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 مقدمه
 ردگ دهیپد ،یطیمحستیزی ایبلا نیترمهم ازی کی امروزه

ی لالملنیب وی امنطقه معضل کی عنوان به که است غبار و

 & Garrison et al., 2003; Griffin) برندیم نام آن از

Kellogg, 2004.) قادرند حجم  یعیگرد و غبار با منشاء طب

 را با خود حمل کنند نیاز مواد و فلزات سنگ یادیز

(Revel- Rolland, 2006 .)ی حاو غبار و گرد انتشار شیافزا

 زادهینادر) انسانی سلامتی برای جد دیتهد نیسنگ فلزات

  در مهمی هاندهیآلا ازی کی و( 5930 همکاران، و

 فلزات (.Pekey, 2006) هستندی عیطب ستیزیطمح

 ریثأها و تآن تیاهم لیبه دل یسرب و رو وم،یکادم نیسنگ

بخش اعظم مطالعات مرتبط  ستیزطیها بر انسان و محآن

 اندداده اختصاص خود به رادر گرد و غبار  نیبا فلزات سنگ

(Sezgin et al., 2004)، و زادهینادر مطالعه کهی طورهب 

 دری رو و مس سرب، غلظت داد نشان( 5930) همکاران

ی تصنع منطقه بوشهر،ی شهر منطقهی اتمسفر غبار و گرد

ی هاتیفعال ریثأت تحت شهر دو نیب ترانکست و هیعسلو

 داشتند انیب هاآن نیچنهم. است کیتراف وی صنعت

 هر رد که است سرب فلز به مربوطی شدگی غن نیشتریب

 قرار دارد. در  ادیز یشدگ یدر کلاس غن منطقه سه

( عنوان کردند از 5931) یو سور یرجب گر،ید ییامطالعه

 از شیب مس و نقرهی آلودگ سطوح ،geoIنظر شاخص 

 آبادخرم سنندج، ستگاهیا سه غبار و گرد دری رو و کیآرسن

 (5911)و همکاران  ایک فرهمند .است بوده مشکیاند و

 شهری هوا از شوندهراسب ذرات در نیسنگ فلزاتی بررس

 مختلفی نواح در ریمقاد سهیمقا. دادند انجام را زنجان

 نیگسن فلزات کننده منتشری صنعت منابع که داد نشان

 یجو یهازشیر نیسنگ فلزات بیترس دری میمستق نقش

( در منطقه 2552) نیماچ و ناواس. داردخشک و تر 

 نوع خاک را  3 ایاسپان یآراگون واقع در شمال شرق

 یسازکرده و مورد مطالعه قرار دادند. نقشه یبردارنمونه

ام شد. انج یمعمول نگیجیکر کینقاط با استفاده تکن نیا

ر عوامل مؤث نیترمهم یتولوژینشان داد نوع خاک و ل جینتا

 منطقه مورد مطالعه بوده است. نیبر غلظت فلزات سنگ

، Cr) نیسنگ عناصر غلظت (5935) همکاران وی شهباز

Ni ،Cu  وZn) استان در واقع نهاوند شهرستان خاک در 

نتایج مطالعه نشان داد  .دادند قراری بررس مورد را همدان

تر از حداکثر که غلظت کروم در منطقه مورد مطالعه بیش

غلظت قابل قبول برای کشورهای لهستان، استرالیا و کانادا 

باشد. میزان شاخص زمین انباشتگی برای همه فلزات می

به دست آمد، در نتیجه غلظت فلزات در خاک  5تا  5بین 

 ده شد. بزی و همکارانها ارتباط دابه منشأ طبیعی آن

بررسی آلودگی خاک به فلزات سنگین با استفاده ( 5931)

 از شاخص فاکتور آلودگی در محل دفن زباله شهری زاهدان

تر بر اساس شاخص آلودگی بیشرا انجام دادند که 

با ند. اقرار گرفتهها در طبقه آلودگی کم تا متوسط ایستگاه

سنگین بر سلامت انسان و ثیر فلزات أتوجه به اهمیت و ت

که، شهرستان خاش زیست و نیز با توجه به اینمحیط

همیشه با پدیده گرد و غبار و معضلات آن مواجه بوده است، 

بنابراین نیاز به بررسی میزان فلزات سنگین در گرد و غبار 

ها در منطقه لازم و ضروری است. از و شاخص آلودگی آن

و مقایسه وضعیت آلودگی گرد  رو، این مطالعه به بررسیاین

به  (متریسانت 55 -20) شونده و خاک عمقیو غبار راسب

فلزات سنگین کادمیوم، سرب و روی در جهت وزش باد 

محل دفن زباله شهر ( شرقجنوب –غربشمال) غالب

 خاش پرداخته است.

 

 هامواد و روش
 52 و درجه 15 ییایجغراف طول با خاش شههههرسهههتان

 59 و درجه 21 ییایهجغراف عرض وی شهههرقی قههیدق

آزاد  یاهایمتر از سطح در 5931و ارتفاع  یشمال یقهیدق

(. 5)شهههکل  واقع شهههده اسهههت رانیا یدر جنوب شهههرق

برداری از خاک مکان دفن زباله شههرستان خاش در نمونه

 .انجام گرفت 5932 ماهدی
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 خاش شهرستانیی ایجغراف تیموقع -1شکل

 

 محههلی کنونبه بررسی وضعیت  هابتدا از طریق مشاهد

 ی بردارنمونه روش اسههاس بر سههپس و پرداخته زباله دفن

بر اسهههاس  سهههتگهاهیا 55تعهداد  (Random) یتصهههادف

 دفن مکان در زباله پخش مناطق و ورودی هایرودخانه

 غبار و گرد هاینمونهی بردارنمونهی برا خاش شهههر زباله

 هی( تعیین و از هر ناحمتریسههانت 55 -20) خاک عمقیو 

 05متر با وزن تقریبی  555 -05) به فاصله نمونه  9تا  2

  های رسهههوبگیرتلهه. دیهو بها هم مخلوط گرد هیهتهگرم( 

پوشانده شده  2×2)که توسط یک ورقه پلاستیکی با مش 

و غبار فرونشهسهتی استفاده  آوری گرداسهت( جهت جمع

 گاهشیآزما به و نگهداری پلاستیکی ظروف در هانمونهشد. 

. گردیدند خشک آزاد هوای و اتاق دمای در و شدند منتقل

  های مورد بررسی در جدولمختصهات جغرافیایی ایستگاه

نمایش داده شده  2 ها نیز در شهکلآمده و موقعیت آن 5

 است.

 

 
 برداریهای نمونهموقعیت جغرافیایی ایستگاه -1جدول

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه

5 "39/53 '52 ° 15 "53/19' 7 °21 

2 " 15/11  '52 ° 15     "72/97' 7 °21 

9 " 30/11 '52 °15 "13/90' 7 °21 

1 " 29/11  '52 ° 15 "55/90' 7 °21 

0 " 39/11 '52 ° 15 "52/99' 7 °21 

1 " 00/05 '52 ° 15 "03/92' 7 °21 

7 " 35/05 '52 ° 15 "11/95' 7 °21 

1 " 52/02 '52 ° 15 "55/95' 7 °21 

3 " 71/09 '52 ° 15 "29/23' 7 °21 

55 "30/01 '52 ° 15 "05/27 ' 7 °21 
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 یبردارنمونهی هاستگاهیایی ایجغراف تیموقع -2شکل

 

 از پس و خرد سههنگی هاونخشههک شههده با  یهانمونه

 داده عبور( مش 295) مترمیلی 519/5 الک از شههدننرم

 بی)ترک اسیدی سیس 51 افزودن بای دیاس هضم. شهدند

اسید  یسیس 52و  درصد 10اسهید نیتریک  سهیسهی 1

. دیگرد انجام نمونه گرم کی به( درصهههد 97کلریدریک 

 7 تا 1 مدت به هانمونهی دیاسهه هضههم شههدن کاملی برا

 قرار شههن حمام گرادسههانتی درجه 555 دمای در سههاعت

 مانز از بعد .دیآ دست به رنگی ریشهی محلول تا گرفتند

اسههید پرکلریک  سههیسههی 1 هاارلن از کی هر به لازم

)4(HCLO 72-75 9تبخیر . بعد از دیافزوده گرد درصههد 

( بماند باقی محلول سیسی 5 کهطوری)به  دیاس سیسی

 حجم به زهیونید آب توسههط هانمونه حجم و قطع حرارت

 هب و لتریف نمونه هر سههپس. شههد رسههانده تریلیلیم 05

 & Ebrahimpour ) مخصهههوص منتقل شهههد هایباکس

Mushrifah, 2008, El-Rjoob et all., 2008) . غلظههت

فلزات سههنگین مورد مطالعه با اسههتفاده از دسههتگاه ج ب 

. گیری شداندازه( Analytik Jena, Contr AA 755) اتمی

 یآمارجههت تجزیه و تحلیل  Excelو  51SPSSافزار  نرم

جهت تعیین همبستگی . گرفت قرار اسهتفاده مورد هاداده

هههای مختلف از و مواد آلی در ایسهههتگههاه pHبین فلزات، 

ضریب همبستگی پیرسون و جهت بررسی سنجش میزان 

آلودگی خاک به فلزات سنگین از فاکتور آلودگی، شاخص 

ی برا .اکولوژیکی اسهتفاده شدزمین انباشهتگی و ریسهک 

 عناصر نهیزم مقدار به ازین شده ادی یهاشاخص محاسهبه

 مطالعات اسههاس بر نیسههنگ فلزات نهیزم غلظت. اسههت

 از زین مطالعات ازی برخ در. شودیم گرفته نظر در گ شته

 لیشهه نیانگیم وه نیزم پوسههته در نیسههنگ فلزات غلظت

 با. (Turkian & Wedepohl, 1961) شههودیم اسههتفاده

 اکخ در نیسنگ عناصر زانیمی ریگاندازه کهنیا به توجه

 مطالعه مورد بار نیاولی برا خاش شهههرسههتان دفن محل

 هنیزم مقدار از اطلاعات، نبود لیدل به و اسههت قرارگرفته

 ییایمیشهاخص انباشهت ژشوش .دیگرد اسهتفاده لیشه در

(Geochemical accumulation index )ازی کی عنوانهبه 

 فلزات انباشهههت زانیمی ابیهارزی متهداول برا یههاروش

ی انهیزم ای هیپا ریمقاد از بالاتر رسوبات و خاک در نیسنگ

 از کی هری برا شهههاخص نیا. باشهههدیم منطقه در آن

قرار  زیو آنال لیو مورد تحل دهیهبرآورد گرد ههاسهههتگهاهیا

 و شده اراشهتوسط مولر  5373سهال  در geoIگرفته اسهت. 

 براساس کلاس، 7 غالب در را نیسنگ فلزاتی آلودگ درجه

 یابیارز منطقه خاک و رسوب در شده برآوردی کم ریمقاد

 (.2)جدول دینمایم
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 ییایمیژشوش انباشت شاخص توانیم( 5) معادله براسهاس

 :نمود محاسبه ریز شکل به را

(5) 𝐼𝑔𝑒𝑜 = 𝐿𝑜𝑔2(
𝐶𝑛

1.5𝐵𝑛
) 

Bn ( / ی)بدون آلودگ نیفلز سهههنگ یانهیزم غلظت Cn 

(. mµ19>در گرد و غبار )قطر یو سم نیفلز سهنگ غلظت

 ازی ناشههه نهیشهههیپ اطلاعاتی گوناگون علتهب 0/5 عامل

 , Muller) گرددیم نییتعی شههناسههسههنگی رهایمتغ

فههاکتور آلودگی  از ارزیههابی خطر آلودگی. برای (1969

(Contamination factor( طبق معههادلههه )از تقسهههیم 2 )

 نهیبر مجموع غلظت زم نیمجموع غلظهت فلزات سهههنگ

  است: دهیمحاسبه گرد

(2) CF = [C ] heavy metal
/ [C]background 

 

( 2) جدول طبقی آلودگ شدت براسهاسی آلودگ سهطوح

 Thomilson ) شههودیمی بندمیتقسهه کلاس 1 یال 5 نیب

et al., 1980).  بههرای بههدسهههههت آوردن ریسهههههک

 هر فلز سهههنگین از معادله( Ecological risk)اکولوژیکی

و برای بدسهههت آوردن ریسهههک اکولوژیکی مجموع ( 9)

 .  استفاده گردید( 1) عناصر از معادله
Er = Tr × CF   (9  ) 

RI = ∑ 𝐸𝑟𝑚
𝑖=1 (1) 

CFی: فاکتور آلودگ /Erهر عنصر/  یکیاکولوژ یسک: ر:Tr 

 یاکولوژ یسهههکر RI:و  ینفلزات سهههنگ یتفاکتور سهههم

را  Trیزان. هاکانسههون مدهدیمجموع عناصههر را نشههان م

 یرادمق یبو به ترت یدنام ینفلزات سهههنگ یتفاکتور سهههم

 یسرب و رو یوم،کادم ینفلزات سههنگ یرا برا 5و  0، 95

 دهدیرا نشههان م RIبندی رده 2اراشه داده اسههت. جدول 

(Hakanson, 1980). 

 
 طبقات شاخص زمین انباشتگی، مقادیر فاكتور آلودگی و مقادیر ریسک اكولوژیکی -2 جدول

 بندی مقادیر ریسک اكولوژیکیطبقه بندی مقادیر فاكتور آلودگیطبقه طبقات شاخص زمین انباشتگی

 RIرده CF RI درجه آلودگی geoI درجه آلودگی

 کم RI<505 5 بدون آلودگی 5> غیرآلوده

 متوسط RI≥ 505<955 5 بدون آلودگی تا آلودگی متوسط 5-5 غیرآلوده تا کمی آلوده

 قابل توجه RI≥955<155 2 آلودگی متوسط 5-2 کمی آلوده

 خیلی زیاد RI≥155 9 آلودگی متوسط تا قوی 2-9 کمی آلوده تا خیلی آلوده

   1 آلودگی قوی 9-1 خیلی آلوده

   0 آلودگی قوی تا خیلی قوی 1-0 خیلی آلوده تا شدید اًآلوده

   1 آلودگی خیلی قوی 0 < شدیداً آلوده

 

 

 

 نتايج 
میانگین غلظت فلزات سهههنگین مورد مطالعه،  9 جهدول

 خاک عمقی وشهههونده گرد و غبار راسهههب pHموادآلی و 

را در منطقه مورد مطالعه نشهههان ( متریسهههانت 55 -20)

 .دهدمی

 

 

 

 



 ... گاه زبالهدفن شونده و خاک عمقیمطالعه فلزات سنگین در گرد و غبار راسب میرکازهی و رضایی                           

 

01 
 

 

 

 (mg/kg)مکان دفن زباله خاش  عمقی در گرد و غبار و خاک یو مواد آل pH ،ینفلزات سنگ یزانم -3 جدول

 خاک عمقی گرد و غبار

 موادآلی pH روی سرب كادمیوم موادآلی pH روی سرب كادمیوم ایستگاه

5 1/5 10/7 20/595 11/7 79/9 23/5 91/55 70/515 50/1 37/9 

2 12/2 12/19 70/109 5/1 10/9 9 5/35 0/312 2/1 37/9 

9 2/1 37/11 20/701 17/7 30/9 07/9 32/555 5175 9/1 17/9 

1 5/9 3/15 70/179 52/1 21/1 10/9 17/37 20/5155 29/1 13/9 

0 57/9 52/35 350 29/1 13/7 07/9 3/525 70/5109 0/1 55/1 

1 12/1 10/551 0/5527 5/1 11/1 97/1 527 2515 2/1 9/1 

7 27/9 77/555 5130 3/7 11/1 50/1 00/525 70/2501 3/7 21/1 

1 72/5 52/551 70/5211 55/1 71/7 0/1 0/515 70/9559 5/1 12/1 

3 90/2 02/555 20/2111 55/1 00/7 00/0 50/511 0/2327 52/1 13/1 

55 00/2 00/32 5395 71/7 11/7 30/1 52/512 2110 51/1 59/7 

 71/1 57/1 92/5110 25/551 31/9 35/0 33/7 10/5535 5/19 21/9 میانگین

 59/7 29/1 70/9559 52/512 0/1 71/7 29/1 20/2111 10/551 12/1 حداکثر

 17/9 53/7 70/515 91/55 23/5 10/9 71/7 20/595 10/7 1/5 حداقل

 

در گرد و غبار و خاک  نیغلظت فلزات سهههنگ یبررسههه با

در  یسههرب و رو وم،یکادم زانیم دیمشههاهده گرد عمقی

با استفاده از بوده اسههت.  شهتریخاک از گرد و غبار ب عمق

، همبستگی SPSSروابط همبسهتگی پیرسون در نرم افزار 

های مختلف در گرد و غبار و خاک بین عناصهههر ایسهههتگاه

فلز کادمیوم با ( بدسههت آمد. مترسههانتی 55 -20) عمقی

( %30در سطح  r=17/5ضریب همبستگی متوسط به بالا )

در کنار سهرب قرار گرفته است  بنابراین از منشاء یکسانی 

 همبستگیباشهند. فلز روی و سرب با ضریب برخوردار می

(  در کنههار یکههدیگر قرار %30در سهههطح  r=17/5بههالهها )

انهد. همبسهههتگی فلز کهادمیوم و روی با ضهههریب گرفتهه

دار بوده ( معنی%33در سطح  r=10/5همبستگی متوسط )

داری همبستگی معنی pHاسهت. میان درصهد ماده آلی و 

و غلظت کل فلزات سهههرب،  pHوجود ندارد. ارتباط میان 

 pHباشد. در نتیجه تغییرات دار نمیمعنیکادمیوم و روی 

ای بر تجمع فلزات سهنگین سرب، روی تأثیر قابل ملاحظه

 و کادمیوم در عمق خاک نخواهد داشت. 

 و یفاکتور آلودگشهاخص انباشهت ژشوشیمیایی،  1 جدول

مورد مطالعه در گرد و  نیفلزات سههنگریسههک اکولوژیکی 

آلودگی بسیار ضریب . دهدوخاک عمقی را نشهان میغبار 

 ،تخلیه پسماندهای ویژهها به دلیل شدید میانگین ایستگاه

 .باشدمیها ندر این مکاتی صنعو پزشکی 
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 ی و ریسک اكولوژیکیآلودگ فاكتوریی، ایمیژئوش انباشت شاخص -4 جدول

 نیسنگ فلزاتیی ایمیژئوش نباشتا شاخص
 میانگین 55 3 1 7 1 0 1 9 2 5 ایستگاه 

Zn 71/2 70/9 5/1 57/9 07/9 10/2 11/2 15/2 1/2 01/2 -52/5 گردوغبار 

 1/9 52/1 91/1 11/1 32/9 32/9 7/9 23/9 00/9 72/2 -55/5 خاک عمقی 
Cd 13/2 0/2 91/2 39/5 11/2 22/1 15/2 71/2 22/9 01/2 19/5 گردوغبار 

 11/2 10/9 12/9 10/9 2/9 21/9 31/2 53/9 31/2 79/2 -1/5 خاک عمقی 
Pb 22/5 12/5 71/5 12/5 71/5 31/5 1/5 19/5 2/5 51/5 -37/5 گردوغبار 

 13/5 19/2 9/2 12/2 5/2 51/2 52/2 7/5 71/5 01/5 -93/5 خاک عمقی 

 مطالعه مورد نیسنگ فلزاتی فاكتورآلودگ
 میانگین 55 3 1 7 1 0 1 9 2 5 ایستگاه 

 09/52 95/25 70/20 01/59 11/57 15/55 02/3 53/3 31/7 31/1 97/5 گردوغبار 
Zn 11/53 50/21 15/95 77/92 72/22 79/22 05/53 70/51 07/57 32/3 11/5 خاک عمقی 

 31/55 0/1 19/7 70/0 35/55 51/21 01/55 99/55 51 70/1 11/1 گردوغبار 
Cd 27/59 0/51 0/51 11/25 19/59 01/51 35/55 19/52 35/55 55 31/5 خاک عمقی 

 50/1 12/1 52/0 9/0 59/0 39/0 00/1 51/1 11/9 53/9 91/5 گردوغبار 
Pb 75/0 5/1 1/7 57/1 52/1 90/1 53/1 17/1 53/0 0/1 01/5 خاک عمقی 

    Er  میانگین RI RIرده     

    Pb Zn Cd      

    توجهقابل  3/905 20/921 97/5 77/25 گرد و غبار  
    قابل توجه 29/121 2/931 11/5 00/21 خاک عمقی  

 

 

 بحث
 در گرد وغلظت متوسط فلزات سنگین مقایسهه  0 جدول

غبار و خاک عمقی مکان دفن زباله، سهههایر نقاط جهان و 

   .دهدپوسته زمین نشان می

 
 

 (mg/kg)نقاط جهان  ریمکان دفن زباله و سا عمقییو خاک  غبار و گرد در نیفلزات سنگ سهیمقا -5جدول

 منبع ومیكادم سرب یرو عناصر نیانگیم

 - 21/9 5/19 10/5535 حاضر مطالعهگردو غبار 

 - 31/9 25/551 92/5110 حاضر مطالعهخاک عمقی 
 5911همکاران، حمزه و  95/5 77 525 کرمان خاک و گرد

 5319مارتین و ویتفیلد،  90/5 90 35 خاک در غلظت نیانگیم

 2557کارلون،  2/5 50 91 بلژیک
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 تیوضهههعزیهاد بودن میزان روی، کهادمیوم و سهههرب بیانگر 

 بهی آلودگباشهههد. یعناصهههر م نیخطرناک و نگران کننده ا

 که رایز سههتین ذهن از دور هانمونه در سههرب و ومیکادم

 را زباله دفنی هامکان در ومیکادم و سهههرب منابع ترشیب

 ها،رنگ جوهر، ها،ی)باتر یصههنعت و خطرناکی پسههماندها

 (موتورها روغن وی نیبنز وی نفت مواد آسترها، جلا،ی هاروغن

 به شههده انداخته دور هایباتری نگرانی. دهندیم لیتشههک

 کادمیوم، جیوه، حاوی هاباتری این که است این در هالندفیل

 وجبم که هستند سنگین فلزات سهایر و روی نیکل، لیتیوم،

 و شودمی هالندفیل در شهری جامد پسماندهای کردن آلوده

 و هاانسان روی بر مواد این مضر اثرات جهان سهطح در بارها

ی رو غلظت میانگین بودن بالا .است شهده دیده وحشحیات

 ،یخانگی هازبالهی یعن آلاینده منبع ترینمهم به توانمی را

 زین وی رو یحاو یهاسنگ شیفرسها ،یکشهاورز وی صهنعت

 و یرو سرب، ارتباط داد. نیدر پوسهته زم فلز نیا بودن ادیز

 تواندیو م (CF>1)فراهمی زیسههتی بالایی داشههته  ومیکادم

 ومیحیات موجودات زنده را تهدید نمایند. فلزات سرب، کادم

خطر را  نیترکم 5 سهههتگاهیدر ا خاک یدر نمونه ها یو رو

 خطرات نتیجههه در دارنههد، همراهزیسههههت بههه برای محیط

 و هااکوسههیسههتم برای یاتوجه قابل و عمده محیطیزیسههت

 هاآن آلودگی خطر و داشت نخواهند دنبال به زنده موجودات

 شههاخص مجموع در. باشههدیم کم بسههیار سههتگاهیا نیا در

فلزات مورد مطالعه در گرد و  ی( براgeoI)ییایمیژشوش انباشت

با  .باشهههدیم آلودهی طیمحی ایگوعمقی غبهار و در خهاک 

محاسههبه شههد.  RIو  Erمقادیر  0 و 1 هایاسههتفاده از فرمول

 دهد فلزات سنگین سرب، کادمیوم وینشان م 1جدول  یجنتا

روی با ریسهک اکولوژیکی رده قابل توجه خطرهای بهداشتی 

تواننهد بها گه شهههت زمان و عدم کنترل جهدی دارنهد و می

 تریبهداشهتی دفن زباله، خطرات بهداشهتی و سلامتی جدی

 .ایجاد کنند

 ودر گرد و غبار  یمورد بررس نیغلظت فلزات سهنگ نیانگیم

غلظت . اسهههت بوده Zn > Pb > Cd بیبه ترت عمقی خاک

 ربالات اسههتاندارد حدود از زباله دفن مکاندر  نیفلزات سههنگ

 لبغا باد وزش جهت در کهی انیروستاشی برا جهینت در و بوده

ی بهداشههت اثراتی دارا و آور انیز اریبسهه دارند، قرار منطقه

 5 ها نشهان داد ایستگاه شاهدداه زیآنال نتایج. باشهدیم مضهر

ها آلودگی قوی از نظر ایسههتگاهتقریباً بدون آلودگی و سههایر 

 .اندعناصر سنگین روی، سرب و کادمیوم داشته
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the contamination of deposited dust binding and soil 

deep (10-25 cm) to heavy metals cadmium, lead and zinc in the prevailing wind 

direction(North West – South East) Khash city's land fill. First, by observing the status of the 

current landfill deals and Dust samples of 10 stations in the study area was prepared in January 

2013. After preparation of the samples, the concentrations of heavy metals using atomic 

absorption were measured. Igeo, CF and ecological risk calculate dosing the formula were 

determined. The average concentration of cadmium, lead and zinc, respectively, 3.28, 83.1, 

1190.65 mg/kg and in soil deep 3.98, 114.21 and 1885.32 mg/kg respectively was achieved. 

The Igeo index was classified as moderate to severe pollution, pollution factor of very high 

degree of pollution and ecological risk was significant. The results of data analysis and 

estimate that 1 almost no pollution control stations and other stations strong have pollution of 

heavy metals zinc, lead and cadmium. 

 
Key words: Ecological Risk, Heavy Metals, Surface Soil, Contamination Factor, Khash City.
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