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بررسی آلودگی محیطزیستی فلزات سنگین و تعیین شاخصهای محیطزیستی در
گرد و غبار خیابانی شهر اهواز

منصور عادل پور ،1پرویز

رفعتی2

 1دانش آموخته دکتری زمین شناسی اقتصادی ،گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران
 2استادیار گروه معماری ،دانشکده و پژوهشکده پدافند غیر عامل ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،ایران
(تاریخ دریافت1331/03/22 :؛ تاریخ تصویب)1333/10/01 :

چکیده
هدف از این مطالعه ،شناسایی و ارزیابی آلودگی فلزات سنگین موجود در گردوغبار خیابانی شهر اهواز است .شهر اهواز دارای آلودگیهای
زمینزاد ،ترافیک سنگین ،صنایع ،احتراق نفت و گاز ،و فعالیتهای نفتی میباشد .بنابراین ،ارزیابی تاثیرات محیطزیستی در این شهر حایز
اهمیت است .برای تعیین منشا احتمالی فلزات آالینده ،از آنالیزهای چند متغیره مانند آنالیز خوشهای ) (CAو تحلیل مولفههای اصلی
) (PCAاستفاده شد .همچنین ،فاکتورهایی مانند فاکتور غنیشدگی ) ،(EFشاخص آلودگی) ،(PIشاخص آلودگی یکنواخت ) (IPIو
شاخص زمین انباشت ) (Igeoبرای تعیین درجه آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز ارزیابی شدند .نتایج نشان داد که
میانگین غلظت  Ni ،As ،Cd ،Cu ،Zn ،Pbو  Vدر گرد و غبار خیابانی به ترتیب  00 ،3/3 ،0/3 ،81 ،220 ،23و  04میلیگرم بر
کیلوگرم است .نتایج حاصل از  PCAو  CAنشان داد که منطقه بیشتر تحت تاثیر ترافیکسنگین ،آلودگیهای نفتی و فعالیتهای صنعتی
قرار دارد .میانگین فاکتور غنیشدگی و شاخص زمین انباشت در نمونهها به صورت  V˂Ni˂Cd˂As˂Cu˂Zn˂Pbکاهش مییابد.
شاخص آلودگی نشاندهنده سطح باالی آلودگی بعضی نمونهها به  Zn ،Pbو  Cuو سطح متوسط تا کم آلودگی سایر نمونهها به Ni،As
 Cd،و  Vاست .طبق تحلیلهای صورت گرفته روی نمونههای گرد و غبار خیابانی ،ظاهرا منشا فلزات  Zn ، Cu ،Pbو  ،Niانسانی بوده و
فلزات  Cdو  Asنیز تا حدودی تحت تاثیر فعالیتهای انسانی قرار گرفتهاند ،در حالی که فلزات  Vو  Tiمنشا کامال طبیعی دارند.
طبقهبندی میزان آلودگی در گردوغبار خیابانی شهر اهواز به ترتیب زیر است.PI≈IPI>EF>Igeo :
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سرآغاز
گرد و غبار خیابانی موجود در خیابانها و پیادهروها بهعنوان یکی
از مهمترین پیامدهای محیطزیستی فعالیتهای انسان ،در چند
سال اخیر مورد توجه بسیاری از محققین علوم محیطزیست قرار
داشته است ) .(Sareban & Saeb, 2018از بین آالیندههای
متعدد همراه با غبارهای خیابانی ،فلزات سنگین بهدلیل سمیت و
پایداری آنها در محیطزیست و نگرانی از نظر سالمت عمومی
حایز اهمیت است ) .(Nazarpour et al., 2018این فلزات
بهدلیل تهدیداتی که میتواند متوجه سالمت انسان کند بسیار
مهم هستند .به طورکلی آلودگی ذرات گرد و غبار به فلزات
سنگین به علت سمیت و تجزیهناپذیری یک مشکل جدی تلقی
میشود ) (Moradi & Mirzaei, 2017و بهدلیل خاصیت
تجمعپذیری و سرطانزایی میتوانند مشکالت متعدد بهداشتی و
محیطزیستی ایجاد کنند ).(Hadia & Ambreen, 2018
فلزات سنگین از قبیل مس ،سرب ،روی ،آرسنیک ،کروم ،نیکل و
کادمیم به دلیل دارا بودن خاصیت سمی و تجمع زیستی از
مهمترین آالیندهها محسوب مىشوند و از نظر سمیت و پایدارى،
جز خطرناكترین گروه طبقهبندى شدهاند و بهدلیل ویژگیهای
آالیندگى ،سمى بودن ،زمان ماندگارى باال و تجمع آنها در
بافت جانداران ،از اهمیت اکولوژیکى و بیولوژیکى زیادى
برخوردارند ) .(Atabaki, 2018افزایش غلظت این عناصر اثرات
منفی زیادی بر سالمت انسان دارد و بیشتر از طریق هضم،
تنفس و جذب پوستی صورت میگیرد ) Rehman et al.,
 .(2018کودکان نسبت به بزرگساالن به دلیل سرعت رشد
سریعتر و متابولیسم آنها ،به این فلزات بسیار حساس هستند
) .(Matta & Gjyli, 2016این فلزات میتوانند از طریق غذا،
آب ،هوا و یا پوست وارد بدن انسان شوند ) Lentini et al.,
 (2017و میزان بیش از اندازه آنها سبب مسمومیتهای حاد
مزمن مانند آسیب به سیستم عصبی مرکزی ،ترکیب خون ،ریه،
کلیهها ،کبد و حتی مرگ میشود ) .(Wei et al., 2015بلعیدن،
تنفس و تماس پوستی از مهمترین مسیرهایی است که انسان در
معرض فلزات سنگین قرار میگیرد ) Ravankhah et al.,
 .(2015فلزات سنگین موجود در گرد و غبار خیابانی یکی از
آالیندههای اصلی محیطزیست شهری هستند که میتواند به
دلیل ترافیک سنگین ،صنایع ،فرسایش ساختمانها ،فرسایش
الستیک و قطعات استفاده شده در خودروها ،فعالیتهای معدنی

و احتراق سوختهای فسیلی ایجاد شود ) Mukati et al.,

 .(2017با توجه به سهم آلودگی گرد و غبار در افزایش آلودگی
هوا ،غبار راسب شده در اطراف جادهها و خیابانهای سطح شهر
به منزله یکی از عوامل ارزیابی میزان آلودگی هوای شهری
بررسی میشود ) (Surucu et al., 2018و به این خاطر امروزه
مطالعات زیادی در ایران و خارج از کشور در مورد غلظت و
پراکندگی فلزات سنگین در مورد گرد و غبار خیابانی انجام شده
است .برای مثال در ایران ،مطالعات در تهران )Kamani et al.,
 ،(2017کاشان ) (Moradi & Mirzaei, 2017و در اصفهان
) ،(Soltani et al., 2015درباره ارزیابی غلظت فلزات سنگین
در گرد و غبار شهری ،نشان دادند که آلودگی میتواند ناشی از
فعالیتهای مختلف انسانی از جمله ترافیک سنگین خودروها،
احتراق سوختهای فسیلی ،مواد افزودنی به سوخت خودروها،
خوردگی سطوح فلزی اتومبیلها و فرسایش مصالح ساختمانی و
یا منابع طبیعی باشد .مطالعههای گرد و غبار خیابانی شهرهای
جنوبی کشور از جمله اهواز )،(Zarasvandi et al., 2017
آبادان ) ،(Ghanavati, 2018مسجد سلیمان )Javidaneh et
 (al., 2016و بوشهر ) (Naderizadeh et al., 2016نشان داد
که بیشترین آلودگی گرد و غبار خیابانی مربوط به فلزات ،Cu
 Zn ،Pbو  Cdاست که بیشتر در ارتباط با ترافیک ،نفت،
فعالیتهای صنعتی و سوختن سوختهای فسیلی میباشد که با
نتایج بهدست آمده فلزات سنگین در ذرات راسب شونده شهرهای
زنجان ) (Jamal et al., 2018و بجنورد )& Solgi
 (Keramaty, 2018همسو است .به طور خاص غرب و
جنوبغرب کشور ایران تا حد قابل توجهی تحت تاثیر گرد و غبار
حمل شده توسط باد شمال که یک باد گرم شمالغربی است و
بیشتر در طول بهار میوزد و مقادیر زیادی گرد و غبار را از کشور
عراق با خود حمل میکند ،قرار میگیرد ) Francis et al.,
 .(2017استان خوزستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در
مختصات حدودی  08درجه و  31دقیقه تا  20درجه و 32
دقیقهی طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و  23درجه و 28
دقیقه تا  33درجه عرض شمالی از خط استوا در جنوبغربی
کشور ،در مجاورت بیابانهای کشور عراق و فاصلهای کم با
صحرای عربستان و نیز فعالیت مجتمعهای بزرگ پاالیشگاه،
پتروشیمی و شهركهای صنعتی ،محل انباشت حجم بسیار
زیادی از ترکیبات حاوی فلزات سنگین است .بنابراین ،استان
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خوزستان و بهویژه شهر اهواز دارای آلودگیهایی از قبیل
فعالیتهای نفتی ،احتراق نفت و گاز ،صنایع ،ترافیک و گرد و
غبار بوده و بهمنظور پاالیش و مدیریت آلودگیهای موجود ،طی
شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب ،ارزیابی محیطزیستی در این
شهر حایز اهمیت است .بنابراین ،با در نظر داشتن اثرات
جبرانناپذیر تجمع فلزات سنگین بر سالمت انسان و سایر
موجودات زنده ،مطالعه حاضر با هدف بررسى ارزیابی غلظت
فلزات سنگین ) Ni،As ،Cd ،Cu ،Zn ،Pbو (Vدر گرد و غبار
خیابانی شهر اهواز با استفاده از شاخصهای محیطزیستی انجام
شده است.
روش مطالعه
معرفی منطقه مورد مطالعه
شهر اهواز ،در مرکز استان خوزستان ،در طول جغرافیایی '42
 01oو عرض جغرافیایی ' 31o 30و در بخش جلگهای به ارتفاع
 11متر از سطح دریا قرار دارد .مساحت این شهر 20.088 ،هکتار
است که  4.323هکتار از آن در بافت شهری قرار دارد .جمعیت
اهواز بالغ بر  1.112.021نفر میباشد و بهعنوان هفتمین شهر
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پرجمعیت ایران بهشمار میآید .میانگین دمای اهواز 22/8 ،درجه
سانتیگراد؛ رطوبت نسبی آن  %01و مجموع بارندگی در سال،
 230میلیمتر گزارش شده است .آلودگی هوا در شهر اهواز ،ناشی
از فعالیتهای صنعتی ،حمل و نقل ،خانگی و کشاورزی است .در
بخش صنعت ،واحدهای بزرگی همچون صنایع فوالد ،گروه ملی
فوالد ،پاالیشگاه ،تاسیسات شرکت نفت ،فعالیتهای حفاری و
استخراج نفت و برخی کارخانجات آسفالت و سیمان از منابع مهم
آلودگی محسوب میشوند .بهطورکلی مهمترین عامل آلودگی
هوا در شهر اهواز به ترتیب مربوط به خروجی آالیندههای صنایع
مستقر در محدودهی شهری و منابع متحرکی چون خودروها و
وسایل نقلیه است ) .(Zarasvandi et al., 2017عالوه بر موارد
ذکر شده ،پدیده گرد و غبار و ریزگردها از دیگر آالیندههای هوا
در شهر اهواز بهشمار میآیند .سازندهای غالب زمینشناسی در
منطقه شامل رسوبات آبرفتی (نهشتههای کواترنری) ،میشان و
آغاجاری هستند (شکل  .)1سازند میشان در شمال غرب شهر
اهواز گسترش یافته است .سازند آغاجاری با روند شمال غرب-
جنوب شرق ،مهمترین سازند در منطقه بوده که شهر اهواز بر
روی آن و رسوبات کواترنر قرار گرفته است.

شکل ( :)1نقشه زمینشناسی منطقه شهری اهواز كه در آن موقعیت نمونههای برداشت شده نشان داده شده است

مواد و روشها
در خرداد سال  1334بهمنظور بررسی غلظت فلزات سنگین
موجود در گرد و غبار خیابان شهر اهواز ،با استفاده از برس و
کاردك پالستیکی ،از  13ایستگاه از پیادهروها و کنارههای
جادههای شهر اهواز ،نمونهبرداری انجام شد .نمونهبرداری از

مناطق مختلف شهر مانند مناطق با ترافیک باال (نادری ،گلستان
و کیانپارس) ،مناطق صنعتی (فوالد و لولهسازی) ،مسکونی،
بیمارستانی ،ایستگاه قطار ،پارك بازی و مناطقی که گرد و غبار
برای مدتی در آن تجمع یافته است انجام شد (شکل  .)1حدود
 200گرم از نمونه مرکب گرد و غبار جمعآوری و پس از
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پوشاندن با فویلهای آلومینیومی و تعبیه در ظروف شیشهای،
شمارهگذاری و تا زمان انجام آزمایش ،در یخچال در دمای 0
درجهسانتیگرداد نگهداری شدند.
آمادهسازی نمونهها
نمونهها در آزمایشگاه توسط دمای اتاق کامال خشک و پس از
جداسازی مواد زاید مانند شیشه ،چوب و  ،...نمونهها در بوته
چینی پودر و با الک  200مش غربال شدند .در ادامه معادل 100
گرم وزن خشک از هر نمونه جدا و برای آنالیز توسط دستگاه
طیف سنجی پالسمای جفت شده القایی ) (ICP-OESجهت
اندازهگیری فلزات سنگین ،به شرکت زرآزمای تهران ارسال
شدند .آمادهسازی نمونهها برای آنالیز ،توسط دستگاه ICP-OES
با روش انحالل  0اسید ) (HF, HCl, HClO4, HNO3صورت
گرفت ) .(Yongming et al., 2006پس از توزین نمونه (0/22
گرم) ) 00 (1 HF mLدرصد و ) 80 (1 HClO4 mLدرصد
اضافه نموده و محلول آماده شده را به مدت زمان الزم در ظرف
مخصوص پالستیکی ) (Hot Boxداخل آب تا دمای  200درجه
سانتیگراد قرار داده تا یک محلول ژلهای بهدست آید .سپس
) 38(38/2 HCL mLدرصد و ) 42 (1/22HNO3 mLدرصد
اضافه نموده و محلول را به حجم  22 mLرسانده و توسط
دستگاه  ICP-OESدر شرکت زرآزمای تهران آنالیز گردید.
آنالیز دادهها
روشهای آنالیز چند متغیره مانند تحلیل مولفههای اصلی
) (PCAو آنالیز خوشهای ) (CAبهطور گستردهای برای
تشخیص منابع آلودگی در خاك ) ،(Latif et al., 2018ذرات
معلق ) ،(Błaszczak, 2018رسوبات و گرد و غبار خیابانها
) (Al-Dabbas et al., 2018استفاده شده است .در این مطالعه،
آنالیزهای چند متغیره با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شده
است.
تحلیل مولفههای اصلی ( Principal Component
 :)Analysis, PCAبرای کاهش دامنه (دیمانسیون) دادهها به
کار گرفته شده است .معموال فاکتور بارگذاری بزرگتر از 0/81
مورد توافق است ).(Konishi, 2014
آنالیز خوشهای ) :(Cluster Analysis, CAبرای
تشخیص مواد و ترکیبات گوناگون و طبقهبندی آنها به

گروههای مختلف است .در این مطالعه آنالیز خوشهای توسط
روش واردز ) (Ward’s Methodو روش فاصلهای جذر هندسی
اقلیدس انجام گرفته است ). (Tokalıoğlu & Kartal, 2006
نتایج در شکل ( )3نمایش داده شده است.
فاكتور غنیشدگی ) :(Enrichment Factor, EFبرای
تشخیص بین منابع انسانی ،طبیعی و یا منابع مختلط (انسانی و
طبیعی) و نیز تعیین درجه آلودگی فلزات سنگین استفاده میشود
و میزان تاثیر انسانزاد بودن را بررسی میکند .فاکتور غنیشدگی
یک عنصر با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
EFx=(Cx/R)Sample/(Cx/R)Reference

 Cxغلظت فلزات سنگین و  Rغلظت عنصر مرجع است.
 Sampleغلظت فلز مرجع برای گرد و غبار و Reference
غلظت فلز مرجع برای خاك غیر آلوده است .عنصر مرجع اغلب
یک عنصر زمین زاد ) (Geogenicمانند Mn ،Sc ،Fe ،Al ،Ti
و  ...است ) . (Meza-Figueroa et al., 2007در این مقاله فلز
 Tiبهعنوان عنصر مرجع انتخاب شده است .در این ارزیابی
مقادیر مرجع فلزات ،مقادیر شاهد در ناحیه مورد مطالعه است .بر
اساس جدول ( )1فاکتور غنیشدگی دارای پنج طبقه آلودگی
است ).(Xu et al., 2018
جدول ( :)1طبقهبندی آلودگی بر اساس فاكتور غنیشدگی
سطح آلودگی
حداقل آلودگی
آلودگی متوسط
آلودگی قابل توجه
آلودگی بسیار باال
حداکثر آلودگی

طبقه
1
2
3
0
2

EF

>2
2-2
2-20
20-00
<00

شاخص زمین انباشت ) Geo-accumulation Index,

 :(Igeoاین شاخص بهطور گستردهای برای تعیین درجه آلودگی
فلزات سنگین در گرد و غبار خیابان و خاك استفاده شده است.
فرمول  Igeoعبارتست از ،Igeo=log2[Cn/1.5Bn] :که در آن
 Cnغلظت اندازهگیری شده در نمونه و Bnغلظت اندازهگیری
شده در نمونه شاهد است ) .(Lu et al., 2009در این مطالعه از
غلظت فلزات در ایستگاه  13بهعنوان شاهد زمین شیمیایی
محلی استفاده شده است (جدول .)2
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جدول ( :)2استاندارد درجه آلودگی توسط

شاخص آلودگی )(Pollution Index, PIو شاخص

شاخص زمین انباشت

آلودگی یکنواخت (Integrated pollution index,

سطح آلودگی
غیر آلوده
غیر آلوده تا آلودگی متوسط
آلودگی متوسط
آلودگی متوسط تا به شدت آلوده
به شدت آلوده
به شدت تا بینهایت آلوده
بینهایت آلوده

طبقه
0
1
2
3
0
2
4

Igeo
>0
0-1
1-2
2-3
3-0
0-2
<2

) :IPIشاخص آلودگی برای ارزیابی میزان آلودگی کاربرد دارد.
فرمول آن بهصورت زیر استPI = Cn/Bn :
 Cnغلظت اندازهگیری شده در نمونه و  Bnغلظت اندازهگیری
شده در نمونه شاهد است ،که در این مطالعه از غلظت فلزات در
ایستگاه  13بهعنوان شاهد زمین شیمیایی محلی استفاده شده
است .شاخص آلودگی یکنواخت نیز همان میانگین شاخص
آلودگی است و برای پایش کیفیت محیطزیست خاك بهطور
گسترده کاربرد دارد )( (Lu et al., 2009جدول .)3

جدول ( :)3طبقهبندی استاندارد شاخص آلودگی و شاخص آلودگی یکنواخت
سطح آلودگی

طبقه

IPI

غیر آلوده

1

IPI≤0

غیر آلوده

آلودگی کم

2

1˂ IPI≤2

آلودگی کم

2

آلودگی متوسط

3

2˂ IPI≤3

آلودگی متوسط

3

2˂ PI≤3

آلودگی شدید

0

IPI˃3

آلودگی شدید

0

PI˃3

یافتهها
بهمنظور ارزیابی ریسک و نیز آگاهی از میزان غلظت فلزات
سنگین موجود در محیطهای شهری ،پایش این فلزات آالینده
ضروری است .بر اساس مطالعههای آزمایشگاهی ،آماری و
توصیفی انجام شده ،نتایج بهدست آمده بهصورت جداول و نمودار
در ادامه ،بحث شده است .نتایج تجزیه شیمیایی فلزات سنگین

سطح آلودگی

طبقه

PI

1

PI≤1
1˂ PI≤2

در نمونههای مورد مطالعه در جدول ( )0نشان داده شده است.
میانگین غلظت  As ،V ،Ni ،Zn ،Pb ،Cuو  Cdبهترتیب
 3/102 ،04/43 ،00/34 ،231/3 ،42/03 ،11/11و 0/32
میلیگرم بر کیلوگرم بهدست آمده است .بر این اساس میانگین
غلظت روند نزولی در غلظت فلزات سنگین اندازهگیری شده
) (Cd˂As˂Ni˂V˂Pb˂Cu˂Znقابل مشاهده است.

جدول ( :)4كمینه ،بیشینه و میانگین غلظت فلزات سنگین در گرد و غبار خیابان شهر اهواز (بر حسب )mg/kg
فلزات سنگین
پارامتر
حداقل
حداکثر
میانگین

Cu

Pb

Zn

Ni

V

As

Cd

30
113
81

14
103
23

11
431
220

33
21
00

34
21
04

2/2
2/1
3/3

0/13
1/8
0/3

تحلیل مولفههای اصلی
نتایج حاصل از آنالیز مولفه های اصلی (جدول  )2بر روی
دادههای فلزات سنگین مورد مطالعه (در  13نمونه گرد و غبار
منطقه مطالعاتی) براساس فرض در نظر گرفته شده (ارزش ویژه
باالی  ،)1منجر به ایجاد سه مولفه اصلی شد و بقیه مولفه ها در

نظر گرفته نشد .در این جدول نتایج برای مولفه های اصلی 2، 1
و  3به همراه بار عامل (بردار ویژه) هر متغیر ارایه شده است.
نتایج حاصل نشان داد که مولفههای اول ،دوم و سوم حدود
 %10/0از کل تغییرپذیری را توجیه کردهاند .برای انتخاب
ویژگیهای مهم برای تفسیر هر مولفه بارهای عاملی بزرگتر از
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 0/81بهصورت بولد شده استخراج شدند .بار عامل در حقیقت
ارتباط بین متغیرها با هر یک از مولفهها را نشان میدهد )Doabi
 .(et al., 2016مولفه اول شامل مس ،سرب ،روی و نیکل
 %01/2از کل تغییر پذیری ،مولفه دوم شامل آرسنیک و کادمیم
 %13/2از کل تغییرپذیری و مولفه سوم شامل وانادیم و تیتانیم
 %10/3از کل تغییرپذیری را توجیه کردهاند .نتایج حاصل نشان
داد که مولفه اول ناشی از یک منبع مشترك نفتی -صنعتی
موجود در ناحیه است .سرب و نیکل به همراه مس و روی
بهعنوان فلزات سنگین بهشدت انسانزاد طبقهبندی میشوند
) (Mukati et al., 2017و از یک منبع انسانی با منشا بیشتر
صنعتی به همراه منابع ترافیکی و احتراق سوختهای فسیلی

مشتق شده است .مولفه دوم شامل آرسنیک و کادمیم بهطور
عمده از فعالیتهای انسانی منشا میگیرند و تنها ممکن است
منابع تولیدکننده آنها با هم متفاوت باشند )Javidaneh et
 .(al., 2016وانادیم و تیتانیم نسبت به دیگر فلزات متفاوت
هستند که احتماال بیانگر منشا عمدتا طبیعی (لیتوژنیک) است
) .(Lv et al., 2006وانادیم ناشی از فعالیتهای صنعتی -نفتی
موجود در منطقه و همچنین بهطور طبیعی از سازندهای موجود
است ) (Lv et al., 2006و فلز تیتانیم با توجه به خنثی بودن
عمدتا دارای منشا زمینزاد است ) Meza-Figueroa et al.,
 .(2007نمودار پراکنش این متغیرها در شکل ( )2نیز این
موضوع را نشان داده است.

جدول ( :)5ماتریس فاكتورهای چرخیده شده برای متغیرهای مورد بررسی در
گرد و غبار خیابانی اهواز بر اساس تجزیه مولفه اصلی
عناصر
مس
سرب
روی
نیکل
آرسنیک
کادمیم
وانادیم
تیتانیم
ارزش ویژه
واریانس توجیه شده (درصد)
واریانس تجمعی (درصد)

مولفهها
1
0/122
0/130
0/318
0/103
0/12
0/38
-0/032
-0/042
3/233
04/114
04/114

شکل ( :)2نمودار پراكنش مولفه ها برای متغیرهای مورد
بررسی در گرد و غبار خیابانی اهواز

2
-0/221
0/203
-0/014
-0/021
0/808
0/802
-0/001
0/102
1/302
13/212
42/001

3
0/008
-0/344
0/121
-0/102
0/002
0/132
0/101
0/332
1/003
10/310
10/310

جاویدانه و همکاران ،طی بررسی گرد و غبار اتمسفری مسجد
سلیمان با استفاده از آنالیز مولفههای اصلی و تحلیل خوشهای،
دو منبع :منابع انسانی برای مس ،سرب ،روی ،آرسنیک و کادمیم
و منبع طبیعی برای اسکاندیم را به عنوان منابع این فلزات
گزارش کردند ) .(Javidaneh et al., 2016بر اساس مطالعه
صورت گرفته در آبادان عناصر سرب ،روی ،مس ،کادمیم ،نیکل،
آرسنیک ،کبالت و کروم دارای منشا انسانی هستند
).(Ghanavati, 2018با توجه به مطالعههای انجام شده در
کاشان ،منشا عناصر مس ،سرب و روی انسانی بوده و فلزات
کادمیم و آهن تا حدودی تحت تاثیر فعالیتهای انسانی قرار
گرفتهاند ،در حالی که فلزات نیکل و کروم منشا کامال طبیعی
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دارند ) .(Moradi & Mirzaei, 2017سلمانزاده و همکاران،
پس از بررسی منابع گرد و غبار خیابانی تهران بهروش مولفه
های اصلی و تحلیل خوشهای ،گزارش کردند که سرب ،روی،
مس ،کروم و نیکل در ارتباط با فعالیتهای انسانی میباشند ،در
حالیکه منگنز و لیتیم بهطور عمده توسط منابع طبیعی کنترل
میشوند ) .(Salmanzadeh et al., 2013این مطالعات
نشاندهنده منشا طبیعی ،انسانی یا مشترك برای گردوغبار
هستند و قابل مقایسه با گردوغبار خیابانی شهر اهواز میباشند .از
طرفی بیشترین میزان آلودگی مربوط به فلزات مس ،سرب و
روی است که در ارتباط با فعالیتهای انسانی هستند.
آنالیز خوشهای
آنالیز خوشهای برای گروهبندی عناصر مشابه از میان دادههای
متنوع کاربرد داشته و برای شناسایی منابع بالقوه آلودگی قابل
استفاده است ) .(Yang et al., 2017بر اساس مطالعههای
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انجام شده در اسپانیا ،منابع انتشار  28فلز موجود در گرد و غبار
خیابانی اسپانیا با استفاده از تحلیل خوشهای ،مربوط به سه منبع:
منابع طبیعی ،منابع انسانی و یا ترکیبی از این دو میباشد
) .(Ordonez et al., 2013نتایج حاصل از دندروگرام متغیرهای
مورد بررسی بهروش آنالیز خوشهای در شکل ( ،)3سه خوشه.1 :
مس -سرب -روی -نیکل؛  .2کادمیم -آرسنیک؛  .3وانادیم-
تیتانیم را نشان میدهد .با توجه به این شکل میتوان منابع
انتشار احتمالی آالیندهها را به دو دسته اصلی  Iو  IIتقسیم کرد.
خوشههای اول و دوم در فاصله دورتری بههم میپیوندند و دسته
اصلی  Iرا تشکیل میدهند که میتواند نشاندهنده منابع متفاوت
انسانی برای این عناصر باشد .خوشه سوم به تنهایی دسته اصلی
 IIرا تشکیل میدهد که با توجه به ضریب همبستگی ضعیفی
که با عناصر خوشه  Iدارد میتوان گفت منبع انتشار این دو فلز
سنگین بیشتر طبیعی است.

شکل ( :)3دندروگرام حاصل از آنالیز خوشهای متغیرهای مورد بررسی در گرد و غبار خیابانی اهواز

پیرسون
همبستگی بین فلزات میتواند اطالعاتی در خصوص منشا فلزات
و وقوع فرآیندهای مشابه ظهور آن فلزات را فراهم نماید
) .(Nejatijahromi et al., 2018نتایج حاصل از آنالیز
همبستگی پیرسون برای غلظت فلزات در جدول ( )4نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده میشود بین عناصر مس-
سرب -روی -نیکل و آرسنیک -کادمیم همبستگی باالیی در
سطح احتمال یک درصد وجود دارد و با وانادیم همبستگی نشان
نمیدهند .ضریب همبستگی باال بین فلزات مختلف میتواند به
معنی منابع مشترك آنها ،وابستگی متقابل و رفتار یکسان در
طول حمل و نقل باشد ) .(Rastmanesh et al., 2016بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که احتماال این دو گروه از فلزات ،از دو
منبع متفاوت منشا میگیرند .وجود همبستگی مثبت و قابل توجه

بین مس -سرب -روی -نیکل و آرسنیک -کادمیم میتواند
نشاندهنده وجود منابع متفاوت انسانی برای این دو جفت عناصر
باشد .همبستگی مثبت میتواند نشان دهنده روابط میان این
فلزات و نشاندهنده منبع ورودی آنها باشد و با توجه به این که
این فلزات در صنایع کاربرد دارند و همچنین در محیطزیست
شهری دارای غلظت فراوانترند بیانکننده منشا انسانزاد آنها
میباشد ) .(Rastmanesh et al., 2016عدم همبستگی وانادیم
با عناصر روی ،مس ،کادمیم و همچنین همبستگی پایین آن با
سرب و آرسنیک نشان میدهد که این فلز احتماال منشا طبیعی
دارد .بنابراین میتوان استنباط کرد که منابع عمده برای فلزات
مطالعه شده به جز برای وانادیم و تیتانیم انسانزاد است.
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تیتانیم ،آهن ،منگنز یا آهن بهنجار کرد )& Binggan

فاكتور غنیشدگی
یکی از روشهای رایج در ارزیابی آثار انسانزاد ،محاسبه ضریب
غنیشدگی بهنجار شده در غلظتهای باالتر از حد زمینه فلزات
است ) .(Amiri et al., 2016برای محاسبه  EFباید مقدار فلز
اندازهگیری شده را با توجه به فلز مرجع نمونه مانند اسکاندیم،

 .(Linsheng, 2010نتایچ تحلیل مولفههای اصلی و آنالیز
خوشهای نشان داد که  Tiیکی از عناصر خنثی یا زمینزاد در
محیطزیست است .در نتیجه مقدار  EFهر فلز با استفاده از
عنصر مرجع  Tiمحاسبه شده است (جدول .)8

جدول ( :)6ضریب همبستگی پیرسون بین غلظت عناصر سنگین مورد مطالعه در گرد و غبار منطقه مطالعاتی
Ni

V

1

1
-0/04

Cd

As

1

1
0/32

1
0/21
0/14

Pb
1
0/03
0/11
0/43

Cu

Zn

Pb
As
Cd
Cu

1

0/13

0/38

0/01

0/41

Zn

-0/13
0/40

-0/20
0/22

0/00
0/20

0/21
0/03

0/30
0/80

V
Ni

جدول ( :)7بیشینه ،كمینه و میانگین غنیشدگی در فلزات سنگین مورد مطالعه
فاكتور غنیشدگی )(EF
مس
سرب
روی
نیکل
آرسنیک
کادمیم
وانادیم

مولفهها
میانگین
3/13
3/81
3/01
1/12
1/01
1/33
1/01

بیشینه
4/82
10/28
10/11
1/02
2/13
2/02
1/32

اطالعات موجود در جدول ( )8نشان میدهد که بیشترین احتمال
خطر ناشی از فلزات سنگین نمونههای گرد و غبار منطقه
به
مربوط
ترتیب
به
اهواز،
مطالعاتی
 V˂Ni˂Cd˂As˂Cu˂Zn˂Pbمیباشد .مقادیر باالی این
فاکتور نشاندهنده غنیشدگی و خطرات احتمالی فلز میباشد
) .(Doabi et al., 2016میانگین فاکتور غنیسازی برای فلزات
روی ،مس و سرب باالتر از  3میباشد؛ در حالی که برای فلزات
نیکل ،آرسنیک ،کادمیم و وانادیم کمتر از  3است .بیشینه فاکتور
غنیسازی برای فلزات سرب و روی باالتر از  10میباشد که
نشان میدهد این فلزات در گرد و غبار خیابانی اهواز عمدتا از
منابع انسانی منشا گرفتهاند ).(Yongming et al., 2006در
نتیجه فاکتور غنیشدگی به عنوان یک شاخص بایر تشخیص
منابع انسانی از طبیعی (یا هر دو) است .در بین فلزات بررسی

كمینه
1/21
1/01
1/08
0/32
1/00
0/83
0/10

میانه
82
04/2
202/2
31/2
3/2
0/20
04

انحراف معیار
04/04
00/28
181/42
0/03
0/13
0/23
0/18

شده بیشترین مقدار  EFمربوط به فلز روی و سرب (به ترتیب
 10/11میلیگرم بر کیلوگرم و  10/28میلیگرم بر کیلوگرم) و با
میانگین (به ترتیب  3/01میلیگرم بر کیلوگرم و  3/81میلیگرم
بر کیلوگرم) با آلودگی قابل توجه تعلق دارد که از بخشهای
دارای فعالیتهای صنعتی (جوشکاری ،فلزکاری ،مکانیکی و
کارگاهی) برداشت شده و احتماال آلودگی ناشی از موارد ذکر شده
است .مقادیر باالی سرب و روی در سطح شهر اهواز قابل
مقایسه با شهرهای صنعتی مانند بوشهر و عسلویه است .این
فلزات در سطح شهرهای بوشهر و عسلویه در طبقه آلودگی قابل
توجه قرار دارند ).(Naderizadeh et al., 2016
سرب و روی در گروه فلزاتی قرار میگیرند که تا حد قابل
مالحظهای توسط فعالیت انسانها ایجاد میشوند
) .(Mahmoudi, 2012آرسنیک و کادمیم ممکن است از
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سایش وسایل نقلیه ناشی شوند .زیرا ،این فلزات به عنوان بخشی
از مواد سازنده آلیاژ وسایل نقلیه است .از طرفی آرسنیک و
کادمیم ممکن است به علت فعالیتهای صنعتی از جمله ذوب
فلزات ،تراشکاری و جوشکاری و  ...وارد محیط شوند
) .(Javidaneh et al., 2016کمترین میانگین  EFمربوط به
فلزات نیکل و وانادیم (به ترتیب  1/12میلیگرم بر کیلوگرم و
 1/01میلیگرم بر کیلوگرم) است که فرآیندهای مختلط انسانی و
طبیعی میتوانند در توزین آنها نقش داشته باشند .بهعبارتی
میانگین  EFفلزات مس ،سرب و روی بین  2تا  2آلودگی
متوسط و برای سایر فلزات (آرسنیک ،کادمیم ،نیکل و وانادیم)
کمتر از  2آلودگی حداقل است .با توجه به نتایج حاصل از
غنیشدگی منشا فلزات سنگین انسانزاد بوده و منابع عمده این
فلزات میتواند از جو ،احتراق سوختهای فسیلی ،ترافیک و
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فعالیتهای نفتی -صنعتی ایجاد شده باشد ) Mukati et al.,
.(2017
شاخص زمین انباشت )(Igeo

برای تعیین میزان غلظت فلزات سنگین در نمونههای آنالیز شده
از شاخص  Igeoاستفاده شده است .شاخص  Igeoتوسط Muller
در سال  ،1343با مقایسه میزان فلزات سنگین در حال حاضر و
پیش از صنعتی شدن برای تعیین درجه آلودگی و میزان تاثیر
عوامل طبیعی از عوامل انسانی در خاك و رسوب معرفی شده
است ).(Muller, 1969بر اساس میانگین شاخص  ،Igeoفلزات
مورد بررسی دارای روند نزولی به ترتیب زیر میباشند:
()1/33(˂Pb)1/11(˂Zn)1/03(˂Cu)-0/03(˂As-0/11
جدول ()˂Cd)-0/03(˂Ni)-0/01(V .)1

جدول ( :)8بیشینه ،كمینه و میانگین شاخص زمین انباشت در نمونههای گرد و غبار خیابانی اهواز
فلزات سنگین
شاخص زمین انباشت
کمینه
بیشینه
میانگین

Cu

Pb

Zn

Ni

V

As

Cd

-0/30
2/18
1/03

-0/21
2/12
1/33

-0/03
2/14
1/11

-0/81
-0/01
-0/03

-0/10
-0/12
-0/01

-0/23
0/20
-0/03

-0/32
1/12
-0/11

طبق این شاخص ،فلزات مس ،سرب و روی موجود در گرد و
غبار خیابانی شهر اهواز دارای بیشترین میزان هستند .میزان
سرب در سه نمونه کمتر از صفر بود که نشاندهنده عدم آلودگی
است و در دو نمونه آلودگی متوسط تا به شدت آلوده
( )2<Igeo≤3و در بیشتر نمونهها غیرآلوده تا آلودگی متوسط
( )1<Igeo≤0و آلودگی متوسط ( )1<Igeo≤2است .با توجه به
جدول ( ،)1میانگین شاخص زمین انباشت نمونهها نیز بیانگر
آلودگی متوسط است .فلز روی برای یک نمونه آلودگی متوسط تا
به شدت آلوده ،برای یک نمونه غیرآلوده ( )Igeo<0و برای سایر
نمونهها غیرآلوده تا آلودگی متوسط نشان میدهد .مقدار Igeo
برای مس در  2نمونه نشاندهنده آلودگی متوسط تا به شدت
آلوده ،برای یک نمونه کمتر از صفر و برای سایر نمونهها
غیرآلوده تا آلودگی متوسط است و میانگین شاخص زمین انباشت
نمونهها نیز بیانگر آلودگی متوسط است .مقدار  Igeoبرای
آرسنیک در  2نمونه غیرآلوده تا آلودگی متوسط و برای سایر
نمونهها غیرآلوده است ( .)Igeo<0میزان کادمیم در یک نمونه
آلودگی متوسط نشان میدهد و برای سایر نمونهها غیرآلوده

است Igeo .برای فلزات وانادیم و نیکل در تمام نمونهها کمتر از
صفر است که نشاندهنده عدم آلودگی نمونهها به این دو فلز
است.
شاخص آلودگی و آلودگی یکنواخت
بیشینه ،کمینه و میانگین شاخص آلودگی (شاخص آلودگی
یکنواخت) برای فلزات سنگین مورد مطالعه در جدول ( )3نشان
داده شده است .شاخص آلودگی برای سرب ،در  3نمونه آلودگی
کم ،در  3نمونه آلودگی متوسط و در سایر نمونهها آلودگی باال
نشان میدهد .فلزات مس و روی برای  2نمونه آلودگی شدید و
برای سایر نمونهها آلودگی کم تا متوسط نشان میدهند.
آرسنیک برای یک نمونه آلودگی متوسط و برای سایر نمونهها
آلودگی کم نشان میدهد .کادمیم برای  3نمونه غیر آلوده1 ،
نمونه آلودگی باال و برای سایر نمونهها آلودگی کم نشان میدهد.
فلزات نیکل و وانادیم برای یک نمونه غیرآلوده و برای سایر
نمونهها آلودگی کم نشان میدهند .بر اساس بررسیهای صورت
گرفته شاخص آلودگی یکنواخت برای مس ،سرب و روی سطح
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آلودگی باال و آرسنیک ،نیکل ،کادمیم و وانادیم آلودگی کم نشان
میدهند .بنابراین ،با توجه به شاخصهای محاسبه شده ،میزان
آلودگی مس ،سرب و روی در سطح شهر اهواز نگرانکننده است

و با نتایج سایر مطالعههای صورت گرفته در شهرهای صنعتی
مانند آبادان ) (Javidaneh et al., 2016بوشهر و عسلویه
) (Naderizadeh et al., 2016قابل مقایسه است.

جدول ( :)9بیشینه ،كمینه و میانگین شاخص آلودگی در نمونههای گرد و غبار خیابانی اهواز
فلزات سنگین
شاخص آلودگی
کمینه
بیشینه
میانگین

Cu

Pb

Zn

Ni

V

As

Cd

1/21
4/82
3/13

1/01
10/28
3/81

1/08
10/11
3/01

0/32
1/02
1/12

0/10
1/32
1/01

1/00
2/13
1/01

0/83
2/02
1/33
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