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Abstract
In the following research 18 samples were collected from dust
of the nine main squares of Tehran city under dry summer
conditions and at a heavy traffic time of evening. The samples
were analyzed by ICP-OES for Pb, Zn, and Cu, As, Fe, Ni, Cr,
Cd, Mn and Bi. The enrichment factors and Muller geoaccumulation index were calculated for these samples. Data
processing shows enrichment in Pb, Zn, Cu, As, Bi relative to
the Earth's crust. The results of enrichment factors indicate
that the Bi in all of the squares is located in an extremely high
enrichment range and that Zn in Rah Ahan Square is also
located in a high enrichment range while, in the other squares,
it is located in a moderate enrichment range. Cu in the
Sadeghieh and Poonak Squares is located in a high enrichment
range and Pb shows extremely high enrichment in Poonak
Square and high levels of enrichment in the other squares;
finally, As shows high enrichment in the Vali Asr, Azari and
Rah Ahan Squares. The Muller geo-accumulation index is
represented in all of the squares where Pb, Zn and Cu exist
within the pollution range. Results indicate that street dust
pollution threatens the environmental status significantly and
the main sources of dust emissions in Tehran city are vehicle
traffic (fossil fuel combustion and the parts used in cars),
street asphalt and construction projects and materials in the
city.
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چکیده
 ميدان اصلی3  نمونه گرد و غبار خيابانی در اطراف11 در اين پژوهش
 و در شرايط آب و31  در ساعات پر ترافيک فصل تابستان،شهر تهران
 روي،)Pb( هوايی خشک جمعآوري و جهت شناسايی عناصر سرب
،)Cr( کروم، )Ni(  نيکل،)Fe(  آهن،)As(  ارسنيک،)Cu(  مس،)Zn(
) با دستگاه پالسماي جفتBi( ) و بيسموتMn(  منگنز،)Cd( کادميوم
 سپس عامل تجمع و شاخص.) تجزيه شدندICP-OES( القايی
.ژئوشيميايی مولر (شاخص زمين انباشت) براي آنها محاسبه گرديد
 ارسنيک،)Cu( مس،)Zn(  روي،)Pb( نتايج نشان داد که عناصر سرب
.) نسبت به پوسته زمين افزايش غلظت يافتهاندBi( ) و بيسموتAs(
نتايج حاصل از عامل تجمع نشان میدهد که عنصر بيسموت در تمامی
 روي در ميدان راه آهن با،ميدانها در محدوده تجمع به شدت باال
تجمع بسيار شديد و در مابقی ميادين تقريباٌ در محدوده نسبتا شديد
 مس در ميدانهاي صادقيه و پونک در محدوده تجمع شديد و.قرار دارد
سرب در ميدان پونک باتجمع به شدت باال و در مابقی ميدانها در
،محدوده تجمع شديد قرار دارد و نهايتا آرسنيک در ميدانهاي وليعصر
 شاخص ژئوشيميايی مولر بيانگر.آذري و راه آهن تجمع شديد دارد
 نتايج نشان. روي و مس در تمامی ميادين میباشد،افزايش غلظت سرب
میدهد که آلودگی گرد و غبار خيابانی به فلزات سنگين وضعيت
زيستمحيطی شهر تهران را به طور قابل مالحظهاي مورد تهديد قرار
میدهد و منابع اصلی انتشار آنها ترافيک وسايل نقليه (احتراق سوخت
 آسفالت کف،)هاي فسيلی و خوردگی قطعات مورد استفاده در خودروها
.خيابانها و پروژه هاي عمرانی در سطح شهر تهران میباشد
، شاخصهاي ژئوشيميايی، زيستمحيطی، گرد و غبار:کلماتکلیدی
. شهر تهران،ميدان

ويژگیهاي زمين شيميايی گرد و غبارهاي ميادين اصلی تهران

 -1مقدمه
در سالهاي اخير يکی از نگرانیهاي اصلی جوامع
مختلف سراسر دنيا افزايش غلظت فلزات سنگين موجود در
غبارهاي خيابانی و اثرات سمی آنها میباشد .از آن جايی
که فلزات سنگين قابليت تجمعزيستی داشته و بهعنوان
آاليندههاي زيستمحيطی دايمی و پايدار هستند ،تمايل
آنها به تجمع در اندامهاي موجودات زنده خطرات ناشی از
آن را دوچندان ساخته است ] .[1فلزات سنگين موجود در
غبارهاي خيابانی يکی از اصلیترين آاليندههاي محيطهاي
شهري هستند که میتوانند ناشی از ترافيک سنگين ،صنايع،
فرسايش ساختمانها ،فرسايش الستيک و قطعات استفاده
شده در خودروها ،فعاليتهاي معدنی و احتراق سوختهاي
فسيلی باشند ] . [2طی چند سال گذشته مقادير زيادي
غبارهاي جوي از طريق مرزهاي کشور نيز وارد فضاي
شهرهايی نظير تهران شدهاند که اگرچه در مورد منشاء
دقيق آنها اختالف نظر وجود دارد ،اما بيان میشود منبع
اصلی آنها بيابان هاي کشورهاي مجاور است .به هر حال
مقادير چشمگيري از آنها به شکل غبار روي سطوح مناطق
شهري فرونشين میشوند ] .[3سه عامل اصلی شناسايی
شده در افزايش ميزان فلزات سنگين موجود در گردوغبارها
به ويژه غبارهاي خيابانی وخانگی ،ترافيک حاصل از حمل و
نقل ،صنعت و هوازدگی مواد می باشد ] .[4به عنوان مثال
منشاء سرب از بنزين سرب دار است ،در حالی که مس ،روي
و کادميوم از سايش تاير ،گريس و روان کنندهها ،گازهاي
منتشره صنعتی و کورههاي سوزاندن زباله حاصل می شود
] .[5منشاء نيکل و کروم موجود در گرد و غبار خيابان ناشی
از خوردگی قطعات وسايل نقليه ] [6و آب کاري کروم برخی
از قطعات موتور خودروها میباشد ] .[7غبارهاي خيابانی
سهم قابل مالحظهاي در آلودگی محيطزيست شهري دارند.
امروزه بسياري از مطالعاتی که پيرامون آلودگی هوا در
محيطهاي شهري انجام میپذيرد ،بر روي غبارهاي جادهاي
و خيابانی متمرکز شده است ] .[8نوع ترکيبات موجود در
غبارهاي خيابانی و مقدار آنها میتواند شاخص خوبی جهت
شناسايی ميزان آلودگی محيط باشد ] .[9عواملی نظير اندازه
ذرات خاک و زمان ماندگاري آن (عمر خاک در تعامل با
منابع آلودگی) در جذب عناصر نقش اساسی دارند .معموال
مقدار جذب عناصر در ذرات سيلت بيشتر از ماسه
است] .[10انسان و ساير موجودات زنده در معرض مستقيم
فلزات سنگين منتشر شده در محيط قرار دارند .جذب اين
فلزات از سه طريق صورت میپذيرد :جذب سطحی از طريق

پوست ،استنشاق و بلع غبار و خاک آلوده .بايد اشاره کرد که
بيشترين نگرانی در مورد کودکان داراي سنين تا  1سالگی
بوده که آلودگی از طريق دست و دهان وارد بدن شان
میشود]. [11] [27] [26
با توجه به اهميت آگاهی از ميزان غنیشدگی فلزات
سنگين در غبارهاي خيابانی امروزه مطالعات زيادي در اين
زمينه در سراسر دنيا و کشورهاي توسعه يافته صورت
پذيرفته است .در مصر  El-Seyedو همکارانش ازغبارهای
خیابانی  5نقطه مختلف شهر زاگازیگ نمونهبرداري کردند .نتايج
تحليل نشان داد که باالترين سطح تمرکز فلزات در
نمونههاي مربوط به منطقه پر ترافيک صنعتی بوده ،در حالی
که پايينترين تمرکز فلزات در نمونههاي غبار خيابانی
مناطق روستايی میباشد] .[12مطالعه ديگري در نيجريه
توسط  Shi ngguجهت بررسی غلظت فلزات سنگين
موجود در غبارهاي خيابانی صورت گرفت .در اين مطالعه
نقاط نمونهبرداري به  5منطقه اصلی کارگاههاي مکانيکی،
پارکهاي موتور ،مناطق فروشگاهی ،بزرگراهها و مناطق
مسکونی تقسيمبندي شدند .نتايج تمرکز فلزات موجود در
نمونهها به ترتيب Fe>>Zn>Pb>As>Cu>Ni >Cr>Cd
مشاهده شد .آهن بيشترين غلظت را در نمونهها از خود
نشان داد و کمترين غلظت مربوط به کادميوم شد .کبالت و
سلنيوم نيز هيچ غلظتی را در نمونهها از خود نشان
ندادند ] .[13در ايران نيز سعيدي و همکارانش از خاک
سطحی موجود در دو سوي شمالی و جنوبی بزرگراه تهران-
کرج نمونهبرداري کردند و نتايج نشان داد که همه فلزات
سنگين به جز کروم و منگنز غلظتی بيشتر از مقادير قابل
قبول در خاک طبيعی دارند که علت آن را به فعاليتهاي
انسان ساخت ناشی از منابع ترافيکی ارتباط دادند].[14
همچنين مطالعهاي ديگر در شهرکرج توسط فالح و
همکارانش صورت گرفت که از باغها ،پارکها ،زمينهاي
کشاورزي و زمينهاي بازي کودکان از اعماق 3-33
سانتیمتري نمونه خاک برداشت شد و نتايج نشان داد که
خاک شهر کرج در هر  9نوع کاربري نسبت به آرسنيک و
گوگرد آلوده بوده و در اين ميان آلودگی مناطق بازي
کودکان (محل سرسرهها) بيشتر است .از طرفی ،غنی شدگی
کمی نسبت به سرب و روي وجود دارد که اين غنیشدگی
در زمين بازي کودکان بيشتر از جاهاي ديگر است .عناصر
ديگر از قبيل نيکل،کرم،کبالت و مس غنی شدگی چندانی
ندارند] .[15با توجه به افزايش شدت آلودگی هوا و گرد و

فصلنامه علوم محیطی ،دوره سیزدهم ،شماره  ،1بهار 1394

76

پريا مقدسی و همکاران

غبار در شهر تهران و با آگاهی از اهميت گرد و غبارهاي
آلوده به فلزات سنگين و عوارض سوء ناشی از آن ،شناختی
دقيق از نوع و منابع انتشار آاليندهها در غبار تهنشينی اين
شهر ضروري میباشد که در مطالعه حاضر تعيين ميزان
آلودگی فلزات سنگين در گرد و غبار خيابانی در اطراف
ميادين اصلی شهر تهران با استفاده از معيارهاي عامل تجمع
و شاخص زمين انباشتگی فلزات صورت میپذيرد .در
بسياري از مطالعات براي تعيين سطوح آلودگی از اين
شاخصها استفاده شده است ].[16

 -1-1منطقه مورد مطالعه
تهران يکی از قديمیترين شهرهاي ايران و پايتخت
اين کشور است (شکل شماره  .)1مساحت اين شهر 033
کيلومتر مربع ،داراي جمعيتی بالغ بر  1،031،333نفر و
تراکم جمعيت در آن بيش از يازده هزار نفر در هر کيلومتر
مربع میباشد ،بنابراين يکی از شهرهاي پر تراکم محسوب
میشود ].[17

شکل -1موقعيت جغرافيايی نقاط مورد مطالعه برگرفته از نقشه  1:133333شهر تهران
(سازمان زمينشناسی کشور)

نمود اين مساله وجود گسلهاي فعالی چون گسل مشاء،
گسل شمال تهران و گسل ري است که موجب شده همواره
زمينلرزههاي خفيف و نامحسوسی در محل اين گسلها به
وقوع بپيوندد .در عرضهاي بااليی منطقه مورد مطالعه که
همان ارتفاعات شهر تهران است ،عمدتا سنگشناسی منطقه
متشکل از سازند کرج بوده که داراي توفهاي ضخيم اليه
میباشد و به همراه آن شيل ،سيلت سنگ ،ماسه سنگ ،سنگ
آهک ،مارن ،سنگهاي کربناته ژيپس و گچ ،توفهاي

 -2-1جایگاه زمینشناسی شهر تهران
شهر تهران يکی از بزرگترين شهرهاي جهان بوده که
در بخش جنوبی رشته کوههاي مرتفع البرز واقع شده و از
لحاظ توپوگرافی به سه منطقه تقسيم میشود که شامل
کوههاي شمالی ،دامنه کوه و دشت جنوبی میباشد .مشخصه
اصلی زمينشناسی تهران قرار گرفتن آن بين توده عظيم
رشتهکوه البرز (متعلق به دوران سوم زمينشناسی) و فالت
ايران (متعلق به دوران چهارم زمينشناسی) است .مهمترين
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اختياري از ضلعهاي پرتردد ميادين با رعايت فاصله از حريم
نقاطی که احتمال ضريب خطا را در نمونهها باال خواهند برد
(نظير جايگاههاي سوختگيري بنزين و گازوييل و يا فضاي
سبزشهري و باغچهها و مناطق گل کاري شده) توسط فرچه
مويی در قوطیهاي کوچک پالستيکی جمعآوري شد (شکل
شماره .)2

ريوليتی ،آندزيت ،تراکيت ،داسيت ،جريانهاي گدازه ،بازالت و
در آخر دولوميت سازند سلطانيه در کل نقشه 1:133333
تهران پراکنده میباشد .جنس بستر دشت تهران از آبرفتهاي
عهد حاضر بوده که عمدتا آبرفتهاي هزاردره میباشد که
شامل آبرفتها ،واريزهها ،مخروط افکنهها و رسوبات يخچالی
به همراه کنگلومرا با ميان اليههايی از رس و ماسه است.

جدول  -1مشخصات ايستگاههاي نمونهبرداري

 -2مواد و روشها
 -1-2انتخاب ایستگاههای نمونهبرداری
نظر به اين که هدف از اين پروژه ،تاکيد بيشتر بر
خودروها و ترافيک سنگين به عنوان يکی از منابع آالينده
شهر تهران بود ،لذا  3ميدان اصلی و پر ترافيک به عنوان

ایستگاه

ايستگاههاي نمونهبرداري شناسايی گرديد (جدول شماره .)1
در انتخاب ايستگاههاي مذکور سعی بر آن شد که چهار
سوي جغرافيايی اصلی شهر تهران پوشش داده شود،
بهعنوان مثال ميدان تجريش در شمال شهر ،ميدان آذري در
جنوب شهر ،ميدان آزادي در غرب و مابقی نيز بههمين نحو
انتخاب شد .حدود  233گرم غبار سطحی به صورت

نام محل

ايستگاه1

ميدان آزادي

ايستگاه2

ميدان انقالب

نمونه دوم :ضلع جنوبی ميدان انقالب

ايستگاه3

فلکه دوم صادقيه

نمونه اول :ضلع شمالی فلکه دوم صادقيه

نمونه اول :ضلع شرقی ميدان آزادي

ايستگاه9

ميدان پونک

نمونه دوم :ضلع غربی ميدان پونک

ايستگاه5

ميدان وليعصر

نمونه دوم :ضلع شرقی ميدان وليعصر

ايستگاه6

سه راه آذري

نمونه اول :ضلع جنوبی سه راه آذري

ايستگاه0

ميدان راه آهن

نمونه اول :ضلع جنوبی ميدان راه آهن

ايستگاه1

ميدان تجريش

نمونه اول :ضلع غربی ميدان تجريش

ايستگاه3

ميدان پيروزي

نمونه دوم :ضلع جنوبی ميدان پيروزي

شکل -2برخی از ايستگاههاي نمونهبرداري
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شده برداشته شد و به منظور جلوگيري از جوش و خروش
کربناتها ،ابتدا  2قطره اسيد کلريدريک  3/1نرمال روي
نمونه در داخل بشر تفلونی ريخته و بعد براي تجزيه
سيليکات هاي خاک  5 ccاسيد فلوئوريدريک اضافه گرديد و
روي حمام شن تا  125درجه سانتیگراد حرارت داده شد
] .[29سپس به هر نمونه  0 ccتيزاب سلطانی (ترکيب HCl
به  HNO3به نسبت  )3:1به منظور تجزيه نيتراتها و
کربناتهاي خاک افزوده گرديد و روي حمام شن تا 125
درجه سانتیگراد تحت حرارت قرار گرفت .به دنبال آن3cc ،
اسيد پرکلريک براي تجزيه مواد آلی به نمونه اضافه و مجددا
روي حمام شن تا نزديک خشک شدن حرارت داده شد و
نهايتا توسط اسيد کلريدريک  3/1نرمال ،حجم نمونه در بالن
ژوژه به  5ccرسيد و در آخر به وسيله دستگاه ( )ICP-OES1
اندازهگيري گرديد ].[18

 -2-2روش آمادهسازی و تجزیه نمونهها
جهت آمادهسازي نمونهها درآزمايشگاه ،ابتدا مواد زايد
موجود در نمونهها شامل برگ و مواد آلی از نمونهها
جمعآوري و نمونهها به مدت  29ساعت تحت دماي 03
درجه سانتیگراد قرار گرفته شدند .پس از خشک کردن،
نمونهها از الک روزنه( 233معادل  63ميکرون متر) گذرانده
شدند تا عوامل رقيقکننده غلظت عناصر (شن ،سيلت
درشت) حذف شدند و سطح ويژه متعادلی براي ادامه
آناليزهاي شيميايی در اختيار قرار گيرد .بايد متذکر شد که
ذرات کوچکتر از  63ميکرون به راحتی در هوا معلق و
پراکنده میشوند و از طريق استنشاق وارد دستگاه تنفسی
شده و سالمت انسان را با خطرات جدي مواجه میکنند.
پس از آن نمونههاي حاضر توسط هاون عقيق پودر و
يکنواخت شدند .سپس  3/5گرم از نمونه الک شده و خشک

جدول -2غلظت عناصر سنگين به همراه دادههاي آماري در نمونههاي گرد و غبار شهري  3ميدان اصلی شهر تهران
(کليه عناصر بر حسب  mg/kgبوده به غير از  Feو  2L.O.Iکه بر حسب  wt%می باشد)
شماره ایستگاه

Pb

Zn

Cu

As

Ni

Cr

Cd

Mn

Bi

Fe

LOI

ايستگاه 1

3663

93263

13361

361

2062

6961

362

13569

260

3

15609

ايستگاه2

16663

55963

21361

161

12662

23166

362

16061

361

963

2961

ايستگاه3

13269

52661

06369

961

3269

1969

362

13061

260

361

19662

ايستگاه9

96262

932

32361

365

31

39

362

19066

363

263

15639

ايستگاه5

0362

23361

13562

3

2363

5069

361

16265

261

362

19639

ايستگاه6

119

92161

190

1163

3260

1963

362

12161

361

360

13651

ايستگاه0

13666

1353

29369

1665

5361

6363

361

36362

366

369

11692

ايستگاه1

0562

31960

21163

365

2269

6060

362

11163

269

361

15605

ايستگاه3

12365

33169

25560

1

2660

1169

362

11065

261

363

11633

حداقل

0362

23361

13361

365

2363

5069

361

13569

366

263

13651

حداکثر

96262

1353

06369

1665

12662

23166

362

36362

363

963

2961

ميانگين

15362

51066

20660

065

9161

3163

362

19669

265

369

16663

پوسته زمين][13

19

05

53

165

05

133

362

1333

361

566

_

ميانگين درخاک][23

35

33

33

6

53

03

369

1333

369

9

_

𝑥𝐶

𝑒𝑙𝑝𝑚𝑎𝑆 ]𝑓𝑒𝑟𝐶[

()1

 -3-2پردازش و تحلیل دادهها
 -1-3-2عامل تجمع )EF(2
عامل تجمع فلزات سنگين براي هر کدام از نمونههاي
غبار خيابانی جهت بررسی آثار احتمالی فعاليتهاي انسانی
برغلظت آنها محاسبه گرديد که براساس نسبت يک عنصر
اندازهگيري شده بر يک عنصر مبنا برآورد میشود .عموما
عنصر آهن به عنوان فلز مبنا مورد استفاده قرار میگيرد
] .[21عامل تجمع يک فلز با استفاده از رابطه زير به دست
میآيد:

𝑥𝐶

𝑑𝑛𝑢𝑜𝑟𝑔𝑘𝑐𝑎𝑏 ]𝑓𝑒𝑟𝐶[

که در اين معادله ] sample

𝑥𝐶
𝑓𝑒𝑟𝐶

= EF

[ نسبت غلظت فلز

مورد نظر به فلز مبنا (آهن) در نمونه مورد مطالعه وهمچنين
]background

𝑥𝐶

[ نسبت غلظت فلز مورد نظر در پوسته

𝑓𝑒𝑟𝐶

به غلظت فلز مبنا (آهن) در پوسته میباشد ] .[22محدوده
تغييرات عامل تجمع براي تحليل مقادير به دست آمده در
جدول 3ارايه شده است:
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جدول -3تغييرات عامل

تجمع ][23

مقادیر EF

میزان غنی شدگی

EF≤1

فاقد تجمع

1<EF≤3

تجمع جزيی

3<EF≤5

تجمع متوسط

5<EF≤13

تجمع نسبتا شديد

13<EF≤25

تجمع شديد

25<EF≤53

تجمع بسيارشديد

EF>53

تجمع به شدت باال

 -3نتایج و بحث
آناليز خوشه اي ،يک روش پژوهشی چند متغيرره
است که در اين مطالعه به منظور منشرا يرابی آمراري
عناصر به وسيله نرم افزار  4 MVSPمود اسرتفاده قررار
گرفترره اسررت .برمبنرراي تحليررل خوشرره اي و ضررريب
همبسررتگی عنصررر  Feبررا ضررريب همبسررتگی مثبررت و
معنرری داري در محرردوده  3 / 05برره شرراخه ديگررري کرره
حاوي عنصر  Vو  LOIمی باشد متصرل شرده اسرت .از
آن جا که  Feشاخص مواد زمينی  LOI ،شراخص مرواد
آلی و نيز  Vشاخص مواد نفتی می باشد پس در نتيجه
منشاء عناصر اين دو شاخه مشرخص مری شرود (شرکل
شماره  .) 3عناصر نامبرده در محدوده غير قابل تفسرير
به شاخه مجاور خود کره حراوي عناصرر  Al ، Asو Zn
می باشد متصل است و قابل تفسير نمری باشرد ولری در
اين شاخه عناص ر  Alو  Znبا ضريب همبستگی مثبرت
و معنی دار به يک ديگرر متصرل بروده و هرم چنرين دو
عنصررر بررا همبسررتگی مثبررت در محرردوده  3 / 0برره As
متصل شده است .از آن جا که  Alشاخص زمينی است،
پس در نتيجه عناصر متصل شده به آن احتماال منشاء
زمينرری دارنررد .ارتبرراط شرراخه هرراي نررامبرده بررا سرراير
شاخه ها در محردوده غيرر قابرل تفسرير مری باشرد .در
شاخه ديگر عناصر  Niو  Crبا ضريب همبستگی مثبت
و معنی داري به يک ديگر متصل شرده انرد .از آن جرايی
که  Niشاخص مواد نفتی می باشد ،پس  Crنيز منشراء
نفتی دارد .ارتبراط ايرن شراخه برا سراير شراخه هرا در
محدوده غير قابل تفسير است .در شراخه ديگرر عناصرر
 Caو  Cdبررا ضررريب همبسررتگی مثبررت و معنرری داري
حدود  3 / 1به يک ديگر متصرل بروده و ايرن شراخه برا
عناصر  Biو  Moدر محردوده معنری دار بره يرک ديگرر
متصل شده اند .عنصر  Caشاخص مواد بيوژنيکی بروده
پس در نتيجه عناصر متصرل بره آن منشراء بيروژنيکی
دارند.

 -2-3-2شاخص مولر )Igeo( 3
در اين مطالعه عالوه بر عامل تجمع از شاخص زمين
انباشتگی مولر نيز جهت بررسی سنجش ميزان آلودگی
غبارها به فلزات سنگين استفاده شدکه از رابطه زير محاسبه
میشود:
𝑛𝐶

( )2

𝑛𝐵1.5

Igeo = log2

که دراين رابطه  Cnغلظت فعلی عنصر اندازهگيري
شده در نمونه Bn ،غلظت فلز در مقدار زمينه (در اين جا
شيل به عنوان زمينه مورد نظر است) و از لحاظ آن که
غلظت پيشين عنصر از طريق تجزيه کامل به دست میآيد،
بايد از غلظت شيل که يک نوع سنگ رسوبی است ،استفاده
کرد .چون متوسط غلظت عناصر در شيل نسبت به متوسط
غلظت عناصر در رسوبات غير آلوده کمتر است ،بنابراين
جهت متعادل سازي در  165ضرب می شود ] .[24معيارهاي
طبقهبندي توصيفی براي شاخص زمين انباشتگی در جدول
 9ارايه شده است:
جدول -4معيارهاي طبقهبندي شاخص زمين

انباشتگی ][25

محدوده تغییرات ()Igeo

شدت آلودگی

بيشتر از 5

آلودگی بسيار شديد

بين  9تا 5

آلودگی شديد

بين  3تا 9

آلودگی زياد

بين  2تا 3

آلودگی متوسط

بين 1تا 2
کمتر از  3تا 1

آلودگی کم
فاقد آلودگی
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شکل -3دندروگرام آناليز خوشهاي عناصر موجود در نمونهها
جدول -5مقادير عامل تجمع ( )EFمحاسبه شده براي فلزات موجود در نمونهها
EF
ايستگاه 1
ايستگاه2
ايستگاه3
ايستگاه9
ايستگاه5
ايستگاه6
ايستگاه0
ايستگاه1
ايستگاه3
ميانگين

Pb
1261
1569
1961
6361
160
1263
2363
366
1960
1363

Igeo
ايستگاه1
ايستگاه2
ايستگاه3
ايستگاه9
ايستگاه5
ايستگاه6
ايستگاه0
ايستگاه1
ايستگاه3
ميانگين

Pb
1661
2691
2619
3635
1623
1633
2601
1633
2631
2616

Zn
1363
366
1369
1362
661
165
2365
065
163
1163

Cu
963
560
2266
1262
960
969
063
1363
160
363

As
961
063
963
965
1365
1169
1163
962
361
162

Ni
360
262
366
163
365
360
161
365
366
363

Cr
162
361
163
161
163
163
163
162
169
166

Cd
263
169
261
263
163
263
169
161
161
163

Mn
165
161
162
166
165
163
166
169
169
169

Bi
3969
0362
0366
11063
6363
1661
1162
1363
6066
0566

Fe
365
361
360
365
366
360
366
366
366
366

جدول  - 6نتايج شدت آلودگی عناصر بر اساس شاخص زمين انباشت ()Igeoدر گردوغبار خيابانی شهر تهران
Zn
165
1636
1613
165
1633
1650
3625
1619
1696
1603

Cu
3635
160
3693
2625
1
1612
1613
2636
1632
1611

Cd
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Cr
3
1611
3
3
3
3
3
3
3
3

Ni
3
3631
3
3
3
3
3
3
3
3

Mn
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

As
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

جدول -7نتايج تحليل شاخص زمين انباشت ()Igeoدر گردوغبار خيابانی شهر تهران
عنصر
Pb
Zn
Cu
Cd
Cr
Ni
Mn
As
Mo
Bi

شدت آلودگی
آلودگی کم تا متوسط  -ايستگاه  9آلودگی زياد
آلودگی کم  -ايستگاه  0آلودگی زياد
آلودگی کم تا آلودگی متوسط –ايستگاه  3آلودگی زياد
عمال غير آلوده
عمال غير آلوده
عمال غير آلوده
عمال غير آلوده
عمال غير آلوده
عمال غير آلوده
آلودگی کم تا متوسط
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Mo
3602
369
369
3661
3
1
3
3633
3
3636

Bi
2631
2629
2635
2630
1603
2625
3
1632
1603
1612

ويژگیهاي زمين شيميايی گرد و غبارهاي ميادين اصلی تهران

الستيک به کار میرود .آسفالت موجود گرفته شده در کف
خيابانها نيز حاوي فلزات سنگين بوده که ضمن گرم شدن
هوا و فرسايش آسفالت اين عناصر وارد محيط میشوند .به
طور کلی منابع اصلی انتشار عناصر موجود در گرد و غبار ته
نشينی شهر تهران را میتوان به ترافيک وسايل نقليه،
احتراق سوخت و فرسايش قطعات مورد استفاده در خودروها
و هم چنين فرسوده شدن آسفالت کف خيابانها نسبت داد.

بر طبق نتايج حاصل از محاسبات عامل تجمع که در
جدول  5ارايه گرديده است ،مشاهده میشود که عنصر
بيسموت در تمامی ميدانها در محدوده تجمع به شدت باال
قرار گرفته است و نيز عنصر روي در ايستگاه شماره  0يعنی
در ميدان راه آهن تجمع بسيار شديد و در مابقی ميادين
تقريبا در محدوده نسبتا شديد قرار دارد .عنصر مس در
ايستگاههاي  3و  9که ميدانهاي صادقيه و پونک میباشند
در محدوده تجمع شديد میباشد .عنصر سرب در ايستگاه 9
(ميدان پونک) تجمع به شدت باال و در مابقی ميدانها در
محدوده تجمع شديد قرار دارد و نهايتا عنصر ارسنيک نيز در
ايستگاههاي  6 ، 5و  0که مربوط به ميدانهاي وليعصر،
آذري و راه آهن میباشند ،تجمع شديد را از خود نشان
میدهد .چنين تجمعی در نمونههاي ميدان انقالب مشاهده
نمیشود ] .[28از طرفی بر طبق دادههاي حاصل از شاخص
زمين انباشت که در جدول  6ارايه گرديده است ،عناصر
سرب ،روي و مس افزايش غلظت را در محيط نشان
میدهند که نتايج نهايی آن به صورت توصيفی در جدول 0
ارايه شده است.

پینوشت
Induced Coupled Plasma – Optical Emission
Spectrometer
2 L.O.I: Loss of Ignition
1 ICP-OES:
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