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ارزیابی و تحلیل میزان فلزات سنگین  Cd, Hg, Ni, Pbهواي محیط استانهاي در
معرض ریزگرد و غبار در ایران (مطالعه موردي 5 :استان)
اعظم طباطبايي* ،1فرشته دست گشاده ،2كريم پوراسد مهرباني ،3شهرام سپهر

نيا4

 1كارشناس ارشد بيولوژي دريا و مسئول بخش سنجش فلزات ،سازمان حفاظت محيطزيست
 2كارشناس ارشد شيمي تجزيه و كارشناس بخش سنجش فلزات ،سازمان حفاظت محيطزيست
 3كارشناس ارشد مديريت محيط زيست و معاون دفتر پايش فراگير ،سازمان حفاظت محيطزيست
 4كارشناس ارشد مهندسي منابع طبيعي -علوم محيط زيست و كارشناس مسئول بخش سنجش گازهاي خروجي ،سازمان حفاظت محيطزيست

(تاريخ دريافت1391/8/24 :؛ تاريخ تصويب)1393/4/30 :
چكيده
آلودگي هوا به لحاظ ماهيت سيال بودن هوا ،از اهميت ويژهاي برخوردار است .مهمترين مشكالت محيطزيستي در مناطق شهري و صننعتي
كه سالمت انسانها را تهديد ميكند ناشي از همين امر ميباشد كه از جملنه اينن آالينندههنا ،وجنود ذرات معلنق در هنوا و ايجناد پدينده
ريزگردهاست .پديده ريزگردها نه تنها به مرزهاي تقسيمات جغرافيايي درون كشوري محدود نميشود ،بلكه هم اكننون ماهينت فرامنرزي و
حتي منطقهاي به خود گرفته است .شناخت كمي و كيفي ريزگردها نقش مهمي در زمينه تعيين منشاي ،برنامهريزي جهت مهار و مقابلنه بنا
آنها ايفا ميكند .در اين راستا ،با توجه به احتمال حضنور فلنزات بنه همنراه ذرات گنرد و غبنار ،آنناليز فيلترهناي تفلنوني و فنايبرگالس در
ايستگاههاي پايش آلودگي هوا در  5استان مختلف ايران در زمانهايي كه بيشترين آلودگي وجود داشت ،جهت اندازهگينري فلنزات انتخنا
شد .هدف از تحقيق حاضر ،پايش آلودگي فلزات هوابرد ،به منظور تعيين ميزان فلزات  Cd, Pb, Niو  Hgدر فيلترهاي هوا (تفلوني و فنايبر
گالس) ميباشد .نمونه فيلترهاي نصب شده در ايستگاههاي پايش آلودگي هواي استانهاي همدان ،سيستان و بلوچستان ،هرمزگان ،كرمان
و زنجان در زمانهايي كه بيشترين آلودگي وجود داشت ،جمنعآوري و مينزان فلنزات پن از هضنم اسنيدي توسنط دسنتگاه جنب اتمني
اندازهگيري شد .نتايج بهدست آمده در اين تحقيق نشان داد كه ميزان سر و جيوه اندازهگيري شده در هر دو نوع از فيلترهاي هوا (تفلوني و
فايبر گالس) در كليه استانهاي هدف ،براساس استانداردهاي معتبر جهاني  EU Target WHO, California,و  ،Federalزير حند مجناز
آلودگي ميباشد .در خصوص ميزان فلزات نيكل و كادميوم اندازهگيري شده در فيلترهاي فوق در بعضي از ايستگاهها براساس استانداردهاي
معتبر جهاني  ،EU Target WHOغلظت آنها زير حد مجاز آلودگي و در بعضي ديگر ،در محدوده استانداردهاي معتبر جهاني مشاهده شد.

كليد واژهها :ذرات معلق ،پديده ريزگردها ،فيلترهاي هوا (تفلوني و فايبرگالس) ،كادميوم ،سر  ،نيكل ،جيوه
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سرآغاز
سرزمينهاي خشك و نيمخشك و عرصههاي بياباني ،پيوسته با
پديده فرسايش بادي روبرو هستند .گاهي عوارض اين پديده
سطح وسيعي از اين مناطق را تحت تأثير قرار ميدهد و دامنه
آثار آن ،از جمله جابهجايي ريزگردها ،حتي به نقاط مرطو و
عرضهاي شمالي كرهزمين هم كشيده ميشود .كشور ايران به
دليل موقعيت جغرافيايي و قرار داشتن روي كمربند خشك كره
زمين ،پيوسته از آثار فرسايش بادي چه با منشايي داخلي يا
خارجي ،متأثر بوده است .اين رويداد اغلب خسارتها و
صدمههايي را به منابع زيستي ،اقتصادي -اجتماعي و حتي
فرهنگي وارد كرده است .هر چند رويداد فرسايش بادي در كشور
سابقه ديرينهاي دارد ،اما در سالهاي اخير ،بنا به عواملي از
مسايل طبيعي مانند :خشكساليها و تغيير شرايط اقليمي يا اثر
عامل انساني مانند :مديريت نادرست منابع آ  ،خاك ،پوشش
گياهي و بهرهبرداري ناپايدار از منابع اراضي ،عوارض پديده
فرسايش خاك تشديد شده است .نتايج بررسيهاي انجام شده
حاكي از آن است كه بيشترين منشاي به وجود آورنده
ريزگردهاي سالهاي اخير در جنو غر و غر كشور ،به
طوركلي مبداي خارجي داشته و منشا آن قسمتهايي از
سرزمينهاي كشور عراق ،سوريه و عربستان است .اگرچه كشور
ما با پديده ريزگردها يا طوفانهاي گرد و غبار كه اغلب منشاي
داخلي دارد هم روبروست ،ولي اين پديده بيشتر محلي بوده و از
نظر زماني هم به نسبت كوتاه مدت است (آرشيو و فارسي
واضح .)1390 ،بنابراين ،با توجه به اهميت پديده ريزگردها و
تأثير آنها بر اتمسفر ،تغيير درجه حرارت ،اقليم ،ميزان بارندگي،
ايجاد خشكسالي و همچنين قابليت آنها در انتقال فلزات ،سموم،
مواد راديواكتيو ،ارگانيسمها مانند :باكتريها و ويروسها و در
نتيجه ورود آنها به سيستم تنفسي و آثار سوء روي سالمتي
انسانها و ساير موجودات ،اهميت موضوع بيشتر آشكار ميشوند.
منابع ريزگردي در اقليمهايي است كه بارش و پوشش گياهي
ناچيز است .در خاورميانه ،عربستان يكي از  5منطقه اصلي
برداشت ريزگرد جهاني شناخته شده است .بر پايه تجزيه و
تحليل دادههاي هواشناسي ،جنو عراق و كويت بيشترين
رخدادهاي ريزگردي را در خاورميانه داشتهاند .بيشترين ريزگرد در
شبه جزيره عربستان توليد ميشود .منبع ريزگرد كه در مرز يمن
و عربستان واقع شده ،پ از منطقه صحراي آفريقاي مركزي و
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غربي ،سومين منطقه برداشت ريزگرد جهان است .طوفان
ريزگردي در قسمت شمالي شبه قاره هند و مناطق اطراف آن
هم رايج هستند .بيشترين فراواني طوفانهاي ريزگرد در مرزهاي
بين ايران -افغانستان و پاكستان رخ ميدهد و مناطق ديگر با
فراواني زياد شامل ساحل درياي عمان در ايران (مكران)،
دشتهاي سند پاكستان به سوي شمالغربي هند و حوضه
ايندوگانگتيك است (رايگاني بهزاد.)1391 ،
ريزگردها يكي از اجزاي مهم تشكيلدهنده آاليندههاي هوا
ميباشند كه يا تحت عنوان ذرات اوليه به طور مستقيم از طريق
فرسايش بادي با منشاي داخلي يا خارجي شامل فعاليتهاي
انسانساخت و طبيعي مانند :وسايل نقليه ،فعاليتهاي صنعتي،
خانگي ،فرسايش جادههاي غيرآسفالتي و حريق وارد محيط
ميشوند و يا پ از ورود به محيط بر اثر واكنش با تركيبات
متعدد مانند :گازهاي ( SO2دياكسيد سولفور) و NOx
(اكسيدهاي نيتروژن) كه بيشتر توسط احتراق سوختهاي
فسيلي ،صنايع و ترافيك به محيط منتشر ميشوند ،بهصورت
ذرات ثانويه (آئروسل) شكل ميگيرند .در نواحي با فرسايش
خاك زياد ،گرد و غبار بهعنوان يك آلودهكننده عمده ،كيفيت هوا
را كاهش ميدهد و سالمتي انسانها را به خطر مياندازد.
گردوغبار منجر به افزايش بيماريهاي مننژيت ،تب دره ،آسم،
عفونتهاي چشمي ،بيماريهاي ويروسي و صدمه به DNA
سلولهاي پوست و ريه ميشود .بهعالوه ،اين پديده بر ميزان
كوچ و زادآوري پرندگان ،شرايط زيستگاهي حياتوحش و كاهش
ميزان رويشهاي علفي و تنوع گياهي اثرگبار است .همچنين
گردوغبار باعث كاهش كيفيت آ و سالمت هوا شده ،بر روند
رشد گياهان تأثير منفي داشته و شرايط رويشگاهي را با
تنگناهاي متعددي روبرو ميسازد (آرشيو و فارسي واضح،
 .)1390ريزگردها معموالً مخلوطي از ذرات جامد يا محلول و يا
هر دوي آنها ميباشند كه بهصورت معلق در هوا وجود دارند و
قادرند تا مدتها بهصورت معلق باقيمانده و حتي به فواصل چند
كيلومتر دورتر از منبع اصلي خود حركت كنند و به همراه
يكسري از ذرات معدني تخليه شده به اتمسفر منجر به افزايش
غلظت بعضي مواد آالينده ديگر از جمله فلزاتسنگين شوند و
آثار زيانآوري روي انسان و ساير موجودات بگبارند (شيخي و
همكارانAdriaenssens, 2007; Jasminka et al., 1389 ،
.(2009; Popescu, 2011; Crintoaie & Mariana, 2011
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قرارگيري در معرض فلزات سنگين ،باعث ايجاد محدوده وسيعي
از اختاللها در انسان و خطرهاي اكولوژيكي ميشود .بنابراين،
اين مساله حياتي به نظر ميرسد كه انتشارات وارده به
محيطزيست به شدت محدود و كنترل شوند .چون فلزاتسنگين
به روشهاي متنوعي وارد محيط ميشوند .امروزه انتشارات
هوابرد از نگرانيهاي ويژه بهشمار ميآيند .آاليندهها وقتي وارد
اتمسفر ميشوند ،قادر به انتقال به اكوسيستمهاي وسيع در
فواصل دورتر از منبع اصلي ميباشند ) ;Adriaenssens, 2007
.(Popescu, 2011

مواد خطرناك موجود در هواي محيط كه توسط شبكههاي
گوناگون پايش هوا و از بررسيهاي انجام گرفته شناسايي شده و
از تركيبهاي اصلي نگرانكننده بهشمار ميآيند ،شامل:
دياكسيدسولفور ،اكسيدنيتروژن ،ازن ،ذرات ريز )PM10, PM
 ،(2.5دوده( VOC ،تركيبات آلي فرار) ،هيدروكربنهاي
پليآروماتيك ،فلزاتسنگين (در مواد معلق و مواد تهنشست)،
باران اسيدي ،فلوئوريدهيدروژن ،دياكسين PCB 126 ،و سموم
در آ باران ،ميباشند ).(Adriaenssens, 2007
فلزاتسنگين ،فلزات پايدار يا متالوئيدهاي پايداري هستند كه
چگالي آنها بيش از  4/5 g/cm3است (اسماعيلي ساري،
 ;1381سپهرنيا و فراهاني .)1391 ،فلزاتسنگين اجزاي
طبيعي سازنده پوستۀ زمين و پايدار هستند و نميتوانند تخريب يا
تجزيه شوند .بنابراين ،به تجمع در خاك و رسو ها تمايل داشته
و طول عمر بااليي دارند بنابراين ،در زنجيره غبايي باقيمانده و
در نهايت باعث اختاللهاي عصبي و حركتي در موجودات زنده
ميشوند (اسماعيلي ساري(Crintoaie & Mariana, 1381،
; .2011با اينحال ،فعاليتهاي انسان ،به شدت چرخههاي
بيوشيميايي ،زمينشناسي و تعادل بعضي از فلزاتسنگين را
دگرگون كرده است .منابع اصلي انسانساز فلزاتسنگين شامل
منابع نقطهاي صنعتي مانند :معادن ،ريختهگري ،كارخانجات ذو
فلزات و منابع انتشار مانند فرآوردههاي جانبي احتراق ،ترافيك و
غيره ميباشند .فلزاتسنگين به نسبت فرار بوده و آنهايي كه به
ذرات هوابرد ميچسبند ،ميتوانند بهطور گسترده در مقياسهاي
بسيار وسيع پراكنده شوند (سپهرنيا و فراهاني1391 ،؛
 .Mukesh, (2000از منابع اصلي ديگر فلزاتسنگين موجود در
اتمسفر ،صنايع غيرفلزي ،تركيبات سوخت فسيلي ،پسا و
ترافيك ميباشند كه در هواي قابل تنف  ،ذراتمعلق و
ذراترسوبي پديدار ميشوند ).(Adriaenssens, 2007
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براي كنترل آلودگي فلزات سنگين و محدود نمودن آثار مضر
ناشي از آنها ،دولت و عوامل قانونگبار بايد بهطور جدي به
اجراي قوانين سختگيرانه و دقيق بپردازند .دستيابي به اين
قوانين ،مستلزم بهكارگيري تكنيكهاي پايش صحيح بهطور
گسترده ميباشد ).(Adriaenssens, 2007
هدف از اين تحقيق ،بررسي و تعيين ميزان فلزات  Cd، Ni ،Pbو
 Hgدر فيلترهننناي تفلنننوني و فنننايبرگالس نصنننب شنننده در
ايستگاههاي پايش آلودگي هوا كه در معرض رينزگنرد و غبارهنا
قرار داشتهاند ،ميباشد.
مواد و روشها
نمونهبرداري فيلترها و انتقال آنها به آزمايشگاه
روش كار :در اين مرحله فيلترهاي تفلوني و فايبرگالس نصب
شده در آنااليزرهاي ايستگاههاي پايش كيفي هوا جهت آناليز به
آزمايشگاه جب اتمي منتقل شدند .در اين ايستگاههاي پايش
كيفي هوا ،نمونه هوا از ميان پرا هاي نمونهبرداري به
آنااليزرهاي سنجش گازها و ذرات هدايت ميشود .آنااليزر
سنجش ذرات داراي پرا مجزا از پرا نمونهبرداري
آنااليزرهاي سنجش گازها ميباشد ) ;Anonymous, 2005
.(Avie & William, 1999

در اين بررسي ،استانهاي هدف شامل :سيستان و
بلوچستان،كرمان ،هرمزگان ،زنجان و همدان بودند كه
ايستگاههاي پايش كيفي هواي نصب شده در اين استانها شامل
 3مدل  Ecotec ،Horibaو  Environment S.Aميباشند.
دبي نمونهبرداري آنااليزرها به تفكيك مدل ايستگاه ،براساس
جدول ( )1ميباشد.
فيلترهاي به كار رفته در آنااليزرهاي گازي ،از جن تفلون و
فيلترهاي به كار رفته در آنااليزرهاي سنجش ذرات ،از جن
فايبرگالس است .روش آناليز آنااليزرها ،بر اساس جدول ()2
ميباشد.
 هضم فيلترهاي هوابهمنظور هضم فيلترهاي هوا جهت اندازهگيري فلزات ،هر كدام
از فيلترهاي تفلوني ،فايبرگالس و همچنين نمونه فيلترهاي خام
(از هر كدام از فيلترهاي فوق) بهعنوان شاهد به طور جداگانه بر
اساس راهكار مربوطه هضم شدند.
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به تفكيک مدل ايستگاه

مايكروويو جهت هضم نمونه فيلترهاي هوا

رديف

جدول ( :)1دبي نمونهبرداري آنااليزرها

جدول ( :)3برنامه دمايي و زماني مشخص دستگاه

مدل ايستگاه

آنااليزر

دبي نمونهبرداري

CO
SO2

1

Horiba

2

Ecotec

3

Environment
S.A

NOX
O3

ذرات
CO
SO2
NOX
O3

ذرات
CO
SO2
NOX
O3
Vocs
Hcs

ذرات

1/5 l/min
0/8 l/min
0/8 l/min
0/8 l/min
1 m3/hr
1/5 l/min
0/57 l/min
0/57 l/min
0/5 l/min
1 m3/hr
1/3l /min
0/45 l/min
0/66 l/min
1 l/min
0/07 l/min
1/33 l/min
1 m3/hr

جدول ( :)2روش آناليز آنااليزرهاي سنجش ذرات
نوع پارامتر

روش آناليز

CO
SO2

)Non-Dispersive Infra-Red (NDIR
 UVفلورسان

O3

جب ازن
كمي لومينان
كروماتوگرافي گازي
يونيزاسيون شعلهاي
كاهش جب اشعه بتا

NOx
VOCs
HCs

ذرات

روش هضم نمونه فيلترهاي تفلوني :هضم نمونهها توسط
دستگاه مايكروويو ) (Berghof MWS-2انجام گرفت .ابتدا،
يك نمونه فيلتر تفلوني در ظروف مخصوص مايكروويو قرار داده
و  5 mlاسيد نيتريك  65درصد و  2 mlاسيد فلوئوريدريك
غليظ به آن اضافه شد و سپ به مدت  1ساعت در دماي اتاق
باقي ماند .پ از اين مدت ظروف طبق برنامه دمايي و زماني
مشخص در مايكروويو براساس جدول ( )3قرار داده شدند.
پ از اين منرحله و پ از خنك شندن ظنروف ،نمنونههنا بنه

برنامه
1
2
3

انرژي %
100
100
100

زمان (دقيقه/ثانيه)
10/00
10/00
22/00

دما C
50
100
200

ظروف حجمي مخصوص حاوي  0/8 grاسيد بوريك منتقل و
در نهايت با آ ديونيزه به حجم  50 mlرسانده شدند .در اين
مرحله ،نمونه آماده تزريق به دستگاه شد )Avie & William,
;1999; Anonymous, 2003; Anonymous, 2004
Anonymous, 2005; Richard et at., 2010; Danadurai
.(et al., 2011

 :هضنم اينن

روش هضم نمونه فيلترهااي فاايبرگس
نمونه ها نيز توسنط دسنتگاه منايكروويو )(Berghof-MWS-2
براساس راهكار هضم نمونه فيلترهاي تفلوني انجام گرفت ،ولي با
اين تفاوت كه حداقل  10سانتيمتر از نمونه فيلتر فايبرگالس در
ظروف مخصوص مايكروويو قنرار داده شند و سناير مراحنل بنر
اسنناس راهكننار پننيش رفننت ) ;Avie & William, 1999
Anonymous, 2003; Anonymous, 2004; Anonymous,
.(2005; Richard et at., 2010; Danadurai et al., 2011

 اندازهگيري فلزات در نمونه فيلترهاي هضم شدهاندازهگيري فلزات  Cd, Ni, Pbدر فيلترهاي تفلوني ،فايبرگالس
و نمونههاي شاهد پ از مرحله هضم توسط دستگاه جب اتمي
Varian 240در طول موج هاي مخصوص به هنر فلنز و المن
مربوطه (كادميوم در  228/8نانومتر ،نيكنل در  232ننانومتر و
سر در  217نانومتر) و اندازهگينري فلنز  ،Hgتوسنط دسنتگاه
مركوري آنااليزر  Milestone DMA 80انجام شند (اسنماعيلي
سنناري ;1381 ،بهرام ني و همكننارانWilliam & 1383 ،
Winberry, 1999; Anonymous, 2003; Anonymous,
;2004; Anonymous, 2005; Richard et at., 2010
;.(Danadurai et al., 2011

 محاسبات نهايينمونه فيلترهاي تفلوني :پ از اخب دادههاي ميزان غلظت
فلزات در محلول حاصل از هضم توسط دستگاه جب اتمي،
غلظت فلز در نمونههاي فيلتر تفلوني به صورت زير محاسبه شد
كه نتايج در جدول ( )4قابل مشاهده ميباشد.
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Gs  V
tD

()1

C

 =Cغلظت فلز در نمونه هوا ( =Gs ،)µg/m3غلظت فلز در
محلول فلزي حاصل از هضم ( =V ،)µg/lحجم رقت (ml
 =t ،)50مدت زماني كه فيلتر در معرض هوا قرار داشته است
) = D ،(minدبي ;(lit/min) Anonymous, 2003
.Anonymous, ) (2004; Anonymous, 2005
.

نمونه فيلترهاي فايبرگس  :پ از اخب دادههاي ميزان
غلظت فلزات در محلول حاصل از هضم توسط دستگاه جب
اتمي ،غلظت فلز در نمونههاي فيلتر فايبرگالس به صورت زير
محاسبه شد كه نتايج هر يك از آنها در جدول ( )4قابل
مشاهده ميباشد.
Gs  V
t D P

()2

C

 =Cغلظت فلز در نمونه هوا ( =Gs ،)µg/m3غلظت فلز در
محلول فلزي حاصل از هضم ( =V ،)µg/lحجم رقت (،)50 ml
 =tمدت زماني كه هر نقطه در معرض هوا قرار داشته است

) = D ،(minدبي هر نقطه ) = P ،(lit/minتعداد نقاط
نمونهبرداري روي فيلتر فايبرگالس ) ;Anonymous, 2003
.(Anonymous, 2004; Anonymous, 2005

يافتهها
پ از انجام مراحل نمونهبرداري ،آمادهسازي و آناليز نمونهها،
نتايج حاصله براساس جدول ( )4بهدست آمد .جدول ( ،)4نتايج
حاصل از اندازهگيري غلظت فلزات  Ni ،Pb ،Hgو  Cdرا در
فيلترهاي فايبرگالس و تفلوني نصب شده در ايستگاههاي 5
استان مورد هدف در زمانهايي كه بيشترين آلودگي وجود داشت
را نشان ميدهد .جدول ( ،)5غلظت ميانگين استاندارهاي ساالنه
فلزات را براساس استانداردهاي معتبر جهاني ،EU Target
 California ،WHOو  Federalرا نشان ميدهد
) ;Anonymous, 2000; Anonymous, 2003
Anonymous,
;2011
Anonymous,
;2009
Anonymous, 2011; Anonymous, 2002; Milieu,
.(2004; Leeuw & Ruyssenaars., 2011

رديف

جدول ( :)4نتاياج آناليز پارامترهاي فلزي در فيلترهاي فايبرگس
نام استان

1

سيستان و
بلوچستان

2

هرمزگان

3

همدان

4

زنجان

محاال نمونه برداري
ايستگاههاي هوا
(فيلتر فايبرگالس -شماره )1
ايستگاههاي هوا
)فيلتر تفلوني گاز  -COشماره )1
ايستگاههاي هوا
)فيلتر تفلوني گاز  -COشماره )2
ايستگاههاي هوا
)فيلتر تفلوني گاز  -NOشماره )3
ايستگاههاي هوا
(فيلتر فايبرگالس -شماره )2
ايستگاههاي هوا
)فيلتر تفلوني -گازهاي  -CO- NOxشماره )4

و تفلوني ،در ايستگاههاي  5استان مورد هدف
فاكتور هاي مااورد سنجش )(µg m-3

Cd

Hg

Ni

Pb

0/0002

0/0009

0/017

0/04

0/001

0/0004

0/015

0/01

0/002

0/0008

0/018

0/02

0/004

0/001

0/02

0/04

0/003

0/001

0/019

0/03

0/005

0/009

0/017

0/2

ايستگاههاي هوا
)فيلتر تفلوني -گازهاي  -SO2- O3شماره )5

0/003

0/001

0/02

0/03

ايستگاههاي هوا
(فيلتر فايبرگالس -شماره )3

0/004

0/001

0/018

0/05
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رديف

ادامه جدول ( :)4نتاياج آناليز پارامترهاي فلزي در فيلترهاي فايبرگس

5

و تفلوني ،در ايستگاههاي  5استان مورد هدف
-3

نام استان

كرمان

محاال نمونه برداري
ايستگاههاي هوا
(فيلتر فايبرگالس -شماره )4
ايستگاههاي هوا
(فيلتر فايبرگالس -شماره )5
ايستگاههاي هوا
(فيلتر تفلوني -شماره )6
ايستگاههاي هوا
(فيلتر فايبرگالس -شماره )6
ايستگاههاي هوا
)فيلتر تفلوني -شماره )7
ايستگاههاي هوا
)فيلترت فلوني -شماره )8
ايستگاههاي هوا
)فيلتر تفلوني -شماره )9
ايستگاههاي هوا
)فيلتر تفلوني-شماره)10

فاكتور هاي مااورد سنجش ) (µg m
Cd

Hg

Ni

Pb

0/004

0/001

0/019

0/169

0/004

0/001

0/017

0/06

0/005

0/001

0/017

0/15

0/005

0/007

0/02

0/38

0/005

0/001

0/02

0/13

0/003

0/001

0/02

0/14

0/005

0/001

0/02

0/12

0/005

0/001

0/02

0/067

شكلهاي ( ،)4-1مقايسه غلظتهاي فلزات اندازهگيري شده در
فيلترهاي فايبرگالس و تفلوني نصب شده در ايستگاههاي 5
استان مورد هدف را با استانداردهاي معتبر جهاني براساس جدول
( )5نشان ميدهد.

شكل ( :)2مقايسه ميانگين غلظت جيوه در فيلترهاي
فايبرگس

و تفلوني نصب شده در ايستگاههاي 1-10

در استانهاي هدف با استانداردهاي معتبر جهاني

شكل ( :)1مقايسه ميانگين غلظت سرب در فيلترهاي
فايبرگس

و تفلوني نصب شده در ايستگاههاي 1-10

در استانهاي هدف با استانداردهاي معتبر جهاني

نتايج بهدست آمده در اين تحقيق نشان داد كه ميزان سر و
جيوه اندازهگيري شده در هر دو نوع از فيلترهاي هوا (تفلوني و
فايبر گالس) در كليه استانهاي هدف براساس استانداردهاي
 1/5 μg/m3( California Air Resources Boardميانگين
زمان  30روزه براي سر ) و استانداردهاي  WHOو EU
 0/5 μg/m3( Target valueميانگين ساالنه براي سر و
 1 μg/m3براي جيوه) زير حد مجاز آلودگي ميباشد.

ارزیابی و تحلیل میزان فلزات سنگین  Cd, Hg, Ni, Pbهوای محیط استانهای در معرض ریز گرد و غبار در ایران ...

شكل ( :)3مقايسه ميانگين غلظت كادميوم در فيلترهاي
فايبرگس

و تفلوني نصب شده در ايستگاههاي  1-10در
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شكل ( :)4مقايسه ميانگين غلظت نيكل در فيلترهاي
فايبرگس

و تفلوني نصب شده در ايستگاههاي  1-10در

استانهاي هدف با استانداردهاي معتبر جهاني

استانهاي هدف با استانداردهاي معتبر جهاني
جدول ( :)5غلظت ميانگين استاندارهاي ساالنه فلزات مطابق استانداردهاي معتبر جهاني
فلزات

استاندارد

استاندارد

استانداردهاي

EU Target value
)(µg m-3

WHO
)(µg m-3

California & Federal
)(µg m-3

كادميوم
سر
نيكل
جيوه

0/005
0/5
0/020
1

0/005
0/5
0/025
1

1/5
-

نتايج بهدست آمده در مورد ميزان فلزات كادميوم و نيكل
اندازهگيري شده در هر دو نوع از فيلترهاي هوا (تفلوني و فايبر
گالس) در استانهاي مورد هدف نيز مورد بررسي قرار گرفت.
ميزان فلز كادميوم اندازهگيري شده در فيلترهاي فايبرگالس در
استانهاي سيستان و بلوچستان (ايستگاه  ،)1همدان (ايستگاه
 ،)2زنجان (ايستگاههاي  4 ،3و  )5براساس استانداردهاي
موجود  WHOو 0/005μg/m3( EU Target valueميانگين
ساالنه براي كادميوم) ،زير حد مجاز آلودگي ميباشد .استان
كرمان (ايستگاه  ،)6ميزان اين فلز براساس استانداردهاي موجود
 WHOو 0/005μg/m3( EU Target valueميانگين ساالنه
براي كادميوم) ،در حد مجاز آلودگي بهدست آمد .ميزان فلز نيكل
در اين فيلترها در استانهاي سيستان و بلوچستان (ايستگاه ،)1
همدان (ايستگاه  ،)2زنجان (ايستگاههاي  4 ،3و  )5براساس
استاندارد  0/020 μg/m3( EU Target valueميانگين
ساالنه) و براساس استاندارد  0/025 μg/m3( WHOميانگين

ساالنه) ،زير حد مجاز آلودگي و در استان كرمان (ايستگاه )6
ميزان اين فلز براساس استاندارد ( EU Target value
 0/020μg/m3ميانگين ساالنه) ،در حد مجاز آلودگي و براساس
استاندارد  0/025 μg/m3( WHOميانگين ساالنه) ،زير حد
مجاز آلودگي ميباشد.
ميزان فلز كادميوم اندازهگيري شده در فيلترهاي تفلوني در
استانهاي همدان (ايستگاه  ،)4زنجان (ايستگاه  )6و كرمان (در
ايستگاههاي  9 ،7و  )10غلظت اين فلز به يك ميزان و
براساس استانداردهاي موجود  WHOوEU Target value
( 0/005 μg/m3ميانگين ساالنه براي كادميوم) ،در حد مجاز
آلودگي ميباشد .در ساير استانهاي سيستان و بلوچستان
(ايستگاه  ،)1هرمزگان (ايستگاههاي 2و  ،)3همدان (ايستگاه )5
و كرمان (ايستگاه  )8ميزان كادميوم اندازهگيري شده براساس
استانداردهاي  WHOو ،EU Target valueزير حد مجاز
آلودگي ميباشد .در خصوص ميزان فلز نيكل در اين فيلترها در
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استانهاي هرمزگان (ايستگاه  ،)3همدان (ايستگاه  ،)5و كرمان
(ايستگاه  9 ،8 ،7و  )10براساس استاندارد EU Target value
( 0/020μg/m3ميانگين ساالنه) ،در حد مجاز آلودگي و
براساس استاندارد  0/025 μg/m3( WHOميانگين ساالنه)،
زير حد آلودگي ميباشند .در استانهاي سيستان و بلوچستان
(ايستگاه  ،)1هرمزگان (ايستگاه  ،)2همدان (ايستگاه  )4و
زنجان (ايستگاه  )6ميزان عنصر نيكل براساس استانداردهاي
فوق ،زير حد مجاز آلودگي ميباشد.
بحث و نتيجهگيري
در اين تحقيق ،قابليت جب فلزات توسط فيلترهاي تفلوني و
فايبرگالس نصب شده در ايستگاههاي پايش آلودگي هوا (در
معرض ريزگرد و غبار) در  5منطقه مختلف و همچنين آناليز
آنها جهت وجود ميزان فلزات در هوا ،مورد بررسي قرار گرفت.
همانگونه كه در شكلهاي ( )1 -4مشاهده ميشود،
غلظتهاي جيوه و سر در هر دو نوع فيلترهاي تفلوني و
فايبرگالس در مقايسه با استانداردهاي معتبر جهاني EU
 California ،WHO ،Targetو  ،Federalبسيار پايين و در
محدوده استانداردهاي پيشنهاد شده فوق ميباشد كه نشاندهنده
تجمع ناچيز اين فلزات روي فيلترهاي فوق و در نتيجه نبود اين
فلزات در محيط ميباشد .اين مساله ميتواند ديدگاهي مثبت در
جهت وجود مقادير ناچيزي از اين فلزات به همراه ريزگرد و
غبارها و در نتيجه كاهش عواقب سوء ناشي از آنها باشد .غلظت
فلزات نيكل و كادميوم در بعضي ايستگاهها ،زير حد مجاز آلودگي
و در برخي ديگر در حد محدوده استانداردهاي معتبر جهاني
ميباشد كه ميتواند بيانگر احتمال ايجاد آلودگي در مواجهه با
فلزات فوق بهطور پيوسته در مناطق مورد پايش و همچنين
احتمال افزايش خطر ريسك ميزان آلودگي و آثار سوء و مضر
ناشي از آنها روي سالمتي انسانها باشد.
سابقه ورود ريزگردها و غبار سنگين از كشورهاي عربي غر
ايران به داخل كشور چندان موضوع جديدي نيست؛ بهطوريكه
در نخستين روزهاي تابستان  ،۸۸پديده ريزگرد ،رهآورد بادهاي
خشك عراق و سوريه ،ايران را به زير پردهاي از گرد و غبار فرو
برد .همچنين ريزگرد سال  ۸۹نيز ،همانطور كه بسياري
پيشبيني ميكردند ،روي داد .اما ،اينبار حتي از سال قبل هم
شديدتر بود .مناطق غربي ايران و بهخصوص استان خوزستان،
ريزگرد را از همان روزهاي آغازين سال  ۸۹دوباره تجربه كردند.
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اما ،طولي نكشيد كه دامنه نفوذ آن بسيار گسترش يافت ،تا
اينكه در ماه ارديبهشت ،بيش از نيمي از ايران را در بر گرفت و
در برخي مناطق نيز با بادهاي شديد و باران گل توأم شد .در ماه
خرداد ،محدوده تحت سيطره امواج ريزگرد بازهم گسترش
پيداكرد .بنابراين ،با توجه به قابليت اين ريزگردها در حمل و
انتقال فلزات و اهميت موضوع مواجهه مداوم انسان با فلزات كه
آثار سوء و مضري روي سالمت كليه موجودات زنده دارد؛ عالوه
بر بررسي پديده ريزگردها و اندازهگيري ميزان ذرات ،بررسي و
توجه بيشتر به موضوع آناليز فلزات خطرناك همراه با آنها
بهعنوان يك موضوع نو و مهم ،ضروري به نظر ميرسد .به علت
اين كه كيفيت هوايي كه ما انسانها تنف ميكنيم تأثير زيادي
روي كيفيت زندگي ما دارد ،آلودگي هواي محيط بايد بهعنوان
يك اولويت در برنامههاي محيطزيستي قرار گيرد .آلودگي هوا
بههمراه ذرات و ساير مواد خطرناك ديگر نه تنها اثر استرسزا
روي انسانها ،گياهان و حيوانات دارد ،بلكه كل محيطزيست را
هم تحت تأثير قرار ميدهد.
با توجه به بررسيها و انندازهگينريهناي انجنام شنده در تعنداد
معدودي از نمونهها در اين تحقيق ،نتايج حاضر فقط يك هشندار
و يك شاخص اشارهكننده ميباشد .براساس يافتنههناي حاصنل،
پيشنهاد ميشود مدت پايش ذرات آئروسل و فلزاتسنگين بهويژه
در منناطق صننعتي و در معننرض آلنودگي بننهصنورت پيوسننته و
طوالني انجام پبيرد .اين موضنوع بنهوينژه در جهنت تنالش در
دستيابي به مديريت صحيح كيفي هوا و ارايه اطالعات بهمنظور
ارزيابي بهتنر آثنار مضنر فلنزات موجنود در ريزگردهنا ،بنر روي
محيطزيست ميباشد.
در اين راستا ،بهمنظور ارزيابي آلودگي هوا و ارزيابي ميزان
مواجهه انسان با اين آاليندهها و با هدف كاهش پديده ريزگردها
و در نتيجه كاهش ذرات و مواد خطرناك همراه با آنها ،وجود
ايستگاههاي پايش آلودگي هوا در مناطق مختلف (بهويژه مناطق
در معرض ريزگردها) ،همچنين استقرار صحيح اين ايستگاهها در
محلهاي مناسب و افزايش تعداد و گسترش آنها بايد بيشتر
مورد بررسي و توجه قرار گرفته شود.
در پايان ،با تأكيد بر اجراي طرح جامع مقابله با ريزگرده بايد
اشاره نمود ،عالوه بر تالش خود كشور در مهار اين پديده تا
زماني كه همه كشورهاي منطقه آن را جدي نگيرند ،نميتوان
كار اساسي انجام داد .در چنين شرايطي انتظار داريم كشورهاي
عنربستان ،عنراق و سنوريه به تعهندات بينالمللني خود در قبال

123

...  هوای محیط استانهای در معرض ریز گرد و غبار در ایرانCd, Hg, Ni, Pb ارزیابی و تحلیل میزان فلزات سنگین

.منشاي گرد و غبار عمل نمايند
فهرست منابع
. انتشارات نقش مهر. تهران. چاپ اول. بهداشت و استاندارد در محيطزيست، آاليندهها.1381 . ع،اسماعيلي ساري
 چهارمين همايش. بررسي انتشار فيومهاي روي در هواي محيط كار كارخانه آونگان اراك.1383 . ح،  و محجو. ر،؛ ميرقائد. ع،بهرامي
. همدان.سراسري بهداشت حرفهاي ايران
. سازمان محيطزيست تهران، كارگاه اموزشي هفته هواي پاك، شناخت و مديريت ريزگردها.1391 . ،رايگاني
. انتشارات انديشمند. تهران. چاپ اول. فن آوريهاي كاربردي در پايش كيفي هواي محيط.1391 . ا، و فراهاني. ش،سپهرنيا
 بررسي واندازهگيري كل ذرات معلق و فلزات سنگين در هواي.1389 . ا، و تكدستان. ص. م،؛ سخاوتجو. ع،؛ جعفرموسوي. ز،شيخي
.شهر اهواز و مقايسه نتايج با استانداردهاي محيطي
.گردها گزارش بررسي علل پيدايش ريز.1390 .آرشيو و فارسي واضح
Adriaenssens, E. 2007. Analysis of Heavy Metals in Ambiant Air. Technical Article. International Labmate.
15. PP.
Anonymous. 2000. Ambient Air Pollution By As, Cd And Ni Compounds. Position Paper. Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities. European Commission DG Environment
Anonymous. WHO. 2000. Air Quality guidelines for Europe, 2nd edition. WHO Regional Office for Europe
Anonymous. 2002. Review of data on heavy metals in ambient air in Australia. Atmosphere Technical
Report No. 3. Environment Australi. 16pp
Anonymous. 2003. Ambient Air Quality Standards. California Air Resources Board
Anonymous. 2003. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM)-Method 7303 Issue 1-Elemnts by ICP.
Fourth Edition. 2- 6 pp
Anonymous. 2004. Manual of Oceanographic Observations and Pollutant Analyses Methods (Moopam).
2004. The Regional Organhzation For the Proection of the Marine Environment (ROPME). 400 pp
Anonymous. 2005. Pollution Prevention and Control Unit Malta Environment and Planning Authority.
Report for the Analysis of Heavy Metals by Dust Speciation. MEPA. 14 pp
Anonymous. 2009. Arsenic, Cadmium, Mercury, Nickel and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Ambient
Air Regulations. A9/0258. Statutory Instruments.
Anonymous. 2011. Air Quality Standards Regulations. A11/0604. Statutory Instruments.
Anonymous. 2011. Air quality in Europe. EEA Technical report. No 12/2011. Publications Office of the
European Union.
Avie, M., & William, T.1999. Compendium of Methods for the Determination of Inorganic Compounds in
Ambient Air, Compendium Method IO-3.1. Selection, Preparation and Extraction of Filter Material. EPA
Office 25 pp.
Crintoaie, C. I. & Mariana, A. 2011. Pollution With Particulate Matter In A Former Metallurgical Center Of
Romania. Series of Chemistry. 20 (2): 77-86
Danadurai, K. S.; Chellam, S.; Lee, C. T. & Fraser, M. P. 2011. Trace elemental analysis of airborne
particulate matter using dynamic reaction cell inductively coupled plasma- mass spectrometry: application to
monitoring episodic industrial emission events. Anal Chim Acta. 686: 40-49

1393  بهار و تابستان،9  شماره،5  سال،پژوهشهای محیطزیست

124

Jasminka, D.; Jovasevic- Stojanovic, M.; Bartonova, A.; Radenkovic, M.; Yttri, K.; Besarabic, S. &
Ignjatovic, L. 2009. Physical and chemical characterization of the particulate matter suspended in aerosols
from the urban area of Belgrade. J. Serb. Chem. Soc. 74 (11): 1319–1333
Leeuw, F. & Ruyssenaars, P. 2011. Evaluation of current limit and target values as set in the EU Air Quality
Directive. 2011/3. ETC/ACM Technical Report. 38 pp
Milieu, Ltd. 2004. Comparison of the EU and US Air Quality Standards and planning Requirements. Case
Study 2. A project for DG Environment. The Danish National Environmental research Institute and the
center for clean air policy. 58 pp
Mukesh, K. 2000. Toxic heavy metals in ambient air of Kathmandu. Environment and Public Health
Organisation (ENPHO). 12 pp
Popescu, C. G. 2011. Relation Between Vehicle Traffic And Heavy Metals Content From The Particulate
Matters. Romanian Reports in Physics. 63 (2):471- 482.
Richard, J. C. B.; Butterfield, D.; Goddard, Sh.; Muhunthan, D.; Brown, A.; Beccaceci, S. & Williams, M.
2010. Report to the Department of Environment, Food and Rural Affairs, and the Devolved Administrations.
Annual Report for 2009 on the UK Heavy Metals Monitoring Network. AS 49. NPL Report
William, T. & Winberry, J. r.1999. Compendium of Methods for the Determination of Inorganic Compounds
in Ambient Air, Compendium Method IO-3.2. Determination of Metals in Ambient Particulate Matter Using
Atomic Absorption (AA). EPA Office 23 pp.

