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چکیده
این مطالعه ،به منظور بررسي و مقایسه وضعيت آلودگي گرد و غبار راسبشونده و خاک عمقي(52 -01سانتيمتر) به فلزات
سننيين اادميو ،،سنرو و رود در ت ت و ب باد غالب (شنما غرو– تنووشرق) محل دفن باله ش ر خاب اترا شد.
ابتدا ا ﻃریﻖ مﺸاﻫده به بررسي وضعيت انوني محل دفن باله پرداخته و سنن
مطالعه در دد ماه  0945ت يه گردید .پ

نمونهﻫا ا  01ایسننتياه در منطقه مورد

ا آمادهسننا د نمونهﻫا غلظت فلزات سنننيين مورد مطالعه با اسننت اده ا دسننتياه

تذو اتمي اندا هگيرد شند .مقادیر شاخص مين انباشتيي CF ،و ریسک ااولوژیکي با است اده ا فرمو محاسبه گردیدند.
ميانيين غلظت اادميو ،،سنرو و رود در گرد و غبار راسبشونده به ترتيب  0041/52 ،29/0 ،9/52ميليگر ،بر ايلوگر ،و
در خاک عمقي به ترتيب  009/50 ،9/42و  0222/95ميليگر ،بر ايلوگر ،شد .شاخص  Igeoدر رده آلودگي متوسط تا شدید،
فااتور آلودگي درته آلودگي خيلي قود و ریسنک ااولوژیکي در رده قابل توته اندا هگيرد شد .نتایج آناليزدادهﻫا نﺸان داد
ایستياه شاﻫد  0تقریباً بدون آلودگي و سایر ایستياهﻫا آلودگي قود ا نظر عناصر سنيين رود ،سرو و اادميو ،داشتهاند.
واژههای کلیدی :فااتورآلودگي ،خاک عمقي ،ریسک ااولوژیکي ،فلزات سنيين ،خاب

* پست الکترونیکی نویسنده

مسؤولmirkazehiz@ymail.com :
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مقدمه
امروزه یکی از مهمترین بلایای زیستمحیطی ،پدیده گرد
و غبار است که به عنوان یک معضل منطقهای و بینالمللی
از آن نام میبرند ( & Garrison et al., 2003; Griffin
 .)Kellogg, 2004گرد و غبار با منشاء طبیعی قادرند حجم
زیادی از مواد و فلزات سنگین را با خود حمل کنند
( .)Revel- Rolland, 2006افزایش انتشار گرد و غبار حاوی
فلزات سنگین تهدید جدی برای سلامتی انسان (نادریزاده
و همکاران )5930 ،و یکی از آلایندههای مهم در
محیطزیست طبیعی هستند ( .)Pekey, 2006فلزات
سنگین کادمیوم ،سرب و روی به دلیل اهمیت آنها و تأثیر
آنها بر انسان و محیطزیست بخش اعظم مطالعات مرتبط
با فلزات سنگین در گرد و غبار را به خود اختصاص دادهاند
( ،)Sezgin et al., 2004بهطوری که مطالعه نادریزاده و
همکاران ( )5930نشان داد غلظت سرب ،مس و روی در
گرد و غبار اتمسفری منطقه شهری بوشهر ،منطقه صنعتی
عسلویه و ترانکست بین دو شهر تحت تأثیر فعالیتهای
صنعتی و ترافیک است .همچنین آنها بیان داشتند
بیشترین غنی شدگی مربوط به فلز سرب است که در هر
سه منطقه در کلاس غنی شدگی زیاد قرار دارد .در
مطالعهایی دیگر ،رجبی و سوری ( )5931عنوان کردند از
نظر شاخص  ،Igeoسطوح آلودگی نقره و مس بیش از
آرسنیک و روی در گرد و غبار سه ایستگاه سنندج ،خرمآباد
و اندیمشک بوده است .فرهمند کیا و همکاران ()5911
بررسی فلزات سنگین در ذرات راسبشونده از هوای شهر
زنجان را انجام دادند .مقایسه مقادیر در نواحی مختلف
نشان داد که منابع صنعتی منتشر کننده فلزات سنگین
نقش مستقیمی در ترسیب فلزات سنگین ریزشهای جوی
خشک و تر دارد .ناواس و ماچین ( )2552در منطقه
آراگون واقع در شمال شرقی اسپانیا  3نوع خاک را
نمونهبرداری کرده و مورد مطالعه قرار دادند .نقشهسازی
این نقاط با استفاده تکنیک کریجینگ معمولی انجام شد.
نتایج نشان داد نوع خاک و لیتولوژی مهمترین عوامل مؤثر

05

بر غلظت فلزات سنگین منطقه مورد مطالعه بوده است.
شهبازی و همکاران ( )5935غلظت عناصر سنگین (،Cr
 Cu ،Niو  )Znدر خاک شهرستان نهاوند واقع در استان
همدان را مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه نشان داد
که غلظت کروم در منطقه مورد مطالعه بیشتر از حداکثر
غلظت قابل قبول برای کشورهای لهستان ،استرالیا و کانادا
میباشد .میزان شاخص زمین انباشتگی برای همه فلزات
بین  5تا  5به دست آمد ،در نتیجه غلظت فلزات در خاک
به منشأ طبیعی آنها ارتباط داده شد .بزی و همکاران
( )5931بررسی آلودگی خاک به فلزات سنگین با استفاده
از شاخص فاکتور آلودگی در محل دفن زباله شهری زاهدان
را انجام دادند که بر اساس شاخص آلودگی بیشتر
ایستگاهها در طبقه آلودگی کم تا متوسط قرار گرفتهاند .با
توجه به اهمیت و تأثیر فلزات سنگین بر سلامت انسان و
محیطزیست و نیز با توجه به اینکه ،شهرستان خاش
همیشه با پدیده گرد و غبار و معضلات آن مواجه بوده است،
بنابراین نیاز به بررسی میزان فلزات سنگین در گرد و غبار
و شاخص آلودگی آنها در منطقه لازم و ضروری است .از
اینرو ،این مطالعه به بررسی و مقایسه وضعیت آلودگی گرد
و غبار راسبشونده و خاک عمقی ( 55 -20سانتیمتر) به
فلزات سنگین کادمیوم ،سرب و روی در جهت وزش باد
غالب (شمالغرب– جنوبشرق) محل دفن زباله شهر
خاش پرداخته است.

مواد و روشها
شههههرسهههتان خاش با طول جغرافیایی  15درجه و 52
دقیقههی شهههرقی و عرض جغرافیهایی  21درجه و 59
دقیقهی شمالی و ارتفاع  5931متر از سطح دریاهای آزاد
در جنوب شهههرقی ایران واقع شهههده اسهههت (شهههکل .)5
نمونهبرداری از خاک مکان دفن زباله شههرستان خاش در
دیماه  5932انجام گرفت.
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شکل -1موقعیت جغرافیایی شهرستان خاش

ابتدا از طریﻖ مشاهده به بررسی وضعیت کنونی محههل
دفن زباله پرداخته و سههپس بر اسههاس روش نمونهبرداری
تصهههادفی ) (Randomتعهداد  55ایسهههتگهاه بر اسهههاس
رودخانههای ورودی و مناطﻖ پخش زباله در مکان دفن
زباله شهههر خاش برای نمونهبرداری نمونههای گرد و غبار
و خاک عمقی ( 55 -20سههانتیمتر) تعیین و از هر ناحیه
 2تا  9نمونه ( به فاصله  555 -05متر با وزن تقریبی 05
گرم) تهیهه و بها هم مخلوط گردیهد .تلهههای رسهههوبگیر

(که توسط یک ورقه پلاستیکی با مش  2×2پوشانده شده
اسهت) جهت جمعآوری گرد و غبار فرونشهسهتی استفاده
شد .نمونهها در ظروف پلاستیکی نگهداری و به آزمایشگاه
منتقل شدند و در دمای اتاق و هوای آزاد خشک گردیدند.
مختصهات جغرافیایی ایستگاههای مورد بررسی در جدول
 5آمده و موقعیت آنها نیز در شهکل  2نمایش داده شده
است.

جدول -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری

ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

5
2
9
1
0
1
7
1
3
55

"15 ° 52' 53/39
" 15 ° 52' 11/15
" 15° 52' 11/30
" 15 ° 52' 11/29
" 15 ° 52' 11/39
" 15 ° 52' 05/00
" 15 ° 52' 05/35
" 15 ° 52' 02/52
" 15 ° 52' 09/71
"15 ° 52' 01/30

21° 7' 19/53
"21° 7' 97/72
"21° 7' 90/13
"21° 7' 90/55
"21° 7' 99/52
"21° 7' 92/03
"21° 7' 95/11
"21° 7' 95/55
"21° 7' 23/29
"21° 7' 27/05
"

20

میرکازهی و رضایی

مطالعه فلزات سنگین در گرد و غبار راسبشونده و خاک عمقی دفنگاه زباله ...

شکل -2موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری

نمونههای خشههک شههده با هاون سههنگی خرد و پس از
نرمشههدن از الک  5/519میلیمتر ( 295مش) عبور داده
شهدند .هضم اسیدی با افزودن  51سیسی اسید (ترکیب
 1سهیسهی اسهید نیتریک  10درصد و  52سیسی اسید
کلریدریک  97درصهههد) به یک گرم نمونه انجام گردید.
برای کامل شههدن هضههم اس هیدی نمونهها به مدت  1تا 7
سههاعت در دمای  555درجه سههانتیگراد حمام شههن قرار
گرفتند تا محلولی شهیری رنگ به دست آید .بعد از زمان
لازم به هر یک از ارلنها  1سههیسههی اسههید پرکلریک
) 75-72 (HCLO4درصههد افزوده گردید .بعد از تبخیر 9
سیسی اسید (به طوریکه  5سیسی محلول باقی بماند)
حرارت قطع و حجم نمونهها توسههط آب دیونیزه به حجم
 05میلیلیتر رسههانده شههد .سههپس هر نمونه فیلتر و به
باکسهای مخصهههوص منتقل شهههد ( & Ebrahimpour
 .)Mushrifah, 2008, El-Rjoob et all., 2008غلظههت
فلزات سههنگین مورد مطالعه با اسههتفاده از دسههتگاه ج ب
اتمی ( )Analytik Jena, Contr AA 755اندازهگیری شد.
نرم افزار  SPSS51و  Excelجههت تجزیه و تحلیل آماری
دادهها مورد اسهتفاده قرار گرفت .جهت تعیین همبستگی
بین فلزات pH ،و مواد آلی در ایسهههتگههاههههای مختلف از
ضریب همبستگی پیرسون و جهت بررسی سنجش میزان
02

آلودگی خاک به فلزات سنگین از فاکتور آلودگی ،شاخص
زمین انباشهتگی و ریسهک اکولوژیکی اسهتفاده شد .برای
محاسهبه شاخصهای یاد شده نیاز به مقدار زمینه عناصر
اسههت .غلظت زمینه فلزات سههنگین بر اسههاس مطالعات
گ شته در نظر گرفته میشود .در برخی از مطالعات نیز از
غلظت فلزات سههنگین در پوسههته زمینه و میانگین ش هیل
اسههتفاده میشههود ( .)Turkian & Wedepohl, 1961با
توجه به اینکه اندازهگیری میزان عناصر سنگین در خاک
محل دفن شهههرسههتان خاش برای اولین بار مورد مطالعه
قرارگرفته اسههت و به دلیل نبود اطلاعات ،از مقدار زمینه
در شهیل اسهتفاده گردید .شهاخص انباشهت ژشوشیمیایی
( )Geochemical accumulation indexبههعنوان یکی از
روشههای متهداول برای ارزیهابی میزان انباشهههت فلزات
سنگین در خاک و رسوبات بالاتر از مقادیر پایه یا زمینهای
آن در منطقه میباشهههد .این شهههاخص برای هر یک از
ایسهههتگهاههها برآورد گردیهده و مورد تحلیل و آنالیز قرار
گرفته اسهت Igeo .در سهال  5373توسط مولر اراشه شده و
درجه آلودگی فلزات سنگین را در غالب  7کلاس ،براساس
مقادیر کمی برآورد شده در رسوب و خاک منطقه ارزیابی
مینماید (جدول.)2
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براسهاس معادله ( )5میتوان شاخص انباشت ژشوشیمیایی
را به شکل زیر محاسبه نمود:
𝑛𝐶
()5
( 𝐼𝑔𝑒𝑜 = 𝐿𝑜𝑔2
)
𝑛𝐵1.5

 Bnغلظت زمینهای فلز سهههنگین (بدون آلودگی) /
غلظت فلز سهنگین و سمی در گرد و غبار (قطر<.)19mµ
عامل  5/0بهعلت گوناگونی اطلاعات پیشهههینه ناشهههی از
متغیرهای سههنگشههناسههی تعیین میگردد ( Muller ,
 .)1969برای ارزیههابی خطر آلودگی از فههاکتور آلودگی
( )Contamination factorطبﻖ معههادلههه ( )2از تقسهههیم
مجموع غلظهت فلزات سهههنگین بر مجموع غلظت زمینه
محاسبه گردیده است:
CF = [C ] heavy metal
()2
Cn

/ [C]background

 .)et al., 1980بههرای بههدسهههههت آوردن ریسهههههک
اکولوژیکی( )Ecological riskهر فلز سهههنگین از معادله
( )9و برای بدسهههت آوردن ریسهههک اکولوژیکی مجموع
عناصر از معادله ( )1استفاده گردید.
Er = Tr × CF
()9
𝑚∑ = RI
𝑟𝐸 𝑖=1

()1
 :CFفاکتور آلودگی :Er /ریسک اکولوژیکی هر عنصر:Tr /
فاکتور سهههمیت فلزات سهههنگین و  :RIریسهههک اکولوژی
مجموع عناصههر را نشههان میدهد .هاکانسههون میزان Trرا
فاکتور سهههمیت فلزات سهههنگین نامید و به ترتیب مقادیر
 0 ،95و  5را برای فلزات سههنگین کادمیوم ،سرب و روی
اراشه داده اسههت .جدول  2ردهبندی  RIرا نشههان میدهد
(.)Hakanson, 1980

سهطوح آلودگی براسهاس شدت آلودگی طبﻖ جدول ()2
بین  5الی  1کلاس تقس هیمبندی میشههود ( Thomilson
جدول  -2طبقات شاخص زمین انباشتگی ،مقادیر فاكتور آلودگی و مقادیر ریسک اكولوژیکی

طبقات شاخص زمین انباشتگی

طبقهبندی مقادیر ریسک اكولوژیکی

طبقهبندی مقادیر فاكتور آلودگی

درجه آلودگی

Igeo

درجه آلودگی

غیرآلوده
غیرآلوده تا کمی آلوده
کمی آلوده
کمی آلوده تا خیلی آلوده
خیلی آلوده

<5
5-5
5-2
2-9
9-1

بدون آلودگی
بدون آلودگی تا آلودگی متوسط
آلودگی متوسط
آلودگی متوسط تا قوی
آلودگی قوی

5
5
2
9
1

خیلی آلوده تا شدید اًآلوده
شدیداً آلوده

1-0
>0

آلودگی قوی تا خیلی قوی
آلودگی خیلی قوی

0
1

نتايج
جهدول  9میانگین غلظت فلزات سهههنگین مورد مطالعه،
موادآلی و  pHگرد و غبار راسهههبشهههونده و خاک عمقی

CF

RI

ردهRI

RI>505

کم
متوسط
قابل توجه
خیلی زیاد

505 ≥RI>955
955≥RI>155
RI≤155

( 55 -20سهههانتیمتر) را در منطقه مورد مطالعه نشهههان
میدهد.
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میرکازهی و رضایی

جدول  -3میزان فلزات سنگین pH ،و مواد آلی در گرد و غبار و خاک عمقی مکان دفن زباله خاش ()mg/kg

گرد و غبار
ایستگاه كادمیوم

خاک عمقی

سرب

روی

pH

5
2
9
1
0
1
7
1
3
55

5/1
2/12
1/2
9/5
9/57
1/12
9/27
5/72
2/90
2/00

7/10
19/12
11/37
15/3
35/52
551/10
555/77
551/52
555/02
32/00

595/20
109/70
701/20
179/70
350
5527/0
5130
5211/70
2111/20
5395

7/11
1/5
7/17
1/52
1/29
1/5
7/3
1/55
1/55
7/71

9/79
9/10
9/30
1/21
7/13
1/11
1/11
7/71
7/00
7/11

میانگین

9/21

19/5

5535/10

7/33

0/35

9/31

حداکثر

1/12

551/10

2111/20

1/29

7/71

1/0

512/52

حداقل

5/1

7/10

595/20

9/10

5/23

55/91

7/71

با بررسهههی غلظت فلزات سهههنگین در گرد و غبار و خاک
عمقی مشههاهده گردید میزان کادمیوم ،سههرب و روی در
عمﻖ خاک از گرد و غبار بیشهتر بوده اسههت .با استفاده از
روابط همبسهتگی پیرسون در نرم افزار  ،SPSSهمبستگی
بین عناصهههر ایسهههتگاههای مختلف در گرد و غبار و خاک
عمقی ( 55 -20سههانتیمتر) بدسههت آمد .فلز کادمیوم با
ضریب همبستگی متوسط به بالا ( r=5/17در سطح )%30
در کنار سهرب قرار گرفته است بنابراین از منشاء یکسانی
برخوردار میباشهند .فلز روی و سرب با ضریب همبستگی
بههالهها ( r=5/17در سهههطح  )%30در کنههار یکههدیگر قرار
گرفتههانهد .همبسهههتگی فلز کهادمیوم و روی با ضهههریب
همبستگی متوسط ( r=5/10در سطح  )%33معنیدار بوده

01

pH

موادآلی

موادآلی كادمیوم

سرب

روی

5/23
9
9/07
9/10
9/07
1/97
1/50
1/0
0/00
1/30

515/70 55/91
312/0
35/5
5175
555/32
5155/20 37/17
5109/70 525/3
2515
527
2501/70 525/00
9559/70 515/0
2327/0 511/50
2110
512/52

1/50
1/2
1/9
1/29
1/0
1/2
7/3
1/5
1/52
1/51

9/37
9/37
9/17
9/13
1/55
1/9
1/21
1/12
1/13
7/59

5110/92 551/25

1/57

1/71

9559/70

1/29

7/59

515/70

7/53

9/17

اسهت .میان درصهد ماده آلی و  pHهمبستگی معنیداری
وجود ندارد .ارتباط میان  pHو غلظت کل فلزات سهههرب،
کادمیوم و روی معنیدار نمیباشد .در نتیجه تغییرات pH
تأثیر قابل ملاحظهای بر تجمع فلزات سهنگین سرب ،روی
و کادمیوم در عمﻖ خاک نخواهد داشت.
جدول  1شهاخص انباشهت ژشوشیمیایی ،فاکتور آلودگی و
ریسههک اکولوژیکی فلزات سههنگین مورد مطالعه در گرد و
غبار وخاک عمقی را نشهان میدهد .ضریب آلودگی بسیار
شدید میانگین ایستگاهها به دلیل تخلیه پسماندهای ویﮋه،
پزشکی و صنعتی در این مکانها میباشد.
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جدول  -4شاخص انباشت ژئوشیمیایی ،فاكتور آلودگی و ریسک اكولوژیکی

شاخص انباشت ژئوشیمیایی فلزات سنگین
Zn

Cd

Pb

ایستگاه
گردوغبار

5

2

9

1

0

1

7

1

3

55

میانگین

-5/52

2/01

2/1

2/15

2/11

2/10

9/07

9/57

1/5

9/70

2/71

خاک عمقی
گردوغبار
خاک عمقی
گردوغبار
خاک عمقی

-5/55
5/19
-5/1
-5/37
-5/93

2/72
2/01
2/79
5/51
5/01

9/00
9/22
2/31
5/2
5/71

9/23
2/71
9/53
5/19
5/7

9/7
2/15
2/31
5/1
2/52

9/32
1/22
9/21
5/31
2/51

9/32
2/11
9/2
5/71
2/5

1/11
5/39
9/10
5/12
2/12

1/91
2/91
9/12
5/71
2/9

1/52
2/0
9/10
5/12
2/19

9/1
2/13
2/11
5/22
5/13

ایستگاه
گردوغبار
خاک عمقی
گردوغبار
خاک عمقی
گردوغبار
خاک عمقی

5
5/97
5/11
1/11
5/31
5/91
5/01

2
1/31
3/32
1/70
55
9/53
1/0

فاكتورآلودگی فلزات سنگین مورد مطالعه

Zn

Cd

Pb

0
1
9
3/02 3/53 7/31
53/05 51/70 57/07
55/01 55/99
51
55/35 52/19 55/35
1/00 1/51 9/11
1/53 1/17 0/53

1
55/15
22/79
21/51
51/01
0/39
1/90

7
57/11
22/72
55/35
59/19
0/59
1/52

 Erمیانگین

RI

RIرده

Pb

گرد و غبار
خاک عمقی

Zn

5/97 25/77
5/11 21/00

1
59/01
92/77
0/70
25/11
0/9
1/57

3
20/70
95/15
7/19
51/0
0/52
7/1

55
25/95
21/50
1/0
51/0
1/12
1/5

میانگین
52/09
53/11
55/31
59/27
1/50
0/75

Cd

921/20
931/2

905/3
121/29

بحث
جدول  0مقایسهه غلظت متوسط فلزات سنگین در گرد و

قابل توجه
قابل توجه

غبار و خاک عمقی مکان دفن زباله ،سهههایر نقاط جهان و
پوسته زمین نشان میدهد.

جدول -5مقایسه فلزات سنگین در گرد و غبار و خاک عمقیی مکان دفن زباله و سایر نقاط جهان ()mg/kg

میانگین عناصر

روی

سرب

كادمیوم

منبع

گردو غبار مطالعه حاضر

5535/10

19/5

9/21

-

خاک عمقی مطالعه حاضر

5110/92

551/25

9/31

گرد و خاک کرمان

525

77

5/95

حمزه و همکاران5911 ،

میانگین غلظت در خاک

35

90

5/90

مارتین و ویتفیلد5319 ،

بلﮋیک

91

50

5/2

کارلون2557 ،
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زیهاد بودن میزان روی ،کهادمیوم و سهههرب بیانگر وضهههعیت
خطرناک و نگران کننده این عناصهههر میباشهههد .آلودگی به
کادمیوم و سههرب در نمونهها دور از ذهن نیسههت زیرا که
بیشتر منابع سهههرب و کادمیوم در مکانهای دفن زباله را
پسههماندهای خطرناک و صههنعتی (باتریها ،جوهر ،رنگها،
روغنهای جلا ،آسترها ،مواد نفتی و بنزینی و روغن موتورها)
تشههکیل میدهند .نگرانی باتریهای دور انداخته شههده به
لندفیلها در این است که این باتریها حاوی جیوه ،کادمیوم،
لیتیوم ،نیکل ،روی و سهایر فلزات سنگین هستند که موجب
آلوده کردن پسماندهای جامد شهری در لندفیلها میشود و
بارها در سهطح جهان اثرات مضر این مواد بر روی انسانها و
حیاتوحش دیده شهده است .بالا بودن میانگین غلظت روی
را میتوان به مهمترین منبع آلاینده یعنی زبالههای خانگی،
صهنعتی و کشهاورزی ،فرسهایش سنگهای حاوی روی و نیز
زیاد بودن این فلز در پوسهته زمین ارتباط داد .سرب ،روی و
کادمیوم فراهمی زیسههتی بالایی داشههته ) (CF>1و میتواند
حیات موجودات زنده را تهدید نمایند .فلزات سرب ،کادمیوم
و روی در نمونه های خاک در ایسهههتگاه  5کمترین خطر را
برای محیطزیسههههت بههه همراه دارنههد ،در نتیجههه خطرات
زیسههتمحیطی عمده و قابل توجهای برای اکوسههیسههتمها و
موجودات زنده به دنبال نخواهند داشت و خطر آلودگی آنها
در این ایسههتگاه بسههیار کم میباشههد .در مجموع شههاخص
انباشت ژشوشیمیایی( )Igeoبرای فلزات مورد مطالعه در گرد و
غبهار و در خهاک عمقی گویای محیطی آلوده میباشهههد .با
اسههتفاده از فرمولهای  1و  0مقادیر  Erو  RIمحاسههبه شههد.
نتایج جدول  1نشان میدهد فلزات سنگین سرب ،کادمیوم و
روی با ریسهک اکولوژیکی رده قابل توجه خطرهای بهداشتی
جهدی دارنهد و میتواننهد بها گه شهههت زمان و عدم کنترل
بهداشهتی دفن زباله ،خطرات بهداشهتی و سلامتی جدیتری
ایجاد کنند.
میانگین غلظت فلزات سهنگین مورد بررسی در گرد و غبار و
خاک عمقی به ترتیب  Zn > Pb > Cdبوده اسهههت .غلظت
فلزات سههنگین در مکان دفن زباله از حدود اسههتاندارد بالاتر
بوده و در نتیجه برای روستاشیانی که در جهت وزش باد غالب
منطقه قرار دارند ،بسههیار زیان آور و دارای اثرات بهداشههتی
مضهر میباشهد .نتایج آنالیز داهها نشهان داد ایستگاه شاهد 5
01

تقریباً بدون آلودگی و سههایر ایسههتگاهها آلودگی قوی از نظر
عناصر سنگین روی ،سرب و کادمیوم داشتهاند.
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The Study of Heavy Metals Deposited Dust Binding and Soil
Deep (10-25 Cm) Khash City Landfill
Zahra Mirkazehi 1*, Mohammad Reza Rezaei1
1*- Environment Department, Graduate Faculty of Environment, University of Birjand, Birjand, Iran

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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