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Abstract
Dust storms often occur in arid and semiarid regions of the
world and carry a huge quantity of materials; hence, they are
recognized as one of the most important environmental issues
on regional and international scales. This study aimed to
evaluate the heavy metal content of dust-fall particles in the
cities of Sanandaj, Khorramabad and Andimeshk in western
Iran. Sampling the dust-fall particles was conducted every 10
days from 20 June 2012 over one year simultaneously in these
three stations using the Deposit Gauge Method and the
concentration of metals was measured using Flame Atomic
Absorption Spectroscopy for Fe and Mn and Furnace Atomic
Absorption Spectroscopy for Zn, Cu, As, Ag, Pb, Cd, Cr, Ni .
Pollution levels for the heavy metals were then evaluated
using the Geo-Accumulation Index (Igeo) and Index
Enrichment Factor (EF). The results obtained for the Igeo index
and EF index demonstrated that levels of Ag and Cu pollution
among the dust-fall particles from the three stations were
higher than for other heavy metals, while concentrations of
other heavy metals were not evaluated as contaminant.
Although the mean of dust-fall particles on area unit in
Sanandaj station was less than Khorramabad and Andimeshk,
heavy metal concentrations among the sampled dust-fall
particles was relatively higher. The highest amount of dust
falling on a unit area was obtained from Andimesh station,
more than at the Khorramabad station and, lastly, the Sanandaj
station. Moreover, the maximum and minimum levels of dustfall descending on the three stations were obtained in May and
January respectively.
Keywords: Dust Fall Particles, Accumulation Index, Enrichment
Factor Index, Heavy Metals.
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چکیده
طوفانهای گرد و غباری که اغلب در مناطق خشک و نیمه خشک جهان
روی میدهند حجم زیادی از ذرات معلق را با خود حمل ميیکننيد و از
اینرو به عنوان یکی از مهمترین معضالت زیستمحیطی در مقیاسهای
 این تحقیق به ارزیابی مقادیر فلزات.منطقهای و بینالمللی تلقی میگردند
 خير،سنگین در ذرات گرد و غبار ته نشین شده در شيهرهای سينندج
 نمونهبرداری ذرات گرد و غبيار.آباد و اندیمشک در غرب ایران میپردازد
 روزه و به طيور13  بمدت یکسال در بازههای زمانی1091  خرداد03 از
Deposit Gauge همزمان در سيه ایسيتگاه ميذکور بيا اسيتفاده از روش
 با استفاده از جذبMn  وFe  صورت گرفت و اندازهگیری فلزاتMethod
 بيه روش کيورهZn, Cu, As, Ag, Pb, Cd, Cr, Ni اتمی به روش شيعله و
 سپس سطح آليودگی فليزات سينگین بيا اسيتفاده از.گرافیکی انجا شد
Index Enrichment ) وIgeo( Geo-Accumulation Index شياخ هيای
 میييزانEF  وIgeo  نتييای شيياخ هييای.) ارزیييابی گردیييدEF( Factor
 را بیش از دیگر فلزات سنگین در گرد و غبار هير سيهCu  وAg آلودگی
 عالرغم کمتر بيودن میيانگین میيزان گيرد و غبيار.ایستگاه ارزیابی کرد
 غلظت فلزات سنگین در ذرات گرد و غبار این،باریده در ایستگاه سنندج
 بیشيترین.ایستگاه در مقایسه با ایستگاههای دیگر بطور نسبی بیشتر بود
 سيپس ایسيتگاه،گرد و غبار باریده بر واحد سطح در ایستگاه اندیمشيک
 يمن آنکيه حيداک ر و.خر آباد و نهایتا ایستگاه سينندج بدسيت آميد
حداقل میزان گرد و غبار باریده بر سه ایستگاه به ترتیب در اردیبهشت و
.بهمن ثبت شد
Index ،Geo-Accumulation Index
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،کلم ات کلی دی ذرات معلييق
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 -1مقدمه
پدیده گرد و غبار یک معضل بینالمللی است که میتوان
آنرا یکييی از مهمتييرین بالیييای زیسييتمحیطييی دانسييت]. [1
طوفانهای گرد و غبار با منشيا طبیعيی کيه بیشيتر در نيواحی
خشک و نیمه خشک جهان روی میدهند ] [2قادرنيد مقيادیر
بسیاری از ذرات معلق را با خود حمل کنند ] .[0در بیش از یک
دهه اخیر امواج گرد و غبار نیميهغربيی ایيران را در نوردیيده و
دامنييه اثييرات زیانبييار ایيين پدیييده آن را بييه مهمتييرین معضييل
زیستمحیطی کشور تبدیل کرده است .این ذرات معلق عيالوه
بر کاهش کیفیت هوا ] [4مانع از نفوذ نور خورشید شيده ] [5و
میتوانند بر تشکیل و ویژگیهای ابر و میزان نيزوتت جيوی اثير
بگذارند ] .[6بطور کلی پدیده گرد و غبار با منشا طبیعی میتواند
منجر به تغییيرات اقلیميی و هم نيین تغییير در خرخيههيای
بیولوژیکی ،شیمیایی و محیطزیست شود ] .[6ذرات گرد و غبار
بسته به منشا و مسیر حرکيت خيود توانيایی بياتیی در حميل
فلزات سنگین دارند ] 7و  [8از اینرو بررسی میزان آلودگی ایين
ذرات به فلزات سنگین به دلیل تهدیداتی که میتوانيد متوجيه
سالمت انسان کند مهم است .بطور کلی آليودگی ذرات گيرد و
غبار به فليزات سينگین بيه عليت سيمیت ،تجزیيه ناپيذیری و
تجمعپذیری این عناصر یک مشکل جدی تلقی ميیشيود ].[9
عمدتا دو منبع فعالیتهای انسانی و الگوهای فرسایشيی خيا
برای آلودگی ذرات گرد و غبار به فلزات سنگین تبیین شده که
از منابع انسانی اغلب در نواحی شهری که فعالیتهای صينعتی
شدت باتیی دارند میتيوان آليودگی فليزات سينگین را انتظيار
داشت در حالیکه حضور فلزات سنگین با غلظيتهيای بيات در
ذرات گرد و غبار در نواحی غیير صينعتی عميدتا بيا فرسيایش
ساختارهای زمین شناسی خصوصا خا مرتبط هستند ].[13
مطالعات اندکی بروی ترکیبات تشکیل دهنيده ذرات
گرد و غبار در آسیا ]2،4و  [5و خاورمیانه ] [13انجا شده
است .در سالهای اخیر نیيز بررسيیهيایی دربياره مقيادیر
فلزات سنگین در گرد و غبار در نیميهغربيی ایيران صيورت
گرفته است ]11 ،6،7و  . [10بيرای تعیيین میيزان آليودگی
مواد معد نی طبیعی به فلزات سنگینی که از پوسيته زميین
نشات میگیرند شاخ های متعددی ابيدا شيدهانيد ].[10
هدف از انجا این پژوهش بررسی روند میزان گيرد و غبيار
باریده بر سه شهر سنندج ،خر آباد و اندیمشيک واقيع در
نیمهغربی کشور که در سنوات اخیر مورد هجو گسترده ی
پدیده گرد و غبيار بيودهانيد و هم نيین بررسيی غلظيت و
سيطوح آليودگی فليزات سينگین موجيود در ایين ذرات بييا

1

2

استفاده از شاخ های  Igeoو  EFاست ] 15 ،14 ،6 ،0و
.[16
 -2مواد و روشها
نمونهبيرداری ذرات گيرد و غبيار از  03خيرداد 1091
بمدت یک سال در بازههای زميانی  13روزه و بيا اسيتفاده از
روش  6] 0DGMو  [8بطور همزمان در شيهرهای سينندج
در مقیييياس 05°16'27،53° Nعيييرغ جغرافیيييایی و
 46°59'69،02°Eطول جغرافیایی ،خر آباد در مقیياس N
 00°27'22،52°عيييرغ جغرافیيييایی و 48°23'47،06°E
طول جغرافیایی ،اندیمشيک در مقیياس 00°28'46،84°N
عرغ جغرافیایی و  48°23'23،25°Eطول جغرافیایی انجا
شد (شکل .)1در این روش از یيک قیيش شیشيهای بيا قطير
دهانه  03سانتیمتر که انتهای آن بيا اسيتفاده از یيک قیيش
معکوس به یک بطری جمعآوری کننده شیشيهای بيا حجيم
معین منتهی شده ،استفاده می شود .مجموعه این دستگاه بر
روی یک پایه فلزی با ارتفا  1/2متر قرار گرفته تا از مداخله
منابع محلی آلودگی هوا و هم نین نفوذ گرد و غبار موجيود
در کيش بيه درون دسيتگاه جلييوگیری شيود( .ش کل .)2در
هریک از شهرهای سنندج ،خر آباد و اندیمشک یک دستگاه
جمعآوری کننيده ذرات گيرد و غبيار 4در ارتفيا ده متير از
سطح زمین ] [13نصب گردید و تعداد  06نمونه در هر شهر
و در مجمو  138نمونه در طول دوره یکساله نمونيهبيرداری
شدند .تز به ذکر است که محدودیتهيای هزینيه ،تيردد و
زمان تعداد ایستگاههای نمونهبرداری را در هر شهر بيه یيک
ایستگاه کاهش داد.

شکل -1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری در غرب ایران
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 :1تورسیمی (جلوگیری از مزاحمت پرندگان :2 ،قیش جمعآوری کننده شیشه ای :0 ،لوله پالستیکی :4 ،قیش معکوس :5 ،پایه ؛  :6بطری جمعآوری.
شکل -2دستگاه نمونهبرداری از ذرات معلق 4بر اساس روش 8 ،6( DGM 0و )14

 :Cdغلظت ریزگردهای باریيده در واحيد سيطح:W1 ،
وزن فیلتيير خييالی :W2 ،وزن نهييایی فیلتيير همييراه بييا مييواد
جمعشده و  :Dقطر دهانه دستگاه نمونهبردار ( )03cmاست.
هم نین مقادیر فلزات سنگین انيدازهگیيری شيده در
نمونه با استفاده از دو شاخ ذیل مورد ارزیابی قرار گرفتند:
Igeo )1
شاخ  Igeoمطابق معادله شماره  2آلودگی به فليزات
سنگین را با توجه به نسبت غلظت هر فلز سنگین در نمونيه
مورد بررسی به غلظت زمینيهای 8آن فليز در پوسيته زميین
محاسبه میکند ] 6و :[15

پييس از هيير دوره  13روزه ،ذرات گييرد و غبييار تجمييع
یافته در دستگاه جمعآوری کننده گرد و غبيار بيا آب مقطير
شستشو داده و وارد مخزن دستگاه گردید .محتویات مخيزن
پس از انتقال به آزمایشگاه محیطزیست دانشگاه کردسيتان،
جهت کاهش حجم محلول در دمای  135درجيه سيانتیگراد
به مدت  2ساعت حرارتدهی شد و پيس از سيرد شيدن بيا
استفاده از فیلتير واتمين شيماره  42صياف شيده و بمنظيور
تعیین میزان گرد و غبار باریده بر واحد سطح توزین گردیيد.
در ادامه  3/15گر از محتویات نامحلول باقی مانده بير روی
فیلتر واتمن با  5میلیلیتر اسید نیتریک  3/31درصد هضم و
به مدت  2ساعت با استفاده از دسيتگاه  Block digestدر
دمای  95درجه سانتیگراد حرارت داده شد .در مرحله بعدی
نمونهها به مدت  03دقیقه و در دمای  53درجيه سيانتیگراد
در حما التراسونیک قرار داده شدند و سپس مجددا با فیلتر
واتمن  42صاف گردید و محلول بدست آميده بيه حجيم 25
میلیلیتر رسيید ] .[13در نهایيت در محليول بدسيت آميده
اندازهگیری فلزات  Feو  Mnبا استفاده از جذب اتميی 5بيه
روش شيعله 6و  Zn, Cu, As, Ag, Pb, Cd ,Cr, Niبيه
روش کوره گرافیکی 7صورت گرفت ].[6
برای تعیین غلظت ذرات گرد و غبيار باریيده در واحيد

()2

که در آن;  Igeoمعيرف Cn ،Geo-Accumulation Index

غلظت اندازهگیيری شيده فليز سينگین در نمونيه و  Bnغلظيت
زمینهای همان فلز سنگین در پوسته زمین اسيت .يریب 1/5
نیز برای کمینه کردن تغییرات احتمالی در غلظتهای زمینهای
ناشی از فعالیتهای زمینشناسی اعمال میشود ]  6و.[15
EF )2
شاخ  EFبر اساس معادله شماره  0غلظيت عناصير
در نمونه آلوده را با غلظت آن عنصر در نمونه زمینه مقایسيه
میکند .این غلظتها بر اساس غلظت مرجع که میتواند آهن
یا آلومینیو باشد ،نرمال میشوند .از آنجایی که توزیيع فليز
آهن در محیط در ارتباط با دیگر فلزات نیسيت و غلظيت آن
به طور طبیعی بات بيوده و خنيدان بيه فعالیيتهيای انسيان

سطح از معادله شماره  1استفاده شد]13 ،8و:[14
()1

)Igeo= Log2 (Cn/1.5 Bn

Cd= 1.273˟ (W2- W1/ D2) ˟ 104
که در آن:
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در طول دوره نمونه برداری را نشان میدهد .هميانطور کيه
مالحظييه مييی شييود تغییييرات میييزان گييرد و غبييار در سييه
ایستگاه از رونيدی مشيابه پیيروی میکنيد بيه نحيوی کيه
کمتييرین و بیشييترین م یييزان آن در هيير سييه ایسييتگاه بييه
ترتیب در اواسط زمستان و اواخير بهيار بيهوقيو پیوسيته
است من آنکه میانگین یکساله میزان ذرات گرد و غبيار
باریده بر واحد سطح برای سنندج  ،خر آباد و اندیمشيک
بييييه ترتیييييب  2/66 ،1/70 gr/m2. 10 daysو 0/07
اندازهگیری شدند.
در جدول  2مقادیر حداک ر ،حداقل و میانگین غلظيت
فلزات سنگین اندازهگیيری شيده در ذرات گيرد و غبيار سيه
ایستگاه سنندج ،خر آباد و اندیمشک نشان داده شده اسيت
و همانطور که مالحظه میشود بیشيترین و کمتيرین مقيادیر
اندازهگیری شده در هر سه ایستگاه بترتیب مربوط به فليزات
آهن و نقره هستند.

وابسيته نیسيت ،از آن به عنوان فلز نيرمالیزه شده اسييتفاده
میکنند ]18 ،17و.[ 19
رابطه زیر بیانگر خگونگی محاسبه شاخ غنیسازی است:
(EF: (Msample/Fesample)/(Mstandard/Festandard) )0

که در آن:
 :EFفاکتور غنیسازی
 :غلظتهای فلز مورد نظر و آهن در نمونه Msampleو
Fesample
 :غلظييتهييای زمینييهای فلييز مييورد نظيير و آهيين
Mstandardو Festandard
طبقهبندی سطوح آليودگی براسياس مقيادیر شياخ
های  Igeoو  EFدر جدول  1نشان داده شده است.
 -3نتايج و بحث
شکل 0روند تغییرات میزان ذرات گرد و غبار باریده
بر واحد سطح در سه شهر سنندج ،خر آباد و اندیمشيک

جدول  -1طبقهبندی سطوح آلودگی بر اساس مقادیر شاخ های  Igeoو  0 ] EFو.[6
Igeo

EF
غیر آلوده

<1

غیر آلوده

≤3

آلودگی کم

1-0

غیر آلوده تا آلودگی متوسط

3-1

آلودگی متوسط

0-5

آلودگی متوسط

1-2

آلودگی متوسط تا شدید

5-13

آلودگی متوسط تا شدید

2-0

آلودگی شدید

13-25

آلودگی شدید

0-4

آلودگی خیلی شدید

25-53

آلودگی شدید تا بسیار شدید

4-5

بینهات آلوده

<53

آلودگی بسیار شدید

<5

12

اندیمشک

خر آباد

سنندج
میزان گرد و غبار (گر بر مترمربع در  13روز)

13

8

6

4

2

3
1091-1092

شکل -3روند تغییرات میزان گرد و غبار باریده بر سنندج ،خر آباد و اندیمشک در طول دوره نمونهبرداری ()gr/m2.10 days
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جدول -2مقادیر بیشترین ،کمترین ،میانگین و انحراف معیار غلظت فلزات سنگین در ذرات گرد و غبار سنندج ،خر آباد و اندیمشک
(برای  bA,rC,gA,dN,bP,dCبر حسب  μg/gو برای  Fe,Mn,Zn,Cuبر حسب )mg/g
محل نمونه
برداری

سنندج

خر آباد

اندیمشک

فلييييزات
سنگین
Cu

Cd

Pb

Ni

Ag

Cr

بیشترین

1/93

75/38

110/05

1/05

22/55

22/55

Zn

Fe

Mn
As
5/02

1/05

20/09

کمترین

3/37

9/35

0/00

5/11

0/01

2/09

5/51

5/51

5/22

0/02

میانگین

3/83

01/02

02/02

5/95

19/91

10/10

5/01

5/21

5/95

10/20

انحراف معیار

12/00

19/11

29/19

5/015

9/19

9/90

5/212

5/101

5/299

9/15

بیشترین

1/98

58/28

01/10

5/19

22/22

20/25

5/29

5/05

1/55

29/01

کمترین

3/34

6/59

0/05

5/11

0/00

0/01

5/50

5/52

5/11

9/15

میانگین

3/44

22/78

20/01

5/20

11/01

12/91

5/11

5/19

5/01

10/11

انحراف معیار

9/53

16/56

20/50

5/10

0/10

0/12

5/51

5/150

5/21

0/11

بیشترین

1/55

25/62

92/00

5/95

21/05

20/59

5/20

5/00

1/51

00/20

کمترین

3/35

5

0/99

5/12

0/25

2/21

5/50

5/51

5/10

0/11

میانگین

3/00

14/61

22/91

5/20

15/51

11/99

5/19

5/11

5/05

10/95

انحراف معیار

13/60

14/21

22/21

5/11

0/25

0/09

5/51

5/12

5/22

1/22

جدول  -3بازه سطوح آلودگی فلزات سنگین بر اساس مقادیر شاخ های

Igeo

1/25

( مقادیر برای سنندج با  ،برای خر آباد با × و برای

اندیمشک با  )نشان داده شده است.
بازه آلودگی بر اساس شاخ

فلزات سنگین
≤5
Fe
Mn
Zn
Cu
As
Cr
Ag
Ni
Pb
Cd

1-5

2-1

Igeo
0-2

2-2

0-0

<5

×  
×  
×  
×  

×  

× 



× 

×  
×  
×  

جدول  -4بازه سطوح آلودگی فلزات سنگین بر اساس مقادیر شاخ های  ( EFمقادیر برای سنندج با  ،برای خر آباد با × و برای
اندیمشک با  نشان داده شده است).
بازه آلودگی بر اساس شاخ

فلزات سنگین
<1
Mn
Zn
Cu
As
Cr
Ag
Ni
Pb
Cd

× 

1-2

2-0

EF

0-15

15-20


×  
× 




× 

×
×
×

×
×
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بررسی غلظت و سطوح آلودگی فلزات سنگین در ذرات معلق در...

که با نتای بدست آمده از مطالعات قبليی ] [6مشيابه اسيت.
منا کاربرد شاخ  Igeoمقادیر انيدازهگیيری شيده فليزات
آهن ،منگنز ،روی و کرو در گرد و غبار سه شهر را آتینيده
ارزیابی نکرد.
نتای حاصل از شاخ  EFتشابه میزان آلودگی فلزات
سنگین در هر سه ایسيتگاه را نشيان ميیدهيد (جيدول .)4
همانطور که مالحظه میشود مقادیر شاخ  EFبرای دو فلز
نقره و مس در هر سيه ایسيتگاه بياتترین سيطح آليودگی را
بخود اختصاص داده کيه حيد آليودگی شيدید را بير اسياس
توصیفات کیفی بیان میکند (جيدول  )1و پيس از آنهيا فليز
روی حييد آلييودگی متوسييط تييا شييدید و هم ييین نیکييل و
ارسنیک نیز سطوح متوسطی از آتیندگی را نشان میدهنيد.
اما مقادیر  EFبرای سایر فلزات سنگین ،غیر آلوده ()EF < 0
بدست آمد ].[5

جدول  0مقادیر بازه آليودگی هير فليز سينگین را بير
اساس شاخ  Igeoدر سه ایستگاه نشان میدهد.
در جييدول  4مقييادیر بييازه آلييودگی فلييزات سيينگین
اندازهگیری شده در سه ایستگاه بر اساس مقادیر شاخ EF
نشان داده شده است.
پدیده گرد و غبار خاص مناطق خشک و نیمه خشيک
جهان است ] 2و  .[4همسيایگی بيا کشيور عيرا بيه عنيوان
کانون اصلی معضيل ایجياد گيرد و غبيار ] [12در کنيار ایين
واقعیت که مناطق خشيک و نیميهخشيک بيیش از دو سيو
مساحت ایران را در برمیگیرد وقو و تشدید این پدیيده در
کشور را توجیهپذیر میسازد .در میان سيه ایسيتگاه بررسيی
شده در این تحقیق ،شهر اندیمشک بيدلیل قيرار گيرفتن در
عرغ جغرافیایی کمتر و هم نین دارا بودن میانگین بيارش
کمتر و دمای بیشتر سالیانه و نزدیکی با کانون اصيلی تولیيد
ذرات گرد و غبار مقادیر بیشتری از این ذرات را پذیراست .با
حرکت به سمت عرغهای جغرافیایی بیشتر و دور شدن از
منيبع تولیييد ذرات گرد و غبار از ميیزان ایين ذرات کاسيته
میشود ] [4و از اینرو میزان ذرات گرد و غبار باریده بير دو
شهر خر آباد و سپس سينندج رونيد کاهشيی را نسيبت بيه
اندیمشک نشان میدهد (شکل .)0شباهت الگيوی تغییيرات
میزان گرد و غبار باریده بر سه ایستگاه (شکل  )2عيالوه بير
آنکه میتواند موید منبع یکسان ذرات گرد و غبار در این سه
ایستگاه باشيد ،از تغییيرات فصيلی مشيابه در ایسيتگاههيای
مذکور نیز تلقی میشود.
مقایسه مقادیر فلزات سنگین بررسی شده (جيدول )2
برتری مطلق فلزات آهن و منگنز در نمونه های مورد بررسی
را نشان میدهيد کيه بيا پيژوهشهيای قبليی مطابقيت دارد

 -4نتيجهگيری
ارزیابی مقادیر فلزات سنگین در ذرات گرد و غبيار بيا
اسييتفاده از شيياخ هييای  Igeoو  EFسييطوح آلييودگی نسييبتا
باتتری را در ایستگاه سنندج نسبت به ایستگاههای خر آباد
و اندیمشک تائید کرد .فلزات نقيره و ميس بیشيترین سيطح
آلودگی را دربین تميامی فليزات ميورد بررسيی در هير سيه
ایستگاه داشتند .مقایسه ایستگاههای مورد بررسی نشيان داد
که با افزایش عرغ جغرافیيائی از میيزان ذرات گيرد و غبيار
باریده بر واحد سطح کاسته ميیشيود بيه نحویکيه کمتيرین
میزان گرد و غبار باریيده در ایسيتگاه سينندج بدسيت آميد.
عالوه بر این تشابه روند گرد و غبيار باریيده در دوره یکسياله
نمونييهبييرداری ،نزدیکييی مقييادیر غلظييت فلييزات سيينگین و
هم نین میزان آلودگی آنها در ایسيتگاههيای بررسيی شيده
همسانی ماهیت ذرات گيرد و غبيار در نیميه غربيی ایيران را
تایید میکند .در نهایت پدیده گيرد و غبيار بيا تميامی ابعياد
مخربش ،جهت گیری راهبردی ملی توسعه پایيدار براسياس
برنامه ششيم توسيعه کيه مسياله محيیطزیسيت و خصوصيا
آلودگيی هوا را نیز در خيود دارد ،بيا خالييش جييدی روبيرو
میکند .از اینرو ارائه راهکارهای علمی و موثر برای کنترل و
کيياهش آن ،میتوانييد حجييم خسييارات ناشييی از ایيين پدیييده
زیستمحیطی را به حداقل برساند.

]6و .[12همانطور که جدول  0نشان ميیدهيد تشيابه بيازه
آلودگی فلزات سنگین بر اساس شاخ  Igeoدر ایستگاههای
مورد مطالعه همسيانی منشيا ذرات گيرد و غبيار رسيیده بيه
شهرهای سينندج ،خير آبياد و اندیمشيک از حیيا فليزات
سنگین را تائید میکند .شاخ  Igeoهم نین سطح بياتتری
از آلودگی ذرات گرد و غبار بيه فليزات نقيره و ميس در سيه
ایستگاه را نشان میدهد که به استناد مطالعات قبلی به نظير
میرسد شیو بیماری های خشمی مانند التهياب و ناخنيک
خشم در بین ساکنان شهرهای غرب ایران ] [9با این دو فليز
سنگین در گرد و غبار نیمه غربی کشور مرتبط باشيد ].[11
شاخ  Igeoهم نین مقادیری از آلودگی ارسنیک ،نیکيل و
کرو در ذرات گرد و غبيار نمونيهبيرداری شيده در هير سيه
ایستگاه سنندج ،خر آباد و اندیمشک را نیيز نشيان میدهيد

پینوشتها
1

Geo-Accumulation Index
Enrichment Factor Index
3 Deposit gauge method
4 Dust fall jar
)5 Atomic Absorption (EQUINOX 3000
2
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مهدی رجبی و میالد بیرانوند
6

Flame Atomic Absorption Spectroscopy
Furnace Atomic Absorption Spectroscopy
8 Background Concentration

[11] Zarasvandi AL. Geochemical composition and
source of dust storms particles in Khuzestan
province using REE geochemistry: concerning
on Geo-Environmental parameter, in The
Conference Dust Haze, Monitoring, Effects and
Solutions Combating Its. Iran-Tehran. 2010.[in
persian].
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