کارآمد و مناسب برای پایش سیگنالهای مغناطیسی
هستند و در کنار یکدیگر میتوانند غلظت و ابعاد ذرات را در نواحی
بارزسازی و تعیین نمایند .بهعبارتی کاربرد این دو مولفه نتایج
کارآمدی برای تفکیک و پایش ذرات در نواحی دارند و کمهزینه
هستند و تخریب محیطزیست کمتر است.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همکاری معاونت پژوهشی سازمان زمینشناسی و
اکتشافات معدنی کشور و آزمایشگاه دیرینه مغناطیسسنجی این
سازمان وزین کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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